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Ataskaitoje vartojami šie sutrumpinimai: 

 

KVK – Klaipėdos valstybinė kolegija 

SVP – Strateginis veiklos planas 

MVP – metinis veiklos planas 

MMA – minimali mėnesinė alga 

KVS – kokybės vadybos sistema 

DVS – dokumentų valdymo sistema 

LAMA BPO – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijų bendrajam priėmimui organizuoti 

SvMF – Sveikatos mokslų fakultetas 

VF-verslo fakultetas 

TF – Technologijų fakultetas 

NL – nuolatinė studijų forma 

VF – valstybės finansuojami 

VNF – valstybės nefinansuojami 

KVIS – Karjeros valdymo informacinė sistema 

MPC – Mokymo ir paslaugų centras 

MITA – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 
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1. STRATEGINIS VALDYMAS 

1.1. Strateginiai kolegijos prioritetai 

Klaipėdos valstybinė kolegija (toliau – Kolegija) yra didžiausia kolegija pagal studentų 

skaičių Vakarų Lietuvos regione ir trečioji Lietuvoje, vykdanti miesto ir regiono kvalifikacijų 

poreikius bei ekonominę jo specializaciją atitinkančias studijų programas. Kartu su stipria 

akademine bendruomene kelia sau ambicingus tikslus pažangai ir konkurencingumui užtikrinti 

Vakarų Lietuvos regione.  

Įvertinant šiuolaikines aukštojo mokslo raidos tendencijas ir realijas, Kolegija išsikėlė 

strateginius veiklos prioritetus, kurie numatyti 2018–2020 m. Kolegijos strateginiame veiklos plane 

(1 paveikslas.) 

1 pav. Klaipėdos valstybinės kolegijos vizija, misija, plėtros strateginiai prioritetai 

Klaipėdos valstybinės kolegijos strateginis tikslas 2018-2020 metams buvo: rengti aukštos 

kvalifikacijos specialistus, plėtoti taikomąją mokslo veiklą.   

Strateginio tikslo pasiekimo vertinimo kriterijų reikšmės numatytos 2018 metams buvo 

pasiektos 100 proc. (1 lentelė). 

1 lentelė. Strateginio tikslo vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2017 ir 2018 metais 

Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas 
2017 

(faktas) 

2018 

(planas) 

2018 

(faktas) 

Efekto kriterijus 

Įsidarbinusių absolventų dalis po vienerių metų, proc. 85 83-88 90 

Taikomųjų mokslinių tyrimų skaičius, vnt. 67 51-69 64 
 

 

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA 

MISIJA VIZIJA VERTYBĖS 

Ugdyti asmenybę prasmingai veiklai 

rengiant aukštos kvalifikacijos 

profesionalus, gebančius sėkmingai 

adaptuotis regiono, šalies ir Europos 

kintančioje darbo rinkoje, socialiai 

atsakingus piliečius. 

Moderni, dinamiška aukštoji mokykla 

vykdanti tarptautiniu mastu 

pripažintas studijas, plėtojanti 

taikomąją mokslo veiklą, nuolat 

besimokanti, atvira visuomenei ir 

puoselėjanti krašto kultūrą. 

Socialinė atsakomybė 

Akademinė laisvė 

Profesionalumas 

Kolegialūs santykiai 

2018-2020 M. STRATEGINĖS PLĖTROS PRIORITETINIAI TIKSLAI 

Europos aukštojo mokslo erdvės 

nuostatas ir darbo rinkos poreikius 

atitinkančios kokybiškos studijos 

Taikomosios mokslo veiklos 

atitiktis valstybės/regiono darniam 

vystymui 

Nuolatinis organizacinis 

tobulėjimas 

 

• 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.   

• Taikyti taikomosios mokslo veiklos 

rezultatus studijų veiksmingumui 

užtikrinti; 

• Užtikrinti taikomųjų mokslinių 

tyrimų kokybę; 

• Didinti taikomųjų mokslinių tyrimų 

komercinimą. 

• 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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Įsidarbinusių absolventų dalis (90 proc. – Kolegijos subjektyvios absolventų karjeros 

stebėsenos duomenimis, 72 proc. – objektyvios absolventų karjeros stebėsenos duomenimis) ir 

taikomųjų mokslinių tyrimų skaičius (64) demonstruoja Kolegijos veiklos efektyvumą.  

2018-2020 metų Strateginiame veiklos plane (toliau SVP) buvo išskirtos trys programos 

ir kiekvienai iš jų numatyti kokybės tikslai, uždaviniai vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

(patvirtinta 2018 m. kovo 28 d. KVK tarybos protokoliniu nutarimu Nr. V19-02). Kolegijos 

strateginio veiklos plano 2018 metų  pasiekti rezultatai pateikiami 2 lentelėje ir 1 priede. 

2 lentelė. Kolegijos 2018-2020 metų strateginio veiklos plano programų tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimo strateginiai vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2017 ir 2018 metais 

Programa Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas 
2017 m. 

(faktas) 

2018 m. 

(planas) 

2018 m. 

(faktas) 

1
. 
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Tikslas. Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, tenkinančius darbo rinkos poreikius 
Darbdavių, teigiamai vertinančių rengiamų specialistų 

pasirengimą darbo rinkai, proc. 
88,39 89-90 88,81 

1.1 uždavinys. Užtikrinti kokybiškas į studentą orientuotas studijas 
Studentų rinkos dalis,  lyginant su bendru skaičiumi, stojančiųjų į 

Vakarų Lietuvos aukštąsias mokyklas, proc.   
46,80 46-51 43,36 

Studentų pasitenkinimas studijomis, proc. 69,1 72-75 77,1 

Sėkmingai studijas baigusių studentų dalis nuo įstojusiųjų 

studentų skaičiaus (ataskaitinių metų laidos), proc.  
55,06 56-60 56,44 

Vykdomų studijų programų, išoriškai įvertintų ir akredituotų 6 

metams, dalis nuo visų Kolegijos vykdomų išoriškai vertintų 

studijų programų, proc. 

83 84 85 

Studijų dalykų, kuriuose paskaitas skaitė įmonių ir organizacijų 

atstovų dalis, proc.  
24,7 25-30 28,6 

Lėšos investuotos į studijų programų materialinės bazės 

modernizavimą ir aprūpinimą, tūkst. Eur 
267 250-270 

287 

461 (ES) 

Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, užimtų etatų ir bendro 

dėstytojų užimtų etatų santykis, proc. 
13,36 15 16,59 

Kolegijoje studijuojančių užsienio studentų dalis nuo bendro 

studijuojančiųjų skaičiaus, proc. 

1,24 

(ŠVIS) 
0,6-1,2 0,6 

Kolegijos studentų judumas, proc. 4,3 4 6,5 

Atvykstančių iš užsienio dėstytojų dalis nuo sąlyginio dėstytojų  

skaičiaus, proc. 
20 20-23 41 

Tikslas. Plėtoti suaugusiųjų tęstinio mokymo ir švietimo paslaugas bei konsultacinę veiklą 

Pajamos iš suaugusiųjų tęstinio mokymo ir švietimo paslaugų bei 

konsultacinės veiklos, tūkst. Eurų       
138,19 135-155 145,4 

1.2 uždavinys. Užtikrinti kokybiškas suaugusiųjų tęstinio mokymo ir švietimo paslaugas bei 

konsultacinę veiklą 
Baigusiųjų suaugusiųjų tęstinio mokymo ir švietimo programas 

klausytojų skaičius, vnt. 
2105 2000-2400 2319 

2
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Tikslas. Plėtoti taikomąją mokslo veiklą 
Pajamos iš taikomosios mokslo veiklos, tūkst. Eur 4,76 13-15 16,34 

2.1  uždavinys. Užtikrinti konkurencingos taikomosios mokslo veiklos plėtrą ir kokybę 
Komercinių taikomųjų tyrimų dalis nuo bendro taikomųjų  

mokslinių tyrimų skaičiaus, proc. 
13,4 15 17,19 

Dėstytojų mokslinių publikacijų tarptautinėse duomenų bazėse 

santykis su bendru dėstytojų publikacijų skaičiumi, proc. 
52,68 50 34,09 

3
. 

O
rg

a
n

iz
a

ci
n

is
 

to
b

u
lė

ji
m

a
s 

Tikslas. Užtikrinti nuolatinį organizacijos tobulėjimą 
Kolegijos veiklos vertinimas remiantis BVM modeliu, balais 79,91 79-80 80,32 

3.1 uždavinys. Didinti Kolegijos valdymo efektyvumą 
Kolegijos pajamų ir sąnaudų santykis, proc. 102 101 98 

Bendra pajamų dalis tenkanti 1 m
2 
Kolegijos patalpų ploto, Eur. 143,44 150 161 

Pajamos iš nuomos, apgyvendinimo ir kitų paslaugų, tūkst. Eur 579 560-580 538,5 

3.2 uždavinys. Vystyti darbuotojų kompetenciją, motyvaciją ir lyderystę 
Vieno darbuotojo profesiniam tobulinimuisi skirtos lėšos, 

Eur/darbuotojui 

244 182-190 454 
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Vertinant pirmos programos „Aukštos kvalifikacijos specialistų, tenkinančių darbo rinkos 

poreikius, rengimas“ įgyvendinimą pastebima, kad maksimaliam laikotarpiui akredituotų studijų 

programų skaičius, lyginant su 2017 m. išliko panašus (85 proc.). Studentų rinkos dalis, lyginant su 

bendru skaičiumi, stojančiųjų Vakarų Lietuvos aukštosiose mokyklose, sumažėjo 3,44 proc. 

Kolegijos studentų pasitenkinimo studijomis rezultatas lyginant su 2017 m. padidėjo 8 proc. 

Padidėjo ir baigusiųjų studijas studentų dalis nuo įstojusiųjų studentų skaičiaus iki 56,44 proc. 

Tarptautiškumo plėtra stebima vertinant padidėjusį bendrąjį studentų judumą 2,2 proc. Kolegijoje 

studijuojančių užsienio studentų dalis sudaro 0,6 proc. nuo visų Kolegijoje studijuojančių studentų 

skaičiaus. 

Stebimas didesnis negu 2017 m. dėstytojų, turinčių mokslo daktaro laipsnį etatų skaičius kaip 

ir uždirbamos lėšos iš suaugusiųjų mokymo ir švietimo paslaugų bei konsultacinės veiklos. 

Įgyvendinant antrąją 2018-2020 metų SVP programą „Taikomosios mokslo veiklos 

plėtojimas“, planuota komercinių taikomųjų tyrimų dalis nuo bendro taikomųjų tyrimų skaičiaus 

buvo pasiekta (17,19 proc.) ir tai 3,83 proc. daugiau nei buvo 2017 m. Pasiekta planuota pajamų iš 

taikomosios mokslino veiklos suma – 16,34 tūkst. Eur. Tačiau nepasiektas planuotas dėstytojų 

mokslinių publikacijų tarptautinėse duomenų bazėse santykis su bendru publikacijų skaičiumi 

(numatytas 50 proc., o pasiektas 34,09 proc.).  

Kolegija kasmet didelį dėmesį skiria organizacijos tobulėjimui ir lyderystei. Įgyvendinant 

trečiąją programą „Organizacinis tobulėjimas“, pasiektas užsibrėžtas Kolegijos veiklos vertinimas 

remiantis BVM modeliu – 80,32 balo (buvo planuotas 79-80). Vieno darbuotojo profesiniam 

tobulinimuisi 2018 m. buvo planuota skirti 182-190 Eur, skirta – 545 Eur. Kolegijos lėšos skirtos 

darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui kasmet didėja: 2018 m. lėšų darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimui skirta 86,07 proc. daugiau negu 2017 m. Didžioji dalį lėšų skirta iš įgyvendinamų 

projektų.  

Asignavimų skirtų veiklos prioritetams įgyvendinti dydis 2018 metais buvo 5400,00 tūkst. 

Eur. 3 lentelėje pateikiami planuoti asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti ir faktas apie plano 

įgyvendinimą.  

3 lentelė. Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti 2018 metais 

Prioriteto pavadinimas 
2018 m. planas 

(tūkst. Eur)  

2018 m. faktas 

(tūkst. Eur) 

Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatas ir darbo rinkos poreikius 

atitinkančios kokybiškos studijos (01 01) 
3085 2961 

Taikomosios mokslo veiklos atitiktis valstybės/regiono darniam vystymuisi 

(01 02) 
878 772 

Nuolatinis organizacinis tobulėjimas (01 03) 1437 1670 
 

2018 m. veiklos prioritetams įgyvendinti planuota suma buvo 5400 tūkst. Eur., faktiškai 

išleista 5403 tūkst. Eur. Planuota suma viršyta 3 tūkstančiais eurų. Detali ataskaita apie Kolegijos 

pajamas ir sąnaudas pateikiama 5 skyriaus 5.2 poskyryje. 

1.2. Valdymas ir struktūra 

Kokybės vadybos sistema. Kolegija nuolat tobulina kokybės vadybos sistemą (KVS), kuri 

yra integrali Kolegijos strateginio valdymo dalis ir tenkina LST EN ISO 9001:2015 vadybos 

sistemos standarto, LR mokslo ir studijų įstatymo ir Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės 

užtikrinimo nuostatų ir gairių (ESG) reikalavimus. 
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Reikšmingas 2018 m. Kolegijos bendruomenės pasiekimas – Kolegijos Kokybės vadybos 

sistemos (toliau – KVS) gerinimas ir pakartotinis sertifikavimas pagal atnaujintus ISO 9001:2015 / 

LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus (sertifikato Nr. LT2210Q). 

2018 m. atlikti KVS gerinimo veiksmai:  

 KVS procesai atnaujinti vadovaujantis gerosiomis kokybės vadybos praktikomis, siekiant 

teikiamų paslaugų ir produktų atitikties, veiklos rezultatyvumo bei efektyvumo, suinteresuotųjų 

šalių pasitenkinimo didinimo, rizikos ir galimybių rezultatyvaus valdymo. KVS procesai 

dokumentuoti, atnaujinti procesų rezultatyvumo vertinimo kriterijai ir jų rodikliai. 

 Atnaujinti KVS dokumentai: Kolegijos kokybės politika, tikslai, Kokybės vadovas 

(patvirtintas Kolegijos Akademinėje taryboje, vadovaujantis LR mokslo ir studijų įstatymo 

nuostata, reglamentuojančia vidinės studijų kokybės užtikrinimo procedūrų tvirtinimą). 

 Atlikta vadybos vertinamoji analizė, kurios metu nustatytas KVS veiksmingumas ir 

gerinimo galimybės. Vadovybės įsivertinimo, taikant gerąją Europos tobulumo modelio praktiką bei 

Bendrojo vertinimo modelio (BVM) instrumentą. Rezultatai atskleidžia, kad 2018 m. Kolegijoje 

geriausiai vertinamos kokybės vadybos sistemos sritys yra: lyderystė, veiklos įgyvendinimo 

rezultatyvumas bei finansų valdymas. Numatytos tobulintinos vadybos sistemos sritys buvo 

susijusios su žmonių išteklių bei technologijų valdymu. 

 Sutelkta ir apmokyta profesionali 15 vidaus auditorių komanda. 

 Atlikti KVS vidaus bei išorinis sertifikacinis auditai,  pastarojo metu patvirtinta Kolegijos 

KVS atitiktis ISO 9001:2015 standarto reikalavimams. 

Išorinio pakartotinio sertifikavimo audito rezultatai. Išorinio pakartotinio sertifikavimo 

audito, vykusio 2018 m. birželio mėn., metu įvertinti ir pateikti pagrindiniai ankstesnio 

sertifikavimo ciklo rezultatai ir identifikuotos stipriosios kokybės vadybos sistemos pusės. 

Audito išvados  dėl pagrindinių ankstesnio sertifikavimo ciklo rezultatų: 

 Vadybos sistema buvo įdiegta, įgyvendinama, prižiūrima ir veikė rezultatyviai, buvo 

atsižvelgiama į vidinius ir išorinius pokyčius. 

 Vadybos sistemos veikimas užtikrino nuolatinį jos tobulinimą, buvo stiprinami 

pagrindiniai ir pagalbiniai vadybos sistemos elementai. 

 Vadybos sistema prisidėjo prie organizacijos politikos įgyvendinimo, tikslų ir uždavinių 

pasiekimo. 

 Buvo taikomi prevenciniai veiksmai užkirsti kelią galimoms problemoms. 

Audito išvados dėl kokybės vadybos sistemos stiprių pusių: 

 Vadovybės požiūris, įsipareigojimas kokybei. 

 Klientų poreikių, lūkesčių supratimas ir perteikimas organizacijoje. 

 Stipri kokybės vadybos sistema, stropi jos priežiūra visuose organizacijos lygiuose ir 

struktūriniuose padaliniuose. 

 Stiprus strateginis planavimas, nuosekli sąsaja su kokybės politika ir tikslais. 

 Personalo kompetencija ir lojalumas organizacijai. 

 Platus studijų programų spektras, jų paklausa ir atitikimas Vakarų Lietuvos regiono darbo 

rinkos poreikius. 

 Patikimos mokymo įstaigos vardas rinkoje, sėkminga partnerystė su kitomis mokymo 

įstaigomis. 

Audito metu nebuvo nustatyta neatitikčių. Pastabų ir gerinimo galimybių nenustatyta taip pat. 

Bendra audito išvada: audito metu nustatyta vadybos sistemos atitiktis ISO 9001:2015 

standarto reikalavimams. 
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Rizikų ir galimybių valdymas. Užtikrinant Kolegijos KVS rezultatyvumą ir nuolatinį gerinimą 

bei siekiant užkirsti kelią nepageidaujamiems rezultatams, Kolegijoje įgyvendinami KVS procesai 

atsižvelgiant į rizikas ir galimybes, vadovaujantis patvirtintomis KVS procedūromis. 4 lentelėje 

pateikiamos pagrindinės 2018 m. Kolegijoje nustatytos rizikos ir galimybės, rizikos veiksniai ir 

rizikos mažinimo priemonės, kurios buvo suplanuotos ir įgyvendintos rezultatyviai.  

4 lentelė. Rizikos ir galimybių valdymas 2018 m. 

Rizika/ 

Galimybė 
Rizikos veiksniai  

Rizikos 

lygis 
Rizikos mažinimo priemonės 

Mažėjantis 

studentų skaičius 

Išoriniai veiksniai: demografinė situacija; 

konkursinio stojimo balo didinimas; 

studijų finansavimo modelio pasikeitimas. 

Vidiniai veiksniai: studentų, nutraukusių 

studijų sutartis, skaičiaus didėjimas; 

studijų programų paklausos mažėjimas. 

Didelis Inovatyvių studijų programų kūrimas ir 

tobulinimas; į studentą orientuotų 

studijų vykdymas; dėstytojų tyrėjo, 

didaktinių ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas; studijų aplinkos 

modernizavimas; studijų programų 

aprūpinimas naujausiomis 

technologijomis; komunikacija su išore.  

Taikomosios 

mokslo veiklos 

rezultatyvumo 

didinimas 

Išoriniai veiksniai: finansavimo modelio 

pasikeitimas; konkursai; verslo 

užsakymai; studijų, grįstų tyrimų 

rezultatais užtikrinimas. 

Vidiniai veiksniai: tyrėjų skaičiaus 

didinimas; finansinis motyvavimas. 

Didelis Taikomosios mokslo veiklos sklaida; 

tiesioginiai kontaktai su verslu; žmonių 

išteklių plėtra; dėstytojų kompetencijų 

tobulinimas, mokslo daktarų skaičiaus 

didinimas. 

Pastato 

konstrukcijų 

būklės blogėjimas 

ir funkcionalumo 

mažėjimas 

Išoriniai veiksniai: pastatų konstrukcijų 

nusidėvėjimas; pastato inžinerinių 

sistemų, ar kt. avarijos šalia pastato.  

Vidinė aplinka: eksploatacijos metu 

netyčinis konstrukcijų sugadinimas. 

Vidutinis Pastatų remonto techninių projektų 

rengimas; planinių pastatų remonto 

darbų vykdymas.  

 

Užtikrinant KVS veiksmingumą, Kolegija renka grįžtamojo ryšio duomenis apie 

suinteresuotųjų šalių suvokimą, susijusį su jų poreikių ir lūkesčių atliepimo laipsniu. 2018 m. 

Kolegijoje atlikti Kolegijos studentų pasitenkinimo studijų kokybe, absolventų įsidarbinimo 

vertinimo ir pasitenkinimo studijomis bei darbdavių nuomonės apie Kolegijos absolventų 

pasirengimą darbo rinkai tyrimai. Gauti tyrimų rezultatai atskleidžia suinteresuotųjų šalių 

pasitenkinimo Kolegijos teikiamomis paslaugomis nuosaikų augimą (5 lentelė)  ir yra panaudoti 

užtikrinant nuolatinį Kolegijos veiklos gerinimą ir suinteresuotųjų šalių pasitenkinimo didinimą. 

5 lentelė. Suinteresuotųjų šalių pasitenkinimo Kolegijos teikiamomis paslaugomis tendencijos  

2015 – 2018 metais 

Kriterijai 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

1. Studentų pasitenkinimas studijomis, proc. 65,4 65,9 69,1 77,1 

2. Absolventų pasitenkinimas studijomis, balais (7 balų skalėje) 5,02 5,03 5,06 5,05 

3. Kolegijos absolventų pasirengimo darbo rinkai darbdavių 

vertinimas, proc. 
85,8 84 88,39 88,81 

 

Kolegijos vadovybė, atlikus vadybos vertinamąją analizę ir įvertinus tai, kad  Kolegija 

pasiekė suplanuotus kokybės tikslus, įgyvendino numatytus KVS gerinimo veiksmus, rezultatyviai 

ir efektyviai valdo KVS procesus, rizikas ir galimybes, konstatuoja, kad Kolegijos KVS yra 

tinkama, adekvati ir rezultatyvi (2019-02-11 Vadybos vertinamosios analizės posėdžio protokolas 

Nr. KVS-03).  

Valdymo organai. Kolegialūs Klaipėdos valstybinės kolegijos valdymo organai yra 

Kolegijos Taryba (toliau – Taryba) ir Kolegijos akademinė taryba (toliau – Akademinė taryba) ir 

vienasmenis valdymo organas – direktorius.  
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Kolegijos Tarybą sudaro 11 narių (2 priedas). Kolegijos Taryba 2018 metais posėdžiavo 5 

kartus. Kolegijos tarybos nutarimai yra patalpinti kolegijos internetiniame puslapyje adresu: 

https://www.kvk.lt/lt/kolegijos-tarybos-nutarimai/  

Kolegijos akademinę tarybą sudaro 21 narys (3 priedas). 2018 metais Kolegijos akademinė 

taryba posėdžiavo 12 kartų. Kolegijos akademinės tarybos nutarimai yra patalpinti kolegijos 

internetiniame puslapyje adresu: https://www.kvk.lt/lt/akademines-tarybos-nutarimai/  

Kolegijoje veikia patariamieji organai: Kolegijos vadovybė, Direktoratas, Dekanatas ir 

Mokslo taryba. 

