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I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI 
 

MISIJA 

 

Rengti aukštąjį profesinį išsilavinimą įgyjančius kvalifikuotus verslo ir vadybos, inžinerijos, technologijų ir medicinos krypčių specialistus, 

gebančius savarankiškai dirbti konkurencinės rinkos sąlygomis bei tenkinti Lietuvos ir tarptautinės rinkos poreikius; sudaryti sąlygas mokytis visą 

gyvenimą; užtikrinti ir nuolat gerinti AK veiklos kokybę vadovaujantis Europos aukštojo mokslo nuostatomis ir gairėmis. Ugdyti kūrybingą, 

išsilavinusią, orią, etiškai atsakingą, pilietišką, savarankišką ir verslią asmenybę. 
 

VIZIJA 

 

Alytaus kolegija – regioninė aukštoji mokykla, tenkinanti specialistų rengimo poreikius besikeičiančioje globalioje rinkoje; taikanti naujausias 

technologijas studijų procese; aktyviai ir sėkmingai veikianti 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. 
 

VEIKLOS PRIORITETAI IR STRATEGINIAI POKYČIAI 

 

SOCIALIAI ATSAKINGA IR KŪRYBINGA BENDRUOMENĖ:  
1.1. Telksime dėmesį į žmogų ir jo kūrybiškumą, kuriant aplinką, leidžiančią atsiskleisti asmens kūrybiškumui, sudarančią galimybes 

realizuoti save ir motyvuojančią tobulėti, puoselėjančią atvirumą, saugumą ir toleranciją.   
1.2. Puoselėsime kolegijos organizacinę kultūrą ir tradicijas, palaikant įsipareigojimus bendrai pripažintoms kolegijos vertybėmis ir 

etikos normoms, puoselėjant kolegialumą ir bendravimą, santykių brandą, formuojant vidinius bendruomenės ryšius, pagrįstus 
bendražmogiškomis vertybėmis bei įgyvendinant aplinkai draugiškos kolegijos idėją.   

1.3. Stiprinsime kolegijos bendradarbiavimą su įvairiomis visuomenės grupėmis ir organizacijomis, didinant  
 

kolegijos žinomumą jose, identifikuojant bendrus interesus ir kartu įgyvendinant Alytaus regiono bei šalies socialiniam gyvenimui 
svarbius projektus.   

1.4. Aktyviai dalyvausime Alytaus regiono ir Lietuvos švietimo politikoje, skatinant ir sudarant galimybes kolegijos bendruomenės 
nariams inicijuoti, rengti ir teikti siūlymus švietimo, kultūros, politikos, ūkio ir kt. sričių tobulinimui.  

 

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS:   
2.1. Skatinsime tarptautinį Kolegijos aktyvumą, plėtojant partnerystę su atitinkamomis užsienio aukštosiomis mokyklomis, 

identifikuojant jų bendrumus su kolegijoje vykdoma veikla ir įgyvendinant abipusiai naudingo bendradarbiavimo programas.   
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2.2. Plėtosime studijų tarptautiškumą, rengiant ir vykdant tarptautines (jungtines bei dvigubą laipsnį teikiančias) studijų programas, 
tarptautines studijas, skatinant mobilumą ir lankstumą studijose, didinant kolegijos žinomumą tarptautinėje rinkoje.  

2.3.  Aktyvinsime Kolegijos bendruomenės tarptautiškumą, suteikiant galimybes kolegijos bendruomenei dalyvauti tarptautinėse 
stažuotėse ir / ar mainų programose, mokslo taikomojoje veikloje, tobulinti dalykines, kalbines ir tarpkultūrines kompetencijas, 
sudarant palankias integracijos sąlygas užsienio dėstytojams ir studentams, taip pat palaikant ryšius su užsienyje dirbančiais 
absolventais. 

 

 STUDIJŲ KOKYBĖS BEI PRIEINAMUMO SĄLYGŲ GERINIMAS:   
3.1. Plėtosime studijų atitiktį darbo rinkos ir visuomenės poreikiams bei jų prieinamumą, užtikrinant lanksčias, įvairių formų studijas, 

suteikiant papildomų kvalifikacijų įgijimo galimybes, plėtojant nuotolinių studijų ir mokymosi visą gyvenimą galimybes, didinant 

dėstytojų profesionalumą bei studijų tarptautiškumą.  
 
3.2. Vykdysime karjeros paslaugas studentams, teikiant stojantiesiems karjeros konsultacijas, sudarant bendradarbiavimo sutartis su 

įmonėmis ir organizacijomis, pramonės, verslo ir kitomis asociacijomis dėl studentų praktikų ir kitų, didinančių absolventų integracijos 

į darbo rinką galimybes, veiklų, palaikant nuolatinį ryšį su kolegijos absolventais ir jų darbdaviais, konsultuojant studentus 

įsidarbinimo galimybių klausimais, vykdant absolventų įsidarbinimo ir darbo karjeros tyrimus.    
3.3. Užtikrinsime efektyvų, į studijų kokybės gerinimą nukreiptą valdymą, plėtojant studijų kokybės valdymo sistemą, užtikrinant 

taikomųjų mokslinių tyrimų integravimą į studijų procesą, stiprinant kolegijos įsivertinimo gebėjimus.  
 
