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1 PRIORITETAS. LANKSČIOS, KOMPETENCIJOMIS GRĮSTOS, DIDAKTIŠKAI IR 

TECHNOLOGIŠKAI PAŽANGIOS STUDIJOS 

 

Socialinė interakcija yra esminis mokymosi elementas. 

1 lentelėje pateikiami apibendrinti pasiekimų rodiklių duomenys bei nurodomos priežastys, lėmusios 

rodiklių nepasiekimą. 
1 lentelė.  

 Rodiklis Vertinamo rodiklio 

reikšmės 

Pastabos 

Planas Įvykdymas 

1. 

Ne mažiau kaip 90 proc. 

studijų programų kiekvienais 

metais yra rentabilios pagal 

studentų priėmimo duomenis 

ir priėmimo planą;  

90 proc. 90 proc. 

Remiantis SMK priėmimo rezultatais kiekvienais mokslo metais į ne mažiau 

kaip 90 proc. studijų programų yra vykdomas priėmimas ir surenkamos 

rentabilios studentų grupės.  

2. 

Ne mažiau kaip 85 proc. 

absolventų per metus po 

studijų baigimo yra įsidarbinę 

arba sukūrę nuosavą verslą; 

85 proc. 75 proc. 

Remiantis ŠVIS duomenimis, net 78 proc. absolventų, baigusių studijas 

2017-2021 m., sėkmingai įsidarbino. 71 proc. absolventų dirba pagal darbo 

sutartis ir 7 proc. absolventų dirba savarankiškai. 

Aukščiausius įsidarbinamumo rodiklius demonstruoja absolventai baigę šias 

SP: Bankininkystė ir investicijų valdymas (92 proc.), Teisė (90 proc.), 

Programavimas ir multimedijos (85 proc.), Kompiuteriniai žaidimai ir 

animacija (88 proc.), Sveikatingumo ir poilsio industrijos (89 proc.), 

Maitinimo verslas (80 proc.), Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika (84 

proc).  

Daugiausiai savarankiškai dirbančių absolventų yra baigę Videokūryba ir 

medijos (67 proc.), Estetinė kosmetologija (25 proc.), Sveikatingumo ir 

poilsio industrijos (21 proc.), Kompiuteriniai žaidimai ir animacija (13 

proc.) SP. 

3. 

Ne mažiau kaip 40 proc. 

studijuojančiųjų renkasi 

lanksčias studijų formas ir 

mišrius mokymosi būdus, 

individualizuotą mokymą, 

derina darbą ir studijas.  

40 proc. 40 proc. 

Apie 40 proc. stojančiųjų renkasi studijuoti sesijiniu studijų grafiku. 

Sesijinių studijų grafiku studijos studentams organizuojamos sesijomis 

hibridiniu būdu. Šie studentai paskaitas gali klausyti tiek atvykę į kolegiją, 

tiek iš namų. Sesijinis studijų grafikas sudaro sąlygas studentui derinti savo 

studijas su profesine ar kita asmenine veikla.  

4. 

Studentų pasitenkinimo 

studijų kokybe vertinimo 

vidurkis yra ne mažesnis nei 

4,5 balo penkiabalėje 

vertinimo skalėje 

4,5 balo 4,5 

Bendras studentų pasitenkinimas studijomis yra 4,5 balai iš 5. Susisteminta 

informacija apie studentų pasitenkinimą studijomis pateikiama kiekvienos 

studijų programos studentų apklausų suvestinėse. 

 

Ilgalaikiai tikslai ir priemonės: 

1. Formuoti studijų programų pasiūlą, atsižvelgiant į regiono, šalies ir Europos ekonominės ir 

socialinės plėtros tendencijas, visuomenės ir darbo rinkos poreikius. 

 

Priemonės: 

Sisteminga regiono, šalies ir Europos ūkio plėtros tendencijų analizė ir profesinio poreikio 

tyrimų vykdymas, siekiant identifikuoti naujų studijų programų poreikius aktualiose verslo plėtros 

srityse. 

Siekiant identifikuoti naujų studijų programų poreikius aktualiose verslo plėtros srityse, jų atitiktį 

visuomenės ir darbo rinkos poreikiams, Kolegijoje sistemingai atliekami profesinio poreikio tyrimai. 

Atliekant šiuos tyrimus, analizuojami tarptautiniai ir nacionaliniai profesinį lauką reglamentuojantys 

strateginiai dokumentai, teisės aktai, atliekama makroekonominių bei darbo rinkos statistinių rodiklių analizė, 

įvertinama ekspertų, darbdavių ir socialinių partnerių nuomonė dėl kokybinio ir kiekybinio specialistų 

poreikio darbo rinkai, vertinant šalies vystymosi bei žmonių gerovės kontekstą. Analizuojamu laikotarpiu 

buvo atlikti šie profesinio poreikio tyrimai: bendrosios praktikos slaugos, kineziterapijos, sveikatingumo ir 

sporto vadybos, energetikos vadybos, pedagogikos, žmonių išteklių vadybos, organizacijų ir bendruomenių 

vadybos, vaidybos ir pasakojimo meno. logistikos profesinio poreikio tyrimai. 

Ryšių su darbdavių organizacijomis palaikymas, darbdavių apklausų ir apskrito stalo diskusijų 

organizavimas siekiant nustatyti trūkstamų specialistų poreikius.  

Siekiant užtikrinti studijų proceso kokybę bei nuolat ją tobulinti taip pat vykdomi profesinio poreikio 

tyrimai, organizuojami socialinių dalininkų susitikimai, diskusijos, apklausos, bendri projektai, aktyviai 

aktyviai reaguojama į grįžtamojo ryšio rezultatus, juos aptariant susitikimų metu ir viešinant Kolegijos E-

mokymas sistemoje. Apklausos ir susitikimai su darbdaviais vyksta keliais etapais: 



 1 kartą per metus vykdomas socialinių partnerių nuomonės tyrimas apie studentų atliktos 

praktikos kokybę, baigiamųjų darbų vertinimą, remiantis baigiamųjų darbų gynimo 

organizavimu. Socialiniai partneriai aktyviai dalyvauja nuomonių tyrimuose, nes supranta 

ruošiamo specialisto svarbą darbo rinkai. 

 socialiniai partneriai dalyvauja SP komitetų veikloje, kur išsako savo nuomonę apie vykdomų 

studijų kokybę ir jos tobulinimą; 

 socialiniai partneriai dalyvauja apskrito stalo diskusijose dėl esamų studijų programų 

vykdymo ir naujų rengimo; 

 socialiniai partneriai kasmet dalyvauja profesinio poreikio tyrimuose dėl rengiamų specialistų 

atitikties darbo rinkos poreikiams. 

 Naujų unikalių studijų programų rengimas visose studijų srityse, atsižvelgiant į ekonominės ir 

socialinės plėtros tendencijas, globalius visuomenės ir darbo rinkos poreikius. 

Analizuojamu laikotarpiu SMK parengė kelias naujas unikalias studijų programas: Organizacijų ir 

bendruomenių vadyba, Vaidyba ir pasakojimo menas. 

Stojančiųjų informavimas apie siūlomas studijų programas ir visuomenės nuomonės 

formavimas apie perspektyvias, dideles įsidarbinimo galimybes turinčias specialybes.  

Priėmimo tvarka skelbiama Kolegijos internetiniame puslapyje www.smk.lt, LAMA BPO tinklapyje 

www.lamabpo.lt, informaciniame leidinyje „Kur stoti?“, Kolegijos leidžiamoje informacinėje medžiagoje. 

Informacija apie vykdomų studijų programų priėmimo reikalavimus taip pat pristatoma dalyvaujant Aukštųjų 

mokyklų studijų parodose, vykstant į Karjeros dienos renginius Lietuvos vidurinėse, profesinėse mokyklose 

ir gimnazijose, taip pat dalyvaujant kituose įvairių organizacijų ar asociacijų organizuojamuose profesijų 

pristatomuose renginiuose ir pan. 

 

2. Skatinti atvirą, į studentą orientuotą ir studijų rezultatais grįstą holistinio ugdymo modelį, 

plėtojantį asmens profesines, konceptualiąsias ir socialines kompetencijas. 

 

Priemonės: 

Autentiškos, atliktais mokslo tyrimais ir edukacine patirtimi pagrįstos mokymo metodikos, 

paremtos sinerginiu modeliu, integruojančiu holistinio ir eksperimentinio ugdymo principus, 

sukūrimas ir įdiegimas. 

Kolegijoje yra taikoma patirtinio mokymo metodika (patvirtinta SMK Akademinės tarybos posėdyje 

(2020-05-22 Nr.2)). Šios metodikos pagrindu dėmesys skiriamas studentų kaip jaunųjų profesionalų ugdymui. 

Dėstytojai, savo sričių ekspertai, padeda jiems spręsti realius verslo iššūkius, leidžia eksperimentuoti, klysti 

bei mokytis iš savo klaidų, taip pat mokytis kritiškai mąstyti ir bendradarbiauti su kitais komandos nariais. 

Integralaus dalykinių kompetencijų ir asmens bendrųjų gebėjimų, asmeninių savybių bei 

vertybinių nuostatų ugdymo modelio realizavimas, pertvarkant studijų programų turinį ir struktūrą. 

Visose studijų kryptyje studijuojantys studentai turi galimybes individualizuoti savo studijas. 

Kiekvienais studijų metais studentai gali pasirinkti pasirenkamuosius studijų dalykus, kuriuos nori studijuoti 

ir kurie geriausiai atlieptų jų, kaip būsimų specialistų, profesinius lūkesčius. Studentams suteikiama galimybė 

rinktis pasirenkamųjų studijų dalykus, skirtus tarpkryptinėms studijoms ir bendrosioms kompetencijoms 

ugdyti. Numatyta pasirenkamųjų studijų dalykų apimtis – 12 kreditų. Kiekvienais mokslo metais, 

Direktoriaus įsakymu, kiekvienai Kolegijoje vykdomai studijų krypčiai yra patvirtinamas Pasirenkamųjų 

studijų dalykų sąrašą. 

Studentų socialinių kompetencijų ir atsakomybių ugdymas, įtraukiant juos į konsultavimo, 

mentorystės, savanorystės veiklas ir siekiant dermės su studijų rezultatais. 

SMK pabrėžia savanorystės vertę, mato ją kaip pagrindą tvarios ir pilietiškai atsakingos visuomenės 

formavimuisi, naudingų profesinių ir bendrųjų įgūdžių įgijimui, kurie svarbūs integruojantis ir prisitaikant 

prie kintančios darbo, verslo aplinkos. Tuo tikslu dėstytojai patys inicijuoja ir įgyvendina visuomenei 

naudingas iniciatyvas, integruoja jas į studijų procesą įtraukdami ir studentus, pvz. kiekvienais metais Kūrybos 

ir pramogų industrijų SP studentai rengia kultūrinę renginio programą ir vyksta į „Caritas“ senelių globos 

namus. Tarp kitų socialinių iniciatyvų paminėtinos: kasmetinė solidarumo akcija „Uždek žvakelę“, kurios 

metu tvarkomi apleisti kapai ir uždegamos atminimo žvakutės ant apleistų kapų; studentų inicijuota socialinė 

akcija su Maltos ordino atstovais „Padovanok lėkštę sriubos vienišam senoliui“; tarptautinių studentų 

tarpkultūrinių dirbtuvių organizavimas Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ auklėtiniams; pažymėdami 



Pasaulinę gyvūnų globos dieną 2019 m., SMK studentai organizavo akciją „Ištiesk leteną“ kviesdami prisidėti 

prie gyvūnus globojančių organizacijų darbo sąlygų gerinimo. 

3. Kurti modernią mokymo ir mokymosi aplinką, užtikrinančią studijų kokybę ir skatinančią 

atvirą, sinergija ir bendradarbiavimu grįstą mokymąsi.  

 

Priemonės: 

E-studijų sistemos plėtojimas ir palaikymas, visuotinis virtualios mokymo(-si) platformos ir kitų 

e-studijų techninių priemonių bei infrastruktūros naudojimas, e-mokymosi priemonių kūrimas ir 

atvirųjų mokymosi išteklių naudojimas, siekiant pagerinti studentų aprūpinimą mokymosi ištekliais. 

Kolegijos dėstytojai aktyviai naudoja virtualią mokymo aplinką „E-mokymas“, kurioje studentams 

pateikia studijų dalyko mokymosi medžiagą, tikslią ir išsamią studijų informaciją, savikontrolės, tarpinių 

atsiskaitymų ir egzaminų užduotis, studijų dalyko vertinimo sistemą. 

 

4. Diegti lanksčias studijų formas, būdus, integralius studijų modelius siekiant studijų 

prieinamumo, atitikimo studijuojančiųjų lūkesčiams ir galimybėms. 

 

Priemonės: 

Studijų prieinamumo didinimas, taikant lanksčią ir pažangią techninių ir technologinių 

priemonių visumą - virtualizuojant studijas bei teikiant jas nuotoliniu būdu, sudarant galimybes 

asmenims pagal jų poreikius ir interesus pasirinkti studijų formą ir būdus, formuoti individualų studijų 

profilį ir pan. 

Studijos SMK individualizuojamos, kai studentai gali pasirinkti jiems patogų studijų grafiką: dieninį 

arba sesijinį. Paskaitos pagal dieninį studijų grafiką vykdomos dienos metu, paprastai paskaitos prasideda nuo 

8:30 val. Sesijinių studijų grafiku studijos studentams organizuojamos sesijomis hibridiniu būdu. Šie studentai 

paskaitas gali klausyti tiek atvykę į kolegiją, tiek iš namų. Sesijinis studijų grafikas sudaro sąlygas studentui 

derinti savo studijas su profesine ar kita asmenine veikla. 

Neformaliuoju būdu ir savišvieta įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos 

diegimas, sudarant palankias sąlygas mokymuisi visą gyvenimą. 

SMK, įgyvendindama studijų kokybės užtikrinimo politiką, yra aiškiai reglamentavusi ir nuosekliai 

vykdo kvalifikacijų, dalinių studijų ir ankstesnio neformalaus bei savaiminio mokymosi pripažinimą. E-

mokymas aplinkoje ir smk.lt internetiniame puslapyje skelbiamos užsienyje įgytų kvalifikacijų, dalinių studijų 

ir ankstesnio neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimo tvarkos.  

Įgyvendinant projektą ,,Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos 

kūrimas ir diegimas” (VP1-2.1.-ŠMM-04-K-03-001) buvo parengtos neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 

3 vertinimo metodikos: „Transporto ir logistikos verslas“, „Finansų apskaita“, „Taikomasis programavimas ir 

multimedija“. 

Pasirengimas organizuoti studijas studentams su specialiaisiais poreikiais.  

SMK ypatingą dėmesį skiria labai gerai ir puikiai besimokantiems studentams, turintiems ypatingus 

mokymosi ir savęs realizavimo poreikius. Studentai, kurie nori aktyviai įsitraukti į mokslinę taikomąją veiklą, 

gauna papildomas dėstytojų konsultacijas. Šie studentai įtraukiami į projektines veiklas, jiems sudaromos 

sąlygos realizuoti save kuriant projektus ir juose dalyvaujant, pvz., estetinės kosmetologijos baigiamojo kurso 

studentė R. Lukošiūtė atliko tyrimą „Dekoratyvinės kosmetikos poveikis probleminės veido odos būklei 

paauglystės laikotarpiu” Gargždų Vaivorykštės gimnazijoje; Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos 

programos studentė D. Gedvilaitė atliko komandinio darbo organizavimo ir motyvacijos ryšio tyrimus 

Klaipėdos regiono logistikos įmonėse; Tarptautinio verslo ir komunikacijos programos studentė D. Jovaišaitė 

pagal UAB „Linveka” užsakymą atliko tyrimą „Komandinio darbo organizavimo efektyvumas”.  

SMK sudaro sąlygas specialiųjų poreikių studentams pilnavertiškai dalyvauti studijų procese ir 

bendruomenės veiklose. Kiekviename SMK filiale yra liftai, specialūs laiptų paviršiai, sanitariniai mazgai, 

esant reikalui naudojami keltuvai ir kt. priemonės. Studentai, turintys negalią arba laikiną sveikatos sutrikimą, 

gali individualizuoti savo studijas. Studijų aplinką, studijų medžiagą SMK administracija ir dėstytojai 

stengiasi pritaikyti pagal individualius studijuojančiųjų poreikius. Analizuojamu laikotarpiu SMK studijavo 

247 studentai, turintys fizinę negalią. 

 



5. Siekti studijų turinio ir sandaros atitikties numatytiems studijų rezultatams, atliepiant 

aktualias pasaulinės mokslo ir technologijų pažangos tendencijas, socio-ekonominius pokyčius bei 

aukštąjį mokslą reglamentuojančius teisės aktus.  

 

Priemonės: 

Studijų programų turinio ir sandaros atnaujinimas, siekiant dermės ir atitikties Europos 

aukštojo mokslo erdvės, Lietuvos švietimo strateginėms ir aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo 

nuostatoms. 

Visose studijų kryptyse esančių studijų programų turinys ir sandara atnaujinama atsižvelgiant į darbo 

rinkos pokyčius, poreikius. Studijų kryptyse vykdomų studijų programų tikslai, studijų rezultatai, studijų 

programų turinys, struktūra taip pat atitinka Bolonijos proceso tikslus kuriant Europos aukštojo mokslo erdvę, 

Europos Sąjungos aukštojo mokslo plėtros dokumentus ir rekomendacijas bei Lietuvos Respublikos teisinius 

dokumentus, reglamentuojančius akademinius ir profesinius verslo kūrimo specialisto reikalavimus: 

1. Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymas. 2016 m. birželio 

29 d. Nr. XII-2534; 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo 

patvirtinimo“. 2010 m. gegužės 4 d. Nr. 535; 

3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl studijų krypčių ir krypčių grupių, 

pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių 

sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo“. 2016 m. gruodžio 1 d. Nr. V-1075; 

4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl studijų pakopų aprašo 

patvirtinimo“. 2016 m. lapkričio 16 d. Nr. V-1012; 

5. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl bendrųjų studijų vykdymo 

reikalavimų aprašo patvirtinimo“. 2016 m. gruodžio 30 d. Nr. V-1168; 

6. Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatos ir gairės (ESG). 2015 ; 

7. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija 2006/962/EB „Dėl bendrųjų visą gyvenimą 

trunkančio mokymosi gebėjimų“. 2006; 

8. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija 2008/C 111/01/EB „Dėl Europos mokymosi visą 

gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo“. 2008; 

9. ECTS naudotojo vadovas. Europos komisijos leidinys „ECTS User Guide“, 2009. Vertė nacionalinė 

Bolonijos ekspertė Raimonda Markevičienė; 

10. Viešosios įstaigos Socialinių mokslų kolegijos studijų reglamentas. 

Studijų programų turinio ir numatomų pasiekti studijų rezultatų nuolatinis atnaujinimas, 

atsižvelgiant į mokslo ir technologijų pažangos tendencijas, socio-ekonominius pokyčius, visuomenės ir 

socialinių dalininkų poreikius. 

Siekiant pagrįsti studijų kryptyse esančių studijų programų studijų tikslų ir rezultatų atitiktį 

visuomenės ir darbo rinkos poreikiams, Kolegijoje periodiškai atliekami profesinio poreikio tyrimai. Atliekant 

šiuos tyrimus analizuojami tarptautiniai ir nacionaliniai strateginiai dokumentai, teisės aktai, atliekama 

makroekonominių bei darbo rinkos statistinių rodiklių analizė, įvertinama ekspertų, darbdavių ir socialinių 

partnerių nuomonė dėl kokybinio ir kiekybinio specialistų poreikio darbo rinkai, vertinant šalies vystymosi 

bei žmonių gerovės kontekstą. 

 

6. Diegti visuminę, kriterijais grįstą, į studijų rezultatus orientuotą studentų pasiekimų 

vertinimo sistemą, užtikrinančią vertinimo kokybės kultūrą bei skatinančią studijuojančiųjų pažangą 

ir mokymosi visą gyvenimą siekį. 

 

Priemonės: 

Vertinimo strategijų, numatančių inovatyvius modelius ir metodus pasiektiems studijų 

rezultatams vertinti ir leidžiančių ugdyti studentų gebėjimus adaptatyviai taikyti turimas žinias ir 

kūrybiškai veikti realiame profesiniame gyvenime, parengimas. 

Vykdant studijų kryptyse esančias studijų programas vadovaujamasi Kolegijos studijų rezultatų 

vertinimo tvarka, kurioje numatomas kaupiamojo vertinimo sistemos taikymas. Dalykų programose, laikantis 

nuoseklumo ir sistemingumo principų, numatyti tarpiniai atsiskaitymai, kurių metų yra vertinami konkretūs 

dalyko studijų rezultatai. Atsižvelgus į studijų rezultato sudėtingumą, nustatomas kiekvieno tarpinio 

atsiskaitymo svoris galutiniam pažymiui. Nuo tikrinamo studijų rezultato sudėtingumo priklauso pasiekimų 



vertinimo metodai ir priemonės, konkrečių vertinimo užduočių turinys, kriterijai ir sudėtingumo lygis. 

Kiekvieno dalyko studijos yra baigiamos egzaminu. Pasiektus studijų programos studijų rezultatus studentai 

demonstruoja ir gindami baigiamąjį darbą. 

Nuolatinio vertinimo sistemos monitoringo vykdymas, siekiant užtikrinti taikomos vertinimo 

sistemos aiškumą, objektyvumą ir numatyti tobulinimo veiksmus. 

 studijų dalykų studijų rezultatų vertinimo principus ir kriterijus, egzaminų ir kitų akademinių 

atsiskaitymų vykdymo ir vertinimo tvarką Kolegijoje nustato Studijų rezultatų vertinimo 

tvarkos aprašas. 

 studijų dalykų studijų rezultatams vertinti Kolegijoje taikomas kaupiamasis vertinimas, kuris 

atliekamas viso semestro ir egzaminų sesijos metu. Taikant kaupiamąjį vertinimą, studijų 

rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais, o galutinis pažymys susumuoja tarpinių 

atsiskaitymų ir egzaminų pažymius.  

 vertinimo kriterijai pateikiami dalykų programose, o detalizuojami dėstytojo parengtoje dalyko 

vertinimo sistemoje. 

 žinių, supratimo ir gebėjimų vertinimui Kolegijoje taikoma kriterinė pasiekimų vertinimo 

sistema, naudojant dešimties balų skalę, kiekvieną balą grindžiant aiškiais vertinimo kriterijais, 

susietais su studijų programos ir dalyko studijų rezultatais. 

 

7. Sutelkti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos, nuolat besimokantį, imlų naujovėms, gebantį kurti 

ir perduoti žinias akademinį personalą. 

 

Priemonės: 

Akademinio personalo, gebančio taikyti kolegijos sukurtą autentišką holistinio ir 

eksperimentinio ugdymo principais pagrįstą studijų metodiką, nuolat tobulinančio savo dalykines 

kompetencijas, gebančio bendradarbiauti ir dirbti tinkle, subūrimas ir parengimas pedagoginei veiklai. 

SMK akademinio ir neakademinio personalo skaičių lemia išsikelti strateginiai tikslai, jiems pasiekti 

suplanuoti uždaviniai ir rodikliai, šalies socialinės ir ekonominės tendencijos, vykdomų SP skaičius, studentų 

skaičiaus kaita, finansinės galimybės, struktūros pokyčiai ir kt. veiksniai. 

Vertinant pirmus (2011 m.) ir paskutinius (2020 m.) analizuojamo laikotarpio metus, matoma, kad 

bendras dėstytojų skaičius išaugo 56 proc. Tai lėmė ženklus bendras studentų ir SP skaičiaus (nuo 13 iki 18) 

augimas, 2018 m. atidarytas Kauno filialas. 

Akademinio personalo tarptautinių akademinių mainų pagal įvairias tarptautines programas ir 

bendradarbiavimo iniciatyvas, siekiant perimti ir pritaikyti užsienio šalių patirtį, inovatyviai ir 

kūrybiškai veikti, išplėtojimas. 

Personalo judumas pagal Erasmus+ programą priklauso nuo skiriamo finansavimo dydžio aukštosioms 

mokykloms. Nors 100 proc. panaudojama skirta dotacija personalo tarptautiniam mobilumui, poreikis, 

plečiantis SP pasiūlai, augant dėstytojų bei darbuotojų skaičiui, yra žymiai didesnis, lyginant su gaunama 

dotacija. Kiekvienais metais tarptautinio judumo galimybėmis, atsižvelgiant į skiriamą finansavimą (Erasmus 

KA103, KA107, KA171 programa, VB dotacija), gali pasinaudoti apie 15-20 darbuotojų, iš jų – didžiąją dalį 

sudaro akademinis personalas. 

Bendrai analizuojamu laikotarpiu įvykdyti 99 tarptautiniai mobilumai bei 13 virtualių mobilumų, 

kuriuose dalyvavo akademinis ir neakademinis personalas. Šių mobilumų įgyvendinimui 100 proc. buvo 

panaudota skirta dotacija tarptautiniam mobilumui. 45 mobilumai įgyvendinti dėstymo tikslais, 54 mobilumai 

– mokymosi tikslais.  

Dėstytojai aktyviai dalyvauja ne tik dėstymo, bet ir mokymosi mobilumuose, siekdami perimti gerąją 

patirtį, aptarti bendradarbiavimo galimybes, bendras iniciatyvas projektinėje, mokslo taikomojoje veikloje, 

susipažinti su materialine studijų baze partnerinėse institucijose.  

 

8. Įtraukti socialinius partnerius ir kitus rinkos dalyvius į studijų turinio kūrimą ir studijų 

programų įgyvendinimą orientuojantis į socialinės bendrystės principus.  

