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PATVIRTINTA 

Šv. Ignaco Lojolos kolegijos direktoriaus  

2017 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V- 49 

VEIKLOS GERINIMO PLANAS KOLEGIJOS SAVIANALIZĖS IR IŠORINIO VERTINIMO METU NUSTATYTIEMS 

TRŪKUMAMS ŠALINTI 

Ekspertų rekomendacija Veiksmai ir gerinimo 

priemonės 

Atsakingi vykdytojai Terminas Numatomas rezultatas 

1.Strateginis valdymas 

1.1. Pataisyti savo strateginio 

planavimo dokumentus juose 

aiškiai nurodant, kaip numatomi 

strateginio veiklos plano 

(įgyvendinimo) rezultatai padės 

įgyvendinti visus kolegijos misijos 

aspektus ir jos pasirinktus veiklos 

rodiklius. 

Aptariami ir 

analizuojami, kaip 

numatomi strateginio 

veiklos plano 

(įgyvendinimo) 

rezultatai padeda 

įgyvendinti visus 

Kolegijos misijos 

aspektus ir jos 

pasirinktus veiklos 

rodiklius. 

Valdyba 

Direktorius  

Vadovė dvasiniam 

ugdymui/direktoriaus 

pavaduotoja 

Studijų ir mokslo 

vadovė/direktoriaus 

pavaduotoja 

Bendrųjų reikalų vadovė 

Veiklos administravimo 

vadovė 

Kasmet 

Strateginėje 

sesijoje 

Atnaujinti Kolegijos strateginius 

dokumentus, peržiūrint strateginio 

veiklos plano (įgyvendinimo) pasiektų 

rezultatų atitiktį Kolegijos misijai ir 

vizijai. 

1.2. Persvarstyti savo strateginio 

planavimo dokumentus, atskirą 

2016 m. veiksmų planą ir 2016 m. 

kokybės politiką (ir tolesnių metų 

tokius planus) aiškiai susiejant su 

strateginiu veiklos planu pernelyg 

jų nedubliuojant. 

Strateginio planavimo 

dokumentų 

persvarstymas 

fokusuojantis į sąsajas 

tarp veiksmų plano, 

kokybės politikos ir 

strateginio veiklos 

plano. 

Valdyba 

Direktorius   

Vadovė dvasiniam 

ugdymui/direktoriaus 

pavaduotoja 

Studijų ir mokslo 

vadovė/direktoriaus 

pavaduotoja 

Katedrų vadovai  

2017 m. 

sausio mėn. 

Parengtas 2017 m. veiksmų planas ir 

Kolegijos kokybės politika 2017 m. 

pagal  atnaujintus strateginio 

planavimo dokumentus. 

1.3. Toliau budriai stebėti ir 

užtikrinti, kad kolegijos internetinis 

puslapis ir kita viešinama 

Kolegijos internetinio 

puslapio nuolatinė 

peržiūra. 

IT specialistas  

Specialistas  atsakingas 

už Kolegijos tinklalapio 

Nuolat  Tinklapyje vartojama „College“ 

sąvoka.  
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informacija anglų kalba nevartotų 

klaidinančio žodžio „universitetas“. 

turinį  

1.4. Apsvarstyti, ar ISO 

sertifikavimas pakankamai 

padidina jos kokybę ir pagerina 

aplinkos valdymą, kad pasiteisintų 

pastangos, kurių reikia šiam 

sertifikavimui palaikyti. 

Svarstyti ISO 

sertifikavimo poreikį ir 

naudą Kolegijos  

kokybei ir aplinkos 

valdymo gerinimui. 

Studijų ir mokslo 

vadovė/direktoriaus 

pavaduotoja 

Vadovė dvasiniam 

ugdymui/direktoriaus 

pavaduotoja 

Katedrų vadovai  

Akademinė taryba 

Personalo vadovė 

2017 m. 

gegužės 

mėn.  

Parengti siūlymai dėl ISO 

sertifikavimo poreikio ir naudos  

Kolegijos kokybei ir aplinkos valdymo 

gerinimui. 

2. Studijos ir mokymasis visą gyvenimą 

2.1. Ištirti potencialą didinti 

mokymosi visą gyvenimą 

galimybes, ypač organizuoti 

atskirus nuolatinio mokymo ir 

(arba) perkvalifikavimo kursus 

specialistams, dirbantiems 

sektoriuose, į kuriuos orientuojami 

unikaliųjų kolegijos studijų 

programų absolventai. 

Parengti klausimyną ir 

atlikti specialistų 

dirbančių sektoriuose į 

kuriuos orientuojami 

Kolegijos studijų 

programos absolventai 

tyrimą, nustatant 

perkvalifikavimo kursų 

poreikį. 

Studijų ir mokslo 

vadovė/direktoriaus 

pavaduotoja 

Katedrų vadovai  

2017 m. 

rugsėjo-

lapkričio 

mėn.  

Pristatyti apklausos rezultatai, 

perkvalifikavimo ir kvalifikacijos 

tobulinimo kursų poreikis. 

Sudaryti darbo grupes 

perkvalifikavimo kursų 

programų rengimui ir 

atnaujinimui. 

Katedrų vadovai  

Studijų programų 

komitetai 

Plėtros ir inovacijų 

vadovė 

Kasmet Patvirtintos nuolatinio mokymo/si ir 

arba perkvalifikavimo, kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programos. 

Vykdyti kvalifikacijos 

kėlimo kursus pagal 

parengtas ir patvirtintas 

programas. 

Katedrų vadovai  

Studijų programų 

komitetai 

Plėtros ir inovacijų 

vadovė 

 

2018 

rugsėjo 

mėn.  

