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ĮVADAS 

 

VšĮ Socialinių mokslų kolegija (toliau – Kolegija) pagal studentų skaičių yra didžiausia 

nevalstybinė aukštoji mokykla Lietuvoje, veikianti nuo 1994 metų. Įsikūrusi Vilniuje, Kaune ir 

Klaipėdoje. Iki pat šių dienų kolegija nuolat augo: plėtėsi vykdomų studijų programų pasiūla, išaugo 

studentų ir darbuotojų skaičius, 2018 m. įsteigtas filialas Kaune. 

Kolegija kasmet sulaukia didelio stojančiųjų būrio ir lyderiauja pagal populiarumą tarp 

nevalstybinių aukštųjų mokyklų. Kolegija siūlo platų studijų programų pasirinkimą informatikos, 

sveikatos, menų, verslo ir viešosios vadybos, teisės, socialinių mokslų studijų krypčių grupėse. 

Šis VšĮ Socialinių mokslų kolegijos strateginis 2021-2025 m. veiklos planas detalizuoja 

penkerių metų periodo veiklas SMK Ilgalaikėje strategijoje 2030 m. numatytiems ilgalaikiams 

tikslams pasiekti plėtojant ir įgyvendinant pokyčių projektus. 

Pagrindinis VšĮ Socialinių mokslų kolegijos strateginio veiklos plano 2021-2025 m. tikslas yra 

numatyti įgyvendinimo priemones, veiklos programas, siekiamus rezultatus ir žmogiškuosius 

išteklius išsikeltiems pokyčiams ir tikslams pasiekti numatytos SMK ilgalaikės strategijos 2030 m. 

įgyvendinimui. 

VšĮ Socialinių mokslų kolegijos strateginiame veiklos plane 2021-2025 m. identifikuoti 

strateginiai prioritetai susieti su SMK Ilgalaikėje strategijoje 2030 m. išsikeltais kolegijos veiklos 

tikslais.  

KONTEKSTO (APLINKOS) ĮVERTINIMAS 

Išorės veiksnių poveikio Kolegijos veiklos laukui vertinimas paremtas politinių, ekonominių, 

socialinių, technologinių veiksnių lemiamo konteksto apžvalga. Šia apžvalga siekiama diagnozuoti 

esamą situaciją, identifikuoti aplinkos pokyčius, iššūkius ir galimybes.  

Politinių veiksnių įtaka Kolegijos veiklai 

Socialinių mokslų kolegija, rengdama strateginius dokumentus, atsižvelgia tiek į pasaulyje 

vykstančius pokyčius, tiek į aktualius regiono, nacionalinius bei tarptautinius dokumentus. 

Aktualiausių politinių dokumentų apžvalgai skiriama daugiausia dėmesio, kadangi tai tiesiogiai lemia 

Kolegijos veiklos lauką, sudaro prielaidas atliepti regiono ir šalies poreikius, užtikrinti, numatytų 

strateginės plėtros krypčių dermę su europinėmis tendencijomis.   

Tarptautinių dokumentų apžvalga 

Planuojant strategines veiklos kryptis atsižvelgta į aktualius tarptautinius su mokslo ir studijų politika 

susijusius dokumentus bei jų nuostatas, pirmiausia Europos aukštojo mokslo erdvės siekius, Europos 

mokslinių tyrimų erdvės strateginius tikslus, komisijos komunikate dėl atnaujintos ES aukštojo 

mokslo darbotvarkės išskirtas problemines sritis. Šių dokumentų nuostatos aktualios europinėms 
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aukštojo mokslo institucijoms, jos nurodo kryptis, kurioms skiriamas didžiausias dėmesys kuriant 

atvirą Europos aukštojo mokslo erdvę. Atsižvelgiant į būtinybę prisidėti prie žaliosios ir skaitmeninės 

pertvarkos aktualios ir JT Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 tikslai, skaitmeninio švietimo 

veiksmų plano 2021-2027 tikslai bei siekiai. 

 

Pagrindinės Europos švietimo erdvės temos1 aukštojo mokslo srityje aktualios Socialinių mokslų 

kolegijai 2021-2030 m. laikotarpiu: 

ŠVIETIMO IR MOKYMO KOKYBĖS IR TEISINGUMO GERINIMAS užtikrinant kokybišką ir 

įtraukų švietimą bei ugdant pagrindines mokymosi visą gyvenimą kompetencijas. 

SMK naujuoju strateginiu laikotarpiu toliau plėtos ir sudarys tinkamas sąlygas skirtingos kilmės 

studentams organizuojant efektyvius ir įtraukius priėmimo, mokymo ir vertinimo organizavimo 

procesus, palaikydama mentorystės studentams priemones, teikdama akademinę ir neakademinę 

paramą studentams, siūlydama lanksčias studijų galimybes ir platesnį ankstesnio mokymosi 

pripažinimą, siekdama prisidėti prie prieinamesnės Europos aukštojo mokslo erdvės, ypatingai, 

besimokantiems suaugusiems. 

SKAITMENINIS ŠVIETIMAS kuriant veiksmingą Europos skaitmeninio švietimo ekosistemą, 

ugdant visuomenės kompetencijas bei įgūdžius, reikalingus skaitmeniniam perėjimui, visų pirma 

atsižvelgiant į  Skaitmeninio švietimo veiksmų planą 2021-2027. 

ŽALIASIS ŠVIETIMAS taip pat svarbus elementas šiame strateginio planavimo laikotarpyje, 

siekiant besimokančiųjų tvarumo kompetencijų ugdymo. SMK vykdydama studijų, mokymosi visą 

gyvenimą, mokslo taikomąją veiklą numato skirti dėmesio žinių, įgūdžių ir požiūrio gyventi tvariau, 

priimti sveikesnį gyvenimo būdą ir prisidėti – tiek individualiai, tiek kolektyviai – prie žaliosios 

pertvarkos, ugdymui. Taip pat numato taikyti Europos darnumo kompetencijų modelį „GreenComp“ 

formaliojo ir neformaliojo ugdymo programose, į mokymą(si) bei kitus veiklos aspektus integruoti 

tvarumo elementus. 

EUROPOS ŠVIETIMO ERDVĖ PASAULYJE aktuali SMK per tarptautinio bendradarbiavimo su 

šalimis ir regionais visame pasaulyje stiprinimą, visų pirma pasitelkiant „Erasmus+“ paramą 

mobilumui ir aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimui ES ir už jos ribų.  

 

Aktualiausios Europos mokslinių tyrimų erdvės2 nuostatos, kurios integruojamos į SMK 

strateginius veiklos planus:  

● Europos atsigavimo, žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos užtikrinimas; 

● Skaitmeninių technologijų diegimas bei skaitmeninių įgūdžių ugdymas; 

                                                           
1 Žr. internetu: https://education.ec.europa.eu/focus-topics  
2 A new ERA for Research and Innovation. 30.9.2020. COM(2020) 628 final. Prieiga internetu: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A628%3AFIN. 

https://education.ec.europa.eu/focus-topics
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● Naujų technologijų diegimas ir mokslinių tyrimų rezultatų panaudojimas bei matomumas 

ekonomikoje ir visoje visuomenėje; 

● Judumo galimybių mokslo darbuotojams naudotis kompetencijos ištekliais ir plėsti savo 

patirtį didinimas stiprinant Europos mokslinių tyrimų erdvę;  

● Dalyvavimas Europos universitetų tinklų iniciatyvoje, sudarant pagrindą ilgesnio laikotarpio 

glaudesniam tarptautiniam universitetų bendradarbiavimui be sienų ir žinių bei talentų 

sklaidai; 

● Piliečių, vietos bendruomenių ir pilietinės visuomenės (ypač jaunimo) dalyvavimas mokslo ir 

inovacijų veikloje (dalyvaujamosios piliečių mokslo kampanijos informuotumo ir 

tinklaveikos didinimui, mokslo sklaidos renginių vykdymas). 

 

Atnaujintoje ES aukštojo mokslo darbotvarkėje3 išskirti pagrindiniai aspektai, į kuriuos, 

planuodama veiklas, atsižvelgia SMK: 

Dėmesys įgūdžių neatitikimų mažinimui ir kompetentingų įgūdžių lavinimui tenkinant Europos 

aukšto lygio įgūdžių poreikius: STE(A)M) sričių, medicinos profesijų absolventai; aukšto lygio 

skaitmeninių gebėjimų, savarankiškumo, kritinio mąstymo ir gebėjimo spręsti problemas suteikimas; 

mokymo turinio atnaujinimas, teikiant aktualias studijų programas tose srityse, kuriose trūksta 

įgūdžių, ir tobulinant mokymosi bei mokymo metodus, kad studentai galėtų įgyti ir išlavinti 

reikalingus įgūdžius; į studentų mokymosi poreikius orientuotos studijų programos ir jų formos; 

pirmosios pakopos studentų įsitraukimas į tyrimus tyrinėjant aktualius šiuolaikinius dalykus ir 

lavinant savo kaip tyrėjų įgūdžius; galimybių studentams įgyti įgūdžių ir patirties vykdant veiklą, 

pagrįstą realių pasaulio problemų sprendimu, įtraukiant mokymąsi darbo vietoje ir suteikiant 

tarptautinio judumo galimybių; bendradarbiavimas su darbdaviais didinant studijų programų 

aktualumą, efektyvų įgyvendinimą ir didinant studentų galimybes kokybiškai mokytis darbo vietoje; 

sistemingos investicijos į nuolatinį dėstytojų profesinį tobulinimąsi; 

Įtrauki aukštoji mokykla: įtrauki, atvira įvairios kilmės talentams, pilietiška besimokanti 

bendruomenė; sistemingas aukštųjų mokyklų, mokyklų ir profesinio rengimo bei mokymo 

teikėjų bendradarbiavimas siekiant parengti ir tinkamai orientuoti studentus pagal jų talentus, ir 

suteikti lanksčių įvairių rūšių švietimo ir mokymosi galimybių; tinkamų sąlygų sėkmingai mokytis 

įvairios kilmės studentams sudarymas, holistinis požiūris į mokymo ir vertinimo organizavimą, 

studentų mentorystės priemonių įgyvendinimas, akademinės ir neakademinės paramos teikimas; 

studentų socialinių ir pilietinių gebėjimų lavinimas į studijų programas įtraukiant vietos, regiono ir 

visuomenės aktualijas bei ECTS kreditų studentams už savanorišką ir bendruomeninę veiklą 

suteikimas, vietos bendruomenės įtraukimas į mokymo ir mokslinių tyrimų projektus, mokymosi 

                                                           
3 Renewed EU agenda for higher education. Brussels, 30.5.2017 COM(2017) 247 final. 
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galimybių suaugusiesiems teikimas, ryšių su vietos bendruomenėmis stiprinimas; dalyvavimas 

miestų ir regionų plėtros procese; 

Prisidėjimas prie inovacijų: ugdyti studentų gebėjimus suprasti naujas idėjas, kritiškai ir kūrybiškai 

mąstyti ir būti versliems atrandant ir pritaikant naujas idėjas; aktyvesnis prisidėjimas prie vietinės ir 

regioninės plėtros švietimo paslaugų pasiūlą suderinant su pažangiosios specializacijos strategijose 

nustatytais poreikiais, pasinaudojant galimybėmis diegti inovacijas prioritetiniuose sektoriuose ir 

padedant vietos įmonėms bei kitoms organizacijoms suprasti ir perimti naujus mąstysenos modelius; 

intensyvesnis verslumo ir su inovacijomis susijusių įgūdžių ugdymas; kūrybiškumui ir 

novatoriškumui ugdyti skirtų mokymo metodų kūrimas ir išbandymas; 

 

SMK aktualios Skaitmeninio švietimo veiksmų plano4 2021-2027 nuostatos, kurios integruotos 

strateginiuose veiklos dokumentuose: 

● Efektyvios skaitmeninės švietimo ekosistemos plėtros skatinimas: veiksmingas 

skaitmeninių pajėgumų planavimas ir vystymas, įskaitant naujausius organizacinio pobūdžio 

pajėgumus; skaitmeninių kompetencijų turintys ir jas išmanantys mokytojai bei švietimo ir 

mokymo srities darbuotojai; kokybiškas mokymosi turinys, naudotojui patogūs įrankiai ir 

saugios platformos, kuriose laikomasi privatumo internete taisyklių ir etinių standartų. 

● Skaitmeninei pertvarkai būtinų skaitmeninių įgūdžių ir gebėjimų gerinimas: skiriant 

dėmesį skaitmeniniam raštingumui, įskaitant kovą su dezinformacija; kompiuteriniam 

ugdymui; geram technologijų, kurioms reikia didelio kiekio duomenų, pvz., dirbtinio 

intelekto, išmanymui ir supratimui; aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių suteikimui, ruošiant 

skaitmeninių technologijų specialistus; moterų įtraukimas ir skatinimas rinktis skaitmeninės 

srities studijas. 

 

Planuodama savo veiklas, SMK taip pat atsižvelgia į JT Darnaus vystymosi darbotvarkę 20305, 

siekdama prisidėti prie darbotvarkėje numatytų septyniolikos darnaus vystymosi tikslų laikantis trijų 

darnaus vystymosi aspektų – ekonominio, socialinio ir aplinkosaugos siekiant nukreipti pasaulį darnia 

ir lanksčia kryptimi. 

 

Nacionalinių dokumentų apžvalga 

 

Socialinių mokslų kolegija, vykdydama ir planuodama savo veiklą, atsižvelgia į regionui bei šaliai 

aktualius strateginius dokumentus ir jų siekius.  

                                                           
4 Digital Education Action Plan 2021-2027: Resetting education and training for the digital age. Brussels, 30.9.2020. COM(2020) 624 final. 
5 The 2030 Agenda for Sustainable Development. United nations, A/RES/70/1.   
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SMK siekia prisidėti prie 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano6 1-3 bei 7 tikslų, kurie yra 

aktualiausi ir labiausiai atliepiantys kolegijos vykdomą veiklą: 

Prisidedant prie 1 tikslo „pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis 

grįsto darnaus ekonomikos vystymosi ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą“ kolegija kurs 

aukšto lygio mokslo žinias, didinančias šalies konkurencingumą, skatins mokslo ir verslo 

bendradarbiavimą per vystomus mokslo-verslo bendradarbiavimo projektus, plėtos verslumo kultūrą, 

kurs bei diegs pažangias technologijas ir inovacijas, siekdama užtikrinti specialistų, pažangių 

technologijų gamybos ir žinioms imlių paslaugų sektoriuose, rengimą, didins kultūros ir kūrybinių 

industrijų potencialą ir skatins kūrybiniu turiniu grįstų naujų produktų ir paslaugų kūrimą, prisidės 

prie Lietuvos turizmo konkurencingumo didinimo, tenkins aukštos ir vidutinės pridėtinės vertės 

ekonomikos sektorių žmogiškųjų  išteklių poreikį. 

