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SMK istorija skaičiuoja trečią dešimtmetį, 
todėl mūsų žvilgsnis į ateitį yra ir 
retrospektyvus, ir perspektyvus. Juk 
augindami organizaciją, kūrėme ir jos 
istoriją, tradicijas, kultūrą. Tapome dideli 
ne tik skaičiais, bet ir sukauptomis 
žiniomis, įgytomis patirtimis, išmoktomis 
pamokomis. Tai tapo organizacijos 
branduoliu - idėjų, kūrybos ir veiklos 
šerdimi,  aplink kurią buriasi 
entuziastingi, drąsūs ir veiklūs žmonės.

Visą laiką kūrėme besimokančią 
organizaciją, kuri dabar įeina į brandos 
etapą ir yra pasirengusi žinias paversti 
organizacijos išmintimi. Todėl SMK 
ateities plėtros gaires apibrėžia kolek-
tyvinės evoliucijos siekis, vienijantis 
žmones bendrakūrai ir naujos prasmės 
kūrimui. Ateityje turime tapti tokia 
organizacine sistema, kuriai 
priklausydamas žmogus patenka į 
visaapimančią tobulėjimo, kūrybos ir 
darbo terpę, kurioje skleidžiasi ne tik 
individualus potencialas, bet ir kuriama 
bendra žmonijos ateitis. Turime būti 
reikšmingų pokyčių švietimo sistemoje 
iniciatoriai ir skleidėjai, rodantys kelią 
sau ir kitiems į pažangesnės, tvaresnės, 
didesnio sąmoningumo visuomenės 
būvį. 

Dalininkė,
Gabija Skučaitė



Organizacijos pagrindas – žmonės. Žmonės, kurie inovatyviai kuria, nebijo 
rizikuoti ir drąsiai veikia, vertina gaunamas patirtis ir džiaugiasi pasiektais 
rezultatais. Toks žmonių potencialas yra organizacijos veikimo ir tobulėjimo 
variklis, leidžiantis išsikelti ir siekti ambicingų tikslų, kurti prasmingų veiklų 
įvairovę ir formuoti vertybėmis grįstą organizacijos identitetą.
Numatant SMK vystymosi kryptis buvo ypač svarbu skirti dėmesį kolegiškos 
aplinkos ir kolektyvinio veikimo patirčių kūrimui, jungtinio žmogiškojo 
potencialo įveiklinimui, sąlygų nuolatiniam tobulėjimui užtikrinimui, pozityvių
mokymosi patirčių sklaidai ir visapusiam asmenybės tobulėjimui, įgalinant 
kiekvieną darbuotoją prisidėti prie organizacijos augimo.

Direktorė, 
Viktorija Palubinskienė



ILGALAIKĖS 
STRATEGIJOS 2030 
PASKIRTIS

Socialinių mokslų kolegijos (SMK) Ilgalaikė strategija 2030 yra dokumentas, 
kuriame pristatoma, kaip kolegija vystysis 2020-2030 m. perspektyvoje. 
Šis dokumentas apibrėžia ateities viziją ir misiją bei nurodo tobulinimo 
kryptis, kurioms bus skiriama daugiausiai dėmesio. Jame pristatytos 
ateities projekcijos yra kolegijos veiklos orientyrai, kuriais vadovaujantis 
bus plėtojama ir tobulinama SMK veikla bei inicijuojami reikalingi pokyčiai.

Ilgalaikę strategiją 2030 detalizuoja Strateginis veiklos planas 2021-2025. 
Šiame plane apžvelgiamas politinių, ekonominių, socialinių, techninių 
veiksnių lemiamas kontekstas, kuriame veikia Kolegija, atliekama silpnybių, 
stiprybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė, 2021-2025 metų laikotarpiui 
nustatomi strateginiai prioritetai bei  pateikiami strateginių veiklos krypčių 
planai. Šiuose veiklos planuose detalizuojami konkretūs tikslai ir uždaviniai, 
priemonės bei jų pasiekimo vertinimo kriterijai (rezultatai bei rodikliai). 
Taip pat numatomi uždavinių ir priemonių įvykdymo terminai, už vykdymą 
atsakingi padaliniai.

Strateginio veiklos plano įgyvendinimui skirti kasmet rengiami metiniai 
veiklos planai, kuriuose numatomi trumpalaikiai veiklos tikslai, atliepiantys 
strateginio veiklos plano tikslus ir uždavinius.