Kolegijos vadovybės grupė pataria direktoriui priimant strateginius Kolegijos valdymo 

sprendimus. Ją sudaro 10 narių: direktorius, direktoriaus pavaduotojai, vyriausioji buhalterė, 

kokybės centro vadovas, teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vadovas ir fakultetų dekanai (2017-05-26 

dienos direktoriaus įsakymas Nr.V1-099 „Dėl vadovybės grupės narių pakeitimo“). 

Direktoratas yra patariamoji direktoriaus institucija. Direktorato grupę sudaro direktorius, 

direktoriaus pavaduotojai, fakultetų dekanai ir funkcinių padalinių vadovai (2018-09-11 dienos 

direktoriaus įsakymas Nr.V1-118 „Dėl KVK direktorato sudarymo“) 

Fakulteto dekano patariamoji kolegiali institucija yra Dekanatas. Jo pagrindinė funkcija – 

teikti pagalbą ir patarimus dekanui sprendimų priėmimo klausimais. Dekanato sudėtyje yra 

dekanas, prodekanai ir katedrų vedėjai. 

Kolegijoje nuo 2014 metų įkurta Mokslo taryba (patvirtinta 2014 m. lapkričio 23 d. įsakymu 

Nr. V1-254). 2018 metais įvyko du Mokslo tarybos posėdžiai, kurių metu buvo suderinti ir pateikti 

tvirtinimui 2019 metų Kolegijos planuojamų konferencijų planai bei Taikomosios mokslinės 

veiklos ir eksperimentinės plėtros veiklos ataskaita. 

veiklos rezultatų kokybės ir lygio vertinimo už 2017 metus. rezultatų kokybės ir lygio 

vertinimą už 2017 metus ataskaitą 

Kolegijos savivaldos organas yra Kolegijos studentų atstovybė (KVK SA), kuri atstovauja 

studentų teisėtus lūkesčius ir interesus Kolegijos viduje bei išorėje. Studentų atstovai dalyvauja visų 

lygių valdymo struktūros veikloje. Kolegijos studentų atstovybė yra aktyvi Lietuvos aukštųjų 

mokyklų studentų sąjungos narė taip pat ir Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos ,,Apskritasis 

stalas“ narė. KVK SA jau antrus metus iš eilės paskelbta ryškiausia Klaipėdos miesto metų jaunimo 

organizacija. 

Struktūra. Kolegijoje veikia trys Technologijų, Verslo ir Sveikatos mokslų fakultetai, 13 

katedrų, biblioteka, penki centrai, šeši skyriai bei kanceliarija. Esminių 2018 m. Kolegijos 

struktūros pokyčių neįvyko, tačiau buvo pakeisti katedrų pavadinimai (iš „Logistikos ir verslo 

katedra“ į „Verslo administravimo katedra“ ir iš „Administravimo ir edukologijos katedra“ į 

„Pedagogikos katedra“ ir panaikintas Rietavo studijų centras (Klaipėdos valstybinės kolegijos 

Tarybos 2018 m. gegužės 16 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. V19-03). Kolegijos 

organizacinė valdymo struktūra pateikta 4 priede bei patalpinta internetiniame puslapyje adresu: 

https://www.kvk.lt/lt/struktura/  

1.3. Personalo sudėtis 

2018 m. Kolegijoje buvo 300,94 darbuotojų etatai. Kolegijos personalą sudarė 385 

darbuotojų, iš jų 225 dėstytojai (58,4 proc.). 6 lentelėje pateikiami darbuotojų skaičius pokyčiai 

lyginant 2016 – 2018 metų spalio 1 d. duomenis.  

  

https://www.kvk.lt/lt/kolegijos-tarybos-nutarimai/
https://www.kvk.lt/lt/akademines-tarybos-nutarimai/
https://www.kvk.lt/lt/struktura/
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6 lentelė. Kolegijos darbuotojų grupių pasiskirstymas pagal užimamus etatus ir skaičių  

(2016-2018 m. spalio 1 d. duomenys) 

Darbuotojų grupė 
Užimtų etatų skaičius Darbuotojų skaičius 

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

Dėstytojai 183,45 172,53 146,19 284 277 225 

Darbuotojai, teikiantys pagalbą vykdant 

studijas* 
31,75 29,75 31 34 33 32 

Mokslo darbuotojai - - - - - - 

Darbuotojai, teikiantys pagalbą vykdant 

mokslinius tyrimus* 
9,5 9,5 7 10 10 9 

Administracija 40,5 40,5 38 41 41 38 

Kiti darbuotojai 23,5 25 25 24 25 26 

Ūkio darbuotojai 72,25 62,75 53,75 71 64 55 

Iš viso: 360,95 340,03 300,94 464 450 385 

*- Darbuotojai, teikiantys pagalbą vykdant studijas – administratoriai, fakultetų administratoriai, katedrų 

administratoriai, studijų organizavimo vedėjai, bibliotekininkai, vyresnieji bibliotekininkai, studijų specialistai, studijų 

ir karjeros specialistas, Transporto inžinerijos centro vadovas, treneriai, Tarptautinių ryšių skyriaus specialistai.  
**- Darbuotojai, teikiantys pagalbą vykdant mokslinius tyrimus – laborantai. 

Šaltinis: Statistinių duomenų šaltinis programa Stekas, suskirstymas pagal Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių 

vertinimo metodiką. 

 

2018 m. spalio 1 d. bendras dėstytojų užimtų etatų skaičius Kolegijoje buvo 146,19 

(225 dėstytojai). Lyginant su 2017 m. dėstytojų užimtų etatų skaičius mažėjant studentų skaičiui 

sumažėjo 26,34 etatais. 

2018 m. peržiūrėtos darbuotojų pareigos bei atsakomybės, atnaujinti šie pareiginiai nuostatai: 

direktoriaus pavaduotojo strateginei plėtrai, direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai, direktoriaus 

pavaduotojo studijoms ir mokslui, kokybės centro vadovo, kanceliarijos vadovo, teisės ir viešųjų 

pirkimų skyriaus vadovo, studijų organizavimo vedėjo, projektų skyriaus darbuotojų, bendrabučio 

administratoriaus ir sargo, trenerių. 

Apibendrinant galima teigti, kad Kolegijos Strateginio tikslo pasiekimo vertinimo kriterijų 

reikšmės numatytos 2018 metams buvo pasiektos 100 proc., o metinis planas įgyvendintas 

97,75 proc. iš numatytų 95 proc. Valdymo struktūra, personalas bei ir kokybės vadybos sistema yra 

veiksmingi ir tenkina LST EN ISO 9001:2015 vadybos sistemos standarto, LR mokslo ir studijų 

įstatymo reikalavimus, Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatas ir gaires 

(ESG). Kolegijos KVS yra tinkama, adekvati ir rezultatyvi. 
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2. STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ 

2.1. Kokybiškos į studentą orientuotos studijos  

Tikslui – aukštos kvalifikacijos specialistų, tenkinančių darbo rinkos poreikius, rengimas – 

pasiekti keliamas uždavinys: užtikrinti kokybiškas į studentą orientuotas studijas. Užtikrinti 

kokybiškas į studentą orientuotas studijas 2018 metams buvo numatytos šios priemonės: vykdyti 

inžinerijos, technologijų, informatikos, verslo ir viešosios vadybos, ugdymo, sveikatos, socialinių ir 

žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupių į studentą orientuotas studijas; tobulinti vykdomas 

studijų programas ir atnaujinti studijų programų portfelį pagal darbo rinkos poreikius; plėtoti 

bendradarbiavimą su socialiniais partneriais; tobulinti ir modernizuoti studijų materialinę bazę ir 

aplinką; tobulinti dėstytojų kompetencijas; didinti studijų tarptautiškumą.  

Uždavinio – užtikrinti kokybiškas į studentą orientuotas studijas – įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai ir planuotos bei pasiektos kriterijų reikšmės pateikiamos 7 lentelėje. 

7 lentelė. Kokybiškų į studentą orientuotų studijų įgyvendinimo vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir kriterijaus reikšmė 2017 m. 
2018 m. 

(planas) 

2018 m. 

(faktas) 

Studentų rinkos dalis, lyginant su bendru skaičiumi, įstojusiųjų į Vakarų 

Lietuvos aukštąsias mokyklas 
46,8 46-51 43,36 

Studentų pasitenkinimas studijomis, proc. 69,1 72-75 77,5 

Sėkmingai studijas baigusių studentų dalis nuo įstojusių studentų skaičiaus 

(ataskaitinių metų laidos), proc. 
55,06 56-60 56,44 

Vykdomų studijų programų, išoriškai įvertintų ir akredituotų 6 metams, dalis 

nuo visų Kolegijos vykdomų išoriškai vertintų studijų programų, proc. 
83 84 85 

Studijų dalykų, kuriuose paskaitas skaitė įmonių ir organizacijų atstovai dalis, 

proc. 
24,7 25-30 28,6 

Lėšos investuotos į studijų programų materialinės bazės modernizavimą ir 

aprūpinimą, tūkst. Eur 
267 250-270 287 

Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, užimtų etatų ir bendro dėstytojų užimtų etatų 

santykis, proc. 
13,36 15 16,59 

Kolegijoje studijuojančių užsienio studentų dalis nuo bendro studijuojančiųjų 

skaičiaus, proc. 
1,24 0,6-1,2 0,6 

Kolegijos studentų judumas, proc. 4,3 4 6,5 

Atvykstančių iš užsienio dėstytojų dalis nuo sąlyginio dėstytojų skaičiaus, proc. 20 20-23 41 

 

Planuotos kriterijų reikšmės pasiektos išskyrus studentų rinkos dalį, lyginant su bendru 

skaičiumi, įstojusiųjų į Vakarų Lietuvos aukštąsias mokyklas. Kolegijos studentų rinkos dalies 

sumažėjimą lėmė padidėjęs studentų, įstojusių į Kauno kolegijos Tauragės filialą, skaičius. 

Tauragės filiale vykdomos analogiškos socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijų 

krypčių grupių studijų programos. Įstojusiųjų į Kolegiją studentų skaičiaus mažėjimą lėmė ir tai, 

kad nevalstybinės aukštosios mokyklos nesilaikė reikalavimo taikyti stojantiesiems minimalų 

konkursinį balą.   

2.1.1. Studijų programos 

2018 m. Kolegijoje buvo vykdomos aštuonių studijų krypčių grupių (sveikatos, socialinių, 

ugdymo, inžinerijos, informatikos, technologijų, žemės ūkio mokslų bei verslo ir viešosios 

vadybos), 22 studijų krypčių 27 studijų programos (5 priedas). Baigus studijas suteikiamas studijų 

krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis ir kvalifikacija (jei teikiama) (6 priedas).  

Analizuojant 2016 – 2018 metų studijų programų išorinio vertinimo rezultatus matome, kad 

akredituotų maksimaliam laikotarpiui studijų programų skaičiaus santykis su visomis registruotomis 

studijų programomis lieka stabilus ir sudaro 85 proc. (2 paveikslas). 2018 metais Kolegijoje buvo 
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28 registruotos studijų programos, 27 studijų programos buvo vykdomos.  

 
2 pav. Studijų programų pasiskirstymas pagal akreditavimo trukmę 2016 – 2018 m. 

2018 m. vykdomų studijų programų akredituotų šešeriems metams buvo 17, tai sudaro 

85 proc. nuo visų vykdomų studijų programų skaičiaus. Studentų, studijuojančių šešeriems metams 

akredituotose studijų programose, skaičiaus santykis su bendru studentų skaičiumi sudaro 83 proc. 

(planuotas rezultatas buvo 80 – 84 proc.).  

Atlikus kasmetinę studijų programų efektyvumo analizę nustatyta, kad rentabiliausios yra 

visos vykdomos Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės studijų programos. Verslo ir viešosios 

vadybos studijų krypčių grupės rentabilios studijų programos – Buhalterinė apskaita, Įmonių ir 

įstaigų administravimas, Logistikos vadyba. Ugdymo mokslų studijų krypčių grupės rentabili 

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programa ir Inžinerijos mokslų studijų 

krypčių grupės rentabilios studijų programos – Automobilių transporto inžinerija, Elektros ir 

automatikos inžinerija, Statyba ir Mechanikos inžinerija. Vadovaujantis studijų programų 

efektyvumo analizės išvadomis, sudarytas priėmimo planas 2019 m. ir numatytos priemonės studijų 

programų rentabilumui didinti.  

Pagal Akademinės tarybos 2018 02 06 patvirtintą „2018 m. efektyvumo didinimo priemonių 

planą“ buvo numatytos studijų proceso optimizavimo veiklos. Viena iš svarbiausių priemonių buvo 

studijų programų aprašo atnaujinimas peržiūrint studijų rezultatus, turinį, studijų ir vertinimo 

metodus ir kontaktinių ir nekontaktinių valandų santykį. 2018 – 2019 m. m. studentai pradėjo 

studijas pagal atnaujintas studijų programas. 

2018 m. buvo parengta ir įregistruota nauja studijų programa – Pradinio ugdymo pedagogika, 

kuri bus įgyvendinta Verslo fakultete. 

Studijų programų rengimo, tobulinimo ir įgyvendinimo procese aktyviai dalyvauja socialiniai 

partneriai. Socialiniai partneriai kviečiami dalyvauti ginant baigiamuosius darbus, laikant 

kvalifikacinį egzaminą ir skaityti paskaitų. Studijų dalykų, kuriuose paskaitas skaitė įmonių ir 

organizacijų atstovai dalis sudarė 28,6 proc. (3,9 proc. daugiau nei 2017 m.). 

2018 m. investuota 287 tūkst. Eur į studijų programų materialinės bazės modernizavimą ir 

aprūpinimą (planuota 250 – 270 tūkst. Eur). Atnaujinta studijų aplinka Sveikatos mokslų fakultete, 

Gulbių 8 esančių Kineziterapijos ir Grožio terapijos studijų programų laboratorijų patalpos ir 

įranga. Technologijų fakultete įsigyta moderni įrangą iš Europos sąjungos lėšų, kuri skirta 

Transporto logistikos, Skaitmeninės geodezijos, Statybos inžinerijos ir kitų programų 

įgyvendinimui. 

2.1.2. Studentų priėmimas 

2018 m. Kolegija skelbė priėmimą į 24 studijų programas (21 studijų kryptyje, septyniose 

studijų krypčių grupėse). Priėmimas įvyko į 22 Kolegijoje vykdomas studijų programas. Pasibaigus 

bendrajam ir atskirajam priėmimams į Kolegiją studijuoti priimti 853 studentai ir 46 laisvi 

klausytojai (6,8 proc. mažiau nei 2017 m). 

0

10

20

6 m. 4 m. 3 m.

19 

5 6 

19 

5 5 

17 

6 
4 

2016 m.

2017 m.

2018 m.



Klaipėdos valstybinės kolegijos 2018 metų veiklos ataskaita 

13 

Vidutinis įstojusių į Kolegiją per LAMA BPO konkursinis balas į valstybės finansuojamas 

studijų vietas buvo 4,10 (2017 m. – 3,59), į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – 2,91 (2017 

m. – 2,67). Padidinus minimalų konkursinį balą bendras Kolegijos konkursinio balo vidurkis (visų 

priėmimų: bendrojo ir atskirojo) ir toliau didėja (2017 m. – 3,92) (3 paveikslas, 7 priedas).  

 
3 pav. Įstojusiųjų į Kolegijos valstybės finansuojamas vietas konkursinio balo vidurkio dinamika 

2016 – 2018 m. 

Į Burnos higienos, Kineziterapijos, Informatikos, Automobilių transporto inžinerijos, 

Logistikos vadybos, Skaitmeninės rinkodaros komunikacijos studijų programas 2018 m. įstojo po 

vieną studentą, turintį šimtu balų išlaikytą valstybinį brandos egzaminą. Antrus metus iš eilės 

Kolegijos studijų programas renkasi šimtukais valstybinius brandos egzaminus išlaikę abiturientai. 

Dėl per mažo stojančiųjų skaičiaus sustabdytas priėmimas į Transporto logistikos inžinerijos, 

Sveikatingumo paslaugų vadybos studijų programas. Atnaujintas priėmimas į Socialinio darbo 

studijų programą ištęstine studijų forma.  

Dėl užsitęsusio Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos tvirtinimo Studijų kokybės 

vertinimo centre, priėmimas į šią studijų programą bus pradėtas 2019 m. 

Priimtų studentų skaičius 2018 m. Kolegijoje sumažėjo. Didžiausias studentų skaičiaus 

mažėjimas stebimas Technologijų fakultete (29,8 proc.). Sveikatos mokslų ir Verslo fakultetuose – 

studentų skaičius didėjo (atitinkamai 13,56 ir 2,6 proc.) (8 lentelė).  

8 lentelė. Priimtų studentų skaičiaus pokytis 2016-2018 metais (rugsėjo 1 d. duomenys) 

Akademinis padalinys  
Metai Įstojusių skaičiaus 

pokytis lyginant su 

2017 m., proc. 2016 2017 2018 

Verslo fakultetas 300 260 267 2,6 

Sveikatos mokslų fakultetas 341 317 360 13,56 

Technologijų fakultetas 403 388 272 -29,8 

Iš viso: 1044 965 899* -6,8 

* - įskaičiuojant laisvus klausytojus. 

Analizuojant 2018 m. priėmimo rezultatus pagal studijų kryptis daugiausiai studentų 

studijuoja Slaugos ir akušerijos, Verslo, Reabilitacijos, Kosmetologijos studijų kryptyse (8 priedas). 

Kaip pasikeitė priimtųjų studentų skaičius į valstybės finansuojamas ir valstybės 

nefinansuojamas vietas per 2016 – 2018 metus matome 4 paveiksle. 

 

 
4 pav. Priimtųjų į VF ir NVF vietas studentų skaičiaus palyginimas 2016 – 2018 m. 

0

2

4

6

2016 m. 2017 m. 2018 m.

3,35 3,92 4,1 

0

500

1000

1500

VF VNF Iš viso

623 
421 

1044 

543 422 

965 

430 469 

899 

2016 m. 2017 m. 2018 m.



Klaipėdos valstybinės kolegijos 2018 metų veiklos ataskaita 

14 

4% 

26% 

4% 
32% 

5% 

4% 

25% 

1% 
Informatikos mokslai

Inžinerijos mokslai

Socialiniai mokslai

Sveikatos mokslai

Technologijų mokslai

Ugdymo mokslai

Verslo ir viešoji vadyba

Žemės ūkio mokslai

Valstybės finansavimas studijoms sumažėjo lyginant su 2017 m. 7,8 proc. Daugiausiai 

valstybės finansuojamų vietų gavo Verslo fakulteto (38 proc.) ir Technologijų fakulteto (35 proc.) 

studentai. Sveikatos mokslų fakulteto studijų programų studentai – 27 proc.  

Jau penktus metus iš eilės Kolegija yra dešimtuke Lietuvos aukštųjų mokyklų kaip pirmuoju 

pageidavimu prašyme daugiausiai nurodyta aukštoji mokykla (981 prašymas), tarp kolegijų 

išlaikydama trečią poziciją po Vilniaus ir Kauno kolegijų. Stojantieji savo prioritetinį pasirinkimą 

atiduoda Kolegijos realizuojamoms studijų programoms, tokiu būdu pripažindami Klaipėdos 

valstybinės kolegijos įgyvendinamų studijų programų patrauklumą. 

Tarp daugiausiai valstybės finansuojamų studijų vietų gavusių aukštųjų mokyklų, Klaipėdos 

valstybinė kolegija (430 finansuojamų vietų) yra devintoje vietoje ir ketvirta kolegijų tarpe po 

Vilniaus kolegijos, Kauno kolegijos ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos. 

2.1.3. Studentų skaičiaus pokytis 

2018 m. studentų skaičius Kolegijoje sumažėjo 7,8 proc. (2017 m. studentų skaičiaus 

mažėjimas siekė 11 proc.). Didžioji dalis studentų studijuoja Sveikatos, Verslo ir viešosios vadybos 

ir Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupėse. Studentų pasiskirstymas pagal studijų krypčių grupes 

pavaizduotas  5 paveiksle. 

 5 pav. Studijuojančių Kolegijoje 2018 m. studentų skaičius pagal studijų krypčių grupes  

Šaltinis: ŠVIS. Vieša statistika 

Gausiausios studentų skaičiumi yra Slaugos ir akušerijos, Reabilitacijos, Kosmetologijos ir 

Verslo studijų kryptys. 

Studentų skaičiaus mažėjimas fakultetuose 2016 – 2018 m. pateikiamas 9 lentelėje. 

Didžiausia dalis studentų sumažėjo Technologijų ir Verslo fakultetuose (atitinkamai 13,6 proc. ir 6 

proc.).  Sveikatos mokslų fakultete studentų skaičius nežymiai kito (sumažėjo 1 proc.).  

9 lentelė. Studentų skaičiaus pokytis fakultetuose 2016-2018 m. (spalio 1 d. duomenys) 

Akademinis padalinys 2016 m. 2017  m. 2018 m. 

Verslo fakultetas 906 804 757 

Sveikatos mokslų fakultetas 1058 1002 991 

Technologijų fakultetas 1058 946 817 

Rietavo studijų centras 194 92 - 

Iš viso: 3216 2844 2565 
 

Kolegijoje 2018 metais studijuojančių valstybės finansuojamose ir valstybės 

nefinansuojamose studijų vietose lyginant su 2017 metais lieka nepakitęs (atitinkamai 59 proc. ir   

41 proc.) (9 priedas). Studijuojančių ištęstine studijų forma studentų skaičius ir toliau mažėjo ir 

sudaro 23 proc. visų studijuojančių skaičiaus (2017 m. – 36 proc.).  
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Bendras Kolegijos studentų, nutraukusių studijų sutartis, skaičius yra 16 proc. t. y., 1 proc. 

mažesnis negu Lietuvos kolegijų vidurkis. Vis dar pakankamai dideli studentų praradimai 

Inžinerijos ir Informatikos mokslų studijų krypčių grupės studijų programose. Kitose studijų 

krypčių grupėse Kolegijos rezultatai geresni negu kitose Lietuvos kolegijose.  

Kolegijoje didžiausiais studentų, nutraukusių studijų sutartis, skaičius yra pirmais studijų 

metais (10 priedas), tačiau lyginant su 2016 – 2017 m. m. situacija gerėja: bendras per pirmus studijų 

metus nutraukusių studijas studentų skaičius lyginant su 2016 – 2017 m. m. mažėjo 7,24 proc. 