 

MOKSLO TAIKOMOJI, KONSULTACINĖ IR KŪRYBINĖ VEIKLA:   
4.1. Plėtosime tarpdisciplininius, tarpkryptinius, tarpinstitucinius, taikomuosius mokslinius tyrimus, telkiant tyrėjų grupes 

prioritetinėse mokslo kryptyse bei įtraukiant nacionalinius ir tarptautinius bendradarbiavimo partnerius.  
4.2. Skatinsime akademinio personalo dalyvavimą mokslinėje taikomojoje veikloje, atliekant užsakomuosius stebėsenos, analizės, 

taikomuosius darbus, juos publikuojant ir kitaip skleidžiant visuomenei mokslinės taikomosios veiklos rezultatus Lietuvos, 
tarptautiniuose bei mokslo žurnaluose, periodiniuose, tęstiniuose ir kituose mokslo leidiniuose, pasitelkiant AK ir išorinio finansavimo 
šaltinius.   

4.3. Plėtosime mokslo taikomąją veiklą ir konsultavimą, organizuojant kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo kursus, seminarus 

valstybės tarnautojams, švietimo darbuotojams, verslo subjektams, fiziniams asmenims ir kt. 

4.4. Plėtosime naujausių mokslo žinių panaudojimą studijų procese: rengiant metodinę medžiagą; organizuojant studentų savarankiškas 
studijas, vadovaujant kursiniams, baigiamiesiems darbams; rengiant pranešimus mokslinėse praktinėse konferencijose ir kt. 

 

DARNI IR KŪRYBIŠKA APLINKA:  
5.1. Ieškosime naujų pajamų šaltinių ir didinsime lėšų pritraukimą, skatinant naujas, pajamas generuojančias veiklas ir kuriant 

kolegijos tolimesnei veiklai reikalingus projektus.  
5.2. Sukursime palankias sąlygas pedagoginei, mokslinei, sportinei ir meninei veiklai, kuriant ir modernizuojant šiuolaikišką bei 

patrauklią infrastruktūrą, diegiant atsinaujinančią energetiką, nuolat atnaujinant studijų aplinką, efektyviai naudojant ir turtinant 
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bibliotekos išteklius, plėtojant jaukias darbo, studijų, kultūros, sporto bei apgyvendinimo erdves.   
5.3. Plėtosime kolegijos veiklų virtualumą bei nuotolinį mokymą, kuriant jį atitinkančias lanksčias ir dinamiškas nuotolines studijas,  

diegiant modernias informacines ir ryšio technologijas.   
5.4. Kursime Kolegiją kaip patrauklų darbdavį, vadovaujantis lygių galimybių ir tvarios plėtros principais, įgyvendinant darbuotojų 

karjeros, kvalifikacijos tobulinimo ir į veiklos rezultatus nukreiptą vertinimo ir skatinimo sistemą.  
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KOLEGIJOS STRATEGINES NUOSTATAS PALAIKANČIOS VERTYBĖS 

 
 
Asmenybės laisvė, Atvirumas, Atsakomybė, Kūrybiškumas, Bendruomeniškumas, Akademinis meistriškumas, Autonomiškumas. 

 

 

Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti 

 

Eil. Nr. Prioriteto pavadinimas Asignavimai, tūkst. litų 

1. Socialiai atsakinga ir kūrybinga bendruomenė. 300 

2. Tarptautinis bendradarbiavimas. 860 

3. Studijų kokybės bei prieinamumo sąlygų gerinimas. 4 400 

4. Mokslo taikomoji, konsultacinė ir kūrybinė veikla. 240 

5. Darni ir kūrybiška aplinka. 6 500 

 

 

 

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

 

Dalyvausime 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos programose užtikrinant kolegijos veiklos plėtrą. 

Tobulinsime studijų kokybės vadybos sistemą bei sistemas, susijusias su finansų, personalo bei studentų informacijos valdymu, užtikrinant 

efektyvų, į kokybės gerinimą nukreiptą studijų valdymą bei nuolatinį akademinės bendruomenės tobulėjimą.  

Didinsime infrastruktūros valdymo efektyvumą. 
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STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.01 Užtikrinti tarptautiniu lygiu pripažįstamų specialistų rengimą. 

01.01.02  Plėtoti ir užtikrinti Alytaus kolegijos tarptautiškumą visose veiklos srityse. 

01.02.01 Plėtoti mokslo taikomąją veiklą ir paslaugas bei užtikrinti efektyvų infrastruktūros vystymą. 
 

10.05 Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas (valstybės biudžeto lėšos)  
 

Asignavimai, iš viso 2 500 tūkst. Lt iš  
jų darbo užmokesčiui  2 170  tūkst. Lt 

 

2.  Pajamos už teikiamas paslaugas 
  

Asignavimai, iš viso 1 600  tūkst. Lt iš  
jų darbo užmokesčiui 700 tūkst. Lt 

 



 7 

ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI 

 

 

 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

 2013-ieji metai 

(patvirtintas) 

2014-ieji 

metai 

2015-ieji 

metai 

2016-ieji 

metai 

Pareigybių skaičius, vnt. 105 102 100 100 

Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Lt 3 293,4 2 870,0 2 870,0 2 870,0 

 

 

 

2014-ųjų metų asignavimų pasiskirstymas pagal 

programas

1648,9; 38%

2639,7; 62% Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos

modernizavimas

Pajamos už teikiamas paslaugas
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1 lentelė. 2014-2016 metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos 

    (tūkst. litų) 

Eil. 

Nr. 