 

Priemonės: 

Bendradarbiavimo modelio ir mechanizmų, įtraukiančių socialinius partnerius į studijų 

programų rengimo ir tobulinimo procesą, sukūrimas. 



Kolegijos socialiniai partneriai dalyvauja: Studijų programos komiteto posėdžiuose, apskritojo stalo 

diskusijose. Baigiamųjų darbų viešuosiuose gynimuose. Specialistų poreikio darbo rinkoje tyrimuose. 

Formuluojant verslo iššūkius. Suteikiant mokomosios ir baigiamosios profesinės veiklos praktikos vietas. 

Kolegijos organizuojamuose renginiuose, pvz., „Karjeros diena” ir kt. Organizuojant išvykstamąsias ir 

viešąsias paskaitas. 

Studentų baigiamųjų darbų rengimas pagal verslo įmonių, ūkių, kitų organizacijų užsakymus, 

suderintus su kolegijos reikalavimais šiems darbams. 

Viena iš galimybių prisidėti prie poveikio regionams bei šaliai yra konkretiems regionams, šaliai 

aktualių temų analizė rengiant studentų baigiamuosius, savarankiškus/projektinius, užsakomuosius tyrimus. 

SMK, organizuodama BD rengimą, pateikimą, gynimą ir vertinimą vadovaujasi LR Mokslo ir studijų įstatymo 

Nr. XI-242 pakeitimo įstatymu; LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl bendrųjų studijų vykdymo 

reikalavimų aprašo patvirtinimo“; SKVC patvirtintais studijų krypčių aprašais, SMK studijų reglamentu 

(2020), SMK Baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir saugojimo tvarkos aprašu bei kitais dokumentais. SMK 

Baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir saugojimo tvarkos apraše bei atskirų SP baigiamųjų darbų rengimo 

metodiniuose nurodymuose reglamentuojamas, BD praktinis pritaikomumas, šiuolaikinės darbo rinkos 

aktualijos, inovatyvios tendencijos, užtikrinančios BD aktualumą regiono ir šalies raidai. 

 

9. Kurti inovatyvius studijų produktus pasitelkiant studijų tarptautiškumo galimybes. 

 

Priemonės: 

Jungtinių, dvigubo laipsnio, tęstinių studijų programų kūrimas ir vykdymas bendradarbiaujant 

su tarptautiniais partneriais, dalyvavimas įgyvendinant intensyviąsias ir dalines studijas.  

Anglų kalba vykdomų studijų programų skaičius išaugo nuo 1 iki 5 programų - Tarptautinis verslas, 

Turizmas ir poilsis, Programavimas ir multimedija, jungtinio laipsnio studijų programos „Technologijų ir 

inovacijų valdymas“, „Tarptautinis marketingas ir ženklodara“. 

Vykdomų studijų programų tarptautiškumo užtikrinimas turinio, vykdymo ir kokybės 

užtikrinimo aspektais.  

Visos SMK vykdomos studijų programos/studijų kryptys tarptautinių užsienio ekspertų įvertintos 

teigiamai. Vadinasi yra studijų kokybė, ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu.  
 

2 PRIORITETAS. MOKYMOSI FORMŲ, BŪDŲ IR GALIMYBIŲ ĮVAIROVĖ, DERMĖ, 

PRIEINAMUMAS IR TĘSTINUMAS 

 

SMK 2011 – 2020 m. Integruotos plėtros strategijoje įtvirtintas mokymosi visą gyvenimą prioritetas, 

skatina SMK pajamų diversifikavimą, neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimą, skirtingų 

mokymosi visą gyvenimą veiklų įgyvendinimo pasiūlą visuomenei, SMK dėstytojų aktyvų įsitraukimą į 

mokymosi visą gyvenimą paslaugų teikimą. 2 lentelėje pateikiama informacija apie Integruotos plėtros 

strategijoje (2011 – 2020 m.) numatytų 4 ilgalaikių „Mokymasis visą gyvenimą” pasiekimų rodiklius 

ataskaitiniu laikotarpiu, t.y. 2011 – 2020 m.: 
2 lentelė. 

Nr. Rodiklio pavadinimas 
Pasiektas 

rodiklis 
Pasiekimo pagrindimas 

1. Ne mažiau kaip 30 proc. 

pajamų Kolegijos pajamų 

struktūroje kasmet turi 

sudaryti pajamos iš mokymosi 

visą gyvenimą paslaugų 

teikimo 

10-15 proc. 

Ataskaitiniu laikotarpiu rodiklis nėra pasiektas dėl atsakingų asmenų pardavimų 

kompetencijos trūkumo. Todėl planuojama suburti pardavimų komandą, kuri 

vykdys SMK mokymosi visą gyvenimą paslaugų pardavimus.  

2. Ne mažiau kaip 80 proc. 

asmenų, kuriems buvo 

įvertintos neformaliu būdu 

įgytos kompetencijos, tapo 

Kolegijos studentais ir įgijo 

kvalifikaciją 

100 proc. 
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atlikti 5 neformaliu būdu įgytų kompetencijų 

vertinimai. Iš jų 100 proc. tęsia studijas SMK.  

3. Ne mažiau kaip 30 proc. 

pajamų iš mokymosi visą 
42 proc. 

Ataskaitiniu laikotarpiu 42 proc. pajamų iš mokymosi visą gyvenimą paslaugų 

buvo generuojamos teikiant paslaugas nuotoliniu būdu. Tai sąlygojo SMK turima 



gyvenimą paslaugų yra 

generuojamos teikiant 

paslaugas nuotoliniu būdu 

skaitmeninių įrankių valdymo patirtis, turima nuotolinio mokymosi 

infrastruktūra, video studijos įkūrimas Vilniaus filiale ir pasaulinės 

epidemiologinės pandemijos Covid-19 reikalavimai.  

4.  Ne mažiau kaip 60 proc. 

Kolegijos dėstytojų dalyvauja 

neformaliojo mokymo 

paslaugų teikime 

49,5 proc. 

Ataskaitiniu laikotarpiu 49,5 proc. SMK dėstytojų dalyvavo neformaliojo 

mokymo paslaugų teikime. Rodiklis pasiektas iš dalies dėl didelio dėstytojų 

užimtumo.  

 

SMK, veikdama tarptautinėje švietimo rinkoje, siekia teikti modernias, šalies bei regionų verslo 

poreikius atliepiančias švietimo paslaugas. Greta aukštojo mokslo studijų, SMK kuria ir kitas mokymosi 

galimybes įvairioms tikslinėms grupėms, pvz.: pedagogams, jaunimui, verslo atstovams, viešojo sektoriaus 

atstovams, visuomenei. Kasmet yra organizuojamos teminės konferencijos, mokymai ir seminarai, gerosios 

patirties sklaidos ir kitų formų kvalifikacijos kėlimo renginiai. Bendras organizuotų renginių ir dalyvių 

skaičius pagal Mokymosi visą gyvenimą veiklų grupę ataskaitiniu laikotarpiu pateikiamas 3 lentelėje. Siekiant 

sukurti ir išplėtoti mokymosi visą gyvenimą sistemą, apimančią paslaugų teikimo spektrą įvairioms amžiaus 

grupėms, ataskaitiniu laikotarpiu SMK įgyvendino 650 mokymosi visą gyvenimą veiklų.  
3 lentelė. 

Mokymosi visą gyvenimą veiklų grupė Renginių skaičius Dalyvių skaičius 

Mokymai, seminarai, konsultacijos 375 15362 

Konferencijos, forumai 207 182648 

Konkursai 68 4053 

 

SMK patirtis teikiant įvairias švietimo paslaugas skirtingoms tikslinėms grupėms, sutelkta 

kompetentingų lektorių bazė, turima materialinė bazė ir technologinė įranga (video laboratorija, kompiuterių 

klasės, slaugos ir estetinės kosmetologijos laboratorijos) sudaro palankias sąlygas siūlyti tiek kontaktines, tiek 

nuotolines Mokymosi visą gyvenimą paslaugas. Būtent šios priemonės padėjo SMK greitai persiorientuoti į 

Mokymosi visą gyvenimą paslaugų teikimą nuotoliu, atsiradus apribojimams, susijusiems su COVID-19 

pandemijos valdymu. 

Mokymosi visą gyvenimą veiklų tematiką SMK atnaujina, atsižvelgdama į tikslinių grupių poreikius, 

besikeičiančias tendencijas ir diegiamas naujas ugdymo technologijas. Tai vyksta bendradarbiaujant su 

tikslinėmis grupėmis, t.y. socialiniais partneriais, valstybinėmis institucijomis. Taip pat poreikį padeda 

identifikuoti dėstytojai-praktikai, tiesiogiai atstovaujamoje rinkoje matydami ir vertindami kylančius 

sektoriaus poreikius. SMK tiek akademinis, tiek administracinis personalas dalyvauja įvairių darbo grupių, 

komitetų veiklose, yra asocijuotų struktūrų nariai. Būtent šis personalo dalyvavimas socialinių grupių veikloje 

padeda identifikuoti ir stebėti rinkoje besikuriantį Mokymosi visą gyvenimą priemonių poreikį. 

Pavyzdžiui, bendradarbiavimas su UAB „Muita“ ir Muitinės praktikų asociacija prasidėjo nuo poreikio 

parengti online kursą Muitinės tarpininko kvalifikacijai įgyti. 2020 m., bendradarbiaujant SMK, UAB 

„Muita“, Muitinės praktikų asociacijai, UAB „CC Learning“ (Customs Clearance) ir Vytauto Didžiojo 

universitetui, buvo parengta ir Muitinės mokymo centre patvirtinta „Asmenų, pageidaujančių teikti 

atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje“. 

Mokinių tikslinei auditorijai yra vykdomos Kultūros paso programos veiklos bei vasaros stovyklos. 

SMK tarptautinių ryšių skyrius, bendradarbiaudamas su nevyriausybine organizacija Caritas nuo 2019 m. 

siūlo lietuvių kalbos kursus trečiųjų šalių piliečiams. Per šį laikotarpį lietuvių kalbos pagrindus įgijo 112 

asmenų iš 7 šalių (Rusija, Baltarusija, Ukraina, Kinija, Egiptas, Indija, Nigerija). 
Iki 2020 m. pedagogų kvalifikacijos kėlimo renginiai buvo organizuojami pasitelkiant projektinį 

finansavimą. 2017 m. buvo įgyvendinta neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa, 

kurioje dalyvavo 120 pedagogų iš Klaipėdos miesto ikimokyklinio bendrojo lavinimo ir profesinio ugdymo 

įstaigų. 2019 m., pritraukus Klaipėdos miesto savivaldybės finansavimą, buvo įgyvendinamas projektas 

„Kūrybiškumo laboratorija“, kurio metu buvo siekiama suaugusiems Klaipėdos miesto gyventojams suteikti 

žinių apie kūrybinį mąstymą, rašymą (Storytelling), viešąją komunikaciją, prezentavimo meną ir kūno 

skaitymo meną, bei pateikti praktinius pavyzdžius, kaip šios žinios ir įgūdžiai gali būti naudingi dalyvių 

asmeninėje ir profesinėje veikloje. Taip pat 2019 metais buvo įgyvendinamas projektas „Mano sėkmingas 

tarpdisciplininis projektas“, kurio metu mokiniai kartu su savo mokytojais konferencijos metu turėjo galimybę 

pristatyti mokyklose įgyvendintus tarpdisciplininius projektus. Nuo 2020/2021 m.m. iniciatyvas, skirtas 



ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo pedagogams, apjungė švietimo 

pokyčių judėjimas Eduaction. 

Ataskaitiniu laikotarpiu, SMK, remdamasi LR Švietimo ir mokslo ministro, LR Socialinės apsaugos 

ir darbo ministro įsakymu „Dėl mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijos patvirtinimo“ sudaro sąlygas 

įvairių poreikių ir gebėjimų asmenims įgyti, tobulinti ir keisti kvalifikaciją ir kompetencijas, padedančias 

įsitvirtinti darbo rinkoje, laiduojančias šalies ūkio pažangą, konkurencingumą ir darnų vystymąsi. 

Bendradarbiaujant su Klaipėdos m. savivaldybės administracija ir įgyvendinant Klaipėdos miesto integruotų 

investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016 – 2022 metų vietos plėtros strategijos tikslą – skatinti 

gyventojus būti verslius ir aktyvius darbo rinkoje bei bendruomenės gyvenime, uždavinį – motyvuoti 

neaktyvius darbingo amžiaus gyventojus įgyti profesinę kvalifikaciją, persikvalifikuoti ir įsilieti į darbo rinką, 

SMK 2019 – 2020 m. įgyvendino projektą „Grožio ambasada”. Projekto metu buvo atliekamas strategijos 

1.2.1 veiksmas – neformaliojo profesinio ugdymo ir integravimo į darbo rinką paslaugų teikimas neaktyviems 

darbo rinkoje asmenims, siekiant parengti paklausių profesijų specialistus ir sudaryti prielaidas darbo vietų 

kūrimui. Projekto veiklos skirtos ekonomiškai neaktyvių Klaipėdos miesto gyventojų verslumo skatinimui ir 

rinkoje paklausių profesijų kompetencijų įgijimui. Projekto metu 62 dalyviai buvo apmokyti 194 valandų 

mokymų kursais, skatinami susikurti sau darbo vietas ir įgytas šiuolaikines teorines bei praktines žinias 

paversti konkurencingomis rinkoje. Projektų įgyvendinimo metu buvo teikiamos verslo pradžios konsultacijos 

marketingo, finansų valdymo, verslo plano rengimo ir įgyvendinimo, pardavimų vadybos srityse. 
SMK kasmet siekia įtraukti Alumni į Mokymosi visą gyvenimą veiklas. Jie yra kviečiami skaityti 

pranešimus SMK organizuojamose konferencijos, dalyvauti įvairių konkursų komisijos veikloje, skaityti 

atviras ir kviestines paskaitas SMK studentams. SMK Alumni tampa ir užsakovais, kurie bendradarbiaujant 

su Kolegija kartu inicijuoja visuomenines iniciatyvas, tokias kaip: lygių galimybių forumas „Laisvi, bet ar 

lygūs?”, kuris buvo organizuotas SMK Alumni iniciatyva kartu su kolegija 2020 metais. Šį forumą stebėjo 

daugiau kaip 59 000 visuomenės narių (daugiau informacijos: 

https://www.delfi.lt/video/transliacijos/anonsai/diskusija-laisvi-bet-ar-lygus.d?id=85804711) 

SMK, įgyvendindama studijų kokybės užtikrinimo politiką, yra aiškiai reglamentavusi ir nuosekliai 

vykdo kvalifikacijų, dalinių studijų ir ankstesnio neformalaus bei savaiminio mokymosi pripažinimą. E-

mokymas aplinkoje ir smk.lt internetiniame puslapyje skelbiamos užsienyje įgytų kvalifikacijų, dalinių studijų 

ir ankstesnio neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimo tvarkos. Įgyvendinant projektą 

,,Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos kūrimas ir diegimas” (VP1-2.1.-

ŠMM-04-K-03-001) buvo parengtos neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 3 vertinimo metodikos: 

„Transporto ir logistikos verslas“, „Finansų apskaita“, „Taikomasis programavimas ir multimedija“. 

Užsienyje įgytų kvalifikacijų ir dalinių studijų pripažinimas SMK vykdomas vadovaujantis LR 

Mokslo ir studijų įstatymu, LR ŠMM ministro 2017 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-277 „Formaliojo 

švietimo būdu įgytų kompetencijų asmenims, norintiems tęsti studijas aukštojoje mokykloje, pripažinimo kaip 

SP dalies tvarkos aprašu“. Stojančiuosius apie užsienyje įgyto vidurinio išsilavinimo akademinio pripažinimo 

procedūras Lietuvoje konsultuoja Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojai, vykdantys užsieniečių priėmimą į 

studijas. Šiuo metu SMK neturi teisės pripažinti užsienio kvalifikacijų, todėl konsultacijomis padeda 

stojantiesiems susitvarkyti reikalingus dokumentus Studijų kokybės vertinimo centre. Stebėdami augantį 

asmenų, įgijusių kvalifikaciją užsienyje, skaičių, matome poreikį įgyti teisę vykdyti akademinį užsienio 

kvalifikacijų pripažinimą, todėl 2021-2022 m.m. plane numatyta išanalizuoti galimybes įgyti teisę vykdyti 

išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą bei atlikti su tuo susijusius pasirengimo darbus 

(apmokyti personalą užsienio kvalifikacijų vertinimui ir akademiniam pripažinimui, kaupti reikalingus 

informacijos šaltinius užsienio kvalifikacijos pripažinimui, parengti sprendimų priėmimo kokybės užtikrinimo 

sistemą ir t.t.). 

SMK Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimas vykdomas remiantis 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 17 straipsnio 4 punktu (Žin., 1991, Nr. 23-593, 2003, Nr. 63-2853; 

2004, Nr. 103-3755) ir LR Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-289 Dėl 

neformaliojo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų, susijusių su aukštuoju mokslu, vertinimo ir pripažinimo 

aukštojoje mokykloje bendrųjų principų patvirtinimo1. Už šio proceso koordinavimą yra atsakinti konkrečių 

                                                           
1 LR Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 24 d. Nr. V-289 įsakymas Dėl neformaliojo ir savišvieta įgytų kompetencijų, susijusių su aukštuoju mokslu, 

vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose bendrųjų principų patvirtinimo. Prieiga internetu: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7f369150292911e79f4996496b137f39?jfwid=-fa58h42s9 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7f369150292911e79f4996496b137f39?jfwid=-fa58h42s9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7f369150292911e79f4996496b137f39?jfwid=-fa58h42s9


SP vadovai. Analizuojamu laikotarpiu 5 asmenys pasinaudojo patvirtinta Neformaliuoju ir savaiminiu būdu 

įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarka ir toliau tęsė studijas SMK. 

Siekiant išvystyti mokymosi visą gyvenimą paslaugų teikimą panaudojant modernias informacines 

technologijas ir mišraus mokymosi metodikas, ataskaitiniu laikotarpiu buvo sukurtos atviri nuotolinio 

mokymo kursai (MOOCs) - Įvadinis valstybės tarnautojų kursas, Krizinių situacijų valdymas darbe su 

socialinės rizikos grupių šeimomis, Profesinio perdegimo prevencija (socialiniame darbe). Daugiau 

informacijos: http://kursai.mvc.lt/ .  

Ataskaitiniu laikotarpiu SMK suteikė prieigas naudotis internetiniais informaciniais ištekliais, tokiais 

kaip: Tarptautinėmis duomenų bazėmis: Science Direct, EBSCO Publishing, EBSCO ebook Academic 

Collection, Taylor & Francis, SpringerLink, Emerald Management eJournals. Lietuviškomis duomenų 

bazėmis ir elektroninių knygų kolekcijomis: Teisinė duomenų bazė“ Infolex teismų praktika“; KTU 

elektroninės knygos; VGTU elektroninės knygos.  

SMK organizuojami mokymosi visą gyvenimą renginiai vykdomi tiek institucijos patalpose, tiek 

klientų darbo vietose, tiek (jei to reikalauja veikla) miesto erdvėse, pvz.: konferencijų centruose, kino salėse, 

arenose. Nuo 2020 m., paskelbus ekstremalią padėtį dėl Covid-19 pandemijos plitimo, visos veiklos buvo 

perkeltos į nuotolį. Kaip vieni iš nuotolinių mokymosi visą gyvenimą veiklų organizavimo pavyzdžių gali būti 

šios nacionalinės konferencijos ir seminarai: Video seminarai „Eko‘logika“, online forumas“Laisvi, bet ar 

lygūs?“. Online renginių nuorodos: 

https://www.delfi.lt/video/transliacijos/anonsai/diskusija-laisvi-bet-ar-lygus.d?id=8580471 

https://www.youtube.com/watch?v=ujIpaL5OScU&t=59s 

https://www.youtube.com/watch?v=2TzT7CqpK54&t=56s 

https://www.youtube.com/watch?v=ePTCkyK_y5g&t=2s 

Šiuose renginiuose dalyvavo daugiau kaip 60000 dalyvių.  

Ataskaitiniu laikotarpiu SMK siekė sukurti ir įdiegti veiksmingą karjeros stebėsenos sistemą. 

Pagrindiniai absolventų įsidarbinamumo duomenų šaltiniai yra Lietuvos aukštųjų mokyklų konsorciumo 

karjeros valdymo informacinė sistema (www.karjera.lt) ir Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS). 

Platformoje www.karjera.lt absolventų karjeros stebėsenos modulis yra skirtas siekiant rinkti, analizuoti ir 

pateikti objektyvius duomenis apie absolventų įsidarbinimo greitį, užimamas pareigas, atlyginimo dydžius ir 

subjektyvų pasitenkinimą studijomis, darbu, karjera. Absolventų karjeros stebėsenai naudojami objektyvūs 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Studentų 

registro duomenys. Duomenys apie aukštosios mokyklos absolventų įsidarbinamumą yra renkami 5 metus po 

studijų baigimo. Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS) yra kaupiami duomenys apie šalies 

gyventojų demografinę, socialinę ir užimtumo būkles, siejant jas su įgytu išsilavinimu. Šią statistinę 

informaciją SMK naudoja analizuojant absolventų perėjimo į darbo rinką analizei, įgyto išsilavinimo ir 

užimamos padėties darbo rinkoje koreliacijos įvertinimui, modeliuojant darbo rinkos poreikių ir tendencijas. 

Pati SMK absolventų apklausą organizuoja praėjus 6 mėn. ir 3 metams po studijų baigimo. Ši apklausa padeda 

stebėti absolventų padėtį darbo rinkoje, gerinti studijų kokybę. 

Kolegija nuo 2015 m. yra prisijungusi prie Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir absolventų Karjeros 

valdymo informacinės sistemos (KVIS), kurios paskirtis teikti asmeninės karjeros valdymui reikalingą 

informaciją, įrankius ir paslaugas, kurie pagerintų jaunų žmonių įsidarbinimo lygį ir pasitenkinimą savo 

karjera . Šiuo metu KVIS sistemoje yra užsiregistravę virš 2000 SMK studentų ir absolventų. Kolegijos 

studentams dėstomas dalykas Asmeninė vadyba ir karjera, kuomet studentai gauna visapusišką ir savaikį 

karjeros valdymo ir konsultavimo paslaugų komplektą. 

2012 m. Kolegijoje įkurta asociacija SMK Absolventų klubas (Steigimo sutartis pasirašyta 2012-05-

02). Narystė jame suteikia SMK suteikia absolventams galimybes dalyvauti SMK organizuojamose Savitarpio 

mokymosi ir saviugdos programos mokymuose (pvz., „Augink gerumą, mokykis iš savanorystės” „Naujo 

prekės ženklo įvedimas” „Galimybės būti naudingu savo šaliai”; „Sėkminga kalba sėkmingam pristatymui”; 

Asociacijos Jaunimo debatai projektą #TavoŽodžioVasara debatai „Demokratija šiandien“ ir pan.), dalintis 

patirtimi, profesinėmis žiniomis ir įžvalgomis, dalyvauti SMK įgyvendinamuose projektuose ir bendruomenės 

renginiuose (pvz., Diskusijose „Kaip pasakoti savo gyvenimo istoriją” ; „Kaip įkvėpti save ir kitus” ir pan.), 

plėsti kontaktų tinklą . 

SMK sukūrė prekės ženklą „HeyReady“. Šis prekės ženklas jungia studentus, alumni ir verslo įmones. 

Viena iš „HeyReady“ prioritetinių iniciatyvų – auginti SMK Alumni bendruomenę ir plėtoti ryšius su jais, 

nuolat pildoma Alumni kontaktų bazė. „HeyReady“ yra dinamiškas ir į ateitį sutelktas SMK karjeros centro 

prekės ženklas, teikiantis visą svarbią informaciją, susijusią su SMK studijų ir karjeros perspektyvomis. Tai 

http://kursai.mvc.lt/
https://www.delfi.lt/video/transliacijos/anonsai/diskusija-laisvi-bet-ar-lygus.d?id=85804711
https://www.youtube.com/watch?v=ujIpaL5OScU&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=2TzT7CqpK54&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=ePTCkyK_y5g&t=2s


prekės ženklas, kuriuo apibrėžiame SMK studentų paruošimo karjerai paslaugas ir sukuriame karjeros tiltą, 

jungiantį SMK studentus ir absolventus su verslo bendruomene, valstybinėmis institucijomis ir 

organizacijomis. 
 

3 PRIORITETAS. STUDIJŲ, TYRIMŲ IR VERSLO INTEGRACIJA, IŠVYSTANT AKTUALIAS 

TYRIMŲ KRYPTIS IR MOKSLO ŽINIAS PAVERČIANT INOVACIJOMIS 

 

Įgyvendinant 3 integruotos plėtros prioritetą, numatyti ilgalaikiai tikslai ir priemonės jiems pasiekti. 

Šiam prioriteto pasiekimo lygiui nustatyti numatyti pagrindiniai ilgalaikių pasiekimų rodikliai, kurių 

įgyvendinimas analizuojamas šiame poskyryje (4 lentelė). 

4 lentelė.  

Nr. 3 prioriteto rodikliai Rodiklio įgyvendinimas 

1. 
Mokslo taikomųjų tyrimų krypčių 

numatymas 
Numatytos ir patvirtintos 5 mokslo taikomųjų tyrimų kryptys kolegijoje 

2. 
Kolegijos dėstytojų atlikti tyrimai 

publikuojami tarptautiniuose leidiniuose 

Rodiklis pasiektas skatinant dėstytojus publikuotis tarptautinių konferencijų leidiniuose, 

kituose moksliniuose leidiniuose referuojamuose EBSCO publishing duomenų bazėje ir 

pan. Atnaujinta apmokėjimo už mokslinę veiklą dėstytojams tvarka. 