(10 lentelė). 

10 lentelė. Studentų, nutraukusių studijų sutartis, dalis per pirmus studijų metus pagal fakultetus 

(proc.) 

Akademinis padalinys 2015-2016 m. m.  2016-2017 m.m. 2017-2018 m.m. 

Verslo fakultetas 24,15  24,18  20,76 

Sveikatos mokslų fakultetas 14,63  17,61  11,98 

Technologijų fakultetas 45,32  40,39  29,04 

Iš viso: 29,89  28,25  21,01 
 

2018 m. įgyvendintos veiklos priemonės studentų, nutraukusių studijų sutartis, skaičiams 

mažinti: patobulinta adaptacinė programa, vykdytos papildomas konsultacijos fizikos ir 

matematikos studijų dalykams studijuoti, organizuotos pažintinės išvykos į verslo organizacijas ir 

įmones, siekiant sustiprinti studentų motyvaciją ir susidomėjimą pasirinkta studijų programa. 

Rezultatų pagerėjimas matomas visuose fakultetuose, tačiau Technologijų fakultete studentų, 

nutraukusių studijų sutartis, skaičius išlieka didžiausias Kolegijoje.  

Laiku studijas baigusiųjų studentų dalis ir toliau lieka sąlyginai maža, tik 56, 44 proc. 

studentų baigia studijas per trumpiausią numatytą studijų laikotarpį (11 priedas). Lyginant su 

2017 m. išlikimo rodiklis nežymiai gerėjo (beveik 1,5 proc.). Geriausią rezultatą, kaip ir praėjusiais 

metais, demonstruoja Sveikatos mokslų fakulteto studijų programų studentai (11 lentelė).  

11 lentelė. Baigusiųjų studijas studentų dalis pagal laidas 2017-2018 m. (birželio 30 d. duomenys) 

Akademinis padalinys 2017 m. 2018 m. 

Verslo fakultetas 51,53  58,31 

Sveikatos mokslų fakultetas 69,08  77,30 

Technologijų fakultetas 47,10  40,04 

Iš viso: 55,06  56,44 
 

2.1.4. Parama studentams  

Parama studentams užtikrinama aktyviai bendradarbiaujant su Valstybiniu studijų fondu, 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendinant bendrus projektus. Kartu su Valstybiniu studijų 

fondu vykdomas papildomų valstybės skirtų lėšų administravimas studijuojantiems. Išskiriamos 

šešios paramos teikimo rūšys: Valstybės remiamos paskolos, Socialinės stipendijos, Studijų 

stipendijos, Studijų kainos kompensavimas, Neįgaliųjų studentų rėmimas ir Skatinamosios 

stipendijos. 

Valstybės remiamos paskolos. Daugiausiai valstybės paskolos studijų kainai sumokėti ir 

gyvenimo išlaidoms kompensuoti prašė Sveikatos mokslų fakulteto studentai, mažiausiai dėl 

paramos kreipėsi – Technologijų fakulteto studentai. Valstybės remiamos paskolos studijų kainai ir 

gyvenimo išlaidoms sumokėti buvo skirtos 87 proc. Kolegijos studentų prašiusių paskolos. 

(12 lentelė).  
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12 lentelė. Valstybės remiamų paskolų skaičius 2018 metais 

Paskolos tipas Verslo  fakultetas 
Technologijų 

fakultetas 

Sveikatos mokslų 

fakultetas 

Studijų kainai sumokėti 
Teikė prašymus 28 21 76 

Pasirašė sutartis 26 15 57 

Gyvenimo išlaidoms 
Teikė prašymus 7 9 26 

Pasirašė sutartis 6 9 23 

Iš viso gavo paskolas: 32 24 77 

 

Socialinės stipendijos. Valstybinio studijų fondo informacinėje sistemoje „PARAMA“ 

patikslinti ir patvirtinti studijų duomenys apie 232 Kolegijos studentus teikusius paraiškas socialinei 

stipendijai gauti. Socialinės stipendijos skirtos 141 Kolegijos studentui (5,4 proc. nuo visų 

studentų).    

Studijų stipendijos. Valstybės skiriamų valstybės nefinansuojamų su studijų stipendija vietų 

skaičius kasmet kinta: 2015 m. studijų stipendijas gavo 15 studentų, 2016 m. – 2 studentai, 2017 m. 

– 15 studentų, 2018 m. – 2 studentai.  

Studijų kainos kompensavimas. 2018 – 2019 m. m. Valstybiniame studijų fonde pateikti 

duomenys apie 576 Kolegijos studentus ir absolventus, kuriems siūloma kompensuoti už studijas 

sumokėtą kainą. Kompensacijos paskirtos 92 asmenims. Studentams ir absolventams iš valstybės 

biudžeto išmokėta 94 675,77 Eur kompensacijų (iš jų TF studentams – 27 586,58 Eur; SvMF – 

37 565, 77 Eur; VF – 29 523, 42 Eur).  

Neįgaliųjų studentų rėmimas. Finansinė pagalba neįgaliesiems studijuojantiems aukštosiose 

mokyklose įgyvendinama vykdant projekto „Studijų prieinamumo užtikrinimas“ veiklas. Per 

2018 m. Kolegijoje studijuojantiems neįgaliesiems (darbingumo lygis iki 45 proc.) išmokėta 

paramos daugiau kaip už 14 600 Eur. (2017 m. – 12 000 Eur). Parama skirta specialiesiems 

poreikiams tenkinti ir studentų studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti. 13 lentelėje pateikiama 

paramos skyrimo Kolegijos studentams kaita 2016 – 2018 metais. 

13 lentelė. Paramos skyrimo Kolegijos studentams kaita 2016-2018 metais (abs. sk.) 

Paramos rūšys 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Tikslinės stipendijos 24 21 21 

Tikslinės išmokos 34 28 21 

Iš viso: 58 49 42 
 

Skatinamosios stipendijos. Kolegija ieško vidinių resursų ir būdų kaip motyvuoti studentus 

bei atliepti socialinės dimensijos įgyvendinimo tikslams. Šiai veiklai realizuoti skiriamos vardinės 

stipendijos, sudaromos trišalės sutartys su darbdaviais, sudaryta galimybė studijų įmokas mokėti 

dalimis, skiriamos skatinamosios stipendijos, skiriama parama studentų neformaliajam švietimui, 

remiama Kolegijos studentų atstovybė, kultūriniai ir sporto renginiai. 

Kolegijos studentų gavusių skatinamąsias stipendijas dalis yra ženkliai didesnė nei Lietuvos 

aukštųjų mokyklų vidurkis – atitinkamai 13,92 ir 6,84 proc. Kolegijos studentų, gaunančių 

skatinamąsias stipendijas. 

Kolegijoje teikiama ne tik finansinė, bet ir nefinansinė parama studentams: karjeros valdymo 

paslaugos; konsultacijos apie studijų užtikrinimą neįgaliesiems; dėstytojų konsultacijos apie 

dėstomą dalyką ir kt. Užtikrinant Karjeros valdymo paslaugų teikimą Kolegijos studentams 

organizuoti karjeros planavimo įvado mokymai pirmo kurso studentams. Mokymų metu studentai 

supažindinti su Karjeros valdymo informacinės sistemos (KVIS) teikiamomis galimybėmis, 

savarankiškai įgyti žinių apie karjerai svarbias asmenybės savybes. Kolegija išlieka lydere tarp 21 

aukštosios mokyklos pagal registruotų KVIS vartotojų skaičių ir vartotojų aktyvumą (3169 

vartotojai). 
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Kolegijoje pirmą kartą organizuotas renginys karjeros kontaktų mugė „Karjeros dūzgės 

2018“, kuriame dalyvavo 32 įstaigos ir įmonės siūlančios darbo ir praktikos vietas Kolegijos 

studentams. Renginio seminarus, įmonių organizacijų stendus aplankė beveik 600 Kolegijos 

studentų ir absolventų. Vyko apskrito stalo diskusija tarp darbdavių ir Kolegijos bendruomenės 

atstovų tema „Sėkmės darbo rinkoje formulė: realijos ir darbdavių lūkesčiai“.  

Kita paramos studentams rūšis – informacinių paslaugų teikimas bibliotekoje. Kolegijos 

bendruomenė turėjo prieigą prie daugiau kaip 122,3 tūkst. tradicinių ir per 116,8 tūkst. elektroninių 

dokumentų. 2018 m. įsigyti 1894 tradiciniai dokumentai, 63 pavadinimų periodiniai leidiniai; 

prenumeruojama 18 duomenų bazių: 13 iš užsienio ir 5 iš Lietuvos (VGTU, KTU ir kt.) tiekėjų. 

Bibliotekos ištekliams (knygoms, serijiniams leidiniams, elektroniniams dokumentams, mokslo 

periodikai ir  kt.) papildyti buvo išleista 53 357,42 Eur.  

Bibliotekoje kuriama akademiška aplinka, socialiai patrauklios ir jaukios erdvės. Bibliotekoje 

veikia Savarankiškų studijų centras ir šešios skaityklos, kuriose įrengtos  283 darbo vietos, iš jų per 

100 – kompiuterizuotų.   

Apibendrinant kokybiškų į studentą orientuotų studijų vykdymą matome, kad 85 proc. 

Kolegijoje vykdomų studijų programų yra akredituotos maksimaliam laikotarpiui. Atnaujintos visos 

vykdomos studijų programos. Populiariausios tarp stojančiųjų išlieka Sveikatos mokslų fakulteto 

įgyvendinamos studijų programos. Sumažėjo studentų, nutraukusių studijų sutartis skaičius. 

Pagerėjo studentų pasitenkinimo studijomis  rezultatai. 

2.2. Absolventų įsidarbinimas 

Absolventų karjeros stebėsena Kolegijoje – nuolatinis ir sistemingas procesas. Stebėsena 

atliekama naudojant Karjeros valdymo informacinę sistemą (toliau – KVIS).  

2018 m. studijas baigė 836 Kolegijos studentai (2017 m. – 838 studentai; 2016 m. – 905 

studentai). Analizuojant absolventų įsidarbinimą praėjus vieneriems metams po studijų baigimo 

buvo analizuojami KVIS sistemos objektyvios (duomenys gaunami iš tarpžinybinių registrų) 

stebėsenos duomenys (14 lentelė). Kolegijos absolventų įsidarbinimo rodikliai lieka panašūs: per 

2015 – 2017 m.  metus vidutiniškai įsidarbino 73,5 proc. Kolegijos absolventų. 

14 lentelė. Kolegijos absolventų įsidarbinimo rezultatai 2015-2017 metais pagal KVIS duomenis 

(vieneri metai po studijų baigimo, proc.) 

Akademinis padalinys 
Studijų baigimo metai 

2015  2016 2017 

Technologijų fakultetas 77 70 69 

Verslo fakultetas 79 74 75 

Sveikatos mokslų fakultetas 71 77 79 

Iš viso: 76 73 72 
 

Pagal Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro duomenis, daugiausiai absolventų 

įsidarbinusių 0 – 3 profesijų grupėse, praėjus vieneriems metams po studijų baigimo yra šiose 

studijų kryptyse: Pedagogikos, Burnos priežiūros, Slaugos, Finansų, Informatikos, Statybos 

inžinerijos, Bendrosios inžinerijos, Reabilitacijos ir Mitybos. Kolegijos absolventų dirbančių 

aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą lyginant su 2016 metais skaičius didėja, atitinkamai nuo 

33 iki 45 proc.  

Analizuojant duomenis apie Kolegijos absolventus registruotus ilgalaikiais ir trumpalaikiais 

bedarbiais Lietuvos užimtumo tarnyboje, metai po studijų baigimo, didžiausias užsiregistravusių 

asmenų skaičius, fiksuojamas tarp baigusių Finansų, Informatikos, Apskaitos, Maisto technologijų, 

Vadybos studijų krypčių studijų programas (12 priedas).  
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Norint gauti tikslesnius duomenis apie Kolegijos absolventus vykdyta subjektyvi absolventų 

karjeros stebėsena (absolventų apklausa). 2018 m. atliktoje apklausoje (anketų grįžtamumas – 40 

proc) dirbančiais save įvardino 90 proc. apklausoje dalyvavusių absolventų (6 paveikslas).  

 
6 pav. 2017 m. subjektyvios stebėsenos apie absolventų įsidarbinimą praėjus 12 mėn. nuo studijų 

baigimo duomenys (proc.) 

2.3. Studijų tarptautiškumas 

2018 m. Kolegijoje stebimas ryškus proveržis tarptautinėje veikloje. Plečiasi 

bendradarbiavimo su užsienio aukštosiomis mokyklomis skaičius, šiuo metu Kolegija turi 200 

pasirašytų sutarčių (2017 m. – 180). Didžiausias aktyvumas stebimas  bendradarbiaujant su 

Portugalijos ir Turkijos aukštosiomis mokyklomis (Instituto Politechnico de Guarda, Portugalija; 

Firat universitetas, Iskenderun Technikal universitetas, Afyon Kocatepe universitetas, Turkija).  

Įvyko du svarbūs tarptautiškumą bei Kolegijos žinomumą didinantys renginiai – pavasario ir 

rudens Tarptautinės savaitės, pritraukusios 60 užsienio aukštųjų mokyklų bei įmonių darbuotojų. 

Tarptautinių savaičių metu atvykę užsienio institucijų atstovai ne tik dėstė paskaitas ar dalyvavo 

mokymuose, bet susipažino su Kolegija, lankėsi fakultetų laboratorijose, socialinių partnerių 

įmonėse, organizuotuose kultūriniuose renginiuose. Tarptautinių savaičių metu tradiciškai 

organizuotos dvi tarptautinės konferencijos (Sveikatos mokslų ir Verslo fakultetuose), kur užsienio 

svečiai skaitė pranešimus, turėjo galimybę išklausyti Kolegijos ir kitų įstaigų atstovų pranešimus, 

dalyvauti diskusijose.    

Kolegijos studijos pristatytos studijų parodose Kinijoje ir Šveicarijoje pagal projektą 

„Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V, internetiniuose tinklapiuose, 

Tarptautinėse savaitėse užsienio aukštosiose mokyklose, gerosios patirties perėmimo vizituose 

užsienio institucijose. Atnaujinta informacija tinklapyje www.studyinlithuania.lt  apie Kolegijoje 

vykdomas studijų programas anglų kalba.   

Nuolatinėse studijose anglų kalba studijuoja 15 studentų iš užsieniečių iš Italijos, Nigerijos, 

Pakistano, Zimbabvės, Čilės, Uzbekistano, Bangladešo ir Indijos. Daugiausia (11 studentų) studentų 

iš užsienio studijuoja Sveikatos mokslų fakultete. Užsienio kalba studijuojančių studentų iš užsienio 

skaičius auga, bet nepakankamai ir tai sudaro 0,6 proc. nuo visų Kolegijoje studijuojančių studentų 

skaičiaus. Siekiant pritraukti daugiau užsieniečių į studijas, plėtoti kitas tarptautines veiklas, buvo 

sukurta ir pradėta įgyvendinti Tarptautiškumo didinimo strategija.  

2018 m. organizuota vasaros stovykla Indijos aukštųjų mokyklų studentams (devyni studentai 

ir vienas dėstytojas). Technologijų fakultete jiems buvo skaitomos paskaitos ir vykdomi praktiniai 

mokymai, organizuojami pažintiniai vizitai į įvairias įmones bei organizuota kultūrinė programa.  

21 Kolegijos studentas ir aštuoni darbuotojai dalyvavo Jaunimo mainų projektuose Ispanijoje, 

Latvijoje, Lenkijoje ir Rumunijoje.  

Gautas finansavimas iš Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos ir Kolegijoje įvykdytas jaunimo mainų projektas "Tieskime tiltą", kuriame 

dalyvavo 11 studentų ir vienas darbuotojas iš The National University of Ostroh Academy, 

Ukrainos, bei 11 studentų ir trys darbuotojai iš Kolegijos. Taip pat buvo atvykę devyni studentai ir 
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vienas darbuotojas iš City College Plymouth, Jungtinės Karalystės pagal Erasmus jaunimo mainų 

projektą, kuriame Kolegija dalyvauja kaip partnerinė institucija. 

2018 m. gauta 9120,00 Eur parama iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos trims 

kviestiniams užsienio profesoriams iš Portugalijos, Latvijos ir Turkijos, kurie skaitė paskaitas 

Kolegijos studentams.  

Daugiau lėšų 2018 m. buvo gauta Erasmus veikloms (250 507,00 Eur) iš Europos Komisijos 

ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Finansavimas nuo 2016 metų padidėjo beveik 80 000 

Eur. Tai suteikė galimybę padidinti studentų judumo rezultatus. 

Bendras Kolegijos studentų judumas – 6,5 proc. (13 priedas). 2018 m. 107 Kolegijos 

studentai buvo išvykę dalinėms studijoms į užsienio aukštąsias mokyklas ir 134 užsienio studentai 

buvo atvykę dalinėms studijoms į Kolegiją. Tiek išvykusių tiek atvykusių dalinėms studijoms 

studentų skaičius 2018 m. išaugo. Geriausi rezultatai stebimi Technologijų fakultete, atvykusių 

studijoms skaičius išaugo beveik dvigubai.  

Geresni judumo rezultatai 2018 m. stebimi ir vertinant personalo judumo rezultatus 

(14 priedas). 2018 metais 97 Kolegijos dėstytojai ir administracijos darbuotojai buvo išvykę į 

užsienio aukštąsias mokyklas dėstymui ir mokymuisi bei 120 užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojų 

ir administracijos darbuotojų buvo atvykę į Kolegiją skaityti paskaitų ir mokymosi tikslais. Visi 

personalo judumo rezultatai yra geresni negu 2017 metais.  

Apibendrinant galima teigti, kad kasmet gaunamas vis didesnis finansavimas Erasmus 

veikloms, plečiasi tarptautinių partnerių tinklas, Tarptautinių savaičių organizavimas kas pusmetį, 

geri judumo dalyvių atsiliepimai užtikrina judumo augimo galimybes. 

2.4. Dėstytojų kompetencijos tobulinimas 

2018 m. spalio 1 d. bendras dėstytojų užimtų etatų skaičius Kolegijoje buvo 146,19 (225 

dėstytojų). Lyginant su 2017 m. dėstytojų užimtų etatų skaičius sumažėjo 26,34 (52 dėstytojai). 

2018 m. didžiausias etatų skaičiaus mažėjimas stebimas Verslo ir Technologijų fakultetuose dėl 

mažėjančio studentų skaičiaus. Dėstytojų pasiskirstymas pagal užimamas pareigas pateikiamas 15 

lentelėje. 

15 lentelė. Dėstytojų pasiskirstymas pagal užimamas pareigas ir mokslo laipsnį (2018 m. spalio 1 d. 

duomenys) 

 
VF 

abs.sk. 

TF 

abs.sk. 

SvMF 

abs.sk. 

Iš viso 

abs.sk. 

Iš viso 

etatų sk. 

Lyg. svoris 

% 

Profesoriai - - 1 1 0,58 0,4 

Docentai 7 16 13 36 21,3 14,57 

Lektoriai 45 57 74 176 120,76 82,6 

Asistentai 2 2 8 12 3,55 2,43 

Iš viso: 54 75 96 225 146,19  

Iš jų mokslų daktarai 9 17 15 41 24,25 16,59 
 

Didžiausia dalis Kolegijos dėstytojų užimamų etatų yra lektoriaus – 82,6 proc. Kitų 

pareigybių skaičius yra mažesnis: docento – 14,57 proc., asistento – 2,8 proc. ir profesoriaus – 

0,58 proc. nuo bendro etatų skaičiaus.  

Mokslo daktaro laipsnį turinčių dėstytojų etatų skaičius nuosekliai didėja: 2016 m. – 20,17 

etatų, 2017 m. – 23,05 etatų, 2018 m. – 24,25 etatų. Dėstytojų, turinčių mokslo daktaro laipsnį, 

skaičiuojant nuo bendro dėstytojų užimtų etatų skaičiaus,  2018 m. sudarė 16,59 proc. Lyginant su 

2017 m. dėstytojų, turinčių mokslo daktaro laipsnį, padidėjo 3,23 proc. Kaip dėstytojų etatai pagal 

užimamas pareigas pasiskirstė fakultetuose pateikiama 16 lentelėje. 
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16 lentelė. Dėstytojų etatų pasiskirstymas pagal užimamas pareigas fakultetuose (2018 m. spalio 

1 d. duomenys) 

Akademinis padalinys Profesoriai Docentai Lektoriai Asistentai Iš viso 

Verslo fakultetas - 4 36,24 1,03 41,27 

Technologijų fakultetas - 10,51 38,12 0,55 49,18 

Sveikatos mokslų fakultetas 0,58 6,79 45,85 2,52 55,74 

Iš viso: 0,58 21,3 120,21 4,1 146,19 
 

Lektoriaus pareigas užimančių dėstytojų etatų skaičius fakultetuose pasiskirstęs tolygiai. 

Sveikatos mokslų fakultete lyginant su Verslo ir Technologijų fakultetais yra didžiausiais asistentų 

etatų skaičius, o Technologijų fakultete didžiausias docentų etatų skaičius.  

2018 m. birželio 4 d. vyko dėstytojų atestacija, kurios metu buvo atestuoti 21 dėstytojas. 

Aštuoni dėstytojai buvo  atestuoti docento pareigoms, 13 lektoriaus pareigoms.   

Kolegijos dėstytojų sudėtį kasmet papildo jauni dėstytojai, todėl dėstytojų amžiaus 

vidurkis išlieka toks pats kaip ir 2017 m. – 46,7 metai. Didžiausią dėstytojų dalį sudaro dėstytojai 

nuo 35 iki 49 metų. Dėstytojai nuolat tobulina savo kvalifikaciją, dalyvaudami stažuotėse, kursuose, 

konferencijose, seminaruose, tarptautiniuose bei ES SF finansuojamuose projektuose. 17 lentelėje 

pateikiamas dėstytojų, tobulinusių kvalifikaciją 2018 m., skaičius.  

17 lentelė. Dėstytojų, tobulinusių kompetencijas iš Kolegijos lėšų, skaičius pagal fakultetus 

Akademinis padalinys Dalykinės kompetencijos tobulinimas 
Pedagoginės kompetencijos 

tobulinimas 

Verslo fakultetas 57 38 

Technologijų fakultetas 58 37 

Sveikatos mokslų fakultetas 58 42 

Iš viso: 173 117 

2018 m. dėstytojai tobulino savo dalykines ir pedagogines kompetencijas pagal numatytą 

planą. Kolegijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui lėšos buvo skirtos iš valstybės biudžeto, 

specialiųjų lėšų, projektų lėšų ir kt. Kolegijos dėstytojai tobulina savo kvalifikaciją studijuodami 

doktorantūroje (15 priedas). 12 Kolegijos dėstytojų studijavo doktorantūroje: 7 iš Technologijų, 4 iš 

Verslo fakulteto ir vienas iš Sveikatos mokslų fakulteto. Disertacijas apgynę dėstytojai papildė 

mokslo daktarų gretas Technologijų ir Verslo fakultetuose. 

