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ALYTAUS KOLEGIJOS 
2017–2019 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

   



ĮVADAS 

 

Alytaus kolegijos (toliau – Kolegijos) strateginis veiklos planas – detalus 

institucijos trejų metų veiklos planavimo dokumentas, kuriame pristatoma vizija, misija, 

strateginiai tikslai, uždaviniai, priemonės bei numatomi finansavimo šaltiniai joms 

įgyvendinti. 

Strateginis veiklos planas rengiamas pagal Kolegijoje patvirtintą Veiklos 

planavimo ir analizės procedūrą, kurią sudaro trys dalys, tai strateginis planavimas, metinis 

planavimas ir analizė. 

Rengiant Kolegijos 2016–2018 metų strateginį veiklos planą, vadovautasi: 

 Mokslo ir studijų įstatymu; 

 Strateginio planavimo metodika; 

 Alytaus kolegijos kokybės vadovu; 

 Alytaus kolegijos kokybės politika; 

 Alytaus kolegijos statutu; 

 ESG, 2015; 

 Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija; 

 Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymu; 

 Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. 

  



VIZIJA, MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI 

 

VIZIJA 

Alytaus kolegija – aukštoji mokykla, aktyviai ir sėkmingai veikianti tarptautinėje erdvėje kaip 

taikomųjų mokslinių tyrimų bei kultūros centras, puoselėjanti šalies tautinę kultūrą ir tradicijas, 

socialiai atsakinga ir atvira visuomenei. 

 

MISIJA 

Vykdyti kokybiškas aukštojo mokslo studijas, grindžiamas profesionalia praktika ir taikomaisiais 

moksliniais tyrimais, eksperimentine plėtra ir sudaryti sąlygas asmenims mokytis visą gyvenimą. 

 

VERTYBĖS 

Profesionalumas ir kompetencija 

Veiklos kokybė 

Tolerancija ir pagarba kitiems 

Socialinė atsakomybė 

Atvirumas 

 
STRATEGINIAI POKYČIAI 

 

STUDIJŲ KOKYBĖ BEI PRIEINAMUMAS: 

1.1. Plėtoti studijų atitiktį regiono darbo rinkos ir visuomenės poreikiams bei jų prieinamumą.  

1.2. Užtikrinti lanksčias, įvairių formų studijas, plėtojant nuotolinių studijų ir mokymosi visą 

gyvenimą galimybes, sudaryti sąlygas studijuoti Lietuvos ir užsienio studentams. 

1.3. Plėtoti studijų tarptautiškumą, rengiant ir vykdant studijų programas užsienio kalba, skatinant 

mobilumą ir lankstumą studijose. 

1.4. Vykdyti karjeros paslaugas stojantiesiems ir studentams, absolventų įsidarbinimo ir darbo 

karjeros tyrimus, palaikyti nuolatinį ryšį su ALUMNI. 

1.5. Bendradarbiauti su įmonėmis ir organizacijomis, pramonės, verslo ir kitomis asociacijomis 

dėl studentų praktikų ir kitų, didinančių absolventų integraciją į darbo rinką. 

1.6. Plėtoti studijų kokybės valdymo sistemą, užtikrinant taikomųjų mokslinių tyrimų integravimą 

į studijų procesą. 

1.7. Užtikrinti nuolatinį personalo kompetencijų tobulinimą, stiprinti bendros veiklos motyvaciją.  

 

TARPTAUTIŠKUMAS PLĖTRA: 

2.1. Plėtoti partnerystę tarptautiniuose aukštojo mokslo tinkluose bei su atitinkamomis užsienio 

aukštosiomis mokyklomis įgyvendinant abipusiai naudingo bendradarbiavimo projektus. 

2.2. Užtikrinti kolegijos bendruomenės dalyvavimą tarptautinėse stažuotėse ir/ ar mainų 

programose, mokslo taikomojoje veikloje. 

2.3. Didinti kolegijos žinomumą tarptautinėje rinkoje, pritraukti užsienio šalių dėstytojus bei 

sudaryti palankias integracijos sąlygas. 

 

MOKSLO TAIKOMOJI VEIKLA: 

3.1. Plėtoti taikomuosius mokslinius tyrimus, įtraukiant nacionalinius ir tarptautinius 

bendradarbiavimo partnerius. 

3.2. Skatinti akademinio personalo dalyvavimą mokslinėje taikomojoje veikloje, pasitelkiant AK 

ir išorinio finansavimo šaltinius.  

3.3. Plėtoti konsultavimą, organizuojant kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo kursus, 



seminarus ir mokymus įvairaus amžiaus ir patirties asmenims, valstybės tarnautojams, 

švietimo darbuotojams, verslo subjektams ir kt. 

3.4. Studentų antrepreneriškumo gebėjimų ugdymas įtraukiant studentus į mokslo taikomąją 

veiklą. 

 

DARNI IR KŪRYBIŠKA APLINKA, UŽTIKRINANTI VEIKLOS KOKYBĘ: 

4.1. Tobulinti kolegijos kokybės vadybos sistemą, grįstą Europos aukštojo mokslo kokybės 

užtikrinimo gairėmis bei strateginio valdymo principais. 

4.2. Optimizuoti kolegijos poreikius atitinkančią infrastruktūrą bei palaikyti jos kokybę. 

4.3. Plėtoti kolegijos veiklų informacines ir komunikacines technologijas, diegiant modernias 

informacines ir ryšio technologijas. 

4.4. Sieti kolegijos socialinę atsakomybę su darniu regiono vystymu bendradarbiaujant su vietos 

bendruomenės, verslo ir valdžios atstovų grupėmis. 

4.5. Puoselėti kolegijos organizacinę kultūrą ir tradicijas, palaikant įsipareigojimus bendrai 

pripažintoms kolegijos vertybėmis ir etikos normoms. 

4.6. Teikti paramą kolegijos studentų organizacijoms ir jų vykdomoms veikloms. 

 

Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti 

Eil. Nr. Prioriteto pavadinimas Asignavimai, tūkst. EUR 

1. Studijų kokybė bei prieinamumas 762,0 
2. Tarptautiniškumo plėtra 72,0 
3. Mokslo taikomoji veikla 113,6 
4. Darni ir kūrybiška aplinka, užtikrinanti veiklos kokybę 76,8 



STRATEGINIS TIKSLAS IR PROGRAMOS 
 
 
 
 

 
 

  

01. Vykdyti kokybiškas aukštojo mokslo studijas, sudaryti sąlygas asmenims 
mokytis visą gyvenimą, plėtoti mokslo taikomąją veiklą bei strategines 
partnerystes 

01.01 Aukštojo mokslo studijų vykdymas ir mokslo taikomosios 

veiklos plėtra 
 

Asignavimai, iš viso 1 113 tūkst. Eur iš  
jų darbo užmokesčiui 641 tūkst. Eur 

 

01.02 Veiklos tobulinimas ir strateginių partnerysčių plėtra 
 

Asignavimai, iš viso 578 tūkst. Eur iš  
jų darbo užmokesčiui 113 tūkst. Eur 

 

 



ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI  
 

Bendras etatų skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui 

 2016 m 

(patvirtintas) 

2017 m. 2018 m 2019 m. 

Etatų skaičius, vnt. 83,8 83,8 83,8 83,8 
Išlaidos darbo užmokesčiui, 

tūkst. Eur 

754,0 754,0 754,0 754,0 

 

Kolegijos personalo pasiskirstymas 2016 m. spalio 1 d. 

