
 
 

 

 

     PATVIRTINTA 

     Alytaus kolegijos  Akademinės tarybos posėdžio 

     2011 m. vasario 22 d. protokolu Nr. V3-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALYTAUS KOLEGIJOS 

 STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS  

2011-2013 M. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

ALYTUS, 2011 



Alytaus kolegija (AK)                                                                            AK strateginis veiklos planas 2011-2013 m. 

 2 

 

DIREKTORĖS ŢODIS 

 

 
Alytaus kolegija įkurta 2000 metais, reorganizavus Alytaus 

aukštesniąją verslo mokyklą, kurios istorija siekia 1960 metus. 

Ilgainiui, keičiantis mokyklos profiliui, vyko visų procesų 

modernizavimas, buvo įgyvendinami dinamiški veiklos kokybės 

tobulinimo reikalavimai, ženkli tapo akademinės bendruomenės 

erudicijos ir kompetencijų pažanga.  

2004-2010 metais įvyko svarbūs pokyčiai: 2004 m. išoriniams 

ekspertams Alytaus įvertinus kolegijos veiklą teigaimai buvo įgytas 

pastovios institucijos statusas; akredituotos ir teigiamai įvertintos visos  aukštojo mokslo studijų 

programos, sukurtas naujas Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas; Europos Komisijos 

vykdomosios agentūros (EACEA) suteikta Diplomo priedėlio etiketė (Diploma Supplement Label), 

demonstruojanti akademinį ir profesinį kvalifikacijų pripažinimą Europos aukštojo mokslo ir 

darbdavių institucijose.  

 Sėkmingą Alytaus kolegijos veiklą iliustruoja ir 2009 m. įteiktas Vilniaus prekybos, 

pramonės ir amatų rūmų (VPPAR) prizas „Už pasiekimus 2009 m.“, kaip geriausiai aukštajai 

mokyklai.  Įvertinus konsultacinę, mokslo taikomąją veiklą, akademinio personalo kvalifikaciją, 

kolegijos tarptautiškumą, studijų programų įvairovę ir išskirtinumą bei studentų vertinimus, Alytaus 

kolegija užėmė trečiąją  vietą ir tapo lydere tarp regioninių kolegijų  žurnalo „Veidas“ paskelbtuose 

Lietuvos kolegijų reitinguose. 

 Tačiau lieka daug problemų ir uždavinių, kuriuos mums teks išspęsti artimiausiu metu. 

Sutinkamai su Bolonijos deklaracijos nuostatomis – didinti studijų tarptautiškumą,  studentų ir 

dėstytojų mobilumą, stiprinti Kolegijos bendruomenės akademinį bei administracinį potencialą, 

atnaujinti studijų turinį ir metodus, gerinti prieinamumą visoms socialinėms grupėms.  

Aš pasitikiu, kad Kolegijos bendruomenės pastangomis ir bendravimo su išoriniu pasauliu 

dėka, remdamiesi šiuo strateginiu dokumentu, veiksmingai panaudosime savo intelektą ir 

materialųjį turtą, kad sėkmingai įgyvendintume Alytaus kolegijos viziją, misiją,  iškeltus tikslus ir 

uždavinius. 
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ALYTAUS KOLEGIJOS VIZIJA, MISIJA, TIKSLAI IR UŢDAVINIAI 

 

Alytaus kolegijos vizija 

 

Alytaus kolegija - aukštoji mokykla, tenkinanti verslo specialistų rengimo poreikius 

besikeičiančioje globalioje rinkoje; taikanti naujausias technologijas studijų procese; aktyviai ir 

sėkmingai besiintegruojanti tarptautinėje erdvėje kaip mokymo institucija, mokslo taikomųjų 

tyrimų centras; kultūros ir mokslo židinys; neatsiejama teigiamo Lietuvos įvaizdžio dalis; atvira 

visuomenei, konkurencinga, teikianti galimybę kiekvieno jos nario saviraiškai. 

 

 

Alytaus kolegijos misija 

 

Rengti aukštąjį profesinį išsilavinimą įgyjančius kvalifikuotus verslo, technologijų krypčių 

specialistus, gebančius savarankiškai dirbti konkurencinės rinkos sąlygomis bei tenkintų Alytaus 

regiono ir šalies socialinius-ekonominius poreikius; sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą, kelti 

įgytą kvalifikaciją ir persikvalifikuoti; ugdyti kūrybingas, išsilavinusias, orias, etiškai atsakingas, 

pilietiškas, savarankiškas ir verslias asmenybes; šviesti visuomenę, ugdyti jos socialinę, 

technologinę ir inžinerinę kultūrą, moralines vertybes, pilietiškumą ir pilietinę savimonę. 