3. 
Kolegijos dėstytojų atlikti tyrimai Thompson 

Reuters duomenų bazėje 
Šis rodiklis įgyvendintas mažesne apimtimi – paskelbta 1 publikacija 

4. 
Kolegijos dėstytojai atlieka tyrimus su 

užsienio mokslininkais 

Šis rodiklis įgyvendintas mažesne apimtimi: 

· paskelbta 1 publikacija su mokslininkais iš Azerbaidžano, 

· sudalyvauta rengiant 2 tarptautines kolektyvines monografijas. 

5. 
Kolegijos dėstytojai dalyvauja įgyvendinant 

projektus ir atliekant užsakomuosius tyrimus 

Rodiklis pasiektas skatinant dėstytojus: 

· dalyvauti projektinėje veikloje, kurios metu atlikti bendri tyrimai su užsienio 

mokslininkais, parengtos metodinės priemonės ; 

· atlikti užsakomuosius mokslo taikomuosius tyrimus įmonėms ir kitiems socialiniams 

partneriams. 

  

Siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo SMK numato naujų prioritetinių Kolegijos mokslinių tyrimų 

krypčių patvirtinimo svarbą, atsižvelgiant į nacionalinius ir Europos tyrimų erdvės prioritetus. Kolegijos 

mokslinėms kryptims išgryninti analizuoti tarptautiniai ir nacionaliniai dokumentai, kurie sudarė sąlygas 

numatyto Kolegijos kryptį ir galimybes vystyti mokslo taikomąją veiklą. 

Analizuojant nacionalinės reikšmės dokumentus pastebima visuomenės vystymosi svarba ypatingą 

dėmesį kreipiant visuomenės saugumui, tvariai veiklai, sveikatai, ir visuomenės įtraukčiai užtikrinti. 

Konkursinėje prioritetinių mokslinių tyrimų programoje „Gerovės visuomenė“, patvirtintoje 2019 m. birželio 

17 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymu Nr. V-340, numatyti programos įgyvendinimo uždaviniai 

ir priemonės. SMK savo moksline taikomąja veikla prisideda prie programos įgyvendinimo 1 uždavinio 

kontekste: pagrįsti moksliniais tyrimais saugios, tvarios, sveikos ir įtraukios visuomenės vystymąsi 

Lietuvoje, išanalizuojant visuomenės struktūrą (stratifikaciją), vertybes, nuostatas ir elgsenos kaitą, 

emigracijos ir reemigracijos veiksnius, socialinę nelygybę ir socialinę atskirtį, sveikatos, socialinius, 

ekonominius ir kitus gyvenimo kokybei svarbius veiksnius. SMK mokslinių tyrimų tematika sietina su šioje 

programoje numatytomis priemonėmis: 
„[...] 23.1. įvairių visuomenės grupių socialinės bei psichologinės gyvenimo kokybės, pagrindinių psichikos sveikatos 

problemų (agresijos, smurto, savižudybių, alkoholio vartojimo ir kitų), sveikos gyvensenos pasirinkimo, tvaraus elgesio, darnaus 

sveikatos sistemos vystymo, šiuolaikinių technologijų panaudojimo visuomenei įtraukti į sveikos gyvensenos ugdymą ir ligų 

prevenciją tyrimai; 

23.2. Lietuvos visuomenės struktūros (stratifikacijos), vertybių, nuostatų ir elgsenos kaitos, socialinio, tautinio ir religinio 

tapatumo, gyventojų požiūrių į socialinį teisingumą ir perskirstomąją lygybę, demokratijos bei pilietinės visuomenės raidą, 

gyventojų sveikatos bei saugumo tyrimai; 

23.3. demografinių pokyčių, migracijos, socialinės, ekonominės struktūros kaitos, socialinių investicijų, socialinių, 

ekonominių, kultūros, sveikatos, švietimo ir mokslo veiksnių ir netolygumų bei galimybių juos mažinti globalizacijos ir 

ekonominės raidos nestabilumo sąlygomis tyrimai; 

23.4. visuomenės nelygybių, socialinio ir regioninio vystymosi netolygumo, kaimo ir miesto skirtumų, socialinio 

teisingumo, šalies gyventojų užimtumo ir darbo rinkos struktūros bei raidos, darbo motyvacijos didinimo ir nedarbo mažinimo 

galimybių, kokybiško užimtumo, socialinės ir kultūrinės įtraukties, socialinės sanglaudos, naujų gerovės poreikių, lygių 

galimybių tyrimai. [...]”.  

(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3db44a2caff11e9a56df936f065a619). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3db44a2caff11e9a56df936f065a619


Kolegijoje analizuota socialinė įtrauktis, moterų patyrusių smurtą socialinė atkirtis, pagrindžiama 

socialinės įtraukties inovacijų samprata, vykdyti taikomeji tyrimai sveikatos srityje ir kitose srityse. Galima 

būtų išskirti tokius mokslinės veiklos rezultatus, kuriuos generavo Kolegijoje dirbantys/-ę dėstytojai: 

1. 2010 m. Socialinės technologijos’10: iššūkiai, galimybės, sprendimai = Social technologies’10: 

challenges, opportunities, solutions. Research of Social Attitudes Toward Innovations, Life Quality and 

Financial Situation: Application of Path Analysis (Ignas Dzemyda). Mykolo Riomerio universitetas, Lietuva. 

2. 2011-04-28. Институт развития образования Калининградской области, I международная 

научно-практическая конференция „Проблемы формирования экономического мышления и 

предпринимательской культуры молодежи. Pranešimo tema: „Влияние формирования общества знаний 

на развитие предпринимательской культуры молодежи (Dementjeva J.). 

3. 2017-07.3-5 m. Edulearn17- 9th International Conference on Education and New Learning 

Technologies (Ispanija, Barselona). Presentation: Education for battered women at support institutions: 

empowerment or disempowerment?, Valencia, Spain (Gelbūdienė E.); 

4. 2017 m. Sporto centro klientų pasitenkinimas sveikatingumo paslaugomis tenkinant jų poreikius 

lyties aspektu (Iždonaitė-Medžiūnienė I.) - publikacija EBSCO, Mokslas ir edukaciniai procesai; 

5. 2017 m. Valgymo įpročių pokyčiai sportuojant (Jonušys M.; Iždonaitė-Medžiūnienė I.) - 

publikacija EBSCO. Mokslas ir Edukaciniai Procesai; 

6. 2017 m. Klientų elgsenos keitimas ugdant jų sveikatingumo suvokimą. (Karalienė E.; Iždonaitė-

Medžiūnienė I.) - publikacija Ebsco. Mokslas ir Edukaciniai Procesai; 

7. 2018.04.12-13 International Conference on Gender Research ICGR 2018. Presentation: The 

Experience of Battered Women at Intervention Centers“, Porto, Portugal (Gelbūdienė E.); 

8. 2018.10.12 II-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija. Pranešimas: 

Moterų, patyrusių smurtą artimoje aplinkoje, patirtis specializuotos pagalbos centruose, (Gelbūdienė E.); 

9. 2018.11.30 Respublikinė mokslinė praktinė konferencija „Socialinės atskirties paradigma: 

marginalizacijos iššūkiai ir galimybės. Pranešimas: Edukacinis moterų, patyrusių smurtą artimoje aplinkoje 

įgalinimas SPC: tyrimo rezultatai. Šio renginio metu pravesti mokymai Moterims patyrusioms smurtą. 

(Gelbūdienė E.); 

10. 2019 m. Rizikos veiksnių įtaka kosmetologo sveikatai. (Stankevič, J., Gierasimovič, Z.) 

publikacija žurnale Slauga. Mokslas ir praktika  

11. 2019.05.24-25. International Scientific Conference SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION 

(SIE 2019). Presentation: Educational Empowerment of Battered Women: What Knowledge doThey Really 

Need?“ (Latvija, Rėzeknė) (Gelbūdienė E.); 

12. 2019 m. Educational empowerment or secondary victimization of battered women at support 

institutions: approach of specialists // London international conference on education (LICE-2017), in 

collaboration with World Congress on special needs education (WCSNE-2017), Uk, London (Gelbūdienė E.) 

13. 2019 m. Masažo būdų poveikis dehidratuotos odos drėgmės lygiui. (Iždonaitė-Medžiūnienė I.; 

Vilčiauskaitė, I.) - publikacija Ebsco, Mokslas ir Edukaciniai Procesai. 

14. 2020 m. Vaisinių rūgščių poveikis brandžiai veido odai. (Karčiauskaitė A. M., Juškutė D., 

Pagojūtė G., Gierasimovič Z.) - publikacija Slauga. Mokslas ir praktika,  

15. 2020-10-09. IV-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija. Pranešimas: 

„Specializuotos pagalbos centro bendruomenė kaip mokymosi visą gyvenimą aplinka“ (Gelbūdienė E.). 

16. 2020 m. Pasirinktų natūralių veikliųjų medžiagų panaudojimo kosmetikoje privalumų teorinė 

apžvalga. (Iždonaitė Medžiūnienė, I.) - publikacija Ebsco, Mokslas ir edukaciniai procesai. 

Siekiant gilinti Kolegijos dalyvavimą mokslinėje taikomojoje veikloje socialinėje, visuomenės 

vystymo srityje, kolegijos dėstytojai vedė mokymus:  

1. Neformalaus ugdymo mokymai ekonomiškai neaktyviems asmenims „Grožio ambasada” (2020 

m.);  

2. Mokymai „„Jei galėjau aš – gali ir tu“, „Socialinių tinklų žinutės: kaip būti pastebėtam?“ (2020 m. 

); 

3. „Kultūros paso” seminarai jaunimui (2019 m.); 

4. Jaunimo festivalis „Vibelift” - mokymai mokytojams (2019 m.). 

Prisidedant prie visuomenės vystymosi veiklų įgyvendinimo Kolegija 2020 metais organizavo 

užsakomąjį virtualų renginį - forumą „Laisvi, bet ar lygūs?” per nacionalinį internetinį transliuotoją. Renginys 

suvienijo daugiau kaip 59472 visuomenės atstovus. Renginio metu vyko trys diskusijos skirtingomis temomis, 

kuriose dalyvavo naujai išrinkti politikai, jaunimo atstovai ir žinomi visuomenės veikėjai:  



1. Diskusija apie jaunimą - „Jaunas, vadinasi, nepatyręs?“;  

2. Diskusija apie LGBT+ - „Princo ir princo Lietuvoje nėra ir nebus?“;  

3. Diskusija apie užsieniečių integraciją – „Lietuva nemyli užsieniečių?“. 

Daugiau informacijos: https://www.delfi.lt/video/transliacijos/anonsai/diskusija-laisvi-bet-ar-

lygus.d?id=85804711 

Be to, per strateginį laikotarpį kolegijoje vykdyta aktyvi mokslo taikomosios eksperimentinės plėtros 

veikla. Kaip svarbius šios veiklos rezultatus galima išskirti: 

1. 2020 m. atliktus mokslo taikomuosius tyrimus: „JAUNŲ ŽMONIŲ GALIMYBIŲ IR 

ĮSITRAUKIMO TYRIMAS KLAIPĖDOS MIESTE”; SMEs HRM Attraction, Retention and Performance 

Enhancement Network, tyrimas dėl veido šveitiklio… 

2. 2019 m. atliktus užsakomuosius tyrimus: mokslinis tyrimas „Žmogaus mikroelementų visumos 

sinergija su gera savijauta” - UAB „Nivela”, „Žmogaus-kompiuterio-aplinkos sąveikos technologijos išmanių 

miestų kūrime” - UAB „Inovaciniai projektai”; 

3. 2018 m. atliktus užsakomuosius taikomuosius tyrimus: mokslinis tyrimas „Visuomenės 

informuotumo apie aplinkos oro kokybės gerinimą tyrimas” (Ruginis, T.) - Klaipėdos miesto savivaldybės 

užsakymas; Etninės kultūros sklaidos regioninėse (vietinėse) televizijose vertinimas: Regioninių televizijų 

asociacijos atvejo analizė (Bylaitė-Žakaitienė, A., D. Kulakauskienė, D.) - Etninės kultūros globos taryba prie 

LR ministerijos;  

4. 2017 m. atliktus užsakomuosius taikomuosius tyrimus: XXI a. švietimas: norai, poreikiai ir pasiūla 

(Savickienė, I.) - LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija; ir kitus publikuotus tyrimus - Energy Distribution 

Planning Models Taxonomy and Methods of Distributed Generation Systems (Stanelyte D., Gudzius S., 

Andriusiene L.) 

5. 2011 m. atliktus užsakomuosius taikomuosius tyrimus: Atskirų darbo sutarčių rūšių sudarymo, 

vykdymo ir nutraukimo ypatumai (R. Kvietkovskis, S. Tarasevič), Organizacijos aplinkos įtaka ekspedicinės 

įmonės UAB „ MDI Transport” veiklai (Šateikienė D., Skarbaliūtė O.), Krovinių vežimo automobilių 

transportu UAB „ MS” veiklos analizė (Šateikienė D., Beržonskienė J.). 

SMK kaip aukštojo mokslo institucija prisideda ir prie Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030” 

nuostatų įgyvendinimo (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425517). Strategijoje numatyta, 

kad pokyčiai turi vykti pagrindinėse srityse: sumani visuomenė, sumani ekonomika ir sumanus valdymas. 

Kolegija prisidėdama prie sumanios ekonomikos, visuomenės ir sumanaus valdymo inicijuoja ir dalyvauja 

mokslo taikomojoje eksperimentinėje veikloje, pavyzdžiui:  

1. Tyrimai: „Jaunimo mokslinė konferencija „Mano sėkmingas tarpdisciplininis projektas (2019);  

2. Mokymai: Kūrybinės dirbtuvės , eko-mokymai „Eko’logika“ (2020); „Pokyčių proveržis: kaip juos 

priimti ir išgyventi?“ (2020); „Profesinis perdegimas ir psichinės sveikatos higiena; Emocinio intelekto 

lavinimas“ (2020); „Konfliktų valdymas“ (2020); „Pardavimų didinimas naudojant socialinius tinklus“ 

(2020); Suaugusiųjų neformalaus ugdymo programa „Kūrybiškumo laboratorija” (2019); Mokymai - 

kūrybiškumo laboratorija jaunimui (2019); „Optimizavimas paieškos sistemoms SEO“ (2019);  

3. Renginiai: Tarptautinė mados konferencija „10X in Fashion Business Sales” (2019); Mokslo 

forumas „Dirbtinis intelektas: iššūkiai, patirtys ir įžvalgos” (2019); Forumas „Grožio inovacijų forumas” 

(2019); Moksloturas (2014); Konferencija „3eS Europos ateities vizija: saugi, subalansuota, sumani“ (2014); 

Mokslinė-praktinė konferencija „Medijų vaidmuo atsakingos visuomenės kūrime“ (2013); Mokslinė-praktinė 

konferencija „Ekonominės ir socialinės transformacijos sumaniųjų technologijų eroje“ (2013); Mokslinė 

praktinė konferencija „Vadyba .Ekonomika. Visuomenė. Pokyčiai ir šalies tvari plėtra” (2011); 

4. Leidiniai: Srėbaliūtė, I., Julie D., Maršíková K. ir kt. (2019). Gerosios patirties vadovas žmogiškųjų 

išteklių valdymui regioninėse MVĮ; mokslinis leidinys „Taikomieji tyrimai- visuomenės kaitai Nr. 6” (2011 

m.). 

Kolegija siekia savo moksline veikla siekia atliepti ir tarptautines tendencijas įtvirtintas įvairiuose 

dokumentuose. Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE) siekis yra visoje ES sukurti bendrą be sienų erdvę 

moksliniams tyrimams, inovacijoms ir technologijoms. Europos Komisijos parengtas dokumentas „Europos 

mokslinių tyrimų ir inovacijų paktas” (A Pact for Research and Innovation in Europe) įtvirtina mokslinių 

tyrimų ir inovacijų vertybes ir principus akcentuojant tokias vertybes kaip mokslinių tyrimų ir inovacijų etika 

ir vientisumas, mokslinių tyrimų laisvė, lyčių lygybė ir lygios galimybės visiems. Pagrindiniai įtvirtinti 

principai:  

1. Dirbti geriau orientuojantis į laisvą mokslininkų, darbuotojų, žinių ir technologijų judėjimą, 

tobulumo siekimą, vertės kūrimą ir visuomeninį bei ekonominį poveikį; 

https://www.delfi.lt/video/transliacijos/anonsai/diskusija-laisvi-bet-ar-lygus.d?id=85804711
https://www.delfi.lt/video/transliacijos/anonsai/diskusija-laisvi-bet-ar-lygus.d?id=85804711
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425517


2. Dirbti kartu (partnerystėje) orientuojantis į vykdomų veiklų koordinavimą, nuoseklumą, 

įsipareigojimą, dalyvaujant informacijos viešinimo veikloje, įtraukiant suinteresuotas šalis ir akcentuojant 

visuomeninę atsakomybę. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_inno

vation/documents/ec_rtd_era-pact-factsheet.pdf  

Joint Programming Initiatives are developed in a structured and strategic process where EU countries 

agree on a voluntary basis on common visions and Strategic Research Agendas (SRA) to address major 

societal challenges. The Joint Programming process was launched by a Communication of the Commission in 

July 2008. 

Joint Programming Initiatives (JPIs) are needed and even though European national research 

programmes are among the best in the world, they cannot tackle some of today's major societal challenges 

alone 

(https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/joint-programming-initiatives). 

These challenges include: addressing climate change, ensuring energy and food supply, and the healthy 

ageing of citizens. In 2020 SMK joins these programming initiatives by setting scientific research areas to 

have its own input in dealing with these challenges and coming up with certain results of scientific activities 

and projects. The main areas of scientific research in SMK are: Digital Communication Ecosystem; 

Management of Cultural and Creative Industries; Health Technologies and Management; Sustainable 

Development and Technologies; Knowledge Management and Educational Technologies.  

The aim of the joint programming process is to pool national research efforts in order to make better 

use of Europe's research and development resources and tackle common European challenges more 

effectively.  

The following Joint Programming Initiatives (JPIs) have been launched to date 

(https://www.consilium.europa.eu/lt/council-eu/preparatory-bodies/european-research-area-innovation-

committee/#): 

 A Healthy Diet for a Healthy Life (https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php) - Health 

Technologies and Management at SMK 

 Cultural Heritage and Global Change: A New Challenge for Europe - Management of Cultural and 

Creative Industries at SMK 

 Connecting Climate Knowledge for Europe (http://www.jpi-climate.eu/home) - Sustainable 

Development and Technologies at SMK 

 Urban Europe - Global Urban Challenges (https://jpi-urbaneurope.eu/) - Sustainable Development 

and Technologies at SMK 

Siekiant atliepti bendrojo programavimo iniciatyvas, 2019 m. SMK mokslininkai bendradarbiaujant 

su kitų šalių mokslininkais (Azerbaidžanas) vykdė mokslinius tyrimus aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo 

srityje. Moksliniai tyrimai atlikti siekiant identifikuoti pagrindinius Europos aukštojo mokslo kokybės 

užtikrinimo standartus Azerbaidžano universitetuose. Atlikto tyrimo duomenys publikuoti tarptautinės 

konferencijos medžiagoje „Internationalization of higher education in Azerbaijan and ways of increasing its 

competitiveness“.  
(Juknytė-Petreikienė, I., Dafoulas, G. A., Bayramova, G. (2019). Challenges To Implement European Quality Assurance 

Standards (ESG) In Azerbaijan Universities. Materials of international scientific-practical conference, Baku, May 2-3, 2019. 

„Internationalization of higher education in Azerbaijan and ways of increasing its competitiveness“. P. 69-76. 

http://bbu.edu.az/uploads/files/Konfrans/konfrans2019.pdf ).  

Bendradarbiaujant su užsienio užsienio mokslininkais SMK mokslininkai dalyvavo rengiant 

kolektyvines monografijas. 2019 m. rengiant kolektyvinę monografiją „Development And Transformation 

Processes In The Tourism Industry Under The Conditions Of Globalization” kartu dirbo mokslininkai ne tik 

iš skirtingų Lietuvos aukštųjų mokyklų (SMK, Klaipėdos valstybinė kolegija, Mykolo Riomerio universitetas), 

bet ir iš 9 užsienio šalių institucijų - University of Strathclyde (Great Britain), University of Medicine, 

Pharmacy, Sciences and Technology of Tîrgu Mureș (Romania), Ventspils University College, Centre for 

Entrepreneurship Innovation and Regional Development (Latvia), ISMA University, (Latvia), Technical 

University of Ostrava (Czech Republic), University of Liepaja (Latvia), Tallinn University (Estonia), J. Selye 

University, Komárno (Slovakia), University Of Benin, Benin City (Nigeria), University of Iceland (Iceland), 

Volodymyr Dahl East Ukrainian National University (Ukraine). 
Iždonaitė-Medžiūnienė I. (2019). Human Resource Management Context In Wellness And Recreation Organizations. 

Development And Transformation Processes In The Tourism Industry Under The Conditions Of Globalization (Collective 

monograph, ed. R. Kinderis). p. 151-164. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_era-pact-factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_era-pact-factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/joint-programming-initiatives
https://www.consilium.europa.eu/lt/council-eu/preparatory-bodies/european-research-area-innovation-committee/
https://www.consilium.europa.eu/lt/council-eu/preparatory-bodies/european-research-area-innovation-committee/
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php
http://www.jpi-climate.eu/home
https://jpi-urbaneurope.eu/
http://bbu.edu.az/uploads/files/Konfrans/konfrans2019.pdf
http://bbu.edu.az/uploads/files/Konfrans/konfrans2019.pdf


2020 m. rengiant kolektyvinę monografiją „Business Management Insights And Society 

Transformation Process” kartu dirbo mokslininkai ne tik iš skirtingų Lietuvos aukštųjų mokyklų (SMK, 

Klaipėdos valstybinė kolegija, Mykolo Riomerio universitetas), bet ir iš 10 užsienio šalių institucijų - 

International University of Tourism in Samarkand (Uzbekistan), Narxoz University (Kazakhstan), Tashkent 

State University of Economics (Uzbekistan), Lomza State University of Applied Sciences (Poland), 

University „Dunarea de Jos” Galati (Romania), Sulkhan-Saba Orbeliani University (Georgia), Yanka Kupala 

University of Grodno (Belarus), Karlovac University of Applied Sciences (Croatia), University of Benin 

(Nigeria), Voronezh State Technical University (Russia), Central University of Technology (Free State 

Republic of South Africa), Halmstad University (Sweden).  
Iždonaitė-Medžiūnienė I. (2020). Practical Connections Between Employee Qualification Development And Job 

Satisfaction In Hotels Context. Business Management Insights And Society Transformation Process (Collective monograph, ed. R. 

Kinderis). p. 123-133. 

Tarptautinis mokslininkų bendradarbiavimas vyko ir atliekant įvairius projektus. Pavyzdžiui 2016 

m.vykdytas SHARPEN projektas - an intensive 3 years work included: creation of e-Handbook for SMEs 

as well as carry out a survey and research with the aim to provide unique comparable international set of 

data on specifics of HR processes in SMEs in project partner´ countries to help understand this environment 

and develop tools to help SMEs attract prospective employees. The research and other project outcomes were 

carried out by the group of international scientists from Kajaani University of Applied Sciences (KAMK) 

Finland, Technical University Liberec (TUL) Czech Republic, Zwickau Westachsische-Hochschule (ZUAS) 

Germany, The University of Huddersfield (UoH) the United Kingdom and Socialiniu Mokslu Kolegija 

Klaipeda (SMK) Lithuania. 

Kitas projektas „Strengthening Sub-Saharan youth career paths” vykdytas 2016/2017 m., jame 

dalyvavusios šalys Lietuva, Uganda, Kenija ir Gana. The project aimed to increase and develop youth workers 

competences in Career Guidance/education services for underprivileged youths in Sub-Saharan Africa 

regions. Project objectives have been achieved: 

 Capacity building of 21 youth worker, youth organizations in Sub-Saharan Africa in the field of 

career guidance/education (CGE) and increased quality of work in mentioned field in participating countries 

through developed CGE methodologies and tools; 

 3 Career Centres in Partner countries established for quality CGE services for underprivileged 

youth; 

 Methodologies and tools on CGE among participating organizations have been transferred and 

exchanged; 

 Active participation and non-formal learning within EU and Africa during 45 career 

guidance/education sessions for local youth have been promoted. 

Be to, atliekant bendrus tyrimus su kitų Lietuvos institucijų mokslininkais iš Klaipėdos valstybinės 

kolegijos ir Kauno technologijos universiteto dėstytojai yra parengę „Thomson Reuters” duomenų bazėse 

referuojamuose leidiniuose.  
Stanelytė, D. Gudžius, S., Andriušienė, L. (2016). Energy Distribution Planning Models Taxonomy and Methods of 

Distributed Generation Systems, Energy Procedia, 107, 275-283. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.12.150  
 SMK parengtų publikacijų skaičiai pateikti 5 lentelėje. 

5 lentelė. 

Mokslinės publikacijos tipas 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 

Publikacijos tarptautinėse duomenų bazėse 

referuojamuose leidiniuose 
- - 1 1 2 4 

Publikacijos kituose „Thomson Reuters” duomenų 

bazėse referuojamuose leidiniuose 
1 - - - - 1 

Mokslo monografijos, mokslo studijos, kitos knygos ar 

knygos dalis 
1 1 - 1 2 5 

Straipsniai serialiniuose ir vienkartiniuose recenzuojamuose 

leidiniuose 
1 4 3 5 - 13 

Straipsniai leidiniuose, publikuojančiuose konferencijų 

darbus 
- - - - - - 

Iš viso: 23 

https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.12.150


 

Horizon Europe's first strategic plan 2021-2024: Commission sets research and innovation priorities 

for a sustainable future, Brussels, 15 March 2021 (Horizon Europe Strategic Plan 2021 – 2024 (2021). 