Personalo grupė Užimtų etatų skaičius Darbuotojų skaičius 

Dėstytojai  31,2 75 

Darbuotojai, teikiantys pagalbą 

vykdant studijas ir mokslinius 

tyrimus 

17,25 21 

Administracija  8,5 10 

Kiti darbuotojai  8,25 13 

Ūkio personalas  18,6 20 

Iš viso:  83,8 139 

 

 

 
  

31,2 

17,25 

8,5 

8,25 

18,6 

2016 m. spalio 1 d. kolegijos personalo  pasiskirstymas 

Dėstytojai

Darbuotojai, teikiantys

pagalbą vykdant studijas ir

mokslinius tyrimus

Administracija

Kiti darbuotojai

Ūkio personalas



VALDYMO IŠLAIDOS 

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

Eil. 

Nr. 

Programos 

pavadinimas 

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

iš viso 

iš jų  

iš viso 

iš jų  

iš viso 

iš jų  

išlaidoms 
turtui 

įsigyti 

išlaidoms 
turtui 

įsigyti 

išlaidoms 
turtui 

įsigyti iš viso 
iš jų darbo 

užmokesčiui 
iš viso 

iš jų darbo 

užmokesčiui 
iš viso 

iš jų darbo 

užmokesčiui 

1. 01.01 

Aukštojo mokslo 

studijų vykdymas ir 

mokslo taikomosios 

veiklos plėtra 

1113,0 741,0 641,0 100,0 1113,0 741,0 641,0 100,0 1113,0 741,0 641,0 100,0 

 Iš jų valdymo išlaidos 184,0 130,0 130,0  184,0 130,0 130,0  184,0 130,0 130,0  

2. 02.02 

Veiklos tobulinimas ir 

strateginių 

partnerysčių plėtra 

578,0 113,0 113,0  578,0 113,0 113,0  578,0 113,0 113,0  

 Iš jų valdymo išlaidos 100,0 20,0 20,0  100,0 70,0 20,0  100,0 20,0 20,0  

Iš viso asignavimų 

programoms 

1691,0 854,0 754,0 100,0 1691,0 854,0 754,0 100 1691,0 854,0 754,0 100,0 

Iš jų valdymo išlaidos 284,0 150,0 150,0  284,0 150,0 150,0  284,0 150,0 150,0  

Valdymo išlaidų dalis, 

procentais 

17 17,5 20  17 18 20  17 17,5 205  



II. STRATEGINIO TIKSLO IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

VEIKLOS KONTEKSTAS 
 
Lietuvos aukštojo mokslo sistema veikia nuolat kintančiomis aplinkos sąlygomis. Taigi, Alytaus 

kolegijos veiklai, kaip ir visai aukštojo mokslo sistemai, didžiulę įtaką turi politiniai, ekonominiai, 

socialiniai, technologiniai ir teisiniai veiksniai. 
 
Politiniai veiksniai. 
2015 m. gegužės 14–15 dienomis Armėnijos sostinėje Jerevane vykusiame Europos aukštojo 

mokslo erdvės (EHEA) ministrų susitikime ir ketvirtajame Bolonijos proceso politikos forume buvo 

priimtas Jerevano komunikatas, kuriuo ministrai sutarė dėl aukštojo mokslo prioritetų. Jerevano 

komunikate numatyti valstybių, dalyvaujančių Bolonijos procese, tarp jų ir Lietuvos, 

įsipareigojimai aukštojo mokslo srityje. Ministrų komunikate akcentuojama greitesnės absolventų 

integravimosi į darbo rinką svarba, naujovių skatinimas mokymosi aplinkoje. Taip pat vis daugiau 

kalbama ir akcentuojama lanksti, prie individualių studento poreikių pritaikyta studijų svarba. 

2016 m. birželio 29 d. patvirtintas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo NR. XI-242 

pakeitimo įstatymas Nr. XII-2534. Naujos įstatymo nuostatos įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d. 

Įstatymas įtvirtina studijas valstybės užsakymu – valstybė sudarys sutartis su aukštosiomis 

mokyklomis, įvertinusi specialistų poreikį. Studentų priėmimas bus organizuojamas valstybės 

finansuojamas studijų vietas. Pagal naują redakciją, priėmimo kriterijai galios ne tik stojantiems į 

valstybės finansuojamas, bet ir į mokamas studijų vietas. 

Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“ – tai visuomenės ir valdžios atstovų pažadas iki 2030 

m. sukurti sėkmingą Lietuvą. Ekonomiškai ir socialiai stiprią šalį, atvirą pasauliui ir puoselėjančią 

savo tapatumą. Strategijoje pažymima, kad žiniomis besiremianti ekonomika išlieka prioritetiniu 

siekiu. Norint didinti verslumą, reikia plėtoti mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą su verslo 

institucijomis. 

Strategija „Europa 2020“ yra Europos Sąjungos dešimtmetė užimtumo ir augimo strategija. Ji 

pradėta įgyvendinti 2010 m. siekiant sudaryti sąlygas pažangiam, tvariam ir integraciniam augimui. 

Strategija siekiama augimo, kuris būtų: pažangus (veiksmingesnės investicijos į švietimą, 

mokslinius tyrimus ir inovacijas), tvarus (ryžtingas perėjimas prie mažai anglies dioksido į aplinką 

išskiriančių technologijų ekonomikos) ir integracinis (daug dėmesio darbo vietų kūrimui ir skurdo 

mažinimui). Strategijoje iškelti penki dideli užimtumo, inovacijų, švietimo, skurdo mažinimo ir 

klimato bei energetikos sričių tikslai. 
Ekonominiai veiksniai 
Jau maždaug penkerius metus gerėja užimtumo ir nedarbo rodikliai, iki 2015 m. pabaigos Lietuvoje 

didėjo ir investicijos. Tačiau tai nesąlygojo pakankamo aukštojo mokslo finansavimo. Valstybės 

biudžeto investicijos į specialistų rengimą, mokslo taikomuosius tyrimus, aukštųjų mokyklų 

infrastruktūros atnaujinimą mažėja. Spartus technologijų vystymasis bei plėtra daro įtaką naujų 

studijų programų rengimui bei vykdomų atnaujinimui, tačiau tai reikalauja didelių investicijų. Tam 

tikrą dalį aukštojo mokslo klausimų leido spręsti bei teigiamą poveikį turėjo aktyvus ES paramos 

lėšų naudojimas, bendradarbiavimas su verslo bei valdžios atstovų grupėmis. 2007–2013 m. ES 

finansavimo periodu šalies aukštasis mokslas buvo priklausomas nuo ES finansinės paramos. 

Lietuva gerokai atsilieka nuo kaimyninių šalių pagal darbo rinkos efektyvumo, finansų rinkos 

plėtros ir institucijų efektyvumo rodiklius. 
Socialiniai veiksniai 
Lietuvoje prognozuojamas gyventojų skaičiaus mažėjimas. Nuo 2008 m. studentų skaičius Lietuvos 

aukštosiose mokyklose sumažėjo daugiau nei trečdaliu. Prognozuojama, kad 2020 m. abiturientų, 

lyginant su 2010 m., bus beveik perpus mažiau. Taip pat vis augantys emigracijos mastai laikomi 

viena svarbiausių grėsmių Lietuvai, tai daro įtaką studentų skaičiui. Kolegija yra regioninė aukštoji 

mokykla ir 80 proc. jos studentų yra iš Alytaus regiono ir aplinkinių rajonų. Regione pasilieka dirbti 

dauguma kolegijos absolventų (82 proc.). Strategijoje „Europa 2020“ yra orientuojamasi į aukštąjį 



išsilavinimą įgyjančių žmonių dalies didinimą. Atsižvelgiant į darbo rinkos tendencijas, matyti, kad 

ateityje koleginio išsilavinimo poreikis tik didės. 
Technologiniai veiksniai 

Pasaulio ekonomikos forumo parengtoje Pasaulinėje informacinių technologijų ataskaitoje, 

kurioje skelbiamas įtinklinto pasirengimo indeksas (angl. Networked Readiness Index 

(NRI)), įvertinantis valstybių galimybes išnaudoti informacinių ir ryšių technologijų 

potencialą, 2016 m. Lietuva, surinkusi 4,9 taško iš 7 galimų, užima 29-ą vietą tarp 139 

pasaulio valstybių.  Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos strateginis 

tikslas: naudojantis IRT teikiamomis galimybėmis pagerinti Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybę, 

didinti įmonių veiklos produktyvumą ir pasiekti, kad iki 2020 metų ne mažiau kaip 85 procentai 

Lietuvos gyventojų naudotųsi internetu, o 95 procentai įmonių – sparčiuoju internetu.  