Programos 

pavadinimas 

2014-ųjų metų asignavimai Numatomi 2015-ųjų metų asignavimai Numatomi 2016-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. Mokslinių tyrimų ir 

studijų sistemos 

modernizavimas 

 

iš jų valdymo išlaidos 

2 706 2 706 2 317 0 2 706 2 706 2 317 0 2 706 2 706 2 317 0 

2. Pajamos už 

teikiamas paslaugas 

 

iš jų valdymo išlaidos 

1 600  1 600 700 50 1 600  1 600 700 50 1 600  1 600 700 50 

Iš viso asignavimų ir 

pajamų 

 

iš jų valdymo išlaidos 

4 306 4 306 3 017 50 4 306 4 306 3 017 50 4 306 4 306 3 017 50 
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II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Išvados dėl tikslų ir 

programų 

Pagrindiniai argumentai, veiksniai, problemos, iššūkiai SSGG 

Socialiai atsakinga ir 

kūrybinga 

bendruomenė 

Akademinio personalo amžiaus didėjimas. Silpnybė 

Darbuotojams suteikiama galimybė tobulėti. Stiprybė 

Suformuotos ir viso kolektyvo puoselėjamos tradicijos. Stiprybė 

Aktyvus bendradarbiavimas su Alytaus regiono ir šalies visuomenės grupėmis ir organizacijomis. Stiprybė 

Aktyvi studentų meninė, sportinė ir visuomeninė veikla. Galimybė 

Aktyvus dalyvavimas Alytaus regiono ir šalies švietimo politikoje. Galimybė 

Nekonkurencingi atlyginimai neskatina kvalifikuotų specialistų įsitraukimo į dėstymo procesą . Grėsmė 

Personalo socialinės diferenciacijos didėjimas dėl nevienodos kompetencijos naujų technologijų srityje. Grėsmė 

Ne visi darbuotojai gerai moka užsienio kalbas. Silpnybė 

Tarptautinis 

bendradarbiavimas 

 

Efektyviai veikiantis Tarptautinių studijų centras. Stiprybė 

Aprūpintos ir realizuojamos IST ir VV studijų programos anglų kalba. Stiprybė 

ES struktūrinių fondų lėšų pritraukimas siekiant atitikti tarptautinį lygmenį.  Galimybė  

Platus partnerių tinklas ir aktyvus bendradarbiavimas tarptautiniame lygmenyje.  Stiprybė 

Studentų ir dėstytojų išvykimas į užsienio aukštojo mokslo institucijas bei įmones pagal mainų programas ir 

tarptautines sutartis.  
Stiprybė 

AK yra pasirašiusi 35 Erasmus tarpinstitucines sutartis. Stiprybė 

Gauta diplomo priedėlio etiketė DS. Stiprybė  

Siekiama ECTS etiketės. Galimybė 

Studentams, vykstantiems dalinių studijų į užsienio universitetus ir praktikai užsienyje pagal Erasmus programą, 

skiriamos nuo 300 Eur/mėn. iki 650 Eur/mėn. stipendijos. Šią paramą 2013 m. gavo 10 studentų. 
Stiprybė  

Pagal Erasmus programą į AK dalinėms studijoms ir praktikai pritraukiami studentai iš partnerių institucijų. 2013 

metais AK studijavo 6 užsienio studentai. 
Stiprybė 

Alytaus kolegija yra 8 tarptautinių organizacijų bei tinklų narė. Stiprybė 

AK yra pasirašiusi dvišalio bendradarbiavimo sutartis su 19 užsienio universitetų ir kolegijų. Stiprybė 

Didelė AK patirtis vykdant tarptautinius projektus. Stiprybė 

Didelė AK patirtis vykdant nacionalinius projektus.  Stiprybė 

Priimti studijuoti užsienio šalių piliečius, teikti užsieniečiams studijas nuotoliniu būdu. Galimybė 

Nepakankamas studijų programų anglų kalba skaičius. Silpnybė 

Nepakankamas kolegijos žinomumas potencialiems tarptautiniams studentams. Silpnybė  

Jungtinių studijų programų rengimas ir vykdymas. Galimybė  

Rengiamos tarptautinės konferencijos. Stiprybė 
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Studijų kokybės bei 

prieinamumo sąlygų 

gerinimas  

AK veikia vidinė studijų kokybės užtikrinimo sistema. Stiprybė 

Daug Alytaus apskrities jaunimo siekdami koleginio išsilavinimo renkasi studijas didžiuosiuose Lietuvos miestuose 

(Vilniuje – 41 proc., Kaune – 26 proc.). 
Grėsmė 

Daug jaunimo, siekdami geresnio išsilavinimo, renkasi studijas užsienyje. Grėsmė 

Sumažėjęs visuomenės pasitikėjimas švietimu (ir studijomis) nuo 53 proc. 2012 m. gruodžio mėn. iki 42,4 proc. 2013 

m. gegužės mėn. 
Grėsmė 

ES parama skatina vykdyti studijų kokybės projektus. Galimybė 

Atskirose studijų kryptyse išaugo studijų kainos studentams valstybės nefinansuojamose studijų vietose. Grėsmė 

AK diegia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų 

pripažinimo sistemą. 
Galimybė 

Studijos Lietuvoje nelabai patrauklios užsieniečiams. Grėsmė 

Lietuvos kvalifikacijų sistemos sandara suderinta su kitomis Europos Sąjungos šalimis. Galimybė 

Nepopuliarus nuolatinis suaugusiųjų mokymasis (tik 5,2 proc. 2012 m.). Silpnybė 

Mokslo taikomoji, 

konsultacinė ir 

kūrybinė veikla 

AK įregistravo mokslinių straipsnių leidinį „Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir 

perspektyvos“ (ISSN 2029-9311), kuris referuojamas Index Copernicus duomenų bazėje. 
Stiprybė 

Planuojamos ir įgyvendinamos tyrimų teminės kryptys aprėpia ne tik Pietų Lietuvos regiono ir visos Lietuvos 

įmonėms bei organizacijoms aktualias problemas, bet ir įvairius studijų kokybės AK klausimus. Tyrimais 

siekiama tobulinti esamas studijų programas.  