 
Alytaus kolegijos tikslai ir jų įgyvendinimo uždaviniai 

 

Remiantis atlikta Alytaus kolegijos esamos situacijos analize, išskirtomis stiprybėmis, 

silpnybėmis, galimybėmis ir grėsmėmis, atsižvelgiant į akademinės bendruomenės nuomonę,  

suformuota vizija, misija, tikslai ir jiems pasiekti uždaviniai.  

 

 

 

 
 

 

 

Alytaus kolegijos  strateginiam tikslui įgyvendinimui sudarytos dvi programos: 

 Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo (suformuota iš valstybės biudžeto 

lėšų); 

 Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo (suformuota iš pajamų įmokų).  

STRATEGINIS TIKSLAS  

  Sudaryti sąlygas asmenims įgyti aukštąjį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją, atitinkančius 

Lietuvos ūkio reikmes, mokslo ir naujausių technologijų lygį; 

 ugdyti švietimui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią dirbti sparčios technologijų kaitos 

sąlygomis, pasirengusią integruotis į Lietuvos ir tarptautinę rinką. 
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ASIGNAVIMŲ VALDYTOJO VEIKLOS STRATEGIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. Sudaryti sąlygas asmenims įgyti aukštąjį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją, 

atitinkančius Lietuvos ūkio reikmes, mokslo ir naujausių technologijų lygį; ugdyti 

švietimui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią dirbti sparčios technologijų kaitos 

sąlygomis, pasirengusią integruotis į Lietuvos ir tarptautinę rinką. 

01.01 Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas (valstybės biudţeto lėšos) 
Asignavimai: 

iš viso – 3000,0 tūkst. Lt 

iš jų darbo užmokesčiui – 2670,0 tūkst. Lt 

01.02 Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas 

(pajamų įmokos)  
Asignavimai: 

iš viso – 2245,0 tūkst. Lt 

iš jų darbo užmokesčiui – 1310,0 tūkst. Lt 

 

TIKSLINĖS LĖŠOS 
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Programų finansavimas 2011 m. (tūkst. Lt) 

 

 
 

1 lentelė. 2011-2013 metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos 

 

Eil. 

Nr. 
Programos pavadinimas 

Numatomi 2011-ųjų metų asignavimai Numatomi 2012-ųjų metų asignavimai Numatomi 2013-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 Mokslinių tyrimų ir 

studijų sistemos 

modernizavimo programa 
 

iš jų valdymo išlaidos 

3000,0 3000,0 2670,0 0,0 3000,0 3000,0 2670,0 0,0 3000,0 3000,0 2670,0 0,0 

2. 01.02 Mokslinių tyrimų ir 

studijų sistemos 

modernizavimo (pajamų 

įmokos) programa 
 

iš jų valdymo išlaidos 

2245,0 2245,0 1310,0 100,0 2000,0 2000,0 1170,0 50,0 1800,0 1800,0 1050,0 50,0 

Iš viso asignavimų 

programoms 

iš jų valdymo išlaidos 

5245,0 5245,0 3980,0 100,0 5000,0 5000,0 3840,0 50,0 4800,0 4800,0 3720,0 50,0 

 

3000 

2245 

Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo (valstybės biudžeto lėšos) programa 

Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo  (pajamų įmokos) programa  
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STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS  

 

Kolegijos strateginiai tikslai yra: 

1. Sudaryti sąlygas asmenims įgyti aukštąjį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją, atitinkančius Lietuvos ūkio reikmes, mokslo ir naujausių 

technologijų lygį; ugdyti švietimui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią dirbti sparčios technologijų kaitos sąlygomis, pasirengusią integruotis į 

Lietuvos ir tarptautinę rinką. 

Jų įgyvendinimui yra sudarytos dvi programos:  

 Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas (01.01); 

 Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas (pajamų įmokos) (01.02). 

 
STRATEGINIS TIKSLAS (kodas 01) 

 
Sudaryti sąlygas asmenims įgyti aukštąjį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją, atitinkančius Lietuvos ūkio reikmes, mokslo ir naujausių 

technologijų lygį; ugdyti švietimui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią dirbti sparčios technologijų kaitos sąlygomis, pasirengusią integruotis 

į Lietuvos ir tarptautinę rinką. 