Kolegija studijų procesui gerinti sėkmingai naudoja virtualių darbo vietų infrastruktūra (VDI-

Virtual Desktop Infrastructure) paremtą VMware virtualizacijos sprendimą. Dėka veikiančio VPN 

(Virtual Private Network) tinklo studentai ir personalas gali naudotis virtualiomis darbo aplinkomis, 

MOODLE mokymosi aplinka. Kolegijoje naudojamos Lietuvos akademinių bibliotekų 

informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms įgyvendinimo priemonės: BIS 

(Bibliotekos informacinė sistema su programine įranga Aleph), eLABa (Lietuvos akademinė 

elektroninė biblioteka), ETD, PDB (Publikacijų duomenų bazė), LVB (Lietuvos virtuali 

biblioteka) ir Lietuvos mokslo ir studijų e. leidybos sistema. 
 

  



Kolegijos veiklos SSGG 

Stiprybė Silpnybė 

 Nuolatinis Kolegijos vadybos sistemos 

tobulinimas siekiant ją paversti 

visaverčiu studijų proceso, studijų 

kokybės ir visų kolegijos veiklų valdymo 

įrankiu. 

 Kolegija analizuoja ir vykdo klientų 

išreiškiamus reikalavimus. 

 Nuolatinis studijų programų tobulinimas. 

 Studijų orientavimas į praktinį mokymą 

ir tarptautiškumą. 

 Didelė AK patirtis vykdant tarptautinius 

ir nacionalinius projektus. 

 Kolegijos leidžiamas mokslinių 

straipsnių leidinys referuojamas Index 

Copernicus duomenų bazėje. 

 AK sudaro mokymosi visą gyvenimą 

sąlygas bei organizuoja įvairius 

kvalifikacijos tobulinimo renginius. 

 Kolegijos absolventų pripažinimas darbo 

rinkoje. 

 Moderni technologinė infrastruktūra 

kokybiškoms studijoms, mokslo 

taikomajai, konsultacinei ir kūrybinei 

veiklai vykdyti. 

 Aktyvus bendradarbiavimas su Alytaus 

regiono ir šalies visuomenės grupėmis ir 

organizacijomis. 

 

 Nepakankamas tarptautinių studijų 

vykdymas, dėstytojų ir studentų 

judumas. 

 Kolegijos žinomumas potencialiems 

tarptautiniams studentams. 

 Užsakomųjų mokslo taikomųjų tyrimų 

stoka bei jų komercializavimas. 

 Akademinio personalo amžiaus 

didėjimas. 

 Pasirengimas dėstyti užsienio kalba. 

 Kolegijoje nepakankamai efektyvi vidinė 

komunikacija. 

 Nepakankamas katedrų įsitraukimas į 

mokslo taikomąją veiklą. 

 Ne visi pastatai pritaikyti studentams su 

negalia. 

 Nepakankamai efektyvus ir racionalus 

patalpų panaudojimas.  

 Ryšiai su Alumni. 

 Nepakankamas studijų materialiųjų 

išteklių atnaujinimas. 

 

 

  



 

Galimybė Grėsmė 

 ES struktūrinių fondų lėšų  ir kitų 

paramos fondų pritraukimas siekiant 

užtikrinti papildomą institucijos 

finansavimą.  

 ECTS etiketė. 

 Priimti studijuoti užsienio šalių piliečius, 

teikti užsieniečiams studijas nuotoliniu 

būdu. 

 Plėsti kolegijos veiklų virtualumą ir 

organizuoti nuotolines studijas 

pritraukiant naujus studentus bei kursų 

klausytojus.  

 Studentų ir dėstytojų išvykimas į 

užsienio aukštojo mokslo institucijas bei 

įmones pagal mainų programas bei 

tarptautines dvišalio bendradarbiavimo 

sutartis. 

 Rengti naujas rentabilias paklausias 

darbo rinkoje programas bei atnaujinti 

vykdomas. 

 Skirti dėmesį taikomųjų mokslinių 

tyrimų vykdymui, konsultavimo 

paslaugų teikimui. 

 STEAM centro steigimas kolegijoje. 

 Sukurti ALUMNI duomenų bazę bei 

palaikyti nuolatinį ryšį su absolventais. 

 Akredituotas KMTVC švietimo 

darbuotojų tobulinimo/si padalinys. 

 

 LR aukštojo mokslo politikos 

nestabilumas. 

 Demografinė situacija regione ir šalyje. 

 Daug jaunimo renkasi studijas užsienyje. 

 Sumažėjęs visuomenės pasitikėjimas 

švietimu (ir studijomis).  

 Atskirose studijų kryptyse išaugo studijų 

kainos studentams valstybės 

nefinansuojamose studijų vietose. 

 Studijos Lietuvoje nelabai patrauklios 

užsieniečiams. 

 Nepakankamas aukštojo mokslo 

finansavimas. 

 Vyksta sparti technologijų plėtra, nuolat 

reikalingos finansinės investicijos 

technologijų atnaujinimui. 

 Nekonkurencingi atlyginimai 

kvalifikuotiems specialistams. 

 Dėl mažėjančio dėstytojų darbo krūvio 

sunku pritraukti aukšto lygio 

specialistus. 

 



 

 

Vykdyti kokybiškas aukštojo mokslo studijas, sudaryti sąlygas asmenims mokytis visą gyvenimą, plėtoti mokslo taikomąją veiklą bei 

strategines partnerystes. 

 
Vertinimo kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

E-01-01 Aukštojo mokslo kvalifikacijos reikalaujančiose pareigose įsidarbinusių 

absolventų dalis (po studijų baigimo praėjus vieneriems metams), proc. 

46 50 60 70 

E-01-02 Studentų skaičius  782 790 800 800 

E-01-03 Mokslo taikomosios veiklos paslaugų dalis kolegijos biudžete, proc. 5,9 7 8 10 

 

Strateginiam tikslui įgyvendinti numatomos vykdyti dvi programos: 01.01 Aukštojo mokslo studijų vykdymas ir mokslo taikomosios 

veiklos plėtra ir 01.02 Veiklos tobulinimas ir strateginių partnerysčių plėtra 

 

  

STRATEGINIS TIKSLAS (kodas 01) 



STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS 
 

 

PROGRAMA: 1 programa AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ VYKDYMAS IR MOKSLO 

TAIKOMOSIOS VEIKLOS PLĖTRA (KODAS 01.01) 

 
Bendroji informacija apie programą 

Įgyvendinami planavimo dokumentai: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2017 metų veiklos prioritetai, Strateginio planavimo metodika, Alytaus kolegijos statutas ir Alytaus 
kolegijos studijų reglamentas. 
Vertinimas: Programos įgyvendinimo vertinimas atliekamas pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams. 