Vykdomos mokymosi visą gyvenimą 

paslaugos viešam ir privačiam  

sektoriui bei specialistams, 

dirbantiems sektoriuose, į kuriuos 

orientuojami Kolegijos studijų 

programos absolventai. 

2.2. Užtikrinti, kad judumo ir kita Atnaujintas Erasmus + koordinatorė  2017 m. Parengtas tarptautiškumo vykdymo 
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pagal programą Erasmus + 

vykdoma veikla būtų aiškiai 

siekiama visų Erasmus aukštojo 

mokslo chartijoje nurodytų tikslų ir 

parengti išsamesnius planus, kaip 

tuos tikslus pasiekti ir stebėti jų 

įgyvendinimo pažangą. 

tarptautiškumo  

planas siekiant  

įgyvendinti Erasmus 

aukštojo mokslo 

chartijoje nurodytus 

tikslus. 

Katedrų vadovai 

Studijų programų 

komitetai  

 

balandis  Kolegijoje planas ir aprašyta 

stebėsenos strategija, kaip pa/siekiami  

ir įgyvendinami Erasmus aukštojo 

mokslo chartijoje numatyti tikslai. 

Parengtas išsamaus 

plano  ir stebėsenos 

strategijos validavimas. 

Erasmus + koordinatorė  

Studijų programų 

komitetai  

Akademinė taryba 

2017 m. 

birželis 

mėn.  

Pristatytas Kolegijos bendruomenėje 

išsamus plano projektas ir stebėsenos 

strategija, kaip siekiami visi Erasmus 

aukštojo mokslo chartijoje numatyti 

tikslai Kolegijoje 

Kolegijos 

tarptautiškumo plano ir 

stebėsenos strategijos 

tvirtinimas 

Direktorius 2017 m. 

spalis mėn.  

Parengtas  Kolegijos tarptautiškumo 

vykdymo planas ir stebėsenos 

strategija. 

3. Mokslo ir (arba) meno veikla 

3.1. Pagal oficialiai priimtą 

taikomųjų mokslinių tyrimų 

apibrėžimą siekti suderinti pačios 

kolegijos ir jos išorės socialinių 

dalininkų vystymosi poreikius savo 

tyrimų planavime ir valdyme; bei 

užtikrinti, kad jos oficialiai 

priimtas taikomųjų mokslinių 

tyrimų apibrėžimas ir suvokimas, 

kaip priešprieša mokymo, 

apmokymo ar konsultavimo 

veikloms, atsispindi strateginiuose 

ir kituose dokumentuose. 

 

 

Parengti Kolegijos 

mokslo taikomųjų 

tyrimų programą. 

Akademinė Taryba 

Studijų ir mokslo 

vadovė/direktoriaus 

pavaduotoja 

Katedrų vadovai  

Studijų programų 

komitetų pirmininkai 

Socialiniai dalininkai  

2017 m. 

spalis 

mėn.  

Parengta mokslo taikomųjų tyrimų 

programa ir  integruota į  Kolegijos 

strateginius planavimo dokumentus. 

Mokslo taikomųjų 

tyrimų apibrėžties 

sklaida Kolegijos 

bendruomenėje. 

Studijų ir mokslo 

vadovė/direktoriaus 

pavaduotoja. 

2017 m. 

rugsėjis-

lapkritis 

Parengti 2 sklaidos straipsniai 

Kolegijos tinklapyje. 
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________________________________________________ 

4. Poveikis regiono ir visos šalies raidai 

4.1. Įtvirtinti absolventų ir 

socialinių partnerių grįžtamojo 

ryšio apie tęstinį mokymą ir (arba) 

perkvalifikavimo kursus, kuriuos ji 

gali jiems pasiūlyti atsižvelgdama į 

jų poreikius, teikimo mechanizmą. 

Grįžtamojo ryšio 

efektyvinimas 

 

 

 

 

Studijų ir mokslo 

vadovė/direktoriaus 

pavaduotoja 

Katedrų vadovai  

Plėtros ir inovacijų 

vadovė 

Alumni klubo vadovas  

Nuolat 

 

 

 

 

Grįžtamojo ryšio efektyvinimo 

proceso aptarimas, pasirengimas 

tikslinio dokumento rengimui 

suburiant darbo grupę. 

 

Parengti klausimyną ir 

atlikti socialinių 

dalininkų ir absolventų 

grįžtamojo ryšio apie 

tęstinį mokymą ir (arba) 

perkvalifikavimo kursų 

poreikio tyrimą. 

 

 

 

 

 

Plėtros ir inovacijų 

vadovas  

Studijų ir mokslo 

vadovė/direktoriaus 

pavaduotoja 

Katedrų vadovai  

Alumni klubo vadovas 

2017 m. 

spalio 1 d. 

Atliktas absolventų ir socialinių 

partnerių grįžtamojo ryšio apie tęstinį 

mokymą ir (arba) perkvalifikavimo 

kursų organizavimą tyrimas. 

 

Pateiktos rekomendacijos dėl  

absolventų ir socialinių partnerių 

grįžtamojo ryšio apie tęstinį mokymą 

ir (arba) perkvalifikavimo kursus, 

kuriuos Kolegija gali pasiūlyti 

atsižvelgdama į respondentų poreikius, 

teikimo mechanizmą. 

Vykdomi 

perkvalifikavimo kursai 

 

Plėtros ir inovacijų 

vadovė 

Studijų ir mokslo 

vadovė/direktoriaus 

pavaduotoja 

Katedrų vadovai 

Studijų programų 

komitetai 

Alumni klubo vadovas 

2018 

sausio 

mėn. 

Parengtas grįžtamojo ryšio  

instrumentas. 