Alytaus kolegija siekia sudaryti sąlygas asmenims įgyti profesinę kvalifikaciją socialinių, fizinių ir technologinių mokslų srityse, paklausų 

išsilavinimą Lietuvos ir tarptautinėje erdvėse. Atsižvelgiant į Pietų Lietuvos regiono ir Lietuvos Respublikos plėtros perspektyvas bei integraciją į 

bendrą Europos Sąjungos erdvę, rengti specialistus praktinei veiklai, ugdyti jų kūrybines galias, kritinį mąstymą, savarankiškumą, problemų sprendimo 

ir dalykinio bendravimo bei mokymosi visą gyvenimą įgūdžius. Užtikrinant studento asmenybės ugdymą bei profesinių kompetencijų įgijimo kokybę 

tobulinti bei atnaujinti studijų programas, kelti pedagoginio personalo kvalifikaciją. Studijų reikalavimus įvykdžiusiems asmenims teikti Lietuvos 

Respublikos profesinio bakalauro diplomą suteikiant profesinę kvalifikaciją. Bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio šalių kolegijomis, universitetais 

bei kitomis mokymo, mokslo institucijomis, skleisti mokslu ir praktika paremtas idėjas,  įtvirtinant verslininkų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo 

patirtį.  

 
Vertinimo 

kriterijaus kodas 
Efekto vertinimo kriterijus 

2011-ųjų 

metų  

2012-ųjų 

metų  

2013-ųjų 

metų  

E-01-01 1. Parengtų asmenų, turinčių Alytaus kolegijos profesinio bakalauro laipsnį 

skaičiaus atitiktis valstybės finansuojamam specialistų skaičiui pagal Mokslinių 

tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo programą. 

0,5 0,5 0,5 

E-01-02 2. Santykinė stojančiųjų  geografinė aprėptis Alytaus regiono mastu, proc. 80 80 80 

E-01-03 3. Santykinė AK gaunamų pajamų už teikiamas paslaugas dalis Kolegijos vykdomų 

programų atžvilgiu.  

    0,43    0,46    0,47 
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PROGRAMA 01.01. MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR STUDIJŲ SISTEMOS MODERNIZAVIMO (VALSTYBĖS BIUDŢETO LĖŠOS) 

PROGRAMA 

 

Įgyvendinami planavimo dokumentai:  

Mokslo ir studijų įstatymas, LR Vyriausybės 2008-2012 metų programa, AK statutas. 

 

Vyriausybės prioritetai: 

Kelti žmonių gerovę, stiprinti šeimą, mažinti skurdą ir socialinę atskirtį, didinti geros kokybės užimtumą, užtikrinti sveiką ir saugią gyvenamąją 

aplinką, siekti tolesnės kaimo ekonominės ir socialinės plėtros. 

Kelti visų ūkio sričių našumą ir didinti konkurencingumą, plėsti  ekonominę  infrastruktūrą  bei kurti verslui palankią aplinką ir stiprinti ekonominį 

saugumą. 

Skatinti šalies mokslo ir technologijų pažangą, plėtoti informacinę ir žinių visuomenę, didinti švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos apsaugos 

finansavimą. 

 

Vertinimas: 

Kolegijos veiklos rezultatai vertinami nuolat: studijų programas vertina ir akredituoja Studijų kokybės vertinimo centras, finansinę ir kitą veiklą nuolat 

tikrina Valstybės kontrolė. Kolegija vykdo savo veiklos savianalizę, kasmet viešai prieigai teikia išsamią metinę ataskaitą apie metinės veiklos 

rezultatus. Veikla ir jos rezultatus pristatomi Kolegijos tinklalapyje.  

Kasmet atsiskaitoma teikiant Kolegijos metines veiklos ir pajamų ir išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas Kolegijos tarybai. 

 

Programos parengimo argumentai 

Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo programa yra vykdoma pagal Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginiame veiklos plane numatytą 

„Specialistų rengimo“ programą, kurią vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos Specialistų rengimo departamentas. 

 

Trukmė: 

Programa tęstinė. 

 

Vykdytojai:  
Programą vykdo AK struktūriniai padaliniai: 3 fakultetai, 6 katedros, 9 centrai, 2 skyriai, Studentų atstovybė (AKSA). 