Kiekvienais metais rengiama kolegijos veiklos ataskaita, kuri svarstoma Akademinėje taryboje ir tvirtinama Kolegijos 

taryboje. Patvirtinta ataskaita pateikiama Švietimo ir mokslo ministerijai bei publikuojama socialiniams dalininkas 

kolegijos tinklalapyje. 

Trukmė: Programa tęstinė. 

Vykdytojai: Kolegijos, fakultetų administracija, dėstytojai bei darbuotojai, teikiantys pagalbą vykdant studijas bei 

taikomuosius mokslinius tyrimus, neakademiniai padaliniai. 
Programos koordinatorius: Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai Jurgita Merkevičienė 



2 lentelė. 2017–2019 metų „Aukštojo mokslo studijų vykdymas ir mokslo taikomosios veiklos plėtra“ programos tikslai, uždaviniai, priemonės 

ir asignavimai (tūkst. Eur) 

 

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, 

priemonės pavadinimas 

Patvirtinti 2016-ųjų metų 

asignavimai 
2017-ųjų metų asignavimai 

Numatomi 2018-ųjų metų 

asignavimai 

Numatomi 2019-ųjų metų 

asignavimai 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 
iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

01.01.01 Tikslas: 

Vykdyti kokybiškas 

aukštojo mokslo studijas 

atitinkančias darbo rinkos 

poreikius 

1030,4 715,5 615,5 100,0 1030,4 715,5 615,5 100,0 1030,4 715,5 615,5 100,0 1030,4 715,5 615,5 100,0 

01.01.01.01 Uždavinys: 

Užtikrinti regiono darbo 

rinkos ir visuomenės 

poreikius atitinkančių 

studijų vykdymą  

1030,4 715,5 615,5 100,0 1030,4 715,5 615,5 100,0 1030,4 715,5 615,5 100,0 1030,4 715,5 615,5 100,0 

01.01.01.01.01 Priemonė: 

Vykdyti studijas 

871,4 642,5 542,5 100,0 871,4 642,5 542,5 100,0 871,4 642,5 542,5 100,0 871,4 642,5 542,5 100,0 

01.01.01.01.02 Priemonė: 

Atnaujinti vykdomas 

studijų programas bei 

rengti naujas 

57,4 40,0 40,0  57,4 40,0 40,0  57,4 40,0 40,0  57,4 40,0 40,0  

01.01.01.01.03 Priemonė: 

Palaikyti bei atnaujinti 

studijų infrastruktūrą 

64,5 25, 25,0  64,5 25, 25,0  64,5 25, 25,0  64,5 25, 25,0  

01.01.01.01.04 Priemonė: 

Tobulinti akademinio 

personalo bendrąsias ir 

dalykines kompetencijas 

15,6 3,5 3,5  15,6 3,5 3,5  15,6 3,5 3,5  15,6 3,5 3,5  

01.01.01.01.05 Priemonė: 

Užtikrinti efektyvų, į 

kokybės gerinimą 

nukreiptą studijų valdymą 

21,5 4,5 4,5  21,5 4,5 4,5  21,5 4,5 4,5  21,5 4,5 4,5  



Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, 

priemonės pavadinimas 

Patvirtinti 2016-ųjų metų 

asignavimai 
2017-ųjų metų asignavimai 

Numatomi 2018-ųjų metų 

asignavimai 

Numatomi 2019-ųjų metų 

asignavimai 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 
iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

01.01.02 Tikslas: 

Plėtoti mokslo taikomąją 

veiklą studijų kokybei 

gerinti 

51,5 25,5 25,5  51,5 25,5 25,5  51,5 25,5 25,5  51,5 25,5 25,5  

01.01.02.01 Uždavinys: 

Užtikrinti mokslo 

taikomųjų mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės 

plėtros veiklos kokybę ir 

lygį 

51,5 25,5 25,5  51,5 25,5 25,5  51,5 25,5 25,5  51,5 25,5 25,5  

01.01.02.01.01 Priemonė: 

Vykdyti kokybišką 

mokslo taikomąją veiklą  

43,5 13,0 13,0  43,5 13,0 13,0  43,5 13,0 13,0  43,5 13,0 13,0  

01.01.02.01.02 Priemonė: 

Skatinti studentų 

įsitraukimą į mokslo 

taikomąją veiklą 

8,0 12,5 12,5  8,0 12,5 12,5  8,0 12,5 12,5  8,0 12,5 12,5  

01.01.03 Tikslas: 

Užtikrinti efektyvią 

paramą studentams 

31,1    31,1    31,1    31,1    

01.01.03.01 Uždavinys 

Teikti efektyvią paramą 

studentams 

30,1    30,1    30,1    30,1    

01.01.03.01.01 Priemonė 

Didinti studentų 

įsidarbinamumą 

5,0    5,0    5,0    5,0    

01.01.03.01.02 Priemonė 

Sudaryti sąlygas studentų 

sportinei, kultūrinei bei 

kūrybinei veiklai plėtoti 

25,1    25,1    25,1    25,1    

 1. Iš viso Lietuvos 

Respublikos valstybės 

biudžetas  

1027,8    1027,8    1027,8    1027,8    



Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, 

priemonės pavadinimas 

Patvirtinti 2016-ųjų metų 

asignavimai 
2017-ųjų metų asignavimai 

Numatomi 2018-ųjų metų 

asignavimai 

Numatomi 2019-ųjų metų 

asignavimai 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 
iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

 iš jo:  

1.1. bendrojo finansavimo 

lėšos 

                

 1.2. Europos Sąjungos ir 

kitos tarptautinės 

finansinės paramos lėšos 

                

 1.3. tikslinės paskirties 

lėšos ir pajamų įmokos 

85,2    85,2    85,2    85,2    

 2. Kiti šaltiniai (Europos 

Sąjungos finansinė 

parama projektams 

įgyvendinti ir kitos 

teisėtai gautos lėšos) 

                

 Iš viso programai 

finansuoti (1+2) 

1113,0 741,0 641,0 100 1113,0 741,0 641,0 100 1113,0 741,0 641,0 100 1113,0 741,0 641,0 100 

 

  



3 lentelė. Programos „Aukštojo mokslo studijų vykdymas ir mokslo taikomosios veiklos plėtra“ tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 
 

Vertinimo kriterijaus kodas Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai 
Vertinimo kriterijų reikšmės 

2016-ųjų 2017-ųjų 2018-ųjų 2019-ųjų 

01.01.01 Tikslas. Vykdyti kokybiškas aukštojo mokslo studijas atitinkančias darbo rinkos 

poreikius 

    

R-01-01-01-01 Įstojusių, su didesniu nei 4 konkursiniu balu, proc. 25,5 28 29 30 

01.01.01.01 Uždavinys. Užtikrinti regiono darbo rinkos ir visuomenės poreikius atitinkančių studijų 

vykdymą 

    

P-01-01-01-01-02 Įstojusiųjų (į I kursą) iš Alytaus regiono, proc. 78 80 80 80 

P-01-01-01-01-03 Įstojusiųjų (į I kursą) skaičiaus pokytis, lyginant su praėjusiais metais, proc. 3,3 5 5 5 

P-01-01-01-01-04 Akredituotų maksimaliam laikotarpiui studijų programų ir visų akredituotų studijų 

programų dalis, proc. 

45 50 60 70 

P-01-01-01-01-05 Studentų dalis programose, akredituotose maksimaliam laikotarpiui, proc. 45 50 60 70 

P-01-01-01-01-06 Baigusiųjų studijas studentų dalis nuo įstojusiųjų studijuoti studentų skaičiaus 

(ataskaitinių metų laidos), proc. 