Apibendrinant dėstytojų kompetencijos tobulinimą galima teigti, kad didžiąją pedagoginio 

personalo dalį sudaro dėstytojai užimantys lektoriaus ir docento pareigas. Mokslo daktarų skaičius 

kasmet didėja ir sudaro 16,59 proc. Dėstytojų amžiaus vidurkis – 46,7 metai. 

2.5. Suaugusiųjų mokymo ir švietimo veikla 

Antram programos tikslui – plėtoti suaugusiųjų mokymo ir švietimo paslaugas bei 

konsultacinę veiklą – pasiekti keliamas uždavinys: užtikrinti kokybiškas suaugusiųjų mokymo ir 

švietimo paslaugas bei konsultacinę veiklą. Užtikrinti kokybiškas suaugusiųjų mokymo ir švietimo 

paslaugas bei konsultacinę veiklą 2018 metams buvo numatytos šios priemonės: tobulinti 

suaugusiųjų mokymo ir švietimo bei konsultavimo paslaugų portfelius; teikti kokybiškas 

suaugusiųjų mokymo ir švietimo bei konsultavimo paslaugas.  

Uždavinio – užtikrinti kokybiškas suaugusiųjų mokymo ir švietimo paslaugas bei 

konsultacinę veiklą – įgyvendinimo vertinimo kriterijai ir jų planuotos bei pasiektos kriterijų 

reikšmės pateikiamos 19 lentelėje. 
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19 lentelė. Kokybiškų suaugusiųjų mokymo ir švietimo paslaugų bei konsultacinės veiklos 

įgyvendinimo vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir kriterijaus reikšmė 2017 m. 
2018 m. 

(planas) 

2018 m. 

(faktas) 

Pajamos iš suaugusiųjų mokymo ir švietimo paslaugų bei konsultacinės 

veiklos, tūkst. Eur 
141,9 125-150 145,40 

Baigusių suaugusiųjų mokymo ir švietimo programas klausytojų skaičius, vnt. 2105 2000-2300 2319 

Planuotos kriterijų reikšmės įgyvendintos 100 proc. 

2018 m. Mokymo ir paslaugų centras teikė suaugusiųjų mokymo ir švietimo paslaugas 

įvairioms tikslinėms grupėms iš viešojo ir verslo sektorių, bedarbiams, Trečiojo amžiaus 

universitetams, miesto ir regiono bendruomenėms.  

2018 m. buvo vykdytos 60 suaugusiųjų mokymo ir švietimo programos. Bendras 

dalyvavusiųjų suaugusiųjų tęstinio mokymo ir švietimo programose klausytojų skaičius – 2319.  

Gautos pajamos iš suaugusiųjų mokymo ir švietimo bei konsultacinės veiklos 2018 m. 

lyginant su 2017 m. neženkliai išaugo ir siekė 145 425,50 Eur. Gautos pajamos pagal fakultetus: 

Verslo – 23 581,35 Eur, Sveikatos mokslų – 48 384,20 Eur, Technologijų – 73 460,00 Eur. 

(7 paveikslas).  

 
7 pav. Gautų pajamų iš suaugusiųjų mokymo ir švietimo bei konsultacinės veiklos pokytis per 

2015-2017 metus 

Lyginant su 2017 m. stebimas žymus Technologijų fakulteto gaunamų pajamų augimas. 

Daugiausiai pajamų šiais metais gauta vykdant šias programas: 1) Elektros įrenginių įrengimo ir 

eksploatavimo elektromonterio mokymo programa (formaliojo profesinio mokymo programa) – 

39 264 Eur; 2) Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių specialieji pirminiai kursai – 

7660 Eur; 3) Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso programa (kursai) – 5400 Eur; 4) Gidų 

rengimo programa – 5049 Eur; 5) Masažo pagrindai – 9735 Eur (neformaliojo švietimo programa); 

6) Skubioji medicinos pagalba vaikams ir suaugusiesiems (neformaliojo švietimo programa) – 9450 

Eur. 

Per ataskaitinį laikotarpį buvo vykdytos 144 konsultacijos (VF – 49; SvMF – 74; TF – 21). Iš 

šios veiklos gauta – 12 626,15 Eur pajamų (TF – 9333 Eur; SvMF – 840 Eur; VF – 2453,15 Eur). 

71,4 proc. vykdytų konsultacijų buvo nemokamos. Didžioji dalis, t. y. 101 konsultacija, buvo 

suteiktos juridiniams asmenims. Į šią veiklą buvo įsitraukę 69 kolegijos dėstytojai (30,66 proc. nuo 

bendro kolegijos dėstytojų skaičiaus).  

Kasmet gaunamos iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšos už mokslinius tyrimus, 

eksperimentinę plėtrą ir meno veiklą didėja (2016 m. – 12,4 tūkst. Eur; 2017 m. – 13 tūkst. Eur; 
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2018 m. – 24,7 tūkst. Eur), tai patvirtina, kad Kolegijoje vykdomos kokybiškos suaugusiųjų 

mokymo ir švietimo paslaugos bei konsultacinė veikla. 

Apibendrinant suaugusiųjų mokymo ir švietimo veiklą galima teigti, kad didėjančios pajamos 

gaunamos iš suaugusiųjų mokymo ir švietimo paslaugų bei konsultacinės veiklos rodo Kolegijos 

teikiamų paslaugų kokybę ir žinomumą. 

Studijų ir mokymąsi visą gyvenimą veiklų problemos ir jų sprendimo įžvalgos.  

Mažėjantis studentų skaičius: 

- vykdyti aktyvią studijų programų rinkodarinę veiklą; 

- diegti inovacijas studijų procese. 

Didelis, nutraukusių studijų sutartis, studentų skaičius Technologijos mokslų studijų 

programose: 

- vykdyti studentų motyvavimo studijomis veiklą pirmo semestro metu;  

- didinti konsultacinių valandų skaičių atsižvelgiant į studentų poreikius.  

Mažas užsienio kalbomis studijuojančių užsienio studentų skaičius: 

- vykdyti aktyvią užsienio kalbomis vykdomų studijų programų rinkodarinę veiklą.  

Nepakankamos pajamos iš konsultacinės veiklos.  

- plėtoti glaudesnį bendradarbiavimą su socialiniais partneriais parduodant konsultavimo 

paslaugas. 
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3. TAIKOMOJI MOKSLO VEIKLA 

2018 – 2020 metų Kolegijos strateginio veiklos plano antrosios programos „Taikomosios 

mokslo veiklos plėtojimas“ tikslas – plėtoti taikomąją mokslo veiklą. Tikslo vertinimo kriterijus – 

pajamos iš taikomosios mokslo veiklos, tūkst. Eur. Planuota kriterijaus reikšmė 2018 metams buvo 

13,0 – 15,0 tūkst. Eur, pasiekta 16,34 tūkst. Eur. 

Vienas iš uždavinių šiam tikslui įgyvendinti – užtikrinti konkurencingos taikomosios mokslo 

veiklos  plėtrą ir kokybę. Uždaviniui įgyvendinti buvo numatytos priemonės: didinti taikomosios 

mokslo veiklos komercinimo apimtis; plėtoti kokybišką taikomąją mokslo veiklą akademiniuose 

padaliniuose. 20 lentelėje pateikiami uždavinių vertinimo kriterijai ir jų reikšmės. 

20 lentelė. Konkurencingos taikomosios mokslo veiklos plėtros ir kokybės užtikrinimo vertinimo 

kriterijai ir jų reikšmės 

Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir kriterijaus reikšmė 2017 m. 
2018 m. 

(planas) 

2018 m. 

(faktas) 

Komercinių taikomųjų mokslinių tyrimų dalis nuo bendro taikomųjų mokslinių 

tyrimų skaičiaus, proc. 
13,35 15 17,19 

Dėstytojų mokslinių publikacijų tarptautinėse duomenų bazėse santykis su bendru 

dėstytojų publikacijų skaičiumi, proc. 
52,68 50 34,09 

 

Kolegijoje vykdomi taikomieji moksliniai tyrimai orientuoti į apibrėžtas taikomųjų mokslinių 

tyrimų sritis ir kryptis (patvirtinta Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus 2016 m. kovo 29 d. 

įsakymu Nr. V1-033): Darnios aplinkos vystymas, Sveikatos ir gyvenimo kokybė, Verslo procesų ir 

organizacijų valdymas, Įtrauki ir kūrybinga visuomenė, Kolegijos valdymas ir vidinė kokybė, pagal 

kurias suburiami tyrėjai šiai veiklai vykdyti. Taikomųjų mokslinių tyrimų planavimą ir vykdymą 

koordinuoja Taikomosios mokslinės veiklos centras. Siekiant plėtoti taikomąją mokslo veiklą 

finansiniai resursai skirstomi tikslingai tų laboratorijų vystymui, kurios padėtų komercializuoti 

vykdomą taikomąją mokslo veiklą.  

Siekiant paskatinti tyrėjus glaudžiau bendradarbiauti su socialiniais partneriais plėtojant 

taikomąją mokslo veiklą ir įgyvendinant savo idėjas, skatinama dalyvauti Kolegijos 

organizuojamuose ir kituose konkursuose. 2018 m. Kolegijoje organizuotas trečiasis taikomosios 

mokslo veiklos idėjų konkursas „Darni aplinka – sveika visuomenė“. 

Kolegijoje 2018 m. dirbo 225 dėstytojai, iš jų 41 daktaro laipsnį turintys dėstytojai. Dėstytojų, 

turinčių mokslo daktaro laipsnį, užimtų etatų ir bendro dėstytojų užimtų etatų santykis – 16,59 proc. 

Tyrėjai (dėstytojai, socialiniai partneriai, studentai) suburiami pagal Kolegijos numatytas taikomųjų 

mokslinių tyrimų kryptis ir vykdoma taikomoji mokslo veikla.  

Taikomoji mokslo veikla 2018 m. buvo vertinama vadovaujantis šiais kriterijais: komercinių 

taikomųjų tyrimų dalis nuo bendro taikomųjų tyrimų skaičiaus (proc.); pajamos iš taikomosios 

mokslo veiklos (tūkst. Eur); dėstytojų mokslinių publikacijų tarptautinėse duomenų bazėse santykis 

su bendru dėstytojų publikacijų skaičiumi (proc.) (21 lentelė).  

21 lentelė. Taikomųjų mokslinių tyrimų atlikimo rezultatai 2018 m. 

Komercinių taikomųjų 

tyrimų dalis nuo bendro 

taikomųjų tyrimų 

skaičiaus, proc. 
P-01-02-01-01-01 

Taikomųjų mokslinių 

tyrimų skaičius (vykdomi 

ir baigti kalendoriniais 

metais), vnt. 
(E-01-02) 

Taikomųjų mokslinių 

tyrimų, atliekamų 

kartu su užsienio 

partneriais skaičius, 

vnt. 

Užsakomųjų taikomųjų 

mokslinių tyrimų 

skaičius/komercializuotų 

taikomųjų mokslinių 

tyrimų skaičius, vnt. 

17,19 64 10 15/11 
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2018 m. iš viso buvo atlikti 64 taikomieji moksliniai tyrimai. 10 taikomųjų mokslinių tyrimų 

vykdyti kartu su užsienio partneriais. Atlikta 15 užsakomųjų taikomųjų mokslinių tyrimų (11 iš jų 

komercializuoti). Taikomieji moksliniai tyrimai vykdomi ir jų rezultatai pritaikomi visose studijų 

kryptyse (16 priedas).  

Iš taikomosios mokslo veiklos 2018 m. gauta 16 339,3 Eur. pajamų (22 lentelė). Pajamos 

gautos įgyvendinus aštuonis taikomuosius mokslinius tyrimus.  

22 lentelė. Pajamos iš taikomosios mokslo veiklos 2016 – 2018 m. 

Pavadinimas 2016 m., Eur 2017 m., Eur 2018 m., Eur 

Taikomieji moksliniai tyrimai 12315,81 4759,18 16339,30 

2018 m. taikomosios mokslo veiklos idėjų konkurso metu išrinktoms trims idėjoms (Idėjų 

inkubatorius, Ašių apkrovų kitimo demonstracinis maketas, Virtualūs pojūčiai paskaitose) 

įgyvendinti Kolegija skyrė 4942,00 Eur.  

Dėstytojų taikomosios mokslo veiklos rezultatai viešinami konferencijose Lietuvoje ir 

užsienyje bei įvairiuose mokslo leidiniuose. 2018 m. buvo planuota paskelbti 70 Kolegijos 

dėstytojų publikacijų. Šiais metais pavyko parengti daugiau publikacijų nei planuota (88 

publikacijas) (23 lentelė). 

23 lentelė. Publikacijos moksliniuose ir kituose leidiniuose 

Dėstytojų mokslinių publikacijų 

tarptautinėse duomenų bazėse 

santykis su bendru dėstytojų 

publikacijų skaičiumi, proc. 
P-01-02-01-01-02 

Mokslo straipsnių 

recenzuojamose 

moksliniuose periodiniose 

leidiniuose (WoS) 

skaičius, vnt. 

Straipsnių, pateiktų 

tarptautinėse duomenų 

bazėse, skaičius (ne 

WoS), vnt. 

Kitų publikacijų 

skaičius, vnt. 

34,09 2 28 58 

 

Tačiau nepasiektas rezultatas, kad ne mažiau 50 proc. publikacijų turėtų būti leidiniuose 

įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes (17 priedas). Skatinama, kad dėstytojai publikuotų savo 

straipsnius Web of Science ir kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamose leidiniuose, 

pageidautina, kad tai būtų užsienio leidiniai. Kolegija dėstytojų skatinimui už 2018 m. publikacijas 

skyrė 7800 Eur. 

Publikacijos turėtų būti rengiamos visose studijų kryptyse, tačiau 2018 m. pavyko publikuoti 

straipsnius ne visuose studijų kryptyse (18 priedas).  

2018 m. išleisti septyni leidiniai – 4 knygos ir 3 mokslo darbų/straipsnių rinkiniai. Kolegijoje 

2018 m. išleistas vienas mokslo žurnalas: Mokslo darbai „Miestų želdynų formavimas“. Paskutinis 

numeris – 2018 Nr.1 (15). 

Kolegijos dėstytojai buvo aktyvūs skaitydami pranešimus konferencijose ir seminaruose (176 

pranešimai). Siekiant tyrėjų pranešimų sklaidos didėjimo ir kokybės, dėstytojams rekomenduojama 

būti aktyvesniems skaitant pranešimus užsienyje vykstančiose konferencijose (24 lentelė).  

24 lentelė. 2018 m. dėstytojų skaityti pranešimai konferencijose, vykusiose Lietuvoje ir užsienyje 

Bendras pranešimų skaičius 

Dėstytojų pristatytų pranešimų 

užsienyje vykusiose konferencijose 

skaičius, vnt. 

Dėstytojų pristatytų pranešimų 

Lietuvoje vykusiose konferencijose 

skaičius, vnt. 

176 21 155 

Kolegijoje buvo suorganizuota 12 konferencijų: 11 dėstytojų ir viena studentų (25 lentelė). 

Konferencijos buvo organizuojamos kartu su socialiniais partneriais. Konferencijose dalyvavo 1024 

dalyviai. 
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25 lentelė. 2016-2018 m. Kolegijoje vykusių konferencijų skaičius. 

Pavadinimas 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Tarptautinės konferencijos 4 3 5 

Respublikinės konferencijos  6 8 6 

Studentų konferencijos 2 1 1 

Iš viso: 11 12 12 

Apibendrinant taikomosios mokslo veiklos sritį, galime teigti, kad Kolegijos dėstytojai atliko 

taikomųjų mokslinių tyrimų tiek, kiek planuota. Iš taikomosios mokslo veiklos uždirbta 16 339 Eur. 

Išlieka nepakankamas komercinių taikomųjų mokslinių tyrimų skaičius. Iš 15 užsakomųjų taikomųjų 

mokslinių tyrimų tik už 8 gautas apmokėjimas iš išorės, dar tris finansavo Kolegija. Dėstytojų 

mokslinių publikacijų tarptautinėse duomenų bazėse santykis su bendru dėstytojų publikacijų 

skaičiumi – 34,09 proc.  

Taikomosios mokslo veiklos problemos ir jų sprendimo įžvalgos. 

Nepakankamos pajamos iš taikomosios mokslo veiklos: 

- didinti taikomosios mokslo veiklos komercializavimą; 

- plėtoti tarpkryptinį bendradarbiavimą atliekant taikomuosius mokslinius tyrimus; 

Nepakankamas dėstytojų mokslinių publikacijų tarptautinėse duomenų bazėse santykis su 

bendru dėstytojų publikacijų skaičiumi: 

- didinti mokslinių publikacijų skaičių tarptautinėse duomenų bazėse. 
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4. STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS IR POVEIKIS REGIONUI 

4.1. Strateginės partnerystės ir projektinė veikla 

Kolegijos misija, vizija ir strateginis tikslas bei veiklos prioritetai atitinka valstybės ir regiono 

ūkio, kultūros bei socialinės raidos prioritetus. Kolegijos poveikis regiono ir šalies raidai pasireiškia 

rengiant specialistus, vykdant taikomuosius mokslo veiklos rezultatų komunikaciją ir įgyvendinant 

socialinę ir kultūrinę veiklą. Kolegijos veikla didžiausią poveikį daro Klaipėdos miesto, Klaipėdos 

rajono, Palangos miesto, Neringos, Kretingos rajono, Skuodo rajono, Šilalės rajono ir Šilutės rajonų 

savivaldybėse veikiančioms įmonėms, organizacijoms ir bendruomenėms.  

2018–2020 m. Kolegijos SVP ir MVP suplanuotos poveikio šaliai ir regionui priemonės ir 

veiksmingumo vertinimo kriterijai bei jų reikšmės pateikiamos 26 lentelėje.  

26 lentelė. Klaipėdos valstybinės kolegijos poveikio šaliai ir Vakarų Lietuvos regionui priemonės ir 

veiksmingumo kriterijai 
Šalies ir regiono 

plėtros prioritetai, į 

kuriuos KVK 

orientuoja savo 

veiklą 

Žinių visuomenės plėtra  

- mokymosi visą gyvenimą skatinimas 

- inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologinę plėtros skatinimas 

Tvarus ir integralus ekonominis augimas 

- didelės pridėtinės vertės verslo plėtros, integracijos į globalias verslo sistemas skatinimas 

Sumanus valdymas 

- aukštos gyvenimo kokybės ir įsidarbinimo galimybių užtikrinimas 

Poveikio regiono 

plėtrai priemonės 

Kriterijai, kuriais vertinamas poveikio šaliai 

ir regionui veiksmingumas 

Reikšmės 

2016 m. 

(faktas)  

2017 m. 

(faktas) 

2018 m. 

(planuota/faktas) 

1. Taikomosios 

mokslo veiklos 

rezultatų komunika-

cija / perteikimas 

1.1. Užsakomosios taikomosios mokslo veiklos 

atlikimo sutarčių skaičius, vnt. 
17 9 7-10/15 

1.2. Dėstytojų pristatytų pranešimų Lietuvoje 

vykusiose konferencijose skaičius, vnt. 
145 134 110-130/155 

1.3. Taikomųjų mokslinių tyrimų, atliekamų 

kartu su socialiniais partneriais, skaičius, vnt. 
- 28 20-28/20 

2. Regiono 

aprūpinimas aukštos 

kvalifikacijos 

specialistais, 

turinčiais reikiamus 

įgūdžius, gebėjimus 

ir žinias 

2.1. Studentų rinkos dalis, lyginant su bendru 

skaičiumi stojančiųjų į Vakarų Lietuvos 

aukštąsias mokyklas, proc. 

44,5 46,80 46-51/43,36 

2.2. Įsidarbinusių absolventų dalis po vienerių 

metų, proc. 
87 85 83-88/90 

2.3. Baigusiųjų suaugusiųjų tęstinio mokymo ir 

švietimo programas klausytojų skaičius, vnt. 
2289 2105 2000-2300/2319 

3. Socialinio ir 

kultūrinio klimato 

charakteristikų 

sukūrimas 

3.1. Strateginių partnerių skaičius 39 49 53 

3.2. Kolegijos bendruomenės narių (dėstytojų), 

dalyvavusių savanorystės veikloje, proc.  
44,7 68 52 

3.3. Kolegijos organizuotų ir dalyvautų 

renginių  skaičius, vnt. 
101 110 90/104 

Ataskaitiniu laikotarpiu Kolegijos numatytų poveikio regionui priemonių įgyvendinimo 

analizė atskleidė, kad Kolegija rezultatyviai įgyvendino nustatytus tikslus planuotomis priemonėmis 

Nepasiektas tik vienas kriterijus – studentų rinkos dalis, lyginant su bendru skaičiumi stojančiųjų į 

Vakarų Lietuvos aukštąsias mokyklas. 

Plėtojamos strateginės partnerystės ir jų projektai skirti stiprinti Kolegijos ir suinteresuotųjų 

šalių (įmonių, NVO, socialinių partnerių, vietos, regiono ar nacionalinio lygmens valstybinių 

įstaigų, kitų švietimo ir mokymo arba jaunimo sektorių) bendradarbiavimą, skatinti aukštojo mokslo 

kokybę ir naujoves. 2018 m. Kolegija pasirašė 42 naujas bendradarbiavimo sutartis ir apskaitė 366 

galiojančias bendradarbiavimo sutartis. Kolegijos strateginių partnerių skaičius padidėjo iki 53 

strateginių partnerių. Pagrindinės strateginių partnerysčių plėtros sritys yra: akademinės veiklos 

partnerystės, taikomosios mokslo veiklos partnerystės, verslo santykių ir projektų partnerystės, 



Klaipėdos valstybinės kolegijos 2018 metų veiklos ataskaita 

27 

socialinės veiklos partnerystės ir paramos partnerystės. Bendradarbiavimo su strateginiais 

partneriais tikslai buvo orientuoti į taikomosios mokslo veiklos rezultatų komunikavimą bei 

perteikimą, studijų programų, suaugusiųjų mokymo ir švietimo paslaugų kokybės gerinimą, 

konsultacinę veiklą. Plėtodama bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, Kolegija siekia sukurti 

abipusę bendradarbiavimo vertę bei tvarius ilgalaikius ryšius.  