 

 
Programos koordinatorius: Alytaus kolegijos vyriausioji buhalterė Dalė Griškonienė 
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2 lentelė. 2011-2013 metų programos tikslai, uţdaviniai, priemonės ir asignavimai 
 

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, priemonės 

pavadinimas 
2011 metų asignavimai Numatomi 2012 metų asignavimai Numatomi 2013 metų asignavimai TVP* 

kodas, 

LRV 

priorite

to 

kodas 

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 

užm. 

iš viso iš jų 

darbo 

užm. 

iš viso iš jų 

darbo 

užm. 

01.01.01 Tikslas:  

Rengti socialinių, fizinių ir 

technologinių mokslo sričių 

specialistus praktikus pagal 

paklausias studijų programas. 

3000,0 3000,0 2670,0  3000 3000,0 2670,0  3000 3000,0 2670,0   

01.01.01.01 Uždavinys: 

Tirti šalies ir ES darbo rinkos 

poreikius, kartu su socialiniais 

dalininkais  kurti naujas ir 

tobulinti esamas studijų 

programas, organizuoti  

kokybišką studijų procesą.  

2650,6 2650,6 2472,8  2650,6 2650,6 2472,8  2650,6 2650,6 2472,8   

 Priemonės:              

01.01.01.01.01 Užtikrinti valstybės finansuojamų 

vietų studentų studijų procesą. 

1461,4 1461,4 1404,9  1461,4 1461,4 1404,9  1461,4 1461,4 1404,9   

01.01.01.0102 Palaikyti informacines  sistemas 

bei jas aptarnaujančias struktūras, 

užtikrinančias studijų proceso 

valdymą ir aptarnavimą. 

162,4 162,4 150,1  162,4 162,4 150,1  162,4 162,4 150,1   

01.01.01.01.03 Užtikrinti kolegijos 

administravimo procesus. 

535,5 535,5 535,5  535,5 535,5 535,5  535,5 535,5 535,5   

01.01.01.01.04 Palaikyti tinkamą studijų 

infrastruktūrą. 

391,2 391,2 282,2  391,2 391,2 282,2  391,2 391,2 282,2   

01.01.01.01.05 Palaikyti bibliotekos darbą. 88,0 88,0 88,0  88,0 88,0 88,0  88,0 88,0 88,0   

01.01.01.01.06 Diegti bei tobulinti e-mokymosi 

studijas. 

12,1 12,1 12,1  12,1 12,1 12,1  12,1 12,1 12,1   

01.01.01.02 Uždavinys: 

Modernizuoti studijų procesą 

efektyviam mokymui ir 

mokymuisi. 

34,7 34,7 34,7  34,7 34,7 34,7  34,7 34,7 34,7   

 Priemonės:              
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01.01.01.02.01 Aprūpinti moderniomis 

informacijos  ir telekomunikacijos 

technologijomis studijų bazę, ir  

efektyviai taikyti  ją  studijų 

procese. 

21,1 21,1 21,1  21,1 21,1 21,1  21,1 21,1 21,1   

01.01.01.02.02 Įdiegti naują kokybės vadybos 

sistemą.  

34,7 34,7 34,7  34,7 34,7 34,7  34,7 34,7 34,7   

01.01.01.03 Uždavinys: 

Teikti efektyvią paramą 

studentams. 

240,4 240,4 93,2  240,4 240,4 93,2  240,4 240,4 93,2   

 Aprūpinti studentus inovatyviais 

mokymo/si medžiagos paketais. 

             

01.01.01.03.01 Skatinti pažangius AK studentus 

už aktyvias studijų, mokslo 

taikomąją ir visuomeninę  veiklas. 

130,0 130,0   130,0 130,0   130,0 130,0    

01.01.01.03.02 Užtikrinti AK rūpybos 

neįgaliaisiais studentais sistemos  

funkcionavimą. 

20,1 20,1 20,1  20,1 20,1 20,1  20,1 20,1 20,1   

01.01.01.03.03 Skatinti studentų įsidarbinimą. 30,9 30,9 30,9  30,9 30,9 30,9  30,9 30,9 30,9   

01.01.01.03.04 Užtikrinti kokybiškas gyvenimo 

sąlygas bendrabutyje. 

