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I. SANTRAUKA 

1. Išorinio vertinimo tikslas - remiantis išorinio vertinimo išvadomis nustatyti aukštosios 

mokyklos veiklos kokybę, sudaryti prielaidas tobulinti aukštosios mokyklos veiklą, skatinti 

kokybės kultūrą ir informuoti steigėjus, akademinę bendruomenę ir visuomenę apie 

aukštosios mokyklos veiklos kokybę.  

2. Šios išorinio vertinimo išvados grindžiamos savianalizės suvestinėje pateiktais 

duomenimis, ekspertų grupės prašymu pateiktais papildomais duomenimis , Studijų kokybės 

vertinimo centro (toliau – SKVC) pateikta informacija ir vizitu į aukštąją mokyklą, kurio 

metu buvo surengti susitikimai su įvairiais socialiniais dalininkais. 

3. Ekspertų grupė sudaryta vadovaujantis Ekspertų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu 

SKVC direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-149. Ekspertų grupės nariai: 

- Prof. Bastian Baumann (grupės vadovas): Europos kokybės užtikrinimo agentūros 

(EQAA) direktorius, „Shbeemann Consulting“ generalinis direktorius, Vokietija 

- Ewa Kolanowska (grupės sekretorė): nepriklausoma konsultantė, Europos aukštojo 

mokslo kokybės užtikrinimo asociacijos (ENQA) vertintoja, Lenkija; 

- Doc. Dr. Alberto De Marco (akademinės bendruomenės narys): Vadybos ir gamybos 

inžinerijos katedros docentas, Turino politechnikos institutas (Politecnico di Torino), 

Italija;  

- Prof. Dr. Hannele Tiittanen (akademinės bendruomenė narė): Slaugos krypties 

vyriausioji dėstytoja ir vyresnioji patarėja, LAB Taikomųjų mokslų universitetas (LAB 

University of Applied Science), Suomija;  

- Audrius Jasėnas (socialinis partneris): Inovacijų ekspertas, SMART gamybos 

technologijų centro „Intechcentras“ direktorius, Lietuva;  

- Ivan Jusis (studentas): Teisės ir verslo vadybos bakalauras ir magistras; Klaipėdos 

valstybinės kolegijos profesinio bakalauro programos Bendrosios praktikos slauga 

studentas, Lietuva.  

4. Alytaus kolegija išorinio vertinimo metu buvo įvertinta neigiamai. 

5. Vertinamosios sritys: 

Vertinamoji sritis Įvertinimas balais* 

VALDYMAS 1 

KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 2 

STUDIJŲ IR MOKSLO (MENO) VEIKLA 2 

POVEIKIS REGIONŲ IR VISOS ŠALIES RAIDAI 3 

*5 balai - puikiai - sritis vertinama itin gerai nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste;  

4 balai - labai gerai - sritis nacionaliniame kontekste ir tarptautiniu mastu vertinama labai gerai, be trūkumų;  

3 balai - gerai - sistemiškai plėtojama sritis, be didesnių trūkumų;  

2 balai - patenkinamai - sritis tenkina minimalius reikalavimus, tačiau yra trūkumų, kuriuos būtina pašalinti;  

1 balas - nepatenkinamai - sritis netenkina minimalių reikalavimų, yra esminių trūkumų. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a2f5c7402bb611eabe008ea93139d588/asr
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6. Nustatyti du gerosios praktikos pavyzdžiai; pateiktos dvidešimt aštuonios rekomendacijos 

ir dvidešimt keturi tobulinimo pasiūlymai. 

 

II. ĮŽANGA  

2.1. Vertinimo eiga 

7. Alytaus kolegijos (toliau – AK arba Kolegija) išorinį vertinimą organizavo Studijų 

kokybės vertinimo centras, 2021 m. jį atliko tarptautinė ekspertų grupė (toliau – ekspertų 

grupė arba Grupė). Jis atliktas vadovaujantis Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų 

mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu, vertinamosiomis sritimis ir 

rodikliais (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1529 ir Aukštosios mokyklos veiklos 

vertinimo metodika (toliau – Metodika), patvirtinta SKVC direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. 

įsakymu Nr. V-32. 