Directorate-General for Research and Innovation. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 

doi:10.2777/083753). 

The strategic plan sets out four strategic orientations for research and innovation investments under 

Horizon Europe for the next four years and SMK integruoja šiuos strateginius prioritetus (orientacijas) į savo 

mokslinės veiklos vykdymą, mokslinių tyrimų kryptis ir potemes:  
6 lentelė. 

Horizon Europe's first strategic plan 

2021-2024 orientations 

SMK mokslinių tyrimų 

kryptys 
Mokslo taikomųjų tyrimų tematika 

Promoting an open strategic 

autonomy by leading the development 

of key digital, enabling and emerging 

technologies, sectors and value chains; 

1. Skaitmeninės komunikacijos 

ekosistema (Digital 

Communication Ecosystem) 

Naujųjų ir tradicinių medijų sąveikos, hibridinė žiniasklaida 

Medijų raštingumas (dezinformacija, fake news, etc.) 

Komunikacija socialiniuose tinkluose 

Multimodalinė komunikacija medijose 

Korporatyvinis storytellingas 

Retorika medijose 

Restoring Europe's ecosystems and 

biodiversity, and managing 

sustainably natural resources; 

  

2. Kultūros ir kūrybinių 

industrijų vadyba 

Audiovizualinių menų industrija 

Menas, apimantis vaizduojamuosius ir scenos menus 

Kūrybos verslas ir vadyba 

Kūrybiniai metodai verslo inovacijoms ir plėtrai 

Kultūros paveldo ir turizmo kūrybiniai sprendimai 

Produkto dizaino ir vizualinės raiškos inovacijos šiuolaikinėse 

rinkose 

3. Sveikatos technologijos ir 

vadyba 

  

Žmogaus galimybių plėtra/įgalinimas sveikatos priežiūroje 

(Human Augmentation) 

Sveikatingumo technologijos (Wellness Technologies) 

Gyvenimo kokybės gerinimo sprendimai ateities visuomenės 

gerovei 

Anti-senėjimo ir anti-streso sveikatinimo programų kūrimas 

Making Europe the first digitally 

enabled circular, climate-neutral and 

sustainable economy; 

  

4. Tvaraus augimo plėtra ir 

technologijos 

  

Tvaraus verslo modelio kūrimas 

Verslo procesų optimizavimas (ang. operations optimization) 

Gamtos išteklių valdymas (angl. environmental management) 

Įmonių socialinės atsakomybės strategijos kūrimas (ang. CSR 

strategy development) 

Bio / eko-inovacijos plėtra per dizaino sprendimus + atliekant 

produkto gyvavimo ciklo analizę 

Ekologinio sertifikavimo konsultacijos 

Ekonominių-socialinių procesų kaitos poveikis ateities 

visuomenės gerovei 

Creating a more resilient, inclusive 

and democratic European society 

5. Žinių vadyba ir edukacinės 

technologijos 

  

Mokymasis visą gyvenimą (MVG) 

Kompetencijos sampratos erdvė, kompetencijų vystymas, 

plėtojimas 

Edukacinių, studentus įgalinančių studijuoti (arba MVG), aplinkų 

kūrimas 

Patyriminio ugdymo metodikos taikymas stiprinant 

besimokančiojo motyvaciją 

Inovatyvios edukacinės technologijos 

Žinių visuomenės formavimasis globalių pokyčių sąlygomis 

Lyčių lygybės problematika ir iššūkiai šiuolaikinėje visuomenėje 

Pradinio ugdymo pedagogų rengimo kokybė 

Emocinio intelekto ugdymas 

 

2020 m. rugsėjo 30 d. Europos Komisijos dokumente „A new ERA for Research and Innovation” 

teigiama, kad „Europa šiuo metu susiduria su dideliais socialiniais, ekologiniais ir ekonominiais iššūkiais, 

kuriuos apsunkino koronaviruso pandemija ir susiklosčius dėl to krizė. Europos atsigavimo skatinimas yra 

neatidėliotinas prioritetas, o ekologija ir skaitmenizacija yra svarbesnė nei buvo iki šiol”.  

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A628%3AFIN).  

Visa kita dekada iki 2030 m. šiame dokumente vadinama skaitmeniniu dešimtmečiu. COVID-19 

pandemija parodė pažangiausių skaitmeninių technologijų, pagrįstų europinėmis vertybėmis, svarbą 

ekonomikos ir visuomenės atsparumui. Skaitmeninė transformacija taip pat yra pagrindinė žaliojo susitarimo 

sąlyga. Pramonės strategija, Europos tvaraus konkurencingumo, socialinis teisingumas ir atsparumas, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A628%3AFIN


skaitmeninio švietimo veiksmų planas ir naujoji Europos švietimo erdvė yra tos strategijos, kuriomis bus 

vadovaujamasi plėtojant ir diegiant skaitmenines technologijas, taip pat vystant skaitmeninius įgūdžius ES. 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A628%3AFIN).  

Be to, aukštojo mokslo sumaniosios specializacijos (HESS) projektas nuo 2016 m. sukurtas 

bendradarbiaujant su švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros organizacijomis ir siekiama įtraukti aukštojo 

mokslo suinteresuotąsias šalis į regionų plėtros procesus ir regionų inovacijų ekosistemas, siekiant užtikrinti, 

kad aukštasis mokslas prisidėtų prie regionų ir Europos plėtros ir transformacijos procesų 

(https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/w/higher-education-for-smart-specialisation-a-handbook-1).  

SMK išgrynintos mokslo taikomosios veiklos kryptys, vykdoma mokslinė ir taikomoji eksperimentinė 

(MTEP) veikla, mokslinės publikacijos patvirtina, kad SMK atliepia mokslinių tyrimų erdvės ir kitų Europos 

komisijos priimtų dokumentų nuostatas dėl mokslinių tyrimų vykdymo ir inovacijų diegimo. 

Kolegijoje vykdyti įmonių tvarumo matavimo tyrimai ir atliktas rezultatų stebėjimas 2011-2020 m. 

laikotarpiu: 

SMK University of Applied Social Sciences (SMK) is a private higher education institution that strives 

to create an inclusive, sustainable and just environment within its stakeholders’ network. These include 

students, lecturers and researchers, administration employees, social partners and business clients, public 

authorities, general society etc. SMK is aiming at sustainability in education within social, economic and 

environmental aspects of its activities. Thus, in order to ensure its own sustainable business practices SMK 

has willingly participated in the open access university ranking on sustainability, UI GreenMetric World 

University Rankings 2020. 

SMK participation in the rankings required detailed measurements of various sustainability parameters 

and data collection as well as processing thereof so that to present the results as per questionnaire requested 

by ranking organizers. Since SMK is present in three major cities of Lithuania all the three campuses were 

assessed for the reporting within UI GreenMetric World University Rankings 2020 (The ranking results can 

be found at http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2020/). The assessment has entailed the following 

areas: 

● Infrastructure; 

● Green areas within and outside SMK infrastructure; 

● Use of smart and energy saving technologies; 

● Use of electricity, water, heating and other; 

● Waste management practices; 

● Use of vehicles and commute to/from SMK by students, staff and lecturers; 

● Sustainability centered courses in study curriculum (e.g. student competences). 

SMK also participated at the virtual 2020 UI GreenMetric World University Rankings Results and 

Awards on the 7th of December 2020. The ranking results can be found at http://greenmetric.ui.ac.id/overall-

rankings-2020/ . 

Furthermore, sustainability assessment for the ranking has stimulated extensive sustainability 

awareness consultations (both individual and group consultations) for employees. Likewise, greater discussion 

on SMK sustainability strategy and concept development has followed as a result of sustainability assessment. 

Thus by the end of the year 2020 Sustainability Work Group has been formed to initiate analysis of SMK 

sustainability priorities and values, crystallization of sustainability aims and correlating indicators. 

Consequently, SMK Sustainability work group led by Diana Garlytska has elaborated SMK 

Sustainability Road Map. This statement document serves as a general roadmap for further sustainability 

implementation within SMK University of Applied Social Sciences. Thus, Strategic aims for 2021-2022 

academic year were identified as follows: 

 Ensure 100% digital communication2 

 Decrease energy consumption per income EUR / year (kW) 

 Enlarge total area of green areas (m2) 

 Strengthen public communication on sustainability matters (number of releases) 

 Enhance public discussion/event (number) 

 Initiate sustainability encouraging initiatives (number) 

 Investment in sustainability matters (Eur.) 

 Increase sustainability-centered subjects and courses (number). 

 Publications on sustainability for the period of 2011-2020: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A628%3AFIN
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/w/higher-education-for-smart-specialisation-a-handbook-1
http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2020/
http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2020/
http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2020/
http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2020/
http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2020/
http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2020/
http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2020/
http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2020/
http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2020/


1. Dalyko vadovėlis „SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND GROWTH”, 2014 

2. Ukrainos mokesčių sistemos reformos perspektyvos pagal Asociacijos susitarimo su ES 

reikalavimus aplinkos apsaugos srityje”, mokslinis žurnalas Verslo Inform, №1-2017 – Charkovas, Ukraina, 

2017 m. 

3. „Žaliosios ekonomikos kūrimas – pagrindinis Ukrainos Europos integracijos komponentas, 

„Ekonominė analizė”: mokslinių straipsnių rinkinys - 27 tomas Nr. 2-2017 - Ternopilis, 2017 m. 

4. „Žalieji finansai: kelių žemėlapis Ukrainos“, žurnalas „Rytai“, 2018 m. 

 

HORIZONTALUS PRIORITETAS „INTEGRALUS TARPTAUTIŠKUMAS“  

 

SMK 2011-2020 m. Integruotos plėtros strategijoje iškeltas horizontalus „Integralus 

tarptautiškumo“ prioritetas, siekiant globalaus pasaulio suvokimo integracijos į visas institucijos veiklas, 

procesus ir ugdymo turinį. Šiam prioritetui buvo numatyti 5 pagrindiniai ilgalaikių pasiekimų rodikliai. 

2011-2020 m. laikotarpiu pasiekti (ir viršyti) 3 iš numatytų 5 pagrindinių ilgalaikių pasiekimų rodiklių. 

7 lentelėje pateikiami apibendrinti pasiekimų rodiklių duomenys bei nurodomos priežastys, lėmusios rodiklių 

nepasiekimą.  
7 lentelė.  

Nr. Rodiklio pavadinimas 

Pasiektas 

rodiklis 

(2020 m.) 

Rodiklio pasiekimo pagrindimas 

1. 

ne mažiau kaip 15 proc. 

studentų nuo bendro 

skaičiaus dalyvauja 

tarptautinėse judumo 

programose 

1,84 proc. 

 

2011-2020 m. laikotarpiu 441 studentas dalyvavo tarptautinėse judumo programose, 

kurių įgyvendinimui 100 proc. buvo panaudota skirta dotacija tarptautiniam studentų 

mobilumui. Atkreiptinas dėmesys, kad norinčių išvykti studentų dalis yra tris kartus 

didesnė, tačiau turimas finansavimas neleidžia patenkinti viso poreikio.  

SMK studentų, dalyvavusių tarptautinėse judumo programose procentas, neišsiskiria iš 

šalies vidurkio. Remiantis Valstybinio audito ataskaita2 ŠMPF skiriamo finansavimo 

tarptautinio mobilumo veikloms pakanka tik 3-4 proc. studijuojančiųjų, o vidutinis 

„studentų mobilumas 2017–2020 m. m. kolegijose buvo apie 2,9 proc. (nuo 1,2 iki 3,8 

proc.)“ (Valstybinio audito ataskaita, 42 psl.). 

2. 

ne mažiau kaip 20 proc. 

dėstytojų sudaro tarptautinis 

akademinis personalas 

68,39 proc. 

2011-2020 m. laikotarpiu kolegijoje dirbusių dėstytojų vidurkis - 193 dėstytojai. 

2011-2020 m. nuolat kolegijoje dėstė 3-7 dėstytojai užsieniečiai, per 2011-2020 m. pagal 

judumo programas atvyko ir dėstė 127 dėstytojas užsienietis.  

2011-2020 m. laikotarpiu kolegijoje tarptautinis akademinis personalas sudarė 68,39 

proc. nuo bendro dėstytojų skaičiaus. 

3. 

ne mažiau kaip 30 proc. 

studentų sudaro užsienio 

šalių studentai atvykę 

pilnoms studijoms 

0,76 proc. 

2011-2020 m. laikotarpiu SMK studijavo 182 užsieniečiai, atvykę pilnoms studijoms. 

Kiekvienais metais apie 300-400 užsieniečių pateikia prašymus studijuoti SMK, tačiau 

tik nedidelė dalis asmenų gauna nacionalines vizas, suteikiančias teisę atvykti į Lietuvą 

studijų tikslais.  

4. 

ne mažiau kaip 15 proc. 

kolegijos dėstytojų 

dalyvauja tarptautinėse 

judumo programose 

72,54 proc. 

2011-2020 m. laikotarpiu įgyvendinti 140 tarptautinių mobilumų, kuriuose dalyvavo 

dėstytojai bei 100 proc. panaudota skirta dotacija tarptautiniam mobilumui. 2011-2020 

m. laikotarpiu kolegijoje dirbusių dėstytojų vidurkis - 193 dėstytojai, kurie dalyvavo 140 

mobilumuose (72,54 proc. dėstytojų turėjo galimybę dalyvauti Erasmus+ tarptautinio 

judumo programose). 

Papildomai, pritraukus ES struktūrinių fondų lėšas, įgyvendinti 44 tarptautiniai dėstytojų 

mobilumai. Bendras, 2011-2020 m. laikotarpiu įgyvendintų tarptautinių mobilumų, 

kuriuose dalyvavo dėstytojai, skaičius – 184 mobilumai.  

Atkreiptinas dėmesys, kad dotacija tarptautiniam mobilumui skiriama ne tik dėstytojų, 

bet ir neakademinio personalo mobilumui. 2011-2020 m. laikotarpiu įgyvendinti 90 

tarptautinių mobilumų, kuriuose dalyvavo SMK neakademinis personalas. 

Turima Erasmus+ dotacija tarptautinių mobilumų įgyvendinimui leidžia kasmet 

įgyvendinti ~15 dėstytojų mobilumų mokymosi bei dėstymo tikslais. Kad dotacijos 

nepakanka dėstytojų mobilumų įgyvendinimui patvirtina ir bendra šalies statistika. 

ŠVIS3 duomenimis dėstytojų, išvykusių į užsienį dėstymo vizitų, dalis (proc.) 2017–2020 

m. m. kolegijose sudarė 6,3-12,2 proc.  

5. 

ne mažiau kaip 30 proc. 

užsienio studentų ir 

absolventų aktyviai 

dalyvauja ambasadorių 

programoje 

31 proc. 

2011-2020 m. laikotarpiu ~ 55 užsienio studentų ir absolventų aktyviai įsitraukė ir 

dalyvavo ambasadorių programoje viešinant kolegiją, padedant studentams integruotis 

Lietuvoje, sudarant galimybes atlikti praktiką savo įsteigtose įmonėse. Kasmet į 

ambasadorių programą įsitraukia 10-20 užsienio studentų bei absolventų. 

                                                           
2 Valstybinio audito ataskaita: ar užtikrinama studijų kokybė aukštosiose mokyklose. 2021-07-08 d., Nr. VAE-6. Vilnius: Valstybės kontrolė. 
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Objektyvios priežastys, tokios kaip, nepakankamas finansavimas judumo priemonių įgyvendinimui, 

griežta migracijos politika ir neišplėtotas Lietuvos ambasadų ir konsulatų tinklas SMK tikslinėse rinkose 

užsienio studentų pritraukimui, menkas Lietuvos žinomumas Azijos ir Afrikos šalyse, ribotai užsienyje 

vykdoma Lietuvos kaip studijų šalies pozicionavimo veikla, valstybės lygmeniu patvirtinto tarptautiškumo 

strateginio dokumento, kuris apimtų šalies tarptautiškumo plėtros tikslus, priemones bei finansavimą 

nebuvimas, nulėmė, kad dalis planuotų ilgalaikių pasiekimų rodiklių (1, 3) pasiekti dalinai. 

Siekiant numatytų 5 pagrindinių ilgalaikių pasiekimų rodiklių, Integralaus tarptautiškumo prioritetui 

buvo suformuoti 9 ilgalaikiai tikslai bei jiems skirtos konkrečios priemonės. Toliau pristatomi pagrindiniai 

pasiekimų rodikliai pagal kiekvieną numatytą tikslą.  

Pagrindiniai numatyto pirmojo tikslo „Stiprinti partnerystes Europos Sąjungoje ir už jos ribų, 

pritraukiant geriausius studentus, dėstytojus ir tyrėjus“ pasiekimai 2011-2020 m.: 

 Sukurta ir nuolat pildoma užsienio partnerių, vizituojančių dėstytojų duomenų bazė; 
 Išaugęs atvykstančių dėstytojų/ekspertų iš užsienio partnerinių institucijų (pagal Erasmus+ 

programą) skaičius. 2011-2020 m. laikotarpiu į Kolegiją atvyko 127 užsienio dėstytojai dėstymo/mokymosi 

tikslais (žr. 1 pav.); 
 Kiekvienais metais parengta ir finansuota po dvi paraiškas, skirtas tarptautinio judumo pagal 

Erasmus+ programos KA1 veiksmą (žr. 2 pav.) finansavimui (įskaitant dėstytojų bei neakademinio personalo 

judumą); 
 61 proc. išaugęs partnerių – aukštųjų mokyklų, su kuriomis bendradarbiaujama vykdant tarptautinį 

judumą, skaičius: nuo 49 (2011-2012 m.) iki 79 (2019-2020 m.); 
 Išplėtotas partnerių aukštųjų mokyklų tinklas trečiosiose šalyse, pasirašyta 14 bendradarbiavimo 

sutarčių (memorandumų) su Baltarusijos, Azerbaidžano, Rusijos, Taivano, Kambodžos, Kosovo, Sakartvelo, 

Ukrainos, Pietų Korėjos, Kinijos, Moldovos, Pietų Afrikos, JAV, Laoso aukštosiomis mokyklomis. 
Pagrindiniai numatyto antrojo tikslo „Didinti užsienio studentų skaičių ir siekti jų tarpkultūrinės ir 

tautinės įvairovės“ pasiekimai 2011-2020 m.: 

 2011-2020 m. laikotarpiu SMK studijavo 182 užsieniečiai, atvykę pilnoms studijoms. 2011-2020 

m. dvigubai išaugo pilnoms studijoms priimtų užsienio studentų skaičius (nuo 9 studentų 2011-2012 m. iki 20 

studentų 2019-2020 m.); 
 Pasirašytos 6 sutartys su užsienio agentais tikslinėse rinkose, siekiant didinti pilnoms studijoms 

atvykstančių studentų skaičių. Agentų atstovaujamos šalys/kontinentai – Ukraina, Turkija, Afrika, Indija, 

Pietryčių Azija, NVS šalys; 
 Įdarbinti 2 darbuotojai, atsakingi už užsienio studentų pritraukimą; 
Pagrindiniai numatyto trečiojo tikslo „Skatinti kolegijos bendruomenės tarptautiškumo kompetencijų 

formavimą“ pasiekimai 2011-2020 m.: 

 Kiekvienais metais bendradarbiaujant Kolegijos dėstytojams, neakademiniam personalui bei 

studentams organizuojama po 10 tarpkultūrines kompetencijas plėtojančių iniciatyvų (kultūrinės vakaronės, 

tarptautiniai renginiai, tautų pažinimo vakarai, filmų peržiūros, socialinės akcijos, mokymai ir pan.); 
 I kurso užsienio studentams dėstomas lietuvių kalbos ir kultūros kursas, siekiant užtikrinti jų 

kultūrinę ir socialinę integraciją, veikia mentorių tinklas, padedantis integruotis tiek Kolegijoje, tiek Lietuvoje, 

parengtas ir nuolat atnaujinamas studijų gidas užsienio studentams. 
Pagrindiniai numatyto ketvirto tikslo „Užtikrinti efektyvią užsienyje įgytų kreditų pripažinimo ir 

perkėlimo sistemą“ pasiekimai 2011-2020 m.: 

 2009 metais SMK tapo pirmąja Lietuvos kolegija, kuriai suteikta ECTS Diplomo priedėlio etiketė, 

kuri buvo sėkmingai pratęsta 2013 metais 2013-2016 m. periodui (vėlesniems periodams nebereikėjo teikti 

paraiškų dėl ECTS diplomo priedėlio etiketės); 
 2011 m. pasirengta ECTS diegimui, atnaujintos visos vykdytos studijų programos, orientuojantis į 

studento žinių ir gebėjimų vertinimą pagal ECTS reikalavimus, nustatyta dalykų studijų trukmė bei apimtis, 

suplanuotas studento darbo krūvis, akcentuojant savarankišką darbą ir konsultavimą, praktinį mokymą ir 

studijų rezultatų vertinimą, pasirengta vykdyti studijų programas užsienio kalba. 
Pagrindiniai numatyto penktojo tikslo „Didinti studijų programų tarptautiškumą atnaujinant studijų 

turinį ir siekiant aukštos studijų kokybės“ pasiekimai 2011-2020 m.: 

 Anglų kalba vykdomų studijų programų skaičius išaugo nuo 1 iki 5 programų - Tarptautinis verslas, 

Turizmas ir poilsis, Programavimas ir multimedija, jungtinio laipsnio studijų programos „Technologijų ir 

inovacijų valdymas“, „Tarptautinis marketingas ir ženklodara“; 



 2011-2020 m. nuolat kolegijoje dėstė 3-7 dėstytojai užsieniečiai, pagal judumo programas atvyko 

ir dėstė 127 dėstytojas užsienietis. 2011-2020 m. laikotarpiu kolegijoje tarptautinis akademinis personalas 

sudarė 68,39 proc. nuo bendro dėstytojų skaičiaus. 
Pagrindiniai numatyto šeštojo tikslo „Skatinti ir plėsti studentų ir dėstytojų tarptautinį judumą“ 

pasiekimai 2011-2020 m.: 

 Įgyvendinant tarptautinio judumo programas dalinėms studijoms/praktikai į užsienį išvyko 441 

studentas. 2011-2020 m. laikotarpiu įgyvendintų tarptautinių mobilumų, kuriuose dalyvavo dėstytojai, 

skaičius – 184 mobilumai (iš jų 44 dėstytojų mobilumams pritraukta papildoma ES struktūrinių fondų lėšų 

parama). Tarptautinio judumo programų įgyvendinimui 100 proc. panaudota skirta dotacija; 
 Siekiant sudaryti palankias sąlygas studentų integracijai į tarptautinę darbo rinką buvo skatinamas 

studentų vykimas į užsienį praktikos tikslais. 2011-2020 m. laikotarpiu 170 studentų atliko praktiką įmonėse 

ir organizacijose užsienyje; 
 Siekiant užtikrinti vykdomų tarptautinio judumo programų kokybę, reguliariai vykdytas judumo 

programų kokybės stebėjimas, t.y. naudojantis EK sukurta sistema rinkti ir analizuoti judumo programose 

dalyvavusiųjų atsiliepimai. 
Pagrindiniai numatyto septintojo tikslo „Didinti studijų programų, dėstomų užsienio kalbomis 

skaičių, pasirinkimą, prieinamumą ir unikalumą“ pasiekimai 2011-2020 m.: 

 SMK buvo pirmoji aukštoji mokykla Lietuvoje, pradėjusi nuo 2009 m. vykdyti jungtinę studijų 

programą „Tarptautinis verslas“ su Portugalijos bei Rumunijos aukštosiomis mokyklomis. Šios programos 

tobulinimui bei jos vykdymui pritrauktos ES struktūrinių fondų paramos lėšos – „Jungtinio laipsnio 

Tarptautinio verslo studijų programos tarptautiškumo didinimas ir įgyvendinimas“ (projekto Nr. VP1-2.2-

ŠMM-07-K-02-059, projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2012.11.29 – 2015.05.29); 
 Pritrauktas ES struktūrinių fondų paramos lėšos 3 galimybių studijų dėl naujų jungtinio laipsnio 

programų vykdymo, parengimui: „Galimybių studijos dėl rinkodaros/reklamos jungtinės studijų programos 

vadybos studijų kryptyje parengimas“ (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-007; projekto įgyvendinimo 

laikotarpis - 2011.04.20 - 2012.04.20), „Galimybių studijos technologijų vadybos jungtinei studijų programai 

parengimas (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-006, projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2011.04.20 - 

2012.04.20), „Galimybių studijos tarptautinės verslo teisės jungtinei studijų programai parengimas“ (projekto 

Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-012, projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2012.07.21 – 2013.07.21); 
 Parengtos, akredituotos ir pradėtos vykdyti 2 jungtinio laipsnio studijų programos pritraukus ES 

struktūrinių fondų paramos lėšas: „Jungtinio laipsnio studijų programos „Tarptautinis marketingas ir 

ženklodara“ parengimas ir įgyvendinimas“ (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-086, projekto įgyvendinimo 

laikotarpis - 2012.11.29 – 2015.09.01), „Jungtinio laipsnio studijų programos „Technologijų ir inovacijų 

vadyba“ parengimas ir įgyvendinimas“ (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-087, projekto įgyvendinimo 

laikotarpis - 2012.11.29 – 2015.09.01); 
* Atsižvelgiant į tai, kad visos trys jungtinio laipsnio studijų programos pritraukė mažai studentų, jų 

įgyvendinimas reikalavo nemažai papildomų finansinių resursų, buvo sudėtinga užtikrinti finansavimą 

privalomam vienerių metų studijų laikotarpiui partnerinėse institucijose, Kolegija atsisakė tolimesnio šių 

programų vykdymo. Panašios išvados dėl jungtinio laipsnio studijų programų vykdymo problematikos 

pateikiama ir 2021 m. Valstybinio audito ataskaitoje4, kurioje nurodoma, kad aukštosioms mokykloms 

„trūksta paskatų iš valstybės rengti naujas programas. Europos aukštojo mokslo erdvės 2018 m. Bolonijos 

proceso įgyvendinimo ataskaitoje Lietuva pažymėta prie šalių, kuriose centrinė valdžia nepadeda aukštosioms 

mokykloms rengti jungtinių studijų programų“ (Valstybinio audito ataskaita, 41 psl.). 