27,1 27,1 27,1  27,1 27,1 27,1  27,1 27,1 27,1   

01.01.01.03.05 Sudaryti sąlygas studentų 

sportinei, kultūrinei  bei kūrybinei 

veiklai plėtoti. 

32,3 32,3 15,1  32,3 32,3 15,1  32,3 32,3 15,1   

01.01.02  Tikslas:  

Skatinti tarptautinį 

bendradarbiavimą,  

akademinius mainus, mokslo 

taikomąją veiklą. 

             

01.01.02.01 Uždavinys: 

Rengti ir įgyvendinti 

akademinių  mainų ir staţuočių 

projektus, dalyvauti partnerių 

projektuose, skleisti projektų 

rezultatus. 

74,3 74,3 69,3  74,3 74,3 69,3  74,3 74,3 69,3   

 Priemonės:              

01.01.02.01.01 Diegti studijų programas užsienio 

kalba bei didinti dėstytojų , 

galinčių dėstyti užsienio kalbomis, 

skaičių. 

31,5 31,5 26,5  31,5 31,5 26,5  31,5 31,5 26,5   
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01.01.02.01.02 Plėtoti tyrėjų kompetenciją,  

vykdyti  mokslo taikomąją veiklą 

ir  jos rezultatų sklaidą. 

42,8 42,8 42,8  42,8 42,8 42,8  42,8 42,8 42,8   

 Iš viso asignavimų programai 3000,0 3000,0 2670,0 0,0 3000,0 3000,0 2670,0 0,0 3000,0 3000,0 2670,0 0,0  
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3 lentelė. Rezultato ir produkto vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

 
Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Vertinimo kriterijaus pavadinimas  

2011-ųjų 

metų  

 

2012-ųjų 

metų  

 

2013-ųjų 

metų  

Siekis  Siekio dokumentas 

Rezultato: 1-ajam programos tikslui:      

R-01-01-01 Stojančiųjų į Alytaus kolegiją konkursų rezultatai (įstojusiųjų skaičiaus 

ir pateikusiųjų pageidavimą studijuoti santykis) 

1:5 1:6 1:6   

Produkto: tikslo 1-ajam uždaviniui:      

P-01-01-01-01 Valstybės finansuojamų studentų skaičius 580 550 550   

P-01-01-01-02 Studentų ir dėstytojų skaičiaus santykis 5:1 5:1 5:1   

P-01-01-01-03 Priimtų studijuoti studentų ir absolventų santykis 9:10 9:10 10:10   

P-01-01-01-04 Įsidarbinusių absolventų skaičius, proc. 75 80 85   

P-01-01-01-05 Akredituotų studijų programų santykinis skaičius 1:1 1:1 1:1   

P-01-01-01-06 Mokslo laipsnį turinčių dėstytojų santykinis skaičius. 6:100 7:100 8:100   

 tikslo 2-ajam uždaviniui:      

P-01-01-02-02 Informacinių technologijų išteklių ir technologinės įrangos 

atnaujinimas, proc. 

2 2 2   

P-01-01-02-03 Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos modelio sukūrimas  0,3 0,7 1   

P-01-01-02-04 Kokybės vadovo parengimas 0,3 1 1   

 tikslo 3-ajam uždaviniui:      

P-01-01-03-01 Studentų, gaunančių stipendijas pagal aukštus mokymosi, rezultatus, 

santykinis skaičius 

2:10 2:10 2:10   

P-01-01-03-02 Studentų, gaunančių LR prezidentų vardines stipendijas, skaičius 1 1 1   

P-01-01-03-03 Organizuojamų renginių studentams skaičius  40 40 40   

P-01-01-03-04 Parengtų mokymo/si medžiagos paketų skaičius. 180 185 190   

P-01-01-03-05 Parengtų e-mokymo/si modulių skaičius 150 160 180   

Rezultato: 2-ajam programos tikslui:      

R-01-02-01 Pasirašytų tarptautinių dvišalių sutarčių su aukštojo mokslo 

institucijomis skaičius 

10 10 10   

Produkto: tikslo 1-ajam uždaviniui:      

P-01-02-01-01 Studentų, dalyvaujančių tarptautinio judumo programose, skaičius. 15 20 25   

P-01-02-01-02 Dėstytojų, dalyvaujančių tarptautiniuose akademiniuose mainuose, 

skaičius. 