Strateginio planavimo dokumentai
Planavimo laikotarpio 
trukmės perspektyva

Planavimo 
dokumentas

Planavimo 
laikotarpis

Ilgalaikė 
perspektyva

Vidutinės trukmės 
perspektyva

Trumpalaikė 
perspektyva

Ilgalaikė 
strategija

10 metų 5 metai 1 metai

Strateginis 
veiklos planas

Metiniai 
veiklos planai



ORGANIZACIJOS 
IDENTITETAS 
IR TAPATYBĖ 

Vertybės ir filosofija
SMK ateities strategija, visų pirma, grindžiama organizacijos filosofija ir 
vertybėmis. Tai organizacijos stuburas, aplink kurį tarsi ląstelės jungiasi 
žmonės, aplinka ir daiktai, idėjos ir kūriniai. Tai tampa gyvu organizacijos 
kūnu, kuriame pulsuoja gyvybė, įkūnyta kolektyviniame veikime. 
Evoliucionuojanti, įkūnyta, gyva organizacija, kurianti su žmonėmis 
ir dėl žmonių ateities, - tokią matome SMK ateinančio dešimtmečio 
perspektyvoje. 

SMK - vertybėmis grįsta, empatiška ir kompleksinė organizacija, kurioje 
tamprūs žmonių ir aplinkos ryšiai audžia naują visuomenės audinį. Jame, 
reflektuojant patirtis, kuriami nauji organizaciniai ir bendruomeniniai 
dariniai, generuojamos idėjos ir skleidžiasi įgalintas jungtinis žmonių 
potencialas. Bendruomenės vaidmenys ir pareigos nustatomi naudojant 
įvairias socialines praktikas, tokias kaip strateginės sesijos, susitikimai, 
neformalūs pokalbiai, padėkos, padrąsinimai. Šios praktikos padeda kurti 
vertybinį pamatą su konkrečiais vaidmenimis susietam laukiamam elgesiui, 
o nuolatinis lūkesčių stiprinimas sukuria ir palaiko vaidmenų struktūrą, kuri 
yra į ateitį orientuoto planavimo pagrindas. 



Tradicijų ir naujumo dermė

Holistinis požiūris

SMK ateitis taipogi sietina su praeities vertybių ir tapa-
tumo perdavimu, tuo pačiu išliekant lanksčiais socio-
kultūriniame kontekste ir ekonominių pokyčių aplinkoje 
atsirandantiems pokyčiams ir iššūkiams. Tolesnis orga-
nizacijos vystymasis priklauso nuo mūsų bendruomenės 
gebėjimų ir pasiryžimo išlaikyti tradicijas ir sieti jas su 
ateities projekcijomis. Sukurtomis ir bendruomenėje 
įsišaknijusiomis tradicijomis remiasi mūsų organizacijos 
identitetas, gebėjimas mokytis iš savęs. Šios organi-
zacinės savybės leidžia palaikyti bendruomenės dvasią, 
suteikia motyvaciją darbui ir prasmės pojūtį veiksmams, 
kuriuos atliekame kasdien. Tuo pačiu SMK yra greitai 
prisitaikanti prie pokyčių organizacija, o toks adaptyvu-
mas ir lankstumas sietinas su gebėjimu sparčiai reaguo-
ti į kontekstinius veiksnius ir egzogeninius pokyčius. 
Tradicijų ir naujumo dermė, gebėjimas sujungti tai, kas 
jau yra, su tuo, kas dar bus, yra SMK kaip organizacinio 
darinio tolesnio vystymosi ir augimo siektina prielaida.

Veikdama švietimo ir mokslo sektoriuje SMK turi tapti ateities pokyčių 
kelrodžiu, brėžiančiu kelią į tvarią, harmoningą visuomenės pažangą. 
Suvokdami globalaus masto socioekonominius ir geopolitinius pokyčius 
bei jų keliamus iššūkius, SMK matome kaip organizaciją, kuri prisiima 
aktyvią rolę skatindama holistinę, darnią visuomenės ko-egzistenciją ir 
evoliuciją. SMK ateityje matome kaip ekosistemą, kurioje tampriai susiję 
edukaciniai, verslo ir socialiniai organizacijų ir bendruomenių ryšiai 
formuoja naujo sąmoningumo ir pažangos visuomenę, o SMK yra tokių 
pokyčių erdvė ir terpė. Ji buria žmones ir organizacijas bei kuria ryšius tarp 
jų, skatindama vertybėmis grįstą lyderystę, prasmės paieškomis bei kūrimu 
paremtą mokymąsi ir aukštos moralės verslo kultūrą.