8. Vadovaujantis Aprašu, išorinis vertinimas atliekamas šiais etapais: aukštosios mokyklos 

parengtos savianalizės suvestinės pateikimas SKVC; ekspertų grupės sudarymas ir 

savianalizės suvestinės nagrinėjimas; ekspertų grupės vizitas į aukštąją mokyklą; išorinio 

vertinimo išvadų parengimas ir viešas paskelbimas; paskesnė veikla, kuria siekiama tobulinti 

aukštosios mokyklos veiklą, atsižvelgiant į išorinio vertinimo išvadas. 

9. Parengiamajame išorinio vertinimo etape ekspertų grupė gavo AK savianalizės suvestinę 

(SS) su priedais ir paprašė pateikti papildomus dokumentus (2020 m. metinę ataskaitą; 

Kokybės vadovo priedus; 2018 m. Kokybės vadybos sistemos išorinę ataskaitą; studentų 

kursų vertinimo rezultatų santraukas; reglamentą dėl AK dėstytojų skatinimo vykdyti 

taikomuosius mokslinius tyrimus ir kitą veiklą; tokius duomenis kaip vykdomų studijų 

programų skaičius, dėstytojų ir studentų skaičiaus santykis, studentų nubyrėjimo skaičius). 

SKVC pateikė ekspertų grupei papildomą informaciją apie Kolegiją, kaip nustatyta 

Metodikoje (26 punktas), įskaitant statistinius duomenis apie studentus ir darbuotojus; 

finansinius duomenis; ketinamų vykdyti ir vykdomų studijų programų įvertinimo duomenis, 

institucinio vertinimo bei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo duomenis; 

valstybės biudžeto asignavimus mokslo veikloms; Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir 

procedūrų kontrolieriaus tarnybos informaciją apie galimus akademinės etikos pažeidimus. 

Ekspertų grupė taip pat gavo informaciją apie SKVC atsiųstus AK studentų ir bendruomenės 

skundus ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateiktą informaciją apie AK, įskaitant 

ministerijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos 2020 m. audito ataskaitą.  

10. Vizitas į aukštąją mokyklą vyko po SKVC darbuotojų surengtų mokymų ir parengiamųjų 

ekspertų grupės posėdžių. Ekspertų grupė AK lankėsi 2021 m. lapkričio 9–11 d., kur susitiko 

su pagrindiniais socialiniais dalininkais, įskaitant valdymo organus, fakultetų ir katedrų 

vadovus, darbuotojus, studentus, absolventus ir socialinius partnerius. Dėl pasaulinės 

pandemijos išorinio vertinimo vizitas SKVC buvo organizuotas nuotoliniu būdu, 

naudojantis vaizdo konferencijos platforma „Zoom“. Vėliau ekspertų grupė susitiko 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/de28fb90224f11eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ba31c9f0645e11eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ba31c9f0645e11eabee4a336e7e6fdab
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aptarti vertinimo rezultatų ir susitarti dėl išvadų bei rekomendacijų. Galutinės vertinimo 

išvados buvo parengtos derinant raštu ir pateiktos SKVC.  

11. Vadovaujantis Aprašu, išorinio vertinimo metu aukštosios mokyklos veikla vertinama 

pagal šias vertinamąsias sritis, kurioms taikomi vertinimo rodikliai ir Metodikoje nustatyti 

kriterijai: Valdymas, Kokybės užtikrinimas, Studijų ir mokslo (meno) veikla bei Poveikis 

regionų ir visos šalies raidai. Analizuodama surinktus duomenis, ekspertų grupė taip pat 

tinkamai atsižvelgė į ankstesnio vertinimo, kuris buvo atliktas 2011 m., rekomendacijas.  

12. Vertinant aukštosios mokyklos veiklą turi būti įvertinama kiekviena vertinamoji sritis 

vienu iš penkių įvertinimų: puikiai - 5 balai - sritis vertinama itin gerai nacionaliniame ir 

tarptautiniame kontekste; labai gerai - 4 balai - sritis nacionaliniame kontekste ir tarptautiniu 

mastu vertinama labai gerai, be trūkumų; gerai - 3 balai - sistemiškai plėtojama sritis, be 

didesnių trūkumų; patenkinamai - 2 balai - sritis tenkina minimalius reikalavimus, tačiau yra 

trūkumų, kuriuos būtina pašalinti; nepatenkinamai - 1 balas - sritis netenkina minimalių 

reikalavimų, yra esminių trūkumų. 

13. Sprendimas vertinti teigiamai priimamas, kai nė viena vertinimo sritis nėra įvertinta 

nepatenkinamai (1 balu). Sprendimas vertinti neigiamai priimamas, kai bent viena iš 

vertinimo sričių įvertinama nepatenkinamai (1 balu).  