Stiprybė 

Europos Sąjungos įvairių fondų parama atveria galimybes mokslo taikomosios veiklos sąlygoms gerinti. Galimybė 

Sukurta technologinė  infrastruktūra kokybiškoms studijoms ir mokslo taikomajai, konsultacinei ir kūrybinei veiklai 

vykdyti naujame Regioniniame technologijų centre. 
Stiprybė 

AK ISSC bibliotekoje veikia informacinė sistema su programine įranga Aleph, įdiegta moderni knygų apskaitos, 

apsaugos ir išdavimo sistema RFID. 
Stiprybė  

Tolygiai didėja AK pajamos už  mokslo taikomąją, konsultacinę ir kūrybinę veiklą. Stiprybė 

Regiono įmonių užsakomųjų taikomųjų tyrimų stoka. Silpnybė 

Kuriama mokslo taikomosios, kūrybinės veiklos rėmimo programa ir veiklos skatinimo mechanizmas. Stiprybė 

Kurti naujas laboratorijas, pritaikytas vykdyti mokslo taikomąją veiklą realizuojant studijų programas. Galimybė 

Atliekami ir plėtojami absolventų įsidarbinamumo tyrimai. Stiprybė 

Darni ir kūrybiška 

aplinka 

Didžioji biudžeto asignavimų dalis tenka personalo darbo užmokesčiui. Studijų ir tyrimų materialinės bazės 

renovavimui ir plėtimui reikalingos savo uždirbamos lėšos. 
Grėsmė 

Vyksta sparti moderniųjų informacinių technologijų plėtra, nuolat reikalingos finansinės investicijos informacinių 

technologijų atnaujinimui. 
Grėsmė 

Kolegija tobulina valdymo procesus. Stiprybė 

2013 m. atidarytas Regioninis technologijų centras.  Stiprybė 

Plečiant kolegijos veiklų virtualumą ir organizuojant nuotolines studijas yra galimybė pritraukti naujų studentų bei 

kursų klausytojų tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio.  
Galimybė 

Kintant studentų skaičiui ir teikiamų paslaugų spektrui, o patalpų plotui išliekant tokiam pačiam, tikslinga efektyviau 

ir racionaliau panaudoti turimas patalpas.  
Silpnybė 
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Geras vadybinio, administracinio ir akademinio personalo aprūpinimas visa reikalinga organizacine įranga.  Stiprybė 

Sudarytos sąlygos visiems norintiems gyventi bendrabutyje. Stiprybė 

Ne visi pastatai pritaikyti studentams su negalia. Silpnybė 

Studentų bendrabutis tik iš dalies renovuotas, dėl to didėja išlaidos komunalinėms paslaugoms. Silpnybė 

Būtina ieškoti naujų pajamų šaltinių, kuriant darnią ir kūrybišką aplinką. Galimybė 

Norint modernizuoti kolegijos valdomą infrastruktūrą, būtina dalyvauti ES struktūrinės paramos 2014–2020 

projektuose. 
Galimybė 
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Tikslas įgyvendina LR Vyriausybės 2012–2015 metų programoje numatytas mokslo ir studijų pažangos nuostatas, ES politiką. 

     tūkst. Lt 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas 2013-ųjų 

metų 
2014-

ųjų 

metų 

2015-

ųjų 

metų 

2016-

ųjų 

metų 

01.01.01 1. Užtikrinti tarptautiniu lygiu pripažintų specialistų rengimą. 2 639,7 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

01.01.02 2. Plėtoti ir užtikrinti Alytaus kolegijos tarptautiškumą visose veiklos 

srityse. 

193,0 193,0 193,0 193,0 

01.02.01 3. Plėtoti mokslo taikomąją veiklą ir paslaugas bei užtikrinti efektyvų 

infrastruktūros vystymą. 

1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 

 

  

STRATEGINIAI TIKSLAI 
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STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS 
 

PROGRAMA: Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas (valstybės biudžeto lėšos)  (KODAS 10.05) 
Įgyvendinami planavimo dokumentai: Programa įgyvendina LR Vyriausybės 2008–2012 metų programos 621–624 nuostatas ir LR Vyriausybės 
2011 metų prioritetus.  
Vertinimas: Programa įgyvendinama vadovaujantis Alytaus kolegijos Akademinės tarybos nustatyta tvarka. Programos vertinimas atliekamas 
pagal LR Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 1220 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ „Programų vertinimas ir 
atsiskaitymas už metinius veiklos rezultatus“ I dalies „programų vertinimas“ nuostatas. Programos įgyvendinimą tikrina Valstybės kontrolė. 
Teikiamos ataskaitos Švietimo ir mokslo ministerijai, Finansų ministerijai, Statistikos departamentui. Vidinę programos stebėseną ir rezultatų 
vertinimą atlieka Strateginio planavimo grupė. Kiekvienais metais rengiama kolegijos veiklos ataskaita.  
Trukmė: Programa tęstinė. 