Būdama socialiai atsakinga SMK savo veikla prisidės prie 2 tikslo „didinti gyventojų socialinę gerovę 

ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį“ stiprindama socialinio aktyvumo 

ir socialinės atsakomybės nuostatas visuomenėje bei bendruomeniškumą, ugdydama pilietišką ir 

aktyvią, demokratišką ir brandžią visuomenę.  

Viena iš SMK vertybių – įtrauktis ir įvairovė, todėl vykdoma veikla SMK atliepia 3 tikslą „didinti 

švietimo įtrauktį ir veiksmingumą, siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams“. 

Strateginiame veiklos plane, metiniuose veiklos planuose numatoma plėtoti neformaliojo švietimo 

galimybes, užtikrinant jų pritaikymą įvairioms visuomenės grupėms; per diegiamas finansines 

paskatas prisidės prie sąlygų studijuoti sudarymo žemiausias pajamas gaunantiems asmenims; 

didindama užsienio studentų, atvykusių pilnoms studijoms, skaičių, SMK sudarys sąlygas užsienio 

studentams sėkmingai studijuoti ir integruotis Lietuvos visuomenėje ir darbo rinkoje; palaikydama 

nuolatinį ryšį su socialiniais parneriais užtikrins kad studijų metu įgyjamos kompetencijos ir įgūdžiai 

atlieptų darbo rinkos poreikius, sudarytų palankias sąlygas prisitaikyti kintančioje aplinkoje; toliau 

plėtos mokslu grįstas studijas prisidedant prie Lietuvai ir pasauliui aktualių iššūkių sprendimo. 

Kolegija, veikdama trijuose didžiuosiuose šalies miestuose, prisideda prie 7 tikslo „tvariai ir 

subalansuotai vystyti Lietuvos teritoriją ir mažinti regioninę atskirtį“. SMK vykdomos studijų 

programos, rengiami specialistai prisidės prie regionų ekonominio augimo ruošiant regionams 

aktualių specialybių darbuotojus atsižvelgiant į šių regionų potencialą. 

 

                                                           
6 2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas. 2020 m. rugsėjo 9 d. Nr. 998. 
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Europos Komisijos patvirtintas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos 

Lietuva7“ numato nemažai ilgalaikių reformų aukštojo mokslo srityje, į kuriuos atsižvelgė Kolegija, 

brėždama gaires ateičiai. Šiame plane numatyta „Kokybiško aukštojo mokslo ir stiprių mokslo ir 

studijų institucijų“ reforma, skirta gerinti Lietuvos aukštojo mokslo ir mokslo sistemos kokybę, 

didinti jos efektyvumą ir tarptautinį konkurencingumą.  

 

Atsižvelgiant į šią reformą, Kolegija numato vykdyti kokybe ir įrodymais grįstus pokyčius 

pagrindinėse SMK veiklos srityse: 

● Studijos ir mokslas 

● Mokslo ir verslo bendradarbiavimas 

 

Pokyčiai šiose srityse susiję su iššūkiais, su kuriais susiduria ne tik Kolegija bet ir kitos Lietuvos 

aukštosios mokyklos, kaip identifikuota Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos 

kartos Lietuva“ plane. 

Studijų ir mokslo srityje bus siekiama didinti studijų konkurencingumą tarptautiniu mastu didinant  

dėstytojų ir studentų mobilumo rodiklius, palaikant tarptautinį bendradarbiavimą su ES ir pasaulio 

šalių aukštosiomis mokyklomis partnerėmis, plėtojant dvigubo laipsnio programas, efektyvinant 

akademinės ir neakademinės paramos  studijuojantiems užsienio piliečiams, teikimą, inicijuojant 

sklandų perėjimą prie virtualios studijų aplinkos ir studijų programų skaitmenizavimo. Dėmesys taip 

pat bus skiriamas socialinei dimensijai užtikrinti, užtikrinant studijų prieinamumą pagrindinę negalią 

ir sveikatos sutrikimų turintiems asmenims, veiksmingą paramą ir studijų pritaikymą individualiems 

poreikiams.  

Mokslo srityje Kolegija skirs daugiau dėmesio patrauklių karjeros sąlygų tyrėjams sudarymui, 

pritraukiant ir motyvuojant juos kurti konkurencingus mokslo rezultatus. Iki 2030 m. Kolegija stiprins 

savo pozicijas siekdama efektyviau išnaudoti tarptautinę tinklaveiką bei įgyti tarptautinių mokslo 

projektų (pirmiausia – „Europos Horizontas“) įgyvendinimo patirties. 

Mokslo ir verslo bendradarbiavimo srityje dėmesys bus skiriamas mokslo ir verslo bendradarbiavimo 

kultūros kūrimui, inicijuojant partnerystę su verslu.  

 

Regionų dokumentų apžvalga 

 

Socialinių mokslų kolegija savo veiklą vykdo Klaipėdos bei Vilniaus regionuose, o nuo 2018 m. ir 

Kauno regione. Šie regionai turi didžiausią ekonominio vystymosi ir augimo potencialą ir pagal 

                                                           
7 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“. Prieiga internetu: 

https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Naujos%20kartos%20Lietuva%20planas.pdf 
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apskrityje sukuriamą vienam gyventojui tenkantį BVP, lyginant su šalies vidurkiu, užima lyderių 

pozicijas. Tuo pačiu, kiekvienas iš regionų išsiskiria savo specifiškumu, orientacija į tam tikrus šalies 

ūkio sektorius, kurie atliepia SMK vykdomas studijų programas, plėtojamą mokslo taikomąją veiklą 

bei siūlomas mokymosi visą gyvenimą paslaugas.  

 

KLAIPĖDOS REGIONAS 

Būtent čia, nuo 1994 metų,  prasideda Socialinių mokslų kolegijos ištakos, kuri prasidėjo privačios 

iniciatyvos pagrindu kaip Nijolės Skučienės kalbų ir verslo vadybos aukštesnioji mokykla, o nuo 

2000 metų tapo aukštąja neuniversitetine mokykla.  

Klaipėda yra trečias miestas Lietuvoje pagal gyventojų skaičių bei plotą, dėl Klaipėdoje įsikūrusio 

universalaus giliavandenio, neužšąlančio uosto, miestas dominuoja kaip svarbiausias bei didžiausias 

Lietuvos transporto mazgas, jungiantis jūros, sausumos bei geležinkelio maršrutus. Dominuojantys ir 

didžiausią pridėtinę vertę miestui kuriantys ekonominiai sektoriai yra  prekybos, transporto (uosto 

krova, tarpininkavimas, logistika), apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektorius bei apdirbamoji 

pramonė.  

Klaipėdos ateities vystymosi tendencijos, užtikrinančios miesto ekonomikos konkurencingumą bei 

tolygų augimą, numatytos Klaipėdos ekonominės plėtros strategijoje 20308, Klaipėdos miesto 

savivaldybės 2021-2030 m. strateginiame plėtros plane9 bei Klaipėdos regiono specializacijos 

strategijoje 203010 bei derančios su Socialinių mokslų kolegijos vykdoma veikla studijų, taikomojo 

mokslo bei mokymosi visą gyvenimą srityse: 

● Mėlynosios ekonomikos krypčių vystymas (jūrinė ekonomika, bioekonomika, pažangios 

pramonės ekonomika); 

● Miesto ekonominę pažangą skatinančių paslaugų vystymas kūrybinės ir paslaugų ekonomikos 

srityse vadovaujantis darnios plėtros principais  

▪ Turizmas: rekreacinis turizmas (jūrinis, sveikatinimo, aktyvus), verslo ir 

renginių, konferencinis turizmas; 

▪ Švietimas: darbo rinkos ir jos dalyvių kompetencijos prioritetiniuose 

ekonomikos sektoriuose ugdymas; 

▪ Kūrybinės industrijos ir skaitmeninė kūryba. 

● Pažangiais sprendimais grįstos tarptautiniu mastu konkurencingos Klaipėdos regiono 

pramonės vystymas bei pramonės logistikos, transporto aptarnavimo centrų infrastruktūros 

plėtojimas. 

                                                           
8 Klaipėda 2030: ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas. 2018 m. kovas. 
9 Klaipėdos miesto savivaldybės 2021-2030 m. strateginis plėtros planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. 

sprendimu Nr. T2-135. 
10 Klaipėdos regiono specializacijos strategija 2030, 2021 m. 
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VILNIAUS REGIONAS 

Vilniaus regionas yra pagrindinis Lietuvos ekonomikos centras, kuriame sukuriama daugiausia 

bendro visos šalies vidaus produkto. Vilniaus apskrityje svarbų vaidmenį turi prekybos, transporto, 

apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektorius, sukuriantis 32,0% (2017 m.) viso regiono bendrosios 

pridėtinės vertės, bei pramonė ir apdirbamoji gamyba. Be to, šioje apskrityje išsiskiria profesinė, 

mokslinė, techninė veikla. Vilnius pritraukia didžiausia dalį investicijų, mieste įsikūręs didžiausias 

skaičius aukštą pridėtinę vertę kuriančių verslų. Vilniuje gyvena du trečdaliai Lietuvos informacinių 

technologijų sektoriaus talentų, čia įsikūrę verslo, finansinių technologijų, informacinių technologijų 

centrai.  

Vilnius yra ne tik greičiausiai augantis miestas regione, kuriame per pastaruosius trejus metus 

gyventojų skaičius išaugo 2,7 proc., bet ir Varšuvoje vykusiuose Vidurio ir Rytų Europos paslaugų 

centrų apdovanojimuose išrinktas kaip labiausiai regione besivystantis paslaugų centrų miestas, 

Baltijos šalių finansų centras, kuriame veikia daugiau kaip 150 Fintech įmonių. 

Vilniaus ateities vystymosi kryptys, užtikrinančios tolimesnį miesto ekonomikos augimą bei 

ilgalaikį miesto gyvybingumą, numatytos Vilniaus miesto 2021-2030 m. strateginiame plėtros plane11 

bei derančios su Socialinių mokslų kolegijos vykdoma veikla studijų, taikomojo mokslo bei 

mokymosi visą gyvenimą srityse: 

▪ Kultūrinės industrijos: Vilnius – meniška aplinka bei unikalia kultūros įvairove garsėjanti 

„kūrybos sostinė“, kurioje kultūra yra pasiekiama bei įtraukia dalyvauti itin plačią miesto 

gyventojų ir svečių auditoriją, apima visą geografinę Vilniaus miesto teritoriją, pritraukia 

meno ir kultūros kūrėjus iš Lietuvos ir užsienio.  

▪ Ekonomikos vystymas: Atviras naujovėms ir greitas miestas, kuriame stiprėja ir aktyviai 

bendradarbiauja aukštos pridėtinės vertės klasteriai kurdami unikalias bendras idėjas.  

▪ Išskirtinės, globaliai sėkmingos inovatyvaus verslo ekosistemos finansų, gyvybės mokslų ir 

lazerių industrijose veikiančių verslų traukos centras. 

▪ Turizmas: Vilnius – turizmo lyderis Baltijos jūros regione, kuriantis išskirtinę vertę 

miestiečiams ir miesto svečiams, kuriame vystomos aukštos kokybės turistinės vietovės ir 

paslaugos.  

 

KAUNO REGIONAS 

Kaunas – antrasis pagal dydį Lietuvos miestas, svarbus pramonės, transporto, mokslo ir kultūros 

centras. Kaunas garsėja akademinio miesto įvaizdžiu, kuriame veikia platus ir įvairius poreikius 

                                                           
11 Vilniaus miesto 2021-2030 m. strateginis plėtros planas.  
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tenkinantis švietimo įstaigų tinklas. Aukštosios, profesinės ir bendrojo ugdymo mokyklos pritraukia 

studentus ir mokinius iš įvairių Lietuvos ir pasaulio miestų.  

Kauno regiono ekonomika orientuota į vidutinės pridėtinės vertės sektorius. 2019 m. duomenimis, 

didmeninės ir mažmeninės prekybos, apdirbamosios gamybos ir transporto sektoriai sukuria 64 proc. 

Kauno miesto pridėtinės vertės. Prioritetinių ekonomikos sektorių sąrašą sudaro informacinių 

technologijų, verslo paslaugų centrų, logistikos, gyvybės mokslų ir medicinos technikos sektoriai.  

Kauno ateities vystymosi kryptys, užtikrinančios darnią ir subalansuotą Kauno miesto plėtrą, 

sustiprinančios konkurencingumą Lietuvoje ir tarptautiniu mastu, numatytos Kauno miesto 

savivaldybės strateginiame plėtros plane iki 203012 m. bei derančios su Socialinių mokslų kolegijos 

vykdoma veikla studijų, taikomojo mokslo bei mokymosi visą gyvenimą srityse: 

▪ Modernus ir aukštą pridėtinę vertę kuriantis technologijų ir modernios pramonės miestas;  

▪ Kauniečių verslumo skatinimas; 

▪ Jaunųjų talentų ugdymas, kurie įgytomis aktualiomis profesinėmis žiniomis 

prisideda prie progresyvaus miesto augimo (Laisvosios akademinės zonos, kaip švietimo 

zonos, koncepcijos įgyvendinimas); 

▪ Kultūra ir turizmas: Kaunas – Baltijos jūros regiono įtraukios ir inovatyvios kultūros, 

konkurencingas keliautojų miestas, atviras idėjų mainams ir bendradarbiavimui; 

▪ Naujų turizmo patirčių, maršrutų ir produktų kūrimas, turizmo ir svetingumo 

sektoriaus dalyvių kompetencijų stiprinimas, turizmo verslo ir mokslo įstaigų 

bendradarbiavimo skatinimas; 

▪ Akademinio miesto su kokybiškų paslaugų prieinamumu vystymas skatinant savivaldos 

bendradarbiavimą su aukštosiomis, profesinėmis ir bendrojo ugdymo mokyklomis, 

socialiniais-ekonominiais partneriais ruošiant specialistus; 

▪ Žaliojo kurso principais paremtas modernus, efektyviai išteklius naudojantis klimato kaitą 

švelninantis ir konkurencingas miestas, žiedinės ekonomikos iniciatyvos (Kauno miesto 

perėjimo prie žiedinės ekonomikos strategija); 

▪ Miestiečių (verslo bendruomenės ir miesto gyventojų) ugdymas apie žiedinės 

ekonomikos naudą, poveikį aplinkai ir ekonomikai; 

▪ Bendradarbiaujant su akademinėmis miesto institucijomis inicijuoti tyrimų ir 

plėtros programą, skirtą žiedinės ekonomikos principų diegimui Kaune; 

▪ Panaudoti miestui priklausančias nenaudojamas erdves ar statinius žiedinės 

ekonomikos verslo modeliu grįsto verslo inkubavimui ir tokiu būdu skatinti naujų ir 

inovatyvių produktų bei paslaugų atsiradimą Kauno mieste.  