Kolektyvinis prasmės kūrimas
Žengdami į naują organizacijos vystymosi 
etapą, suvokiame prasmės bendrakūros 
svarbą organizacijos mokymęsi ir pokyčių 
valdyme. Tam reikia kurti naujas socialines 
praktikas, kurios padėtų paversti neišreikštas 
žinias organizacijos žinojimu, o po to ir 
organizacine išmintimi. Tai turi skatinti 
kokybinį virsmą, kurio epicentre - 
besimokanti ir žinioms imli organizacija, 
gebanti išsaugoti ir perduoti žinias tiek savo 
viduje, tiek ir išorėje. Todėl būtina plėtoti 
naujas socio-materialines praktikas, kuriose 
žinios būtų ne tik sužinomos, bet ir 
įkūnijamos veikime. Praktika paremtas 
prasmės kūrimas - tai naujas SMK 
organizacinio virsmo horizontalus 
prioritetas. Prasmės kūrimo perspektyva 
yra kognityvinis poslinkis organizacijos 
suvokimo ir veikimo lygmenyse. Tai leidžia 
įtraukti mūsų bendruomenės narius į naujų 
praktikų kūrimą kartu mokantis ir tyrinėjant 
naujas reikšmes.



SMK VIZIJA, 
MISIJA IR VERTYBĖS

Prasmės kūrimą matome kaip svarbiausią tolimesnio strateginio 
vystymosi kelrodį, kuriam pasitelkiame tarpasmeninį, sociokultūrinį 
bei institucinį kontekstą. Kadangi organizacijos yra nuolat kuriamos ir 
atkuriamos, siekdami įtvirtinti prasmės kūrimą, turime būti atviri ir 
lankstūs pokyčiams ir atsižvelgti į kontekstinius veiksnius. Plėtodami 
savo veiklą per vertybėmis grįstą lyderystę, prasmės paieškomis bei 
kūrimu paremtą mokymą(si) bei puoselėjamą aukštos moralės verslo 
kultūrą, siekiame atliepti individų, regionų bei šalies ekonominės, 
socialinės ir kultūrinės plėtros poreikius. 

Vizija 2030

Vizija – pripažintas ir vertinamas privataus švietimo ir mokslo branduolys, 
kuris telkia bendrą žmonių ir organizacijų potencialą ir aktualizuoja jį naujo 
sąmoningumo lygmens visuomenės pažangai bei vertės bendrakūrai.

SMK vizijos pasiekimą matome edukacinių, verslo ir socialinių 
organizacijų bei bendruomenių ryšių ekosistemoje, pasižyminčioje:
      Vertybėmis grįsta lyderyste;

      Prasmės paieškomis bei kūrimu grįstu mokymusi;

      Aukštos moralės verslo kultūra.



SMK misija
SMK misija apibūdina aukštosios mokyklos veiklos paskirtį ir pačios 
organizacijos substancinę prigimtį. 

SMK misija: 
      Atskleisti ir įgalinti žmogaus visuminį potencialą nuolatiniam 
      asmenybės tobulėjimui ir prasmingai  bei vertę kuriančiai 
      profesinei   veiklai.
      Plėtoti mokslo žiniomis ir inovacijomis grįstą veiklą siekiant prisidėti   
      prie visuomenės gerovės bei tvaraus ekonomikos augimo.
      Kurti atvirą ir įtraukią aplinką, kuri skatina pozityvius pokyčius, 
      kolektyvinį prasmės kūrimą ir holistinę ko-evoliuciją. 