51,37 60 70 80 

P-01-01-01-01-07 Regione įsidarbinusių absolventų dalis, proc. 85 80 80 80 

P-01-01-01-01-08 Studentų, įsidarbinusių įmonėse, kuriose atliko praktiką, skaičius 8 15 20 30 

P-01-01-01-01-09 Registruotų Lietuvos darbo biržoje absolventų dalis nuo visų absolventų, proc. 7 5 5 5 

P-01-01-01-01-10 Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, ir visų dėstytojų užimamų etatų dalis, proc. 9 10 12 15 

P-01-01-01-01-11 Dėstytojų, turinčių praktinio darbo patirties pagal dėstomą dalyką dalis, proc. 76 75 75 75 

01.01.02 Tikslas. Plėtoti mokslo taikomąją veiklą     

R-01-01-02-01 Mokslo taikomųjų tyrimų skaičius 23 25 27 30 

01.01.02.01 Uždavinys. Užtikrinti mokslo taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 

veiklos kokybę ir lygį 

    

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

dėstytojų publikacijų skaičiumi, proc. 

75 75 75 75 

P-01-01-02-01-02 Studentų parengtų publikacijų bei skaitytų mokslinių pranešimų skaičius 3 10 15 20 

P-01-01-02-01-03 Studentų atliktų mokslo taikomųjų darbų skaičius 81    

01.01.03 Tikslas. Užtikrinti efektyvią paramą studentams     

R-01-01-03-01 Įmonių, su kuriomis einamaisiais metais buvo pasirašytos sutartys dėl praktikų vietų, 

skaičius 

17 20 25 30 

01.01.03.01 Uždavinys. Teikti efektyvią paramą studentams     

P-01-01-03-01-01 Karjeros renginių studentams skaičius 4 4 4 4 

P-01-01-03-01-02 Studentų, dalyvavusių savanoriškoje veikloje, skaičius 43 45 50 60 



PROGRAMA: 2 programa VEIKLOS TOBULINIMAS IR STRATEGINIŲ 

PARTNERYSČIŲ PLĖTRA (KODAS 01.02) 

 

 
Bendroji informacija apie programą 

Įgyvendinami planavimo dokumentai: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2017 metų veiklos prioritetai, Strateginio planavimo metodika, Alytaus kolegijos statutas ir Alytaus 
kolegijos studijų reglamentas. 
Vertinimas: Programos įgyvendinimo vertinimas atliekamas pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams. 

Kiekvienais metais rengiama kolegijos veiklos ataskaita, kuri svarstoma Akademinėje taryboje ir tvirtinama Kolegijos 

taryboje. Patvirtinta ataskaita pateikiama Švietimo ir mokslo ministerijai bei publikuojama socialiniams dalininkas 

kolegijos tinklalapyje. 

Trukmė: Programa tęstinė. 

Vykdytojai: Kolegijos, fakultetų administracija, dėstytojai bei darbuotojai, teikiantys pagalbą vykdant studijas bei 

taikomuosius mokslinius tyrimus, neakademiniai padaliniai. 
Programos koordinatorius: Direktorė Danutė Remeikienė 

 



4 lentelė. 2017–2019 metų „Veiklos tobulinimas ir strateginių partnerysčių plėtra“ programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 

(tūkst. Eur) 

 

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, 

priemonės pavadinimas 

Patvirtinti 2016-ųjų metų 

asignavimai 
2017-ųjų metų asignavimai 

Numatomi 2018-ųjų metų 

asignavimai 

Numatomi 2019-ųjų metų 

asignavimai 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 
iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

01.02.01 Tikslas: 

Tobulinti kolegijos veiklą 

328,0 55,0 55,0  328,0 55,0 55,0  328,0 55,0 55,0  328,0 55,0 55,0  

01.02.01.01 Uždavinys: 

Didinti kolegijos veiklos 

valdymo efektyvumą 

328,0 55,0 55,0  328,0 55,0 55,0  328,0 55,0 55,0  328,0 55,0 55,0  

01.02.01.01.01 Priemonė: 

Vykdyti kokybiškas 

administravimo ir 

infrastruktūros valdymo 

paslaugas 

184,4 24,0 24,0  184,4 24,0 24,0  184,4 24,0 24,0  184,4 24,0 24,0  

01.02.01.01.02 Priemonė: 

Atnaujinti ir užtikrinti AK 

informacinių technologijų 

ir sistemų veiklą 

55,6 15,0 15,0  55,6 15,0 15,0  55,6 15,0 15,0  55,6 15,0 15,0  

01.02.01.01.03 Priemonė: 

Tobulinti AK veiklos 

valdymo procesus 

48,0 14,0 14,0  48,0 14,0 14,0  48,0 14,0 14,0  48,0 14,0 14,0  

01.02.01.01.04 Priemonė 

Tobulinti AK išorinę bei 

vidinę komunikaciją 

18,0 12,0 12,0  18,0 12,0 12,0  18,0 12,0 12,0  18,0 12,0 12,0  

01.02.01.01.05 Priemonė 

Tobulinti darbuotojų 

kompetencijas 

22,0    22,0    22,0    22,0    

01.02.02 Tikslas: 

Komercializuoti mokslo 

taikomąją veiklą 

60,0 24,0 24,0  60,0 24,0 24,0  60,0 24,0 24,0  60,0 24,0 24,0  



Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, 

priemonės pavadinimas 

Patvirtinti 2016-ųjų metų 

asignavimai 
2017-ųjų metų asignavimai 

Numatomi 2018-ųjų metų 

asignavimai 

Numatomi 2019-ųjų metų 

asignavimai 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 
iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

01.02.02.01 Uždavinys: 

Užtikrinti kokybišką 

mokslo taikomosios 

veiklos komercializavimo 

plėtrą 

60,0 24,0 24,0  60,0 24,0 24,0  60,0 24,0   60,0 24,0 24,0  

01.02.02.01.01 Priemonė: 

Plėtoti mokslo 

taikomosios veiklos 

komercializavimo sritis 

bei apimtis 

60,0 24,0 24,0  60,0 24,0 24,0  60,0 24,0   60,0 24,0 24,0  

01.02.03 Tikslas: 

Plėsti bendradarbiavimą 

su verslo bei valdžios 

atstovų grupėmis 

10,0    10,0    10,0    10,0    

01.02.03.01 Uždavinys: 

Užtikrinti abipusiai 

naudingą 

bendradarbiavimą su 

verslo, valdžios atstovų 

bei nevyriausybinių 

organizacijų grupėmis  

10,0    10,0    10,0    10,0    

01.02.03.01.01 Priemonė: 

Vykdyti abipusiai 

naudingą 

bendradarbiavimą su 

verslo, valdžios bei 

nevyriausybinių 

organizacijų atstovų 

grupėmis 

10,0    10,0    10,0    10,0    

01.02.04 Tikslas: 

Vykdyti tarptautiškumo 

plėtrą 

160,0 34,0 34,0  160,0 34,0 34,0  160,0 34,0 34,0  160,0 34,0 34,0  



Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, 

priemonės pavadinimas 

Patvirtinti 2016-ųjų metų 

asignavimai 
2017-ųjų metų asignavimai 

Numatomi 2018-ųjų metų 

asignavimai 

Numatomi 2019-ųjų metų 

asignavimai 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 
iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

01.02.04.01 Uždavinys: 

Užtikrinti tarptautiškumo 

plėtrą 

140,0 34,0 34,0  140,0 34,0 34,0  140,0 34,0 34,0  140,0 34,0 34,0  

01.02.04.01.01 Priemonė: 

Vykdyti tarptautiškumo 

plėtrą kolegijos 

padaliniuose 

20,0 10,0 10,0  20,0 10,0 10,0  20,0 10,0 10,0  20,0 10,0 10,0  

01.02.04.01.02 Priemonė: 

Didinti užsienio šalių 

(nesančių Europos 

sąjungos ir Europos 

ekonominės erdvės 

studentų studijų plėtrą 

160,0 24,0 24,0  160,0 24,0 24,0  160,0 24,0 24,0  160,0 24,0 24,0  

01.02.05 Tikslas: 

Vykdyti bendravimą ir 

bendradarbiavimą su 

akademine bendruomene 

20,0    20,0    20,0    20,0    

01.02.05.01 Uždavinys: 

Užtikrinti bendravimą ir 

bendradarbiavimą su 

šalies akademinėmis 

bendruomenėmis 

20,0    20,0    20,0    20,0    

01.02.05.01.01 Priemonė: 

Plėsti bendradarbiavimą 

10,0    10,0    10,0    10,0    

01.02.05.01.02 Priemonė: 

Vykdyti bendrą mokslo 

taikomąją veiklą, bendrus 

projektus bei kt. 

