
Alytaus kolegijos 2020–2022 metų 
strateginio veiklos plano 
1 priedas 

 

 
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 

2019-ųjų 2020-ųjų 2021-ųjų 2022-ųjų 

01.01.01 Tikslas. Vykdyti atitinkančias 

regiono darbo rinkos ir 

visuomenės poreikius studijas 

    

R-01-01-01-01 Regione įsidarbinusių absolventų 

dalis, proc. 

74 75 75 75 

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. 

63 58 65 65 

P-01-01-01-01-03 Įstojusiųjų (į I kursą) skaičiaus 

pokytis, lyginant su praėjusiais 

metais, proc. 

-36 +36 +2 +2 

P-01-01-01-01-04 Studijų programų, parengtų 

vykdyti nuotoliniu būdu, skaičius 

0 1 2 3 

P-01-01-01-01-05 Baigusiųjų studijas studentų dalis 

nuo įstojusiųjų studijuoti studentų 

skaičiaus (ataskaitinių metų 

laidos), proc. 

66 63 65 70 

P-01-01-01-01-06 Registruotų Užimtumo tarnyboje 

absolventų dalis nuo visų 

absolventų, proc. 

6    

P-01-01-01-01-07 Atnaujintų ir/ar naujų studijų 

programų dalis, proc. 

15 23 15 15 



Vertinimo kriterijaus 

kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo 

kriterijų pavadinimai ir mato 

vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

2019-ųjų 2020-ųjų 2021-ųjų 2022-ųjų 

P-01-01-01-01-08 Dėstytojų, turinčių mokslo 

laipsnį, ir visų dėstytojų užimamų 

etatų dalis, proc. 

17,02 15 15 15 

P-01-01-01-01-09 Dėstytojų, turinčių praktinio 

darbo patirties pagal dėstomą 

dalyką dalis, proc. 

82,05 60 60 60 

P-01-01-01-01-10 Dėstytojų, tobulinusių 

kompetencijas, dalis, proc. 

90 90 90 95 

01.01.02 Tikslas. Vykdyti taikomuosius 

mokslinius tyrimus ir 

eksperimentinę plėtrą studijų 

kokybei gerinti 

    

R-01-01-02-01 Mokslo taikomųjų tyrimų, 

atitinkančių kolegijos vykdomas 

studijų kryptis, skaičius 

6 6 6 6 

01.01.02.01 Uždavinys. Užtikrinti mokslo 

taikomųjų mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros veiklos 

kokybę ir lygį 

    

P-01-01-02-01-01 Pajamos iš mokslo taikomosios 

veiklos, tūkst. Eur 

76,6 80,0 80,0 80,0 

P-01-01-02-01-02 Pajamos iš neformalaus vaikų ir 

jaunimo ugdymo veiklos, tūkst. 

Eur 

36,6 35,0 35,0 35,0 

P-01-01-02-01-03 Pajamos iš švietimo darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo ir 

tobulinimo veiklos, tūkst. Eur 

21,1 30,0 30,0 30,0 

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 

2 8 8 8 



Vertinimo kriterijaus 

kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo 

kriterijų pavadinimai ir mato 

vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

2019-ųjų 2020-ųjų 2021-ųjų 2022-ųjų 

01.01.03.01 Uždavinys. Teikti efektyvią 

paramą studentams 

    

P-01-01-03-01-01 Studentų, įsidarbinusių įmonėse, 

kuriose atliko praktiką, skaičius 

24 26 27 28 

P-01-01-03-01-02 Studentų, dalyvavusių aktyvioje 

sportinėje veikloje, dalis, proc. 

27 25 25 25 

P-01-01-03-01-03 Studentų, gavusių skatinamąsias 

stipendijas, dalis, proc. 

10 10 10 10 

P-01-01-03-01-04 Studentų, gavusių finansinę 

paramą, dalis, proc. 

2 2 2 2 

 