Misijoje išskirti trijų pakopų teiginiai nukreipti į skirtingo lygmens poveikį 
ir mastą. 
Fundamentinė misijos paskirtis - tenkinti žmonių ir visuomenės poreikius 
mokytis visą gyvenimą ir atverti bei suteikti tokio mokymosi galimybes. 
Vykdydama šią misijos dalį, SMK tarnauja kaip mokymosi  galimybių erdvė, 
kurioje tiek fiziškai, tiek virtualiai kuriamos įvairios mokymosi formos, 
sąlygos ir aplinkos. 
Antroji misijos pakopa - tai mokslo žinių kūrimas ir jų pavertimas 
inovacijomis ekonominei ir socialinei pažangai skatinti. Įgyvendindama šią 
misijos dalį, SMK prisiima aktyvią rolę kurdama žinių tinklaveiką, 
skatindama akademinį verslumą, kurdama naujus mokslo žiniomis grįstus 
produktus ir konstruodama darnią verslo ir mokslo ekosistemą. 
Trečioji misijos pakopa - aukščiausio lygmens, ideologinio pagrindo 
misijos dalis, nukreipta į poveikio visuomenės raidai darymą. Diegdama 
holistinį požiūrį į visuomenės raidos procesus, SMK siekia būti reikšmingų 
virsmų iniciatore ir skleidėja, buriančia aplink save žmones ir organizacijas 
sutelktiniam darbui ir prasmės bendrakūrai. Prasmės kūrimas tampa 
organizacinio ir individualaus mokymosi pagrindu ir sutelkiančiu procesu, 
kuriame reikšmės ne tik artikuliuojamos, bet ir aktualizuojamos per 
bendras socialines praktikas ir veiksmus. Veikimas, kuriame kuriasi 
prasminiai kodai ir konstruojasi bendros reikšmės, yra organizacijos ir 
individų darnaus sambūvio ideologinis ir aksiologinis pamatas.



SMK vertybės 

Atvirumas – SMK puoselėja atvirumo kultūrą, priima ir skatina 
bendruomenės narių nuomonę, palaiko jų kuriamas iniciatyvas, atvirai 
ir betarpiškai bendrauja su socialiniais partneriais, mezga naujus ryšius 
strateginių tikslų siekimui.

Įvairovė ir įtrauktis  - palaikomas atviras požiūris ir parama įvairovei 
bei įtraukčiai, siekiant atliepti pasaulinės visuomenės poreikius, išlikti 
konkurencingais, empatiškais. Į įvairovę ir įtrauktį žvelgiame kaip į 
galimybę, leidžiančią būti kūrybiškais. Savo veikloje, atsižvelgdami į 
individualius poreikius, pritaikome infrastruktūrą, besimokančiųjų 
mokymosi kelius, mokymosi medžiagą. 

Socialinė atsakomybė – vykdant veiklą, laikomasi socialiai atsakingo 
požiūrio, pasitelkiant bendruomenės narių intelektinį ir kūrybinį 
potencialą, prisidedama prie visuomenei svarbių iššūkių sprendimo. 

Bendruomeniškumas – vertinamas komandinis darbas ir strateginių 
tikslų siekimas veikiant kartu, padedant vieni kitiems. 
SMK laimėjimai – visos bendruomenės laimėjimai.

Tobulėjimas – skatinamas organizacinis ir individualus augimas bei 
tobulėjimas, mokymasis, nuolatinis kvalifikacijos kėlimas, naujovių 
išbandymas, greitas ir lankstus reagavimas į vykstančius pokyčius.

Mūsų VERTYBĖS nurodo, kas svarbu mūsų bendruomenei, 
kokius standartus keliame sau ir savo partneriams, siekdami 
vizijos bei ilgalaikių tikslų. 



SMK VEIKLOS 
PRIORITETAI 
(2021-2030)

Kolegijos strateginiams tikslams pasiekti formuojami vertikalūs bei 
horizontalūs prioritetai.

Vertikalūs prioritetai 
Vertikalū prioritetai atspindi pagrindines veiklos tikslines kryptis.
Strategijoje išskiriami trys strateginiai prioritetai pagrindinėms kolegijos 
veiklos kryptims:
Horizontalūs prioritetai apima plačius, visaapimančius kolegijos kaip 
organizacijos vystymosi orientyrus, nurodančius kaip veikiame siekdami 
pokyčių, augimo ir tobulėjimo pagrindinėse veiklos kryptyse.