14. Vadovaujantis Metodika, ekspertų grupės parengtas vertinimo išvadas peržiūri SKVC ir 

išsiunčia jas aukštajai mokyklai, kad ši pateiktų pastabas dėl faktinių klaidų ir jomis 

grindžiamų vertinimų. Ekspertų grupė, atsižvelgdama į aukštosios mokyklos pastabas (jei 

yra), patikslina išvadas ir pateikia jas SKVC.  

15. Ekspertų grupė gavo ir apsvarstė AK pastabas dėl faktinių klaidų. Išvadose buvo atlikta 

dešimt pakeitimų. Dauguma jų - nedidelės korekcijos, susijusios su AK pateikta papildoma 

informacija, neturėjusios įtakos ekspertų grupės sprendimui dėl aptarto aspekto. Iš Kolegijos 

gautos pastabos nurodytos ir paminėtos atitinkamose vertinimo išvadų dalyse.  

16. Po to, kai ekspertų grupė apsvarsto aukštosios mokyklos pastabas (jei yra) ir baigia rengti 

išvadas, jas svarsto SKVC sudaryta išorinė Aukštųjų mokyklų vertinimo komisija (toliau - 

Komisija). Remdamasis Komisijos pasiūlymu, numatytu Komisijos nuostatuose, 

patvirtintuose SKVC direktoriaus 2020 m. sausio 8 d. įsakymu Nr.V-5,  SKVC priima vieną 

iš sprendimų:  

- teigiamai vertinti aukštosios mokyklos veiklą;  

- neigiamai vertinti aukštosios mokyklos veiklą.  

Aukštoji mokykla turi teisę pateikti motyvuotą skundą Centro sudarytai apeliacinei komisijai. 

Centro ir Apeliacinės komisijos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

17. Remdamasis išorinio vertinimo sprendimu SKVC priima vieną iš šių sprendimų dėl 

aukštosios mokyklos akreditavimo:  

- akredituoti 7 metams, jei aukštosios mokyklos veikla įvertinama teigiamai;  

- akredituoti 3 metams, jei aukštosios mokyklos veikla įvertinama neigiamai;  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c3c55b80321311eabe008ea93139d588/asr
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- neakredituoti, jei aukštosios mokyklos pakartotinio išorinio vertinimo rezultatai yra 

neigiami. 

18. SKVC sprendimą dėl išorinio įvertinimo kartu su išorinio vertinimo išvadomis ir 

sprendimu dėl aukštosios mokyklos akreditavimo skelbia savo interneto svetainėje. Aukštoji 

mokykla apie sprendimą dėl aukštosios mokyklos įvertinimo atitinkamai paskelbia kartu su 

išorinio vertinimo išvadomis savo interneto svetainėje ir saugo jas iki kito išorinio vertinimo. 

 

2.2. Pagrindinė informacija apie instituciją 

19. Alytaus kolegija - valstybinė kolegija, įsikūrusi Alytuje, pietų Lietuvoje. Dabartiniu 

pavadinimu ji įkurta 2000 m., kai Aukštojo mokslo įstatymu buvo įvesta dvinarė kolegijų ir 

universitetų aukštojo mokslo sistema. Kolegijos ištakos siekia 1960 m., kai buvo įkurtas 

Alytaus mechanikos technikumas, vėliau pertvarkytas į Alytaus politechnikumą.  

20. Vertinimo metu AK siūlo trylika profesinio bakalauro studijų programų penkiose studijų 

kryptyse: (1) Verslo ir viešoji vadyba: Buhalterinė apskaita; Verslo vadyba; Įstaigų ir įmonių 

administravimas; Transporto ir logistikos verslas; (2) Informatikos mokslai: Informacinės 

sistemos; Informacinių sistemų technologijos; Multimedija ir vizualinė komunikacija; 

Multimedija, dizainas ir leidybos technologijos; Virtualios technologijos. (3) Technologijų 

mokslai: Maisto produktų technologija; (4) Inžinerijos mokslai: Statinių inžinerinės sistemos; 

Automobilių transporto inžinerija; (5) Sveikatos mokslai: Kineziterapija; Bendrosios praktikos 

slauga. Dvi programos (Informacinių sistemų technologijos ir Bendrosios praktikos slauga) 

siūlomos lietuvių ir anglų kalbomis. Studijų programas vykdo Informacinių technologijų ir 

vadybos fakultetas (Informacinių technologijų ir Vadybos katedros) ir Sveikatos mokslų ir 

inžinerijos fakultetas (Sveikatos mokslų ir Technologijų bei Inžinerijos katedros). Abu 

fakultetai įsikūrę Alytuje.  