Pagrindiniai numatyto aštuntojo tikslo „Siekti efektyvaus ir pridėtinę vertę kuriančio dalyvavimo 

tarptautinėse asociacijose ir tinkluose“ pasiekimai 2011-2020 m.: 

 Bendradarbiaujant su esamais Erasmus+ partneriais pritrauktas finansavimas ir įgyvendintos dvi 

intensyvios programos: „Intellectual Property Law in E-environment: Industrial Property, Copyright and 

Related Rights‘ Protection“ (projekto Nr. LLP-ERA-IP-2013-LT-0912, projekto įgyvendinimo laikotarpis - 

2013.09.01 – 2014.08.31). Projekto metu buvo organizuota dviejų savaičių trukmės intensyvi programa 

„Intelektinės nuosavybės teisė elektroninėje erdvėje: pramoninės nuosavybės, autorinių ir gretutinių teisių 

apsauga“ 36 studentams iš 6 skirtingų šalių bei „E-Work – Promoting Innovations in Economy and 

Globalization“ (projekto Nr. LLP-ERA-IP-2013-LT-0913, projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2013.09.01 – 

                                                           
4 Valstybinio audito ataskaita: ar užtikrinama studijų kokybė aukštosiose mokyklose. 2021-07-08 d., Nr. VAE-6. Vilnius: Valstybės kontrolė 



2014.08.31). Projekto metu įgyvendinta dviejų savaičių trukmės intensyvi programa „Elektroninis darbas – 

inovacijų skatinimas ekonomikoje ir globalizacijoje“ 24 studentams iš 4 skirtingų šalių; 
 Stiprinant ryšius su užsienio partneriais bei siekiant tarptautiškumo didinimo visuose lygmenyse 

kiekvienais metais kolegijoje organizuojamos Tarptautinės Erasmus+ savaitės; 
 Suburtos tarptautinės partnerystės pagrindu 2011-2020 m. laikotarpiu įgyvendinta 10 tarptautinio 

bendradarbiavimo projektų pagal Erasmus+ programą;  
 2011-2020 m. laikotarpiu Kolegija buvo įsijungusi į pažangius ir pasauliniu mastu pripažintus 

tinklus (CEEMAN, NIBS, PRME (Rio+20), EAIE, BMDA ir kt.) 
Pagrindiniai numatyto devintojo tikslo „Skatinti Kolegijos studentų būrimąsi į tarptautinius klubus, 

būrelius, sąjungas“ pasiekimai 2011-2020 m.: 

 2012-2013 m.m. įkurtas tarptautinių studentų tinklas (ISN - International student network). Šiame 

tinkle dalyvauja Lietuvos bei užsienio studentai, kurie įgyvendina studentų mentorių programą, skirtą pilnoms 

studijoms atvykusiems užsienio šalių bei Erasmus+ studentams globoti. Kiekvienais metais prie šio tinklo 

prisijungia ~10 studentų-savanorių; 
 Parengta ir kiekvienais metais vykdoma studentų mentorių programa, skirta paruošti būsimus 

mentorius kokybiškam darbui su pilnoms studijoms atvykusiais užsienio šalių bei Erasmus+ studentais. 
Apibendrinant pasakytina, kad 2011-2020 m. dauguma išsikeltų tikslų buvo pasiekti, kai kurie didesne 

apimtimi, nei buvo numatyta. Tačiau vyko ir natūralios išsikeltų tikslų bei pasiekimų rodiklių korekcijos, 

atsižvelgiant į laikmečio pokyčius, visuomenės poreikius, kintančią aukštųjų mokyklų padėtį bei teisinę 

aplinką, kurioje veikia Kolegija (pvz. Integruotos plėtros strategijos laikotarpiu įstatyminė bazė nesudarė 

sąlygų vykdyti nuotolinių studijų, itin ribotas finansavimas jungtinių programų įgyvendinimui apribojo šių 

programų patrauklumą būsimų studentų tarpe, itin griežta Lietuvos migracijos politika bei ribotas Lietuvos 

ambasadų užsienyje tinklas nesudarė prielaidų užsitikrinti ženklų užsienio studentų, atvykstančių pilnoms 

studijoms, skaičiaus augimą). 

 

1 pav. Atvykstamojo judumo dinamika 

 

Atkreiptinas dėmesys, kad 2019-2020 m. pavasario semestrą buvo įvesti su COVID-19 pandemija 

susiję ribojimai, todėl planuotos fizinio tarptautinio judumo veiklos buvo atšauktos. 

 
2 pav. Tarptautiniam judumui skiriama dotacija (Eur.) 2011-2020 m. 



HORIZONTALUS PRIORITETAS: PRIPAŽINTOS KOKYBĖS SIEKIMAS 

 

Šiam prioritetui buvo numatyti 4 pagrindiniai ilgalaikių pasiekimų rodikliai. 

2011-2020 m. laikotarpiu pasiekti (ir viršyti) 4 iš numatytų 4 pagrindinių ilgalaikių pasiekimų rodiklių. 

8 lentelėje pateikiami apibendrinti pasiekimų rodiklių duomenys bei nurodomos priežastys, lėmusios rodiklių 

nepasiekimą. 

8 lentelė. 

 Rodikliai 

Vertinamo rodiklio 

reikšmės 
 

Planas Įvykdymas Pastabos 

1. 

Kolegijos kokybės vadybos sistema 

pilnai atitinka visas Europos aukštojo 

mokslo kokybės užtikrinimo gairių 

nuostatas. 

100 proc. 100 proc. 

Kolegijoje sukurta ir patvirtinta Kokybės 

užtikrinimo sistema (kokybės politika, tikslai, 

aprašyti procesai bei procedūros). Kokybės 

užtikrinimo politika yra įteisinta ir viešai 

skelbiama SMK internetiniame puslapyje ir E-

mokymas aplinkoje. 

2. 
Ne mažiau kaip 90 proc. pasiektų 

rodiklių atitinka suplanuotus. 
90 proc. 90 proc. 

 

3. 

Ne mažiau kaip 90 proc. studijų 

programų teigiamai įvertintos išorinių 

tarptautinių ekspertų ir akredituotos 

maksimaliam laikotarpiui; 

90 proc. 90 proc. 

2010-2020 m. m. Kolegijoje buvo vykdoma 16 

akredituotų studijų programų. 1999-2020 metais 

Lietuvoje buvo vykdomas SP išorinis vertinimo 

procesas, visos SMK SP buvo įvertintos teigiamai. 

4. 

Teigiamai išorinių ekspertų įvertinta ir 

akredituota maksimaliam terminui 

Kolegijos veikla. 

 

90 proc. 90 proc. 

2014 m. buvo atliktas išorinis 2007-2013 m. SMK 

veiklos vertinimas. Studijų kokybės vertinimo 

centro direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 20 d. 

įsakymu Nr. SV6-46 buvo akredituota 

maksimaliam 6 metų laikotarpiui. 

 

Ilgalaikiai tikslai ir priemonės: 
 Pripažintos kokybės siekimas – tai horizontalus Socialinių mokslų kolegijos plėtros prioritetas, kuris 

integruojasi į visas pagrindines kolegijos veiklas: studijas, mokslą ir mokymąsi visą gyvenimą.  

Kokybė aukštajame moksle yra svarbi veiklos dimensija, nes nuo jos iš esmės priklauso aukštosios 

mokyklos veiklos sėkmė ir pripažinimas. Kokybė yra ir siekiamybė, nes įpareigoja nuolat tobulėti, ir būtinybė, 

nes nuo jos priklauso vartotojų pasitenkinimo paslaugomis lygmuo. Didėjanti konkurencija tarp aukštųjų 

mokyklų ir augantys vartotojų lūkesčiai skatina ieškoti naujų sisteminių priemonių Kolegijos studijų kokybei 

gerinti ir valdyti. 

 

1. Sukurti ir įdiegti unikalią kokybės vadybos sistemą, ją sertifikuoti. 

 

Priemonės 

Kokybės vadybos sistemos modelio, kuris apima Kolegijos veiklos procesus, jų vertinimą, 

monitoringą ir tobulinimą, subalansuotų rodiklių stebėjimą, sukūrimas. 

2011-2013 metais, įgyvendindama projektą „Vidinės studijų kokybės valdymo sistemos kūrimas ir 

diegimas Socialinių mokslų kolegijoje“ ir siekdama Kokybės vadybos sistemos atitikties ISO 9001 standartui, 

Kolegija patobulino vidinės kokybės vadybos sistemą ir parengė unikalų Kokybės vadybos sistemos modelį, 

kuris buvo perkeltas į modernią elektroninę informacinę sistemą QPR (www.qpr.smk.lt), padedančią ne tik 

analizuoti, vertinti Kolegijos veiklos kokybės rodiklius, bet ir efektyviai planuoti veiklą, numatyti jos 

tobulinimo kryptis.  

Pagrindinių veiklų rodikliai suderinti su Ilgalaikės plėtros strategijoje numatytais rodikliais, stebimi ir 

matuojami QPR procesų modelyje. Siekiant vidinės kokybės vadybos sistemos efektyvumo, taip pat yra 

stebimos valdymo ir palaikymo veiklos, joms numatyti rodikliai susieti su ilgalaikiais kolegijos plėtros 

tikslais.  

 

2. Siekti aukšto Kolegijos tarptautinio kokybės įvertinimo ir akreditacijos.  

 

Priemonės 

Pasirengimas tarptautiniam studijų programų vertinimui, ekspertų vizitų organizavimas.  



2010-2020 m. m. Kolegijoje buvo vykdoma 16 akredituotų studijų programų. 1999-2020 metais 

Lietuvoje buvo vykdomas SP išorinis vertinimo procesas, visos SMK SP buvo įvertintos teigiamai. 

2010-2014 m. m. vyko 4 vykdomų studijų programų (Reklamos kūrimas, Viešieji ryšiai, Taikomasis 

programavimas ir multimedija, Teisė) išoriniai vertinimai, kuriuos atliko tarptautinės ekspertų grupės. 2010-

2014 m.m. sėkmingai tarptautinių išorinių vertintojų maksimaliam galimam 6 metų laikotarpiui akredituotos 

3 vykdomos studijų programos.  

2014-2016 m.m vyko 2 vykdomų studijų programų (Turizmas ir viešbučiai, tarptautinis verslas ir 

komunikacija) išoriniai vertinimai, kuriuos atliko tarptautinės ekspertų grupės. 2014-2016 m.m. šios studijų 

programos įvertintos teigiamai ir akredituotos 3 metams.  

Nuo 2020 m. Lietuvoje prasidėjo naujas studijų krypčių išorinio vertinimo ir akreditavimo procesas. 

Vertinant studijų kryptis pagal Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) patvirtintą krypčių studijų išorinio 

vertinimo planą, 2020-2021 m.m. SMK pateikė Rinkodaros (studijų kryptis įvertinta teigiamai ir akredituota 

3 metų laikotarpiui), 2021-2022 m.m. – Verslo (studijų kryptis įvertinta teigiamai ir akredituota maksimaliam 

7 metų laikotarpiui), Turizmo ir poilsio (studijų kryptis įvertinta teigiamai ir akredituota maksimaliam 7 metų 

laikotarpiui), Finansų ir Medijų meno (vertinimas ir akreditavimas vyks 2022-10), o 2022-2023 m.m. pavasarį 

bus teikiamos Teisės, Vadybos studijų krypčių savianalizių suvestinės. 

Pasirengimas tarptautiniam instituciniam išoriniam vertinimui ir ekspertų vizito 

organizavimas. 

2014 m. buvo atliktas išorinis 2007-2013 m. SMK veiklos vertinimas. Studijų kokybės vertinimo 

centro direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. SV6-46 buvo akredituota maksimaliam 6 metų 

laikotarpiui. Remiantis tarptautinių ekspertų išvadomis, SMK veiklos geroji praktika pasireiškia per 

Vadovybės ir visų darbuotojų lojalumą ir atsidavimą organizacijai; SMK veikla yra aktyvi regiono mastu; AM 

aktyviai dalyvauja mokslo tyrimų ir plėtros veikloje; noriai investuoja į tarptautiškumo plėtrą. 

 

3. Nuosekliai ir sistemingai diegti pažangius kokybės vadybos modelius ir metodus, taikyti 

visuotinės kokybės vadybos principus.  

 

Priemonės 

Kokybės tarybos veiklos organizavimas.  

SMK už Kokybės vadovo rengimą, atnaujinimą, viešinimą atsakinga suformuota darbo grupė. Darbo 

grupė atsakinga už kokybės užtikrinimo peržiūrą, ne rečiau kaip 1 kartą per metus atliekant Kokybės vadovo 

pakeitimus. Kokybės vadovo tobulinimo rekomendacijos išryškėja SMK strateginių sesijų metu (ne rečiau 

kaip kartą per metus) ir Vadovybinių susitikimų metu (2 kartus per mėnesį). Pagal jas yra vykdomos kokybės 

vadybos procesų korekcijos ir procesų įgyvendinimo priežiūra. 

Grįžtamojo ryšio tyrimų vykdymas, siekiant diagnozuoti problemas ir trūkumus.  

Kertinė Kolegijos studijų kokybės užtikrinimo sistemos dalis yra grįžtamasis ryšys (žr. pav.). 

Kolegijos grįžtamojo ryšio organizavimo formos ir metodai, periodiškumas, grįžtamojo ryšio tyrimų 

organizavimo, duomenų analizės ir viešinimo tvarka Kolegijoje yra reglamentuota Kolegijos Grįžtamojo ryšio 

organizavimo tvarkoje (patvirtinta 2021-11-22 Direktorės įsakymu V(21)-006) grįžtamasis ryšys apima 

studentų, dėstytojų, absolventų ir darbdavių atsiliepimus, socialinių partnerių ir kitų socialinių dalininkų 

atsiliepimus ir vertinimus. Grįžtamojo ryšio metu gauti apklausų rezultatai padeda diagnozuoti procesų ir 

vykdomos veiklos problemas ir trūkumus, naudojami tobulinant studijų programas, studijų programų turinį. 

Apklausų rezultatai aptariami su socialiniais dalininkais susitikimų metu ir viešinami E-mokymas sistemoje. 

Grįžtamasis ryšys, tamprus bendradarbiavimas su socialiniais dalininkais sąlygoja savalaikį studijų 

turinio ir proceso atnaujinimą, leidžia parengti kompetentingus specialistus. 

Dokumentų valdymo e-sistemos sukūrimas.  

SMK 2017 m. įsigijo ir 2018 m. automatizavo Dokumentų valdymo sistemą (DVS), kuri skirta stebėti, 

saugoti bei valdyti darbą su dokumentais. DVS padeda užtikrinti vieningą visos AM dokumentų valdymą. 

SMK darbuotojai savo veikloje naudoja skaitmeninius įrankius: Google calendar, Google drive, 

akademinę duomenų bazę Unimetis, Dream Apply (tarptautinių studentų priėmimo valdymo ir stebėsenos 

sistema); CRM bazę – PipeDrive. SMK įgyvendino BDAR (duomenų valdymo koncepcijos pasikeitimą). 

Savianalizės procedūrų vykdymas.  
Savianalizės procedūros atliekamos kiekvienais mokslo metais. Į savianalizės procesus įtraukiami visi 

socialiniai dalininkai. Kasmet studijų programų vertinimą atlieka Kolegijos dėstytojai, studentai, paskutinės 

laidos absolventai, darbdaviai, kurių įmonėse studentai atliko praktikas, kvalifikavimo komisijų nariai. 



Kolegijoje sistemingai atliekama studentų apklausa apie studijų kokybę (2 kartus per metus); vykdomas 

baigiamųjų darbų vertinimo bendros sistemos monitoringas, absolventų kompetencijų vertinimas darbdavių 

požiūriu (1 kartą per metus), absolventų įsidarbinimo monitoringas (kartą per metus). Su savianalizės 

rezultatais nuolat supažindinama akademinė bendruomenė. 

Vadovybinės analizės posėdžių organizavimas.  

Kolegijoje 2 kartus į mėnesį organizuojami vadovybiniai susitikimai Direktorius stsakingas už 

vadovybinių susitikimų organizavimą ir vadovavimą jai; vadovybinių susitikimų metu priimtų sprendimų 

tvirtinimą. Vadovybiniuose susitikimuose dalyvauja filialų, padalinių vadovai. Į vadovybinius susitikimus 

direktoriaus sprendimu gali būti kviečiami ir kiti Socialinių mokslų kolegijos darbuotojai. Vadovybinių 

susitikimų metu svarstomi klausimai ir priimami sprendimai, nustatomi reikalingi veiksmai, paskiriami 

atsakingi asmenys, numatomi įvykdymo terminai. 

 

4. Formuoti kolegialiai suvokiamus ir įgyvendinamus kokybės politikos principus 

 

Priemonės 

 Organizacinės struktūros ir aplinkos, skatinančios kokybės kultūros raidą, kūrimas ir 

puoselėjimas.  
Kolegijos valdymo lygiai, struktūrinių padalinių pavaldumas ir tarpusavio ryšiai atsispindi 

organizacinėje valdymo struktūroje. Kolegijos organizacinė valdymo struktūra yra optimali, atitinkanti 

Kolegijos dydį ir vykdomas veiklas, pagrįsta horizontaliais ryšiais tarp skyrių ir padalinių. Pagrindinių 

Kolegijos veiklų priežiūra pagal jų pobūdį paskirstyta aukščiausio lygio vadovams, kuriems struktūroje 

pavaldūs atitinkami padaliniai.  

Kokybės politikos nuolatinis atnaujinimas siekiant suderinamumo su Europos aukštojo mokslo 

kokybės nuostatomis.  

SMK patvirtintas Kokybės vadovas, vidinį kokybės užtikrinimą reglamentuojantis dokumentas, dera 

su Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis (ESG) bei Lietuvos 

Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. 

Kokybės užtikrinimo politika ir procedūros.  
Kolegijoje sukurta ir patvirtinta Kokybės užtikrinimo sistema (kokybės politika, tikslai, aprašyti 

procesai bei procedūros). Kokybės užtikrinimo politika yra įteisinta ir viešai skelbiama SMK internetiniame 

puslapyje ir E-mokymas aplinkoje. 

SMK socialiniai dalininkai (studentai, dėstytojai, socialiniai partneriai, Alumni) aktyviai įtraukiami į 

studijų kokybės užtikrinimą ir jos gerinimą per dalyvavimą kolegijos sprendimų priėmimo, valdymo 

procesuose. Studentų, dėstytojų, socialinių partnerių atstovai, Alumni įtraukiami į Kolegijos tarybos, Studijų 

programų komitetų, vykdomų studijų programų savianalizių rengimo grupes. Kolegijoje vykdomų studijų 

programų priežiūrai ir tobulinimui svarbi visų socialinių dalininkų nuomonė. 

Kertinė Kolegijos studijų kokybės užtikrinimo sistemos dalis yra grįžtamasis ryšys. 

Kolegijos grįžtamojo ryšio organizavimo formos ir metodai, periodiškumas, grįžtamojo ryšio tyrimų 

organizavimo, duomenų analizės ir viešinimo tvarka Kolegijoje yra reglamentuota Kolegijos Grįžtamojo ryšio 

organizavimo tvarkoje (patvirtinta 2021-11-22 Direktorės įsakymu V(21)-006) grįžtamasis ryšys apima 

studentų, dėstytojų, absolventų ir darbdavių atsiliepimus, socialinių partnerių ir kitų socialinių dalininkų 

atsiliepimus ir vertinimus.  

Studijų programų kūrimas ir tvirtinimas.  

SMK Strateginiuose veiklos dokumentuose įtraukti uždaviniai apie naujų studijų programų rengimą ir 

esamų studijų programų tobulinimą.  

 SMK yra patvirtinta Ketinamos vykdyti studijų programos kokybės užtikrinimo eiga, kuria remiasi 

naujų studijų programų rengėjai, rengdami studijų programas. Siekiant pagrįsti ketinamų vykdyti SP poreikį, 

apibrėžti rengiamų specialistų profesinės veiklos lauką bei išskirti specialistų reikšmingiausias dalykines ir 

bendrąsias kompetencijas, SMK atliekami profesinio poreikio tyrimai. 

Už vykdomų studijų programų kokybės užtikrinimą ir nuolatinį studijų programų tobulinimą atsakingi 

Studijų programų komitetai. Vadovaujantis Studijų programų komitetų nuostatais, SP komitetai atsakingi už 

studijų programų atnaujinimą/tobulinimą, atitikimą rinkos poreikiams bei naujausiems mokslo ir technologijų 

pokyčiams, reglamentuojantiems teisės aktams. SP komitetas svarsto studijų dalykus vykdančių dėstytojų 

siūlomus studijų dalykų programų tobulinimo projektus, derina juos su studijų programos tobulinimo planais, 

stebi SP aktualumą ir konkurencingumą, dalyvauja SP vykdančio akademinio personalo, socialinių partnerių, 



studentų ir kitų suinteresuotų šalių diskusijose apie SP vykdymo kokybę ir tobulinimą, dalyvauja rengiant 

ataskaitas tiek vidinio, tiek išorinio studijų programos vertinimo ir akreditavimo tikslais. SP taip pat 

tobulinamos atsižvelgiant į išorinio ekspertų vertinimo metu teikiamas pastabas.  

SMK vykdomų studijų programų apimtį apibrėžia Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas 

bei Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašas. Studijų programos apimtis – 180 ECTS kreditų. 

Programos apimtis suplanuota atsižvelgus į studijų programos tikslą, siekiamas kompetencijas bei studijų 

rezultatus. Bendras studijų programos valandų skaičius – 4800 val. Studijos nuolatine studijų forma trunka 3 

metus, ištęstine – 4 metus. Studijų pabaigoje rengiamas ir ginamas baigiamasis bakalauro darbo gynimu. 

Į studentus orientuotas mokymasis, mokymas ir vertinimas.  
SMK yra taikoma patirtinio mokymo metodika (patvirtinta SMK Akademinės tarybos posėdyje (2020-

05-22 Nr.2)). Šios metodikos pagrindu dėmesys skiriamas studentų kaip jaunųjų profesionalų ugdymui. 

Dėstytojai, savo sričių ekspertai, padeda jiems spręsti realius verslo iššūkius, leidžia eksperimentuoti, klysti 

bei mokytis iš savo klaidų, taip pat mokytis kritiškai mąstyti ir bendradarbiauti su kitais komandos nariais. 

SMK 2020 m. patvirtintame studijų reglamente (patvirtinta direktoriaus 2020-10-26 įsakymu Nr. 

V(20)-0071) įtvirtinta, jog studijų dalykų studijų rezultatams vertinti Kolegijoje taikomas kaupiamasis 

vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami skirtingi studijų dalyko/modulio 

programoje numatyti studijų rezultatai ar jų dalys, priklausomai nuo studijų rezultatų sudėtingumo. Kolegijos 

nustatyta tvarka kiekvieno semestro pradžioje studijų programą vykdantys dėstytojai suderina studentų 

auditorinio ir savarankiško darbo krūvio pasiskirstymą semestro metu, tarpinių ir galutinių atsiskaitymų 

terminus bei tarpdalykinius ryšius. Kartu dėstytojai analizuoja dalyko turinio atitikimą numatomiems studijų 

rezultatams pasiekti, dalykų loginius ryšius, siekiant išvengti turinio dubliavimo ir temų persidengimo.  

Dėstytojas, kiekvieną semestrą prieš pradėdamas dėstyti studijų dalyką, parengia Studijų dalyko 

vertinimo sistemą, kurioje suplanuoja dalyko studijų savarankiško darbo turinį, užduotis. Bendras studijų 

dalyko/modulio studijų rezultatų vertinimas nustatomas pagal to dalyko programoje numatytą vertinimo 

sistemą. 

Kolegijos dėstytojai aktyviai naudoja virtualią mokymo aplinką „E-mokymas“, kurioje studentams 

pateikia studijų dalyko mokymosi medžiagą, tikslią ir išsamią studijų informaciją, savikontrolės, tarpinių 

atsiskaitymų ir egzaminų užduotis, studijų dalyko vertinimo sistemą.  

Kiekvieną semestrą SP vadovai atlieka „E-mokymas“ aplinkos monitoringą, dėl jame esančios 

informacijos pateikimo. 

Studentų priėmimas, studijų eiga, pripažinimas ir diplomų išdavimas.  

Mokslo ir studijų institucijos turėtų nuosekliai taikyti iš anksto apibrėžtas ir viešai skelbiamas 

taisykles, apimančias visą studijų ciklą, pvz., studentų priėmimą, studijų eigą, pripažinimą, diplomų išdavimą. 

 SMK sudaro būtinas sąlygas ir suteikia paramą studentams jų akademiniame gyvenime.  

