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ĮVADAS 
 
Marijampolės kolegija (toliau – Kolegija) – vienintelė Pietvakarių Lietuvos regiono aukštoji 
mokykla, įsteigta 2001 m. rugpjūčio 24 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1035, sujungus 
Marijampolės aukštesniąsias pedagogikos ir žemės ūkio mokyklas. Kolegijos, kaip mokymo 
institucijos, veiklos pradžia – 1919 m. įsteigta Marijampolės mokytojų seminarija, rengusi 
mokytojus pradžios mokykloms. 2012 m. rugsėjo 3 d. Kolegija tapo viešąja įstaiga. 
 
Pastarieji metai Kolegijos bendruomenei buvo pilni pokyčių, susijusių su Kolegijos valdymo 
struktūros pertvarka, infrastruktūros optimizavimu, visos įstaigos ir atskirų padalinių vadovybės 
kaita. Jais siekiama kurti pažangią Kolegiją, rengiančią įvairių sričių specialistus ne tik Marijampolės 
savivaldybei, bet ir visam Pietvakarių Lietuvos regionui. 
 
Kolegijoje įgyvendinamas nuoseklus ir sistemingas planavimo procesas, formuojantis Kolegijos 
viziją, misiją, vertybes ir tikslus, įtraukiantis ir bendram darbui sutelkiantis visą organizacijos 
bendruomenę. 
Kolegijos strateginio planavimo sistemą sudaro Kolegijos plėtros strateginės gairės, Kolegijos 
strateginis veiklos planas ir metiniai veiklos planai. Plėtros strateginės gairės apima dešimties metų 
laikotarpį. Jose nustatytos svarbiausios plėtros nuostatos, apimančios misiją, viziją, prioritetines 
ilgalaikio vystymosi sritis, pagrindinius tikslus ir uždavinius, jų vertinimo kriterijus ir kriterijų 
reikšmes. Vertinant Kolegijos plėtrą ilgalaikiame kontekste matyti, kodėl veikiama pasirinkta 
kryptimi, koks yra darbų tęstinumas.  Strateginis veiklos planas apima penkerių metų laikotarpį. 
Jame nustatyti veiklos strateginiai prioritetai, tikslai, uždaviniai, vykdomos programos, pažangos 
priemonių ir tęstinės veiklos įgyvendinimas bei vertinimo kriterijai. 
Strateginio veiklos plano pagrindu kasmet yra parengiami metiniai veiklos planai, metinės pajamų 
ir išlaidų sąmatos. Kolegijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos numato reikalingus finansinius 
išteklius, reikalingus vykdyti konkretiems metams numatytas priemones. 

 
Šio dokumento paskirtis – pristatyti Kolegijos plėtros strategines gaires ir strateginį veiklos planą. 

 
Dokumentas skirtas visoms suinteresuotoms šalims – Kolegijos bendruomenei, verslo ir 
visuomeninėms organizacijoms, viešojo sektoriaus institucijoms, partneriams, konkurentams, 
alumnams, Kolegijos personalui ir visiems, besidomintiems aukštosios mokyklos ateitimi bei 
perspektyva. 

 
  



Misija

Vizija

Realizuo� kolegines bei trumpąsias sudijas 
a��nkančias regiono poreikius ir tarptau�nius 
standartus, grindžiamas profesionalia prak�ka ir 
taikomaisiais moksliniais tyrimais, sudarant sąlygas 
studijuojan�ems įgy� profesinio bakalauro laipsnį, 
už�krin� modernią studijų aplinką, įvairias 
mokymosi visą gyvenimą ir karjeros tobulinimo 
galimybes, tarptau�nės ir socialinės partnerystės 
darną.

Kolegija – tai atvira inovacijoms, veržli, nuolat 
besikeičian�, socialiai atsakinga Pietvakarių Lietuvos 
regiono aukštoji mokykla, realizuojan� kokybiškas 
aukštos pridė�nės vertės studijas, vykdan� mokslo 
taikomuosius tyrimus, plėtojan� tarptau�nę ir 
socialinę partnerystę, įvairiapusę projek�nę veiklą, 
harmoningai derinan�  perspektyvių specialistų 
rengimą su regiono darbo rinkos poreikiais.
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Vertybės

Kasdien dirbame tobuliau, efektyviau ir geriau, eksperimentuojame 
ir siūlome naujus kintančiai aplinkai pritaikytus sprendimus.

Esame iniciatyvūs, ieškodami geriausio sprendimo taikome naujus 
darbo metodus bei formas, esame drąsūs ir siekiame tobulė�.

Siekiame, kad Kolegija dirbtų sparčiai ir kokybiškai, kiekvienas 
darbuotojas būtų pripažintas ir augtų kaip savo sri�es 
profesionalas, net ir menkiausias darbas atliekamas sąžiningai ir 
atsakingai, ieškant geriausio sprendimo.

Tikime pagarbos kiekvienam žmogui, bendruomenei, visuomenei ir 
gamtai galia. Kasdienėje veikloje propaguojame ir taikome aukštus 
e�kos standartus.

Siekiame bū� konstruktyviais ir pa�kimais veiklos partneriais 
kitoms ins�tucijoms ir organizacijoms; noriai  dalijamės sukaupta 
pa�r�mi, žiniomis bei idėjomis.

Puoselėjame nuoširdų ir konstruktyvų bendradarbiavimą, 
sujungdami bendro �kslo siekiančias komandas, kurios veikia 
skir�ngų veiklų, įsi�kinimų bei požiūrių pagrindu, duodamos 
didesnį poveikį bei rezultatą.

Vadovaujame komandoms, remdamiesi nustatytomis e�kos 
normomis, kuriame harmoningą aplinką, kurioje svarbu e�škas ir 
moralus elgesys.

Planuojame ilgalaikę, skaidrią, pa�kimą veiklą, generuojame 
tvarias aplinkai ir ekonomikai  idėjas, atsakingai naudojame savo 
išteklius.

Inovatyvumas

Kūrybiškumas

 Profesionalumas

Socialinė
atsakomybė

Partnerystė

Sinergiškumas

Etiškas
lyderiavimas

Tvarumas
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STRUKTŪRA IR VALDYMAS

SITUACIJOS KONTEKSTUALUMAS

Pokyčiai ir tęs�nės veiklos: Atsižvelgiant į studentų skaičiaus mažėjimo sukeltus iššūkius, 2019 
metais įvykdytas Kolegijos veiklos op�mizavimas, kurio metu pertvarkyta Kolegijos 
organizacinė struktūra. Struktūrą papildžius Studentų atstovybe, jaučiama studentų 
aktyvesnė veikla, kuri atstovauja didžiąją akademinės bendruomenės dalį. Atnaujinus 
pavaduotojų funkcijas, efektyviau vyko sisteminiai pokyčiai bei vykdomi projektai, 
infrastruktūros op�mizavimas bei mokslo taikomoji veikla. Atnaujinta Dokumentų valdymo 
tarnybos veikla, įdiegiant naują DVS sistemą „Kontora“, kuri sudaro sąlygas atnaujin� ir 
susistemin� visą šio padalinio veiklą bei visos Kolegijos dokumentų valdymą. Ūkio tarnybą 
pakeitus į Infrastruktūros ir paslaugų skyrių, pasikeitė šio padalinio funkcinės veiklos samprata, 
buvo atsisakyta perteklinių etatų. Projek�nės veiklos skyrius sėkmingai integruotas į naujai 
sukurtą Projek�nės veiklos ir tarptau�nės partnerystės skyrių, kuriame rengiami nauji 
projektai, sie�ni su kolegijoje tarptau�ne veikla. Įsteigtas STEAM centras bei MarKo moksleivių 
akademija. Pakitus Kolegijos organizacinei struktūrai, nuosekliai atnaujintas kokybės vadybos 
sistemos, ser�fikuotos pagal ISO 9001:2015, standartas.
Tokia struktūra a��nka organizacinius pokyčius ir efektyviai funkcionuoja, sudarydama 
sąlygas racionaliai paskirsty� išteklius, teises, pareigas ir atsakomybę už atskirų veiklos sričių 
įgyvendinimą, tačiau nuolat diskutuojama apie struktūros efektyvinimą ir ieškomi sprendimai 
op�mizavimo ir efektyvumo proporcijos tobulinimui.

Pastarieji metai Kolegijos bendruomenei buvo pilni pokyčių, susijusių su Kolegijos valdymo 
struktūros pertvarka, visos įstaigos ir atskirų padalinių vadovybės kaita. 

Kolegija organizuoja ir vykdo kolegines studijas, teikia LR mokslo ir studijų įstatymo nustatytas 
aukštojo mokslo kvalifikacijas, vykdo mokslo taikomąją veiklą, plėtoja kūrybinę veiklą ir 
kultūrą, puoselėja akademinės bendruomenės vertybes ir tradicijas.

KOLEGIJOS TARYBA

DIREKTORIUS

Direktoriaus pavaduotojas 
infrastrukturai ir projek�nei veiklaiDokumentu valdymo tarnyba

Informaciniu technologiju ir elektroniniu 
studiju centras

STUDENTU ATSTOVYBE AKADEMINE TARYBA

Buhalterines apskaitos ir finansu skyrius

Studiju ir karjeros skyrius

Mokslo taikomosios veiklos taryba

Direktoriaus pavaduotojas akademinei 

ir mokslo taikomajai veiklai

Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas

Verslo ir technologiju fakultetas

Informacijos ir studiju šal�niu centras 

(biblioteka)

Edukacinis aukštojo mokslo studiju centras

Personalo, teises ir viešuju pirkimu 
skyrius

Infrastrukturos ir paslaugu skyrius

Projek�nes veiklos ir tarptau�nes studiju 
partnerystes skyrius

Komunikacijos ir marke�ngo 
skyrius

Inovaciju ir studiju kokybes 
taryba

ISO 9001:2015 kokybes 
vadybos tarnyba

STEAM centras ir MarKo moksleiviu 
akademija
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Pokyčiai ir tęstinės veiklos: Dėstytojų profesionalumas ir 
kūrybiškumas yra vienos iš svarbiausiųjų Kolegijos vertybių. Kolegijoje 
siekiama, kad kiekvienas darbuotojas būtų pripažintas ir augtų kaip 
savo srities profesionalas, net ir menkiausias darbas būtų atliekamas 
sąžiningai ir atsakingai, ieškant geriausio sprendimo. Šios vertybės 
puoselėjamos, skatinant nuolatinį personalo tobulėjimą ir 
kompetencijos užtikrinimą. Dėl šių priežasčių Kolegijos vadovybė skiria 
ypatingą dėmesį personalo kvalikacijos kėlimui, kuris yra vienas 
svarbiausių veiksnių gerinant studijų ir mokslo taikomosios veiklos 
kokybę. 2019 metais įvykdžius Kolegijos veiklos pertvarką, buvo ne tik 
pakeista organizacinė struktūra, tačiau optimizuotas administracijos 
etatų skaičius. Šiais pokyčiais siekiama kurti pažangią Kolegiją, 
rengiančią įvairių sričių specialistus ne tik Marijampolės savivaldybei, 
bet ir visam Pietvakarių Lietuvos regionui. Kolegijoje kasmet dirba 20-24 
dėstytojai turintys daktaro mokslo laipsnį- tai sudaro apie 30%  visų 
dėstytojų.
Siekiama pritraukti užsienio specialistų, ieškoma mokslo daktaro laipsnį 
turinčių specialistų bei praktikų.