21. AK taip pat rengia mokymosi visą gyvenimą arba neformaliojo švietimo kursus, 

seminarus ir kitus dalijimosi žiniomis renginius, skirtus konkrečioms profesinėms grupėms 

(pvz., valstybės tarnautojams, mokyklų švietimo darbuotojams ir įmonių darbuotojams) ir 

plačiajai visuomenei. Kursus ir seminarus organizuoja Mokslo taikomosios veiklos ir 

neformalaus/formalaus švietimo centras ir Alytaus švietimo darbuotojų tobulinimo/si 

padalinys. Lavinimu, moksliniais tyrimais, konsultacijomis ir (arba) kita veikla užsiima kiti 

trys kolegijos skyriai: Regioninis technologijų centras, Alytaus STEAM (gamtos mokslai, 

technologijos, inžinerija, menas, matematika) atviros prieigos centras ir Jaunųjų informatikų 

akademija.  

22. Pagalbines ir administracines paslaugas teikia Studijų centras (atsakingas už studentų 

administravimą ir jiems teikiamą paramą); Informacijos ir savarankiškų studijų centras 

(biblioteka arba išteklių centras), Marketingo centras (profesinis orientavimas, absolventų 

karjeros sekimas), Kokybės užtikrinimo skyrius, Tarptautinių ryšių ir projektų centras, Europe 

Direct informacijos centras, Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo, Buhalterinės 

apskaitos, Skaitmeninių technologijų, Techninės priežiūros ir aprūpinimo, Viešųjų pirkimų 

skyriai, bendrabutis ir maitinimo kompleksas. 
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23. 2021–2022 mokslo metais AK mokosi 708 studentai; palyginti su 633 studentais 2019–

2020 m. ir 634 studentais 2020–2021 m., studentų skaičius išaugo daugiau nei 10 %. 2020–

2021 m. Sveikatos mokslų ir inžinerijos fakulteto siūlomose programose studijavo 470 (74 %) 

studentų, o Informacinių technologijų ir vadybos fakulteto programose - 164 (26 %) studentai. 

Nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai sudarė atitinkamai 67 % ir 33 % visų AK studentų. 

Nuolatinių ir ištęstinių studijų studentų skaičius, palyginti su visais kiekvieno fakulteto 

studentais, svyravo nuo 75 % ir 25 % Sveikatos mokslų ir inžinerijos fakultete iki 42 % ir 

58% Informacinių technologijų ir vadybos fakultete.  

24. 2020–2021 m. AK dirbo 80 akademinio personalo darbuotojų (2018–2019 m. - 75, o 

2019–2020 m. - 78) ir 34 administracijos darbuotojai (2018–2019 m. - 36, o 2019–2020 m. - 

37).  

25. Ankstesnis AK išorinis vertinimas buvo atliktas 2011 m. Po vertinimo SKVC 

direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. SV6-35 Kolegija buvo akredituota 6 

metams. Vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu ir Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. 

rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. SR-3411„Dėl Lietuvos aukštųjų mokyklų akreditavimo terminų 

pratęsimo“, SKVC direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. SV6-32 buvo pratęstas 

AK akreditavimo galiojimo laikas iki vėlesnio išorinio vertinimo.  

 

III. VERTINAMŲJŲ SRIČIŲ ANALIZĖ 

3.1. Valdymas  

Valdymo sritis analizuojama pagal šiuos Metodikoje nustatytus rodiklius ir kriterijus.  

1.1. Aukštosios mokyklos strateginio veiklos plano atitiktis misijai, jo įgyvendinimo 

užtikrinimas: 

1.1.1. Strateginis veiklos planas atitinka aukštosios mokyklos misiją, mokslo ir studijų veiklą 

reglamentuojančius teisės aktus ir jame atsižvelgiama į nacionalinės mokslo ir studijų 

politikos, Europos aukštojo mokslo erdvės ir Europos mokslinių tyrimų erdvės nuostatas; 

1.1.2. Strateginio veiklos plano dalys (esamos situacijos analizė, prioritetai ir tikslai, veiklos 

tikslai, įgyvendinimo priemonės, ištekliai, planuojami veiklos rodikliai) yra tinkamos ir 

pagrįstos; 

1.1.3. Reguliariai vykdoma strateginio veiklos plano įgyvendinimo stebėsena, o rezultatai 

naudojami veiklos valdymui gerinti. 