Pagrindinės strateginių partnerysčių plėtros sritys lemia bendradarbiavimo pobūdį su 

skirtingomis partnerių grupėmis: verslo įmonėmis (163 partneriai), verslo ir kitomis asociacijomis 

(24 partnerių), miestų savivaldybėmis (9 partneriai), valstybinėmis įmonėmis (70 partneriai), 

bendrojo ugdymo institucijomis (78 partneriai), profesinėmis mokyklomis (8 partneriai) ir 

aukštosiomis mokyklomis Lietuvoje (14 partnerių). 

Kolegijos partnerių tinklas užsienyje apima 30 šalių ir 200 aukštojo mokslo bei verslo 

organizacijas. Viena esminių studijų tarptautiškumo sąlygų yra studentų ir dėstytojų mainų 

platformos sukūrimas. Erasmus pasaulinės partnerystės programa leidžia plėtoti partnerių ratą tarp 

Europos šalių aukštųjų mokyklų ir organizacijų bei dalyvauti EAEC (European Association of 

ERASMUS Coordinators), EURASHE (Europos aukštojo mokslo institucijų asociacija), UASNET 

(Europos taikomųjų mokslų universitetų asociacija) ir kitų tarptautinių organizacijų ir asociacijų 

veikloje. 

Projektinė veikla. Kolegija aktyviai dalyvauja įsisavinant įvairių tarptautinių fondų ir 

programų lėšas bei plečia projektų partnerių tinklą. Dauguma projektų, kuriuose 2018 m. dalyvavo 

Kolegija – yra inicijuoti pačios institucijos. 2018 m. buvo pateikta 6 nacionalinių ir 10 tarptautinių 

projektų paraiškų (tiek pareiškėjo, tiek partnerio teisėmis). Vykdyti 22 projektai, iš kurių 12 buvo 

tarptautinių, 10 – nacionalinių projektų. 15 projektų vykdyta partnerio teisėmis, 1 – asocijuoto 

partnerio teisėmis, 6 projektus Kolegija vykdė pareiškėjo teisėmis. 2018 m. laikotarpiu 8 iš vykdytų 

projektų buvo sėkmingai užbaigti. Iš jų – 4 tarptautiniai bei 4 nacionaliniai projektai. Projektų 

vykdymui per ataskaitinį laikotarpį gauta 779 tūkst. Eur lėšų, patvirtintas finansavimas projektams, 

kurių bendra vertė (per 2018 – 2020 įgyvendinimo metus) yra  apie 3 mln. Eurų (27 lentelė) 

27 lentelė. 2018 m. vykdyti projektai 

Eil.     

Nr. 

Vykdyti tarptautiniai 

projektai, vnt. 

Vykdyti nacionaliniai 

projektai, vnt.  
Gautas finansavimas 2018 m. EUR 

1. 12 10 planuota 300 000/ gauta 779 000 Eur 
 

Pagal prašomo finansavimo pobūdį dominuoja Europos komisijos projektai (Erasmus+). 

Kolegija kaip partneris dalyvavo rengiant paraišką pagal Baltijos jūros bendradarbiavimo abipus 

sienos 2014–2020 metų programos kvietimą, teiktos paraiškos finansavimui gauti iš Latvijos – 

Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programos, Nordplus ir kitų programų. Likusios 

paraiškos teiktos vietinių iniciatyvų įgyvendinimui pagal vyriausybės ir savivaldybės specialiąsias 

programas.  

Įgyvendindama nacionalinius projektus, Kolegija orientuojasi į regiono poreikius: 

„Technologijos ir biomedicinos mokslų infrastruktūros modernizavimas, tenkinant Vakarų Lietuvos 

regiono poreikius“, „KURK: kurianti, unikali, rūpestinga karta“, ‚Investors‘ Spotlight: užsienio 

investuotojams aktualių studijų programų peržiūra“, „Studijų prieinamumo didinimas“ (projektas 

neįgaliesiems studentams) ir kt.   

Įgyvendindama tarptautinius projektus, Kolegija prisideda prie pridėtinės vertės kūrimo 

regione: „Tourism for Wellbeing in the South Baltic region-Guidelines for best practices“, 

„Sustainable Tools 4 Trainers“, „Supporting Smart Specialization Approach in Silver economy for 

Increacing Regional Innovation“ 
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Apibendrinant galima teigti, kad kolegija vykdo strateginių partnerysčių plėtojimą 

akademinės veiklos, verslo santykių ir projektų įgyvendinimo bei socialinės veiklos srityse. Kolegija 

aktyviai dalyvauja įsisavinant tarptautinių fondų ir programų lėšas bei plečia partnerių tinklą 

užsienyje ir Lietuvoje. Strateginių partneryčių plėtra stiprina Kolegijos ir suinteresuotųjų šalių 

(įmonių, NVO, socialinių partnerių, vietos, regiono ar nacionalinio lygmens valstybinių įstaigų, kitų 

švietimo ir mokymo arba jaunimo sektorių) bendradarbiavimą, skatina naujovių perkėlimą. 

4.2. Taikomosios mokslo veiklos rezultatų komunikacija/perteikimas 

2018 metais Kolegijoje vykdyta 15 užsakomųjų taikomųjų mokslinių tyrimų, kurių rezultatai 

viešinti nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, panaudoti rengiant projektų paraiškas ir 

pritaikyti studijų procese, atnaujinant studijų programas ir metodinę medžiagą. Sėkmingiausi 

užsakomieji moksliniai tyrimai: „Netradicinių aliejų kultūrų išspaudų panaudojimo galimybės, 

kuriant funkcionaliuosius maisto produktus“ (Žemės ūkio kooperatyvas „ŪKPAS“); „Augalinės 

kilmės fermentuotų sveikatinančių gėrimų sukūrimas iš vietinių žaliavų“ (MB „Medika“); 

„Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „PALANGOS GINTARAS“ organizacijos kultūra ir 

klimatas“ (VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras“); „Klaipėdos rajono 

savivaldybės gyventojų apklausa, požiūrio į korupciją nustatymas“ (Klaipėdos rajono savivaldybės 

administracija) ir kt. 

Kolegijoje vykdoma taikomoji mokslo veikla pristatoma visuomenei mokslo populiarinimo 

renginių metu: „Tyrėjų naktis“, mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“. Įgyvendintas taikomosios 

mokslo veiklos idėjų konkursas „Darni aplinka – sveika visuomenė“, rezultatai pristatyti ir 

viešinami renginių metu (3 idėjos: „Virtualūs pojūčiai paskaitose“, „Idėjų generatorius“, „Ašių 

apkrovų kitimo demonstracinis maketas“).  

Daugiau informacijos apie taikomosios mokslo veiklos rezultatus, jų komunikaciją ir 

perteikimą buvo pateikta 3 ataskaitos skyriuje. 

4.3. Regiono aprūpinimas aukštos kvalifikacijos specialistais 

Remiantis LAMA BPO (2018) pateiktais duomenimis, Kolegijos rinkos dalis, lyginant 

ataskaitiniais metais įstojusių studentų skaičių į pirmosios pakopos studijas Vakarų Lietuvos 

regiono aukštosiose mokyklose, sudarė 43,36 proc. (8 paveikslas). Kolegija ir toliau išlaiko 

aukštojo mokslo rinkos lyderio pozicijas Vakarų Lietuvos regione.  

 
8 pav. Kolegijos rinkos dalis lyginant ataskaitiniais metais įstojusių studentų skaičių į pirmosios 

pakopos studijas Vakarų Lietuvos regiono aukštosiose mokyklose 

Kolegijoje įgyvendinamos studijų programos yra orientuotos į praktinių įgūdžių įgijimą, 

regiono darbo rinkos poreikių tenkinimą ir atitinka Klaipėdos apskrityje veikiančių ūkio subjektų 

veiklos struktūrą (19 priedas). Kolegija, vykdydama kokybiškas ir darbo rinkoje paklausias studijų 

43,36% 

16,6% 

8,9% 

12,3% 

8,9% 
8,9% 1,04% 

KVK

KU

LAJM

SMK (Klaipėdos filialas)

LCC

LVK

KK (Tauragės filialas)
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programas prisideda prie bendrosios pridėtinės vertės kūrimo pramonės, prekybos, viešbučių ir 

restoranų, transporto, sandėliavimo ir ryšių, statybos, sveikatos priežiūros ekonominės veiklos 

sektoriuose, kurie sukuria 70 proc. regiono BVP (Statistikos departamentas prie LRV, 2018). 

Kolegijos Suaugusių švietimo ir mokymo veikla prisideda prie regiono aprūpinimo aukštos 

kvalifikacijos specialistais. Bendras baigusiųjų suaugusiųjų mokymo ir švietimo programas 

klausytojų skaičius – 2319.  

2018 m. Kolegijoje ir toliau sėkmingai plėtojama konsultacinės veiklos sritis. Pažymėtina, 

kad per ataskaitinį laikotarpį buvo vykdytos 144 konsultacijos, 60 suaugusiųjų mokymo ir švietimo 

programos. Daugiausiai pajamų gauta vykdant šias programas: Elektros įrenginių įrengimo ir 

eksploatavimo elektromonterio mokymo programa, Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso 

programa, Gidų rengimo programa, Neformaliojo švietimo programa "Masažo pagrindai", 

Neformaliojo švietimo programa “Skubioji medicinos pagalba vaikams ir suaugusiesiems” 

Apibendrinant galima teigti, kad Kolegija, vykdydama darbo rinkoje paklausias studijų 

programas, sėkmingai plėtodama įvairias suaugusių tęstinio mokymo ir konsultacinės veiklas 

prisideda prie regiono darbo rinkos poreikių tenkinimo ir bendrosios pridėtinės vertės kūrimo. 

4.4. Socialinio ir kultūrinio klimato charakteristikų sukūrimas 

Kolegija, įgyvendindama savo misiją yra aktyvi, kuriant regiono socialinį ir kultūrinį klimatą. 

2018 m. Kolegija organizavo ir buvo partneriu organizuojant 104 renginius, įtraukiantį miesto bei 

regiono bendruomenes. Kolegijos bendruomenės nariai dalyvavo įvairiose socialinėse iniciatyvose, 

pavyzdžiui, kasmet organizuojamas renginys „Prie laisvės laužo“, skirtas Lietuvos laisvės gynėjų 

dienai paminėti – skatina jaunosios kartos patriotizmą; labdaros renginys „Kalėdose Visi Kartu“ 

suburia Kolegijos ir regiono bendruomenes dalintis gerumu. Šiais metais buvo įgyvendinti 

kultūriniai projektai - programos: talentų konkursas „Šimtmečio talentas“, meninė programa „Ką 

mena drobulė?“, Kalėdinio vainiko gaminimo dirbtuvės ir kt. 

Kolegija ugdydama visuomenės atsakomybę už gamtos ir kitų išteklių tausojimą, skatina 

saugų ir atsakingą vartojimą organizacijos, padalinių (fakultetų/katedrų), studijų programų 

lygmenyse bei vykdo aktyvią veiklą už institucijos ribų. KVK kartu su miesto bendruomene kasmet 

organizuoja aplinkos tvarkymo akcijas, kurių metu yra tvarkoma Kolegijos ir miesto teritorijos.  

Kolegija, būdama atvira visuomenei, užtikrina bibliotekos, sporto infrastruktūros, meno ir 

kultūros vietų prieinamumą regiono bendruomenei. Kolegijos erdvėse organizuojami įvairūs 

mokslo, kultūros, sporto ir sveikatingumo renginiai, įtraukiantys regiono bendruomenę. Pavyzdžiui, 

KVK bibliotekoje nuolat rengiamos teminės knygų, meno darbų parodos, įvairūs renginiai; sporto 

salėje ir kitose kolegijos patalpose Paupių bendruomenė vykdė sporto ir advento renginius.  

Kolegija vykdo veiklą, orientuotą į socialinės atskirties grupes. Viena iš KVK mokslo krypčių 

– sveikatos ir socialinės gerovės tyrimai. Kolegija, bendradarbiaudama su socialiniais partneriais, 

šioje kryptyje vykdo veiklas, orientuotas į asmenų su negalia integracijos bendruomenėje atskirties 

mažinimą, socialinių ir savarankiškų gyvenimo įgūdžių formavimą ir/ar palaikymą. Pavyzdžiui, 

2018 m. Kolegija vykdė tęstinius regionui aktualius tyrimus: „Sveikatos raštingumas ir gyvenimo 

kokybė socialinės rizikos šeimose“, „Paauglių burnos priežiūros įpročiai, požiūris į burnos sveikatą 

ir elgsenos ypatumai, kaip burnos sveikatos prognostiniai veiksniai“, „Fizinio aktyvumo įtaka 

asmenų gyvenimo kokybei”, „Užimtumo terapijų poveikis asmenims, sergantiems onkologine liga, 

ir jų artimiesiems“, „Šilalės rajono viešojo transporto maršrutų optimizavimas“; „Klaipėdos rajono 

gyventojų požiūris į korupciją, korupcinė patirtis bei korupcijos paveiktų sričių pokyčiai“ ir kt.  
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Dėstytojai teikia specialiąsias paslaugas (konsultacijas) įvairioms išorės socialinės atskirties 

grupėms, pvz.: ilgalaikių bedarbių, patiriančių socialinę atskirtį, konsultavimas dėl įsidarbinimo 

galimybių; socialinės rizikos šeimų konsultavimas dėl psichosocialinių problemų sprendimo. Taip 

pat dėstytojai teikia konsultacijas ir regiono įmonėms bei organizacijoms, pvz. Klaipėdos Vydūno 

gimnazija („Moksleivių fizinio pajėgumo lavinimo principai“); VšĮ „Klaipėdos ir Telšių regionų 

idėjų centras“ (Konsultavimas burnos higienos klausimais); UAB "PAZI KO" (Patiekalų 

asortimento sukūrimo ir įdiegimo į gamybą); UAB „Regseda“ (Konsultavimas verslo plano 

rengimo ir koregavimo klausimais) ir kt. 

Kolegijos bendruomenės nariai prisideda prie socialinės atskirties grupių padėties gerinimo, 

visuomenės pakantumo didinimo, siekdami kurti gerovės visuomenę. Pavyzdžiui, KVK 

bendruomenė organizuoja ir dalyvauja įvairiose socialinėse iniciatyvose, kraujo donorystės, 

,,Maisto banko“, ,,Maistas ant ratų“, ,,Vilties bėgimas“, „Vilties miestas“, „Judėk pirmyn su 

viltimi“, Maltos ordino paramos akcijose, savanoriauja vasaros stovyklose, kurios skirtos asmenims 

turintiems fizinę ar protinę negalią. 

Lyginant su 2017 m. Kolegijos dėstytojų dalyvavimo savanorystės veiklose aktyvumas šiek 

tiek sumažėjo: 2017 m. – 68 proc., 2018 m. – 52 proc. (28 lentelė). 

28 lentelė. Dėstytojų, 2018 m. dalyvavusių savanorystės veikloje, proc. 

Verslo fakultetas 
Sveikatos mokslų 

fakultetas 
Technologijų fakultetas Iš viso 

29,31 proc. 22,60 proc. 8,90 proc. 52 proc. 
 

Savanoriškoje veikloje dalyvauja ne tik dėstytojai, bet ir studentai. Jie inicijuoja, organizuoja 

ir dalyvauja socialinėse akcijose, teikia pagalbą įvairiuose renginiuose, pavyzdžiui, „Vilties 

bėgimas“, varžybose „Gintarinė jūrmylė“, eitynėse „Klaipėda 2018 Europos sporto miestas“ ir kt. 

Studentai dalyvauja neatlygintinos kraujo donorystės akcijose, vykdo savanorišką veiklą gyvūnų 

globos organizacijose, tarnauja Krašto apsaugos savanorių pajėgose. 2018 m. savanorystės veikloje 

dalyvavo 294 studentai (VF – 78 stud., SvF – 163 stud., TF – 53 stud.), kurie sudarė apie 12 proc. 

studijuojančių kolegijoje. 

Kolegijoje veikia Alumni klubas, kuris 2018 m. įsteigė vardines stipendijas ir 6 aktyviausiems 

absolventams diplomų įteikimo metu jas įteikė. Vardinių stipendijų tikslas – paskatinti ir padėkoti 

už aktyvius metus Kolegijoje. 

Glaudų Kolegijos ir Klubo bendradarbiavimą įprasmino Klaipėdos miesto savivaldybės 

finansuoto projekto „Klaipėdos motyvacijos formulė“, kurio metu buvo atliktas tyrimas ir 

išsiaiškinti Klaipėdos miesto jaunimo motyvacijos veiksniai veikti mieste.  

Alumni palaiko glaudžius santykius su KVK SA – veda mokymus, konsultuoja, drauge 

organizuoja renginius. 2018 m. buvo priimti nauji 34 nariai, šiuo metu klubas vienija 309 

absolventus.  

Apibendrinant poveikio Vakarų Lietuvos regiono raidai sritį, galime teigti, kad Kolegija 

vykdo veiklą, atitinkančią regiono vystymosi prioritetus ir orientuotą į Vakarų Lietuvos socialinių 

dalininkų poreikių tenkinimą. 2018 m. sėkmingai įgyvendino numatytas poveikio regionui 

priemones prisidedama prie jo vystymosi. 

Strateginių partnerysčių plėtojimo ir poveikio regionui problemos ir jų sprendimo įžvalgos. 

Nepakankamos eksperimentinės plėtros rezultatų ir jų perdavimo / komunikacijos bei 

komercializavimo apimtys: 

- rengti patrauklius komercinius taikomosios mokslo veiklos pasiūlymus, atliepiant socialinių 

partnerių poreikius. 
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Nevienodas fakultetų bendruomenių įsitraukimas į savanorystės veiklas intensyvumas: 

- skatinti technologijų fakulteto bendruomenę labiau įsitraukti į savanorystės veiklas. 

Neišgrynintos strateginių partnerysčių plėtros sritys ir ne iki galo įvertinta jų rezultatų 

stebėsena padaliniuose: 

- sistemingai atlikti strateginių partnerysčių poreikių ir lūkesčių tyrimus įvairiose veiklos 

procesuose bei partnerysčių rezultatų vertinimą. 
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5. IFRASTRUKTŪRA IR FINANSAI 

5.1. Infrastruktūra 

Klaipėdos valstybinė kolegija disponuoja 40,566 tūkst. m
2
 plotu. Kolegijoje veikia trys 

fakultetai išsidėstę septyniuose pastatuose. Studentų apgyvendinimo paslaugos teikiamos keturiuose 

bendrabučiuose. Studijoms skirtas šildomų patalpų plotas, tenkantis vienam valstybės 

finansuojamam studentui – 16,04 kv. m 

Svarbiausi 2018 m. infrastruktūros pokyčiai: 
 

 Pradėtas įgyvendinti infrastruktūros projektas (šiuo metu vyksta projektavimo darbai), 

kurio metu planuojama atnaujinti Technologijų fakulteto pastatą, įrengti 3 modernias laboratorijas. 

 Nupirkta Bijūnų g. 10, Klaipėda projektavimo paslauga, kurios įgyvendinimo metu 

planuojama atnaujinti Technologijų fakulteto pastatą, įrengiant 3 modernias laboratorijas. 

 Pakeista bendrabučių valdymo struktūra.  

 Turto bankui perduoti 6 Kolegijai nereikalingi pastatai, kuriuos Turto bankas perėmė 2018 

II ketvirtyje. 

Statybos remonto darbai. 2018 m. Kolegija nevykdė infrastruktūrinių projektų, tačiau 

organizavo einamuosius remonto darbus, kuriuos vykdė iš nuosavų arba biudžetinių lėšų (29 

lentelė).  

29 lentelė. Investuotų lėšų į pastatų remontą ir rekonstrukciją pasiskirstymas 2017 m. 

2018 m. Kolegijoje atlikti šie remonto darbai:  

 Debreceno g. 25, Klaipėda – gyvenamųjų blokų elektros instaliacijos atnaujinimo darbai. 

 Debreceno g. 25, Klaipėda – įėjimo laiptų remonto darbai. 

 Jaunystės g. 1, Klaipėda – kabinetų elektros instaliacijos atnaujinimo darbai. 

 Bijūnų g. 10, Klaipėda – 2 kabinetų remontas. 

 Bijūnų g. 10, Klaipėda – transformatorinės pastotės stogo remontas. 

 Taikos pr. 16, Klaipėda – gyvenamųjų blokų durų pakeitimas į plienines duris. 

 Taikos pr. 16, Klaipėda – atnaujinti gaisriniai čiaupai. 

 Taikos pr. 16, Klaipėda – sanitarinių mazgų ir balkonų atnaujinimas. 

 Gulbių g. 8, Klaipėda – kabinetų ir bendrųjų patalpų remonto darbai. 

Pastatų komunalinių paslaugų sąnaudos. 2018 m. bendras komunalinių paslaugų išlaidų 

lygis pakito nežymiai (9 paveikslas). 

 
9 pav. Pagrindinių Kolegijos pastatų komunalinių paslaugų sąnaudos 2014-2018 m., Eur. 
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Komunalinių paslaugų sąnaudos išlieka stabiliai mažėjančios jau ketverius metus iš eilės. 

Išlaidos už šildymą ir 2018 m. išlieka pagrindiniu komunalinių sąnaudų šaltiniu. Didžiausias 

šilumos energijos suvartojimo kiekis – Bijūnų g. 10, Jaunystės g. 1 pastatuose.  

Bendros elektros energijos suvartojimo sąnaudos padidėjo 7,64 %, lyginant su 2017 m. 

Pagrindinė sąnaudų didėjimo priežastis – elektrinių šildymo prietaisų naudojimas, siekiant užtikrinti 

optimalias darbo ir apgyvendinimo higienos sąlygas, energetiškai neefektyviuose Kolegijos 

pastatuose. 

Šalto vandens suvartojimas sumažėjo 3,25 %, lyginant su 2017 m. Daugiausia įtakos sąnaudų 

mažėjimui turėjo bendras studentų skaičiaus mažėjimas bendrabučiuose. 

Karšto vandens suvartojimo sąnaudos padidėjo 3,56  %, lyginant su 2017 m. rodiklis išlieka 

stabilus jau 3 metai iš eilės. 

Šildymo sąnaudos sumažėjo 4,11 %, lyginant su 2017 m. Vidutinės šaltojo periodo 

temperatūros ir šildymo kainos pokyčiai nuo 2015 m. išlieka pagrindiniais veiksniais nežymioje 

sąnaudų kaitoje. 

Bendrabučiai. 2018 m. Klaipėdos valstybinės kolegija eksploatavo 4 bendrabučių pastatus. 

Šiuo metu bendrabučiuose yra 1072 projektinės vietos. 2018 m. bendrosios (studentų ir svečių) 

apgyvendinimo pajamos sudarė 486506,26 Eur (10 paveikslas). 