PERSONALAS 
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STUDIJOS

Studijų kokybei už�krin� vykdomi ir planuojami vykdy� sistemingi darbuotojų 
mokymai, kai į kolegiją kviečiami lektoriai bei ekspertai reikiamų darbuotojų 
kompetencijų ugdymui. Vidiniam kokybės už�krinimui efektyviai panaudojamas ISO 
9001:2015 standartas.

Pokyčiai ir tęs�nės veiklos. Siekiant už�krin� LR Mokslo ir studijų įstatymo 
reikalaujamą studijų kokybę ir  įgyvendin� „Europos aukštojo mokslo erdvės studijų 
kokybės už�krinimo nuostatose ir gairėse“ numatytus vidinio ir išorinio kokybės 
už�krinimo principus, Kolegijoje įdiegta kokybės vadybos sistema, kasmet skelbiami 
veiklos kokybės rodikliai, puoselėjama studijų ir kitos veiklos kokybės kultūra. 
Studijų ir  kita veikla nuolat tobulinama, atsižvelgiant į savianalizės ir išorinio ver�nimo 
rezultatus.

Studijų kokybė
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Pokyčiai ir tęs�nės veiklos: Nors pasku�niais metais �ek Lietuvoje, �ek ir Kolegijoje buvo 
stebima bendra studentų skaičius sumažėjo tendencija, pastaraisiais metais vykdy� pokyčiai  
rodo teigiamus rezultatus. Pagal visų finansavimo formų studentų skaičiaus poky� 
2019–2021 metais Kolegija buvo tarp pirmaujančių – priimtų studentų skaičius išaugo 33 %. 
Priimtų studijuo� studentų skaičiaus augimas leido stabilizuo� ir, lyginant su 2020 metais, 
padidin� bendrą studijuojančiųjų Kolegijoje skaičių.

Sukurtomis studentų pritraukimo priemonėmis siekiama didin� stojančiųjų skaičių kasmet.

Kolegijoje nuolat vykdoma absolventų įsidarbinimo stebėsena. Duomenys renkami praėjus 6 
mėn. po studijų baigimo, vėliau pa�kslinami praėjus vieneriems metams po studijų baigimo ir  
nuolat atnaujinami. Užimtumo tarnybos prie SADM duomenimis, Kolegijos absolventų 
įsidarbinimo rodiklis pastaraisiais metais vidu�niškai viršijo 80 %. Pažymė�na, kad  
įsidarbinimo pagal studijų kryp� procentas per pasku�nius metus išaugo iki beveik 70 % ir 
tapo vidu�niu tarp visų valstybinių kolegijų. 

Studentai

Pokyčiai ir tęs�nės veiklos: Prie teigiamų pokyčių studentų priėmimo srityje žymia 
dalimi prisidėjo aktyvus vykdomų studijų programų aktualizavimas. Siekiant didin� 
studijų Kolegijoje patrauklumą, 2020 metais buvo parengta nauja studijų programa, 
atnaujintas keleto studijų programų turinys, 2021 metais nebuvo vykdoma studijų 
krypčių akreditacija (pirmoji studijų krypčių akreditacija numatyta 2023 m.). Studijų 
programų pertvarkymas sudarė sąlygas sukur� šalies mastu unikalias studijų programas.
Siekiant įgyvendin� Mokymo(si) visą gyvenimą nuostatas, Kolegijoje siekiama atsižvelg� 
į asmens sukauptą formaliojo ir neformaliojo mokymo(si) pa�r�; čia nuosekliai 
diegiamas neformalių ir savaiminiu būdu įgytų mokymo(si) pasiekimų ver�nimas ir 
pripažinimas.
LR Seime patvir�nus Mokslo ir studijų įstatymo pakei�mus, priėmus poįstatyminius 
teisės aktus, kuriais numatytas V kvalifikacinio lygmens programų įgyvendinimas 
aukštosiose mokyklose, planuojama reng� naujas V kvalifikacinio lygmens programas. 
Taip pat planuojamos reng� naujas profesinio bakalauro  studijų programos. 

Studijų programos.
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Pokyčiai ir tęs�nės veiklos. Kolegija yra aktyvi tarptau�nės Erasmus+ char�jos ir 
Erasmus+ programos dalyvė, todėl visa pastarųjų metų tarptau�nė veikla vyko šioje 
programoje. Pagrindinės veiklos: KA1 – studentų mobilumas studijoms ir prak�koms 
bei personalo mobilumas dėstymui ir mokymuisi; KA2 – strateginių partnerysčių 
projektai. 2020 metais Kolegijos tarptau�nio judumo rodiklius s�priai paveikė 
koronaviruso pandemija, tačiau ankstesniu laikotarpiu mokomųjų, dėstymo vizitų 
kasmet vidu�niškai išvykdavo dėstytojai ir studentai. 2021 metais, nepaisant 
pandeminių suvaržymų, mobilumai nesumažėjo. 
Užsienio partnerių �nklas sudarytas iš Erasmus partnerinių ins�tucijų ir dvišalio 
bendradarbiavimo partnerių. Kolegijoje puoselėjami ilgalaikiai ryšiai su esamais 
partneriais, pasirašomos sutartys su naujais Erasmus partneriais iš Jung�nės 
Karalystės, Turkijos, Latvijos, Indijos ir Taivano.
Kasmet planuojame padidin� naujų ins�tucinių sutarčių skaičių bei didin� dėstytojų 
bei studentų mobilumus, siekiant didesnio biudžeto iš EK.

Pokyčiai ir tęs�nės veiklos. Kolegijoje studijuojan�ems studentams teikiama nuosekli, 
sisteminga finansinė ir socialinė parama pagal paramos rūšis ir formas. Siekiant 
sėkmingo pirmakursių adaptavimosi akademinėje ir socialinėje kolegijos aplinkoje, 
pirmo kurso studentams yra parengta adaptacijos programa. Pirmakursiams 
organizuojami informaciniai susi�kimai apie studijas, paramą studentams, tarptau�nį 
judumą, saviraiškos galimybes su kolegijos padalinių atstovais. Parengtas „Pirmakursio 
gidas“, kuriame pateikiama aktuali informacija apie studijų procesą, informacija apie 
socialinę bei finansinę paramą studentams.
Kolegijoje išplėtotos finansinės paramos studentams formos: nors ska�namųjų 
s�pendijų pasku�niais metais išmokama mažiau, mokamų �kslinių s�pendijų apimtys 
ugdymo mokslo sričių, informacinių sistemų technologijų ir kiberne�nio saugumo 
programose išaugo dvigubai; taip pat sudarytos galimybės gau� vienkar�nes 
s�pendijas, kurių fondas siekia iki 3 % ska�namųjų s�pendijų fondo lėšų, bei vardines 
Marijampolės savivaldybės bei Kolegijos tarybos s�pendijas. 
Sistemingai ieškoma kitų finansavimo šal�nių studentams teikiant socialinę paramą. 

Tarptautiškumas.

Socialinė parama
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Pokyčiai ir tęs�nės veiklos: Kolegijoje sėkmingai vykdoma mokslo taikomoji veikla, kuria 
siekiama plėto� bendradarbiavimą su regiono, šalies ir tarptau�niais partneriais, vykdy� 
veiklą klasteriuose, konsultacinę veiklą bei mokslo taikomuosius tyrimus. Kolegijos mokslo 
veiklos modelis remiasi klasterizacijos principais. Taip pat mokslo taikomoji veikla vykdoma 
katedrose ir individualiai.
Nuo 2019m. atnaujintas periodinis mokslinių straipsnių leidinys „HOMO-SOCIETAS-
TECHNOLOGIAE“ (ISSN 2029-9737, ISSN 2029-9729 (CD-ROM)), skirtas socialinių, 
humanitarinių ir technologinių mokslo krypčių tyrimų sklaidai.
Aktyvų Kolegijos indėlį plėtojant mokslo taikomąją veiklą, aukštą dėstytojų kompetenciją 
demonstruoja konsultacijų, seminarų, kursų ir užsakomųjų projektų apimtys, kurios 
generuoja papildomas pajamas.
Perspektyvoje numatoma didin� mokslininkų publikacijų skaičių bei ska�n� mokslines 
veiklas per kitas projek�nes priemones

MOKSLO IR TAIKOMOJI VEIKLA

KOMUNIKACIJA IR RINKODARA

Pokyčiai ir tęstinės veiklos: Komunikacija ir rinkodara – vienos iš svarbiausių Kolegijos veiklos 
sričių, formuojančių institucijos įvaizdį visuomenėje. Kolegijos vidinė ir išorinė komunikacijos 
sistema nuolatos tobulinama, vadovaujantis kintančiomis tendencijomis ir dėl technologijų tobulėjimo 
atsirandančiais naujais komunikavimo būdais bei priemonėmis.

Kiekvienais metais atliekamos komunikacijos efektyvumo apklausos bei žiniasklaidos priemonių 
monitoringo bei rinkodaros analizės. Atsižvelgiant į šiuos rodiklius, išlaikomos ir keičiamos reklamos 
formos bei būdai.

Perspektyvoje siekiama komunikacijos sistemą stiprinti bei nuolatos tobulinti, ieškant inovatyvių 
rinkodaros sprendimų.

Dėl kryptingai vykdomos vidinės ir išorinės komunikacijos yra jaučiamas aukštosios mokyklos 
bendruomenės sutelktumas, jos noras ir siekis dalyvauti kolegijos viešinimo procesuose.