26. AK vizija - „tapti regionine aukštąja mokykla, aktyviai ir sėkmingai veikiančia 

tarptautinėje ir nacionalinėje erdvėje kaip taikomųjų mokslinių tyrimų bei kultūros centras, 

puoselėjančia šalies tautinę kultūrą ir tradicijas, socialiai atsakinga ir atvira visuomenei“. Savo 

misija Kolegija siekia „vykdyti kokybiškas aukštojo mokslo studijas, grindžiamas 

profesionalia praktika ir taikomaisiais moksliniais tyrimais, eksperimentine plėtra ir sudaryti 

sąlygas asmenims mokytis visą gyvenimą“. AK derėtų apsvarstyti, ar jos vizijos formuluotė yra 

pilnai nuosekli. Ji, viena vertus, pabrėžia institucijos regioninį pobūdį, kita vertus, jos siekius 

siekti nacionalinio ir tarptautinio poveikio. Misijos apibūdinime teisingai pateikiama, ką 

Kolegija veikia, tačiau jis yra gana bendras, iš esmės pakartojantis Lietuvos Respublikos 
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Mokslo ir studijų įstatyme kolegijoms nustatytus tikslus ar uždavinius; jame nenustatomos 

kryptys, kurios apimtų unikalius Kolegijos bruožus ir taip pat galėtų padėti jai pritraukti 

studentų, kito besimokančio jaunimo ir suaugusiųjų bei socialinių partnerių. Dėl šios priežasties 

misijos apibūdinimas nėra tinkamas naudoti kaip gairė rengiant konkrečius strateginius tikslus.  

27. AK 2020–2022 m. strateginis veiklos planas (SVP) neprieštarauja misijai dėl savo bendro 

pobūdžio, tačiau jame nėra jokių konkrečių priemonių, susijusių su mokymusi visą gyvenimą. 

Jis apima Valstybinės švietimo 2013–2022 m. strategijos ir Lietuvos pažangos strategijos 

„Lietuva 2030“ elementus, tokius kaip švietimo kokybė ir tarptautiškumas, nuolatinis 

dėstytojų kvalifikacijos kėlimas, studijų programų atitiktis darbo rinkos poreikiams, švietimo, 

mokslinių tyrimų ir verslo integracija. Šie elementai taip pat susieja SVP su Europos aukštojo 

mokslo erdvės (EAME) ir Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE) prioritetais. Vis dėlto 

AK būtų naudinga surengti vidinę diskusija apie tai, kaip ji galėtų geriau integruoti Europos 

politiką į savo strateginius planus. SVP nėra aiškios nuorodos į Europos mokslinių tyrimų 

erdvę ir tik aplinkybių analizėje aptariami tokie EAME prioritetai kaip aukštojo mokslo 

socialinis aspektas ir į studentą orientuotas mokymasis. AK savianalizės suvestinės rengimo 

grupė, kuri atstovavo visiems vidaus socialiniams dalininkams, negalėjo aiškiai paaiškinti 

ekspertų grupei, kaip Kolegija įgyvendina Europos politiką. Ekspertų grupei susidarė įspūdis, 

kad AK nuodugniai nesvarstė, kaip ji nustatys prioritetus ir įgyvendins konkrečias politikos 

kryptis, bet siekė minėtas kryptis tiesiog įvardyti. 

28. Bendras strateginis AK tikslas, apibrėžtas strateginiame veiklos plane, yra teikti aukštos 

kokybės programas, kurias baigus įgyjama aukštojo mokslo kvalifikacija, sudaryti sąlygas 

mokytis visą gyvenimą skatinant tarptautiškumą ir plėtoti taikomųjų mokslinių tyrimų veiklą. 