 
10 pav. Pajamos iš studentų ir svečių apgyvendinimo 2014-2018 m., Eur 

Patalpų nuoma. Per 2018 m. buvo sudarytos/atnaujintos 4 ilgalaikio turto nuomos sutartys, 

kurių bendra mėnesio vertė – 1 159,85 Eur. Be ilgalaikės nuomos vykdyta ir trumpalaikė patalpų 

nuoma, kurių bendra vertė 4 357,48 Eur per 2018 m.  

Bendros pajamos iš nuomos veiklos sumažėjo dėl 2 stambių nuomininkų netekties 

(11 paveikslas). 

 
11 pav. Priskaičiuotos bendros pajamos patalpų nuomos 2014-2018 m., Eur 

Apibendrinant galima teigti, kad bendras komunalinių paslaugų išlaidų lygis liko nepakitęs, o 

išlaidos už šildymą ir 2018 m. išlieka pagrindiniu komunalinių sąnaudų šaltiniu. Pajamos gautos iš 

svečių apgyvendinimo išaugo, tačiau sumažėjo bendros pajamos iš nuomos veiklos. 
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Infrastruktūros valdymo problemos ir jų sprendimo įžvalgos: 

Nepatenkinama pastatų konstrukcijų būklė: 

- pagal galimybes modernizuoti pastatus. 

5.2. Finansai 

Klaipėdos valstybinės kolegijos lėšų šaltiniai yra šie: 

1. Pagrindinės veiklos pajamos: 

1.1. Finansavimo pajamos: 

1.1.1. Valstybės biudžeto asignavimai (VB); 

1.1.2. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama (ES); 

1.1.3. Tarptautinių projektų vykdymo lėšos (TO); 

1.1.4. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB); 

1.1.5. Iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos (KŠ). 

1.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos: 

1.2.1. Mokestis už studijas ir su studijomis susijusios pajamos; 

1.2.2. Mokymų ir paslaugų centro pajamos; 

1.2.3. Paramos lėšos. 

2. Kitos veiklos pajamos: 

2.1. Pajamos už gyvenimą bendrabutyje; 

2.2. Patalpų nuomos pajamos; 

2.3. Kitos pajamos nesusijusios su studijomis. 

Kolegijos apskaita vykdoma kaupimo principu. Pajamos registruojamos tada, kai jos 

uždirbamos, o sąnaudos – jų susidarymo metu, neatsižvelgiant į pinigų gavimo ar išmokėjimo 

momentą. 

Kolegijos pajamos 2018 m. sudarė 6598 tūkst. Eur. Pajamų struktūra pateikiama 12 paveiksle.  

 
12 pav. Kolegijos pajamų pasiskirstymas 2018 m. 

Kolegijos lėšos tenkančios vienam studentui 2018 m. sudarė 2650 Eur. Didžiąją dalį 

finansavimo pajamų sudaro iš valstybės biudžeto gauti asignavimai (58 proc.) ir gautos pajamos iš 

mokamų studijų, patalpų nuomos ir kitų suteiktų paslaugų (29 proc.). 30 lentelėje pateikiama gautų 

lėšų struktūra ir jų dinamika 2016-2018 m.  
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30 lentelė. Kolegijos pajamų dinamika 2016-2018 m. (tūkst. Eur) 

  2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Pajamos už teikiamas mokamas paslaugas 1892 1868 1908 

Gautos finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių 3 30 17 

Gautos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 5 5 6 

Gautos finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų lėšų 
194 271 815 

Gautos finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto 3709 3805 3852 

Iš viso: 5803 5979 6598 

Pagrindinis Kolegijos pajamų šaltinis – Valstybės biudžeto asignavimai, kurie kiekvienais 

metais kinta priklausomai nuo studentų skaičiaus studijuojančių valstybės finansuojamose vietose. 

Valstybės biudžeto asignavimų kaita 2015-2018 m. pateikiama 13 paveiksle 

 
13 pav. Valstybės biudžeto asignavimai 2015-2018 m. pagal veiklos sritis (tūkst. Eur) 

Studijų ir mokslo plėtros programos finansiniai ištekliai 2017 m. pradžioje buvo 3169,5 tūkst. 

Eur. Finansiniai ištekliai skirti 2017 ir ankstesniais metais įstojusių studentų studijų kainos ir 

Kolegijos bazinėms išlaidoms padengti. Atsižvelgiant į 2018 m. faktiškai priimtų studentų į 

valstybės finansuojamas studijų vietas skaičių, sąmatos lėšos 2018 m. IV ketvirtyje buvo padidintos 

176,4 tūkst. Eur, papildomai skirtas 91,3 tūkst. Eur finansavimas dėl minimalaus konkursinio balo 

laikymosi, 294 tūkst. Eur dėstytojų darbo užmokesčio didinimui, 24,7 tūkst. Eur už kursų ir mokslo 

taikomosios veiklos vykdymą. 2018 m. iš valstybės biudžeto gauti asignavimai skirti koleginėms 

studijoms finansuoti siekė 3756,9 tūkst. Eur.  

 Kolegijos pajamų struktūroje 30 proc. pajamų per 2018 m. surinktos iš kolegijos teikiamų 

paslaugų, už kurias fiziniai ir juridiniai asmenys moka savarankiškai. Didžiąją dalį šių pajamų apie 

70 proc. sudaro pajamos iš pagrindinės veiklos. Pagrindinės veiklos pajamų kaita 2016-2018 m. 

pateikiama 14 paveiksle. 

 
14 pav. Pagrindinės veiklos pajamų už mokamas teikiamas paslaugas kaita 2016-2018 m. (tūkst. 

Eur) 

2015 2016 2017 2018

Tikslinės stipendijos pedagogų

rengimui
21,9 15,9 27,6 34

Papildomas finansavimas 66,8 57,4 248,6 586,4

Ūkiui ir administravimui 1111,1 1149,4 1246 1287

Studijoms 2542,4 2445,8 2282,7 1849,5

2542,4 2445,8 2282,7 1849,5 

1111,1 1149,4 1246 
1287 

66,8 57,4 248,6 
586,4 

21,9 15,9 27,6 34 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

1241 

128 

1152 

137 

1201 

135 

0 500 1000 1500

Pajamos už studijas ir su studijomis susijusia veikla

Pajamos iš mokslo taikomosios, konsultacinės veiklos

ir kursų

2018 2017 2016



Klaipėdos valstybinės kolegijos 2018 metų veiklos ataskaita 

36 

Palyginus su 2017 m. pajamos už mokamas studijas 2018 m. padidėjo 4 proc. Tokiam pajamų 

didėjimui įtakos turėjo mažesnis studentų nubyrėjimas ir išaugusios pajamos iš užsienio studentų. 

Pajamos iš pagrindinės veiklos didėjo apie 2 proc. lyginant pasibaigusius metus su praėjusiais 

finansiniais metais.  

Pajamos iš kitos veiklos sudaro 30 proc. nuo visų mokamų paslaugų. Kitos veiklos pajamų 

kaita 2016-2018 m. pateikiame 15 paveiksle. 

 
15 pav. Kitos veiklos pajamų už mokamas teikiamas paslaugas kaita 2016-2018 m. (tūkst. Eur) 

Kolegija aktyviai bendradarbiauja su socialiniais partneriais ir kiekvienais metais iš socialinių 

partnerių gauna piniginę paramą bei paramą materialinėmis vertybėmis. Kolegijos gautos paramos 

dinamika 2016-2018 m. pateikiama 31 lentelėje. 

31 lentelė. Kolegijos gauta parama 2016 – 2018 m. Eur. 

Paramos rūšis 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Piniginė parama  2660,70 2401,97 3327,40 

Parama gauta materialinėmis vertybėmis 20230,38 12861,05 550,63 

Iš viso: 22891,08 15263,02 3878,03 

Kolegija 2018 m. patyrė 6746 tūkst. Eur sąnaudų. Jų pasiskirstymas pateikiamas 32-33 

lentelėse. 

32 lentelė. Kolegijos 2016 – 2018 m. patirtos pagrindinės veiklos sąnaudos (su ES projektų 

sąnaudomis) 

  

Ataskaitinis laikotarpis  

2016 m. 2017 m. 2018 m. 

(tūkst. Eur) 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo  3877,7 3852 4202 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos  356,8 349 324 

Komunalinių paslaugų ir ryšių  216,7 216 213 

Komandiruočių  60,9 78 136 

Transporto  15,7 9 10 

Kvalifikacijos kėlimo  10,3 17 14 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo  209,9 36 58 

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų  -3,3 14 24 

Sunaudotų ir panaudotų atsargų savikaina  325,1 317 189 

Finansavimo 2 2 192 

Socialinių išmokų  315,7 357 428 

Kitų paslaugų  360,4 300 395 

Iš viso sąnaudų: 5745,9 5547 6185 

Apie 68 proc. pagrindinės veiklos sąnaudų sudaro darbo užmokestis su mokesčiais. Lyginant 

su 2017 m. darbo užmokesčio fondas padidėjo 350 tūkst. Eur dėl dėstytojų darbo užmokesčio 

pakėlimo (20 proc.). Finansavimo sąnaudos išaugo 190 tūkst. Eur, nes buvo perduotas gautas 

finansavimas pagal projektus partneriams. Socialinių išmokų sąnaudos išaugo 20 proc., dėl 

padidėjusio finansavimo iš projektinių lėšų studentų praktikoms.  
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Kolegija be pagrindinės veiklos vykdo ir kitą veiklą už kurią gauna pajamas bei patiria 

sąnaudas. Kitos veiklos sąnaudų kaita pateikiama 33 lentelėje. 

33 lentelė. Kolegijos kitos veiklos sąnaudų kaita 2017-2018 m. (tūkst. Eur) 

Pavadinimas 
Ataskaitinis laikotarpis 

2017 m. 2018 m. 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo  215 200 

Komunalinių paslaugų ir ryšių  182 182 

Kitoms išlaidoms 15 8 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo  48 171 

Iš viso sąnaudų: 460 561 

Darbo užmokesčio fondas sumažėjo 7 proc. lyginant su 2017 m., nes buvo išmokėtos išeitinės 

atleistiems darbuotojams. Paprastojo remonto sąnaudos išaugo 123 tūkst. Eur, nes buvo atlikti 

remontai bendrabučiuose.  

Kolegijos darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio kaita 2016-2018 m. pateikiama 34 lentelėje. 

34 lentelė. Kolegijos darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio kaita 2016-2018 m. 

Metai Etatų skaičius 
Vidutinis darbo 

užmokestis (bruto) 
Pokytis % 

2016 360,95 720,80 3 

2017 340,03 762,54 6 

2018 300,94 932,56 22 

Vidutinis darbo užmokestis palyginus su praėjusiais metais išaugo 22 proc. Didžiausią įtaką 

darbo užmokesčio padidėjimui turėjo dėstytojų darbo užmokesčio pakėlimas 20 proc. ir 39,09 

etatais sumažėjęs etatų skaičius. 

Tiekėjams mokėtinos sumos 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 23209,21 Eur. 2018 m. gruodžio 

31 d. Kolegijos atsiskaitomosiose sąskaitose ir kasoje buvo 638 tūkst. Eur iš jų 236 tūkst. Eur 

tikslinės ES projektų lėšos. ES projektų avansavimui skirta 278 tūkst. Eur. iš kolegijos lėšų. 

Finansų valdymo problemos ir jų sprendimo įžvalgos: 

Valstybės biudžeto asignavimai ir pajamos už mokamas studijas tendencingai mažėja, nes 

mažėja studentų skaičius: 

- didinti pajamas iš mokamų studijų, taikomosios mokslo veiklos, konsultacinės veiklos ir kitų 

teikiamų paslaugų bei mažinti sąnaudas. 
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1 priedas. Klaipėdos valstybinės kolegijos 2018 metų veiklos plano priemonių įgyvendinimo ataskaita 

Kolegijos veiklos plano priemonė 
Kolegijos veiklos plano priemonės vertinimo 

kriterijus 

Veiklos 

vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 

(planuota) 

Veiklos 

vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 

(faktinė) 

Atsakingas asmuo 
Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

(tūkst. Eur) 

STRATEGINIS TIKSLAS: RENGTI AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTUS, PLĖTOTI TAIKOMĄJĄ MOKSLINĘ VEIKLĄ 

1. Padidinti įsidarbinusių absolventų dalį 

po vienerių metų vienu procentu 

Įsidarbinusių absolventų dalis po vienerių metų, 

proc. (E-01-01) 
83-88 

Subjektyvi 

(apklausa) - 

90; 

objektyvi 

(Sodra) - 72. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 2018-12-31   

2. Išlaikyti taikomųjų mokslinių tyrimų 

skaičių nuo 50-60 

Taikomųjų mokslinių tyrimų skaičius, vnt.         

(E-01-02) 
51-69 64 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 

  

1 PROGRAMOS: AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTŲ, TENKINANČIŲ DARBO RINKOS POREIKIUS, RENGIMAS (kodas 01 01)  (2961 tūkst. Eur) 

1 tikslas: Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, tenkinančius darbo rinkos poreikius (kodas 01 01 01) 

3. Išlaikyti darbdavių teigiamai 

vertinančių rengiamų specialistų 

pasirengimą darbo rinkai, dalį 

Darbdavių, teigiamai vertinančių rengiamų 

specialistų pasirengimą darbo rinkai, proc. (R-01 

01 01 01) 

89-90 88,81 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31   

4. Analizuoti darbdavių poreikius 

rengiamų specialistų kompetencijoms  

Kolegijos absolventų, dirbančių 0-3 Lietuvos 

profesijų klasifikatoriaus pagrindinėse grupėse, 

dalis (proc.) nuo visų studijas baigusių 12 (6) 

mėnesių po studijų baigimo  

70-72 

Objektyvi 

(Sodra) - 72. 

Viso - 64; 

0-3 pr.gr. - 

45 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 2018-12-31 

  

1.1. uždavinys. Užtikrinti kokybiškas į studentą orientuotas studijas (kodas 01 01 01 01) 

1.1.1. Vykdyti inžinerijos, technologijų, 

informatikos, verslo ir viešosios vadybos, 

ugdymo, sveikatos, socialinių ir žemės 

ūkio mokslų studijų krypčių grupių į 

studentą orientuotas studijas (kodas 01 01 

01 01 01) 

Studentų rinkos dalis, lyginant su bendru 

skaičiumi, stojančiųjų į Vakarų Lietuvos 

aukštąsias mokyklas (P-01-01-01-01-01) 

46-51 43,36 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 
 

Priimtų studentų skaičius, vnt. 1000-1200 853 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-09-01 

  

Įstojusiųjų su didesniu nei 4 konkursiniu balu 

dalis, proc. 
25-35 33,06 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-09-01 

  

1.1.2. Padidinti studentų pasitenkinimą 

studijomis 2 proc. 
Studentų pasitenkinimas studijomis  

(P-01-01-01-01-02) 
72-75 77.1 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 
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1.1.3. Vykdyti kokybiškas studijas 

Sėkmingai studijas baigusių studentų dalis nuo 

įstojusių studentų skaičiaus (ataskaitinių metų 

laidos), proc.   

(P-01-01-01-01-03) 

56-60 56,44 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 
2018-12-31 

  

Į studijas priimtų ir per pirmuosius studijų metus 

jas nutraukusių studentų dalis, proc.  
16-20  21,1 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 

  

Absolventų pasitenkinimas studijomis Kolegijoje 

po šešių mėnesių po baigimo, balais (7 balų 

sistema) 

5,1-5,5  4,8 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 

  

1.1.4. Aktyvinti veiklą skatinančią 

studentų iniciatyvumą, kritinį mąstymą, 

kūrybiškumą ir verslumą (antreprenerystė) 

Studentų mokslinių-praktinių konferencijų 

skaičius, vnt. 
1 1 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 

  

Studentų, dalyvavusių kūrybiškumą ir verslumą 

ugdančiuose konkursuose skaičius, vnt. 
200-280 218 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 

  

Studentų, dalyvaujančių taikomojoje mokslo 

veikloje, skaičius, vnt. 
115-140 130 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 

  

Studentų publikacijų skaičius, vnt. 30-40 61 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 

  

1.1.5. Teikti akademinę paramą 

studentams 

Studentų, teigiamai vertinančių bendradarbiavimą 

su dėstytojais dalis, proc. 70-80 67,5 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 
2018-12-31 

  

Studentams prieinamų duomenų bazių skaičius, 

vnt. 15 18 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 

  

Bibliotekos fondų atnaujinimui per ataskaitinį 

laikotarpį patirtos išlaidos, Eur 42 000 53 357 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 

  

1.1.6. Tobulinti vykdomas studijų 

programas ir atnaujinti studijų programų 

portfelį pagal darbo rinkos poreikius 

(kodas 01 01 01 01 02) 

Vykdomų studijų programų, išoriškai įvertintų ir 

akredituotų 6 metams, dalis nuo visų Kolegijos  

vykdomų išoriškai vertintų studijų programų, 

proc. (P-01-01-01-01-04) 

84 85 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 
2018-12-31 

  

Studentų skaičiaus, studijuojančių studijų 

programose akredituotuose 6 metams, dalis nuo 

visų Kolegijoje studijuojančiųjų studentų, proc. 
80-84 83 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 
2018-12-31 
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1.1.7. Atlikti vykdomų studijų programų 

rentabilumo vertinimą 

Rentabilių vykdomų studijų programų dalis nuo 

visų vykdomų studijų programų skaičiaus, proc. 67-75 59,1 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 

  

Studentų skaičius, tenkantis vienam dėstytojo 

etatui, vnt. 19 15,8 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 

  

1.1.8. Plėtoti bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais (kodas 01 01 01 01 

03)  

Studijų dalykų, kuriuose paskaitas skaitė įmonių 

ir organizacijų atstovai dalis, proc. (P-01-01-01-

01-05) 

25-30 28,6 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 

  

1.1.9. Tobulinti ir modernizuoti studijų 

materialinę bazę ir aplinką (kodas 01 01 

01 01 04) 

Lėšos investuotos į studijų programų materialinės 

bazės modernizavimą ir aprūpinimą, tūkst. Eur ( 

P-01-01-01-01-06)  
250-270 

287                 

(461 su ES 

lėšomis) 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 
2018-12-31 

 

Studijų aplinkos atnaujinimui skirtos lėšos, tūkst. 

Eur 90 
321 + 174 

ES lėšos 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

2018-12-31 

  

Bendro naudojimo patalpų studentams 

atnaujinimui skirtos lėšos, tūkst. Eur 160 189 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

2018-12-31 

  

1.1.10. Tobulinti dėstytojų kompetencijas                 

(kodas 01 01 01 01 05) 

Dėstytojų, turinčių mokslo daktaro laipsnį, užimtų 

etatų ir bendro dėstytojų užimtų etatų santykis, 

proc. (P-01-01-01-01-07) 

15 16,59 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 

  

Studentų, teigiamai vertinančių studijų ir 

vertinimo metodus dalis, proc. 65-70 69,5 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 

  

Dėstytojų, tobulinusių didaktines kompetencijas 

dalis nuo dėstytojų skaičiaus, proc. 50-60 53,46 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 

  

Dėstytojų, tobulinusių dalykines kompetencijas 

dalis nuo  dėstytojų skaičiaus, proc. 70-80 86,77 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 

  

1.1.11. Didinti studijų tarptautiškumą                        

(kodas 01 01 01 01 06) 

Kolegijoje studijuojančių užsienio studentų dalis 

nuo įstojusiųjų studijuoti studentų skaičiaus 

(ataskaitinių metų laidos), proc.  

(P-01-01-01-01-08) 

0,6-1,2 0,6 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

strateginei plėtrai 
2018-12-31 

  

1.1.12. Didinti studentų ir dėstytojų 

akademinį judumą 

Kolegijos studentų judumas (P-01-01-01-01-09) 

4 6,5 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

strateginei plėtrai 

2018-12-31 
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   Studentų, išvykusių dalinėms studijoms (ne 

mažesnės apimties kaip 30 studijų kreditų) proc. 

nuo visų Kolegijoje studijuojančių studentų 

skaičiaus. 

0,35 - 1,7 1,05 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

strateginei plėtrai 
2018-12-31 

  

Studentų, atvykusių dalinėms studijoms (ne 

mažesnės apimties kaip 30 studijų kreditų) proc. 

nuo visų Kolegijoje studijuojančių studentų 

skaičiaus. 

1,3 - 1,8 3,23 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

strateginei plėtrai 
2018-12-31 

  

Studentų, išvykusių trumpalaikėms stažuotėms, 

praktikai, konkursams, meistriškumo kursams, 

projektams ir kitoms intensyvioms programoms 

procentas nuo visų Kolegijoje studijuojančių 

studentų  

3 5,49 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

strateginei plėtrai 2018-12-31 

  

Studentų, atvykusių trumpalaikėms stažuotėms, 

praktikai, konkursams, meistriškumo kursams, 

projektams ir kitoms intensyvioms programoms 

procentas nuo visų Kolegijoje studijuojančių 

studentų skaičiaus. 

3 5,3 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

strateginei plėtrai 2018-12-31 

  

Dėstytojų, išvykusių dėstyti į užsienio aukštąsias 

mokyklas dalis (proc.) nuo bendro dėstytojų 

skaičiaus. 

20-25 35 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

strateginei plėtrai 

2018-12-31 

  

Atvykstančių iš užsienio dėstytojų dalis nuo 

sąlyginio dėstytojų skaičiaus, proc. (P-01-01-01-

01-10). 

20-23 41 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

strateginei plėtrai 

2018-12-31 

  

1.1.13. Plėtoti tarptautinę strateginę 

partnerystę 

Tarptautinių strateginių partnerių skaičius 

15 16 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

strateginei plėtrai 

2018-12-31 

  

Bendradarbiavimo sutarčių su užsienio 

aukštosiomis mokyklomis ir kitomis 

institucijomis skaičius, vnt. 