Studijos
Mokymasis 

visą 
gyvenimą

Mokslo 
taikomoji 

veikla

Patyriminiu 
mokymusi ir 
taikomuoju 

mokslu grįstos 
studijos

Regionų ir 
šalies poreikius 

atliepiančių 
mokymosi visą 

gyvenimą 
paslaugų teikimas

Verslo ir mokslo 
sąveikomis grįsta 
antreprenerystė 

ir poveikis 
visuomenės 

raidai 

Veiklos 
kryptis

Prioritetas



Horizontalūs prioritetai:
1. Prasmės kūrimu grįstas organizacijos vystymasis ir mokymasis.
2. Tarptautinė plėtra.
3. Tvarumas ir skaitmenizacija.

PRASMĖS KŪRIMU GRĮSTAS ORGANIZACIJOS VYSTYMASIS IR 
MOKYMASIS: šis prioritetas akcentuoja organizacijos vystymosi ir 
mokymosi svarbą, prasmės paieškomis bei kūrimu grįstą mokymąsi 
apimant organizacijos identitetą, tapatybę, organizacijos įvaizdį ir  
veidą, vidinę bei išorinę komunikaciją.
TARPTAUTINĖ PLĖTRA: globalios dimensijos integracija visose 
SMK veiklos srityse.
TVARUMAS IR SKAITMENIZACIJA: apima žaliąją ir skaitmeninę 
transformaciją akademinėje ir organizacinėje SMK veikloje. 

SMK vystymosi ir augimo orientyrai, numatomi veiksmai ir 
siekiami pokyčiai pristatomi ateities projekcijose 2030, o detalus 
judėjimas šių pokyčių link bei konkretūs kiekybiniai ir kokybiniai 
rodikliai pristatomi SMK strateginiame veiklos plane 2021-2025 
bei metiniuose planuose.



SMK2030 ATEITIES 
PROJEKCIJOS 
GLAUSTAI

Vizija

Misija

2030 
tikslai

Studijos ir 
mokslas

Mokymosi 
visą gyvenimą 

paslaugos

Mokslo ir ver-
slo bendradar-

biavimas

Vertikalūs
prioritetai

Pripažintas ir vertinamas privataus švietimo ir mokslo 
branduolys, kuris telkia bendrą žmonių ir organizacijų 
potencialą ir aktualizuoja jį naujo sąmoningumo lygmens 
visuomenės pažangai bei vertės bendrakūrai.

Atskleisti ir įgalinti 
žmogaus visuminį 
potencialą nuolatin-
iam asmenybės tob-
ulėjimui ir prasmingai  
bei vertę kuriančiai 
profesinei veiklai.

Patyriminiu 
mokymusi ir 
taikomuoju 

mokslu grįstos 
studijos

Regionų ir šalies 
poreikius 

atliepiančios 
mokymosi visą 

gyvenimą 
paslaugos

Verslo ir mokslo 
sąveikomis grįsta 
antreprenerystė 

ir poveikis 
visuomenės raidai

Plėtoti mokslo žin-
iomis ir inovacijomis 
grįstą veiklą siekiant 
prisidėti prie vi-
suomenės gerovės 
bei tvaraus ekono-
mikos augimo.

Kurti atvirą ir 
įtraukią aplinką, 
kuri skatina 
pozityvius pokyčius, 
kolektyvinį prasmės 
kūrimą ir holistinę 
ko-evoliuciją. 

Plėtoti formalųjį švietimą, kuriant skirtingų lyg-
menų mokymosi vertės grandinę, grįstą patyri-
miniu mokymųsi ir taikomojo mokslo žiniomis.

Vystyti žmogaus potencialą atskleidžiančias ir 
įveiklinančias edukacines inovacijas kompleksin-
iam visuomenės švietimo poreikių tenkinimui.

Plėtoti bendradarbiavimu paremtas verslo ino-
vacijas, prisidedančias prie darnios visuomenės 
pažangos ir konkurencingos ekonomikos. 



Išplėtota formalaus 
mokymosi grandinė, 
užtikrinant visuminio 
tobulėjimo ciklo pa-
siūlą, kurią pripažįsta 
ir vertina darbdaviai, 
besimokantys bei 
švietimo politikos 
formuotojai.

Įgyvendinama formalaus mo-
kymosi grandinė, turinti rent-
abilų besimokančiųjų skaičių, 
mokymasis grindžiamas pri-
pažintais taikomosios mokslo 
(meno) veiklos rezultatais.
2028-2029 m. gautas tai-
komųjų mokslų universiteto 
statusas bei suteikta galimybė 
vykdyti profesinės magis-
trantūros studijas atsižvelgiant 
į pasiektus kolegijų MTEP ek-
spertinio vertinimo rezultatus 
pagal LR ŠMSM patvirtintą 
metodiką.