Nuo 2019 m. sukurta studentų rinkodaros sistema, kurios įgyvendinime dalyvauja kolegijos socialiniai 
partneriai, absolventai, studentai, dėstytojai bei Sūduvos regiono savivaldybių atstovai. Šios sistemos 
efektyvumą atspindi nuosekliai didėjantis stojančiųjų skaičius.
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IŠTEKLIAI

Finansiniai ištekliai

Materialiniai ištekliai

Nuo 2019m. Kolegijos biudžetas pasipildė lėšomis iš sėkmingai vykdomų projektų: studijų 
aplinkos ir infrastuktūros tobulinimo bei STEAM regioninio atviros prieigos centro veikimo. 
Apie 80 % Kolegijos pagrindinės veiklos pajamų sudaro valstybės biudžeto lėšos. 20 %. iš kitų 
finansavimo šal�nių.

Pasku�niais metais didelis dėmesys skirtas informacinių technologijų infrastruktūrai 
tobulin�: planuojama padidin� studijoms vykdy� skirtų kompiuterių ir kitos biuro 
technikos vienetų kiekius, toliau plėto� Kolegijoje naudojamas sistemas bei 
kompiuterines darbo vietas.

2020-2021 metais taip pat įvykdy� svarbūs projektai: projektas „Studijų aplinkos ir 
infrastruktūros tobulinimas, įgyvendinant regioninės kolegijos modelį“, Nr. 09.1.1-CPVA-
V-720-14-0002, STEAM atviros prieigos centro įkūrimo projektas. Čia siekiama ugdy� 
mokinius kaip atei�es STEAM mokslų sričių tyrėjus.

Vykdant Kolegijos veikos op�mizavimą, pertvarkyta ne �k įstaigos organizacinė struktūra, 
bet ir valdomas turtas 2020 m. VĮ Turto bankui buvo gražin� kolegijos veikloje 
nebenaudojami pastatai. 

11
Marijampolės kolegijos 2021–2025 metų strategija ir plėtros gairės iki 2030 m.



- Įkurtas regioninis STEAM atviros prieigos centras;

- Įvairiapusė ir efektyvi rinkodara;

- Sudarytos �nkamos sąlygos Kolegijos dėstytojams ir 
studentams dalyvau� mokslo taikomojoje veikloje;
- Išplėtota paramos studentams sistema (akademinė, 
psichologinė, socialinė, finansinė parama);

- Kokybiškos, pripažintos ir Pietvakarių Lietuvos darbo rinkos 
poreikius ir regiono specializaciją a��nkančios studijų kryptys;
- Konkurencinį pranašumą suteikiančios, unikalios šalyje ir 
regione studijų programos;

- S�prūs Kolegijos tarptau�niai ryšiai, išplėtotas socialinių 
partnerių �nklas;

- Efektyvi ir veiksminga Kokybės vadybos sistema, ser�fikuota 
pagal ISO 9001:2015standartą.

- Išplėtotos informacinės sistemos, kuriama inovatyvi studijų 
aplinka;
- Įvairiapusis poveikis regionui (specialistų rengimas, mokslo 
taikomoji veikla, suaugusiųjų švie�mas ir kt.);

- Racionalus organizacinės struktūros ir infrastruktūros 
valdymas;

Stiprybės

KOLEGIJOS SSGG ANALIZĖ

Silpnybės

- Nepakankamai išplėto� ryšiai su alumnais;

- Neišplėtotas socialinių partnerių įtraukimo į projektus ir MTEP 
veiklas;

- Neišplėtota neakademinių darbuotojų kvalifikacijos ir veiklos 
ver�nimo sistema;
- Nepakankamas projek�nės veiklos intensyvumas, siekiant 
uždirb� papildomų lėšų.

- Nepakankamas akademinio personalo ir studentų tarptau�nis 
judumas;

- Nes�prus dalies akademinio personalo užsienio kalbų 
mokėjimas;
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Grėsmės

- Didėjantys reikalavimai stojan�ems į aukštąsias mokyklas;
- Užsitęsusi, pasikartojan� pandemija gali turė� ilgalaikių 
neigiamų pasekmių Kolegijos veiklai;

- Nepalanki demografinė situacija, mažinan� abiturientų 
skaičių;
- Augan� šalies didmiesčiuose veikiančių aukštųjų mokyklų 
konkurencija ir patrauklumas abiturientams; 

- Kiberne�nių atakų galimybė, kiberne�nio saugumo 
už�krinimas bus vienas svarbiausių informacinių technologijų 
sri�es uždavinių ar�miausiu metu.

13

- Formuojama teisinė įstatyminė bazė, sudaran� galimybes 
reng� ir vykdy� V kvalifikacinio lygmens programas;

- 2021–2027 m. ES fondų inves�cijų programa Lietuvai, 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės, kitos 
ES iniciatyvos ir programos sudarys sąlygas Kolegijai dalyvau� 
projektuose ir sparčiau modernizuo� studijų infrastruktūrą;

- Mobiliųjų įrenginių vartotojų skaičiaus augimas išplės 
Kolegijos paslaugų teikimo internetu galimybes.

-Augan� šalies ekonomika ir savivaldybių pajamos sudarys 
palankias sąlygas Kolegijos veiklų finansavimui pritrauk� į 
regiono savivaldybes;
- Didėjančios regiono įmonių ir gyventojų pajamos sudarys 
sąlygas Kolegijai didin� studentų skaičių, vysty� mokslo 
taikomąją veiklą;

-Vis labiau ryškėjan�s pedagogikos specialistų trūkumas 
sudarys sąlygas Kolegijai plėto� pedagogų rengimo programas;

- Nacionaliniu mastu augantys reikalavimai socialinių paslaugų, 
švie�mo, informacinių technologijų paslaugų kokybei ir 
specialistų kvalifikacijai didins Kolegijos teikiamų studijų ir 
mokymų paslaugų paklausą;

- Didinamas „Erasmus+“ programos finansavimas sudarys 
prielaidas išplėto� akademinio judumo veiklas;

- Valstybės mastu diegiamos informacinės sistemos sudarys 
prielaidas didin� Kolegijos veiklos efektyvumą;

Galimybės

Remian�s išorinės ir vidinės aplinkos analize, nustatytos s�priosios ir 
silpnosios Kolegijos veiklos sritys. Taip pat apibrėžtos galimybės ir grėsmės, 
galinčios turė� įtakos jos veiklai.
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PLĖTROS
SRITYS

iki 2030m.

AUKŠTOS PRIDĖTINĖS
VERTĖS STUDIJOS IR
MOKSLO TAIKOMOJI

VEIKLA

DARNI
ORGANIZACIJA

MODERNI
INFRASTRUKTŪRA

IR EFEKTYVŪS
PROCESAI

Padidin� konkurencingų,
kokybiškų, Europos
ir regiono poreikius

a��nkančių studijų ir
mokymo(si) visą

gyvenimą programų
pasiūlą

Tobulin� vykdomas
studijų programas

Reng� naujas
studijų programas

Plėto� studijų kokybės
už�krinimo sistemą 

Plėto� mokymo(si)
visą gyvenimą paslaugas

Sus�prin� kolegijos
studijų tarptau�škumą,

siekiant tap� visaverčiais
europinės studijų ir

mokslo erdvės dalyviais

Plėto� studijų
tarptau�škumą

ir akademinį judumą
ska�nančius projektus

Sus�prin� taikomųjų
mokslinių tyrimų
ir konsultacinės 

veiklą

Plėto� užsakomųjų
mokslinių projektų

rinkodarą

Plėto� kokybiškų
mokslinių tyrimų veiklą,

pritraukiant ir
motyvuojant
kvalifikuotus
specialistus

S�prin� darnią ir atvirą,
tradicijas ir inovacijas

puoselėjančią Kolegijos
bendruomenę

Puoselė� darnios ir
atviros, tradicijas ir

inovacijas jungiančios
Kolegijos kultūrą

Plėto� aktyvią vidinę
ir išorinę komunikaciją

Už�krin� nuola�nį
Kolegijos darbuotojų
profesinį tobulėjimą

Sistemingai pagal
Kolegijos priorite�nes

veiklos sri�s plėto�
darbuotojų bendrąsias,
dalykines ir didak�nes

kompetencijas

Plėto� darbuotojų
motyvavimo ir veiklos

ver�nimo sistemą,
ska�nant lyderystę

ir socialinę atsakomybę

Modernizuo� kolegijos
infrastruktūrą,
atsižvelgiant į

veiklos priorite�nes
kryp�s

Plėto� studijų ir mokslo
taikomosios veiklos

kokybei už�krin�
reikalingą infrastruktūrą 

Plėto� tvarią pagalbinę
infrastruktūrą ir aplinką,

didinant patrauklumą
ir prieinamumą

Modernizuo� kolegijos
veiklos procesus ir
valdymo sistemas Plėto� pagrindinės ir

pagalbinės veiklos
procesų valdymo

informacines sistemas

Plėto� kolegijos
kokybės vadybos

sistemą
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4. KOLEGIJOS PLĖTROS IKI 2030 METŲ STRATEGINĖS 
GAIRĖS 

 
4.1. Plėtros prioritetinės sritys 
 
Kryptingai įgyvendindama misiją, siekdama užsibrėžtos vizijos bei laikydamasi pagrindinių veiklos 
principų, Kolegija nustato šias plėtros prioritetines sritis: 

 

 
 
4.2. Plėtros tikslai, uždaviniai ir jų vertinimo kriterijai 
 
1 plėtros sritis „Aukštos pridėtinės vertės studijos ir mokslo taikomoji veikla“ 
 

Tikslo, 
uždavinio 

Nr. 

Tikslo, 
uždavinio 

pavadinimas 

Kriterijaus pavadinimas Mato 
vienetas 

Bazinė 
rodiklio 
reikšmė 

Siekiama reikšmė 

2025 2030 

  Studentų, einamaisiais metais 
įstojusių į MK, skaičius 

Asmenys 210 
 

280 330 

  NS (nuolatinių studijų) ir IS 
(ištęstinių studijų) studentų 
skaičius einamųjų metų spalio 1 d. 