185-190 200 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

strateginei plėtrai 

2018-12-31 

  

2 Tikslas: Plėtoti suaugusiųjų tęstinio mokymo ir švietimo paslaugas bei konsultacinę veiklą (kodas 01 01 02) 

  

Pajamos iš suaugusiųjų tęstinio mokymo ir 

švietimo paslaugų bei konsultacinės veiklos, 

tūkst. Eurų (R-01-01-02-01) 

135-155 145,4 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 

  

1.2. Uždavinys. Užtikrinti kokybiškas suaugusiųjų tęstinio mokymo ir švietimo paslaugas bei konsultacinę veiklą (kodas 01 01 02 01) 

1.2.1. Tobulinti suaugusiųjų mokymo ir 

švietimo bei konsultavimo paslaugų 

portfelius   (kodas 01 01 02 01 01) 

Baigusiųjų suaugusiųjų tęstinio mokymo ir 

švietimo programas klausytojų skaičius, vnt. (P-

01-01-02-01-01) 

2000-2300 2319 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 
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Bendras suteiktų konsultacijų skaičius, vnt. 120-130 144 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 

  

1.2.2. Teikti kokybiškas suaugusiųjų 

tęstinio mokymo ir švietimo bei 

konsultavimo paslaugas (kodas 01 01 02 

01 02) 

Pajamos iš suaugusiųjų tęstinio mokymo ir 

švietimo paslaugų, tūkst. Eur. 
125-150 132,77 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 
2018-12-31 

  

Pajamos iš konsultacinės veiklos 10-15 12,63 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 

  

2 PROGRAMOS: TAIKOMOSIOS MOKSLO VEIKLOS PLĖTOJIMAS (kodas 01 02)                                              (772 tūkst. Eur) 

Padidinti pajamas iš taikomosios mokslo 

veiklos 20 proc. 

Pajamos iš taikomosios mokslo veiklos, tūkst. Eur  

(R-01-02-01-01) 13,0-15,0 16,34 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31   

1 Tikslas: Plėtoti taikomąją mokslo veiklą (kodas 01 02 01)   

2.1 Uždavinys. Užtikrinti konkurencingos taikomosios mokslo veiklos plėtrą ir kokybę (kodas 01 02 01 01) 

2.1.1. Didinti taikomosios mokslo veiklos 

komercines apimtis (kodas 01 02 01 01 

01) Komercinių taikomųjų mokslinių tyrimų dalis nuo 

bendro taikomųjų mokslinių tyrimų skaičiaus, 

proc. (P-01-02-01-01-01) 

15 17,19 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31   2.1.2. Padidinti komercinių taikomųjų 

mokslinių tyrimų dalį nuo bendro 

taikomųjų mokslinių tyrimų skaičiaus ne 

mažiau 1,5 proc. 

2.1.3. Plėtoti kokybišką taikomąją mokslo 

veiklą akademiniuose padaliniuose (kodas 

01 02 01 01 02)  

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

02) 51-69 64 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 
 

Taikomųjų mokslinių tyrimų atitinkančių 

eksperimentinės plėtros etapų 6 lygmenį skaičius, 

vnt.  
4-5 

5 vnt. - 6 

etapo; 

4 vnt. - 7 

etapo 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 
2018-12-31 

  

2.1.4. Aktyvinti taikomąją mokslo veiklą 

Dėstytojų, vykdančių taikomąją mokslinę veiklą, 

dalis nuo sąlyginio dėstytojų skaičiaus, proc. 55-60 81 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 

  

2.1.5. Didinti taikomosios mokslo veiklos 

rezultatų sklaidą   

Dėstytojų mokslinių publikacijų tarptautinėse 

duomenų bazėse santykis su bendru dėstytojų 

publikacijų skaičiumi, proc.  (P-01-02-01-01-02) 
50 34,09 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 
2018-12-31 

  

Mokslo straipsnių recenzuojamose moksliniuose 

periodiniuose leidiniuose (ISI) skaičius, vnt. 5 2 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 
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Straipsnių, pateiktų tarptautinėse duomenų 

bazėse, skaičius, vnt. 30 28 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 

  

  

Straipsnių skaičius kituose leidiniuose, kurie 

neįtraukti į tarptautines duomenų bazes, skaičius, 

vnt. 

35 58 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 

  

  

Dėstytojų pristatytų pranešimų skaičius užsienyje 

vykusiose konferencijose, vnt. 20-25 21 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 

  

  

Dėstytojų pristatytų pranešimų skaičius Lietuvoje 

vykusiose konferencijose, vnt. 110-130  155 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 

  

  

Tarptautinių konferencijų skaičius, vnt. 

3,0-4,0 5 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 

  

  

Respublikinių konferencijų skaičius, vnt. 

6 6 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 

2018-12-31 

  

  

Leidinių skaičius, vnt. 

10 7 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

studijoms ir mokslui 
2018-12-31 

  

3 PROGRAMOS: ORGANIZACINIS TOBULĖJIMAS (kodas 01 03)                                                          (1670 tūkst. Eur) 

  

Kolegijos veiklos vertinimas remiantis BVM 

modeliu, balais                   (R-01-03-01-01) 
79-80 80,32 

Direktorė Gražina 

Markvaldienė 
2018-12-31   

1 Tikslas: Užtikrinti nuolatinį organizacijos tobulėjimą (kodas 01 03 01) 

3.1. Uždavinys. Didinti Kolegijos valdymo efektyvumą (kodas 01 03 01 01) 

3.1.1. Užtikrinti Kolegijos pajamų ir 

išlaidų santykį  

Kolegijos pajamų ir sąnaudų santykis, proc. (P-

01-03-01-01-01) 101 98 
Direktorė Gražina 

Markvaldienė 2018-12-31   

Ne iš valstybės biudžeto gautų lėšų (neįskaitant 

lėšų gautų iš studentų) santykis su visomis 

lėšomis, proc. 

12 24 

Direktorė Gražina 

Markvaldienė 2018-12-31   

3.1.2. Stiprinti Kolegijos prekės ženklą                     

(kodas 01 03 01 01 01) 

Kolegijos lėšos skirtos prekės ženklo stiprinimo 

priemonėms įgyvendinti, tūkst. Eur 90 55,526 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

strateginei plėtrai 

2018-12-31  

3.1.3. Didinti materialiųjų išteklių 

panaudojimo efektyvumą  (kodas 01 03 01 

01 02) 

Bendra pajamų dalis tenkanti 1 m2 visų Kolegijos 

pastatų ploto, Eur (P-01-03-01-01-02) 150 161 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai  

2018-12-31  
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3.1.4. Užtikrinti kokybiškas 

administravimo ir infrastruktūros valdymo 

paslaugas  (kodas 01 03 01 01 03) 

Administracijos ir kitų darbuotojų užimamų etatų 

skaičiaus santykis, proc. 9 13 

Direktorė Gražina 

Markvaldienė 2018-12-31  

3.1.5. Didinti projektinės veiklos apimtis  

Vykdomų projektų skaičius  

16-20 22 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

strateginei plėtrai 

2018-12-31 

  

Gautos lėšos iš vykdomų projektų ataskaitiniais 

metais, tūkst. Eur  
300 (be 

investicinio 

proj.) 

779 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

strateginei plėtrai 
2018-12-31 

  

3.1.6. Tobulinti Kolegijos Kokybės 

vadybos sistemą 

Atitiktis standarto LST EN ISO 9001:2015 

reikalavimams 
1 1 

Direktorė Gražina 

Markvaldienė 
2018-12-31 

  

3.1.7. Modernizuoti IT ir IS įrangą   Lėšos skirtos modernizuoti IT ir IS įrangą, Eur 

30 000 25 000 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai  

2018-12-31 

  

3.1.8. Plėtoti Kolegijos teikiamas 

paslaugas  (kodas 01 03 01 01 05) 

Pajamos iš nuomos, apgyvendinimo ir kitų 

paslaugų, tūkst. Eur    (P-01-03-01-03-01) 560-580 538,8 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

2018-12-31 

  

3.2. Uždavinys. Vystyti darbuotojų kompetencijas, motyvaciją ir lyderystę (kodas 01 03 01 02) 

3.2.1. Ugdyti darbuotojų kompetencijas                    

(kodas 01 03 01 02 01) 

1 darbuotojo tobulinimuisi skirtos lėšos, 

Eur/darbuotojui   (P-01-03-01-02-01) 
182-190 454 

Direktorė Gražina 

Markvaldienė 
2018-12-31 

 

3.2.2. Tobulinti  darbuotojų veiklos 

vertinimo ir motyvavimo sistemą  (kodas 

01 03 01 02 02)   

    

Direktorė Gražina 

Markvaldienė 2018-12-31 
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2 priedas. Klaipėdos valstybinės kolegijos Tarybos sudėtis 

 

Tarybos pirmininkas - Leonas Makūnas, AB „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius. 

Tarybos pirmininko pavaduotoja – dr. Ilvija Pikturnaitė, KVK Verslo fakulteto docentė. 

Tarybos nariai: 

Dainora Jankauskienė, Klaipėdos valstybinės kolegijos technologijų fakulteto lektorė; 

Dr. Edgaras Artemčiukas, Klaipėdos valstybinės kolegijos technologijų fakulteto lektorius; 

Dr. Asta Mažionienė, Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto docentė; 

Bronius Einars, Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto lektorius; 

Renatas Petronis, UAB „Techvitas“ direktorius; 

Darius Levickis, UAB „Voltas“, direktorius; 

Laima Gaučienė, UAB „Mars Lietuva“ finansų skyriaus vadovė; 

Romaldas Sakalauskas, VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, direktorius; 

Girmantė Zavadzkytė, Klaipėdos valstybinės kolegijos studentė. 
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3 priedas. Klaipėdos valstybinės kolegijos Akademinės tarybos sudėtis 

 

Akademinės tarybos pirmininkas – dr. Remigijus Kinderis, Verslo fakulteto Turizmo ir 

rekreacijos katedros lektorius, direktoriaus pavaduotojas strateginei plėtrai. 

Akademinės tarybos pirmininko pavaduotoja – Sigutė Ežerskienė, Technologijų fakulteto 

lektorė. 

Akademinės tarybos sekretorė – Kristina Letkauskaitė, Sveikatos mokslų fakulteto lektorė. 

Akademinės tarybos nariai: 

Gražina Markvaldienė, direktorė. 

Dr. Nijolė Galdikienė, direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui; 

Dr. Akvilė Virbalienė, Sveikatos mokslų fakulteto docentė; 

Dr. Gražina Šniepienė, Sveikatos mokslų fakulteto docentė; 

Dr. Mindaugas Kurmis, Technologijų fakulteto docentas; 

Dr. Viktoras Liorančas, Technologijų fakulteto docentas; 

Asta Pancerovienė, Verslo fakulteto dekanė; 

Sabina Jurkaitienė, Verslo fakulteto lektorė; 

Aurelija Žebrauskaitė, Sveikatos mokslų fakulteto lektorė; 

Monika Pocienė, Sveikatos mokslų fakulteto lektorė; 

Raimonda Sūdžiuvienė, Technologijų fakulteto lektorė; 

Saulius Tamokaitis, Technologijų fakulteto lektorius; 

Ieva Pintverytė, KVK SA akademinių reikalų koordinatorė; 

Irma Plaipaitė, KVK SA viceprezidentė; 

Modestas Deksnys, VF SA pirmininkas; 

Gvidas Gudauskas, TF SA pirmininkas; 

Brigita Razgaitytė, SvMF SA pirmininkė. 

 



4 priedas. Klaipėdos valstybinės kolegijos valdymo struktūra  
 

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS VALDYMO STRUKTŪRA 

(Klaipėdos valstybinės kolegijos Tarybos 2018 m. gegužės 16 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. V19-03)) 
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5 priedas. Klaipėdos valstybinėje kolegijoje vykdomų studijų programų pasiskirstymas pagal 

studijų krypčių grupes ir studijų kryptis 

Studijų krypčių grupė Studijų kryptis Studijų programa 
Akreditavimo 

trukmė 

Verslo ir viešoji vadyba Apskaita Buhalterinė apskaita 6 

Finansai Finansai 6 

Vadyba  Įmonių ir įstaigų administravimas 6 

Verslas Verslo vadyba 6 

Logistikos vadyba 6 

Turizmas ir poilsis Turizmo administravimas 6 

Sveikatingumo paslaugų vadyba 4 

Rinkodara Skaitmeninės rinkodaros komunikacija 4 

Ugdymo mokslai Pedagogika Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika 3 

Pradinio ugdymo pedagogika* 4 

Socialiniai mokslai Socialinis darbas Socialinis darbas 6 

Inžinerijos mokslai Matavimų inžinerija Geodezija 6 

Transporto inžinerija Automobilių transporto inžinerija 6 

Transporto logistikos inžinerija 3 

Elektros inžinerija Elektros ir automatikos inžinerija 6 

Statybos inžinerija Statyba 6 

Mechanikos inžinerija Mechanikos inžinerija 3 

Informatikos mokslai Informatika Informatika 6 

Informatikos inžinerija Informatikos inžinerija 4 

Technologijų mokslai Maisto technologijos Maisto technologijos 6 

Sveikatos mokslai Slauga ir akušerija Bendrosios praktikos slauga 6 

Reabilitacija Kineziterapija 3 

Kosmetologija Grožio terapija 6 

Mityba Dietetika 4 

Burnos priežiūra Odontologinė priežiūra 6 

Burnos higiena 6 

Žemės ūkio mokslai Žemės ūkis Agroverslų technologijos 4 
* Priėmimas į studijų programą bus pradėtas vykdyti 2019 m.  
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6 priedas. Studijų kryptys, programos ir teikiamas kvalifikacijos laipsnis (kvalifikacija) 

Studijų krypčių 

grupė 
Studijų kryptis Studijų programos pavadinimas 

Kvalifikacinio laipsnio pavadinimas 

 (galioja studentams įstojusiems nuo 

2017 m.) 

Verslo ir viešoji 

vadyba 

L01 Verslas 
Logistikos vadyba 

Verslo vadybos profesinis bakalauras 

Verslo vadyba  

L02 Vadyba Įstaigų ir įmonių administravimas 

L03 Finansai Finansai 

L04 Apskaita Buhalterinė apskaita 

L05 Rinkodara 
Skaitmeninės rinkodaros 

komunikacija  

L08 Turizmas ir poilsis 
Turizmo administravimas 

Sveikatingumo paslaugų vadyba  

Ugdymo mokslai M01 Pedagogika 

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė 

pedagogika 
Ugdymo mokslų profesinis bakalauras, 

pedagogo kvalifikacija 
Pradinio ugdymo pedagogika 

Informatikos 

mokslai 

B01 Informatika Informatika Informatikos mokslų profesinis 

bakalauras B04 Informatikos inžinerija Informatikos inžinerija 

Inžinerijos 

mokslai 

E04 Matavimų inžinerija Geodezija 

Inžinerijos mokslų profesinis 

bakalauras 

E05 Statybos inžinerija Statyba 

E06 Mechanikos inžinerija Mechanikos inžinerija 

E08 Elektros inžinerija Elektros ir automatikos inžinerija 

E12 Transporto inžinerija 
Automobilių transporto inžinerija 

Transporto logistikos inžinerija 

Technologijų 

mokslai 
F06 Maisto technologijos Maisto technologijos 

Technologijos mokslų profesinis 

bakalauras 

Sveikatos 

mokslai 

G08 Slauga ir akušerija Bendrosios praktikos slauga  

Sveikatos mokslų profesinis 

bakalauras, bendrosios praktikos 

slaugytojo kvalifikacija 

G03 Burnos priežiūra 

Burnos higiena  

Sveikatos mokslų profesinis 

bakalauras, burnos higienisto 

kvalifikacija 

Odontologinė priežiūra  

Sveikatos mokslų profesinis 

bakalauras, gydytojo odontologo 

padėjėjo kvalifikacija 

G07 Mityba Dietetika  
Sveikatos mokslų profesinis 

bakalauras, dietisto kvalifikacija 

G06 Reabilitacija Kineziterapija  

Sveikatos mokslų profesinis 

bakalauras, kineziterapeuto 

kvalifikacija 

G10 Kosmetologija Grožio terapija  Sveikatos mokslų profesinis bakalauras  

Socialiniai 

mokslai 
J04 Socialinis darbas Socialinis darbas   

Socialinių mokslų profesinis 

bakalauras, socialinio darbuotojo 

kvalifikacija 

Žemės ūkio 

mokslai 
I01 Žemės ūkis Agroverslų technologijos 

Žemės ūkio mokslų profesinis 

bakalauras 

 

 

 



7 priedas. Į krypties studijas priimtų ir studijų sutartį pasirašiusių studentų mažiausias ir vidutinis stojamasis konkursinis balas 2016 – 2018 metais 

  
Eil. 

nr. 

Studijų kryptis Studijų programos pavadinimas 

2016 2017 2018 

Konkursinis 

balas 

programoje 

Vidutinis 

konkursinis 

balas 

kryptyje* 

Konkursinis 

balas 

programoje 

Vidutinis 

konkursinis 

balas 

kryptyje* 

Konkursinis 

balas 

programoje 

Vidutinis 

konkursini

s balas 

kryptyje* MIN VID MIN VID MIN VID 

1.  Verslas 
Logistikos vadyba 1,20 2,84 

2,84 
1,62 3,72 

3,72 
2,07 3,48 

3,48 
Verslo vadyba 1,34 2,86 - - - - 

2.  Vadyba Įstaigų ir įmonių administravimas 1,58 3,25 3,25 1,60 3,40 3,40 2,20 4,06 4,06 

3.  Finansai Finansai 1,26 3,62 3,62 2,18 4,17 4,17 2,21 3,64 3,64 

4.  Apskaita Buhalterinė apskaita 1,23 3,25 3,25 1,90 4,10 4,10 2,19 3,96 3,96 

5.  Rinkodara Skaitmeninės rinkodaros komunikacija - - - - - - 2,04 3,54 3,54 

6.  Turizmas ir poilsis 

Turizmo administravimas 1,34 3,21 

3,26 

1,96 3,86 

3,87 

2,20 3,45 

3,45 Sveikatingumo paslaugų vadyba 1,65 3,32 1,74 3,72 - - 

Sporto ir pramogų vadyba 3,64 3,64 - - - - 

7.  Pedagogika Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika 1,20 3,99 3,99 1,62 3,62 3,62 2,00 3,82 3,82 

8.  Informatika Informatika 1,26 3,16 3,16 1,64 3,42 3,42 2,12 4,20 4,20 

9.  Informatikos inžinerija Informatikos inžinerija 1,29 2,46 2,46 1,76 3,49 3,49 2,12 3,04 3,04 

10.  Matavimų inžinerija Geodezija 1,32 2,63 2,63 1,88 3,03 3,03 2,04 3,40 3,40 

11.  Statybos inžinerija Statyba 1,26 2,55 2,55 1,62 2,71 2,71 2,11 3,03 3,03 

12.  Mechanikos inžinerija Mechanikos inžinerija 1,32 2,61 2,61 1,60 3,13 3,13 2,02 3,24 3,24 

13.  Elektros inžinerija Elektros ir automatikos inžinerija 1,26 2,93 2,93 1,62 3,25 3,25 2,10 3,50 3,50 

14.  Transporto inžinerija 
Automobilių transporto inžinerija 1,26 2,64 

2,56 
1,78 3,12 

3,03 
2,02 3,39 

3,39 
Transporto logistikos inžinerija 1,42 2,41 1,63 2,85 - - 

15.  Maisto technologijos Maisto technologijos 1,30 2,43 2,43 1,64 2,75 2,75 2,06 3,15 3,15 

16.  Slauga ir akušerija Bendrosios praktikos slauga 1,74 3,99 3,99 1,74 3,45 3,45 2,32 3,92 3,92 

17.  Burnos priežiūra 
Burnos higiena 4,45 5,74 

5,14 
2,14 5,22 

4,29 
3,00 5,58 

4,51 
Odontologinė priežiūra 3,64 4,51 2,04 3,33 2,12 3,28 

18.  Mityba Dietetika 1,20 3,20 3,20 1,68 3,49 3,49 2,02 3,70 3,70 

19.  Reabilitacija Kineziterapija 1,56 3,78 3,78 2,02 3,97 3,97 2,16 3,80 3,80 

20.  Kosmetologija Grožio terapija 1,37 3,76 3,76 1,66 3,59 3,59 2,04 3,94 3,94 

21.  Socialinis darbas Socialinis darbas 1,26 2,61 2,61 1,72 2,98 2,98 2,08 3,48 3,48 

Kolegijoje: 1,20 3,35 3,35 1,60 3,45 3,45 2,00 3,72 3,72 

*Vidutinis konkursinis balas kryptyje skaičiuojamas sudedant visų studentų konkursinius balus ir dalinant iš kryptyje studijuojančių studentų skaičiaus.  
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8 priedas. Krypties studijų programose studijuojančių studentų skaičius 2016 – 2018 metais (spalio 1 d. duomenys) 

Eil. 

nr. 
Studijų kryptis Studijų programos pavadinimas 

2016 2017 2018 

Studentų 

skaičius 

programoje 

Studentų 

skaičius 

kryptyje 

Studentų 

skaičius 

programoje 

Studentų 

skaičius 

kryptyje 

Studentų 

skaičius 

programoje 

Studentų 

skaičius 

kryptyje 
VF VNF VF VNF VF VNF 

1.  Verslas 
Logistikos vadyba 62 127 

252 
82 96 

217 
102 62 

184 
Verslo vadyba 21 42 11 28 7 13 

2.  
Vadyba 

Įstaigų ir įmonių administravimas 39 79 
125 

45 53 
105 

63 45 
108 

3.  Kultūrinės veiklos vadyba 7 - 7 - - - 

4.  Finansai Finansai 69 62 131 67 55 122 64 37 101 

5.  Apskaita Buhalterinė apskaita 83 142 225 72 94 166 68 62 130 

6.  Rinkodara Skaitmeninės rinkodaros komunikacija - - - - - - 12 7 19 

7.  Turizmas ir poilsis 

Turizmo administravimas 62 31 

169 

51 19 

124 

36 22 

82 Sveikatingumo paslaugų vadyba 27 21 26 14 19 5 

Sporto ir pramogų vadyba 24 4 11 3 - - 

8.  Pedagogika Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika 32 40 72 49 58 107 58 75 133 

9.  Informatika Informatika 76 10 86 50 14 64 54 32 86 

10.  Informatikos inžinerija Informatikos inžinerija 28 5 33 40 8 48 42 17 59 

11.  Aplinkos inžinerija Kraštovaizdžio dizainas 16 3 19 10 5 15 - - - 

12.  Matavimų inžinerija Geodezija 62 22 84 45 15 60 34 11 45 

13.  Statybos inžinerija Statyba 130 31 161 123 51 174 102 46 148 

14.  Mechanikos inžinerija Mechanikos inžinerija 76 22 98 61 21 82 55 14 69 

15.  Elektros inžinerija Elektros ir automatikos inžinerija 138 35 173 109 29 138 81 36 117 

16.  Transporto inžinerija 
Automobilių transporto inžinerija 182 54 

348 
131 45 

269 
101 32 

193 
Transporto logistikos inžinerija 93 19 79 14 50 10 

17.  Maisto technologijos Maisto technologijos 120 28 148 107 26 133 78 16 94 

18.  Žemės ūkis Agroverslų technologijos 22 12 34 11 7 18 3 3 6 

19.  Slauga ir akušerija Bendrosios praktikos slauga 156 109 265 155 126 281 142 159 301 

20.  Burnos priežiūra 
Burnos higiena 50 22 

132 
49 31 

145 
45 45 

157 
Odontologinė priežiūra 46 14 39 26 24 43 

21.  Mityba Dietetika 54 78 132 45 70 115 44 63 107 

22.  Reabilitacija Kineziterapija 114 66 180 95 72 167 81 87 168 

23.  Kosmetologija Grožio terapija 139 57 196 107 71 178 77 79 156 

24.  Socialinis darbas Socialinis darbas 128 25 153 96 20 116 70 31 101 

Iš viso: 2056 1160 3216 1773 1071 2844 1512 1052 2564 
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9 priedas. Į krypties studijų programas priimtų studentų skaičius kaita 2016 – 2018 metais (rugsėjo 1 d. duomenys) 