Vykdytojai: Programą vykdo Alytaus kolegijos strateginio planavimo grupė, pasitelkdama Fakultetų tarybas, Akademinę tarybą ir Studentų 

atstovybę.   
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas – moderni studijų sistema, leidžianti konkuruoti pasaulinėje rinkoje. 
Etatų skaičius:  
Programos koordinatorius:  
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PROGRAMA: PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS (KODAS 2.) 
 

Įgyvendinami planavimo dokumentai: Programa įgyvendina LR Vyriausybės 2008–2012 metų programos 603–632 nuostatas ir LR 
Vyriausybės 2011 metų prioritetus.  
Programa įgyvendinama vadovaujantis kitais Respublikos mokslo ir studijų politikos strateginiais dokumentais, Europos aukštojo mokslo erdvės 
ir Europos mokslinių tyrimų erdvės nuostatomis.  
Vertinimas: Programa įgyvendinama vadovaujantis Alytaus kolegijos Akademinės tarybos nustatyta tvarka. Programos vertinimas atliekamas 
pagal LR Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 1220 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ „Programų vertinimas ir 
atsiskaitymas už metinius veiklos rezultatus“ I dalies „programų vertinimas“ nuostatas. Programos įgyvendinimą tikrina Valstybės kontrolė. 
Teikiamos ataskaitos Švietimo ir mokslo ministerijai, Finansų ministerijai, Statistikos departamentui. Vidinę programos stebėseną ir rezultatų 
vertinimą atlieka Strateginio planavimo grupė. Kiekvienais metais rengiama kolegijos veiklos ataskaita.  
Trukmė: Programa tęstinė  
Vykdytojai: Programą vykdo Alytaus kolegijos 3 fakultetai, studijų centrai, pasitelkdami neakademinių padalinių pagalbą ir Studentų atstovybę.   
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas – modernesnis studijų turinys ir metodai, aukštesnė akademinio personalo kvalifikacija, 

intensyvesni moksliniai tyrimai, geresnė materialinė bazė. 
Etatų skaičius:  
Programos koordinatorius:  
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2 lentelė. 2014–2016 metų programos - 10.05 Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas (valstybės biudžeto lėšos) 

 tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, priemonės 

pavadinimas 

2014 metų asignavimai Numatomi 2015 metų asignavimai Numatomi 2016 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 

užm. 

iš viso iš jų 

darbo 

užm. 

iš viso iš jų 

darbo 

užm. 

01.01.01 Tikslas:  

Užtikrinti tarptautiniu lygiu 

pripažįstamų specialistų 

rengimą. 

2706,0 2706,0 2317,0  2706,0 2706,0 2317,0  2706,0 2706,0 2317,0  

01.01.01.01 Uždavinys: 

Organizuoti kokybišką studijų 

procesą.  

2211,0 2211,0 2048,0  2211,0 2211,0 2048,0  2211,0 2211,0 2048,0  

 Priemonės:             

01.01.01.01.01 Užtikrinti valstybės finansuojamų 

studentų studijų procesą. 

1158,0 1158,0 1123,0  1158,0 1158,0 1123,0  1158,0 1158,0 1123,0  

01.01.01.01.02 Palaikyti informacines  sistemas 

bei jas aptarnaujančias struktūras, 

užtikrinančias studijų proceso 

valdymą ir aptarnavimą. 

170,0 170,0 150,0  170,0 170,0 150,0  170,0 170,0 150,0  

01.01.01.01.03 Užtikrinti kolegijos 

administravimo procesus. 

435,0 435,0 435,0  435,0 435,0 435,0  435,0 435,0 435,0  

01.01.01.01.04 Palaikyti tinkamą studijų 

infrastruktūrą. 

350,0 350,0 250,0  350,0 350,0 250,0  350,0 350,0 250,0  

01.01.01.01.05 Palaikyti bibliotekos darbą. 85,0 85,0 85,0  85,0 85,0 85,0  85,0 85,0 85,0  

01.01.01.01.06 Akademinio   personalo 

kompetencijų didinimas 

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

01.01.01.01.07 Praktikos, praktinių įgūdžių 

studentams suteikimas – sąsaja su 

darbo rinka ir pirmuoju darbu 

(profesija). 

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

01.01.01.02 Uždavinys: 

Plėtoti kolegijos Kokybės 

vadybos sistemą, kuri būtų 

paremta optimizuotais procesais 

ir gerinti AK įvaizdį 

53,0 53,0 

 

50,0  53,0 53,0 

 

50,0  53,0 53,0 

 

50,0  
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 Priemonės:             

01.01.01.02.01 Tobulinti AK procesus, 

atsižvelgiant į ESG 

3,0 3,0   3,0 3,0   3,0 3,0   

01.01.01.02.02 Užtikrinti KVS IS veiklą 25,0 25,0 25,0  25,0 25,0 25,0  25,0 25,0 25,0  

01.01.01.02.03 Studijų programų ir AK 

stebėsenos, išorinio vertinimo, 

pasiekimų vertinimo, savęs 

įsivertinimo sistemos stiprinimas 

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

01.01.01.02.04 Užtikrinti efektyvų, į kokybės 

gerinimą nukreiptą studijų 

valdymą 

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

01.01.01.03 Uždavinys: 

Užtikrinti informacinių 

technologijų plėtrą 

50,0 50,0 50,0  50,0 50,0 50,0  50,0 50,0 50,0  

 Priemonės:             