Asmenys NS-90 
IS-472 

NS-170 
IS-670 

NS-250 
IS-1000 

  Studijavusių užsienio studentų dalis 
nuo visų studentų 

Procentai 0 2,2 2,5 

  Mokslo metais nutraukusiųjų 
studijas studentų dalis nuo bendro 
studentų skaičiaus („nubyrėjimas“) 

Procentai 10,1 10 10 

  Absolventų, per 12 mėnesius po 
studijų baigimo įsidarbinusių pagal 
studijų kryptį, dalis nuo visų tų 
metų absolventų skaičiaus 

Procentai 68 80 84 

  Dirbančių absolventų praėjus 6 
mėn. po studijų baigimo dalis 

Procentai 76,5 83 88 

  Mokymo(si) visą gyvenimą 
paslaugas gavusių (tobulinimo 
kursų ir seminarų) dalyvių / 
studentų skaičius 

Asmenys 1615  2000 2200 

  Einamųjų metų konsultacijų, 
seminarų, užsakomosios mokslo 
taikomosios veiklos pajamos 

Eurai 29492 35.000 50.000 

1.1 Padidinti Maksimaliam terminui akredituotų Procentai 0 50 75 

1 plėtros sritis 
„Aukštos pridėtinės 

vertės studijos ir 
mokslo taikomoji 

veikla“

2 plėtros sritis „Darni 
organizacija“

3 plėtros sritis 
„Moderni 

infrastruktūra ir 
efektyvūs procesai“



 
. 
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Tikslo, 
uždavinio 

Nr. 

Tikslo, 
uždavinio 

pavadinimas 

Kriterijaus pavadinimas Mato 
vienetas 

Bazinė 
rodiklio 
reikšmė 

Siekiama reikšmė 

2025 2030 

konkurencingų, 
kokybiškų, 
Europos ir 
regiono 
poreikius 
atitinkančių 
studijų ir 
mokymo(si) visą 
gyvenimą 
programų 
pasiūlą 

studijų krypčių dalis 

  Patobulintų studijų programų dalis Procentai 25 35,3 50 

  Pritaikytų dėstyti užsienio kalba 
programų dalis 

Procentai 25 38 42 

  Atnaujintų ir patobulintų mokymosi 
visą gyvenimą programų 
(tobulinimo kursų) dalis 

Procentai 85 90 90 

  Studijavusių užsienio studentų 
skaičius 

Asmenys 0 12 20 

1.1.1 Tobulinti 
vykdomas 
studijų 
programas 

Per einamuosius metus atnaujintų 
ir pritaikytų dėstyti užsienio kalba 
studijų dalykų skaičius 

Vienetai 50 100 150 

1.1.2 Rengti naujas 
studijų 
programas 

Per einamuosius metus parengtų ar 
pradėtų vykdyti naujų studijų 
programų skaičius 

Vienetai 1 1 2 

1.1.3. Plėtoti studijų 
kokybės 
užtikrinimo 
sistemą  

Įgyvendintų studijų kokybės 
užtikrinimo priemonių / 
rekomendacijų skaičius 

Vienetai 2 4 6 

1.1.4. Plėtoti 
mokymo(si) visą 
gyvenimą 
paslaugas 

Naujai parengtų mokymo(si) visą 
gyvenimą programų skaičius 

Vienetai 4 5 7 

1.2 Sustiprinti 
kolegijos studijų 
tarptautiškumą, 
siekiant tapti 
visaverčiais 
europinės 
studijų ir 
mokslo erdvės 
dalyviais 

Einamaisiais metais išvykusių ir 
atvykusių studentų skaičius 

Asmenys 1/7 5/14 10/20 

  Einamaisiais metais išvykusių ir 
atvykusių dėstytojų skaičius 

Asmenys 12/28 14/14 20/20 

1.2.1 Plėtoti studijų 
tarptautiškumą 
ir akademinį 
judumą 
skatinančius 
projektus 

Einamaisiais metais pasirašytų 
bendradarbiavimo sutarčių skaičius 

Vienetai 6 10 10 

  Einamaisiais metais parengtų 
paraiškų skaičius 

Vienetai 2 4 5 

1.3 Sustiprinti Ūkio subjektų (verslo ir viešojo Vienetai 1 4 5 



 
. 
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Tikslo, 
uždavinio 

Nr. 

Tikslo, 
uždavinio 

pavadinimas 

Kriterijaus pavadinimas Mato 
vienetas 

Bazinė 
rodiklio 
reikšmė 

Siekiama reikšmė 

2025 2030 

taikomųjų 
mokslinių 
tyrimų ir 
konsultacinės 
veiklą 

sektoriaus) lėšomis finansuotų 
užsakomųjų projektų (tyrimų, 
sutarčių) skaičius 

1.3.1 Plėtoti 
užsakomųjų 
mokslinių 
projektų 
rinkodarą 

Per einamuosius metus įgyvendintų 
užsakomųjų mokslinių projektų 
rinkodaros priemonių (rinkodaros 
susitikimų, pristatymų, pranešimų 
socialiniuose tinkluose, 
žiniasklaidoje ir pan.) skaičius 

Vienetai 4 20 30 

1.3.2 Plėtoti 
kokybiškų 
mokslinių 
tyrimų veiklą, 
pritraukiant ir 
motyvuojant 
kvalifikuotus 
specialistus 

Už dalyvavimą plėtojant mokslinę ir 
konsultacinę veiklą darbuotojų 
motyvavimui numatytos 
skirti lėšos einamaisiais metais 

Eurai  450 1000 2000 

  Plėtojamose užsakomuose 
moksliniuose tyrimuose 
dalyvavusių mokslininkų, tyrėjų ir 
kitų specialistų skaičius 
einamaisiais metais 

Asmenys 1 6 10 

 
2 plėtros sritis „Darni organizacija“ 
 

Tikslo, 
uždavinio 

Nr. 

Tikslo, uždavinio pavadinimas Kriterijaus pavadinimas Mato 
vienetas 

Bazinė 
rodiklio 
reikšmė 
(metai) 

Siekiama 
reikšmė 

2025 2030 

  Einamaisiais metais 
bendrąją, dalykinę arba 
didaktinę kompetenciją 
kėlusių darbuotojų dalis 

Procentai 46,4 60 70 

  Dėstytojų (asistentų, 
lektorių, docentų, profesorių) 
etatų dalis 

Procentai  37 50 55 

  Dėstytojų, turinčių mokslo 
laipsnį, užimtų etatų dalis 

Procentai 24 25 30 

  Kolegijos interneto svetainės 
lankytojų ir socialinių tinklų 
paskyrų sekėjų skaičiaus 
padidėjimas 

Procentai 5 10 10 

2.1 Stiprinti darnią ir atvirą, 
tradicijas ir inovacijas 
puoselėjančią Kolegijos 
bendruomenę 

Renginiuose, stiprinančiuose 
darnią ir atvirą, tradicijas ir 
inovacijas puoselėjančią  
kolegijos bendruomenę, 
dalyvavusių asmenų skaičius 

Asmenys 250 500 750 

2.1.1 Puoselėti darnios ir atviros, Organizuotų renginių, Vienetai 52 60 70 



 
. 
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Tikslo, 
uždavinio 

Nr. 

Tikslo, uždavinio pavadinimas Kriterijaus pavadinimas Mato 
vienetas 

Bazinė 
rodiklio 
reikšmė 
(metai) 

Siekiama 
reikšmė 

2025 2030 

tradicijas ir inovacijas 
jungiančios Kolegijos kultūrą 

neformalių veiklų skaičius 

2.1.2 Plėtoti aktyvią vidinę ir išorinę 
komunikaciją 

Įgyvendintų informacijos 
sklaidos, viešinimo 
priemonių skaičius 

Vienetai 22 25 30 

2.2 Užtikrinti nuolatinį Kolegijos 
darbuotojų profesinį 
tobulėjimą 

Bendrąją, dalykinę arba 
didaktinę kompetenciją 
kėlusių nuolatinių darbuotojų 
skaičius 

Asmenys 51 60 70 

2.2.1. Sistemingai pagal Kolegijos 
prioritetines veiklos sritis 
plėtoti darbuotojų bendrąsias, 
dalykines ir didaktines 
kompetencijas 

Bendrosios, dalykinės arba 
didaktinės kompetencijos 
kėlimo renginių skaičius 

Vienetai 5 8 10 

2.2.2. Plėtoti darbuotojų 
motyvavimo ir veiklos 
vertinimo sistemą, skatinant 
lyderystę ir socialinę 
atsakomybę 

Parengtas darbuotojų 
motyvavimo ir vertinimo 
tvarkos aprašas 

Aprašas 0 1 1 

 
3 plėtros sritis „Moderni infrastruktūra ir efektyvūs procesai“ 
 

Tikslo, 
uždavinio 

Nr. 

Tikslo, uždavinio pavadinimas Kriterijaus pavadinimas Mato 
vienetas 

Bazinė 
rodiklio 
reikšmė 
(metai) 

Siekiama reikšmė 

2025 2030 

  Vienam studentui 
tenkantis kolegijos 
patalpų plotas 

Kvadratiniai 
metrai 

12,2 8,2 8,0 

  Vienam studentui 
tenkančių informacinių 
komunikacinių 
technologijų (IKT) 
priemonių skaičius 

Vienetai 1,2 2 2,5 

  Per paskutinius 
penkerius metus 
modernizuotų kolegijos 
patalpų dalis 

Procentai 51,3 76,2 100 

  Kolegijos mokymo ir 
gyvenamosios paskirties 
pastatų, visiškai 
pritaikytų asmenims, 
turintiems judėjimo 
negalią, dalis 

Procentai 10 30 60 

  Elektroniniu būdu 
parengtų ir elektroniniu 
parašu pasirašytų 
dokumentų skaičiaus 
dalis nuo visų siunčiamų 
dokumentų skaičiaus per 
metus 

Procentai 40 60 90 

3.1 Modernizuoti kolegijos 
infrastruktūrą, atsižvelgiant į 

Modernizuotas 
(atnaujintas) patalpų 

Kvadratiniai 
metrai 

2.215 3.290 4.317 



 
. 
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Tikslo, 
uždavinio 

Nr. 