Kuriamos regionų ir 
šalies ekonominius, 
socialinius ir kultūrin-
ius poreikius atliepi-
ančios edukacinės 
inovacijos, diversi-
fikuojant iš studijų 
veiklos gaunamas 
pajamas.

Rentabilus pa-
slaugų portfelis, 
kuriantis ženklią 
ir pripažįstamą 
vertę regionui, 
šaliai, visuome-
nei, turintis 
lygiavertį svorį 
SMK veiklų 
struktūroje.

Sustiprinta mokslo 
rezultatų komer-
cializavimo ir verslo 
inovacijų kūrimo 
veikla, plėtojant 
antreprenerystės ir 
socialinės atsako-
mybės kultūrą ko-
legijoje.  

Išplėto-
ta verslo 
ir mokslo 
bendradar-
biavimo 
bei žinių ir 
technologijų 
perdavimo 
veikla ir jos 
apimtys.  

Pokyčiai

Sėkmės 
kriterijai

4 ir 5 profesinio 
lygmens 
mokymo 
programos 
regiono 
poreikiams 
naujoms žinioms 
ir kvalifikacijai 
imliose įmonėse.

Akseleravimo 
programos 
sukūrimas 
bendrakūryba 
paremtų 
inovacijų 
kūrimui.

Atviros kūrybinių inovacijų 
platformos WeCreators 
plėtra, panaudojant ją 
patyriminio mokymosi 
skaitmenizavimui, mok-
slo-verslo tinklaveikai ir 
akademiniam verslumui 
skatinti. Atvira kūrybinių 
inovacijų platforma tarnau-
ja patirčių kūrimui suliejant 
verslo organizacijų ir kūrėjų 
potencialą.

SMK2030 
pokyčių 
projektai



SMK2030 
pokyčių 
projektai

Į aukštą pritaikomumą 
nukreiptos 6 lygmens studi-
jos, suteikiančios teorinių 
žinių ir praktinių įgūdžių 
balansą, suderinančios 
struktūrinį mąstymą ir pa-
saulėžiūrą su laisvos bei 
kūrybiškos asmenybės 
ugdymu.

Tinkamas pasirengimas ir 
teisinių bei 
organizacinių pokyčių 
atlikimas, siekiant tapti 
taikomųjų mokslų 
universitetu.

Tarptautinės studijų pro-
gramos, rengiamos 
bendradarbiaujant su 
užsienio aukštosiomis 
mokyklomis.

Inkubavimo 
paslaugų 
paketo 
sukūrimas, 
orientuotas į 
MVĮ ir talentus.

Startuolių, 
atžalinių įmonių 
kūrimas ir 
palaikymas.

Verslo ir mokslo 
tinklaveikos 
plėtra, vystant 
kolektyvinio 
intelekto ir žinių 
dalijimosi  plat-
formą Collectiv.io 

Jaunimo judėjimo 
VibeLift tolesnė 
plėtra, teikiant 
motyvacinę, 
edukacinę ir 
psicho-emocinę 
pagalbą jauniems 
žmonėms.

Mokslo ir verslo 
bendradarbiavi-
mu grįstų karjeros 
valdymo paslaugų 
tolimesnė plėtra 
jaunųjų talentų 
ugdymui.

Švietimo pokyčių 
judėjimo Eduaction 
būrimas bei 
švietimo inovacijų 
ir edukacinių 
paslaugų kūrimas. 

Horizon-
talūs 
prioritetai

Prasmės kūrimu 
grįstas organi-

zacijos vystyma-
sis ir mokymasis: 
bendruomenės 

įtraukimas į 
prasmės kūrimą ir 
mokymąsi, naujų 
praktikų kūrimą 

kartu, organizacijos 
identiteto ir tapaty-

bės stiprinimas.

Tarptautinė 
plėtra: 

globalios 
dimensijos 

integracija visose 
SMK veiklos 

srityse.

Tvarumas ir 
skaitmenizacija: 

žalioji ir 
skaitmeninė 

transformacija 
akademinėje 

ir organizacinėje 
SMK veikloje.