                                                           
12 Kauno miesto savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2030 m. 
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Ekonominių veiksnių įtaka Kolegijos veiklai 

Nors valstybės biudžeto skiriamos lėšos aukštajam mokslui nuosekliai auga13 (2017-2020 m. padidėjo 

56,5 mln. Eur, arba 24,7 proc., ir 2020 m. sudarė apie 288 mln. Eur.), šis finansavimas skirtas 

valstybinėms aukštosioms mokykloms ir Kolegija į jį pretenduoti negali.  

Aukštojo mokslo finansavimo politika: nuo 2024 m. numatomi aukštojo mokslo politikos pokyčiai 

darys įtaką visoms aukštojo mokslo institucijoms Lietuvoje. Svarbūs veiklai bus griežtėjantys mokslo 

veiklos vertinimo kriterijai, kintantis patekimo į aukštąjį mokslą procesas, didėjantys privalomi 

reikalavimai stojantiesiems. Analizuojant situaciją privačių aukštųjų mokyklų veikloje, riziką didina 

nuo 2024 m. planuojami aukštojo mokslo reglamentavimo pokyčiai, numatantys griežtėjančius 

patekimo į AM kriterijus, tačiau priešingai nei valstybinių AM atveju, nenumatant papildomo 

finansavimo šių veiksnių žalos amortizavimui. Rengdamasi naujam strateginio planavimo periodui 

Kolegija įsivertina šiuos aukštojo mokslo finansavimo pokyčius, tuo tikslu numato pajamų 

diversifikavimą per Mokymosi visą gyvenimą bei Mokslo ir verslo bendradarbiavimo strategines 

veiklos kryptis, alternatyvių kelių į bakalauro studijas atvėrimą (per trumpąsias studijas) bei 

tarptautinių studentų skaičiaus didinimą. 

Socialinių veiksnių įtaka Kolegijos veiklai 

Neabejotinai svarbus veiksnys Kolegijos veiklai yra demografinė situacija šalyje. Lietuvos Statistikos 

departamento duomenimis 2020 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 794,1 tūkst. nuolatinių gyven-

tojų. Lietuvos gyventojų skaičius per 2010–2019 m. sumažėjo 347,8 tūkst. – daugiau nei 

dešimtadaliu. Labiausiai 2010–2019 m. sumažėjo darbingo amžiaus gyventojų skaičius – 242 tūkst. 

(12,3 proc. punkto) ir 0–15 m. vaikų skaičius – beveik 62,1 tūkst. (12,2 proc. punkto). Demografinių 

išteklių būklės ir tendencijų kaitos įvertinimo tyrime14 nurodoma, kad jeigu 2019 m. Lietuvoje gyvena 

2,794 mln. žmonių, tai 2025 m. prognozuojama, kad gyventojų skaičius sumažės iki 2,520 mln. 

(pesimistinė prognozė) arba 2,710 mln. (optimistinė prognozė). 2030 m. pesimistinė prognozė 

numato 2,400 mln. gyventojų, o optimistinė – 2,580  mln. Tuo tarpu pensinio amžiaus žmonių 

skaičiaus augimas tęsis iki 2042 m., o jaunimo, vaikų iki 15 m. skaičius mažės.  

Mažėjantis gyventojų skaičius lemia ir mažėjančius stojančiųjų skaičius. Nacionalinės švietimo 

agentūros15 duomenimis per 2016–2019 m. aukštosiose mokyklose studijuojančiųjų skaičius 

sumažėjo 19,4 tūkst. (15 proc.). Pvz. 2020–2021 m. aukštojo mokslo siekė  33,8 proc. 20–24 metų 

amžiaus jaunuolių (2019 m. – 38 proc.). LR Statistikos departamento duomenimis16 nevalstybinėse 

                                                           
13 Valstybinio audito ataskaita: ar užtikrinama studijų kokybė aukštosiose mokyklose. 2021-07-08 d., Nr. VAE-6. Vilnius: Valstybės kontrolė. 
14 Prof. Boguslavas Gruževskis pranešimas „Lietuvos demografinės tendencijos iki 2030 m.“ (2019). Prieiga internetu: https://uzt.lt/wp-
content/uploads/2019/04/Prof.-B.Gru%C5%BEevskis_Lietuvos-demografin%C4%97s-tendencijos-iki-2030-m..pdf. 
15 Lietuva: švietimas šalyje ir regionuose, 2020. Nacionalinė švietimo agentūra, Vilnius. 
16 Lietuvos švietimas, kultūra ir sportas (2021 m. leidimas). LR Statistikos departamentas. 

https://uzt.lt/wp-content/uploads/2019/04/Prof.-B.Gru%C5%BEevskis_Lietuvos-demografin%C4%97s-tendencijos-iki-2030-m..pdf
https://uzt.lt/wp-content/uploads/2019/04/Prof.-B.Gru%C5%BEevskis_Lietuvos-demografin%C4%97s-tendencijos-iki-2030-m..pdf
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aukštosiose mokyklose (7 universitetuose ir 10 kolegijų) studijavo 12 tūkst., arba beveik 11,6 proc., 

visų studentų (2019–2020 m. – 11,2 tūkst., arba 10,6 proc.). 

Mažėjantis gyventojų skaičius Lietuvoje lemia poreikį diversifikuoti veiklas, siūlant ne tik aukštojo 

mokslo studijas, bet ir plėtojant mokymosi visą gyvenimą veiklų pasiūlą, formaliojo švietimo 

grandinę siūlant 4 ir 5 lygmens studijas, skiriant daugiau dėmesio ir investicijų užsienio studentų 

pritraukimui pilnoms studijoms.   

Technologinių veiksnių įtaka Kolegijos veiklai 

 

2019-2020 m. prasidėjusi COVID-19 pandemija sukėlė įvairias socialines ir ekonomines pasekmes 

pabrėžusias būtinybę skirti daugiau dėmesio ekonomikos ir visuomenės atsparumui, geresniam 

pasirengimui žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos iššūkiams ir galimybėms. COVID-19 pandemijos 

įvestų ribojimų metu Kolegija sugebėjo sėkmingai perkelti veiklų vykdymą nuotoliu, investavo į 

skaitmeninės infrastruktūros bei įrankių plėtrą ir numato šią veiklą plėtoti naujame strateginio 

planavimo laikotarpyje. Prisidėdama prie skaitmeninės pertvarkos, Kolegija numato plėtoti bei diegti 

skaitmenines technologijas bei įrankius studijose, pasitelkti juos veiklos procesų optimizavimui. Taip 

pat skirs dėmesį nuolatiniam dėstytojų bei studentų skaitmeninių įgūdžių lavinimui, nuotolinių 

mokymosi galimybių kūrimui.    
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SILPNYBIŲ, STIPRYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ (SSGG) ANALIZĖ 

Siekiant įvertinti vidines organizacijos stiprybes ir silpnybes, diagnozuoti esamą situaciją ir 

identifikuoti grėsmes ir galimybes parengta SSGG analizė (1 lentelė). SSGG analizė parengta 

susisteminus strateginių sesijų ir diskusijų su SMK atstovais, atsakingais už sprendimų priėmimą, 

vadovais, tarybos nariais ir kitais bendruomenės nariais, metu gautas įžvalgas ir pastebėjimus.  

1 lentelė. SWOT analizė 

Stiprybės Silpnybės 

● Ilgametė edukacinė patirtis, užtikrinanti 

SMK žinomumą stojančiųjų tarpe ir 

visuomenėje bei stiprias pozicijas kolegijų 

sektoriuje. 

● Išplėtotas stiprus ir platus socialinių 

partnerių tinklas, aktyviai įsitraukiantis į 

kolegijos veiklas. 

● Plati geografinė aprėptis, užtikrinanti 

galimybes rinktis labiausiai pageidaujamas 

studijas trijuose didžiausiuose šalies miestuose. 

● Išplėtotas šiuolaikinių studijų programų, 

atliepiančių darbo rinkos poreikius, portfelis. 

● Kasmet augantis stojančiųjų skaičius. 

● Aktyviai plėtojama projektinė veikla, 

įgyvendinta daugiau kaip 190 nacionalinių ir 

tarptautinių projektų. 

● Aukštas absolventų įsidarbinamumo pagal 

įgytą specialybę rodiklis 

● Nuolatinės investicijos į šiuolaikišką studijų 

infrastruktūrą. 

● Gebėjimas lanksčiai prisitaikyti prie 

besikeičiančių sąlygų, greitas sprendimų 

priėmimas vengiant biurokratinių procedūrų. 

● Apie 2/3 dėstytojų yra praktikai, 

perteikiantys aktualiausias žinias studentams iš 

realios darbo rinkos. 

● Diegiama ir plėtojama patyriminio 

mokymo(si) metodika, leidžianti ugdyti 

praktinius studentų įgūdžius ir užtikrinti 

sėkmingą integraciją darbo rinkoje baigus 

studijas. 

● Verslus požiūris į vykdomą veiklą, plėtojant 

naujus edukacinius produktus. 

● Suformuota didelė skirtingoms tikslinėms 

auditorijoms pritaikytų mokymosi visą 

gyvenimą produktų pasiūla. 

 

 

 

● Ribota mokslo rezultatų ir tarptautinės 

tinklaveikos patirtis, neužtikrinanti galimybės 

pritraukti išorinį tarptautinių mokslo 

programų finansavimą. 

● Ribota pajamų diversifikacija, didžiausias 

pajamų srautas generuojamas iš studijų 

veiklos ir silpna produktų diversifikacija, 

ypatingai įgyvendinant mokymosi visą 

gyvenimą veiklas. 

● Nepakankamas MTEP veiklos rezultatų 

komercializavimo mastas, sukuriant pajamas 

generuojančius produktus rinkoje. 

● Nepakankamas studijų procese sugeneruotų 

verslo iniciatyvų komercinis gyvybingumas. 

● Palankių galimybių suteikti studentams 

apgyvendinimą studijų metu nebuvimas 

mažinantis kolegijos konkurencingumą tarp 

kitų aukštųjų mokyklų (SMK neturi savo 

bendrabučio).  

● Neišnaudotos ilgalaikės partnerystės 

galimybės pritraukti finansavimą visai studijų 

kainai apmokėti. 

● Sudėtingėjantis užsienio studentų pilnoms 

studijoms pritraukimas dėl migracijos ir kitų 

teisinių suvaržymų. 
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Galimybės Grėsmės 

● Galimybė pritraukti projektinį 

finansavimą, skaitmeninei ir žaliajai 

pertvarkai, naujo ES struktūrinių fondų, 

tarptautinių programų (Horizon Europe, 

Erasmus+ ir kt.) finansavimo periodu. 

● Plėtoti formaliojo mokymosi grandinę, 

siūlant 4-5 lygmens studijas. 

● Siekti taikomųjų mokslų universiteto 

statuso ir galimybės teikti profesinio magistro 

laipsnį nuo 2029 m. dėl numatytų aukštojo 

mokslo reglamentavimo pokyčių.  
● Diegti  technologinius įrankius ir 

skaitmeninius sprendimus, užtikrinant 

kolegijos veiklos procesų efektyvumą. 

● Kurti žiedinį studijų finansavimo 

modelį, bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais. 

● Telkiant tarpdisciplinines mokslo 

taikomųjų tyrimų komandas didinti mokslo 

produkcijos apimtis ir komercializuoti 

mokslinės veiklos rezultatus. 

● Diversifikuoti pajamas skiriant dėmesio 

naujų edukacinių produktų įvedimui į vietos ir 

tarptautines rinkas. 

● Aktyviau pasitelkti platų tarptautinių 

partnerių tinklą tarptautiškumo didinimui, 

tarptautinės studijų ir mokslo tinklaveikos 

stiprinimui. 

● Didėjanti konkurencija aukštojo mokslo 

rinkoje (vietiniu, tarptautiniu, virtualiu 

lygmenimis). 

● Griežtas ir nuolat kintantis aukštojo 

mokslo teisinis reguliavimas Lietuvoje. 
● Didėjanti edukacinių sprendimų pasiūla 

rinkoje, sunkinanti galimybes diegti 

naujus produktus rinkoje. 
● Geopolitiniai veiksniai, lemiantys 

tikslinių užsienio rinkų užsidarymą 

tarptautinių studentų pritraukimui. 
● Griežta migracijos politika ir 

neišplėtotas Lietuvos ambasadų ir 

konsulatų tinklas SMK tikslinėse 

rinkose užsienio studentų pritraukimui. 
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SMK MISIJA IR VIZIJA 

SMK MISIJA 

 Atskleisti ir įgalinti žmogaus visuminį potencialą nuolatiniam asmenybės tobulėjimui ir 

prasmingai  bei vertę kuriančiai profesinei veiklai. 

 Plėtoti mokslo žiniomis ir inovacijomis grįstą veiklą siekiant prisidėti prie visuomenės 

gerovės bei tvaraus ekonomikos augimo. 

 Kurti atvirą ir įtraukią aplinką, kuri skatina pozityvius pokyčius, kolektyvinį prasmės kūrimą 

ir holistinę ko-evoliuciją.  

SMK VIZIJA 

Pripažintas ir vertinamas privataus švietimo ir mokslo branduolys, kuris telkia bendrą žmonių 

ir organizacijų potencialą ir aktualizuoja jį naujo sąmoningumo lygmens visuomenės pažangai bei 

vertės bendrakūrai. 

SMK STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS 2021-2025 M. 

 

Pagrindiniai pokyčiai, numatyti SMK Ilgalaikėje strategijoje 2030 m. apima tris pagrindines 

veiklos sritis: studijas ir mokslą, mokymąsi visą gyvenimą bei mokslo ir verslo bendradarbiavimą. 