6 9 12   

P-01-02-01-03 Dėstytojų, gebančių dėstyti užsienio kalbomis, skaičius 16 24 32   

P-01-02-01-04 Mokslinių pranešimų tarptautiniuose renginiuose skaičius 10 10 10   

P-01-02-01-05 Lėšų, skirtų mokslo taikomajai veiklai, santykinė dalis visų kolegijai 

skirtų valstybės biudžeto asignavimų atžvilgiu. 

1:100 1:100 1:100   
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PROGRAMA 02.02. MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR STUDIJŲ SISTEMOS MODERNIZAVIMO (PAJAMŲ ĮMOKOS) PROGRAMA 

 

Įgyvendinami planavimo dokumentai:  

Mokslo ir studijų įstatymas, LR Vyriausybės 2008-2012 metų programa, AK statutas. 

 

Vyriausybės prioritetai: 

Kelti žmonių gerovę, stiprinti šeimą, mažinti skurdą ir socialinę atskirtį, didinti geros kokybės užimtumą, užtikrinti sveiką ir saugią gyvenamąją 

aplinką, siekti tolesnės kaimo ekonominės ir socialinės plėtros. 

Kelti visų ūkio sričių našumą ir didinti konkurencingumą, plėsti  ekonominę  infrastruktūrą  bei kurti verslui palankią aplinką ir stiprinti ekonominį 

saugumą. 

Skatinti šalies mokslo ir technologijų pažangą, plėtoti informacinę ir žinių visuomenę, didinti švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos apsaugos 

finansavimą. 

 

Vertinimas: 

Kasmet atsiskaitoma teikiant Kolegijos metines veiklos ir pajamų ir išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas. 

 

Programos parengimo argumentai 

Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo (pajamų įmokos) programa finansuojama iš kolegijos pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas. 

Ji vykdoma pagal Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginiame veiklos plane numatytą „Specialiąją švietimo plėtros“ programą, kurios tikslas yra 

užtikrinti veiksmingesnį švietimo įstaigų darbą. 

 

Trukmė: 

Programa tęstinė. 

 

Vykdytojai: 

Programą vykdo AK struktūriniai padaliniai: 3 fakultetai, 6 katedros, 9 centrai, 2 skyriai, Studentų atstovybė (AKSA). 

 
Programos koordinatorius: Alytaus kolegijos vyriausioji buhalterė Dalė Griškonienė 
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2 lentelė. 2011-2013 metų programos tikslai, uţdaviniai, priemonės ir asignavimai 

 
Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, priemonės 

pavadinimas 
2011 metų asignavimai Numatomi 2012 metų asignavimai Numatomi 2013 metų asignavimai TVP* 

kodas, 

LRV 

prioriteto 

kodas 

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 

užm. 

iš viso iš jų 

darbo 

užm. 

iš viso iš jų 

darbo 

užm. 

01.02.01 Tikslas: 

Plėtoti teikiamas paslaugas ir 

pritraukti papildomų lėšų 

veiksmingai veiklai uţtikrinti 

2245,0 2245,0 1310,0 100,0 2000,,0 2000,0 1170,0 50,0 1800,0 1800,0 1050,0 50,0  

01.02.01.01 Uždavinys: 

Uţtikrinti valstybės 

nefinansuojamų studentų 

studijas 

1575,0 1575,0 1284,9  1575,0 1435,0 1144,9  1315,0 1315,0 1024,9   

 Priemonės:              

01.02.01.01.01 Rengti specialistus valstybės 

nefinansuojamose studijų 

programose. 

1524,0 1524,0 1284,9  1384,0 1384,0 1144,9  1275,0 1275,0 1024,9   

01.02.01.01.02 Tobulinti bendrąsias ir dalykines 

personalo kompetencijas. 

26,0 26,0   26,0 26,0   15,0 15,0    

01.02.01.01.03 Palaikyti bibliotekos informacinę 

sistemą, papildyti fondus bei 

efektyvinti skaitytojų 

aptarnavimą. 

25,0 25,0   25,0 25,0   25,0 25,0    

01.02.01.02 Uždavinys: 

Plėtoti mokslo taikomąją veiklą 

97,0 97,0   97,0 97,0   77,0 77,0    

 Priemonės:              

01.02.01.02.01 Vykdyti mokslo taikomąją,  

tiriamąją, konsultacinę ir mokymo 

veiklas pagal ūkio subjektų 

užsakymus ir laimėtus projektus. 