01.01.01.03.01 Įdiegti studijų administravimo 

posistemę 

19,0 19,0 19,0  19,0 19,0 19,0  19,0 19,0 19,0  

01.01.01.03.02 Administruoti pedagogų registrą 8,0 8,0 8,0  8,0 8,0 8,0  8,0 8,0 8,0  

01.01.01.03.03 Užtikrinti AK informacinių 

technologijų ir sistemų veiklą 

23,0 23,0 23,0  23,0 23,0 23,0  23,0 23,0 23,0  

01.01.01.04 Uždavinys: 

Teikti efektyvią paramą 

studentams. 

199,0 199,0 96,0  199,0 199,0 96,0  199,0 199,0 96,0  

 Priemonės:             

01.01.01.04.01 Skatinti pažangius AK studentus 

už aktyvias studijų, mokslo 

taikomąją ir visuomeninę veiklas. 

88,0 88,0   88,0 88,0   88,0 88,0   

01.01.01.04.02 Skatinti studentų įsidarbinimą. 30,0 30,0 30,0  30,0 30,0 30,0  30,0 30,0 30,0  

01.01.01.04.03 Užtikrinti kokybiškas gyvenimo 

sąlygas bendrabutyje. 

27,0 27,0 27,0  27,0 27,0 27,0  27,0 27,0 27,0  

01.01.01.04.04 Sudaryti sąlygas studentų 

sportinei, kultūrinei bei kūrybinei 

veiklai plėtoti. 

30,0 30,0 15,0  30,0 30,0 15,0  30,0 30,0 15,0  

01.01.01.04.05 Vystyti studijų el.paslaugas 5,0 5,0 5,0  5,0 5,0 5,0  5,0 5,0 5,0  

01.01.01.04.06 Kokybiškų karjeros paslaugų 

teikimas realioje ir virtualioje 

aplinkoje ir profesinio mokymo 

įvaizdžio gerinimas. 

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

01.01.01.04.07 Karjeros planavimui ir valdymui 

skirtų priemonių ir informacijos 

prieinamumo užtikrinimas. 

9,0 9,0 9,0  9,0 9,0 9,0  9,0 9,0 9,0  
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01.01.02  Tikslas:  

Plėtoti ir užtikrinti Alytaus 

kolegijos tarptautiškumą visose 

veiklos srityse 

193,0 193,0 73,0  193,0 193,0 73,0  193,0 193,0 73,0  

01.01.02.01 Uždavinys: 

Rengti ir įgyvendinti 

akademinių  mainų ir stažuočių 

projektus, dalyvauti partnerių 

projektuose, skleisti projektų 

rezultatus. 

193,0 193,0 73,0  193,0 193,0 73,0  193,0 193,0 73,0  

 Priemonės:             

01.01.02.01.01 Diegti studijų programas užsienio 

kalba bei didinti dėstytojų , 

galinčių dėstyti užsienio kalbomis, 

skaičių. 

30,0 30,0 25,0  30,0 30,0 25,0  30,0 30,0 25,0  

01.01.02.01.02 Plėtoti tyrėjų kompetenciją,  

vykdyti  mokslo taikomąją veiklą 

ir  jos rezultatų sklaidą. 

36,0 36,0   36,0 36,0   36,0 36,0   

01.01.02.01.03 Plėtoti studentų pritraukimą iš 

Rytų partnerystės šalių ir Azijos 

regiono valstybių. 

35,00 35,0 32,0  35,0 35,0 32,0  35,0 35,0 32,0  

01.01.02.01.04 Vykdyti AK sklaidą 

tarptautiniame lygmenyje. 

22,0 22,0 16,0  22,0 22,0 16,0  22,0 22,0 16,0  

01.01.02.01.05 Stiprinti akademinio personalo 

kompetencijas. 

36,0 36,0   36,0 36,0   36,0 36,0   

01.01.02.01.06 Skatinti studentų ir dėstytojų 

mobilumą. 

34,0 34,0   34,0 34,0   34,0 34,0   

 Iš viso asignavimų programai 2706,0 2706,0 2317,0  2706,0 2706,0 2317,0  2706,0 2706,0 2317,0 0,0 

 Iš jų pagal finansavimo šaltinius:             

 1. Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžetas: 
2706,0 2706,0 2317,0  2706,0 2706,0 2317,0  2706,0 2706,0 2317,0 0,0 

 iš jo: 

1.1. bendrojo finansavimo lėšos 
2706,0 2706,0 2317,0  2706,0 2706,0 2317,0  2706,0 2706,0 2317,0 0,0 

 1.2. ES ir kitos tarptautinės 

finansinės paramos lėšos 

            

 1.3. specialiųjų programų lėšos ir 

pajamų įmokos 

            

 2. Kiti šaltiniai             
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               3 lentelė. 2014–2016 metų programos - 2. Pajamos už teikiamas paslaugas  tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 
Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, priemonės 

pavadinimas 

2014 metų asignavimai Numatomi 2015 metų 

asignavimai 

Numatomi 2016 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 

užm. 

iš viso iš jų 

darbo 

užm. 

iš viso iš jų 

darbo 

užm. 