Tikslo, uždavinio pavadinimas Kriterijaus pavadinimas Mato 
vienetas 

Bazinė 
rodiklio 
reikšmė 
(metai) 

Siekiama reikšmė 

2025 2030 

veiklos prioritetines kryptis plotas 

  Įsigytų įrangos, baldų ir 
kito turto komplektų 
skaičius 

Vienetai 2 3 4 

  Mokymo ir 
gyvenamosios paskirties 
patalpų ir aplinkos 
(vietų, priemonių ir 
pan.), einamaisiais 
metais pritaikytų 
asmenims su negalia, 
skaičius 

Vienetai 3 7 12 

3.1.1 Plėtoti studijų ir mokslo 
taikomosios veiklos kokybei 
užtikrinti reikalingą 
infrastruktūrą  

Parengtų, vykdomų 
projektų skaičius 

Vienetai 2 5 8 

3.1.2 Plėtoti tvarią pagalbinę 
infrastruktūrą ir ekologišką 
aplinką, didinant patrauklumą 
ir prieinamumą. 

Parengtų, vykdomų 
projektų skaičius 

Vienetai 1 1 2 

3.2. Modernizuoti kolegijos veiklos 
procesus ir valdymo sistemas 

Naudojamų informacinių 
sistemų skaičius 

Vienetai 4 7 10 

  Naudojamų kokybės 
vadybos sistemų, 
procesų, metodų ar jų 
elementų skaičius 

Vienetai 1 2 3 

3.2.1. Plėtoti pagrindinės ir 
pagalbinės veiklos procesų 
valdymo informacines 
sistemas 

Einamaisiais metais 
įdiegtų, išplėstų ir 
atnaujintų informacinių 
sistemų skaičius 

Vienetai 1 2 3 

3.2.2. Plėtoti kolegijos kokybės 
vadybos sistemą 

Einamaisiais metais 
įdiegtų kokybės vadybos 
sistemų, procesų 
metodų ar jų elementų 
skaičius 

Vienetai 1 2 3 
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5. KOLEGIJOS 2021–2025 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 
 
1 programa „Aukštos pridėtinės vertės studijų ir mokslo taikomosios veiklos plėtojimas“ 
 

Programos efekto kriterijai 

Kriterijaus 
kodas 

Pavadinimas Mato vnt. Planuojama rodiklio reikšmė 

2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 

E-01-01 Studentų, einamaisiais metais įstojusių į Kolegiją, 
skaičius 

Asmenys 210  230 245 260 280 

E-01-02 NS (nuolatinių studijų) ir IS (ištęstinių studijų) 
studentų skaičius einamųjų metų spalio 1 d. 

Asmenys NS-90 IS-472 NS-110 IS-520 NS-130 IS-570 NS-150 IS-620 NS-170 IS-670 

E-01-03 Studijavusių užsienio studentų dalis nuo visų 
studentų 

Procentai 0 1 2 2 2.2 

E-01-04 Mokslo metais nutraukusiųjų studijas studentų dalis 
nuo bendro studentų skaičiaus („nubyrėjimas“) 

Procentai 10.1 10 10 10 10 

E-01-05 Absolventų, per 12 mėnesius po studijų baigimo 
įsidarbinusių pagal įgytą kvalifikacijos lygį, dalis nuo 
visų tų metų absolventų skaičiaus 

Procentai 68 70 73 77 80 

E-01-06 Dirbančių absolventų praėjus 6 mėn. po studijų 
baigimo dalis 

Procentai 76.5 77 79 81 83 

E-01-07 Mokymo(si) visą gyvenimą paslaugas gavusių 
(tobulinimo kursų ir seminarų) dalyvių / studentų 
skaičius 

Asmenys 1.615 1.700 1.800 1.900 2.000 

E-01-08 Einamųjų metų konsultacijų, seminarų, užsakomosios 
mokslo taikomosios veiklos pajamos 

Eurai 29.492 32.000 34.000 35.000 35.000 

 
Kodas Pavadinimas Atsakingas 

asmuo 
Vykdantys 
padaliniai 

Vykdymo 
laikotarpio 

Vykdymo 
laikotarpio 

Rezultato, produkto, indėlio (proceso) kriterijai 

Kriterijaus Pavadinimas Mato Planuojama rodiklio reikšmė 
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pradžia 
(metai) 

pabaiga 
(metai) 

kodas vnt. 2021 
m. 

2022 
m. 

2023 
m. 

2024 
m. 

2025 
m. 

1.1. Tikslas: Vykdyti 
kokybiškas 
aukštos 
pridėtinės 
vertės studijas, 
atitinkančias 
regiono darbo 
rinkos poreikius 

DPAV-A, D SPK, ESDF, VTF 2021  2025 R-01-01-
01 

Maksimaliam 
terminui 
akredituotų 
studijų krypčių 
dalis 

Procentai 0 0 12,5 37,5 50 

    SPKP, D SPK, ESDF, VTF 2021 2025 R-01-01-
02 

Patobulintų 
studijų programų 
dalis 

Procentai 25 33,3 33,3 33,3 33,3 

    SPKP, D SPK, ESDF, VTF 2021 2025 R-01-01-
03 

Pritaikytų dėstyti 
užsienio kalba 
programų dalis 

 Vienetai 3 4 4 5 5 

    EAMSCV  EAMSC 2021 2025 R-01-01-
04 

Atnaujintų ir 
patobulintų 
mokymosi visą 
gyvenimą 
programų 
(tobulinimo 
kursų) dalis 

Procentai 23 25 30 40 50 

    PVTSPSV  PVTSPS 2021 2025 R-01-01-
05 

Studijavusių 
užsienio studentų 
skaičius 

Asmenys 0 8 10 10 12 

1.1.1. Uždavinys: 
Vykdyti, 
tobulinti 
esamas ir rengti 
naujas regionui 
aktualias 
studijų 

SPKP  SPK, ESDF, VTF 2021 2025 P-01-01-
01-01 

Per einamuosius 
metus atnaujintų 
ir pritaikytų 
dėstyti užsienio 
kalba studijų 
dalykų skaičius 

Vienetai 50 60 75 85 100 
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Kodas Pavadinimas Atsakingas 
asmuo 

Vykdantys 
padaliniai 

Vykdymo 
laikotarpio 

pradžia 
(metai) 

Vykdymo 
laikotarpio 

pabaiga 
(metai) 

Rezultato, produkto, indėlio (proceso) kriterijai 

Kriterijaus 
kodas 

Pavadinimas Mato 
vnt. 

Planuojama rodiklio reikšmė 

2021 
m. 

2022 
m. 

2023 
m. 

2024 
m. 

2025 
m. 

programas  

    SPRDGV  ESDF, VTF 2021 2025 P-01-01-
01-02 

Per einamuosius 
metus parengtų 
naujų studijų 
programų skaičius 

Vienetai 1 1 1 1 1 

    KV, D ESDF, VTF 2021 2025 P-01-01-
01-03 

Vykdomų studijų 
programų skaičius 

Vienetai 12 13 11 12 13 

    KV, D ESDF, VTF 2021 2025 P-01-01-
01-04 

Studijų programų, 
įgyvendinančių 
neformaliuoju 
būdu įgytų 
kompetencijų 
pripažinimą, 
skaičius 

Vienetai 2 4 7 9 11 

1.1.1.1. Priemonė: 
Studijų 
programų 
vykdymas, jų 
tobulinimas ir 
naujų kūrimas  

D  ESDF, VTF 2021 2025 P-01-01-
01-05 

Dėstytojų skaičius Asmenys 65 70 80 85 90 

1.1.2. Uždavinys: 
Plėtoti studijų 
kokybės 
užtikrinimo 
sistemą 

ISKTV  ISKT 2021 2025 P-01-01-
02-01 

Įgyvendintų 
studijų kokybės 
užtikrinimo 
priemonių / 
rekomendacijų 
skaičius 

Vienetai 2 3 3 4 4 

1.1.2.1. Priemonė: 
Efektyvios 
studijų kokybės 
užtikrinimo 
sistemos, 
grindžiamos 
veiksminga 

ISKTV  ISKT 2021 2025 P-01-01-
02-02 

Atliktų studijų 
kokybės vertinimų 
/ apklausų / 
analizių skaičius 

Vienetai 5 5 5 5 5 
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Kodas Pavadinimas Atsakingas 
asmuo 

Vykdantys 
padaliniai 

Vykdymo 
laikotarpio 

pradžia 
(metai) 

Vykdymo 
laikotarpio 

pabaiga 
(metai) 

Rezultato, produkto, indėlio (proceso) kriterijai 

Kriterijaus 
kodas 

Pavadinimas Mato 
vnt. 

Planuojama rodiklio reikšmė 

2021 
m. 

2022 
m. 

2023 
m. 

2024 
m. 

2025 
m. 

įvairių 
socialinių 
dalininkų 
partneryste, 
plėtojimas 

1.1.3. Uždavinys: 
Plėtoti 
mokymo(si) 
visą gyvenimą 
paslaugas 

EAMSCV  EAMSC 2021 2025 P-01-01-
03-01 

Naujai parengtų 
mokymo(si) visą 
gyvenimą 
programų skaičius 

Vienetai 4 5 5 5 5 

    EAMSCV EAMSC 2021 2025 P-01-01-
03-02 

Vykdomų 
mokymo(si) visą 
gyvenimą 
programų skaičius 

Vienetai 27 27 27 27 28 

1.1.3.1. Priemonė: 
Lanksčios ir 
prieinamos  
nuoseklaus 
mokymosi visą 
gyvenimą 
paslaugų 
sistemos 
plėtojimas 

EAMSCV EAMSC 2021 2025 P-01-01-
03-03 

Mokymosi visą 
gyvenimą 
paslaugų teikime 
dalyvaujančių 
asmenų 
(dėstytojų) 
skaičius 

Asmenys 45 45 47 47 50 

1.2. Tikslas: Stiprinti 
kolegijos 
studijų 
tarptautiškumą, 
siekiant tapti 
visaverčiais 
europinės 
studijų ir 
mokslo erdvės 
dalyviais 

PVTSPSV PVTSPS 2021 2025 R-01-02-
01 

Einamaisiais 
metais išvykusių ir 
atvykusių 
studentų skaičius 

Asmenys 1/7 3/8 4/10 5/12 5/14 
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Kodas Pavadinimas Atsakingas 
asmuo 

Vykdantys 
padaliniai 

Vykdymo 
laikotarpio 

pradžia 
(metai) 

Vykdymo 
laikotarpio 

pabaiga 
(metai) 

Rezultato, produkto, indėlio (proceso) kriterijai 

Kriterijaus 
kodas 

Pavadinimas Mato 
vnt. 

Planuojama rodiklio reikšmė 

2021 
m. 

2022 
m. 

2023 
m. 

2024 
m. 

2025 
m. 