10,0    10,0    10,0    10,0    

 1. Iš viso Lietuvos 

Respublikos valstybės 

biudžetas  

                



Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, 

priemonės pavadinimas 

Patvirtinti 2016-ųjų metų 

asignavimai 
2017-ųjų metų asignavimai 

Numatomi 2018-ųjų metų 

asignavimai 

Numatomi 2019-ųjų metų 

asignavimai 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 
iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

 iš jo:  

1.1. bendrojo finansavimo 

lėšos 

                

 1.2. Europos Sąjungos ir 

kitos tarptautinės 

finansinės paramos lėšos 

65,9    65,9    65,9    65,9    

 1.3. tikslinės paskirties 

lėšos ir pajamų įmokos 

512,1    512,1    512,1    512,1    

 2. Kiti šaltiniai (Europos 

Sąjungos finansinė 

parama projektams 

įgyvendinti ir kitos 

teisėtai gautos lėšos) 

                

 Iš viso programai 

finansuoti (1+2) 

578,0 113,0 113,0  578,0 113,0 113,0  578,0 113,0 113,0  578,0 113,0 113,0  

 

  



5 lentelė. Programos „Veiklos tobulinimas ir strateginių partnerysčių plėtra“ tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 
 

Vertinimo kriterijaus kodas Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai 
Vertinimo kriterijų reikšmės 

2016-ųjų 2017-ųjų 2018-ųjų 2019-ųjų 

01.02.01 Tikslas. Tobulinti kolegijos veiklą     

R-01-02-01-01 Sertifikuota kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001:2008 1 1 1 1 

01.02.01.01 Uždavinys. Didinti kolegijos veiklos valdymo efektyvumą     

P-01-02-01-01-01 Administracijos su kitais darbuotojais užimtų etatų ir dėstytojų kartu su mokslo 

darbuotojais užimtų etatų santykio rodiklis, proc. (maks. 60%) 

54 50 45 40 

P-01-02-01-01-02 Administracijos su kitais darbuotojais užimamų etatų skaičius 83,8 88 93 98 

P-01-02-01-01-03 Bendra pajamų dalis tenkanti 1 m
2
 visų kolegijos pastatų ploto, Eur 121,65 130 140 150 

P-01-02-01-01-04 Bibliotekos fondų atnaujinimui per ataskaitinį laikotarpį patirtos išlaidos, tūkst. Eur 7,0 7,35 7,7 8,1 

P-01-02-01-01-05 Pajamos iš bendrabučio veiklos, tūkst. Eur 25,6 26 27 28 

P-01-02-01-01-06 Pajamos iš nuomos paslaugų, tūkst. Eur 10,6 11 12 13 

P-01-02-01-01-07 Pajamos už maitinimo paslaugas, tūkst. Eur 30,2 31 32 33 

P-01-02-01-01-08 Bendrasis patalpų plotas tenkantis vienam studentui, m
2
 21,2 20 19 18 

P-01-02-01-01-09 Valstybės biudžeto lėšų ūkiui ir administravimui dalis nuo visų institucijai skirtų 

valstybės biudžeto lėšų, proc. 

40 40 40 40 

01.02.02 Tikslas. Komercializuoti mokslo taikomąją veiklą     

R-01-02-02-01 Komercinių taikomųjų tyrimų dalis nuo bendro taikomųjų tyrimų skaičiaus, proc. 3 5 7 9 

01.02.02.01 Uždavinys. Užtikrinti kokybišką mokslo taikomosios veiklos komercializavimo plėtrą     

P-01-02-02-01-01 Pajamos iš mokslo taikomosios veiklos, tūkst. Eur 113,6 115 120 125 

P-01-02-02-01-02 Pajamos iš neformalaus vaikų ir jaunimo ugdymo veiklos, tūkst. Eur 15,5 16 17 18 

P-01-02-02-01-03 Pajamos iš švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo veiklos, tūkst. Eur 31,5 32 32 32 

01.02.03 Tikslas: Plėsti bendradarbiavimą su verslo, valdžios bei nevyriausybinių 

organizacijų atstovų grupėmis 

    

R-01-02-03-01 Socialinių partnerių Kolegijai skirta parama, Eur 200 400 600 800 

01.02.03.01 Uždavinys. Užtikrinti abipusiai naudingą bendradarbiavimą su verslo, valdžios atstovų 

bei nevyriausybinių organizacijų grupėmis 

    

P-01-02-03-01-01 Paskaitų bei seminarų, kurias skaitė įmonių ir įstaigų atstovai, skaičius 8 10 12 12 

P-01-02-03-01-02 Dėstytojų, atlikusių stažuotes įmonėse ir įstaigose, skaičius 0 5 5 6 

P-01-02-03-01-03 Socialinių partnerių Kolegijos studentų stipendijoms bei kitoms išmokoms skirtos 

lėšos, Eur 

200 600 800 1000 



01.02.04 Tikslas. Vykdyti tarptautiškumo plėtrą     

R-01-02-04-01 Kolegijoje studijuojančių užsienio studentų dalis nuo bendro studentų skaičiaus, proc. 8 9 10 11 

01.02.04.01 Uždavinys. Užtikrinti tarptautiškumo plėtrą     

P-01-02-04-01-01 Atvykstančių studentų pagal mainų programas, skaičius. 9 10 12 14 

P-01-02-04-01-02 Išvykstančių studentų studijoms pagal mainų programas, proc. 1,5 2 3 4 

P-01-02-04-01-03 Išvykstančių studentų praktikai pagal mainų programas, proc. 1,3 1,5 2 2,5 

P-01-02-04-01-04 Dėstytojų, atvykusių (pagal mainų programas) dėstyti iš užsienio aukštųjų mokyklų 

santykis su visais dėstytojais, proc. 

5 6 7 8 

P-01-02-04-01-05 Dėstytojų, išvykusių (pagal mainų programas) dėstyti arba stažuotis santykis su visais 

dėstytojais, proc. 