01.02.01 Tikslas: 

Plėtoti mokslo taikomąją 

veiklą ir paslaugas, bei 

užtikrinti efektyvų 

infrastruktūros vystymą 

1600,0 1600,0 700,0 50,0 1600,0 1600,0 700,0 50,0 1600,0 1600,0 700,0 50,0 

01.02.01.01 Uždavinys: 

Užtikrinti valstybės 

nefinansuojamų studentų 

studijas 

1144,0 1144,0 664,0  1144,0 1144,0 664,0  1144,0 1144,0 664,0  

 Priemonės:             

01.02.01.01.01 Rengti specialistus valstybės 

nefinansuojamose studijų 

programose. 

1104,0 1104,0 664,0  1104,0 1104,0 664,0  1104,0 1104,0 664,0  

01.02.01.01.02 Tobulinti bendrąsias ir 

dalykines personalo 

kompetencijas. 

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

66,0 66,0 11,0  66,0 66,0 11,0  66,0 66,0 11,0  

 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 Vykdyti profesinio mokymo ir 

suaugusiųjų švietimo įstaigų 

pedagoginių darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimą. 

11,0 11,0 11,0  11,0 11,0 11,0  11,0 11,0 10,0  

01.02.01.02.03 Organizuoti respublikines ir 10,0 12,0   10,0 12,0   10,0 12,0   
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tarptautines mokslines  

konferencijas. 

01.02.01.02.04 Skatinti dėstytojų mokslinę 

veiklą ir leidybą. 

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

01.02.01.02.05 Vykdyti mokslo taikomąją 

veiklą, bendradarbiaujant su 

šalies bei užsienio akademiniais, 

socialiniais ir verslo partneriais. 

10,0 15,0   10,0 15,0   10,0 15,0   

01.02.02.03 Uždavinys: 

Tenkinti bendrąsias, 

administracines ir ūkines 

reikmes 

390,0 390,0 25,0 50,0 390,0 390,0 25,0 50,0 390,0 390,0 25,0 50,0 

 Priemonės:             

01.02.02.03.01 Užtikrinti kolegijos 

administravimo ir ūkinius 

procesus. 

60,0 70,0 25,0  60,0 70,0 25,0  60,0 70,0 25,0  

01.02.02.03.02 Atnaujinti kompiuterinę ir 

laboratorinę įrangą. 

50,0 50,0  50,0 50,0 50,0  50,0 50,0 50,0  50,0 

01.02.02.03.03 Užtikrinti pastatų eksploatavimą 

ir remonto darbus. 

280,0 280,0   280,0 280,0   280,0 280,0   

 Iš viso pajamų 1600,0 1600,0 700,0 50,0 1600,0 1600,0 700,0 50,0 1600,0 1600,0 700,0 50,0 

 Iš jų pagal finansavimo 

šaltinius: 

             

 1. Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžetas: 

            

 iš jo: 

1.1. bendrojo finansavimo lėšos 

            

 1.2. ES ir kitos tarptautinės 

finansinės paramos lėšos 

            

 1.3. pajamos, už teikiamas 

paslaugas 
1600,0 1600,0 700,0 50,0 1600,0 1600,0 700,0 50,0 1600,0 1600,0 700,0 50,0 

 2. Kiti šaltiniai             
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Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai 

2014-

ųjų 

metų  

2015-

ųjų 

metų  

2016-

ųjų 

metų  

Pastabos 

 1-ajam programos tikslui:     

R-01-01-01 Įstojusiųjų studentų į AK ir baigusiųjų AK santykis. 15:10 15:10 15:10  

 tikslo 1-ajam uždaviniui:     

P-01-01-01-01 Valstybės finansuojamų studentų skaičius. 400 450 500  

P-01-01-01-02 Studentų skaičius vienam dėstytojų etatui (20-25). 20 20 20  

P-01-01-01-03 Priimtų studijuoti į valstybės finansuojamas studijas studentų skaičius. 170 180 190  

P-01-01-01-04 Pateikusiųjų pageidavimą studijuoti valstybės finansuojamose vietose skaičius (pagal I 

pageidavimą). 

300 320 340  

P-01-01-01-05 Nutraukusiųjų studijas studentų skaičius. 40 45 50  

P-01-01-01-06 Absolventų skaičius. 216 197 217  

P-01-01-01-07 Įsidarbinusių absolventų skaičius, proc. 80 85 90  

P-01-01-01-08 Akredituotų maksimaliam laikotarpiui studijų programų dalis procentais. 90 90 90  

P-01-01-01-09 Mokslo laipsnį turinčių dėstytojų skaičius. 5 6 7  

P-01-01-01-10 Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, užimamų etatų skaičius. 4,5 5 5,5  

P-01-01-01-11 Administracijos darbuotojų užimamų etatų skaičius. 42,85 41 41  

P-01-01-01-12 Darbuotojų, teikiančių pagalbą studijoms vykdyti, etatų skaičius. 10,25 9 9  

P-01-01-01-13 Jungtinių studijų programų skaičius. 2 2 2  

 tikslo 2-ajam uždaviniui:     

P-01-01-02-01 Informacinių technologijų išteklių ir technologinės įrangos atnaujinimas, proc. 5 5 5  

 tikslo 3-ajam uždaviniui:     

P-01-01-03-01 Studentų, gaunančių stipendijas, dalis (proc.). 10 10 10  

P-01-01-03-02 Organizuojamų mokslo taikomųjų renginių studentams skaičius.  3 3 3  

P-01-01-03-03 Atnaujinamų ir aprobuotų mokymo (-si) medžiagos paketų dalis.  80 90 100  

P-01-01-03-04 Nuotoliniu būdu vykdomų studijų programų skaičius. 1 2 2  

 2-ajam programos tikslui:     

R-01-02-01 Pasirašytų tarptautinių (Erasmus) dvišalių sutarčių su aukštojo mokslo institucijomis 

skaičius. 