Eil. 

nr. 
Studijų kryptis Studijų programos pavadinimas 

2016 2017 2018 

Studentų 

skaičius 

programoje 

Studentų 

skaičius 

kryptyje 

Studentų 

skaičius 

programoje 

Studentų 

skaičius 

kryptyje 

Studentų 

skaičius 

programoje 

Studentų 

skaičius 

kryptyje 
VF VNF VF VNF VF VNF 

1.  Verslas 
Logistikos vadyba 31 43 

86 
43 27 

70 
36 22 

58 
Verslo vadyba 6 6 - - - - 

2.  Vadyba Įstaigų ir įmonių administravimas 30 19 49 16 21 37 36 14 50 

3.  Finansai Finansai 22 22 44 23 18 41 20 7 27 

4.  Apskaita Buhalterinė apskaita 21 36 57 22 15 37 24 10 34 

5.  Rinkodara Skaitmeninės rinkodaros komunikacija - - - - - - 13 6 19 

6.  Turizmas ir poilsis 

Turizmo administravimas 13 18 

48 

9 9 

32 

15 10 

25 Sveikatingumo paslaugų vadyba 10 6 9 5 - - 

Sporto ir pramogų vadyba 1 - - - - - 

7.  
Pedagogika Ikimokyklinė ir priešmokyklinė 

pedagogika 
9 9 18 20 29 49 18 32 50 

8.  Informatika Informatika 35 7 42 24 8 32 27 13 40 

9.  Informatikos inžinerija Informatikos inžinerija 13 3 16 23 7 30 14 9 23 

10.  Matavimų inžinerija Geodezija 21 2 23 9 6 15 6 4 10 

11.  Statybos inžinerija Statyba 51 17 68 42 35 77 25 17 42 

12.  Mechanikos inžinerija Mechanikos inžinerija 24 11 35 20 12 32 21 9 30 

13.  Elektros inžinerija Elektros ir automatikos inžinerija 39 16 55 45 10 55 27 16 43 

14.  Transporto inžinerija 
Automobilių transporto inžinerija 50 27 

115 
52 16 

104 
22 20 

42 
Transporto logistikos inžinerija 31 7 26 10 - - 

15.  Maisto technologijos Maisto technologijos 34 19 53 37 9 46 8 9 17 

16.  Slauga ir akušerija Bendrosios praktikos slauga 39 25 64 32 58 90 26 65 91 

17.  Burnos priežiūra 
Burnos higiena 16 6 

43 
12 16 

55 
13 17 

56 
Odontologinė priežiūra 19 2 8 19 1 25 

18.  Mityba Dietetika 18 42 60 6 21 27 17 16 33 

19.  Reabilitacija Kineziterapija 31 35 66 29 30 59 21 41 62 

20.  Kosmetologija Grožio terapija 32 32 64 27 35 62 20 40 60 

21.  Socialinis darbas Socialinis darbas 35 14 49 16 12 28 20 21 41 

Iš viso: 631 424 1055 550 428 978 430 423 853 
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10 priedas. Į krypties studijų programas priimtų ir per pirmuosius studijų metus jas nutraukusių studentų dalis (proc.) 2016 – 2018 metais. 

Eil. 

nr. 
Studijų kryptis Studijų programos pavadinimas 

2015-2016 m. m. 2016-2017 m. m.  2017-2018 m. m.  

Studijų 

programoje 
Kryptyje 

Studijų 

programoje 
Kryptyje 

 

Studijų 

programoje 
Kryptyje 

 

1.  Verslas 
Logistikos vadyba 31,11 

29,41 
26,84 

33,71 
18,84 

18,84 
Verslo vadyba 26,09 15,38 - 

2.  Vadyba 
Įstaigų ir įmonių administravimas 30,00 

33,96 
20,69 

20,69 
38,24 

38,24 
Kultūrinės veiklos vadyba 46,15 - - 

3.  Finansai Finansai 11,36 11,36 18,18 18,18 21,95 21,95 

4.  Apskaita Buhalterinė apskaita 19,05 19,05 17,24 17,24 17,14 17,14 

5.  Rinkodara Skaitmeninės rinkodaros komunikacija       

6.  Turizmas ir poilsis 

Turizmo administravimas 18,92 

23,64 

45,16 

36,17 

44,44 

31,25 Sveikatingumo paslaugų vadyba - 18,75 14,29 

Sporto ir pramogų vadyba 33,33 - - 

7.  Pedagogika Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika 20,00 20,00 7,69 7,69 6,12 6,12 

8.  Informatika Informatika 60,46 60,46 57,14 57,14 28,13 28,13 

9.  Informatikos inžinerija Informatikos inžinerija - - 37,50 37,50 33,33 33,33 

10.   Kraštovaizdžio dizainas 40,00 40,00 - -   

11.  Matavimų inžinerija Geodezija 23,81 23,81 37,78 37,78 0,00 0,00 

12.  Statybos inžinerija Statyba 51,69 51,69 38,57 38,57 25,00 25,00 

13.  Mechanikos inžinerija Mechanikos inžinerija 56,36 56,36 55,88 55,88 31,25 31,25 

14.  Elektros inžinerija Elektros ir automatikos inžinerija 38,16 38,16 33,33 33,33 56,36 56,36 

15.  Transporto inžinerija 
Automobilių transporto inžinerija 48,61 

40,83 
38,96 

41,38 
25,37 

24,27 
Transporto logistikos inžinerija 29,17 46,15 22,22 

16.  Maisto technologijos Maisto technologijos 40,32 40,32 28,30 28,30 28,26 28,26 

17.   Agroverslų technologijos       

18.  Slauga ir akušerija Bendrosios praktikos slauga 17,91 17,91 11,59 11,59 13,33 13,33 

19.  Burnos priežiūra 
Burnos higiena 13,64 

9,09 
4,54 

6,82 
7,14 

5,45 
Odontologinė priežiūra 4,54 9,09 3,70 

20.  Mityba Dietetika 20,63 20,63 20,34 20,34 25,93 25,93 

21.  Reabilitacija Kineziterapija 14,49 14,49 26,87 26,87 6,90 6,90 

22.  Kosmetologija Grožio terapija 7,25 7,25 18,75 18,75 16,39 16,39 

23.  Socialinis darbas Socialinis darbas 17,19 17,19 18,37 18,37 11,54 11,54 

Kolegijoje: 28,76 28,76 28,25 28,25 21,74 21,74 
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11 priedas.  Studentų, baigusių studijas laiku, dalis (proc.) 2016 – 2018 metais. 

Eil. 

nr. 
Studijų kryptis Studijų programos pavadinimas 

2016 2017  2018*  

Studijų 

programoje 
Kryptyje 

Studijų 

programoje 
Kryptyje 

 

Studijų 

programoje 
Kryptyje 

 

1.  Verslas 
Logistikos vadyba 50,96 

48,34 
40,23 

39,62 
48,78 

48,45 
Verslo vadyba 42,55 36,84 46,67 

2.  Vadyba 
Įstaigų ir įmonių administravimas 58,14 

60,27 
60,42 

60,42 
48,15 

49,25 
Kultūrinės veiklos vadyba 63,33 - 53,85 

3.  Finansai Finansai 71,76 71,76 54,72 54,72 70,73 70,73 

4.  Apskaita Buhalterinė apskaita 54,29 54,29 58,44 58,44 56,00 56,00 

5.  Turizmas ir poilsis 

Turizmo administravimas 53,49 

49,24 

52,50 

50,54 

72,97 

73,53 Sveikatingumo paslaugų vadyba - 65,22 84,62 

Sporto ir pramogų vadyba 41,30 36,67 66,67 

6.  Pedagogika Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika 61,54 61,54 66,67 66,67 65,00 65,00 

7.  Informatika Informatika 24,66 24,66 36,84 36,84 12,50 12,50 

8.  Aplinkos inžinerija Kraštovaizdžio dizainas 40,00 40,00 - - 60,00 60,00 

9.  Matavimų inžinerija Geodezija 46,81 46,81 70,37 70,37 61,90 61,90 

10.  Statybos inžinerija Statyba 31,03 31,03 41,18 41,18 39,53 39,53 

11.  Mechanikos inžinerija Mechanikos inžinerija 44,07 44,07 31,58 31,58 34,62 34,62 

12.  Elektros inžinerija Elektros ir automatikos inžinerija 52,31 52,31 52,00 52,00 33,80 33,80 

13.  Transporto inžinerija 
Automobilių transporto inžinerija 40,74 

46,10 
47,06 

48,67 
52,72 

47,27 
Transporto logistikos inžinerija 63,64 52,08 41,82 

14.  Maisto technologijos Maisto technologijos 53,13 53,13 56,72 56,72 50,70 50,70 

15.  Slauga ir akušerija Bendrosios praktikos slauga 69,86 69,86 71,05 71,05 75,71 75,71 

16.  Burnos priežiūra 
Burnos higiena 97,10 

80,36 
100,00 

88,89 
90,91 

90,91 
Odontologinė priežiūra 72,00 77,27 90,91 

17.  Mityba Dietetika - - 56,76 56,76 78,13 78,13 

18.  Reabilitacija Kineziterapija 80,26 80,26 62,86 62,86 76,81 76,81 

19.  Kosmetologija Grožio terapija 60,42 60,42 71,83 71,83 73,91 73,91 

20.  Socialinis darbas Socialinis darbas 65,06 65,06 63,33 63,33 73,44 73,44 

Kolegijoje: 54,16 54,16 55,06 55,06 56,44 56,44 

*Skaičiuojama be RSC absolventų 
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12 priedas. Kolegijos 2017 m. laidos absolventų įsidarbinimo rezultatai 12 mėn. po studijų baigimo 

Eil. 

nr. 
Studijų kryptis 

Darbo santykius deklaravusių per 

socialinio draudimo fondą dalis, proc. 

(SODRA) 

Registruotų trumpalaikiais ir 

ilgalaikiais bedarbiais dalis, proc. 

(UŽT) 

Įsidarbinusių pagal 0-3 profesijų grupes 

dalis, proc. 

(MOSTA) 

1.  Verslas 69,64 17,50 35 

2.  Vadyba 61,29 29,03 26 

3.  Finansai 74,19 38,70 61 

4.  Apskaita 78,26 30,43 47 

5.  Turizmas ir poilsis 73,47 15,00 41 

6.  Pedagogika 100 8,33 100 

7.  Informatika 75,00 37,50 60 

8.  Aplinkos inžinerija 60,00 - 25 

9.  Matavimų inžinerija 74,19 16,20 57 

10.  Statybos inžinerija 57,58 18,18 59 

11.  Mechanikos inžinerija 78,95 21,05 25 

12.  Elektros inžinerija 82,98 10,63 35 

13.  Transporto inžinerija 64,00 18,18 21 

14.  Maisto technologijos 64,86 29,72 9 

15.  Slauga ir akušerija 88,89 24,19 69 

16.  Burnos priežiūra 74,42 6,98 81 

17.  Mityba 71,43 23,80 56 

18.  Reabilitacija 73,47 24,48 56 

19.  Kosmetologija 47,27 23,63 28 

20.  Socialinis darbas 86,36 18,18 52 

Kolegijoje: 71,65 21,60 45 
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13 priedas Studentų judumas 2018 m. (abs.sk.) 

Akademinis padalinys Studijoms Praktikai 

2017 2018 2017 2018 

Išvykę studentai 

Verslo fakultetas 27 26 20 25 

Sveikatos mokslų fakultetas 10 9 26 29 

Technologijų fakultetas 3 8 11 10 

Iš viso: 40 43 57 64 

Atvykę studentai 

Verslo fakultetas 19 26 4 2 

Sveikatos mokslų fakultetas 6 19 21 31 

Technologijų fakultetas 20 44 7 12 

Iš viso: 45 89 32 45 

 
 

14 priedas. Personalo judumas 

Akademinis padalinys Dėstymas Mokymasis 

2017 2018 2017 2018 

Išvykęs personalas 

Verslo fakultetas 10 16 2 6 

Sveikatos mokslų fakultetas 13 13 1 6 

Technologijų fakultetas 15 22 6 6 

Administracija - - 15 28 

Iš viso: 38 51 24 46 

Atvykęs personalas 

Verslo fakultetas 22 27 10 6 

Sveikatos mokslų fakultetas 7 17 5 16 

Technologijų fakultetas 11 16 12 6 

Administracija - - 28 32 

Iš viso: 40 60 55 60 
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15 priedas. Dėstytojai studijuojantys doktorantūroje (2018 m. spalio 1 d. duomenys) 

Vardas, pavardė 
Akademinis 

padalinys 
Mokslo sritis ir kryptis Disertacijos tema 

Numatoma gynimo 

data 

Dainora Jankauskienė TF 
Technologijos mokslų sritis, 

Matavimų inžinerija 
Konstrukcijų būklės monitoringo sistemos optinio deformacijų 

matavimo metodo bei priemonės sukūrimas ir tyrimas 
2019 m. 

Vijolė Bradauskienė TF 
Technologijos mokslai,  

Chemijos inžinerija  

Biologinio metodo sukūrimas kviečių (Triticum aestivum) 

imunogeniškumui pašalinti/sumažinti šalutiniuose kviečių 

perdirbimo produktuose, beglitiminių produktų savybių 

įvertinimas ir pritaikymas personalizuotai mitybai  

2021 

Diana Šateikienė TF 
Technologijos mokslų sritis,  

Transporto inžinerija 
Jūrinių laivų balastinių vandenų priežiūros sistemų tyrimai. 2019 m. 

Gediminas Uskovas TF 

Technologijos mokslai, 

Elektros ir elektronikos 

inžinerija (01T) 

Netrukdantys prieširdžių aritmijų stebėsenos ir charakterizavimo 

metodai poinsultinės būklės pacientams. 

Methods for unobtrusive monitoring and characterization of atrial 

arrhythmias in post-stroke patients. 

2022 m. 

Daiva Stanelytė TF 

Technologijos mokslai, 

Energetika ir termoinžinerija 

(06T) 

Įtampos ir reaktyviosios galios valdymo algoritmai išmaniajame 

tinkle ir jų efektyvumo tyrimas. 
2022 m. 

Donatas Paulauskas TF 
Technologijos mokslai, H500 

Jūrų inžinerija 

Laivų  manevrinių savybių ir jų ryšio su uosto infrastruktūros 

parametrais tyrimas 
2019 m. 

Julius Venskus TF 
Technologijos mokslų sritis, 

Informatikos inžinerija 
Giliojo mokymo taikymas laivų eismo klasifikavimui 2020 m. 

Lina Gedrimė SvMF Biomedicinos mokslai, Slauga 
Patients Information Needs Before and After Digestive Trackt 

surgery 
2019 m. 

Salomėja Šatienė VF Socialinių mokslų sritis 
Non-formal older adult education in the context of change of 

educational paradigms. 
2019 m. 

Gita Statnickė VF Socialinių mokslų sritis, vadyba Kartų įvairovės valdymas organizacijoje 2021 m. 

Lina Dreižienė VF 
Fiziniai mokslai, 

Matematika 
Erdvinių Gauso duomenų klasifikavimo rizika ir jos įvertiniai 2019 m. 

Aurelija Zonienė VF Socialinių mokslų sritis, vadyba Lietuvos jūrinio sektoriaus darnių investicijų valdymo vertinimas 2022 m. 
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16 priedas. Taikomųjų mokslinių tyrimų skaičius pagal studijų kryptis 2018 m. 

Studijų kryptis 
Tyrimų 

skaičius 
2-5 etapo* 6-9 etapo* 

Užsakomasis 

komercinis 

Užsakomasis 

nekomercinis 

Vykdomas su soc. 

partneriais 

B01 Informatika 3 1 2 1 0 0 

B04 Informatikos inžinerija 1 1 0 0 0 1 

E03 Aplinkos inžinerija 2 2 0 0 0 0 

E04 Matavimų inžinerija 3 3 0 0 0 2 

E05 Statybos inžinerija 3 3 0 0 0 2 

E06 Mechanikos inžinerija 3 3 0 0 0 1 

E08 Elektros inžinerija 2 2 0 0 0 0 

E12 Transporto inžinerija 4 4 0 1 0 1 

F06 Maisto technologijos 4 2 3 2 1 2 

G03 Burnos priežiūra 4 4 0 0 0 4 

G06 Reabilitacija 5 5 0 0 0 2 

G07 Mityba 2 1 1 0 0 2 

G08 Slauga ir akušerija 2 2 0 0 0 2 

G10 Kosmetologija 2 2 0 0 0 1 

J04 Socialinis darbas 4 4 0 0 0 2 

L01 Verslas 2 2 0 0 1 2 

L02 Vadyba 9 9 0 4 0 3 

L03 Finansai 2 2 0 1 0 0 

L04 Apskaita 4 4 0 0 1 0 

L05 Rinkodara 0 0 0 0 0 0 

L08 Turizmas ir poilsis 6 4 2 1 1 4 

M01 Pedagogika 4 2 2 0 0 3 

*pagal tipinius MTEP veiklų etapus nuo žinių iki produkto sukūrimo 
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17 priedas. 2018 m. dėstytojų paskelbtų publikacijų pasiskirstymas pagal fakultetus 

Kodas Pavadinimas TF VF SvMF 

P1c Straipsnis konferencijos medžiagoje, išleistoje pripažintoje leidykloje ir/ar kitose patvirtintose DB 2 - - 

P1d Straipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje  2 2 3 

P1e Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje  - 6 - 

S2 Straipsnis Claritive Analytics Web of Science pagrindinių žurnalų sąrašo leidiniuose 1 1 - 

S4 Straipsnis kitose DB  9 11 4 

S5 Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose  1 - 1 

S6 Straipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje - - 3 

S8 Straipsnis (apžvalginis, informacinis, enciklopedinis) - 1 - 

T1c Tezės tarptautinėse duomenų bazėse  - - 2 

T1d Recenzuotos išplėstinės tezės (extended abstracts)  1 - 13 

T1e Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose  4 4 13 

T2 Konferencijų tezės nerecenzuotuose leidiniuose 3 - 1 

Iš viso: 
23 25 40 

88 
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18 priedas. 2018 m. dėstytojų paskelbtų publikacijų pasiskirstymas pagal studijų kryptis 

Studijų kryptis Bendras skaičius 
Straipsniai WoS duomenų 

bazėse 

Straipsniai kitose duomenų 

bazėse 
Kitos publikacijos 

B01 Informatika 1 0 1 0 

B04 Informatikos inžinerija 3 0 2 1 

E03 Aplinkos inžinerija 3 0 2 1 

E04 Matavimų inžinerija 4 1 2 1 

E05 Statybos inžinerija 3 0 3 0 

E06 Mechanikos inžinerija 0 0 0 0 

E08 Elektros inžinerija 3 0 1 2 

E12 Transporto inžinerija 0 0 0 0 

F06 Maisto technologijos 6 0 2 4 

G03 Burnos priežiūra 13 0 0 13 

G06 Reabilitacija 4 0 4 0 

G07 Mityba 4 0 0 4 

G08 Slauga ir akušerija 8 0 2 6 

G10 Kosmetologija 4 0 1 3 

J04 Socialinis darbas 2 0 1 1 

L01 Verslas 6 1 2 3 

L02 Vadyba 6 1 4 1 

L03 Finansai 2 0 2 0 

L04 Apskaita 0 0 0 0 

L05 Rinkodara 3 0 1 2 

L08 Turizmas ir poilsis 6 0 2 4 

M01 Pedagogika 6 0 2 4 
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19 priedas. Klaipėdos valstybinėje kolegijoje įgyvendinamų studijų programų atitiktis Klaipėdos apskrityje veikiančių ūkio subjektų veiklos struktūrai 

Veiklos rūšis 
Veikiančių ūkio subjektų 

skaičius 
KVK studijų programos 

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 340 MT; SG; TL; MCH; EA; F; LV; BA;VV 

Kasyba ir karjerų eksploatavimas 34 MCH; EA; BA; F; VV 

Apdirbamoji gamyba 1 635 MT; EA; MCH; LV; TL; A; BA; F; VV 

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 193 EA; MCH; BA; F; VV; A; SI; I 

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 85 EA; MCH; BA; F; VV; A; SI; I 

Statyba 1 759 SI; SG; EA; A; BA; F; VV; I 

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų 

remontas 

4 859 VV; ATE; A; BA; F; I 

Transportas ir saugojimas 2 259 TL; LV; ATE; A; BA; F; VV; I 

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 1 36 MT; TV; A; BA; F; VV; I 

Informacija ir ryšiai 323 I; EA; BA; F; VV; A; SG; SRK; II 

Finansinė ir draudimo veikla 175 I; EA; BA; F; VV; A; SG 

Nekilnojamojo turto operacijos 1 160 A; F; BA; VV; I 

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 1 360 Visos programos. 

Administracinė ir aptarnavimo veikla 746 A; TV; BA; F; VV 

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas 48 A; BA; F; VV; I; II 

Švietimas 501 IPP 

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 559 SL; BH; OP; GT; KT; SD; D; SV 

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 765 TV; TL 

Kita aptarnavimo veikla 3 089 Visos programos 

Studijų programų sutrumpinimai: MT – Maisto technologijos; SG – Skaitmeninė geodezija; TL – Transporto logistika; MCH – Mechanikos inžinerija; EA – Elektros ir automatikos 

inžinerija; ATE – Automobilių techninis eksploatavimas; SI – Statybos inžinerija; I – Informatika; II – Informatikos inžinerija; BA – Buhalterinė apskaita; F – Finansai; LV – 

Logistikos vadyba; VV – Verslo vadyba; A – Įstaigų ir įmonių administravimas; TV – Turizmo verslas; IPP – Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika; SD – Socialinis darbas; 

BH – Burnos higiena; OP – Odontologinė priežiūra; SL – Bendrosios praktikos slauga; GT – Grožio terapija; KT – Kineziterapija; D – Dietetika; SV – Sveikatingumo paslaugų 

vadyba; SRK – Skaitmeninės rinkodaros komunikacija. 
 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2019 
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