12 13 14 15 

P-01-02-04-01-06 Vykdomi tarptautiniai projektai, skaičius 2 3 4 5 

P-01-02-04-01-07 Kolegijos populiarinimo tarptautinėje erdvėje renginių skaičius 13 6 6 6 

01.02.05 Tikslas. Vykdyti bendravimą ir bendradarbiavimą su akademine bendruomene     

R-01-01-01-01 Bendrų projektų su akademine bendruomene ir asocijuotomis struktūromis skaičius  8 9 10 10 

01.02.05.01 Uždavinys. Užtikrinti bendravimą ir bendradarbiavimą su šalies akademinėmis 

bendruomenėmis 

    

P-01-02-05-01-01 Bendrų renginių su kitomis aukštosiomis mokyklomis skaičius 9 5 5 5 

P-01-02-05-01-02 Įstojusių studentų, baigusių profesinio rengimo mokyklas, skaičius 71 80 90 100 

P-01-02-05-01-03 Bendrų studijų programų rengimas 0 1 2 4 

 

 



EFEKTO KRITERIJAI 

 

Pavadinimas Kodas 

Alytaus kolegija 111965327 

Strateginis tikslas – Vykdyti kokybiškas aukštojo mokslo studijas, sudaryti sąlygas 

asmenims mokytis visą gyvenimą, plėtoti mokslo taikomąją veiklą bei strategines 

partnerystes 

01 

Vertinimo kriterijus – Aukštojo mokslo kvalifikacijos reikalaujančiose pareigose 

įsidarbinusių absolventų dalis (po studijų baigimo praėjus vieneriems metams), proc. 

E-01-01 

1. Apibrėžimas Aukštojo mokslo kvalifikacijos reikalaujančiose 

pareigose įsidarbinusių absolventų dalis (po studijų 

baigimo praėjus vieneriems metams) 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Šis vertinimo kriterijus parodo rengiamų profesinį 

bakalaurą įgijusių specialistų atitiktį darbo rinkos 

poreikiams 

4. Skaičiavimo metodas  Kriterijus apskaičiuojamas dalinant aukštojo mokslo 

kvalifikacijos reikalaujančiose pareigose įsidarbinusių 

absolventų, įgijusių kvalifikaciją Kolegijoje prieš 

vienerius metus, skaičių iš visų Kolegijos absolventų 

skaičiaus 

5. Duomenų šaltinis Karjeros ir ryšių su visuomene centras 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Karjeros ir ryšių su visuomene centro vedėja Dovilė 

Aurylaitė, dovile.aurylaite@akolegija.lt  

9. Kita informacija apie vertinimo kriterijaus 

patikimumą 

Nedidelė paklaida gali atsirasti dėl darbo vietos 

pobūdžio netikslios identifikacijos 

 

  

mailto:dovile.aurylaite@akolegija.lt


Pavadinimas Kodas 

Alytaus kolegija 111965327 

Strateginis tikslas – Vykdyti kokybiškas aukštojo mokslo studijas, sudaryti sąlygas 

asmenims mokytis visą gyvenimą, plėtoti mokslo taikomąją veiklą bei strategines 

partnerystes 

01 

Vertinimo kriterijus – Studentų skaičius. E-01-02 

1. Apibrėžimas Nuolatine ir ištęstine studijų forma studijuojančių studentų 

skaičius 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Šis vertinimo kriterijus parodo studentų skaičių 

vertinamaisiais metais ir jo dinamiką, lyginant su 

skaičiumi ankstesniais metais. 

4. Skaičiavimo metodas  Visų studentų skaičius vertinamaisiais metais,  

spalio 1 d. . 

5. Duomenų šaltinis Studentų registras 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Studijų centro vedėja Greta Rauličkytė, 

greta.raulickyte@akolegija.lt  

9. Kita informacija apie vertinimo kriterijaus 

patikimumą 

 

  

mailto:greta.raulickyte@akolegija.lt


Pavadinimas Kodas 

Alytaus kolegija 111965327 

Strateginis tikslas – Vykdyti kokybiškas aukštojo mokslo studijas, sudaryti sąlygas 

asmenims mokytis visą gyvenimą, plėtoti mokslo taikomąją veiklą bei strategines 

partnerystes 

01 

Vertinimo kriterijus – Mokslo taikomosios veiklos paslaugų dalis kolegijos biudžete, proc. E-01-03 

1. Apibrėžimas Mokslo taikomosios veiklos paslaugų dalis kolegijos biudžete 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Šis vertinimo kriterijus parodo kolegijos mokslo 

taikomosios veiklos lygį, gebėjimą bendrauti su verslu 

bei kitomis asocijuotomis struktūromis 

4. Skaičiavimo metodas  Valstybės biudžeto asignavimų dalies, skirtos mokslo 

taikomajai veiklai, mokslo taikomosios veiklos 

paslaugų pajamų iš fizinių ir ūkio subjektų, mokslo 

taikomosios veiklos projektinės veiklos finansavimo 

pajamų sumos santykis su visomis Kolegijos 

pajamomis. 

5. Duomenų šaltinis Metinė kolegijos veiklos ataskaita 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Vyriausioji buhalterė Dalė Griškonienė 

dale.griskoniene@akolegija.lt  

9. Kita informacija apie vertinimo kriterijaus 

patikimumą 

 

  

mailto:dale.griskoniene@akolegija.lt


VERTINIMO KRITERIJAI 

 

Pavadinimas Kodas 

Alytaus kolegija 111965327 

Strateginis tikslas – Vykdyti kokybiškas aukštojo mokslo studijas, sudaryti sąlygas 

asmenims mokytis visą gyvenimą, plėtoti mokslo taikomąją veiklą bei strategines 

partnerystes 

01 

Programa – Aukštojo mokslo studijų vykdymas ir mokslo taikomosios veiklos plėtra 01.01 

Programos – Vykdyti kokybiškas aukštojo mokslo studijas atitinkančias darbo rinkos 

poreikius 
01.01.01 

Vertinimo kriterijus – Įstojusių, su didesniu nei 4 konkursiniu balu, proc. R-01-01-01-01 

1. Apibrėžimas Įstojusieji, su didesniu nei 4 konkursiniu balu 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijoje įstojusių studentų 

pasirengimo studijuoti lygį 

4. Skaičiavimo metodas  Kriterijus apskaičiuojamas dalinant įstojusių su 4 ir 

didesniu balu studentų skaičių iš visų į Kolegiją 

įstojusių studentų skaičiaus 

5. Duomenų šaltinis Studijų skyrius 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Studijų skyriaus vedėja Greta Rauličkytė 

greta.raulickyte@akolegija.lt  

9. Kita informacija apie vertinimo kriterijaus 

patikimumą 

 

 

  

mailto:greta.raulickyte@akolegija.lt


Pavadinimas Kodas 

Alytaus kolegija 111965327 

Strateginis tikslas – Vykdyti kokybiškas aukštojo mokslo studijas, sudaryti sąlygas 

asmenims mokytis visą gyvenimą, plėtoti mokslo taikomąją veiklą bei strategines 

partnerystes 

01 

Programa – Aukštojo mokslo studijų vykdymas ir mokslo taikomosios veiklos plėtra 01.01 

Programos tikslas – Plėtoti mokslo taikomąją veiklą 01.01.02 

Vertinimo kriterijus – Mokslo taikomųjų tyrimų skaičius R-01-01-02-01 

1. Apibrėžimas Mokslo taikomųjų tyrimų skaičius 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos mokslo taikomosios veiklos 

apimtis. 