SMK kiekvienais mokslo metais tvirtina Priėmimo į Socialinių mokslų kolegiją taisykles ir jas skelbia 

viešai. 

Informacija apie vykdomas studijų programas skelbiama SMK internetiniame puslapyje. 

Informacija apie užsienyje įgytų kvalifikacijų, dalinių studijų ir ankstesnio neformalaus ir savaiminio 

mokymosi pripažinimo tvarkas yra viešai prieinama ir skelbiama SMK internetiniame puslapyje. 

Informacija apie SMK vykdomų studijų programų vertinimą ir akreditavimą yra prieinama ir 

skelbiama viešai SMK internetiniame puslapyje. 

Dėstytojai.  

SMK vadovaujasi aiškiais, skaidriais ir sąžiningais procesais dėstytojų darbui bei įdarbinimo 

sąlygoms, kuriais pripažįstama dėstymo svarba.  

Studijų ištekliai ir parama studentams.  

Periodiškai vyksta kiekybinės studentų apklausos (2 kartus per mokslo metus) ir kokybinės studentų 

apklausos (1 kartas per mokslo metus), kur studentams užduodamas klausimai apie  

teikiamą finansinę, asmeninę, akademinę paramą, paramos efektyvumą. Kaip rodo susisteminti 

studentų apklausų rezultatai, studentams užtenka informacijos apie teikiamą paramą, informacija apie ją 

studentams yra prieinama ir aiški, studentai naudojasi jiems teikiama parama. Siekiant dar efektyviau skleisti 

informaciją apie teikiamą paramą, kasmet įvadinių paskaitų metu studentams pateikiama pakartotinė 

informacija apie paramos rūšis ir prieinamumą. 

Užsienyje įgytų kvalifikacijų, dalinių studijų ir ankstesnio neformalaus bei savaiminio mokymosi 

pripažinimą. Susistemintuose studentų apklausų rezultatuose išryškėja tendencija, jog studentai ne visada 

žino, kur kreiptis dėl užsienyje įgytų kvalifikacijų, dalinių studijų ir ankstesnio neformalaus bei savaiminio 



mokymosi pripažinimo. Kolegijos administracija, atsižvelgdama į tai, įvadinių paskaitų metu teikia papildomą 

informaciją studentams šiais klausimais. 

 SMK studentų ir dėstytojų kiekybinėse apklausose yra įvedusi klausimus apie SMK materialinių 

išteklių pakankamumą, tinkamumą ir prieinamumą. Studentų ir dėstytojų prašoma įvertinti SMK 

materialiuosius išteklius. Susistemintuose apklausų rezultatuose išryškėja tendencija, jog studentai ir 

dėstytojai yra patenkinti SMK turimais materialiniais ištekliais ir jie tenkina studijų poreikius. 

Susisteminti studentų apklausų rezultatai pristatomi SP vadovų, dėstytojų, studentų seniūnų grupių 

susitikimuose ir skelbiami SMK E-mokymas aplinkoje. 

Susisteminti dėstytojų apklausų rezultatai pristatomi SP vadovų, dėstytojų susitikimuose ir skelbiami 

SMK E-mokymas aplinkoje. 

Informacijos valdymas.  
Periodiškai ir sistemingai yra renkami ir kaupiami šie duomenys: 

Studentų pažangos rodikliai (2 kartus per mokslo metus). Susisteminti rezultatai pristatomi SP vadovų, 

dėstytojų, studentų seniūnų grupių susitikimuose ir talpinami SMK dokumentų valdymo sistemoje. 

Sėkmingai studijas baigusių ir studijas nebaigusių studentų skaičiai ir priežastys (1 kartą per mokslo 

metus). Susisteminti rezultatai pristatomi SP vadovų, dėstytojų susitikimuose ir talpinami SMK dokumentų 

valdymo sistemoje. 

Kiekybinių studentų apklausų duomenys (2 kartus per mokslo metus). Susisteminti rezultatai 

pristatomi SP vadovų, dėstytojų, studentų seniūnų grupių susitikimuose ir skelbiami SMK E-mokymas 

aplinkoje. 

Kokybinių studentų apklausų duomenys (1 kartas per mokslo metus). Susisteminti rezultatai pristatomi 

SP vadovų, dėstytojų, studentų seniūnų grupių susitikimuose ir talpinami SMK dokumentų valdymo 

sistemoje. 

Absolventų karjeros stebėsenos duomenys (po 6 mėn. ir 3 metai po studijų baigimo). Susisteminti 

rezultatai pristatomi SP vadovų, dėstytojų susirinkimuose ir skelbiami SMK E-mokymas aplinkoje. 

Akademinio personalo mokslo taikomosios (meno) veiklos duomenys (kasmet iki balandžio 1 d.) 

kaupiami ir teikiami LMT vertinimui. 

Akademinio personalo veiklos savianalizės duomenys (pasibaigus semestrui) kaupiami ir svarstomi 

studijų programų komitetuose, studijų programų vadovų susirinkimuose, dėstytojų susirinkimuose. 

Grįžtamojo ryšio metu sukaupti duomenys skelbiami viešai - t.y. visa SMK bendruomenė 

supažindinama susitikimų metu, apklausų rezultatai viešinami E-mokymas aplinkoje, SMK socialiniai 

dailininkai supažindinami Kolegijos Tarybos, Kolegijos Akademinės tarybos susitikimų metu. 

Viešas informavimas.  
Informacija apie vykdomas studijų programas skelbiama SMK internetiniame puslapyje. 

Informacija apie studijas reglamentuojančius dokumentus yra prieinama ir skelbiama SMK 

internetiniame puslapyje ir E-mokymas aplinkoje. 

Informacija apie SMK vykdomų studijų programų vertinimą ir akreditavimą yra prieinama ir 

skelbiama viešai SMK internetiniame puslapyje.  

Nuolatinė studijų programų stebėsena ir periodinis vertinimas.  
SMK reguliariai stebi ir vertina savo studijų programas: 

Už vykdomų studijų programų kokybės užtikrinimą ir nuolatinį studijų programų tobulinimą 

Kolegijoje atsakingi Studijų programų komitetai (toliau – SP komitetas). Vadovaujantis Studijų programų 

komitetų nuostatais, SP komitetai atsakingi už studijų programų atnaujinimą/tobulinimą, atitikimą rinkos 

poreikiams bei naujausiems mokslo ir technologijų pokyčiams, reglamentuojantiems teisės aktams. SP 

komitetas svarsto studijų dalykus vykdančių dėstytojų siūlomus studijų dalykų programų tobulinimo 

projektus, derina juos su studijų programos tobulinimo planais, stebi SP aktualumą ir konkurencingumą, 

dalyvauja SP vykdančio akademinio personalo, socialinių partnerių, studentų ir kitų suinteresuotų šalių 

diskusijose apie SP vykdymo kokybę ir tobulinimą, dalyvauja rengiant ataskaitas tiek vidinio, tiek išorinio 

studijų programos vertinimo ir akreditavimo tikslais. SMK veikia 18 Studijų programų komitetų. SP komitetų 

posėdžio protokolai talpinami SMK dokumentų valdymo sistemoje. 

SMK dalyvavo išoriniuose studijų programų vertinimuose pagal studijų programas, kurie vyko 1999-

2020 metais, kuomet Studijų kokybės vertinimo centro ekspertai vertino AM vykdomas studijų programas.  

Periodiškas išorinis kokybės užtikrinimas. 

Kolegijos kokybės vadybos sistema pilnai atitinka visas Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo 

gairių nuostatas. 



Kokybės politikos viešinimas bendruomenėje.  

SMK vidinės kokybės užtikrinimas vyksta vadovaujantis Akademinės tarybos aprobuotu ir 

Direktoriaus įsakymu patvirtintu Kokybės vadovu, kuris apima kokybės politiką, tikslus ir vertybes, kokybės 

vadybos sistemą, veiklos procesus (vadovybinius, pagrindinius ir palaikomuosius) bei jų etapus, vidinę 

kokybės užtikrinimo sistemą. Kokybės vadovo paskirtis yra nustatyti apibrėžtų procesų valdymo procedūras, 

tikslą, atsakomybes, siektinus rezultatus ir aiškius konkrečių veiklų rodiklius. Tai yra pagrindinis SMK veiklos 

kokybės užtikrinimo dokumentas, derantis su SMK strateginiais tikslais ir organizacine kultūra. Už Kokybės 

vadovo rengimą, atnaujinimą, viešinimą atsakinga suformuota darbo grupė. Darbo grupė atsakinga už kokybės 

užtikrinimo peržiūrą, ne rečiau kaip 1 kartą per metus atliekant Kokybės vadovo pakeitimus. Kokybės vadovas 

skelbiamas E-mokymas aplinkoje ir smk.lt internetiniame puslapyje. 

Kolegijos bendruomenės narių kompetencijų tobulinimas siekiant kiekvieno bendruomenės 

nario įsipareigojimo diegti sutartus ir priimtus kokybės vadybos principus.  

SMK savalaikis ir sistemingas personalo kvalifikacijos tobulinimas susideda iš personalo dalyvavimo 

SMK organizuojamuose mokymuose, seminaruose, konferencijose, 2) nacionaliniuose ir tarptautiniuose 

projektuose, 3) kitų institucijų organizuojamuose mokymuose, 4) mobilumo programose, 5) studijavimo 

doktorantūroje.  

 SMK organizuoja 1) mokymus, seminarus, kuriuose personalui sudarydama sąlygas ugdyti kelias 

kompetencijų grupes: pedagogines, mokslines, mokymo(si), tyrimų, bendrąsias (skaitmeninę, lyderystės, 

tarpkultūrinę). 

 SMK personalas aktyviai prisideda prie ekspertinės, tiriamosios, švietėjiškos veiklos regionuose ir 

nacionaliniu mastu. SMK sudaro sąlygas jiems dalyvauti SMK įgyvendinamuose nacionaliniuose ir 

tarptautiniuose projektuose. Analizuojamu laikotarpiu kvalifikaciją tobulinusio personalo skaičius buvo 1230. 

 SMK sudaromos sąlygos tobulinti kvalifikaciją, įgyti naujų kompetencijų vykstant į stažuotes 

užsienyje pagal mainų programas. Analizuojamu laikotarpiu įgyvendinti 103 tarptautinius mobilumus, 

kuriuose dalyvavo SMK personalas. SMK panaudojo 100 proc. panaudojo tarptautiniam mobilumui skirtos 

dotacijos. 

 

5. Užtikrinti visuotinį ir atvirą studijų kokybės sistemos principų diegimą ir tobulinimą  

 

Priemonės 

Studijų kokybės užtikrinimo principų diegimas ir nuolatinis tobulinimas.  

Studijų kokybės užtikrinimo sistema Kolegijoje grindžiama visos akademinės bendruomenės 

įsitraukimu į kokybės vertinimo, užtikrinimo ir monitoringo procesus. 

Studijų procesą kiekviename mieste administruoja Studijų skyriai, kuriems vadovauja Studijų proceso 

vadovai. Studijų skyrius užtikrina išorinių ir vidinių norminių teisės aktų, reglamentuojančių studijų procesą, 

įgyvendinimą, rengia tvarkaraščius, veda studijų apskaitą, teikia akademinę bei socialinę paramą studentams, 

vykdo informacijos sklaidą studijų klausimais.  

Atskiroms veikloms, papildančioms studijų procesą, plėtoti yra įkurti tam tikri struktūriniai padaliniai. 

Projektų vadovė organizuoja dėstytojų ir studentų mainus bei stažuotes, palaiko ryšius su užsienio aukštųjų 

mokyklų partneriais, įgyvendina nacionalinius bei tarptautinius projektus, kartu su Studijų programų vadovais 

užtikrina jų rezultatų pritaikymą studijų procese. Partnerysčių vadovai bendradarbiaudami su darbdaviais bei 

įdarbinimo įmonėmis, teikia studentams ir absolventams informaciją dėl praktikos vietų, įsidarbinimo 

klausimais. 

Kolegijoje veikia Studentų atstovybė, kurios deleguoti atstovai aktyviai dalyvauja Kolegijos valdymo 

bei kokybės užtikrinimo procesuose, sprendžia kylančias problemas bei atstovauja studentų interesus. Šiuo 

metu Studentų atstovybėje yra 2 finansų studijų krypties studentai. 

Studijų programų vykdymą ir įgyvendinimą kiekviename mieste koordinuoja Studijų programos 

vadovas. Studijų programos vadovų darbą koordinuoja ir kontroliuoja Akademinės veiklos vadovas. 

Už vykdomų studijų programų kokybės užtikrinimą ir nuolatinį studijų programų tobulinimą 

Kolegijoje atsakingi Studijų programų komitetai.  

Nuolatinis studijų kokybės vidinis vertinimas pasitelkiant socialinius dalininkus.  
Kolegijoje socialiniai dalininkai (studentai, dėstytojai, socialiniai partneriai, Alumni) taip pat aktyviai 

įtraukiami į studijų kokybės užtikrinimą ir jos gerinimą per dalyvavimą kolegijos sprendimų priėmimo, 

valdymo procesus. Studentų, dėstytojų, socialinių partnerių atstovai, Alumni įtraukiami į Kolegijos tarybos, 



Studijų programų komitetų, vykdomų studijų programų savianalizių rengimo grupes. Kolegijoje vykdomų 

studijų programų priežiūrai ir tobulinimui svarbi visų socialinių dalininkų nuomonė. 

Studijų rezultatų vertinimo sistemos tobulinimas. 

 Kolegijos studijų rezultatų vertinimo tvarka , kurioje numatytas kaupiamojo vertinimo sistemos 

taikymas. Dalykų programose, laikantis nuoseklumo ir sistemingumo principų, numatyti tarpiniai 

atsiskaitymai, kurių metu yra vertinami konkretūs dalyko studijų rezultatai. Atsižvelgus į studijų rezultato 

sudėtingumą, nustatomas kiekvieno tarpinio atsiskaitymo svoris galutiniam pažymiui. Nuo tikrinamo studijų 

rezultato sudėtingumo priklauso pasiekimų vertinimo metodai ir priemonės, konkrečių vertinimo užduočių 

turinys, kriterijai ir sudėtingumo lygis. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu. Pasiektus studijų 

programos studijų rezultatus studentai demonstruoja ir gindami baigiamąjį darbą. 

Studijų aplinkos, užtikrinančios studijų kokybę ir sudarančios sąlygas tinkamai mokytis, 

nuolatinis atnaujinimas. 

SMK užtikrina studijoms, mokslo veiklai ir kitai veiklai reikalingų materialiųjų išteklių pakankamumą 

ir atitiktį teisiniams, kokybiniams ir techniniams reikalavimams. SMK materialieji ištekliai yra planuojami 

sistemingai, nuolat investuojama į studijoms skirtų patalpų ir IT įrangos, bibliotekos plėtrą, mokslo (meno) 

veiklos vykdymą ir populiarinimą. 

SMK nuolat tobulina savo infrastruktūrą, stiprina, investuoja į savo personalo kompetencijas, užtikrina 

studijų proceso poreikius, studentų mokymosi ir kūrybinę erdvę, programinę bei kompiuterinę įrangą AM. 

SMK įsikūrusi Klaipėdoje, turi filialą Vilniuje ir Kaune. Per 25 veiklos metus sukurta moderni 

naujausiomis mokymo priemonėmis aprūpinta studijų bazė, išplėtota infrastruktūra, nuolat pildomi bibliotekų 

fondai.  

Studijos vykdomos Klaipėdoje Nemuno g. 2 ir Liepų g. 83B , Vilniuje – Kalvarijų g. 137 E ir Kaune 

– Vilties g. 2. 

Vilniaus filialo pastate studijoms skirtos 39 auditorijos (1423 vietų), 3 auditorijos skirtos srautinėms 

paskaitoms (540 vietų), 6 kompiuterinės auditorijos (114 vietų), iš kurių viena – APPLE auditorija; 2 

auditorijos, skirtos pasitarimams ir posėdžiams ar pristatomiesiems darbams (36 vietos); 5 sveikatos mokslų 

studijų krypčių laboratorijos (78 vietos), šokio studija (18 vietų), video kūrybos studija (8 darbo vietos), 

studentų atstovybė, atviros prieigos taškas, laisvalaikio/ poilsio zonos, kavinė, interneto zona su kompiuteriais 

viešam naudojimui ir kt. 

Kauno filiale įrengtos 12 auditorijų srautinėms paskaitoms (415 vietų), konferencijų salė (128 vietos), 

4 kompiuterių klasės (58 vietos), biblioteka, 4 poilsio zonos, kavinė. 

Klaipėdoje įrengtos 8 konferencinės auditorijos (280 vietų), biblioteka, 6 sveikatos mokslų studijų 

krypčių laboratorijos (35 vietų), 4 kompiuterių laboratorijos (viena iš jų APPLE), kuriose yra 76 

kompiuterizuotos darbo vietos, poilsio zonos, studentų atstovybės kabinetas ir poilsio zonos, kavinė. 

Viešos informacijos apie kolegijos veiklos vertinimą, įskaitant programų vertinimo rezultatus, 

teikimas visuomenei.  

SMK skelbia informaciją apie studijų vertinimą ir akreditavimą savo internetiniame puslapyje. 

Periodinis studijų programų atnaujinimas ir monitoringas.  

Už vykdomų studijų programų kokybės užtikrinimą ir nuolatinį studijų programų tobulinimą 

Kolegijoje atsakingi Studijų programų komitetai (toliau – SP komitetas). Vadovaujantis Studijų programų 

komitetų nuostatais, SP komitetai atsakingi už studijų programų atnaujinimą / tobulinimą, atitikimą rinkos 

poreikiams bei naujausiems mokslo ir technologijų pokyčiams, reglamentuojantiems teisės aktams. SP 

komitetas svarsto studijų dalykus vykdančių dėstytojų siūlomus studijų dalykų programų tobulinimo 

projektus, derina juos su studijų programos tobulinimo planais, stebi SP aktualumą ir konkurencingumą, 

dalyvauja SP vykdančio akademinio personalo, socialinių partnerių, studentų ir kitų suinteresuotų šalių 

diskusijose apie SP vykdymo kokybę ir tobulinimą, dalyvauja rengiant ataskaitas tiek vidinio, tiek išorinio 

studijų programos vertinimo ir akreditavimo tikslais. 

Studijų programų komitetų nuostatuose nustatyta, kad SP komitetą sudaro Studijų programos vadovai, 

SP įgyvendinantys dėstytojai, socialinių partnerių atstovai, studentų atstovas ir SMK Alumni. 

Kolegijoje aktyviai veikia 16 SP komitetų. 

Išorinio studijų programų vertinimo organizavimas.  
SMK dalyvauja išoriniuose studijų programų vertinimuose pagal studijų programas, kurie vyko 1999-

2020 metais, kuomet Studijų kokybės vertinimo centro ekspertai vertino AM vykdomas studijų programas. 

90 proc. studijų programų/krypčių buvo teigiamai įvertintos išorinių tarptautinių ekspertų ir akredituotos 

maksimaliam laikotarpiui. 



Kasmet į metinius veiklos planus yra įtraukiami Studijų kokybės vertinimo centro numatyti studijų 

programų/krypčių vertinimo terminai ir paskiriami atsakingi asmenys. 
 

HORIZONTALUS PRIORITETAS: VERTĖS KŪRIMAS VISUOMENEI  

 

SMK 2011-2020 m. Integruotos plėtros strategijoje iškeltas horizontalus „Vertės kūrimas visuomenei“ 

prioritetas, siekiant globalaus pasaulio suvokimo integracijos į visas institucijos veiklas, procesus ir ugdymo 

turinį. Šiam prioritetui buvo numatyti 4 pagrindiniai ilgalaikių pasiekimų rodikliai. 

2011-2020 m. laikotarpiu pasiekti (ir viršyti) 4 iš numatytų 4 pagrindinių ilgalaikių pasiekimų rodiklių. 

9 lentelėje pateikiami apibendrinti pasiekimų rodiklių duomenys bei nurodomos priežastys, lėmusios rodiklių 

nepasiekimą. 

9 lentelė.  

Nr. Rodiklio pavadinimas Pasiektas rodiklis Pasiekimo pagrindimas 

1. 

Ne mažiau kaip 60 proc. 

Kolegijos bendruomenės 

narių aktyviai dalyvauja 

savanoriškoje ir 

visuomeninėje veikloje 

65 proc. 

Siekiant identifikuoti SMK bendruomenės narių įsitraukimo į savanoriškas veiklas 

geruosius pavyzdžius tiek SMK, tiek ir už jos ribų, Kolegijoje 2020 m. vykdyta 

bendruomenės savanoriškos veiklos apklausa. 65 proc. kolegijos bendruomenės 

aktyviai prisideda prie savanoriškos ir visuomeninės veiklos įgyvendinimo. 

2. 

Socialiniai dalininkai 

Kolegijos veiklos 

visuomeninę reikšmę ir 

naudingumą vertina ne 

žemesniu nei 4 balų 

įvertinimu penkiabalėje 

vertinimo skalėje 

Nematuojamas 

Socialiniai dalininkai aktyviai įsitraukia ir dalyvauja SMK veikloje, jungiasi į 

bendrus projektus, dalyvauja įvairių komitetų, komisijų ir tarybų veikloje, priima 

studentus praktikai ir pan. Taip pat socialiniai dalininkai patys kviečia SMK 

bendruomenės narius tapti partneriais, vykdyti bendras iniciatyvas, renginius, 

projektus. Aktyviai ir noriai įsitraukiantys socialiniai dalininkai, rodo, kad jie 

pripažįsta ir vertina SMK kaip reikšmingą ir svarbų partnerį. Socialinių dalininkų 

vertinimas ir SMK pripažinimas nėra matuojamas numatyta vertinamąja skale. 

SMK, siekdama objektyvaus vertinimo, šį pasiekimo rodiklį vertina per 

įgyvendintas bendras iniciatyvas su socialiniais dalininkais, kurie geriau atskleidžia 

SMK visuomeninę reikšmę ir naudingumą bei pripažinimą socialinių dalininkų 

tarpe.  

3. 

Ne mažiau kaip pusė 

Kolegijos įgyvendintų 

projektų ir iniciatyvų 

vykdoma 

bendradarbiavimo 

pagrindais 

69 proc. 

Ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinti 110 projektų: 64 nacionaliniai projektai; 17 

partnerinių projektų ; 26 tarptautiniai projektai, 3 MTEP projektai. 76 iš 110 

vykdytų projektų buvo įgyvendinti bendradarbiaujant su regioniniais, 

nacionaliniais ir/arba tarptautiniais partneriais.  

4. 

Ne mažiau kaip 20 proc. 

kasmet didėja socialinių 

dalininkų įsteigtų 

stipendijų studentams 

20 proc. 

Ataskaitiniu laikotarpiu, gabiems ir aktyviems studentams skiriamos socialinių 

partnerių ar savivaldybių premijos/stipendijos. Jos yra skiriamos už išskirtinius 

akademinius laimėjimus, reikšmingus mokslinius tyrimus, aktyvią visuomeninę 

veiklą. Kasmet 20 proc. didėja socialinių dalininkų įsteigtų stipendijų studentams. 

 

Siekiant stiprinti kolegijos socialinę partnerystę ir plėtoti ryšius su socialiniais dalininkais - darbdavių, 

verslo asociacijomis, vietos savivaldos, nevyriausybinėmis organizacijomis, absolventais, ataskaitiniu 

laikotarpiu, SMK vystė aktyvius bendradarbiavimo ryšius su daugiau kaip 250 verslo, viešojo sektoriaus 

įstaigomis ir įmonėmis. Prie bendradarbiavimo vystymo su verslo ir viešojo sektoriaus organizacijomis 

prisideda kiekvienas SMK bendruomenės narys: studijų programų vadovai, dėstytojai, alumni, projektų 

vadovai, direktorius, filialų vadovai ir kt. 

Siekiant didinti socialinių dalininkų - darbdavių, verslo asociacijų, vietos savivaldos, nevyriausybinių 

organizacijų, absolventų - įsitraukimą į kolegijos veiklą, bendradarbiavimo pagrindu yra kuriamos bendros 

mokslo ir verslo bendradarbiavimo iniciatyvos ir projektai. Vystant bendradarbiavimo tikslus atliekama 

mokslo taikomoji veikla, rengiamos mokslo studijos, publikuojami moksliniai straipsniai ir publikacijos. 

Aktyvios partnerystės pagalba yra identifikuojami realūs rinkos poreikiai ruošiant ateities specialistus, kuriant 

ir tobulinant mokymosi visą gyvenimą paslaugas ir produktus. Vystant bendradarbiavimą, Kolegijos 

studentams sudaromos šiuolaikinės karjeros galimybės, atlikti mokomąsias ir baigiamąsias praktikas 

žinomose įmonėse nacionalinėje ir tarptautinėje rinkose. Studentams sudaromos galimybės mokymo(si) metu 

naudotis šiuolaikine įmonių materialine baze, kuri atliepia ateities technologines rinkos tendencijas. Partneriai 

nuolat konsultuoja SMK studijų programų rengimo ir tobulinimo klausimais, aktyviai įsitraukia į studentų 

praktinio mokymo procesus. Neretai socialiniai partneriai siūlo realias darbo vietas studentams, siekiant juos 

profesiškai įveiklinti dar studijų metu ir padėti integruotis į darbo rinką pabaigus studijas aukštojoje 



mokykloje. Bendradarbiavimo pagrindu vyksta nuolatiniai gerosios patirties mainai nacionalinių, tarptautinių 

konferencijų metu. 