    PVTSPSV PVTSPS  2021 2025 R-01-02-
02 

Einamaisiais 
metais išvykusių/ 
atvykusių 
dėstytojų skaičius 

Asmenys 12/ 28 12/12 14/14 14/14 14/14 

1.2.1. Uždavinys: 
Aktyvinti 
akademinį 
judumą ir 
tarptautinę 
projektinę 
veiklą 

PVTSPSV PVTSPS  2021 2025 P-01-02-
01-01 

Einamaisiais 
metais pasirašytų 
bendradarbiavimo 
sutarčių skaičius 

Vienetai 6 10 10 10 10 

    PVTSPSV  PVTSPS  2021 2025 P-01-02-
01-02 

Einamaisiais 
metais parengtų 
paraiškų skaičius 

Vienetai 2  4 4 4 4 

1.2.1.1. Priemonė: 
Studentų 
akademinio 
mobilumo 
skatinimas 

PVTSPSV  PVTSPS  2021 2025 P-01-02-
01-03 

Tarptautinių 
parodų ir kitų 
renginių, kuriuose 
pristatytos 
Kolegijos studijos, 
skaičius per 
einamuosius 
metus 

Vienetai 2 2 2 2 2 

    PVTSPSV  PVTSPS  2021 2025 P-01-02-
01-04 

Renginių, 
kuriuose 
pristatytos studijų 
užsienyje 
galimybės, 
skaičius per 
einamuosius 
metus 

Vienetai 2 2 2 2 2 

1.2.1.2. Priemonė: 
Dėstytojų 
akademinio 

PVTSPSV  PVTSPS  2021 2025 P-01-02-
01-05 

Tarptautinių 
renginių, kuriuose 
dalyvavo Kolegijos 

Vienetai 2 2 2 2 2 
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Kodas Pavadinimas Atsakingas 
asmuo 

Vykdantys 
padaliniai 

Vykdymo 
laikotarpio 

pradžia 
(metai) 

Vykdymo 
laikotarpio 

pabaiga 
(metai) 

Rezultato, produkto, indėlio (proceso) kriterijai 

Kriterijaus 
kodas 

Pavadinimas Mato 
vnt. 

Planuojama rodiklio reikšmė 

2021 
m. 

2022 
m. 

2023 
m. 

2024 
m. 

2025 
m. 

mobilumo bei 
tarptautinės 
projektinės 
veiklos 
skatinimas 

dėstytojai ir kurie 
skirti rengti 
dėstytojų 
akademinio 
mobilumo arba 
tarptautinės 
projektinės 
veiklos paraiškas 
(projektus), 
skaičius per 
einamuosius 
metus 

1.3. Tikslas: Plėtoti 
mokslo 
taikomąją 
veiklą 

MTVTP  MTVT 2021 2025 R-01-03-
01 

Ūkio subjektų 
(verslo ir viešojo 
sektoriaus) 
lėšomis 
finansuotų 
užsakomųjų 
projektų (tyrimų, 
sutarčių) skaičius 

Vienetai 1 2 3 4 4 

1.3.1. Uždavinys: 
Plėtoti 
užsakomosios 
mokslo 
taikomosios 
veiklos  
rinkodarą 

KMSV KMS 2021 2025 P-01-03-
01-01 

Per einamuosius 
metus 
įgyvendintų 
užsakomųjų 
mokslinių 
projektų 
rinkodaros 
priemonių 
(rinkodaros 
susitikimų, 
pristatymų, 
pranešimų 
socialiniuose 

Vienetai 4 10 15 20 20 



 
. 

27 
Marijampolės kolegijos 2021–2025 metų strategija ir plėtros gairės iki 2030 m. 

Kodas Pavadinimas Atsakingas 
asmuo 

Vykdantys 
padaliniai 

Vykdymo 
laikotarpio 

pradžia 
(metai) 

Vykdymo 
laikotarpio 

pabaiga 
(metai) 

Rezultato, produkto, indėlio (proceso) kriterijai 

Kriterijaus 
kodas 

Pavadinimas Mato 
vnt. 

Planuojama rodiklio reikšmė 

2021 
m. 

2022 
m. 

2023 
m. 

2024 
m. 

2025 
m. 

tinkluose, 
žiniasklaidoje ir 
pan.) skaičius 

1.3.1.1. Priemonė: 
Mokslo 
taikomosios 
veiklos 
rinkodaros 
vykdymas 

KMSV KMS  2021 2025 P-01-03-
01-02 

Rinkodarą 
vykdančių 
Kolegijos 
darbuotojų 
skaičius 

Asmenys 2 3 3 3 3 

    DPAV-A, 
MTVTP, ISKTV 

MTVT, ISKT 2021 2025 P-01-03-
01-03 

Pasirašytų naujų 
bendradarbiavimo 
mokslinių 
taikomųjų tyrimų 
srityje sutarčių 
skaičius 

Vienetai 1 1 2 2 2 

1.3.2. Uždavinys: 
Tobulinti 
mokslo 
taikomąją   
veiklą ir sklaidą 

DIR,  DPAV-A PTVPS 2021 2025 P-01-03-
02-01 

Už dalyvavimą 
plėtojant 
mokslinę ir 
konsultacinę 
veiklą darbuotojų 
motyvavimui 
numatytos skirti 
lėšos einamaisiais 
metais 

Eurai 450 500 500 1000 1000 

1.3.2.1. Priemonė: 
Regionui ir 
Kolegijos veiklai 
aktualios 
užsakomosios  
mokslo 
taikomosios 
veiklos 
vykdymas 

DPAV-A,  ISKTV ISKT 2021 2025 P-01-03-
02-02 

Plėtojamuose 
užsakomuosiuose 
moksliniuose 
tyrimuose 
dalyvavusių 
mokslininkų, 
tyrėjų ir kitų 
specialistų 
skaičius 

Asmenys 1 3 4 5 6 
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Kodas Pavadinimas Atsakingas 
asmuo 

Vykdantys 
padaliniai 

Vykdymo 
laikotarpio 

pradžia 
(metai) 

Vykdymo 
laikotarpio 

pabaiga 
(metai) 

Rezultato, produkto, indėlio (proceso) kriterijai 

Kriterijaus 
kodas 

Pavadinimas Mato 
vnt. 

Planuojama rodiklio reikšmė 

2021 
m. 

2022 
m. 

2023 
m. 

2024 
m. 

2025 
m. 

einamaisiais 
metais 

1.3.2.2. Priemonė: 
Mokslo 
taikomosios 
veiklos ir 
studijų 
sinergijos 
stiprinimas, 
rezultatų 
sklaidos 
vykdymas 

SPKP, D ESDF, VTF 2021 2025 P-01-03-
02-03 

Moksliniuose 
tyrimuose 
dalyvavusių, 
mokslinėse 
konferencijose 
pranešimus 
skaičiusių 
studentų skaičius 

Asmenys 41 40 40 45 45 

1.3.2.3. Priemonė: 
Darbuotojų 
motyvavimas 
už dalyvavimą 
plėtojant 
mokslinę ir 
konsultacinę 
veiklą 

PTVPSV PTVPS 2021 2025 P-01-03-
02-04 

Parengta 
darbuotojų 
motyvavimo 
sistema (tvarkos 
aprašas ar pan.) 

Aprašų / 
tvarkų 
skaičius 

0 1 0 0 0 

    DPAV-A , DIR ESDF, VTF 2021 2025 P-01-03-
02-05 

Paskatintų 
asmenų skaičius 

Asmenys 25 
  

25 30 40 50 
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2 programa „Darnios organizacijos tobulinimas“ 
 

Programos efekto kriterijai 

Kriterijaus 
kodas 

Pavadinimas Mato vnt. Planuojama rodiklio reikšmė 

2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 

E-02-01 Einamaisiais metais bendrąją, dalykinę arba didaktinę 
kompetenciją kėlusių darbuotojų dalis 

Procentai 46.4 50 53 55 60 

E-02-02 Dėstytojų (asistentų, lektorių, docentų, profesorių) etatų dalis Procentai 37 40 42 45 50 

E-02-03 Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, užimtų etatų dalis Procentai 24 24 24 25 25 

E-02-04 Kolegijos interneto svetainės lankytojų ir socialinių tinklų paskyrų 
sekėjų skaičiaus padidėjimas 

Procentai 5 10 10 10 10 

 
Kodas Pavadinimas Atsakingas 

asmuo 
Vykdantys 
padaliniai 

Vykdymo 
laikotarpio 

pradžia 
(metai) 

Vykdymo 
laikotarpio 

pabaiga 
(metai) 

Efekto, rezultato, produkto, indėlio (proceso) kriterijai 

Kriterijaus 
kodas 

Pavadinimas Mato 
vnt. 

Planuojama rodiklio reikšmė 

2021 
m. 

2022 
m. 

2023 
m. 

2024 
m. 

2025 
m. 

2.1. Tikslas: 
Stiprinti darnią 
ir atvirą, 
Kolegijos 
tradicijas 
puoselėjančią 
bendruomenę 

KMSV KMS 2022 2026 R-02-01-01 Renginiuose, 
stiprinančiuose 
darnią ir atvirą, 
tradicijas ir 
inovacijas 
puoselėjančią  
kolegijos 
bendruomenę, 
dalyvavusių 
asmenų 
skaičius 

Asmenys 250 300 350 400 500 



 
. 

30 
Marijampolės kolegijos 2021–2025 metų strategija ir plėtros gairės iki 2030 m. 

Kodas Pavadinimas Atsakingas 
asmuo 

Vykdantys 
padaliniai 

Vykdymo 
laikotarpio 

pradžia 
(metai) 

Vykdymo 
laikotarpio 

pabaiga 
(metai) 

Efekto, rezultato, produkto, indėlio (proceso) kriterijai 

Kriterijaus 
kodas 

Pavadinimas Mato 
vnt. 

Planuojama rodiklio reikšmė 

2021 
m. 

2022 
m. 

2023 
m. 

2024 
m. 

2025 
m. 