Pagrindiniai pokyčiai Studijų ir mokslo dalyje apima formalaus mokymosi grandinės plėtojimą 

užtikrinant visuminio tobulėjimo ciklo pasiūlą, kurią pripažįsta ir vertina darbdaviai, besimokantys 

bei švietimo politikos formuotojai. Šių pokyčių siekimui 2021-2025 m. laikotarpiu strateginiame 

veiklos plane numatoma: 

 plėtoti ir vykdyti 4 ir 5 profesinio lygmens mokymo programas regiono poreikiams 

naujoms žinioms ir kvalifikacijai imliose įmonėse;  

 didinti vykdomų 6 lygmens studijų kokybę, siekiant užtikrinti šių programų aukštą 

pritaikomumą, suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių balansą, suderinančių struktūrinį 

mąstymą ir pasaulėžiūrą su laisvos bei kūrybiškos asmenybės ugdymu; 

 diegti patyriminio mokymo metodiką;  

 vystyti mokslo taikomąją veiklą, kuri kurtų ekonominę bei socialinę vertę.  

2025-2030 m. strateginio planavimo laikotarpyje numatoma skirti dėmesio tarptautinių studijų 

programų, bendradarbiaujant su užsienio aukštosiomis mokyklomis plėtrai. 

Pagrindiniai pokyčiai Mokymosi visą gyvenimą dalyje apima esamų SMK produktų vystymą, 

kurie orientuoti į žmogaus potencialo atkleidimą ir įveiklinimą įvairioms visuomenės grupėms. Šių 

pokyčių siekimui 2021-2025 m. laikotarpiu strateginiame veiklos plane numatoma plėtoti 4 

produktus, orientuotus į skirtingas tikslines grupes: 
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 WeCreators: skaitmeniniu įrankiu grįsto kūrybos ir kultūros sektoriaus atstovų talentų 

monetizavimas; 

 Vibelift: į jaunimą orientuotų edukacinių paslaugų ir produktų vystymas ugdant mokymosi 

visą gyvenimą įpročius; 

 HeyReady: mokslo ir verslo bendradarbiavimu grįstų švietimo paslaugų plėtojimas jaunųjų 

talentų ugdymui; 

 EduAction: švietimo bendruomenei skirtų švietimo inovacijų ir edukacinių paslaugų kūrimas. 

Pagrindiniai pokyčiai Mokslo ir verslo bendradarbiavimo dalyje skirti  bendradarbiavimu paremtų 

inovacijų, prisidedančių prie darnios visuomenės pažangos ir konkurencingos ekonomikos plėtojimo. 

Šių pokyčių siekimui 2021-2025 m. laikotarpiu strateginiame veiklos plane numatoma:   

 Plėtoti akademinio verslumo kultūrą, užtikrinant inovacinės veiklos komercializavimą; 

 Aktyvinti projektinę veiklą, orientuotą į inovacijų ir produktų kūrimą; 

 Stiprinti verslo ir mokslo tinklaveiką. 

2025-2030 m. strateginio planavimo laikotarpyje numatoma tęsti verslo ir mokslo tinklaveiklą 

plėtojant „trečiosios aukštųjų mokyklų misijos“ (verslumo, žinių ir technologijų perdavimo) 

pajėgumus. 

 

SMK STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS 2021-2025 M.: 

1. Studijų plėtra. 

2. Mokslinės veiklos stiprinimas. 

3. Mokslo ir verslo bendradarbiavimas 

4. Mokymasis visą gyvenimą plėtra. 

5. Tarptautiškumo plėtra. 

6. Infrastruktūros plėtra. 

 

Šioms numatytoms 2021-2025 m. strateginėms veiklos kryptims plėtoti buvo iškelti pagrindiniai 

krypties tikslai, kuriems pasiekti buvo numatyti ir apibrėžti uždaviniai, numatomos priemonės jiems 

pasiekti, iškelti konkretūs kiekybiniai pasiekimų rodikliai, kurie detalizuojami konkrečios strateginės 

veiklos krypties planuose. 
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SMK ILGALAIKĖS STRATEGIJOS 2030 PAGRINDINIŲ VEIKLOS SRIČIŲ 

DERMĖ SU STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIORITETAIS 

SMK2030 SVP 2021-2025 

1) Studijos ir mokslas 

1. Studijų plėtra| Strateginis tikslas - transformuoti studijų procesą, 

diegiant patyriminio mokymosi metodiką ir įrankius. 

2. Mokslinės veiklos stiprinimas| Strateginis tikslas - vystyti ekonominę ir 

socialinę grąžą kuriančią mokslo taikomąją veiklą tvarios ateities kūrimui 

stiprinant mokslo taikomosios (meno) veiklos potencialą. 

5. Tarptautiškumo plėtra| Strateginis tikslas - plėtoti SMK, kaip žinomo 

ir pripažįstamo tarptautiniame akademiniame pasaulyje prekinį ženklą, kuris 

prisideda prie tvaraus augimo, socialinės sanglaudos bei visuomenės plėtros. 

2) Mokymosi visą 

gyvenimą paslaugos 

regionų ir šalies 

poreikiams 

4. Mokymasis visą gyvenimą| Strateginis tikslas - didinti mokymosi visą 

gyvenimą paslaugų portfelį, siekiant užtikrinti pajamų diversifikavimą 

bendroje kolegijos pajamų struktūroje. 

3) Verslo ir mokslo 

sąveikomis grįsta 

antreprenerystė ir 

poveikis visuomenės 

raidai 

6. Infrastruktūros plėtra| Strateginis tikslas – kurti atvirų erdvių, 

moderniomis technologijomis ir inžineriniais sprendimais grįstą 

infrastruktūrą, apimančią mokslo, studijų ir verslo sektorių integraciją, kuri 

būtų traukos centru, patrauklia erdve socializacijai, sąveikai, savarankiškam 

mokymuisi ir bendruomenių telkimui. 

3. Mokslo ir verslo bendradarbiavimas| Strateginis tikslas - plėtoti 

bendradarbiavimu paremtas verslo inovacijas prisidedančias prie 

darnios visuomenės pažangos ir konkurencingos ekonomikos. 
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STUDIJŲ PLĖTROS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2021-2025 M. 

 

Strateginis tikslas - transformuoti studijų procesą įdiegiant patyriminio mokymosi metodiką ir įrankius. 

STUDIJŲ PLĖTRA pagrindiniai uždaviniai: 

1. Studijų portfelio ir formaliojo švietimo grandinės plėtra (programų skaičius ir tematika pagal darbo rinkos poreikius ir globalias tendencijas, 4, 5 lygių 

studijų vykdymas). 

2. Studijų programų atnaujinimas ir kokybės gerinimas (gretutinės studijos, nauji moduliai). 

3. Patyriminio mokymosi metodikos įveiklinimas. 

4. Mokymosi proceso skaitmenizavimas ir įtinklinimas (įtraukesnė vartotojo aplinka, socialinės sąveikos įveiklinimas). 

5. Kolegijos prekinio ženklo žinomumo stiprinimas ir nauja pozicionavimo strategija. 

 

STUDIJŲ PLĖTRA pasiekimų rodikliai: 

● Studijų programų portfelis nuo 17 vykdomų studijų programų išauga iki 28 studijų programų. 

● Patyriminio mokymo metodika įgyvendinta  visose Kolegijos studijų kryptyse, integruojant holistinio ir eksperimentinio ugdymo principus. 

● Visose kolegijos studijų programų programose įdiegta tvarumo ir visuminio asmenybės ugdymo koncepcija, atliepianti atsakingo švietimo principus. 

Priemonės Veiklos Siekiamas rezultatas Rodiklis Atsakingas asmuo 

(vykdytojai) 

Įgyvendinimo 

terminai 

1 uždavinys. Studijų portfelio ir formaliojo švietimo grandinės plėtra (programų skaičius ir tematika pagal darbo rinkos poreikius ir globalias tendencijas, 4, 5 lygių studijų 

vykdymas) 

1. Sukurti formalaus mokymosi 

grandinės modelį 

1.1. Parengti formalaus mokymosi 

grandinės modelį, apibrėžiant mokymosi 

vertes besimokančiajam 

Sukurtas modelis, 

kuriame pateikta 

formalaus mokymosi 

vertės koncepcija, 

išdėstyti atrankos 

kriterijai, aprašyti 

procesai, išskirtinumas, 

Sukurtas formalaus 

mokymosi grandinės 

modelis 

Administracija, 

Studijų programų 

vadovai 

iki 2025 m. 
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tikslinės rinkos, 

programų kokybės 

užtikrinimas, kainodaros 

procesai 

2. Suformuoti mokymo ir studijų 

proceso rėmimo tradicijas 

orientuotas į kintančias formalaus 

išsilavinimo vertes 

2.1. Išvystyti bendradarbiavimo santykius 

su ūkio subjektais dėl mokymo ir studijų 

rėmimo, užtikrinant nemokamų mokymo ir 

studijų vietų pasiūlą talentų vystymui 

Pasirašytos 

bendradarbiavimo 

sutartys su ūkio 

subjektais dėl mokymo ir 

studijų rėmimo 

Kasmet 20 proc. 

augantis rėmimas 

studentų studijoms 

Akademinės veiklos 

vadovė, Studijų 

programų vadovai, 

Administracija 

Kasmet 

3. Identifikuoti naujų studijų 

programų poreikį 

3.1. Atlikti poreikio tyrimą dėl naujų 

studijų programų rengimo 

Identifikuotas poreikis 

vykdyti naujas studijų 

programas pagal studijų 

kryptis ir specifiką 

Identifikuotų naujų 

poreikį vykdyti turinčių 

studijų programų 

skaičius nuo 2021 iki 

2025 m.   - 11  naujų 

studijų programų 

Akademinės veiklos 

vadovas; 

Studijų programų 

vadovai 

2025-09 

4. Papildyti SMK studijų 

programų portfelį naujomis studijų 

programomis 

4.1. Parengti ir pateikti vertinti SKVC 

naujas studijų programas 

Pateiktų ir patvirtintų 

(akredituotų) studijų 

programų skaičius 

11 studijų programų Akademinės veiklos 

vadovas; 

Studijų programų 

vadovai 

2025-09 

5. Vykdyti 4 lygmens studijas 5.1. Įregistruotos naujos 4 lygmens 

programos 

Įregistruotų programų 

skaičius 

6 programos Akademinės 

veiklos vadovas 

MVC vadovas 

iki 2024 m.  

5.2. Pradėtos vykdyti 4 lygmens programos Pradėtų vykdyti 

programų skaičius, 

surinktų moksleivių 

skaičius 

6 programos,  

400 moksleivių 

Akademinės 

veiklos vadovas 

MVC vadovas 

iki 2025 m.  

6. Parengti trumpojo ciklo studijų 

programas (5 lygmens studijas) 

 

 

6.1. Parengti ir pateikti vertinti SKVC 

naujas trumpojo ciklo studijų  programas 

 

Pateiktų ir patvirtintų 

(akredituotų) trumpojo 

ciklo studijų programų 

skaičius 

 

2 trumpojo ciklo 

studijų programos 

Akademinės 

veiklos vadovas; 

Studijų programų 

vadovai 

 

2022-09 

 

2 uždavinys. Studijų programų atnaujinimas ir kokybės gerinimas (gretutinės studijos, nauji moduliai). 



 
 

20 
 

7. Pasirengti išoriniam studijų 

krypčių vertinimui pagal SKVC 

patvirtintą studijų krypčių 

vertinimo planą 

7.1. Parengti 2021-2025 m. laikotarpyje 

numatytas išorinio vertinimo studijų 

krypčių savianalizių suvestines 

Pateiktų ir akredituotų 

studijų krypčių skaičius  

12 studijų krypčių Akademinės veiklos 

vadovas; 

Studijų programų 

vadovai 

2025-12 

8. Populiarinti neformalaus 

kompetencijų ugdymo paslaugas  

8.1. Plėtoti neformalaus kompetencijų 

ugdymo įvertinimo veiklas 

Suorganizuotas renginys 

Parengti ir išsiųsti 

pasiūlymai socialiniams 

partneriams ir 

asociacijoms 

3 organizuoti 

renginiai, 

200 išsiųstų pasiūlymų 

 

Studijų programų 

vadovai 

Akademinės 

veiklos vadovas 

2022-08 

9. Suformuoti ir įdiegti visuminio 

ir  ugdymo tobulėjimo ciklą 

/ugdymo filosofija ir praktika 

9.1. Ugdyti inovatorius pagal holistinę 

ugdymo filosofiją (tvarumo koncepcija, 

visuminis asmenybės ugdymas) 

Studijų ir mokymo 

procesų dalyviai ugdosi 

inovatorių 

kompetencijas 

100 proc. Studijų programų 

vadovai 

iki 2025 m. 

3 uždavinys. Patyriminio mokymosi metodikos įveiklinimas. 

10. Diegti patyriminio mokymo 

metodikos įgyvendinimą SMK 

visose studijų kryptyse 

10.1. Įdiegti patyriminį mokymąsi visuose 

studijų dalykuose ir/ar jų moduliuose 

Patyriminis mokymas 

įdiegtas visuose studijų 

dalykuose ir/ar jų 

moduliuose 

100 proc. Dėstytojai 

Studijų programų 

vadovai 

Akademinės 

veiklos vadovas 

Produkto vadovai 

2021-09 

10.2. Patyriminio mokymo procese taikomi 

skaitmeniniai įrankiai 

Skaitmenizuotų įrankių 

skaičius 

5 skaitmenizuoti 

įrankiai 

Direktorius; 

IT sistemų vadovas 

IT administratoriai 

Studijų programų 

vadovai 

Produkto vadovas 

Dėstytojai 

2022-09 

4 uždavinys. Mokymosi proceso skaitmenizavimas ir įtinklinimas (įtraukesnė vartotojo aplinka, socialinės sąveikos įveiklinimas). 

11. Skaitmenizuoti ir 

interaktyvinti studijų turinį 

11.1.Sukurti virtualų dėstytojo asistentą Efektyvus virtualaus 

dėstytojo asistento 

naudojimas studijų 

procese (Virtualių 

dėstytojo asistentų 

3 virtualūs asistentai Infrastruktūros 

vadovas 

2023-09 



 
 

21 
 

(priemonių) skaičius) 

12. Sukurti ir įdiegti SMK 

skaitmeninį dvynį UX/UI (kitų e-

sistemų integracija) 

12.1. Sukurti su kitomis sistemomis 

integruotą platformą 

Veikianti integruota SMK 

skaitmeninė platforma, 

turinti mobilią ir web 

versiją, integruotą su 

kitomis sistemomis 

1 integruota platforma 

su mobilia ir web versija 

Infrastruktūros 

vadovas 

2023-06 

12.2. Sukurti komunikacijos kanalą-įrankį, 

užtikrinantį greitesnį ir tikslesnį problemos 

(situacijos) sprendimą 

Komunikavimo įrankis 1 komunikavimo įrankis Infrastruktūros 

vadovas 

2023-06 

13. Didinti studijų apskaitos 

procesų efektyvumą ir integraciją 

13.1. Skaitmenizuoti vidinę komunikaciją 

pereinant prie sistemingo ir unifikuoto e-

resursų naudojimo 

Sukurtas efektyvus IT 

sprendimas, apimantis 

visus turimus Kolegijos 

el. išteklius (Google, 

Slack, Unimetis, Moodle 

ir kt.) 