Siekiant prisidėti prie skirtingų sričių vystymo regionuose, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, SMK 

aktyviai dalyvauja institucionalizuotų asociacijų veiklose. Aktyviausiai SMK veikia EUMMAS (European 

Marketing and Management Association), INFOBALT, FEST (Federation for European Storytelling), NBSM 

(Nordic Baltic Storytelling Meeting), LBTA (Lietuvos biotechnologų asociacija), LKDK (Lietuvos kolegijų 

direktorių konferencija), LATIA (Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija), Klaipėdos prekybos, 

pramonės ir amatų rūmai, Lietuvos verslo konfederacija, Lietuvos socialinių inovacijų klasteris, Lietuvos 

viešbučių ir restoranų asociacija, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Kauno pramonės, prekybos ir 

amatų rūmai, Personalo vadovų klubas asocijuotų vienetų veiklose. Aktyvios narystės veiklos kryptys padeda 

SMK išlaikyti glaudžius santykius su skirtingų sričių verslo, mokslo ir viešojo sektoriaus subjektais, kurti 

bendrus strateginius tikslus, įgyvendinti sinergines veiklas ir projektus, stiprinančius regionų ekonominį, 

socialinį, inovacinį potencialą bei proveržį. 

Siekiant vystyti regionų patrauklumą ir išskirtinumą švietimo ir mokslo pokyčių, ekonomikos 

proveržio srityse, SMK ne tik aktyviai dalyvauja įvairių asociacijų veiklose, bet ir pati inicijuoja naujų teminių 

bendradarbiavimo tinklų kūrimąsi. 2020 metų rugsėjo mėn. SMK iniciatyva kartu su kitomis nevalstybinio 

švietimo institucijomis buvo įsteigta Lietuvos nevalstybinio švietimo konfederacija. Ši asociacija 

savanoriškumo principu jungia Lietuvos nevalstybinio švietimo įstaigas, švietimo srityje veikiančias 

nevyriausybines organizacijas, asociacijas, o išskirtiniais atvejais ir kitus juridinius asmenis. Šiuo metu prie 

Konfederacijos veiklos yra prisijungę 18 narių. Tai nevalstybinės ikimokyklinio, pradinio, bendrojo lavinimo, 

profesinio ugdymo ir aukštojo mokslo institucijos, siekiančios kelti nevalstybinio švietimo sistemos kokybę 

ir efektyvumą, užtikrinti lygiavertiškumą ir teisingumą nevalstybinio švietimo srityje, skatinti nevalstybinio 

švietimo įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimą, didinti nevalstybinio švietimo prieinamumą ir autonomiją, 

atstovauti nariams santykiuose su Lietuvos valdžios institucijomis, savivaldybėmis, visuomeninėmis ir 

tarptautinėmis organizacijomis ir kitais asmenimis, siekti švietimo politikos kaitos ir kokybės gerinimo. 

2019 metais bendradarbiavimo sutarties pagrindu įsteigtas Baltijos skaitmeninių inovacijų centras. 

Kolegija yra viena iš 12 pirmųjų partnerių, kurie inicijavo šio centro kūrimą ir papildomo projektinio 

finansavimo pritraukimą. Sutartimi nuspręsta inicijuoti naujų paslaugų ir produktų kūrimą, teikti skaitmeninių 

inovacijų projektų įgyvendinimo ir valdymo konsultacijas, plėtoti viešojo sektoriaus, verslo ir mokslo 

bendradarbiavimą, parengti tinkamą infrastruktūrą moksliniams tyrimams bei eksperimentinei plėtrai 

Klaipėdos regione. 2020 metais patvirtintas 5,47 mln. vertės projektas Baltijos skaitmeninių inovacijų centro 

statyboms. 2022 metais pradedamos statyti virš 2000 kv. m. ploto erdvės su 3D spausdinimo, robotikos, 

skaitmeninio dizaino, elektronikos, neuromarketingo, metalo bei medienos apdirbimo, IT laboratorijomis, 

kuriose Baltijos skaitmeninių inovacijų centro nariai bei klientai galės atlikti bandymus naudojant 

pažangiausias technologijas. Bus teikiama ekspertinė pagalba ir konsultacijos technologijų kūrimo, dirbtinio 

intelekto, skaitmeninių inžinerijos sprendimų, gamybos planavimo bei inovatyvių projektų finansavimo 

srityse. Tikimasi, jog šio centro paslaugos bus ypatingai aktualios pramonės ir jūrinės ekonomikos sektoriuose 

veikiančioms organizacijoms, daugiausiai dėmesio skiriant augimo potencialą turintiems startuoliams bei 

aukštą pridėtinę vertę kuriančioms organizacijoms. 

SMK, kartu su verslo įmonėmis 2020 m. inicijavo skaitmeninių inovacijų centro „Smart Society” 

įkūrimą. Skaitmeninių inovacijų centrai yra Lietuvos inovacijų ekosistemos dalis, kurių politiką koordinuoja 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šis centras taip pat įtrauktas į Europos Komisijos skaitmeninių inovacijų 

centrų katalogą kaip „visiškai veikiantis“ (angl. Fully operational), narys. Šio centro veikla dera ir atliepia 

Skaitmeninės Europos programos (Digital Europe Programme) tikslus, prisideda prie LRV Lietuvos inovacijų 

plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo, atliepia LRV patvirtintą Prioritetinių mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programą 

bei pasirinktą sumanios specializacijos prioritetą „Įtrauki ir kūrybinga visuomenė”. Skaitmeninių inovacijų 

centras „Smart Society“, kurį koordinuoja Socialinių mokslų kolegija bendradarbiaudama su pažangiomis 

edukacines, IT, žmogiškųjų išteklių valdymo, naujųjų medijų technologijų paslaugas ir produktus 

teikiančiomis įmonėmis ir organizacijomis orientuotas į Vidurio bei Vakarų Lietuvos įmonių 

konkurencingumo stiprinimą šiose srityse: modernios ugdymosi technologijos ir procesai; dizaino ir 

audiovizualinių medijų technologijos ir produktai; socialinės ir kultūrinės inovacijos visuomenės vystymo 

produktams ir paslaugoms kurti, novatoriški verslo modeliai; lanksčiosios ir taikomosios procesų valdymo 

technologijos. Skaitmeninių inovacijų centras „Smart Society“ palaiko viešojo ir privataus sektorių 



bendradarbiavimą, kad būtų efektyviai vykdomas žinių ir technologijų perdavimas komercializuojant MTEP 

ir inovacijų rezultatus. 

Ataskaitiniu laikotarpiu, aktyvus SMK dalyvavimas švietimo pokyčių ir inovacijų kūrimo srityje 

nelieka nepastebėtas. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai 2019 metais SMK skyrė apdovanojimą už 

pasiekimus aukštojo mokslo srityje. Summit of Leaders 2019 (Oxford, UK) vykusiame „Socrates Awards 

Ceremony” SMK buvo nominuota „Prestigious International Award Best Educational Institution“ 

apdovanojimu. Asociacija „Mano miestas Klaipėda” už nuopelnus švietimo srityje ir meilę Klaipėdos regionui 

SMK apdovanojo asociacijos dešimtmečio ordinu. Lietuvos laisvosios rinkos institutas Kolegijai skyrė padėką 

už ekonominio raštingumo skatinimą Lietuvoje. 

Nuo 2014 metų SMK vysto istorijų pasakojimo (angl. „storytelling”) veiklos sritį, tuo tikslu yra 

įsitraukusi į NBSM (Nordic Baltic Storytelling meeting), FEST (Federation for European Storytelling) tinklus, 

vienijančius šios srities ekspertus. 2021 m. FEST vykdomo komiteto bei FEST narių sprendimu, SMK buvo 

patikėta teisė organizuoti kasmetinę FEST konferenciją Lietuvoje 2022 m. Kolegija kasmet organizuoja bent 

po vieną Storytelling renginį visuomenei, pvz.: mokymai jauniesiems specialistams „Digital Storytelling”, 

mokymai verslui „Storytelling metodo panaudojimas pardavimų skatinimui“, tarptautinė konferencija „Stories 

for Impact“, tarptautinis Storytelling'o festivalis „StoryFor.Me 2018“. SMK yra įtraukta į Europos Storytelling 

organizacijų žemėlapį. 2019-2021 metais įgyvendino tarptautinį projektą jaunimui „Picture your story”, skirtą 

skaitmeninio Storytelling populiarinimui. Storytelling metodai ir naujausios tendencijos yra integruoti ir į 

studijų programų įgyvendinimą (pvz.: Kūrybinių pramogų industrijų, Marketingo ir reklamos kūrimo studijų 

programose) ruošiant šiuolaikinius rinkos poreikius atliepiančius specialistus. 

Regioninės plėtros poreikiai aptariami apskrito stalo diskusijose ir dvišaliuose susitikimuose su 

regioninės valdžios, viešojo sektoriaus ir verslo atstovais. Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus miestų savivaldybių 

atstovai yra dažni SMK renginių dalyviai, komunikuojantys apie regionų plėtros vizijas akademinei 

bendruomenei. SMK nariai aktyviai įsitraukia į strateginių vietos valdžios dokumentų rengimą ir 

konsultavimą, pvz.: 2020 m. dalyvaujant Klaipėdos m. savivaldybės administracijos darbo grupėje rengiant 

Lietuvos jaunimo sostinės konkurso koncepciją; 2018 m. dalyvaujant Klaipėdos m. savivaldybės 

administracijos darbo grupėse ir rengiant Integruotą veiksmų planą Klaipėdai pagal URBACT III veiksmų 

programos projektą „GEN-Y-CITY”; 2020-2021 m. dalyvaujant Klaipėdos m. savivaldybės strateginio plėtros 

plano 2021–2030 metams rengimo darbo grupėje ir rengiant Ekonominės ir verslo aplinkos ir Švietimo, sporto 

ir kultūros aplinkos planus; 2017-2019 m. dalyvaujant Kauno miesto savivaldybės Viešųjų pirkimų 

kultūriniams miesto renginiams komisijos veikloje; 2018 m. dalyvaujant Marijampolės regiono plėtros 

taryboje. 

Siekiant identifikuoti SMK bendruomenės narių įsitraukimo į savanoriškas veiklas geruosius 

pavyzdžius tiek SMK, tiek ir už jos ribų, Kolegijoje 2020 m. vykdyta bendruomenės savanoriškos veiklos 

apklausa. Ataskaitiniu laikotarpiu SMK studentai, dėstytojai ir administracijos darbuotojai dažniausiai renkasi 

savanoriavimą šiose srityse: pagalba vaikams ir jaunimui (Maltos ordinas, Jaunimo linija, Raudonasis 

kryžius), vietos bendruomenių veikla (Kultūros bendruomenių centrai, Akcija „Darom”), pagalba senyvo 

amžiaus žmonėms (Lietuvos Caritas, Socialinių paslaugų centrai, ,,Maisto bankas” labdaros ir paramos 

fondas, Lietuvos Raudonasis kryžius, Lietuvos Parkinsono ligos draugija), gyvūnų globa („Šiaulių letenėlė”, 

VšĮ „Dogspotas”, VšĮ „Tautmilės globa“ Gyvūnų globos organizacijoje, Prieglauda „Lesė”, VšĮ „Gelbėkime 

gyvūnus”), sveikatos apsauga, slauga, pagalba neįgaliems (Vaiko širdies asociacija, Asociacija Lietaus vaikai, 

Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, Lietuvos aklųjų biblioteka, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė 

Santaros skyrius), menui ir kultūrai (muzikos festivaliai, VYTA meno terapijos institutas, muziejai), sportui 

(VšĮ centras „Eik”, tarptautiniai maratonai, „Sporto savanorių sąjunga”), psichologinės/socialinės ir 

konsultacijų linijos/organizacijos (Pagalbos moterims linija, Socialinės integracijos institutas, Klaipėdos 

šeimos centras), suaugusiųjų švietimas, mokymas (Alumni klubai, Jaunimo verslumo ugdymo centrai).  

Ataskaitiniu laikotarpiu pastebimas augantis skaičius asmenų, kurie dalyvavę SMK organizuojamose 

veiklose (pvz.: konkursuose, visuomeninėse akcijose, projektinėse veiklose, konferencijose ir kt.) vėliau 

tampa nuolatiniais ir ilgalaikiais SMK paslaugų gavėjais (klientais), kurie vėliau tęsia studijas aukštojoje 

mokykloje, dalyvauja mokymuose, jaunimo stovyklose, edukacinėse dirbtuvėse, komerciniuose renginiuose.  

Ataskaitiniu laikotarpiu, gabiems ir aktyviems studentams skiriamos socialinių partnerių ar 

savivaldybių premijos/stipendijos. Jos yra skiriamos už išskirtinius akademinius laimėjimus, reikšmingus 

mokslinius tyrimus, aktyvią visuomeninę veiklą. Ataskaitiniu laikotarpiu, SMK studentams buvo skirta 2154 

socialinių partnerių piniginių premijų ir/ar skatinamųjų dovanų (pvz. UAB „Avitelos prekyba”, AB „Vakarų 

laivų gamykla”, VŠĮ „RV agentūra“, VŠĮ „Šeimos institutas“, S. Jokužio leidykla spaustuvė, Šiaulių bankas, 



Swedbank ir kt.). Klaipėdos miesto savivaldybė, siekdama skatinti jaunus žmones studijuoti Klaipėdos 

aukštosiose mokyklose, gabiems ir talentingiems I kurso studentams kasmet skiria mėnesinę 100,00 Eur vertės 

stipendiją. Ši stipendija buvo skirta 2 SMK Klaipėdos skyriaus studentams. Taip pat Klaipėdos miesto 

savivaldybė kasmet vykdo konkursą „Klaipėdos aukštųjų mokyklų absolventų baigiamieji darbai aktualūs 

Klaipėdos miestui” ir skiria pinigines premijas už miestui aktualius BD. Analizuojamu laikotarpiu šias 

pinigines premijas gavo 5 SMK studentai (bendra piniginių premijų vertė Eur.). 

Ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinti 110 projektų: 3 MTEP projektai; 64 nacionaliniai projektai; 17 

partnerinių projektų; 26 tarptautiniai projektai. 76 iš 110 vykdytų projektų buvo įgyvendinti bendradarbiaujant 

su regioniniais, nacionaliniais ir/arba tarptautiniais partneriais.  

 MTEP projektai: 

1. Integralaus psichologinės gerovės ir žmogaus-erdvės sąveikos modelio sukūrimas 

2. Išmanios praturtinto geriamojo vandens tiekimo sistemos sukūrimas ir išbandymas 

3. Socialinių mokslų kolegijos novatoriškų paslaugų dizainų kūrimas  

Nacionaliniai projektai: 

1. Grožio ambasada. 

2. Ekologika. 

3. ŠMSM MTEP projektas 2020. 

4. Trumpametražių filmų kūrybinės dirbtuvės-konkursas „Mano atrasta Klaipėda. Miesto ritualai“.  

5. SMK salės futbolo turnyras. 

6. Creativity Sprint „Deep“ (Discover, Extend, Experience, Present). 

7. Choose Klaipeda - Šiaurė- Pietūs - „Jaunimo horizontai: kurk, atrask, patirk“. 

8. ŠMSM MTEP projektas 2019. 

9. Šviesos maratonas. 

10. Kūrybiškumo laboratorija. 

11. Jaunimo mokslinė konferencija „Mano sėkmingas tarpdisciplininis projektas“. 

12. Inovacijų populiarinimo renginys „DIRBTINIS INTELEKTAS: iššūkiai, patirtys ir įžvalgos“. 

13. Kūrybiškumo laboratorija jaunimui. 

14. Kūrybos talentų vasaros akademija vaikams ir jaunimui „100 minučių Lietuvai“. 

15. Sveikatos savaitė 2018. 

16. Pažink Vakarų Lietuvos kultūrinį paveldą jaunimo akimis. 

17. Kurk, gyvenk, mokykis Klaipėdoje. 

18. ŠMSM MTEP projektas 2018. 

19. Verslo labirintai. 

20. Jaunimo programa „Motyvacinių mokymų ciklas „Galim viską“. 

21. Aktyvus pilietiškumas - tavo balsas svarbus. 

22. Jaunimo kūrybos festivalis „Galiu kurti prie jūros. 

23. 12 sėkmės istorijų. 

24. Klaipėdos jaunimo aktyvumo skatinimo programa 3D: DALYVAUK, DARYK, DALINKIS! 

25. Teatralizuota muzikinė procesija „Klaipėdos istorijos kelias”. 

26. Pažangios Norvegijos Karalystės patirties socialinės rūpybos ir sveikatos apsaugos srityse 

perdavimas siekiant Lietuvos visuomenės gerovės. 

27. Studijų nutraukimo pirmaisiais studijų metais priežasčių tyrimas ir prevencija. 

28. Kino nostalgija. 

29. Studentų fizinio aktyvumo ir sveikatinimo aukštojoje mokykloje analizė: studentų poreikiai ir 

galimybės“. 

30. Antikorupcija ir plagijavimo prevencija aukštojoje mokykloje. 

31. Studentų dalyvavimo aukštosios mokyklos valdyme modelio kūrimas ir diegimas. 

32. Regioninių kolegijų aljanso „INNO S2B (Innovative services for business)“ plėtra. 

33. Integruotos komunikacijos strategijos kūrimas ir įgyvendinimas įmonėje „Baltic Auxilium“. 

34. UAB „Ergolain projektai“ įvaizdžio vertinimo mechanizmo „CER – Create, Evaluate, Renew“ 

kūrimas ir diegimas. 

35. 35.UAB „NAUJASIS TURGUS“ įvaizdžio formavimas siekiant tapti Vakarų Lietuvos lyderiu 

prekybos rinkoje. 

36. D.R.A.U.G.E. - atraktyvių tarpkultūrinės edukacijos formų įgyvendinimas stiprinant Lietuvos 

visuomenės gebėjimą prisitaikyti prie įvairovės. 



37. Tarptautinis Europos Ateities forumas „Tvari ekonomika ir darni visuomenė: ateities vizijos ir 

šiandienos veiksmai“. 

38. Mokslo savaitė „MoksloTuras“. 

39. Socialinių mokslų kolegijos studentų klubų narių kompetencijų stiprinimas dalyvaujant aukštosios 

mokyklos sprendimų priėmime. 

40. Erasmus Lietuvos mokykloms 2013. 

41. Stovykla „Mokslas ir technologijos kūrybinei pažangai“. 

42. EkoMokykla.LT- Aplinkos išteklių tausojimo ir atsakingo elgesio iniciatyva Lietuvos švietimo 

sistemoje. 

43. Jungtinio laipsnio studijų programos „Tarptautinis marketingas ir ženklodara“ parengimas ir 

įgyvendinimas. 

44. Jungtinio laipsnio studijų programos „Technologijų ir inovacijų vadyba“ parengimas ir 

įgyvendinimas. 

45. Jungtinio laipsnio Tarptautinio verslo studijų programos tarptautiškumo didinimas ir 

įgyvendinimas. 

46. Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas „Darni Vilniaus plėtra prasideda nuo pačių 

mažiausių“. 

47. Arabų kultūros dienos: filmų, pristatančių arabų kultūrą, sklaida Klaipėdos ir Vilniaus jaunimui. 

48. Mokslo ir technologijų populiarinimo renginys „Pažink mokslo pasaulį“. 

49. Galimybių studijos tarptautinės verslo teisės jungtinei studijų programai parengimas. 

50. Erasmus Lietuvos mokykloms 2012. 

51. Senųjų Kuršių Nerijos gyventojų kultūros paveldo sklaida panaudojant audiovizualinio meno 

priemones ir informacines technologijas. 

52. Socialinių mokslų kolegijos vykdomų studijų programų internacionalizacija kuriant atvirą 

aukštąją mokyklą užsienio šalių studentams. 

53. Socialinių mokslų kolegijos studijų tarptautiškumo skatinimas atnaujinant darbo rinkoje 

paklausias specialybes. 

54. Vidinės studijų kokybės valdymo sistemos kūrimas ir diegimas Socialinių mokslų kolegijoje. 

55. Verslumo ugdymo metodų kūrimas ir diegimas Lietuvos mokyklose. 

56. Erasmus Lietuvos mokykloms 2011. 

57. Galimybių studijos technologijų vadybos jungtinei studijų programai parengimas. 

58. Galimybių studijos dėl rinkodaros/reklamos jungtinės studijų programos vadybos studijų kryptyje 

parengimas. 

59. Plataus masto visuomenės informavimo kampanija „Atgal į gamtą! Gyvenkime taip, kad 

nekenktume aplinkai. 

60. Ištiesk gerumo ranką. 

61. Studentų vadybinių įgūdžių ugdymas simuliacinėje verslo rinkoje. 

62. Socialinių mokslų kolegijos studijų programų atnaujinimas ateities specialistų ugdymui. 

63. Naujos kartos dėstytojų ugdymas kolegijose - žingsnis link studijų modernizavimo ir realios 

kokybės. 

64. Integruotų plėtros strategijų kūrimas Socialinių mokslų kolegijoje ir Lietuvos Jūreivystės 

aukštojoje mokykloje: metodologinis, praktinis ir ugdomasis aspektas. 

 Tarptautiniai projektai: 

1. STAR.APP: Student’s Academic performance: a machine learning Approach for risk assessment 

and dropout prevention. 

2. FIT Financial literacy and new business models to boost women entrepreneurship possibilities. 

3. History behind a curtain. 

4. E-Tutoring: tools and web resources for study and career management Picture Your Story. 

5. Establishment and development of Quality Assurance Centers in Azerbaijani Universities. 

6. SHARPEN - SMEs Human resource attraction, retention and performance enhancement network. 

7. S4C: Strengthening Sub-Saharan youth career paths. 

8. Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumo tarp programos šalių ir šalių partnerių 2020. 

9. Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumo tarp programos šalių ir šalių partnerių 2019. 

10. Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumo tarp programos šalių ir šalių partnerių 2018. 

11. Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumo tarp programos šalių ir šalių partnerių 20111. 



12. A glimpse into the American Culture. 

13. Citizenship Language Pack For Migrants in Europe Extended (Migrantų mokymas valstybinės 

kalbos. 

14. Europos šalyse), Lifelong Learning Programme KA2 Language. 

15. 14. Intellectual Property Law in E-environment: Industrial Property, Copyright and Related 

Rights‘Protection. 

16. 15. E-Work – Promoting Innovations in Economy and Globalization. 

17. Universiteto ir verslo bendradarbiavimas, įkvėptas sėkmės istorijų. 

18. Violence prevention Club in Europe. 

19. Training manual on Social Integration of Refugee Children and unaccompanied for developing 

social workers’ competences. 

20. Debtless „Think Twice debt is a serious issue. 

21. Senior volunteering in Europe. 

22. Development of Youth Leader School in Kurzeme and Klaipeda regions. 

23. Citizenship Language Pack For Migrants in Europe (Migrantų mokymas valstybinės kalbos 

Europos šalyse). 

24. Sectorial Learning-Outcome Transparency. 

25. ULMA – Upbringing learning motivation of adults. 

26. From School to Professional and social life in an open European space. 

27. Interregional SME Supply Clusters along the Northeast Corridor – BalticSupply. 

Partneriniai projektai: 

1. Bendruomeninis integracijos centras Vilniaus mieste (Pareiškėjas - Caritas). 

2. Stovykla-Kino meno laboratorija „Slenkstis II“ (pareiškėjas VšĮ „TV Vizijos“). 

3. CREAzone- pirmas žingsni link verslumo ir kūrybiškumo ( Lietuvos verslo konfederacija). 

4. KURK: kurianti, unikali, rūpestinga karta“„ (pareiškėjas - KVK)“. 

5. Praktika sumaniai (pareiškėjas - Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija). 

6. Savanorystė - pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link. 

7. 7.Humanitarinių ir socialinių mokslų plėtra darniai visuomenės kaitai ir tarptautiniam ūkio 

konkurencingumui didinti. 

8. eLABa integralių paslaugų sukūrimas ir plėtra. 

9. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos kūrimas ir diegimas. 

10. Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams. 

11. Jaunųjų lyderių sprendimai. 

12. Humanitarinių ir socialinių mokslų specialistų rengimo tobulinimas skatinant ūkio plėtrą. 

13. Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė. 

14. Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir I-II pakopų studentų tarptautinių praktikų / stažuočių 

užsienyje (ES, ELPA ir NATO šalyse) reziduojančiose įmonėse ir tarptautinėse organizacijose modelio 

sukūrimas. 

15. Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas. 

16. Vadybos ir ekonomikos studijų programų profesinės praktikos organizavimo modelio kūrimas ir 

diegimas. 

17. Žinių vadybos ir socialinių inovacijų mokslinės ir praktinės terpės kūrimas. 

PALAIKANČIŲ VEIKLŲ STRATEGINIAI SIEKIAI 

INFRASTRUKTŪROS IR IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

Šiam prioritetui buvo numatyti 4 pagrindiniai ilgalaikių pasiekimų rodikliai. 

2011-2020 m. laikotarpiu pasiekti (ir viršyti) 2 iš numatytų 3 pagrindinių ilgalaikių pasiekimų rodiklių. 

10 lentelėje pateikiami apibendrinti pasiekimų rodiklių duomenys bei nurodomos priežastys, lėmusios rodiklių 

nepasiekimą. 
10 lentelė.  

 Rodiklis 

Vertinamo rodiklio reikšmės  

Planas Įvykdymas Pastabos 



1. 

Pastatytas ir pilnai įrengtas naujas pastatas studijų 

vykdymui Vilniuje, aprūpinant jį naujausia technine 

ir programine įranga bei pasirengta naujo integruoto 

studijų, mokslo ir verslo centro Klaipėdoje statyboms. 

100 proc. 100 proc. 

Studijos vykdomos naujai įrengtose patalpose 

Klaipėdoje Nemuno g. 2 ir Liepų g. 83B , 

Vilniuje – Kalvarijų g. 137 E ir Kaune – 

Vilties g. 2 

2. 