2.1.1. Uždavinys: 
Užtikrinti 
nuolatinį 
darnios ir 
atviros 
Kolegijos 
kultūros ir  
komunikacijos 
puoselėjimą 

KMSV KMS 2022 2026 P-02-01-01-
01 

Organizuotų 
renginių, 
neformalių 
veiklų skaičius 

Vienetai 52 55 55 60 60 

      2022 2026 P-02-01-01-
02 

Įgyvendintų 
informacijos 
sklaidos, 
viešinimo 
priemonių 
skaičius 

Vienetai 22 23 24 24 25 

2.1.1.1. Priemonė: 
Kolegijos 
bendruomenės 
telkimas, 
stiprinant jos 
narių 
tapatumą 
organizacijos 
vertybių 
pagrindu 

KMSV KMS 2022 2026 P-02-01-01-
03 

Kolegijos 
bendruomenės 
telkimo 
priemonių 
skaičius 

Vienetai 6 7 8 8 9 

2.1.1.2. Priemonė: 
Vidinės ir 
išorinės 
komunikacijos 
stiprinimas, 
stiprinant 
Kolegijos 
įvaizdį  

KMSV KMS 2022 2026 P-02-01-01-
04 

Vidinės ir 
išorinės 
komunikacijos 
kanalų skaičius 

Vienetai 10 10 10 11 11 
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Kodas Pavadinimas Atsakingas 
asmuo 

Vykdantys 
padaliniai 

Vykdymo 
laikotarpio 

pradžia 
(metai) 

Vykdymo 
laikotarpio 

pabaiga 
(metai) 

Efekto, rezultato, produkto, indėlio (proceso) kriterijai 

Kriterijaus 
kodas 

Pavadinimas Mato 
vnt. 

Planuojama rodiklio reikšmė 

2021 
m. 

2022 
m. 

2023 
m. 

2024 
m. 

2025 
m. 

2.1.1.3. Priemonė: 
Studentų 
pritraukimo 
sistemos 
tobulinimas, 
siekiant 
užtikrinti 
darnią 
Kolegijos veiklą 

KMSV KMS 2022 2026 P-02-01-01-
05 

Integruotos 
rinkodaros 
plano, skirto 
studentų 
pritraukimui, 
parengimas ir 
priemonių 
įgyvendinimas 

Procentai 93 93 95 95 95 

2.2. Tikslas: 
Užtikrinti 
nuolatinį 
Kolegijos 
darbuotojų 
profesinį 
tobulėjimą 

PTVPSV PTVPS, EAMSC 2022 2026 R-02-02-01 Bendrąją, 
dalykinę arba 
didaktinę 
kompetenciją 
kėlusių 
nuolatinių 
darbuotojų 
skaičius 

Asmenys 51 55 55 60 60 

2.2.1. Uždavinys: 
Ugdyti 
darbuotojų 
kompetencijas, 
motyvaciją, 
lyderystę ir 
socialinę 
atsakomybę 

KMSV EAMSC, KMS 2022 2026 P-02-02-01-
01 

Akademinės 
kultūros 
puoselėjimo, 
bendrosios, 
dalykinės arba 
didaktinės 
kompetencijos 
kėlimo 
renginių 
skaičius 

Vienetai 52 55 55 60 60 

2.2.1.1. Priemonė: 
Darbuotojų 
motyvavimo ir 
veiklos 
vertinimo 
sistemos 

PTVPSV PTVPS  2022 2026 P-02-02-01-
03 

Parengtas 
darbuotojų 
motyvavimo ir 
vertinimo 
tvarkos 
aprašas 

Aprašas 0 1 0 0 1 
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Kodas Pavadinimas Atsakingas 
asmuo 

Vykdantys 
padaliniai 

Vykdymo 
laikotarpio 

pradžia 
(metai) 

Vykdymo 
laikotarpio 

pabaiga 
(metai) 

Efekto, rezultato, produkto, indėlio (proceso) kriterijai 

Kriterijaus 
kodas 

Pavadinimas Mato 
vnt. 

Planuojama rodiklio reikšmė 

2021 
m. 

2022 
m. 

2023 
m. 

2024 
m. 

2025 
m. 

tobulinimas, 
sudarant 
sąlygas 
profesinės 
karjeros 
augimui 

      2022 2026 P-02-02-01-
04 

Kasmetiniame 
vertinime 
įvertintų 
asmenų 
skaičius 

Asmenys 0 1 1 30 0 

2.2.1.2. Priemonė: 
Bendruomenės 
narių 
akademinės 
kultūros 
puoselėjimas, 
skatinant 
lyderystę ir 
socialinę 
atsakomybę  

KMSV KMS 2022 2026 P-02-02-01-
05 

Akademinės 
kultūros 
puoselėjimo 
renginių 
skaičius 

Vienetai 52 55 55 60 60 

2.2.1.3. Priemonė: 
Darbuotojų 
bendrųjų, 
dalykinių ir 
didaktinių 
kompetencijų   
tobulinimas 

PTVPSV EAMSC, PTVPS 2022 2026 P-02-02-01-
06 

Darbuotojų 
bendrųjų, 
dalykinių ir 
didaktinių 
kompetencijų   
tobulinimo 
renginių 
skaičius 

Vienetai 12 12 14 15 15 
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3 programa „Infrastruktūros ir procesų plėtojimas“ 
 

Programos efekto kriterijai 

Kriterijaus kodas Pavadinimas Mato vnt. Planuojama rodiklio reikšmė 

2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 

E-03-01 Vienam studentui tenkantis kolegijos patalpų 
plotas 

Kvadratiniai 
metrai 

12.2 10.3 9.8 8.9 8.2 

E-03-02 Vienam studentui tenkančių informacinių 
komunikacinių technologijų (IKT) priemonių 
skaičius 

Vienetai 1,2 1,4 1,6 1,8 2 

E-03-03 Per paskutinius penkerius metus modernizuotų 
kolegijos patalpų dalis 

Procentai 51,3 56,28 58,94 71,23 76,2 

E-03-04 Kolegijos mokymo ir gyvenamosios paskirties 
pastatų, visiškai pritaikytų asmenims, turintiems 
judėjimo negalią, dalis 

Procentai 10 15 20 25 30 

E-03-05 Elektroniniu būdu parengtų ir elektroniniu 
parašu pasirašytų dokumentų skaičiaus dalis 
nuo visų siunčiamų dokumentų skaičiaus per 
metus 

Procentai 40 45 50 55 60 

 
Kodas Pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdanty

s 
padaliniai 

Vykdymo 
laikotarpi
o pradžia 
(metai) 

Vykdymo 
laikotarpi
o pabaiga 

(metai) 

Rezultato, produkto, indėlio (proceso) kriterijai 

Kriterijau
s kodas 

Pavadinimas Mato vnt. Planuojama rodiklio reikšmė 

2021 
m. 

2022 
m. 

2023 
m. 

2024 
m. 

2025 
m. 



 
. 
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Kodas Pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdanty
s 

padaliniai 

Vykdymo 
laikotarpi
o pradžia 
(metai) 

Vykdymo 
laikotarpi
o pabaiga 

(metai) 

Rezultato, produkto, indėlio (proceso) kriterijai 

Kriterijau
s kodas 

Pavadinimas Mato vnt. Planuojama rodiklio reikšmė 

2021 
m. 

2022 
m. 

2023 
m. 

2024 
m. 

2025 
m. 

3.1. Tikslas: Užtikrinti 
infrastruktūros 
funkcionavimą 

DPAV-I IPS 2022 2026 R-03-01-
01 

Modernizuotas 
(atnaujintas) 
patalpų plotas 

Kvadratinia
i metrai 

2215 2430 2545 3075 3290 

        2022 2026 R-03-01-
02 

Įsigytų įrangos, 
baldų ir kito 
turto 
komplektų 
skaičius 

Vienetai 2 3 2 2 3 

        2022 2026 R-03-01-
03 

Mokymo ir 
gyvenamosios 
paskirties 
patalpų ir 
aplinkos (vietų, 
priemonių ir 
pan.), 
einamaisiais 
metais 
pritaikytų 
asmenims su 
negalia, skaičius 

Vienetai 3 4 5 6 7 

3.1.1. Uždavinys: 
Racionaliai ir 
efektyviai valdyti 
studijų ir mokslo 
taikomosios 
veiklos kokybei 
užtikrinti 
reikalingą 

DPAV-I IPS 2022 2026 P-03-01-
01-01 

Parengtų, 
vykdomų 
projektų 
skaičius 

Vienetai 2 1 1 2 2 
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Kodas Pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdanty
s 

padaliniai 

Vykdymo 
laikotarpi
o pradžia 
(metai) 

Vykdymo 
laikotarpi
o pabaiga 

(metai) 

Rezultato, produkto, indėlio (proceso) kriterijai 

Kriterijau
s kodas 

Pavadinimas Mato vnt. Planuojama rodiklio reikšmė 

2021 
m. 

2022 
m. 

2023 
m. 

2024 
m. 

2025 
m. 

infrastruktūrą 

3.1.1.1
. 

Priemonė: 
Kolegijos veiklos 
kokybei 
užtikrinti 
reikalingos 
infrastruktūros 
eksploatavimas 

DPAV-I IPS 2022 2026 P-03-01-
01-02 

Eksploatuojam
ų patalpų 
plotas 

Kvadratinia
i metrai 

 4317  4317  4317  4317  4317 

3.1.1.2
. 

Priemonė: 
Infrastruktūros 
tobulinimas ir 
modernizavimas
, atsižvelgiant į 
Kolegijos veiklos 
prioritetines 
kryptis 

DPAV-I IPS 2022 2026 P-03-01-
01-03 

Parengtų, 
vykdomų 
infrastruktūros 
tobulinimo ir 
modernizavimo 
projektų 
skaičius 

Vienetai 1 1 1 1 1 

3.1.2. Uždavinys: 
Plėtoti tvarią 
pagalbinę 
infrastruktūrą ir 
ekologišką 
aplinką, didinant 
patrauklumą ir 
prieinamumą 

DPAV-I IPS 2022 2026 P-03-01-
02-01 

Parengtų, 
vykdomų 
pagalbinės 
infrastruktūros 
ir aplinkos 
plėtros 
projektų 
skaičius 

Vienetai 1 1 1 1 1 

3.1.2.1
. 

Priemonė: 
Pagalbinės 
infrastruktūros ir 
aplinkos 
modernizavimas
, siekiant 

DPAV-I IPS 2022 2026 P-03-01-
02-02 

Parengtų, 
vykdomų 
pagalbinės 
infrastruktūros 
ir aplinkos 
modernizavimo 

Vienetai 1 1 1 1 1 
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Kodas Pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdanty
s 

padaliniai 

Vykdymo 
laikotarpi
o pradžia 
(metai) 

Vykdymo 
laikotarpi
o pabaiga 

(metai) 

Rezultato, produkto, indėlio (proceso) kriterijai 

Kriterijau
s kodas 

Pavadinimas Mato vnt. Planuojama rodiklio reikšmė 

2021 
m. 

2022 
m. 

2023 
m. 

2024 
m. 

2025 
m. 

tvarumo ir 
ekologiškumo 

projektų 
skaičius 

3.1.2.2
. 