1 įrankis Infrastruktūros 

vadovas 

2023-06 

14. Užtikrinti efektyvią nuotolinių 

studijų integraciją į studijų 

procesą ir vartotojų įsitraukimą 

14.1. Parengti nuotolinių studijų 

organizavimo strategiją/planą 

Parengta nuotolinių 

studijų organizavimo 

strategija/planas 

1 strategija / planas IT sistemų vadovas 

Studijų proceso 

vadovas 

 

2023-05 

5 uždavinys. Kolegijos prekinio ženklo žinomumo stiprinimas ir nauja pozicionavimo strategija  

15. Stiprinti SMK prekės ženklo 

žinomumą 

 

15.1. Atnaujinti SMK interneto svetainę, 

integruoti naujus SMK plėtojamus prekės 

ženklus 

 

Atnaujinta SMK svetainė 

 

 

 

Atnaujinta SMK 

svetainė 

 

 

Infrastruktūros 

vadovas 

Marketingo 

vadovas 

 

2022-09 

15.2. Užtikrinti SMK internetinės svetainės 

ir socialinių tinklų, kanalų priežiūrą ir 

nuolatinį informacijos atnaujinimą lietuvių 

ir anglų kalbomis (Facebook, LinkedIn, 

Instagram, Youtube, Tik Tok) 

Parengtas metinis 

komunikacijos planas, 

vykdomos plane 

numatytos priemonės 

1 komunikacijos planas Marketingo vadovas Kasmet 
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MOKSLINĖS VEIKLOS STIPRINIMO STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2021-2025 M. 

 

Strateginis tikslas – vystyti ekonominę ir socialinę grąžą kuriančią mokslo taikomąją veiklą tvarios ateities kūrimui stiprinant mokslo taikomosios 

(meno) veiklos potencialą. 

 

MOKSLO VEIKLOS STIPRINIMAS uždaviniai: 

1. Stiprinti mokslo taikomosios (meno) veiklos potencialą. 

2. Kurti mokslo taikomosios (meno) veiklos produktus strateginėse mokslo taikomosios (meno) veiklos kryptyse. 

3. Vystyti mokslo taikomosios (meno) veiklos tinklaveiką. 

4. Vykdyti mokslo taikomosios (meno) veiklos sklaidą/mokslo komunikaciją ir didinti SMK bendruomenės įsitraukimą. 
 

MOKSLO VEIKLOS STIPRINIMAS pasiekimų rodikliai: 

● Mokslinių publikacijų recenzuojamuose leidiniuose skaičius - 100, surinktų balų skaičius - 300. 

● Mokslinių publikacijų tarptautinėse duomenų bazėse skaičius - 60. 

● Mokslo renginių ir dalyvių skaičius - 10 renginių (mokslinių ir studentų konferencijų), ne mažiau kaip 1000 dalyvių. 

● Tyrėjų, dalyvavusių rengiant mokslo publikacijas, skaičius - 20. 

● Užsakomųjų tyrimų skaičius - 20. 

● Bendrų veiklų su užsienio mokslininkais skaičius - 10. 
 

Priemonės Veiklos Siekiamas rezultatas Rodiklis Atsakingas 

asmuo 

(vykdytojai) 

Įgyvendinimo 

terminai 

1 uždavinys. Stiprinti mokslo taikomosios (meno) veiklos potencialą. 

1. Stiprinti akademinio 

personalo motyvacinę 

sistemą ir mokslines 

kompetencijas orientuotas į 

mokslo rezultatų didinimą, 

siekiant plėtoti kolegijos 

mokslo kryptis 

1.1. Atnaujinti dėstytojų 

motyvavimo sistemą / tvarką 

Atnaujinta dėstytojų motyvavimo 

tvarka 

SMK direktoriaus 

įsakymu patvirtinta 

atnaujinta tvarka 

SMK direktorius 2021 m. 

1.2. Pritraukti mokslininkus 

akademiniams ir 

moksliniams rezultatams 

pasiekti 

Įdarbinti mokslininkai ir/arba 

akademinis personalas 

Kasmet po 2 

mokslininkus 

kiekviename mieste (6) 

SMK direktorius kasmet 
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1.4. Skatinti SMK 

akademinio personalo 

doktorantūros studijas 

Dalis SMK akademinės 

bendruomenės narių studijuoja 

doktorantūroje 

5 (studijuojantys / 

apgynę disertacijas) 

SMK direktorius iki 2025 m. 

1.5. Pritraukti užsienio 

mokslininkus ir tyrėjus 

trumpalaikiam dėstymui ir į 

SMK vykdomą mokslo 

veiklą kiekvienoje studijų 

kryptyje 

Užsienio mokslininkų / tyrėjų 

atvykusių dėstymui ir mokslinei 

stažuotei į SMK kiekvienoje 

studijų kryptyje skaičius 

Po 1 mokslininką 

kiekvienoje kryptyje 

kasmet (5) 

Tarptautinių ryšių 

skyrius; 

Mokslo grupė 

kasmet 

1.6. Plėsti SMK mokslo 

grupių sudėtis moksliniams 

tyrimams atlikti pagal mokslo 

kryptis 

Atnaujintos ir papildytos mokslo 

grupės 

Grupių sudėtys Mokslo grupė; 

Studijų programų 

vadovai 

kasmet 

1.7. Burti tarptautines 

komandas moksliniams 

tyrimams atlikti 

Suburtos tarptautinės mokslininkų 

komandos 

Komandos pagal 

mokslinius interesus 

Mokslo grupė; 

Studijų programų 

vadovai 

kasmet 

2 uždavinys. Kurti mokslo taikomosios (meno) veiklos produktus strateginėse mokslo taikomosios (meno) veiklos kryptyse 

2. Didinti mokslo 

produkcijos apimtis, 

atliepiant pagrindines 

kolegijos mokslo ir studijų 

kryptis, nacionalines ir 

tarptautines mokslinių 

tyrimų gaires, prisidedant 

prie mokslu grįstų inovacijų 

kūrimo ir įgyvendinimo 

2.1. Parengti mokslines 

publikacijas 

Mokslo taikomosios veiklos, 

projektų ir kitos ataskaitos, mokslo 

studija ar jos dalis (kolektyvinė), 

monografija ar jos dalis 

(kolektyvinė), studijų literatūra, 

sudarytas ir / ar redaguotas mokslo 

darbas 

15 vnt. Mokslo grupių 

vadovai; 

Studijų programų 

vadovai 

iki 2025 m. 

2.2. Parengti ir pristatyti 

pranešimus tarptautinėse 

mokslinėse konferencijose 

Konferencijų pranešimų tezės 

recenzuojamuose leidiniuose 

10 vnt. Mokslo grupių 

vadovai; 

Studijų programų 

vadovai 

kasmet 
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2.3. Parengti straipsnius 

konferencijų medžiagos 

leidiniuose 

Straipsniai recenzuojamoje 

Lietuvos konferencijos / Lietuvos 

tarptautinės konferencijos 

medžiagoje, straipsniai 

recenzuojamoje užsienio 

tarptautinės konferencijos 

medžiagoje, straipsniai kituose 

recenzuotuose leidiniuose, 

publikuojančiuose konferencijų 

medžiagą  

15 vnt. Mokslo grupių 

vadovai; 

Studijų programų 

vadovai 

kasmet 

2.4. Parengti straipsnius 

periodiniuose ir 

vienkartiniuose leidiniuose 

Straipsniai DB Thomson Reuters 

Web of Science, straipsniai kitose 

DB (SCOPUS arba kitose bazėse), 

straipsniai kituose 

recenzuojamuose leidiniuose (pvz.: 

EBSCO) 

10 vnt. Mokslo grupių 

vadovai; 

Studijų programų 

vadovai 

Iki 2025 m. 

2.5. Skatinti studentus atlikti 

tyrimus ir vykdyti jų sklaidą 

įtraukiant mokslinės veiklos 

rezultatus į studijų procesą 

Tyrimų atlikimas, publikavimas, 

dalyvavimas konferencijose 

15 vnt. publikacijų Studijų programų 

vadovai 

kasmet 

3. Užtikrinti mokslo veiklos 

rezultatų komercializavimą, 

pritraukiant išorinį 

finansavimą ir įgyvendinant 

skirtingas mokslines veiklas 

ir iniciatyvas taip stiprinant 

aukštosios mokyklos, 

vykdančios mokslo 

taikomąją veiklą, įvaizdį 

3.1. Vesti mokymus pagal 

MTEP veiklas 

Gautos pajamos iš vykdytų 

mokymų verslui  

200 000 Eur 

Mokslo grupė; 

Mokslo ir verslo 

centras 

iki 2025 m.  

3.2. Vykdyti konsultacijas 

verslui pagal MTEP veiklas 

Gautos pajamos iš pravestų 

konsultacijų 

100 000 Eur 

Mokslo grupė; 

Mokslo ir verslo 

centras 

iki 2025 m.  

3.3. Atlikti tyrimus 

(pagrindimus) MTEP 

projektams / mokslo 

projektams 

Atlikti tyrimai, dalyvavimas 

vykdant mokslo projektus 

10 tyrimų, 10 projektų 

Mokslo grupė; 

Mokslo ir verslo 

centras 

iki 2025 m.  
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3.4. Atlikti užsakomuosius 

tyrimus 

Atlikti užsakomieji tyrimai verslui 

25 tyrimai 

Mokslo grupė; 

Mokslo ir verslo 

centras 

iki 2025 m.  

3.5. Pritraukti išorinį 

finansavimą mokslo veiklai ir 

mokslo produktų kūrimui 

Pritrauktas finansavimas 

400 000 Eur 

Mokslo grupė; 

Mokslo ir verslo 

centras 

iki 2025 m.  

3.6. Prisidėti prie bendrų 

Kolegijos mokslu grįstų 

produktų vystymo 

Parengti moksliniai pagrindimai 

dėl produktų vystymo 
Pagal vykdomus 

projektus 

  

Mokslo grupė; 

Mokslo ir verslo 

centras 

iki 2025 m.  

4. Užtikrinti akademinės 

veiklos / mokslinių tyrimų 

etiką atliekant mokslinius 

tyrimus, vykdant jų 

visapusišką sklaidą 

nacionaliniu ir tarptautinius 

mastu 

4.1. Parengti atitikties 

mokslinių tyrimų etikai 

tvarką ir lydinčius 

dokumentus 

Parengta atitikties mokslinių 

tyrimų etikai tvarka ir ją lydintys 

dokumentai 

SMK direktoriaus 

įsakymu patvirtinta 

tvarka 

Mokslo grupė 

SMK direktorius 

iki 2024 m. 

4.2. Sudaryti atitikties 

mokslinių tyrimų etikai 

vertinimo komisiją 

Sudaryta komisija pagal 

dokumentuose nustatytus 

reikalavimus 

SMK direktoriaus 

įsakymu patvirtinta 

vertinimo komisija 

SMK direktorius Iki 2024 m. 

4.3. Parengti atitikties 

mokslinių tyrimų etikai 

vertinimo dokumentų 

saugojimo ir archyvavimo 

sistemą 

Parengta dokumentų saugojimo ir 

archyvavimo sistema 

Dokumentų saugojimo ir 

archyvavimo sistema 

SMK direktorius 

IT specialistas 

nuo 2023 m. 

4.4. Vykdyti atitikties 

mokslinių tyrimų etikai 

vertinimo procedūras 

Mokslininkų atliekami tyrimai 

vertinami prieš parengiant 

publikacijas ar tyrimų sklaidą 

Atitikties mokslinių 

tyrimų etikai vertinimo 

komisijos posėdžio 

protokolai 

Atitikties 

mokslinių tyrimų 

etikai vertinimo 

komisijos 

pirmininkas, 

sekretorius 

 

 

nuo 2024 m. 
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3 uždavinys. Vystyti mokslo taikomosios (meno) veiklos tinklaveiką 

5. Stiprinti akademines 

partnerystes siekiant 

glaudaus mokslinio 

bendradarbiavimo su 

Lietuvos ir tarptautiniais 

partneriais ( 

Sąsaja su strateginės 

veiklos krypties 

Tarptautiškumo plėtra 6 

tikslu „Strateginės 

tarptautinės mokslo ir 

projektinės partnerystės“) 

5.1. Formuoti partnerinių 

institucijų ir kitų aukštojo 

mokslo potencialių 

mokslininkų tinklą 

bendriems moksliniams 

renginiams organizuoti 

Suformuotas potencialių 

dalyvių/partnerių (mokslininkų 

tinklas) 

1 mokslininkų/ partnerių 

sąrašas 

Mokslo grupė Atnaujinama 

kasmet 

5.2. Aktyviai dalyvauti 

įvairių asociacijų veikloje 

vystant mokslinę veiklą ir 

rezultatų sklaidą 

Vykdyti numatytas veiklas (pvz.: 

EUMMAS asociacijoje ir kt.) 

Atliktos numatytos 

veiklos pagal paskirtas 

pareigas 

SMK akademinės 

bendruomenės 

nariai 

kasmet 

5.3. Aktyviai dalyvauti kitų 

Lietuvos ir tarptautinių 

aukštųjų mokyklų 

moksliniuose renginiuose 

atliekant redakcinių kolegijų 

narių, recenzentų ir kt. 

pareigas 

Priimti kvietimai SMK akademinės 

bendruomenės nariams tapti 

redakcinių kolegijų nariais, 

recenzentais 

Po 2 kiekvienoje studijų 

kryptyje/ per metus 

Mokslo grupė kasmet 

4 uždavinys. Vykdyti mokslo taikomosios (meno) veiklos sklaidą/mokslo komunikaciją ir didinti SMK bendruomenės įsitraukimą. 