4. Skaičiavimo metodas  Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant ataskaitiniais 

metais atliktus mokslo taikomuosius tyrimus 

5. Duomenų šaltinis Fakultetai 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Kompetencijų ir mokslo taikomosios veiklos centro 

vedėja Laima Urbonienė, laima.urboniene@akolegija.lt  

9. Kita informacija apie vertinimo kriterijaus 

patikimumą 

 

 

  

mailto:laima.urboniene@akolegija.lt


Pavadinimas Kodas 

Alytaus kolegija 111965327 

Strateginis tikslas – Vykdyti kokybiškas aukštojo mokslo studijas, sudaryti sąlygas 

asmenims mokytis visą gyvenimą, plėtoti mokslo taikomąją veiklą bei strategines 

partnerystes 

01 

Programa – Aukštojo mokslo studijų vykdymas ir mokslo taikomosios veiklos plėtra 01.01 

Programos tikslas – Užtikrinti efektyvią paramą studentams 01.01.03 

Vertinimo kriterijus – Įmonių, galinčių suteikti praktikų darbo vietas, skaičius R-01-01-03-01 

1. Apibrėžimas Įmonių, galinčių suteikti praktikų darbo vietas 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos turimų sutarčių skaičių su 

įmonėmis, galinčiomis suteikti praktikų darbo vietas, 

pagal studijuojamas studijų programas 

4. Skaičiavimo metodas  Galiojančių sutarčių skaičius ataskaitiniais metais 

5. Duomenų šaltinis Fakultetai 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas neatliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai Jurgita 

Merkevičienė, jurgita.merkeviciene@akolegija.lt  

9. Kita informacija apie vertinimo kriterijaus 

patikimumą 

 

 

  

mailto:jurgita.merkeviciene@akolegija.lt


Pavadinimas Kodas 

Alytaus kolegija 111965327 

Strateginis tikslas – Vykdyti kokybiškas aukštojo mokslo studijas, sudaryti sąlygas 

asmenims mokytis visą gyvenimą, plėtoti mokslo taikomąją veiklą bei strategines 

partnerystes 

01 

Programa – Veiklos tobulinimas ir strateginių partnerysčių plėtra 01.02 

Programos tikslas – Tobulinti kolegijos veiklą 01.02.01 

Vertinimo kriterijus – Sertifikuota kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001:2008 R-01-02-01-01 

1. Apibrėžimas Sertifikuota kokybės vadybos sistema pagal ISO 

9001:2008 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos valdymo kokybę 

4. Skaičiavimo metodas  Kriterijus apskaičiuojamas atliekant išorinius auditus 

5. Duomenų šaltinis Studijų kokybės užtikrinimo skyrius 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Studijų kokybės užtikrinimo skyriaus vedėja Jovita 

Balčiūnienė, jovita.balciuniene@akolegija.lt  

9. Kita informacija apie vertinimo kriterijaus 

patikimumą 

 

 

  

mailto:jovita.balciuniene@akolegija.lt


Pavadinimas Kodas 

Alytaus kolegija 111965327 

Strateginis tikslas – Vykdyti kokybiškas aukštojo mokslo studijas, sudaryti sąlygas 

asmenims mokytis visą gyvenimą, plėtoti mokslo taikomąją veiklą bei strategines 

partnerystes 

01 

Programa – Veiklos tobulinimas ir strateginių partnerysčių plėtra 01.02 

Programos tikslas – Komercializuoti mokslo taikomąją veiklą 01.02.02 

Vertinimo kriterijus – Komercinių taikomųjų tyrimų dalis nuo bendro taikomųjų 

tyrimų skaičiaus 

R-01-02-02-01 

1. Apibrėžimas Komercinių taikomųjų tyrimų dalis nuo bendro 

taikomųjų tyrimų skaičiaus 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos gebėjimą komercializuoti 

savo atliekamus mokslo taikomuosius tyrimus 

4. Skaičiavimo metodas  Kriterijus apskaičiuojamas dalinant komercializuotų 

mokslo taikomųjų tyrimų skaičių iš bendro atliktų 

mokslo taikomųjų tyrimų skaičiaus 

5. Duomenų šaltinis Kompetencijų ir mokslo taikomosios veiklos centras 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Kompetencijų ir mokslo taikomosios veiklos centro 

vedėja Laima Urbonienė, laima.urboniene@akolegija.lt  

9. Kita informacija apie vertinimo kriterijaus 

patikimumą 

 

 

  

mailto:laima.urboniene@akolegija.lt


Pavadinimas Kodas 

Alytaus kolegija 111965327 

Strateginis tikslas – Vykdyti kokybiškas aukštojo mokslo studijas, sudaryti sąlygas 

asmenims mokytis visą gyvenimą, plėtoti mokslo taikomąją veiklą bei strategines 

partnerystes 

01 

Programa – Veiklos tobulinimas ir strateginių partnerysčių plėtra 01.02 

Programos tikslas – Plėsti bendradarbiavimą su verslo bei valdžios atstovų grupėmis 01.02.03 

Vertinimo kriterijus – Socialinių partnerių Kolegijai skirta parama, Eur R-01-02-03-01 

1. Apibrėžimas Socialinių partnerių Kolegijai skirta parama 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo socialinių partnerių pasitikėjimo 

Kolegija ir jos paslaugomis lygį 

4. Skaičiavimo metodas  Socialinių partnerių Kolegijai skirta parama 

ataskaitiniais metais 

5. Duomenų šaltinis Metinė kolegijos veiklos ataskaita  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Direktoriaus pavaduotojas strateginei plėtrai ir 

infrastruktūrai Nerijus Cesiulis, 

nerijus.cesiulis@akolegija.lt  

9. Kita informacija apie vertinimo kriterijaus 

patikimumą 

 

 

  

mailto:nerijus.cesiulis@akolegija.lt


Pavadinimas Kodas 

Alytaus kolegija 111965327 

Strateginis tikslas – Vykdyti kokybiškas aukštojo mokslo studijas, sudaryti sąlygas 

asmenims mokytis visą gyvenimą, plėtoti mokslo taikomąją veiklą bei strategines 

partnerystes 

01 

Programa – Veiklos tobulinimas ir strateginių partnerysčių plėtra 01.02 

Programos tikslas – Vykdyti tarptautiškumo plėtrą 01.02.04 

Vertinimo kriterijus – Kolegijoje studijuojančių užsienio studentų dalis nuo bendro studentų 

skaičiaus, proc 
R-01-02-04-01 

1. Apibrėžimas Kolegijoje studijuojančių užsienio studentų dalis nuo bendro 

studentų skaičiaus 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos patrauklumą ir 

konkurencingumą vykdyti tarptautines studijas 

4. Skaičiavimo metodas  Kriterijus apskaičiuojamas dalinant užsienio studentų 

skaičių iš visų į Kolegijos studentų skaičiaus (spalio 1 

d.) 

5. Duomenų šaltinis Studentų registras 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Tarptautinių studijų centro vedėja Irena Ivanauskienė, 

irena.ivanauskiene@akolegija.lt  

9. Kita informacija apie vertinimo kriterijaus 

patikimumą 

 

 

  

mailto:irena.ivanauskiene@akolegija.lt


Pavadinimas Kodas 

Alytaus kolegija 111965327 

Strateginis tikslas – Vykdyti kokybiškas aukštojo mokslo studijas, sudaryti sąlygas 

asmenims mokytis visą gyvenimą, plėtoti mokslo taikomąją veiklą bei strategines 

partnerystes 

01 

Programa – Veiklos tobulinimas ir strateginių partnerysčių plėtra 01.02 

Programos tikslas – Vykdyti bendravimą ir bendradarbiavimą su akademine bendruomene 01.02.05 

Vertinimo kriterijus – Bendrų projektų su akademine bendruomene ir asocijuotomis 

struktūromis skaičius 
R-01-02-05-01 

1. Apibrėžimas Bendrų projektų su akademine bendruomene ir asocijuotomis 

struktūromis skaičius 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos bendravimo ir 

bendradarbiavimo su akademine bendruomene lygį 

4. Skaičiavimo metodas  Vykdomų bendrų projektų skaičius ataskaitiniai metais  

5. Duomenų šaltinis Metinė kolegijos veiklos ataskaita 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai Jurgita 

Merkevičienė, jurgita.merkeviciene@akolegija.lt  

9. Kita informacija apie vertinimo kriterijaus 

patikimumą 
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