Išskyrus nuorodą į tarptautiškumą, šis tikslas apsiriboja tuo, kas minima Kolegijos misijos 

apibūdinime ir nenustato aiškios AK veiklos krypties 2020–2022 m. laikotarpiu. Pats 

strateginis tikslas taip pat yra labai nekonkretus, nes SVP nepateikia jokios informacijos apie 

tai, kas yra „aukštos kokybės programos“. Pagal SVP tai turi būti pasiekta įgyvendinant dvi 

tikslų siekimo programas: Aukštojo mokslo programų įgyvendinimas ir taikomųjų mokslinių 

tyrimų veiklos plėtojimas; bei veiklos tobulinimas ir strateginių partnerysčių plėtojimas. Šie 

abiejų programų tikslai yra labai plačiai apibrėžti, todėl nėra tinkami veiksmingai vadovauti 

veiklai (pavyzdžiui, teikti regiono darbo rinkos ir visuomenės poreikius atitinkančias studijų 

programas; tobulinti Kolegijos veiklą; stiprinti bendradarbiavimą su verslu ir vietos valdžia; 

vykdyti sėkmingą tarptautinę veiklą). Pokalbių metu AK atstovai negalėjo paaiškinti, kaip 

konkrečiai SVP pasireiškia Kolegijos veikloje, todėl ekspertų grupei susidarė įspūdis, kad 

SVP, nors ir parengtas laikantis reikalavimų, nėra naudojamas kaip gyvas bei nuolat kintantis 

dokumentas, kuriuo iš tikrųjų vadovaujamasi įgyvendinant institucijos politiką, veiklą ir 

pokyčius.  

29. AK atsakyme į vertinimo išvadas teigiama, kad SVP buvo parengtas pagal Vyriausybės 

patvirtintą Strateginio planavimo metodiką (2002 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 827 „Dėl 

strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“). Į SVP iš tiesų yra įtrauktos reikalaujamos 

sudedamosios dalys ir, kaip AK patvirtino savo atsakyme, metiniai veiklos planai sudaromi 

pagal SVP struktūrą, tačiau, ekspertų grupės nuomone, SVP nenustato tinkamo strateginio 

pagrindo, nenumato priemonių jo veiklos rezultatams vertinti ir nesudaro tinkamo pagrindo 

metiniams veiklos planams rengti. Konteksto analizėje apibūdinami nacionalinio lygmens 
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išorės veiksniai, tačiau aiškiai nenurodoma, kokią įtaką jie turės AK ir kokia bus jos reakcija. 

Be to, reikėtų atlikti išsamesnę regioninio konteksto analizę, nes, kaip teigiama SVP, 70 % AK 

studentų yra iš Alytaus ir kaimyninių rajonų, o 85 % absolventų įsidarbina Alytaus ir 

kaimyniniuose rajonuose. Nėra įrodymais pagrįstos vidinės aplinkos analizės, ypač Kolegijos 

veiklos rezultatų pagrindinėse veiklos srityse (aukštasis mokslas, mokymasis visą gyvenimą, 

taikomieji moksliniai tyrimai, konsultacinės paslaugos), o taip pat ir tarptautiškumo ir 

žmogiškųjų, finansinių ir mokymosi išteklių, kuriais galima paremti pagrindinę veiklą, 

analizės. Tai gali paaiškinti, kodėl strateginiai tikslai nėra pakankamai konkretūs, kad jais 

būtų galima vadovautis vykdant veiksmus, bei kodėl jie nėra SMART (konkretūs, 

pamatuojami, įgyvendinami, prasmingi, apibrėžti laike), o SVP nenustatyti aiškūs veiklos 

prioritetai (pavyzdžiui, studijų programų, taikomųjų mokslinių tyrimų, mokymosi visą 

gyvenimą sritys). Be numatytų subsidijų, SVP taip pat būtų naudinga įvertinti išlaidas. Rodikliai 

yra orientuoti į sąnaudas (pvz., projektų skaičius, susitarimai, gautos pajamos), o ne į rezultatus 

ir poveikį, ir dažnai nėra aiškiai susiję su strateginiais tikslais, nes jie lieka „aukšto lygio“. 

Kartu su kiekybiniais rodikliais pateikiama labai nedaug kokybinių rodiklių. Rodiklių, 

susijusių su numatomu studentų ir absolventų skaičiumi, siektinos reikšmės nėra pagrįstos 

sisteminga darbo rinkos analize (žr. skyrius „Studijų ir mokslo veikla“ ir „Poveikis regionų ir 

visos šalies raidai“). Apskritai siektinos reikšmės nėra sistemingai suderintos su strateginiais 

tikslais, nes jomis nesiekiama nuoseklaus augimo ar tobulėjimo. Be to, vizito metu ekspertų 

grupė negavo informacijos, kaip buvo nustatytos ir atrinktos minėtos siektinos reikšmės. 