25,0 25,0   25,0 25,0   25,0 25,0    

01.02.01.02.02 Organizuoti respublikines ir 

tarptautines mokslines  

konferencijas. 

22,0 22,0   22,0 22,0   12,0 12,0    

01.02.01.02.03 Skatinti dėstytojų mokslinę veiklą 

ir leidybą. 

10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0    
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01.02.01.02.04 Vykdyti mokslo taikomąją veiklą, 

bendradarbiaujant su šalies bei 

užsienio akademiniais, 

socialiniais ir verslo partneriais. 

15,0 15,0   15,0 15,0   15,0 15,0    

01.02.01.02.05 Plėtoti kompetencijų ir mokslo 

taikomosios  veiklos centro 

struktūrą ir veiklą. 

25,0 25,0   25,0 25,0   15,0 15,0    

01.02.02 Tikslas:  

Uţtikrinti sklandų 

infrastruktūros funkcionavimą.  

             

01.02.02.01 Uždavinys: 

Tenkinti bendrąsias, 

administracines ir ūkines 

reikmes 

573,0 573,0 25,1 100,0 573,0 468,0 25,1 50,0 408,0 408,0 25,1 50,0  

 Priemonės:              

01.02.02.01.01 Užtikrinti kolegijos 

administravimo ir ūkinius 

procesus. 

126,0 126,0 25,1  126,0 126,0 25,1  76,0 76,0 25,1   

01.02.02.01.02 Atnaujinti kompiuterinę ir 

laboratorinę įrangą. 

100,0 100,0  100,0 50,0 50,0  50,0 50,0 50,0  50,0  

01.02.02.01.03 Užtikrinti pastatų eksploatavimą 

ir remonto darbus. 

347,0 347,0   292,0 292,0   282,0 282,0    

 Iš viso asignavimų programai 2245,0 2245,0 1310,0 100,0 2000,0 2000,0 1170,0 50,0 1800,0 1800,0 1050,0 50,0  
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3 lentelė. Rezultato ir produkto vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

 
Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Vertinimo kriterijaus pavadinimas  

2011-ųjų 

metų  

 

2012-ųjų 

metų  

 

2013-ųjų 

metų  

Siekis  Siekio dokumentas 

Rezultato: 1-ajam programos tikslui:      

R-02-01-01 Santykinė pajamų už studijų paslaugas dalis bendrų pajamų už 

teikiamas paslaugas struktūroje. 

9:10 9:10 9:10   

Produkto: tikslo 1-ajam uždaviniui      

P-02-01-01-01 Studentų, studijuojančių valstybės nefinansuojamose vietose, skaičius 520 530 540   

P-02-01-01-02 Prisijungimų prie visateksčių dokumentų iš prenumeruojamų duomenų 

bazių skaičius 

12400 13000 13500   

P-02-01-01-03 Kompiuterizuotų darbo vietų santykis besimokančių studentų atžvilgiu 1:3 1:3 1:3   

Produkto: tikslo 2-ajam uždaviniui      

R-02-01-02-01 Užsakomųjų tyrimų darbų ir mokslui skirtų tiesioginių valstybės 

biudžeto asignavimų santykis 

4:100 4:100 4:100   

P-02-01-02-02 Respublikinių ir tarptautinių mokslinių konferencijų skaičius 4 4 4   

P-02-01-02-03 Mokslinių straipsnių recenzuojamuose leidiniuose skaičius 25 28 30   

P-02-01-02-04 Konsultacinės, mokomosios, tiriamosios ir kitos užsakomosios 

projektinės veiklos, skirtos ūkio subjektams ir individualiems 

užsakovams, sutarčių skaičius 

24 29 35   

Rezultato: 2-ajam programos tikslui:      

R-02-02-01 Lėšų, skirtų administravimui ir ūkiui, santykinė dalis visų kolegijai 

skirtų valstybės biudžeto asignavimų atžvilgiu 

5:10 5:10 5:10   

Produkto: tikslo 1-ajam uždaviniui      

P-02-02-01-01 Išlaidų pastatų eksploatacijai santykinė dalis bendroje ūkinių išlaidų 

sumoje 

14:100 14:100 14:100   

P-02-02-01-02 Administravimo išlaidų dalis bendroje administravimo ir ūkinių 

išlaidų sumoje 

3:100 2:100 2:100   

P-02-02-01-03 Suremontuotų patalpų plotas, (kubiniais m) 1000 700 700   

 
 