35 5 5  

 tikslo 1-ajam uždaviniui:     

P-01-02-01-01 Studentų, atvykstančių pagal Erasmus+ ir kt. mobilumo programas, skaičius. 12 12 12  

P-01-02-01-02 Studentų, išvykstančių pagal Erasmus+ ir kt. mobilumo programas, skaičius. 25 25 25  

P-01-02-01-03 Dėstytojų, atvykstančių pagal Erasmus+ ir kt. mobilumo programas, skaičius. 5 5 5  

P-01-02-01-04 Dėstytojų, išvykstančių pagal Erasmus+ ir kt. mobilumo programas, skaičius. 12 12 12  
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P-01-02-01-04 Mokslinių pranešimų tarptautiniuose renginiuose skaičius. 2 2 2  

 

Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai 

2014-

ųjų 

metų  

2015-

ųjų 

metų  

2016-

ųjų 

metų  

Pastabos 

 1-ajam programos tikslui:     

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

struktūroje. 

7:10 7:10 7:10  

 tikslo 1-ajam uždaviniui     

P-02-01-01-01 Priimtų studijuoti į valstybės nefinansuojamas studijas studentų skaičius. 150 160 170  

P-02-01-01-02 Studentų (Lietuvos), studijuojančių valstybės nefinansuojamose vietose, skaičius. 400 450 500  

P-02-01-01-03 Studentų (užsienio), studijuojančių valstybės nefinansuojamose vietose, skaičius. 20 40 60  

P-02-01-01-04 Studijų programų, teikiamų anglų kalba, skaičius. 2 3 3  

P-02-01-01-05 Prisijungimų prie visateksčių dokumentų iš prenumeruojamų duomenų bazių skaičius. 800 900 1000  

 tikslo 2-ajam uždaviniui     

P-02-01-02-01 Užsakomųjų taikomųjų mokslinių tyrimų skaičius.  6 6 6  

P-02-01-02-02 Pritrauktos lėšos už mokslo taikomąją veiklą (tūkst. Lt). 50 50 50  

P-02-01-02-03 Respublikinių ir tarptautinių mokslinių konferencijų skaičius. 2 2 2  

P-02-01-02-04 Mokslinių straipsnių recenzuojamuose leidiniuose skaičius. 5 6 7  

P-02-01-02-05 Konsultacinės, mokomosios, tiriamosios ir kitos užsakomosios projektinės veiklos, skirtos 

ūkio subjektams ir individualiems užsakovams, sutarčių skaičius. 

20 30 30  

 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  

 tikslo 1-ajam uždaviniui     

P-02-02-01-01 Aukštosios mokyklos metinės sąnaudos, skirtos patalpų atnaujinimui ir remonto darbams, 

Lt. 

30 000 30 000 30 000  

P-02-02-01-02 Bendrabutyje gyvenančių studentų skaičius. 100 110 110  

P-02-02-01-03 Bibliotekos fondų atnaujinimui per ataskaitinį laikotarpį patirtos išlaidos, Lt. 5 000 5 000 5 000  

P-02-02-01-04 Valdomų patalpų plotas. 14159 14159 14159  

P-02-02-01-05 Lėšos, skirtos per ataskaitinius metus technologinei (meninės kūrybos) įrangai įsigyti, Lt. 20 000 20 000 20 000  

P-02-02-01-06 Lėšos, skirtos informacinėms technologijoms ištekliams įsigyti, Lt. 30 000 30 000 30 000  

P-02-02-01-07 Spausdintų ir elektroninių leidinių bei kitų dokumentų, įsigytų bibliotekoje (bibliotekose) 

per metus, finansinė vertė, Lt. 

5 000 5 000 5 000  
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P-02-02-01-08 Bibliotekos (bibliotekų) kompiuterizuotų darbo vietų skaičius, vnt. 35 35 35  

 

 

4 lentelė. 2014-ųjų metų pareigybių skaičius pagal institucijas/įstaigas ir pareigybių grupes 
 

Eil. 

Nr. 
Institucijos/įstaigos 

pavadinimas 

Pareigybių skaičius Išlaidos 

darbo 

užmokesčiui, 

tūkst. litų 

 

Institucijos/įstaigos 

vadovai ir pavaduotojai 

 

 

Kitų padalinių vadovai ir 

pavaduotojai 

 

 

Specialistai/ 

pareigūnai, neturintys 

pavaldžių asmenų, ir 

kiti 

 

 

Iš viso 

 

 

Iš jų 

valstybės 

tarnautojai 

 

 
iš viso 

 

iš jų 

valstybės 

tarnautojai 

iš viso 

 

iš jų 

valstybės 

tarnautojai 

iš viso 

 

iš jų 

valstybės 

tarnautojai 

1. Alytaus kolegija 3  15  39  58   

Iš viso pareigybių 3  15  39  58   

Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui 

(tūkst. Lt) 

242,2  537,3  664,3  1443,8  1443,8 

 