Poreikis nustatyti aiškius vystymosi prioritetus ir kokybinius rodiklius jau buvo pabrėžtas 

susijusioje ankstesnio institucinio išorinio vertinimo rekomendacijoje. AK nesiėmė 

sistemingų tolesnių veiksmų dėl šios rekomendacijos.  

30. Atsižvelgdama į 2011 m. institucinio vertinimo rekomendaciją, AK įdiegė oficialią 

strateginių planų rengimo procedūrą. Visos socialinių dalininkų grupės dalyvavo rengiant 

SVP per savo atstovus darbo grupėje; Planą patvirtino Taryba, kaip numatyta AK Statute. 

Tačiau SVP trūkumai rodo, kad AK dar neturi tinkamos įrodymais pagrįstos strateginio 

planavimo metodikos. Kaip socialiniai dalininkai paaiškino ekspertų grupei, SVP rengiamas 

vadovaujantis nacionalinės ir regioninės politikos dokumentais ir diskusijomis su socialiniais 

partneriais; prioritetai atsiranda atsižvelgiant į socialinių partnerių nustatytus poreikius, tačiau 

AK negalėjo paaiškinti, kaip konkrečiai tai daroma. Todėl metinis išteklių paskirstymo 

procesas nėra aiškiai susietas su strateginiais tikslais (žr. toliau pateiktas pastabas).  

31. Pažanga kasmet įgyvendinant SVP stebima triskart per metus direktoriaus ir fakultetų 

dekanų rengiamuose susitikimuose, ir peržiūrima kasmet. Stebėsenos procesas iš esmės yra 

neoficialus ir nedokumentuotas. Metinis vertinimas grindžiamas metinėmis išvadomis, 

parengtomis padalinio, o vėliau - institucijos lygmeniu; jei reikia patobulinimų, parengiamas 

veiksmų planas. Iš 2020 m. metinės veiklos ataskaitos matyti, kad daugumos 2020 m. SVP 

nustatytų rodiklių siektinos reikšmės buvo pasiektos arba viršytos. Tačiau ataskaita yra 

daugiausia aprašomojo pobūdžio, joje mažai analizuojami Kolegijos veiklos rezultatų 

pagrindinėse jos veiklos srityse (aukštasis mokslas, taikomieji moksliniai tyrimai, mokymasis 

visą gyvenimą) duomenys, kuriais remiantis būtų galima atlikti patobulinimus. Tai gali 

paaiškinti, kodėl stebėsenos ir vertinimo procesai lėmė nedaug patobulinimų, o jie - 

daugiausia institucijos valdymo procesuose (žr. toliau).  
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1.2. Aukštosios mokyklos procesų valdymo efektyvumas: 

1.2.1. Nustatyta aiški valdymo, sprendimų priėmimo ir atsakomybės paskirstymo 

struktūra; 

1.2.2. Reguliariai atliekama procesų valdymo analizė, planuojamos procesų tobulinimo 

ir rizikos valdymo prielaidos; 

1.2.3. Socialiniai dalininkai yra pakankamai įsitraukę į valdymo procesą. 

32. AK Statute nustatyta skaidri valdymo struktūra, kurioje valdymo organai yra Taryba, 

Akademinė taryba ir Direktorius, direktoriaus pavaduotojai, fakultetų dekanai, fakultetų 

tarybos ir katedrų vedėjai, taip pat aiškios skyrimo į valdymo organus, viduriniosios grandies 

vadovų organus ir pareigas, procedūros. Tačiau Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

Centralizuotos vidaus audito tarnybos atlikto 2020 m. audito metu nustatyta pažeidimų 

skiriant Akademinės tarybos narius, fakultetų dekanus ir katedrų vedėjus bei Tarybos ir 

Akademinės tarybos posėdžių eigoje. Nors paskyrimų klausimas buvo aptartas vizito metu, 

ekspertų grupė negalėjo patikrinti, ar visi pažeidimai buvo ištaisyti; tam būtų reikėję atlikti 

dokumentų, viršijančių Metodikoje apibrėžtas išorinio vertinimo ribas, teisinės atitikties 

analizę. Savo atsakyme į vertinimo išvadas AK nurodo, kad ji pateikė Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijai ataskaitą apie veiksmus, kurių buvo imtasi 2020 m. audito ataskaitoje 

iškeltiems klausimams spręsti.  