Priemonė: 
Kolegijos 
pastatų ir 
aplinkos 
pritaikymas 
neįgaliųjų 
poreikiams 

DPAV-I IPS 2022 2026 P-03-01-
02-03 

Parengtų, 
vykdomų 
Kolegijos 
pastatų ir 
aplinkos 
pritaikymo 
neįgaliųjų 
poreikiams 
projektų 
skaičius 

Vienetai 0 1 1 1 1 

3.2.  Tikslas: 
Modernizuoti 
kolegijos veiklos 
procesus ir 
valdymo 
sistemas 

DIR, DPAV-I KVT, ITESC 2022 2026 R-03-02-
01 

Naudojamų 
informacinių 
sistemų skaičius 

Vienetai 4 6 6 7 7 

        2022 2026 R-03-02-
02 

Naudojamų 
kokybės 
vadybos 
sistemų, 
metodų ar jų 
elementų 
skaičius 

Vienetai 1 1 1 2 2 

3.2.1. Uždavinys: 
Plėtoti 
pagrindinės ir 
pagalbinės 
veiklos procesų 
valdymo 

 DPAV-I ITESC 2022 2026 P-03-02-
01-01 

Einamaisiais 
metais įdiegtų, 
išplėstų ir 
atnaujintų 
informacinių 
sistemų skaičius 

Vienetai 1 2 1 1 2 
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Kodas Pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdanty
s 

padaliniai 

Vykdymo 
laikotarpi
o pradžia 
(metai) 

Vykdymo 
laikotarpi
o pabaiga 

(metai) 

Rezultato, produkto, indėlio (proceso) kriterijai 

Kriterijau
s kodas 

Pavadinimas Mato vnt. Planuojama rodiklio reikšmė 

2021 
m. 

2022 
m. 

2023 
m. 

2024 
m. 

2025 
m. 

informacines 
sistemas 

3.2.1.1
. 

Priemonė: 
Kolegijos veiklos 
procesų bei 
finansų valdymo 
sistemų 
diegimas ir 
modernizavimas 

DIR KVK, ITESC 2022 2026 P-03-02-
01-01 

Einamaisiais 
metais įdiegtų, 
išplėstų ir 
atnaujintų 
informacinių 
sistemų skaičius 

Vienetai 1 1 1 1 2 

3.2.2. Uždavinys: 
Plėtoti kolegijos 
kokybės vadybos 
sistemą 

DIR KVK 2022 2026 P-03-02-
02-01 

Įdiegtų kokybės 
vadybos 
sistemų, 
procesų, 
metodų ar jų 
elementų 
skaičius 

Vienetai 1 1 1 2 2 

3.2.2.1
. 

Priemonė: 
Kokybės 
vadybos 
sistemos 
modelio, 
kuriame 
integruotos 
Europos 
aukštojo mokslo 
erdvės kokybės 
užtikrinimo 
nuostatos ir 
gairės ESG, ISO 
9001:2015 
standarto 

 DIR KVK 2022 2026 P-03-02-
02-01 

Įdiegtų kokybės 
vadybos 
sistemų, 
procesų, 
metodų ar jų 
elementų 
skaičius 

Vienetai 1 1 1 2 2 
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Kodas Pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdanty
s 

padaliniai 

Vykdymo 
laikotarpi
o pradžia 
(metai) 

Vykdymo 
laikotarpi
o pabaiga 

(metai) 

Rezultato, produkto, indėlio (proceso) kriterijai 

Kriterijau
s kodas 

Pavadinimas Mato vnt. Planuojama rodiklio reikšmė 

2021 
m. 

2022 
m. 

2023 
m. 

2024 
m. 

2025 
m. 

reikalavimai, 
visuotinės 
kokybės vadybos 
principai, 
diegimas 

3.3. Tikslas: Užtikrinti 
Kolegijos 
vykdomiems 
projektams 
finansuoti 
reikalingą 
nuosavą piniginį 
įnašą 

DIR, DPAV-I, DPAV-A BAFS 2022 2026 R-03-03-
01 

Projektų, 
kuriems 
finansuoti 
panaudotos 
Kolegijos 
paramos fondo 
lėšos, skaičius 

Vienetai 0 1 2 2 3 

3.3.1. Uždavinys: 
Pritraukti 
Kolegijos 
vykdomiems 
projektams 
finansuoti 
reikalingas 
privačių rėmėjų 
lėšas 

 DIR, DPAV-I, DPAV-
A 

BAFS 2022 2026 P-03-03-
01-01 

Einamaisiais 
metais iš 
rėmėjų gautų 
lėšų suma 
(tūkst. Eur) 

Eurais 0 2 4 6 10 

3.3.1.1
. 

Priemonė: 
Kolegijos 
paramos fondo 
sukūrimas 

 DIR, DPAV-I, DPAV-
A 

BAFS 2022 2026 P-03-03-
01-01 

Įsteigtas 
Kolegijos 
paramos 
fondas 

Vienetai 0 1 0 0 0 
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SUTRUMPINIMAI IR SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI 
 
AT – Akademinė taryba. 
BAFS – Buhalterinės apskaitos ir finansų skyrius. 
D – dekanai. 
DIR – Direktorius. 
DPAV-A – Direktoriaus pavaduotojas akademinei ir mokslo taikomajai veiklai. 
DPAV-I – Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai ir projektinei veiklai. 
DVS – dokumentų valdymo sistema. 
DVT – Dokumentų valdymo tarnyba. 
EAMSC – Edukacinis aukštojo mokslo studijų centras. 
EAMSCV – Edukacinis aukštojo mokslo studijų centro vadovas. 
EfVET – Europos techninio ir profesinio mokymo forumas. 
ESDF – Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas. 
EURASHE – Europos aukštojo mokslo institucijų asociacija. 
IPS – Infrastruktūros ir paslaugų skyrius. 
IS – ištęstinės studijos. 
ISKT – Inovacijų ir studijų kokybės taryba. 
ISKTV – Inovacijų ir studijų kokybės tarybos vadovas. 
ISKTV – Inovacijų ir studijų kokybės tarybos vadovas. 
ISŠC – Informacijos ir studijų šaltinių centras (biblioteka). 
ITESC – Informacinių technologijų ir elektroninių studijų centras 
KMS – Komunikacijos ir marketingo skyrius. 
KMSV – Komunikacijos ir marketingo skyriaus vadovas. 
Kolegija – Marijampolės kolegija. 
KT – Kolegijos taryba. 
KV – katedros vedėjas. 
KVIS – Karjeros valdymo informacine sistema. 
KVT – Kokybės vadybos tarnyba. 
MTVT – Mokslo taikomosios veiklos taryba. 
MTVTP – Mokslo taikomosios veiklos tarybos pirmininkas. 
NS – nuolatinės studijos. 
PTVPS – Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyrius. 
PTVPSV – Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vadovas. 
PVTSPS – Projektinės veiklos ir tarptautinių studijų partnerystės skyrius. 
PVTSPSV – Projektinės veiklos ir tarptautinių studijų partnerystės skyriaus vadovas. 
SA – Studentų atstovybė. 
SKS – Studijų ir karjeros skyrius. 
ŠMSM – LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 
SPK – Studijų programų komitetai. 
SPKP – Studijų programos komiteto pirmininkas. 
SPRDGV – Studijų programos rengimo darbo grupės vadovas. 
STEAM – gamtos mokslų, technologijų,  inžinerijos, meno/dizaino ir matematikos sritys. 
VF – valstybės finansuojamos (vietos). 
VNF – valstybės nefinansuojamos (vietos). 
VTF – Verslo ir technologijų fakultetas. 



7. ĮGYVENDINIMO STRATEGIJA

STRATEGINIS
VEIKLOS
PLANAS

REZULTATAI

Misija, vizija
ir strateginės 
gairės

Organizacijos
kultūra ir
partnerystė

Studentų
sėkmė

Socialinių
partnerių
indėlis

Strateginiai
veiksmai

Socialinių
partnerių
įtraukimas

Tvarios
vertės
sukūrimas

Veikla ir
pokyčiai

ĮGYVENDINIMAS

  I  ĮVS EA RMI TIK NI IE MT AA SP   II R   S POA KD YO TT IE SM

MARIJAMPOLĖS
KOLEGIJA
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Birželis:
Esamos situacijos
analizė

Liepa:
Strateginės sesijos

Rugpjūtis-spalis:
Strategijos / strateginio
veiklos plano,
metinio biudžeto,
investicijų plano ir kt.
projektų  rengimas

Lapkritis:
Strategijos  / strateginio
veiklos plano parengimas
ir pateikimas Kolegijos
tarybai

Gruodis:
Strategijos / strateginio
veiklos plano tvirtinimas
Kolegijos taryboje

Sausis-gruodis:
Strategijos / strateginio
veiklos plano stebėjimas
ir vertinimas

8. STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMO PRINCIPAI

Kintan� aplinka, kurioje Kolegija veikia, Kolegijos vidiniai pokyčiai daro įtaką strategijos krypčiai, siekiamiems strateginiams �kslus, 
todėl bū�na nuola�nė nustatytų rodiklių vykdymo stebėsena  ir kontrolė, savalaikis reikalingų sprendimų priėmimas.
Kolegijos strateginiame valdyme dalyvauja visa organizacija: vadovas, administracija ir struktūrinių padalinių darbuotojai. Už Kolegijos 
strategijos projekto parengimą ir jo pateikimą savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai ins�tucijai atsakingas organizacijos vadovas.
Strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo ver�nimas yra nuola�nis procesas, leidžian�s kontroliuo� �kslų ir uždavinių 
įgyvendinimą ir laiku reaguo� į pasikeitusius veiksnius bei priim� reikalingus sprendimus. Kolegijos veiklos pasiek� rezultatai kasmet  
pateikiami Kolegijos tarybai. 
Planavimas, ypač ilgalaikis, negali numaty� visko, kas gali iškil� ir turė� įtakos siekiant užsibrėžto �kslo. Strategija ne �k suteikia kryp� ir 
numato problemų sprendimo galimybes, bet veiklą apriboja dėl tuo metu aktualių iššūkių. Dėl šių priežasčių Kolegijos strategijos 
pagrindinės strateginės nuostatos, įskaitant priorite�nes kryp�s ir �kslus, peržiūrimi ne rečiau kaip kas trejus metus. Strategijos 
uždaviniai gali bū� �kslinami, papildomi ar išbraukiami kasmet peržiūrint einamojo periodo strateginį veiklos planą ir �kslinant 
konkrečias priemones, įgyvendinimo rodiklius bei jų reikšmes.
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