6. Vykdyti mokslo rezultatų 

sklaidą visuomenėje, 

organizuojant mokslo 

6.1. Organizuoti kasmetinę 

SMK mokslinę tarptautinę 

konferenciją 

SMK kasmetinė tarptautinė 

mokslinė konferencija "Societal 

Interactions: Rethinking Modern 

Issues" 

1 renginys per metus Mokslo grupės 

nariai  

kasmet 
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renginius ir kitą mokslo 

populiarinimo veiklą 

6.2. Organizuoti Science hub 

veiklą (viešos paskaitos) 

Viešosios paskaitos - apie mokslą 

populiariai 

12 paskaitų/ per metus Mokslo grupė kasmet 

6.3. Organizuoti mokslo 

populiarinimo renginius 

Suorganizuoti mokslo 

populiarinimo renginiai 

1 renginys per metus Mokslo grupė 

Mokslo ir verslo 

centras 

kasmet 

6.4. Dalyvauti išorės 

mokslinėse konferencijose, 

mokslo populiarinimo 

renginiuose 

Sudalyvauta renginiuose pranešėjo 

teisėmis 

10 renginių/ per metus Mokslo grupė, 

studijų programų 

vadovai 

kasmet 

6.5. Organizuoti kasmetinę 

SMK studentų mokslinę-

praktinę konferenciją "Future 

Creators" 

Suorganizuota kasmetinė SMK 

studentų mokslinė-praktinė 

konferencija "Future Creators" 

1 mokslinė - praktinė 

konferencija per metus 

Mokslo grupė kasmet 
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MOKSLO IR VERSLO BENDRADARBIAVIMO STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2021-2025 M. 

 

Strateginis tikslas – plėtoti bendradarbiavimu paremtas verslo inovacijas prisidedančias prie darnios visuomenės pažangos ir konkurencingos 

ekonomikos. 

 

MOKSLO IR VERSLO BENDRADARBIAVIMAS pagrindiniai uždaviniai:  

1. Edukacinių produktų kūrimas ir inovacinės veiklos komercializavimas (naujų produktų kūrimas ir komercializavimas, start-up). 

2. Projektinės veiklos plėtra. 

3. Verslo ir mokslo tinklaveikos plėtra, vystant kolektyvinio intelekto ir žinių dalijimosi platformą Collectiv.io 

 

MOKSLO IR VERSLO BENDRADARBIAVIMAS pasiekimų rodikliai: 

● Sukurti inovaciniai sprendimai darniai visuomenės pažangai ir konkurencingai ekonomikai – 4 bendrakūryba grįsti sprendimai/produktai/start-up. 

● Pajamos iš mokslo rezultatų komercializavimo sudaro ne mažiau 10 proc. bendro pajamų srauto. 

Priemonės Veiklos Siekiamas rezultatas Rodiklis Atsakingas asmuo 

(vykdytojai) 

Įgyvendinimo 

terminai 

1 uždavinys. Edukacinių produktų kūrimas ir inovacinės veiklos komercializavimas (naujų produktų kūrimas ir komercializavimas, start-up). 

1. Sukurti akseleravimo programą 

bendrakūryba paremtų inovacijų 

kūrimui (mentorystė, parama 

įgyvendinimui) 

1.1. Parengti akseleravimo programą, 

suburti mentorius 

3 mėn. programa 1 programa 

10 mentorių 

Kancleris 

MVC vadovas 

Produktų vadovai 

Iki 2022 12 

mėn. 

2. Didinti kūrybiniu mąstymu 

paremtų inovacijų ir produktų 

kūrimą  

2.1. Sukurti nauji edukaciniai produktai 

verslui 

Nauji produktai 4 produktai Kancleris 

Projektų vadovai 

MVC vadovas 

iki 2025 m. 

2.2. Komercializuoti edukaciniai produktai 

verslui 

Gautos pajamos 2 mln. Eur Projektų vadovai 

MVC vadovas 

Pardavimų vadovai 

iki 2025 m. 

3. Įkurti inovacinius startuolius 

3.1. Įkurtos startup, atžalinės įmonės Naujos įmonės 4 naujos įmonės Kancleris 

Projektų vadovai 

Mokslo ir verslo 

centro vadovas 

iki 2025 m. 

2 uždavinys. Projektinės veiklos plėtra  
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4. Pritraukti išorinius finansavimo 

šaltinius inovacijų ir produktų 

kūrimui 

4.1. Pritraukti išorinį finansavimą MTEP 

vykdymui, naujų SMK produktų kūrimui 

pagal skelbiamus kvietimus 

Pritrauktas finansavimas 2 mln. Eur Projektų vadovai 

MVC vadovas 

iki 2025 m.  

4.2. Pritraukti finansavimą projektų 

vykdymui su verslu (paslaugų verslui 

teikimui) 

Pritrauktas finansavimas 1 mln. Eur Projektų vadovai 

MVC vadovas 

iki 2025 m.  

4.3. Pritraukti finansavimą SMK 

iniciatyvoms (nacionalinis ir tarptautinis, ES 

investicijos, COST, Creative Europe, 

Horizon Europe, Erasmus+ ir kt.) 

Pritrauktas finansavimas 3 mln. Eur Projektų vadovai 

MVC vadovas 

iki 2025 m.  

3 uždavinys. Verslo ir mokslo tinklaveikos plėtra, vystant kolektyvinio intelekto ir žinių dalijimosi platformą Collectiv.io 

5. Suburtas partnerių, 

suinteresuotų bendrakūrybine 

inovacine veikla, tinklas 

5.1. Sukurta kolektyvinio intelekto ir žinių 

dalijimosi platformos koncepcija 

Koncepcija 1 Direktorius 

Projektų vadovai 

MVC vadovas 

iki 2023 m.  

5.2. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys 

su partneriais bendrakūrybinės veiklos 

plėtojimui 

Partnerių skaičius 30 Direktorius 

Projektų vadovai 

MVC vadovas 

iki 2024 m.  

5.3. Sukurta skaitmeninė platforma, paremta 

web 3.0 technologijomis 

Platforma 1 Direktorius 

Kancleris 

MVC vadovas 

iki 2025 m. 

6. Skatinti mokslo ir verslo 

tinklaveikos rezultatų sklaidą 

visuomenei 

6.1 Įvykę tarptautiniai verslo forumai 

„TrendMakers“ 

Forumas 3 forumai Kancleris 

Projektų vadovai 

Mokslo ir verslo 

centro vadovas 

iki 2025 m.  

7. Skatinti visuomenės 

sveikatinimą per mokslo ir verslo 

bendradarbiavimo veiklas   

7.1. Įkurtos SMK ir UAB Estevita 

sveikatingumo laboratorijos „Wellness 

Lab“ 

Laboratorija 3 laboratorijos Kancleris 

Direktorius 

Mokslo ir verslo 

centro vadovas 

UAB Estevita 

atstovai 

iki 2023 m.  

7.2. Sukurtas Wellness Lab paslaugų 

paketas skirtingoms tikslinėms 

visuomenės grupėms 

Paslaugų paketas 3 paketai Kancleris 

Direktorius 

iki 2023 m.  
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Mokslo ir verslo 

centro vadovas 

UAB Estevita 

atstovai 

7.3. Komercializuotos Wellness Lab 

paslaugos 

Gautos pajamos 500 000 Eur Mokslo ir verslo 

centro vadovas 

UAB Estevita 

atstovai  

Pardavimų vadovai 

 

iki 2025 m.  
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MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2021-2025 M. 

 

Strateginis tikslas - didinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų portfelį, siekiant užtikrinti pajamų diversifikavimą bendroje kolegijos pajamų 

struktūroje.  

 

MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ pagrindiniai uždaviniai: 

1. Užtikrinti patyriminio mokymosi metodikos sklaidą ugdymo bendruomenėse. 

2. Plėtoti SMK edukacinius produktus  visuomenės kūrybinio potencialo įveiklinimui. 

3. Kurti švietimo inovacijas ir edukacines paslaugas švietimo bendruomenei. 

4. Plėtoti kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo paslaugų pasiūlą, atliepiant regionų ir šalies ekonominius, socialinius ir kultūrinius poreikius. 

5. Vystyti HeyReady produktą, bendradarbiaujant su įmonėmis talentų ugdymui. 

 

MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ pasiekimų rodikliai: 

● Pajamos gaunamos iš mokymosi visą gyvenimą veiklų teikimo sudaro ne mažiau 30 proc. bendro pajamų srauto. 

Priemonės Veiklos Siekiamas rezultatas Rodiklis Atsakingas asmuo 

(vykdytojai) 

Įgyvendinimo 

terminai 

1 uždavinys. Užtikrinti patyriminio mokymosi metodikos sklaidą ugdymo bendruomenėse 

 

1. Diegti patyriminio mokymosi 

metodiką ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo įstaigose 

1.1. Patyriminio mokymosi metodikos 

pritaikymas darbui su ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo įstaigų ugdytiniais.  

Adaptuota metodika 1 metodika Produkto vystymo 

vadovas 

Mokslininkai 

2023 m. 

gruodis 

1.2. Patyriminio mokymosi metodikos 

platinimas frančizės būdu 

Parduotos franšizės 

mokykloms Lietuvoje ir 

tarptautiniu mastu 

skaičius 

3 franšizės Produkto vystymo 

vadovas 

Edukacinių 

produktų pardavimo 

vadovas 

2025 m. 

gruodis 

2 uždavinys. Plėtoti SMK edukacinius produktus  visuomenės kūrybinio potencialo įveiklinimui 
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2. Monetizuoti kūrybos ir kultūros 

sektoriaus atstovų talentus, 

pasitelkiant skaitmeninį įrankį 

2.1. Skaitmeninės platformos sukūrimas Sukurta skaitmeninė 

platforma 

1 platforma Produkto vystymo 

vadovas, kancleris, 

Marketingo skyrius 

2023 m. 

gruodis 

2.2. Komercializuotas ir išvystytas "We 

Creators" produktas 

Gautos pajamos per 

metus 

150 000 Eur/15 proc. 

didėjimu kasmet 

Produkto vystymo 

vadovas, kancleris, 

produkto pardavimų 

vadovas 

2025 m. 

gruodis 

2.3. Naujų WeCreators produktų paslaugų 

paketo kūrimas (Storytelling) 

Sukurtas naujas paslaugų 

paketas 

1 paketas Produkto vystymo 

vadovas 

2022 m. 

gruodis 

3. Kurti į jaunimą orientuotas 

edukacinines paslaugas ir 

produktus, ugdant mokymosi visą 

gyvenimą įpročius 

 

3.1. Vibelift aplikacijos sukūrimas ir 

įveiklinimas 

Sukurta mobili aplikacija 1 aplikacija Produkto vystymo 

vadovas 

2022 m. 

rugsėjis 

Vartotojų skaičius per 

metus 

20 000 naujų 

vartotojų/metus; 20 

proc. didėjimas kasmet 

Produkto vystymo 

vadovas, 

Marketingo skyrius 

2025 m. 

gruodis 

3.2. Naujų Vibelift paslaugų kūrimas 

jaunimui ir veiklos monetizavimas 

Sukurtas paslaugų 

paketas 

1 paketas Produkto vystymo 

vadovas 

2022 m. 

gruodis 

Gautos pajamos per 

metus 

80 000 Eur/15 proc. 

augimas kasmet 

Produkto vystymo 

vadovas, produkto 

pardavimų vadovas 

2025 m. 

gruodis 

4. Pritraukti išorinį finansavimą 

naujų produktų/paslaugų kūrimui 

ir įgyvendinimui pagal skelbiamus 

kvietimus 

4.1. Papildomo finansavimo pritraukimas Pritrauktas projektinis 

finansavimas 

2 mln. Eur Mokslo ir verslo 

centro vadovas, 

Projektų vadovai, 

Tarptautinių ryšių 

vadovas 

2025 m. 

gruodis 

3 uždavinys. Kurti švietimo inovacijas ir edukacines paslaugas švietimo bendruomenei 

5. Tapti akredituotu pedagogų 

kompetencijų tobulinimo centru 

5.1. Institucijų, vykdančių mokytojų ir 

švietimo pagalbą teikiančių specialistų 

Suteikta akreditacija 1 akreditacija Produkto vystymo 

vadovas 

2022 m. 

gruodis 
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kvalifikacijos tobulinimą, veiklos 

vertinimas  

Mokslo ir verslo 

centro vadovas 

5.2. Kvalifikacijos tobulinimo renginių 

(seminarų, konferencijų, gerosios patirties 

renginių ir kt.) organizavimas 

Gautos pajamos 10 000 Eur/ per metus; 

20 proc. augimas 

kasmet 

Produkto vystymo 

vadovas 

Edukacinių 

produktų pardavimo 

vadovas 

Kasmet 

6. Tapti atvira pažangių švietimo 

išteklių platforma 

6.1. Mokymo(si) priemonių rengimas ir 

leidyba 

Gautos pajamos 20 000 Eur/ per metus; 

15 proc. augimas 

kasmet 

 

Produkto vystymo 

vadovas 

2024 m. 

gruodis 

6.2. Edukacinių žaidimų leidyba Gautos pajamos  10 000 Eur/ per metus; 

15 proc. augimas 

kasmet 

 

Produkto vystymo 

vadovas 

2025 m. 

gruodis 

7. Parengti edukacinių produktų 

akseleravimo programą 

7.1. Edukacinių produktų akseleravimo 

programos parengimas 

Parengta akseleravimo 

programa 

1 programa Produkto vystymo 

vadovas 

Mokslo ir verslo 

centro vadovas 

Išorės konsultantai 

2024 m. 

rugsėjis 

7.2. Akseleravimo programos vykdymas Gautos pajamos 25 000 Eur / per metus; 

15 proc. augimas 

kasmet 

Produkto vystymo 

vadovas 

Edukacinių 

produktų pardavimo 

vadovas 

2025 m. 

gruodis 

4 uždavinys. Plėtoti kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo paslaugų pasiūlą, atliepiant regionų ir šalies ekonominius, socialinius ir kultūrinius 

poreikius 

8. Sukurti kvalifikacijos 

tobulinimo ir perkvalifikavimo 

paslaugų paketą, jį komercializuoti 

8.1. Sukurtas ir Užimtumo tarnybos 

suaugusiųjų mokymosi sistemoje 

Įregistruotas ir sukurtas 1 

paketas 

1 paketas  Mokslo ir verslo 

centro vadovas, 

2022 m. 

gruodis 

(kasmet 
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įregistruotas suaugusiųjų neformalaus 

ugdymo programų paketas  

Akademinės veiklos 

vadovas 

atnaujinamas 

pagal rinkos 

poreikius) 

 

8.2. Sukurtas ir Užimtumo tarnybos 

suaugusiųjų mokymosi platformoje 

įregistruotas profesinio mokymosi 

paslaugų paketas  

 

Įregistruotas ir sukurtas 1 

paketas 

1 paketas  Mokslo ir verslo 

centro vadovas, 

Akademinės veiklos 

vadovas 

2022 m. 

gruodis 

(kasmet 

atnaujinamas 

pagal rinkos 

poreikius) 

 

8.3. Sukurtas Tobulėjimo abonemento 

paslaugų paketas verslui 

Sukurtas 1 paslaugų 

paketas 

1 paketas Mokslo ir verslo 

centro vadovas 

2022 m. kovas 

(kasmet 

atnaujinamas 

pagal rinkos 

poreikius) 

 

8.4. Komercializuotos mokymų programos Gautos pajamos 100 000 Eur/15 proc. 

didėjimu kasmet 

Mokslo ir verslo 

centro vadovas, 

pardavimų vadovas, 

projektų vadovai 

2025 m. 

gruodis 

5 uždavinys. Vystyti HeyReady produktą, bendradarbiaujant su Aukštos pridėtinės vertės (APV) įmonėmis talentų ugdymui. 