Ne mažiau kaip 20 proc. kolegijos pajamų struktūroje 

sudaro privačios investicijos, skirtos studijų ir mokslo 

plėtrai. 

20 proc. 
vidutiniškai 

28 proc. 

Periodiškai yra skiriamos lėšos IT 

infrastruktūros, programinės įrangos, pastatų 

infrastruktūros atnaujinimui, erdvių 

pritaikymui patrauklioms studijoms. 

3. 

Studentų pasitenkinimo laisvalaikio, popaskaitinio 

užimtumo ir sportinio aktyvumo infrastruktūra įvertis 

ne žemesnis kaip 3,6 5 balų skalėje. 

3,65 balų 4.1 balo 

Remiantis 2 kartus per metus vykdoma 

kiekybine studentų apklausa, net 91 proc. 

studentų gerai ir labai gerai vertina 

laisvalaikio, popaskaitinio užimtumo ir 

sportinio aktyvumo infrastruktūrą. 

 

Esminis infrastruktūros plėtros siekis - kurti atvirų erdvių, į studentą orientuotą, moderniomis 

technologijomis ir inžineriniais sprendimais grįstą mokymo ir mokymosi aplinką, kuri būtų traukos centru, 

patrauklia erdve socializacijai, interakcijai, savarankiškam mokymuisi. 

Jį pasiekti numatoma įgyvendinant šiuos tikslus: 

Kurti ir palaikant modernią, naujausiais technologiniais ir inžineriniais sprendimais grįstą 

studijų ir mokslo infrastruktūrą. 
SMK įsikūrusi Klaipėdoje, turi filialą Vilniuje ir Kaune. Per 27 veiklos metus sukurta moderni 

naujausiomis mokymo priemonėmis aprūpinta studijų bazė, išplėtota infrastruktūra, nuolat pildomi bibliotekų 

fondai. Už studijų organizavimą atsakingas Studijų skyrius, o už studijų bazės priežiūrą – infrastruktūros 

vadovas. Informacinių ir organizacinių techninių priemonių priežiūrą vykdo Informacinių technologijų 

administratoriai. Bibliotekos ištekliais, resursais rūpina Informacinių išteklių vadovė. 

Studijos vykdomos Klaipėdoje Nemuno g. 2 ir Liepų g. 83B , Vilniuje – Kalvarijų g. 137 E ir Kaune 

– Vilties g. 2. 

Vilniaus filialo pastate studijoms skirtos 39 auditorijos (1423 vietų), 3 auditorijos skirtos srautinėms 

paskaitoms (540 vietų), 6 kompiuterinės auditorijos (114 vietų), iš kurių viena – APPLE auditorija; 2 

auditorijos, skirtos pasitarimams ir posėdžiams ar pristatomiesiems darbams (36 vietos); 5 sveikatos mokslų 

studijų krypčių laboratorijos (78 vietos), šokio studija (18 vietų), video kūrybos studija (8 darbo vietos), 

studentų atstovybė, atviros prieigos taškas, laisvalaikio/ poilsio zonos, kavinė, interneto zona su kompiuteriais 

viešam naudojimui ir kt. 

Kauno filiale įrengtos 12 auditorijų srautinėms paskaitoms (415 vietų), konferencijų salė (128 vietos), 

4 kompiuterių klasės (58 vietos), biblioteka, 4 poilsio zonos, kavinė. 

Klaipėdoje įrengtos 8 konferencinės auditorijos (280 vietų), biblioteka, 6 sveikatos mokslų studijų 

krypčių laboratorijos (35 vietų ), 4 kompiuterių laboratorijos (viena iš jų APPLE), kuriose yra 76 

kompiuterizuotos darbo vietos, poilsio zonos, studentų atstovybės kabinetas ir poilsio zonos, kavinė. 

Modernizuoti mokymo ir mokymosi procesą diegiant naujausią techninę ir programinę įrangą 

bei technologiškai pažangius edukacinius sprendimus. 

SMK per analizuojamą laikotarpį skyrė lėšas: Kompiuterinė įranga – 262351 Eur; Programinė įranga 

– 48001 Eur; Studijų techninė ir laboratorinė įranga – 135828 Eur; Hibridinė mokymo įranga - 36118 Eur. 

Gausinti kolegijos materialiuosius išteklius atsižvelgiant į studijų ir mokslo plėtros poreikius. 

Siekiant užtikrinti kokybiškas studijas bei studijuojančiųjų poreikius, Kolegijos bibliotekų fonduose 

sukaupta virš 32487 tūkst. egzempliorių ir 7243 pavadinimų knygų, žurnalų lietuvių bei užsienio kalbomis. 

Bibliotekos pagrindinį fondą sudaro: mokomoji literatūra – apie 21400 vnt.; mokslinė literatūra apie 4472 

vnt.; grožinė literatūra apie 2356 vnt., kita (oficialieji, informaciniai leidiniai, vadovai ir kt.) – 4259 vnt. 

Kasmet spaudiniams (knygoms ir periodiniams leidiniams) komplektuoti Kolegijoje skiriama nuo 5 tūkst. 

eurų. Per analizuojamą laikotarpį SMK skyrė lėšų: Baldams - 230666 Eur; Prenumeratoms – 17756 Eur; Nario 

mokesčiams– 51678 Eur. 

Sudaryti sąlygas studentams, atvykusiems iš kitų šalių ar regionų, apsigyventi bendrabučiuose. 

Kolegija neturi savo bendrabučio, ir apgyvendinimą studentams užtikrina bendradarbiaudama su 

kitomis mokymo institucijomis. Kolegija planuoja tobulinti turimą infrastruktūrą šioje srityje. 
 

ŽMONIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 
 



Pagrindinis žmogiškųjų išteklių plano tikslas – sukurti ir palaikyti inovatyvią ir šiuolaikinėmis 

informacinėmis technologijomis pagrįstą žmogiškųjų išteklių valdymo ir informacinę sistemą, užtikrinančią, 

kad dėstytojų ir administracijos darbuotojų kompetencijos leistų siekti institucijos strateginių tikslų. 

Šiam prioritetui buvo numatyti 3 pagrindiniai ilgalaikių pasiekimų rodikliai. 

2011-2020 m. laikotarpiu pasiekti (ir viršyti) 3 iš numatytų 3 pagrindinių ilgalaikių pasiekimų rodiklių. 

11 lentelėje pateikiami apibendrinti pasiekimų rodiklių duomenys bei nurodomos priežastys, lėmusios rodiklių 

nepasiekimą. 
11 lentelė.  

 Rodiklis 

Vertinamo rodiklio 

reikšmės 
 

Planas Įvykdymas Pastabos 

1. 

Studentai gerai vertina ne mažiau kaip 

80 proc. dėstytojų pedagogines, 

specialiąsias dalykines ir 

bendrakultūrines kompetencijas; 

80 proc. 85 proc. 

Remiantis 2 kartus per metus vykdoma kiekybine studentų 

apklausa, net 85 proc. studentų gerai ir labai gerai vertina 

dėstytojų pedagogines, specialiąsias dalykines ir 

bendrakultūrines kompetencijas. 

2. 

90 proc. dėstytojų ir 90 proc. 

administracijos darbuotojų yra 

patenkinti profesinės kvalifikacijos 

tobulinimo sistema ir galimybėmis 

kolegijoje; 

90 proc. 95 proc. 

Remiantis 1 kartą per metus vykdoma kiekybine dėstytojų 

apklausa ir vertinamojo pokalbio su dėstytojais rezultatais, 95 

proc. dėstytojų yra patenkinti profesinės kvalifikacijos 

tobulinimo sistema ir galimybėmis kolegijoje. 

Remiantis administracijos darbuotojų metinių pokalbių su 

Direktoriumi ir/ar Filialo vadovu analize galima teigti, jog 94 

proc. yra patenkinti profesinės kvalifikacijos tobulinimo sistema 

ir galimybėmis kolegijoje. 

3. 

80 proc. kolegijos administracijos 

darbuotojų patvirtina, kad sukurta 

efektyvi dalijimosi informacija, 

bendradarbiavimo techninė bazė 

(duomenų bazės, pasidalijimo 

informacija mechanizmai ir kt.) ir 

bendradarbiavimo mechanizmai. 

80 proc. 100 proc. 

Remiantis administracijos darbuotojų metinių pokalbių su 

Direktoriumi ir/ar Filialo vadovu analize galima teigti, jog SMK 

sukurta efektyvi dalijimosi informacija, bendradarbiavimo 

techninė bazė. 

 

Pagrindiniai žmonių išteklių plano siekiai: 

Užtikrinti, kad dėstytojų ir administracijos darbuotojų kompetencijos leistų siekti institucijos 

strateginių tikslų, parenkant tinkamas priemones ir būdus jų profesinių, specialiųjų dalykinių, 

bendrųjų ir bendrakultūrinių kompetencijų plėtojimui. 

SMK akademinio personalo turima kvalifikacija atitinka Bendruosiuose studijų vykdymo 

reikalavimuose, atitinkamų Studijų krypčių aprašuose, LR Mokslo ir studijų įstatyme apibrėžtas nuostatas.  

Bendruosiuose studijų vykdymo reikalavimuose nurodoma, kad daugiau kaip pusė studijų programose 

dėstančių dėstytojų turi turėti ne mažiau kaip 3 metus praktinio darbo, dėstomo dalyko srityje, patirties. 

  SMK visose studijų programose apie 21 proc. koleginių studijų dalykų apimties dėsto 

mokslininkai arba pripažinti menininkai (meno dalykus). Analizuojamu laikotarpiu Klaipėdos skyriuje dirbo 

apie 16 proc., Vilniaus filiale – apie 28 proc., Kauno filiale – apie 22 proc. dėstytojų, turinčių mokslo daktaro 

laipsnį ir pripažintų menininkų. Šių darbuotojų skaičius nuo 44 dėstytojų 2017-2018 m.m. išaugo iki 64 

dėstytojų 2021-2022 m.m. 

Tobulinti dėstytojų ir administracijos darbuotojų visą gyvenimą trunkančio mokymosi 

gebėjimus. 

Veikdama tarptautinėje švietimo rinkoje, SMK siekia teikti modernias, šalies bei regionų verslo 

poreikius atliepiančias švietimo paslaugas. Greta aukštojo mokslo studijų, SMK kuria ir kitas mokymosi 

galimybes įvairioms tikslinėms grupėms, pvz.: pedagogams, jaunimui, verslo atstovams, viešojo sektoriaus 

atstovams, visuomenei. Kasmet yra organizuojamos teminės konferencijos, mokymai ir seminarai, gerosios 

patirties sklaidos ir kitų formų kvalifikacijos kėlimo renginiai. Per ataskaitinį laikotarpį SMK įgyvendino 319 

MVG veiklų, kurios bendrai truko 4324 val. Tokie mokymai kaip: Grožio diena. Kas slepiasi už mano kvapo? 

Seksualinis priekabiavimas: kaip atpažinti ir kur kreiptis?; Creativity Training; Tarptautinė patirtis ir 

globalus mąstymas: kodėl tai svarbu šiuolaikiniame pasaulyje?; Paskaita: Emocijos ir šiuolaikinis žmogus; 

SMK OPEN HOUSE on-line; Nuotolinis seminaras „EKO’LOGIKA”; Unikalumas - antra oda ir kt. 

Įveiklinti kolegijos bendruomenę socialinės atsakomybės iniciatyvose bei diegti tarpkultūrinių 

vertybių puoselėjimo kultūrą. 

SMK pabrėžia savanorystės vertę, mato ją kaip pagrindą tvarios ir pilietiškai atsakingos visuomenės 

formavimuisi, naudingų profesinių ir bendrųjų įgūdžių įgijimui, kurie svarbūs integruojantis ir prisitaikant 

prie kintančios darbo, verslo aplinkos. Tuo tikslu dėstytojai patys inicijuoja ir įgyvendina visuomenei 

naudingas iniciatyvas, integruoja jas į studijų procesą įtraukdami ir studentus, pvz. kiekvienais metais Kūrybos 



ir pramogų industrijų SP studentai rengia kultūrinę renginio programą ir vyksta į „Caritas“ senelių globos 

namus. Tarp kitų socialinių iniciatyvų paminėtinos: kasmetinė solidarumo akcija „Uždek žvakelę“, kurios 

metu tvarkomi apleisti kapai ir uždegamos atminimo žvakutės ant apleistų kapų; studentų inicijuota socialinė 

akcija su Maltos ordino atstovais „Padovanok lėkštę sriubos vienišam senoliui“; tarptautinių studentų 

tarpkultūrinių dirbtuvių organizavimas Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ auklėtiniams; pažymėdami 

Pasaulinę gyvūnų globos dieną 2019 m., SMK studentai organizavo akciją „Ištiesk leteną“ kviesdami prisidėti 

prie gyvūnus globojančių organizacijų darbo sąlygų gerinimo. 

Sukurti ir įvairiapusiam naudojimui pritaikyti duomenų bazes (studentų, dėstytojų, dokumentų, 

virtualaus mokymo aplinką ir pan.) bei nustatyti komunikavimo mechanizmus. 

Kolegijos dėstytojai aktyviai naudoja virtualią mokymo aplinką „E-mokymas“, kurioje studentams 

pateikia studijų dalyko mokymosi medžiagą, tikslią ir išsamią studijų informaciją, savikontrolės, tarpinių 

atsiskaitymų ir egzaminų užduotis, studijų dalyko vertinimo sistemą. 

Įtraukti administracijos darbuotojus į veiklos ir strateginių tikslų formavimą, deleguojant 

daugiau atsakomybių ir atitinkamai suteikiant jiems daugiau sprendimo teisių ir įgaliojimų. 

SMK kartą per metus vyksta strateginės sesijos, kurių metu diskutuojama apie Ilgalaikės strategijos 

2030 tikslus, prioritetus ir pokyčius. Siekiant sklandaus ir į kokybę orientuoto SMK strateginio veiklos plano 

įgyvendinimo, yra glaudžiai dirbama su visa akademine bendruomene, socialiniais dalininkais. SMK du kartus 

per metus vykdomos strateginės sesijos. Jų tikslas – aptarti Strateginio veiklos plano įgyvendinimo eigą, 

tarpinius pasiekimus ir rezultatus. 
 
 

MARKETINGAS IR ŽINOMUMO DIDINIMAS 

Marketingo ir žinomumo didinimo siekis – sukurti moderniomis komunikacijų technologijomis grįstą 

marketingo priemonių sistemą, kuri formuotų patrauklų Socialinių mokslų kolegijos įvaizdį, didintų 

atpažįstamumą visuomenėje ir populiarumą stojančiųjų tarpe.  

Šiam prioritetui buvo numatyti 3 pagrindiniai ilgalaikių pasiekimų rodikliai. 

2011-2020 m. laikotarpiu pasiekti (ir viršyti) 3 iš numatytų 3 pagrindinių ilgalaikių pasiekimų rodiklių. 

12 lentelėje pateikiami apibendrinti pasiekimų rodiklių duomenys bei nurodomos priežastys, lėmusios rodiklių 

nepasiekimą. 
12 lentelė.  

 Rodiklis 

Vertinamo rodiklio 

reikšmės 
 

Planas Įvykdymas Pastabos 

1. 
Sukurtas ir užpatentuotas naujas SMK 

prekės ženklas. 

Sukurtas 

prekės 

ženklas 

Sukurtas 

prekės ženklas 

Užpatentuotas ir lengvai atpažįstamas bei išvystytas naujas 

SMK prekės ženklas. 

2. 
20 proc. padidėjęs užsienio studentų 

skaičius. 
20 proc. 50 proc. 

2011-2020 m. laikotarpiu SMK studijavo 174 užsieniečiai, 

atvykę pilnoms studijoms.  

2011- 2020 m. dvigubai išaugo pilnoms studijoms priimtų 

užsienio studentų skaičius (nuo 9 studentų 2011-2012 m. iki 

20 studentų 2019-2020 m.). 

3. 

Kasmet 20 proc. didėja vartotojų 

nacionaliniuose ir tarptautiniuose 

socialiniuose tinkluose skaičius. 

  

20 proc. 

Bendras 

didesnis nei 

50 proc. 

augimas 

kasmet 

Facebook 

16.813 sekėjas 

Instagram 

4.183 sekėjas 

LinkedIn 

12.317 sekėjų 

Youtube 

961 prenumeratoriai 

Google Analitics duomenys (nuo svetainės įkūrimo) 

11.449.394 peržiūrų 

MailerLite naujienlaiškių sistema 

26.788 prenumeratorių 

2020 m. sukurtas Facebook puslapis, orientuotas į užsienio 

studentus - 2072 sekėjai. Taip pat 2021 m. sukurta Facebook 

grupė tarptautiniams studentams - 917 narių. 

 

Jį pasiekti įgyvendinti šie tikslai: 

https://smk.lt/


Kurti patrauklų ir patikimą kolegijos įvaizdį. 

Kasmet marketingo veikloje išskiriami pagrindiniai metų tikslai, parengiamas nuoseklus marketingo 

ir komunikacijos planas (su veiksmais ir terminais), kuriame numatomi visi žingsniai ir priemonės 

kokybiškam SMK įvaizdžio formavimui.  

Kasmet rengiama nauja priėmimo kampanija su specialia žinute stojančiajam, parengiama vizualinė ir 

tekstinė medžiaga, įgyvendinamas nuoseklus reklamos priemonių planas, vykdomas įgyvendinimas ir jo 

kontrolė. 

Stiprinti kolegijos konkurencinį pranašumą rinkoje 

Kasmet yra atliekama konkurencinė analizė Lietuvos ir užsienio rinkose. Apžvelgiamos studijų 

programų naujovės, kainodara, stojančiųjų pasiskirstymas tarp aukštųjų mokyklų. Džiugu, kad SMK šiuo 

metu Lietuvoje yra lyderė tarp privačių aukštųjų mokyklų pagal stojančiųjų pasirinkimą. 

Didinti kolegijos žinomumą visuomenėje ir populiarumą stojančiųjų tarpe. 

Nuosekliai komunikuojame lietuvių ir anglų kalba socialiniuose tinkluose. SMK kasmet pasirengia 

marketingo priemonių planą, kurį nuosekliai įgyvendiname. Bendradarbiaujame su didžiausiais Lietuvos 

portalais ir užtikriname tiek reklaminį turinį, tiek organinį. Įgyvendiname banerines kampanijas pagal kasmet 

sukurtą priėmimo kampaniją. Rengiame įvairius straipsnius ir juos viešiname tikslinėms auditorijoms. 

Kuriame laidas apie studijų programas, dalyvaujame portalų LIVE laidose su SMK lyderiais, aktyviausiais 

bendruomenės nariais. 

Aktyviai vykdome internetinę reklamą Lietuvos ir užsienio rinkose pagal poreikį ir išsikeltą 

kampanijai tikslą. Organizuojame įvairius renginius, atvirų durų dienas Lietuvos ir užsienio rinkoms, 

dalyvaujame studijų parodose. Kasmet auginame kolegijos žinomumą ir pasirinktose tikslinėse užsienio 

rinkose. Kuriame daug videoturinio, juo perteikiame SMK gyvenimą, privalumus. Pasitelkiant marketingo 

priemones, lengviname priėmimo procedūras studentams, pateikiant informaciją video formatu būsimiems 

studentams anglų kalba. SMK bendradarbiauja su vienu didžiausių užsienio studijų portalų - Educations.com, 

kuriame turime savo profilį, leidžiame reklamą ir naujienlaiškius jų turimam potencialių studentų srautui mūsų 

prioritetinėse rinkose. 

Pagal planą rengiame straipsnius anglų ir rusų kalbomis atitinkamoms auditorijoms užsienio 

žurnaluose.  

Įtraukiame ne tik lietuvius studentus, bet ir užsienio studentus - ambasadorius į SMK turinio kūrimą, 

reklamas, atvirų durų dienas ir kitus renginius.  

Aktyviai komunikuojame su SMK užsienio agentais, pateikiant jiems išsamią reikalingą informaciją 

apie SMK priėmimą, SMK studijų programas anglų kalba ir tt. Dalinamės su jais turimu turiniu reklamai anglų 

kalba.  

Leidžiame strateginę internetinę reklamą tam tikroms užsienio rinkoms. Dalyvaujame virtualiose 

užsienio parodose mums aktualiose rinkose. Organizuojame tarptautinius renginius SMK, pritraukiant 

tarptautinius partnerius ir didinant SMK žinomumą užsienyje (International Staff Week, FEST tt.). 

Skatinti tinklinį marketingą įveiklinant kolegijos bendruomenę. 

SMK bendruomenėje yra suburtos aktyvios grupės, kurios įsitraukia į aktyvią sklaidą apie SMK, jos 

veiklą, pasiekimus ir vykdomas studijų programas: 

 SMK SA 

 SMK sportinės veiklos aktyvas 

 Klausk studento 

 SMK ISN (SMK užsienio studentų bendruomenė) 

 SMK dėstytojai 

 SMK alumni  

 Uždaros SMK pirmakursių grupės 

Kurti socialiai atsakingą kolegijos įvaizdį visuomenėje. 

Kolegija yra konkurencinga organizacija, kurioje aiškiai išreikšta tvirta socialinė sanglauda; Kolegija 

yra atvira, skaidri ir reiškiasi etiška verslo praktika. Visą svarbiausią Socialinių mokslų kolegijos informaciją 

viešiname www.smk.lt svetainėje. 

Siekti efektyvios ir kokybiškos informacijos sklaidos apie SMK veiklą socialiniuose tinkluose. 

SMK turi aktyvius socialinius tinklus (Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube), kuriuose nuosekliai 

dalinasi SMK gyvenimu, įvykiais, naujienomis ir natūraliai įtraukiant visą SMK bendruomenę tuo dalintis. 

Socialinėje erdvėje aktyviai veikia unikalus #SMKLIFE grotažymė, kurios naudojimą skatina ir patys SMK 

studentai, alumni, dėstytojai - dalinasi SMK kasdienybe, naujienomis, išreiškia nuomonę apie SMK. 



ATEITIES GAIRĖS 

 

Parengta SMK pažangos ataskaita, įgyvendinus integruotos plėtros strategiją 2011-2020, padeda 

išskirti rekomenduojamas strateginės veiklos kryptis 2021-2025 metams. 

Studijų srityje būtina akcentuoti naujų studijų programų rengimą, esamų programų atnaujinimą 

pritaikant prie kylančių iššūkių ir pokyčių, atliepiant darbdavių poreikius. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti 

patyriminio mokymosi metodikos aktyvesniam taikymui, rezultatų sklaidai, mokymo(si) proceso 

skaitmenizavimui. Tai užtikrintų didesnę studijų kokybę ir skatintų aukštesnio lygmens mokymosi kultūros 

formavimąsi.  

Ši veikla susijusi ir su mokymosi visą gyvenimą veiklomis, kurias būtina toliau vystyti per patyriminio 

mokymosi sklaidą kitose švietimo institucijose. Mokymosi visą gyvenimą veiklos galėtų orientuotis ir į SMK 

edukacinių produktų prekinių ženklų vystymą ir stiprinimą. Ypatingą dėmesį kitame strateginiame 

laikotarpyje rekomenduojama skirti švietimo inovacijoms, įvairioms edukacinėms paslaugoms, orientuojantis 

į regionams aktualių problemų sprendimus, prisidedant prie kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo. Tai 

užtikrintų SMK iniciatyvų įprasminimą siekiant visuminio asmens ugdymo. 

Mokslinės veiklos stiprinimui turi būti skiriamas didelis dėmesys kitame kolegijos veiklos 

strateginiame laikotarpyje. Siekiant vystyti mokslo (meno) taikomąją veiklą, būtina plėtoti kolegijos 

potencialą šioje srityje. Konkrečiai, svarbu pritraukti daugiau bendruomenės narių (dėstytojų ir studentų), 

mokslininkų ir praktikų, kurie įsijungtų į kolegijos mokslo (meno) taikomąją veiklą, taip atsirastų galimybės 

tinklaveikai (net ir tarptautinei) formuotis. Skiriant šios veiklos populiarinimui didesnį dėmesį, atsirastų 

poreikis naujiems mokslo (meno) taikomosios veiklos produktams kurti, juos veiksmingai komercializuoti, 

įgyti didesnį tarptautinių ir nacionalinių partnerių pasitikėjimą, pelnyti didesnį mokslo (meno) taikomosios 

veiklos rezultatų pripažinimą ir aukštesnį įvertinimą iš aukštojo mokslo vertinamųjų institucijų.  

Be jokios abejonės, svarbu vystyti tarptautiškumą ne tik didinant tarptautinių studentų skaičių, bet ir 

akademinės bendruomenės judumo rodiklius. Tikėtina, kad tarptautinių paslaugų plėtra, strateginių 

projektinių ir mokslinių partnerysčių plėtojimas ir stiprinimas, sudarytų sąlygas Kolegijos bendruomenei 

įsitraukti į mokslo ir kitus projektus. Tai stiprintų SMK tarptautiškumą, pozicionavimą tarptautiniame 

kontekste ir prisidėtų prie tarptautinės akreditacijos siekimo. 

Siekiant aukščiau išdėstytų sričių vystymo, būtina užtikrinti tinkamą infrastruktūrą. Todėl naujame 

strateginiame laikotarpyje būtina orientuotis į studijų komplekso plėtrą, prasmingai įveiklinti Kolegijos 

erdves, įtraukiant įvairias bendruomenes, išlaikant atvirų visuomenei erdvių koncepciją. O prisidedant prie 

aukštesnio sąmoningumo lygmens visuomenės kūrimo, tikslinga vystyti infrastruktūrą, skirtą holistiniam 

visuomenės tobulėjimui ir gerovei.  