9. Plėtoti mokslo ir verslo 

bendradarbiavimu grįstas švietimo 

paslaugas jaunųjų talentų ugdymui 

aukštą pridėtinę vertę kuriančiose 

įmonėse 

9.1. HeyReady jaunojo talento ugdymo 

programos kūrimas  

Sukurta 1 programa  1 programa Produkto vystymo 

vadovas 

2022 m. 

birželis 

9.2. Naujų HeyReady paslaugų kūrimas  

 

Sukurtas paslaugų 

paketas 

1 paketas Produkto vystymo 

vadovas 

2022 m. 

gruodis 

9.3. HeyReady paslaugų monetizavimas Gautos pajamos per 

metus 

120 000 Eur/15 proc. 

didėjimu kasmet 

Produkto vystymo 

vadovas, produkto 

pardavimų vadovas 

2025 m. 

gruodis 
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TARPTAUTIŠKUMO PLĖTROS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2021-2025 M. 

Strateginis tikslas - plėtoti SMK, kaip žinomo ir pripažįstamo tarptautiniame akademiniame pasaulyje prekinį ženklą, kuris prisideda prie tvaraus 

augimo, socialinės sanglaudos bei visuomenės plėtros. 

 

TARPTAUTIŠKUMO PLĖTRA pagrindiniai uždaviniai: 

1. Didinti užsienio studentų, studijuojančių SMK, skaičių. 

2. Siekti tarptautinės akreditacijos. 

3. Didinti tarptautiškumo namie dimensiją. 

4. Skatinti studentų ir personalo tarptautinį judumą. 

5. Vystyti tarptautinių paslaugų portfelį. 

6. Plėtoti strategines tarptautines mokslo ir projektines partnerystes. 

7. Stiprinti SMK matomumą ir pozicionavimą tarptautinėje erdvėje. 

 

Tarptautiškumo plėtra pasiekimų rodikliai: 

● 1000 tarptautinių studentų iki 2025 m. 

● Jungtinių studijų dalykų su pripažintais užsienio partneriais skaičius – 2 

● 100 proc. panaudotos skirtos lėšos tarptautiniam judumui (studentų ir personalo) 

● Siūloma ne mažiau kaip 5 paslaugos/produktai tarptautinėms rinkoms, veiklos pajamos 2021-2025 m.m. – 400 000,00 Eur. 

● 50 proc. MTEP veiklos kuriama bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais; SMK ne mažiau kaip 5 tarptautinių asociacijų narė. 

● 100 aktyviai veikiančių tarptautinių alumnų užsienio šalyse, atstovaujančių SMK ženklą; užtikrinama siūlomų studijų programų ir kitų švietimo 

produktų paklausa ir pardavimai. 
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Priemonės Veiklos Siekiamas rezultatas Rodiklis Atsakingas 

asmuo 

(vykdytojai) 

Įgyvendinimo 

terminai 

1 uždavinys. Didinti užsienio studentų, studijuojančių SMK, skaičių 

1. Užtikrinti ir plėsti kokybiškas 

profesinio bakalauro studijų 

programas anglų kalba 

tarptautiniams studentams didinant 

užsienio studentų skaičių SMK 

1.1. Profesinio bakalauro programos, 

vykdomos anglų kalba 

Vykdomų studijų 

programų skaičius 

bendra anglų kalba 

vykdomas studijų 

programų skaičius: 

3 programos 2021-

2022 m.m.; 

6 programos 2022-

2023 m.m.; 

7 programos 2023-

2025 m.m. 

Tarptautinių 

studijų programų 

vadovas 

Studijų programų  

vadovai 

2021 m. 

2022 m.  

2023-2025 m. 

1.2. Parengti infrastruktūros plėtros 

poreikio analizę augantiems tarptautinių 

studentų skaičiams 

Parengta infrastruktūros 

plėtros poreikio analizė 

1 analizės 

dokumentas 

Tarptautinių 

studijų programų 

vadovas 

2021 m. 

1.3. Parengti tarptautinių studentų 

pritraukimo strategiją (atnaujinama 

kasmet, atsižvelgiant į priėmimo rezultatus 

ir naujas rinkas) 

Parengta Tarptautinių 

studentų pritraukimo 

strategija 

1 strategija Tarptautinių 

studijų programų 

vadovas 

Marketingo 

projektų vadovas 

2021 m., 

atnaujinama 

kasmet 

2. Plėtoti paramos užsienio 

studentams sistemą, užtikrinant jų 

visapusišką integraciją SMK 

2.1. Paramos programa tarptautiniams 

studentams visam studijų laikotarpiui 

 

 

Parengta ir užtikrinta 

paramos programa 

užsienio studentams 

(mentorystė, karjeros 

konsultavimas ir t.t.) 

 

 

Bendras 

pasitenkinimas 

vykdoma paramos 

programa ir 

teikiamomis 

paslaugomis 75% 

(kasmet vykdomų 

tarptautinių studentų 

apklausų 

duomenimis) 

Tarptautinių 

studijų programų 

vadovas 

Tarptautinių 

studijų 

vadybininkai 

Vadovybės 

atstovas kokybei 

nuolat  
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2.2. Užtikrinti visapusišką informacijos 

prieinamumą anglų kalba 

SMK dokumentacija 

pritaikyta užsienio 

studentams, nuolat anglų 

kalba atnaujinamos 

platformos (Moodle, 

www.smk.lt ir kt.) 

100 proc. 

informacijos 

prieinamumas 

studentams anglų 

kalba 

Tarptautinių 

studijų 

vadybininkai 

nuolat  

2.3. Vykdyti mentorystės programą 

„Studentas-studentui“ 

Studentų mentorių 

skaičius 

Mentorių iniciatyvų 

skaičius 

Mentorių skaičius – 

20 

Iniciatyvų skaičius – 

8 (po 4 kiekvieną 

semestrą) 

Tarptautinių 

studijų 

vadybininkas 

kasmet  

2.4. Užtikrinti SMK vykdomų veiklų 

prieinamumą užsienio studentams 

Šventės, renginiai, 

informacija skelbimų 

lentose anglų kalba 

100 proc. 

informacijos skirtos 

studentams 

pateikiama anglų 

kalba 

Tarptautinių 

studijų 

vadybininkai 

nuolat  

3. Įkurti stipendijų fondą 

talentingiems mažiau galimybių 

turintiems užsienio studentams 

3.1. Išanalizuoti egzistuojančias stipendijų 

fondų programas, parengti reikalingus 

dokumentus ir tvarkas stipendijų fondo 

įsteigimui (talentų stipendija, socialinė 

stipendija, bendruomenės lyderių 

stipendija ir pan.) 

Parengta analizė 

Parengti reikalingi 

dokumentai 

(reikalavimai, 

įsipareigojimai ir pan.). 

1 analizė 

Parengti reikalingi 

dokumentai 

Informacija 

viešinama 

www.smk.lt 

Tarptautinių ryšių 

skyriaus vadovas 

Tarptautinių 

studijų 

vadybininkai 

2021 

3.2. Teikti stipendijas studijų kainos 

padengimui talentingiems užsienio 

studentams 

Skirtų stipendijų skaičius 4 stipendijos kasmet Tarptautinių 

studijų 

vadybininkai 

Nuo 2022 rudens 

iki 2025 m. 

pabaigos 

2 uždavinys. Siekti tarptautinės akreditacijos. 

4. Siekti SMK vykdomų studijų 

programų tarptautinio kokybės 

pripažinimo 

  

4.1. Atlikti tarptautinių verslo programų 

akreditacijos analizę 

Tarptautinė verslo 

programos akreditacijų 

analizė 

Parengtas 

dokumentas 

Atrinktos ne mažiau 

kaip 3 potencialios 

akreditacijos 

Tarptautinių ryšių 

skyriaus vadovas 

2021 
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4.2. Dalyvauti tarptautiniuose aukštojo 

mokslo įstaigų reitinguose U-Multirank 

SMK rodiklių, įvertintų 

„labai gerai“ ir „gerai“, 

procentas 

Daugiau nei pusė 

(apie 60 proc.) SMK 

rodiklių įvertinti, 

„labai gerai“ arba 

„gerai“ 

Vadovybės 

atstovas kokybei  

kasmet 

3 uždavinys. Didinti tarptautiškumo namie dimensiją.  

5. Integruoti tarpkultūrines 

kompetencijas vykdomų studijų 

programų studijų dalykų turinyje 

5.1. Parengtas blended learning pagrindu 

vykdomų studijų paketas I kursui ir mažiau 

judžioms studijų programoms 

Parengtas studijų dalykų 

paketas 

 

Parengtas 

dokumentas 

Tarptautinių ryšių 

skyriaus vadovas 

Studijų programų 

vadovai 

nuo 2022 kasmet 

5.2. Pasirašytos sutartys su pripažintomis, 

aukštai reitinguojamomis užsienio 

aukštosiomis mokyklomis, studijų 

dalykų/modulių vykdymui 

Aukštųjų mokyklų 

partnerių skaičius 

Ne mažiau kaip 2 

užsienio aukštosios 

mokyklos 

Tarptautinių ryšių 

skyriaus vadovas;  

Studijų programų 

vadovai 

nuo 2022 kasmet 

5.3. Vykdomas laisvai pasirenkamas 

dalykas anglų kalba visų studijų programų 

studentams visuose filialuose 

Laisvai pasirenkamas 

dalykas dėstomas anglų 

kalba visuose SMK 

padaliniuose kiekvieną 

semestrą 

1 laisvai 

pasirenkamas dalykas 

anglų kalba 

Studijų programų 

vadovai; 

Akademinės 

veiklos vadovas 

kasmet 

5.4. Į tarptautinių studijų programų 

vykdymą įtrauktų užsienio dėstytojų 

skaičius  

Tarptautinių dėstytojų 

skaičius 

5 užsienio dėstytojai Tarptautinių 

studijų vadovas 

nuo 2022 

4 uždavinys. Studentų ir personalo tarptautinio judumo skatinimas. 

6. Įgyvendinti personalo ir 

studentų tarptautinio judumo 

programas skatinant aktyvesnį jų 

dalyvavimą ir didesnę motyvaciją 

semtis tarptautinės patirties 

6.1. Įgyvendinti personalo ir studentų 

tarptautinio judumo programas ES ir ne ES 

šalyse 

Augantis išvykstančių 

studentų per metus, 

skaičius 

5 proc. augantis 

išvykstančių studentų 

kasmet 

Tarptautinių ryšių 

skyriaus vadovas 

Erasmus+ 

institucinis 

koordinatorius 

nuolat 

Augantis išvykstančių 

darbuotojų (dėstymo 

Įgyvendinta ne 

mažiau kaip 15 

Tarptautinių ryšių 

skyriaus vadovas 
kasmet 
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vizitai) per metus 

skaičius 

dėstymo mobilumų 

per metus 

Erasmus+ 

institucinis 

koordinatorius 

6.2. Įgyvendinti vizituojančių dėstytojų 

mobilumai 

Atvykstančių dėstytojų 

mobilumai 

Mažiausiai 1 iš 

užsienio atvykusio 

dėstytojo paskaita 

visoms grupėms, 

visuose SMK 

padaliniuose per 

semestrą 

Tarptautinių ryšių 

skyriaus vadovas 

Erasmus+ 

institucinis 

koordinatorius 

kasmet 

6.3. Rengti paraiškas tarptautinėms ir 

nacionalinėms programoms, remiančioms 

studentų ir personalo tarptautinį judumą 

Parengti ir patvirtinti 

projektai 

Parengtos ir 

finansavimą gavusios 

bent 2 paraiškos 

tarptautinėms ir 

nacionalinėms 

programoms, 

remiančioms studentų 

ir personalo 

tarptautinį judumą 

Tarptautinių ryšių 

skyriaus vadovas 
kasmet 

6.4. Vykdyti judumo programų kokybės 

stebėseną ir rezultatų vertinimą 

Pasitenkinimo mobilumo 

patirtimi procentas 

Bendras 

pasitenkinimas 

mobilumo patirtimi 

daugiau nei 95% 

(Mobility Tool 

sistemos 

duomenimis) 

Tarptautinių ryšių 

skyriaus vadovas 

Erasmus+ 

institucinis 

koordinatorius 

nuolat 

6.5. Efektyvinti Erasmus+ programos lėšų 

panaudojimą 

Panaudoti visas skirtas 

lėšas pagal numatytus 

mobilumų skaičius 

100 proc. panaudotos 

skirtos lėšos 

tarptautiniam 

judumui 

Tarptautinių ryšių 

skyriaus vadovas 

Erasmus+ 

institucinis 

koordinatorius 

nuolat 

6.6. Vystyti kokybiškų tarptautinių 

partnerių tinklą ES ir ne ES šalyse judumo 

1. Partnerių skaičius 

pagal studijų programas 

1. Visų studijų 

programų studentai, 

Tarptautinių ryšių 

skyriaus vadovas 
nuolat 



 
 

41 
 

programų įgyvendinimui (Užtikrintas 

partnerių pasiskirstymas pagal studijų 

programas, pasirašyti tarpinstituciniai 

susitarimai su patikimomis užsienio 

įmonėmis ne ES šalyse studentų praktikų 

įgyvendinimui) 

2. Pasirašytų 

tarpinstitucinių 

susitarimų su 

patikimomis užsienio 

įmonėmis ne ES šalyse 

studentų praktikų 

įgyvendinimui, skaičius 

turi galimybę rinktis 

iš ne mažiau kaip 5 

aukštųjų mokyklų 

tarptautiniam 

mobilumui 

2. 5 sutartys su 

užsienio įmonėmis ne 

ES šalyse studentų 

praktikai 

Erasmus+ 

institucinis 

koordinatorius 

5 uždavinys. Tarptautinių paslaugų portfelio vystymas. 

7. Kurti ir siūlyti tarptautinius 

švietimo produktus 

7.1. Išgryninti numatomą tarptautinių 

paslaugų/produktų portfelį 

Parengtas ir patvirtintas 

galimų tarptautinių 

produktų/paslaugų 

portfelis 

Identifikuoti ne 

mažiau kaip 5 

produktai/paslaugos 

Tarptautinių ryšių 

skyrius (visi 

darbuotojai) 

2021 

7.2. Vykdyti tarptautinių 

paslaugų/produktų pardavimus 

Pajamos iš tarptautinių 

švietimo 

produktų/paslaugų 

Ne mažiau kaip 

150 000,00 Eur. 

Atsakingi 

produktų 

vystytojai 

Tarptautinio 

marketingo 

projektų vadovas 

2023 

7.3. Vasaros kursų programų parengimas Parengtų programų 

skaičius; 

Dalyvių programose 

skaičius; 

Gautos pajamos, Eur 

  

Įgyvendintos 3 

vasaros kursų 

programos;  

Dalyvių skaičius 60 

asm.  

Pajamos: 30 000 (500 

Eur. x 60 asm.) 

Tarptautinių ryšių 

skyriaus vadovas 

Erasmus+ 

institucinis 

koordinatorius 

kasmet nuo 2023 

7.4. Parengiamoji anglų kalbos programa 

užsieniečiams 

Dalyvių skaičius; 

Gautos pajamos, Eur 

50 dalyvių; 

Veiklos pajamos - 

70000 Eur. 

Tarptautinių 

studijų vadovas 

kasmet 

6 uždavinys. Strateginės tarptautinės mokslo ir projektinės partnerystės. 
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8. Stiprinti akademines 

partnerystes ir bendradarbiavimą 

SMK prioritetinėse srityse didinant 

SMK žinomumą 

8.1. Vykdyti bendrus tyrimus ir MTEP 

projektus su pripažintomis aukštojo 

mokslo institucijomis 

Bendrų tyrimų ir MTEP 

projektų skaičius; 

Jungtinių konferencijų 

skaičius su strateginiais 

tarptautiniais partneriais 

50 proc. MTEP 

veiklos kuriama 

bendradarbiaujant su 

tarptautiniais 

partneriais 

Kasmet 

organizuojamos 2 

tarptautinės 

konferencijos/rengini

ai jungtiniu pagrindu 

su tarptautiniais 

partneriais 

Tarptautinių ryšių 

skyriaus vadovas 

Erasmus+ 

institucinis 

koordinatorius 
Mokslo darbo 

grupė 

kasmet 

8.2. Rengti projektus tarptautinėms 

programoms pagal SMK prioritetines sritis 

ir įsitraukti partnerių teisėmis į 

tarptautinius projektus 

1. Rengiamų paraiškų 

tarptautinėms 

programoms skaičius 

kasmet 

2. Tarptautinių projektų 

skaičius, į kuriuos 

įsijungiama kaip 

partneriais kasmet 

1. Parengti 2 

tarptautiniai projektai 

kasmet 

2. Įsijungta į 5 

tarptautinius 

projektus kasmet 

Tarptautinių ryšių 

skyriaus vadovas 

Erasmus+ 

institucinis 

koordinatorius 

kasmet 

9. Aktyviai dalyvauti tarptautinių 

asociacijų veikloje nario statusu 

pagal prioritetines SMK sritis 

(projektų rašymas, dalyvavimas 

metinėse asamblėjose su 

pranešimais, įsitraukimas į 

tarptautinių asociacijų valdymo 

organų veiklą) 

9.1. Dalyvavimas tarptautinių asociacijų 

veikloje 

1. Narystė tarptautinėse 

asociacijose 

2. Dalyvaujančių SMK 

atstovų asociacijų 

metinėse asamblėjose su 

pranešimais skaičius 

 

1. SMK ne mažiau 

kaip 5 tarptautinių 

asociacijų narė 

2. 5 SMK atstovai 

dalyvauja asociacijų 

metinėse asamblėjose 

su pranešimais 

Tarptautinių ryšių 

skyriaus vadovas 

Atitinkamų studijų 

programų 

vadovai, 

dėstytojai 

2023 kasmet 

9.2. Dalyvauti pagrindiniuose 

tarptautiniuose akademiniuose 

renginiuose, parodose aktyvaus dalyvio, 

pranešėjo statusu (Pristatyti SMK 

svarbiausiuose tarptautiniuose 

akademiniuose renginiuose, parodose 

(NAFSA, EAIE, kt.) 

Tarptautinių akademinių 

renginių, parodų, kuriose 

dalyvauta pranešėjo 

statusu, skaičius 

 

Sudalyvauta bent 2 

tarptautiniuose 

akademiniuose 

renginiuose, parodose 

pranešėjo statusu 

kasmet 

Tarptautinių ryšių 

skyriaus vadovas 

Tarptautinio 

marketingo 

projektų vadovas 

kasmet 
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7 uždavinys. Stiprinti SMK matomumą ir pozicionavimą tarptautinėje erdvėje 

10. Vykdyti aktyvią rinkodarinę 

veiklą užtikrinant SMK 

matomumą tarptautinėje erdvėje 

  

  

  

10.1. Parengti tarptautinio marketingo 

strategiją 

Parengta ir vykdoma 

tarptautinė marketingo 

strategija 

Parengta tarptautinė 

marketingo strategija 

Tarptautinio 

marketingo 

projektų vadovas 

Marketingo 

skyriaus vadovas 

2021-06-30 

10.2. Vykdyti SMK pristatymus 

specializuotose platformose, skirtose 

studijų paieškai, ir nuolat atnaujinti 

informaciją specializuotose platformose, 

skirtose studijų paieškai 

Specializuotų platformų, 

kuriose pristatoma SMK, 

skaičius 

SMK pristatoma 1 

specializuotoje 

platformoje 

Tarptautinio 

marketingo 

projektų vadovas 

Tarptautinių 

programų studijų 

vadovas 

 kasmet 

10.3. Vykdyti nuolatinę informacijos apie 

SMK sklaidą Erasmus+ partneriams 

(kasmet partneriams pateikiama su SMK 

studijomis, tarptautiniais švietimo 

produktais susijusi informacija) 

Naujienlaiškių anglų 

kalba apie SMK studijas, 

tarptautinius švietimo 

produktus, skaičius 

4 naujienlaiškiai per 

metus 

Tarptautinių ryšių 

skyriaus vadovas 

Tarptautinio 

marketingo 

projektų vadovas 

Kiekvieną 

ketvirtį 

10.4. Suburti tarptautinę alumnų 

(Erasmus+, pilnoms studijoms atvykę 

studentai) bendruomenę 

Aktyviai veikiančių 

tarptautinių alumnų 

užsienio šalyse, 

atstovaujančių SMK 

ženklą, skaičius 

100 aktyviai 

veikiančių 

tarptautinių alumnų 

užsienio šalyse, 

atstovaujančių SMK 

ženklą 

Tarptautinių 

studijų 

vadybininkai 

Tarptautinio 

marketingo 

projektų vadovas 

Nuo 2022 m. 

nuolat 

10.5. Suburti esamus tarptautinius 

studentus-ambasadorius 

Vykdoma studentų-

ambasadorių programa 

Atrinkta 20 studentų 

ambasadorių, po 2 

kiekvienai 

prioritetinei rinkai 

Tarptautinių 

studijų 

vadybininkai 

Tarptautinio 

marketingo 

projektų vadovas 

Nuo 2022 m. 

nuolat 
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INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2021-2025 M. 

 

Strateginis tikslas – kurti atvirų erdvių, moderniomis technologijomis ir inžineriniais sprendimais grįstą infrastruktūrą, apimančią mokslo, studijų ir 

verslo sektorių integraciją, kuri būtų traukos centru, patrauklia erdve socializacijai, sąveikai, savarankiškam mokymuisi ir bendruomenių telkimui. 

 

INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA pagrindiniai uždaviniai: 

1. Studijų komplekso plėtra Vilniuje  

2. Holistinės visuomenės modelį įveiklinanti infrastruktūra. 

3. Kolegijos erdvių įveiklinimas bendruomenių būrimui. 

 

Infrastruktūros plėtra pasiekimų rodikliai: 

● Pastatytas studijų kompleksas Vilniuje su co-living erdvėmis 

● Parengtas ir suderintas  Holaxy komplekso projektas Klaipėdoje (Holistinis žmogaus tobulėjimo centras).  

● Pastatyti ir įrengti pastatai studijoms Kaune ir Klaipėdoje. 

 
Priemonės Veiklos Siekiamas rezultatas Rodiklis Atsakingas asmuo 

(vykdytojai) 

Įgyvendinimo 

terminai 

1 uždavinys. Studijų komplekso Vilniuje infrastruktūros sukūrimas. 

1. Parengti studijų komplekso su 

integruotomis co-living erdvėmis 

pastato Vilniuje projektą 

1.1. Išrinkti vietą, susiderinti su 

vystytojais dėl objekto statybos 

Pasirašyta vystymo 

sutartis 

1 vystymo sutartis Kancleris 2021-01 

1.2. Suderinti finansavimą  Pasirašyta finansavimo 

arba paskolos sutartis 

5 mln. paskola  Kancleris 2021-09 

1.3. Parengti techninį projektą ir gauti 

statybos leidimą 

Suprojektuotas studijų 

kompleksas, gautas 

statybos leidimas 

1 statybo sleidimas 

komplekso statybai 

Kancleris 2021-09 

1.4. Organizuoti statybos darbus ir 

užtikrinti pastato parengimą veiklai 

Pastatytas studijų 

kompleksas Vilniuje 

1 pastatytas 

kompleksas 

Kancleris; 

Infrastruktūros 

vadovas; 

Ūkio vadovas 

2023-12 

2 uždavinys. Holistinės visuomenės modelį įveiklinanti infrastruktūra. 

2. Diegti energetinio tvarumo 

principus, siekiant išteklių 

2.1. Parengti tvaraus išteklių naudojimo 

(Sustainability management) koncepciją ir 

praktinį diegimo planą 

Parengta Tvarumo 

(Sustainability) 

koncepcija ir praktinės 

1 tvaraus išteklių 

naudojimo 

koncepcija 

Mokslo 

taikomosios 

veiklos vadovas, 

2021-02 
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taupymo ir klimato kaitos 

mažinimo 

rekomendacijos, 

organizuoti pristatomieji 

renginiai ir viešos 

diskusijos 

Marketingo 

skyriaus vadovas 

2.2. Įdiegti tvaraus išteklių naudojimo 

principus (zero waste, circle production) 

SMK bistro 

Parengtas ir 

įgyvendintas priemonių 

planas 

1 priemonių planas Mokslo 

taikomosios 

veiklos vadovas; 

2021-06 

2.3. Parengti SMK vidinę ir išorinę 

komunikacijos strategiją, skatinančią 

tvarų vartojimą, žaliąją ekonomiką, 

dekarbonizaciją 

Parengta komunikacinė 

strategija ir jos 

įgyvendinimo planas 

1 komunikacinė 

strategija ir jos 

įgyvendinimo 

priemonių planas 

Mokslo 

taikomosios 

veiklos vadovas; 

Kancleris; 

Marketingo 

skyriaus vadovas 

2021-02 

3. Parengti Holaxy komplekso 

Klaipėdoje architektūrinę viziją 
ir techninį projektą 

3.1. Vykdyti technologijos etapą: 

organizuoti architektūrinį konkursą; 

koordinuoti techninio projekto rengimą 

bei kitus pastato projektavimo ir projekto 

derinimo darbus 

Atrinkta architektų 

komanda, pasirašyta 

sutartis 

1 pasirašyta sutartis Kancleris; 

Iniciatyvos 

autorius T. Butkus 

2021-04-01 

Parengtas koncepciją ir 

viziją atitinkantis 

techninis projektas 

1 techninis projektas Kancleris; 

Iniciatyvos 

autorius T. Butkus 

2022-09 

3.2. Parengti pastato pristatymą ir 

įveiklinimo verslo planą investuotojams 

Parengtas projekto 

pristatymas 

investuotojams 

1 projekto 

pristatymas 

Iniciatyvos 

autorius T. Butkus; 

Marketingo 

skyriaus vadovas 

2021-01 

3.3. Derinti su investuotojais finansavimo 

pritraukimą 

Pritrauktos investicijos į 

pastato išvystymą 

30 mln. Eur Kancleris 2021-04 –  

2021-12 

3.4. Vykdyti statybos etapą: parengiamieji 

darbai; pagrindinės konstrukcijos; 

Atitvarinės konstrukcijos ir fasadų 

sistemos, vidaus erdvių įrengimas 

Pastatytas Holaxy 

kompleksas Klaipėdoje 

1 H3 kompleksas 

Klaipėdoje 

Kancleris; 

Iniciatyvos 

autorius T. Butkus; 

Infrastruktūros 

vadovas 

2022-09 – 2024-

12 

3.5. Atlikti Holaxy komplekso vystymo 

etapą: technologijos ir sensoriai, aplinkos 

gerbūvio darbai, monumento žmonijai 

kūrimas, parko įrengimas.  

Holaxy kompleksas 

pilnai pastatytas ir 

įrengtas. 

1 pastatytas ir 

įrengtas Holaxy 

kompleksas 

Klaipėdoje 

Kancleris; 

Iniciatyvos 

autorius T. Butkus; 

Infrastruktūros 

vadovas 

2025-01 – 2025-

12 

 

3 uždavinys. Kolegijos erdvių įveiklinimas bendruomenių būrimui. 
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4. Pastatyti, įrengti Klaipėdos 

pastatą ir parengti jį veiklai, 

integruotis į Baltijos Inovacijų 

Parko infrastruktūrą ir veiklos 

modelį 

5.1. Organizuoti pastato statybos darbus 

bei užtikrinti pastato parengimą veiklai ir 

sklandų persikraustymo procesą 

Pastatytas ir įrengtas 

pastatas 

1 įrengtas pastatas Infrastruktūros 

vadovas; 

Direktorius; 

Kancleris; 

Ūkio vadovas 

2021-11-01 

5. Pastatyti ir įrengti Kauno 

pastatus bei parengti juos veiklai 

6.1. Organizuoti statybos darbus ir 

užtikrinti pastato parengimą veiklai 

Pastatytas studijų 

pastatų kompleksas 

Kaune 

1 pastatytas ir 

įrengtas pastatas 

studijoms ir 1 

suremontuotas 

pastatas 

bendrakūrybinei 

veiklai 

Infrastruktūros 

vadovas; 

Kauno filialo 

vadovas; 

Kancleris 

2022-02-01 

6.2. Atlikti 794,18 kv. m. bendrakūrybinei 

veiklai skirto pastato kapitalinį remontą ir 

atverti jį bendruomenės reikmėms 

Aleksote 

 