33. AK pateikė nenuoseklius įrodymus dėl studentų atstovų savo Taryboje. Vizito metu 

ekspertų grupė buvo informuota, kad studentams Taryboje atstovauja tik absolventas, tad 

dabartinė Tarybos sudėtis neatitinka Mokslo ir studijų įstatymo reikalavimo, pagal kurį 

studentai Taryboje turėtų turėti du atstovus. Tačiau savo atsakyme į vertinimo išvadas AK 

teigia, kad Tarybos narių tarpe yra ir studentas. Atmetus teisinį reikalavimą, ekspertų grupei 

žinoma, kad AK vidaus nuostatai leidžia absolventui atstovauti studentams; studentai, su 

kuriais susitiko ekspertų grupė, nemano, kad tai galėtų kelti problemų, o AK savo atsakyme į 

išvadas pabrėžia, kad jai neleidžiama kištis į AK studentų atstovybės atstovų skyrimo į 

Tarybą procesą. Vis dėlto, ekspertų grupės nuomone, Studentų atstovybei derėtų persvarstyti 

šią tvarką, nes ji neužtikrina tinkamo atstovavimo ir aktyvaus studentų dalyvavimo valdyme; 

studentai ir absolventai yra dvi skirtingos socialinių dalininkų grupės, kurių kiekviena turi 

konkrečių interesų, kuriuos reikia išreikšti ir apsaugoti. Tiesioginis dalyvavimas taip pat leistų 

studentams ugdyti analitinio ir kritinio mąstymo įgūdžius ir gebėjimus, reikalingus būsimam 

profesiniam gyvenimui. 

34. Atmetus teisinius aspektus, visas aukščiausio ir viduriniojo lygio vadovų pareigas užima 

darbuotojai, kurie Kolegijoje dirba gana ilgą laiką. Tai leidžia Kolegijai pasinaudoti 

institucine atmintimi ir tęstinumu, tačiau taip pat riboja galimybes mesti iššūkį įsišaknijusiems 

valdymo modeliams. Be to, kartu su daugeliu neformalių ir nedokumentuotų procesų kyla 

pavojus, kad institucinė atmintis bus susijusi su atskirais asmenimis, o ne su pačia AK. 

Kadangi šiuo metu yra laisva viena iš dviejų direktoriaus pavaduotojo pareigybių, AK galėtų 

apsvarstyti galimybę ieškoti tinkamo išorės kandidato, kuris suteiktų naujų įžvalgų.  

35. Nepaisant to, kad Statute aiškiai paskirstytos valdymo organų pareigos, praktikoje 

atsakomybės ribos nėra tokios aiškios, todėl valdymo organai nesugeba veiksmingai vykdyti 
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kai kurių strateginio valdymo funkcijų. Nors AK savo atsakyme į vertinimo išvadas teigia, 

kad SVP buvo parengtas pagal Vyriausybės strateginio planavimo metodiką, pirmiau 

pateiktos ekspertų grupės pastabos dėl SVP kokybės rodo, kad tinkama įrodymais pagrįsto 

strateginio planavimo metodika dar turi būti vystoma bendradarbiaujant direktoriui ir Tarybai, 

kaip atsakingiems organams. Susitikime su ekspertų grupe, Taryba pripažino, kad reikia daug 

nuveikti siekiant pagerinti duomenų ir grįžtamojo ryšio rinkimą bei analizę, jog būtų galima 

nustatyti tikslus ir sudaryti sąlygas jiems pasiekti. Akademinė taryba neturi aiškios metodikos, 

kaip vertinti vidinės kokybės užtikrinimo sistemos veiksmingumą arba taikomųjų mokslinių 

tyrimų kokybę ir rezultatus. Ji daugiausia remiasi metinėmis veiklos ataskaitomis, pagrįstomis 

kiekybiniais rodikliais, ir iš studentų bei socialinių partnerių surinktais neoficialiais 

atsiliepimais (taip pat žr. skyrių „Kokybės užtikrinimas“). Ekspertų grupė taip pat sutinka su 

Taryba, kad reikėtų pagerinti Tarybos ir Akademinės tarybos bendravimą, kad būtų kuo 

labiau padidinta sinergija ir išvengta pastangų dubliavimosi.  

36. Kiekvienas valdymo organas pateikia metinę veiklos ataskaitą, tačiau nėra jokio 

oficialaus mechanizmo, kuris leistų įvertinti jų veiksmingumą. Kaip AK paaiškino ekspertų 

grupei, Kolegija remiasi neformaliais vidaus ir išorės socialinių dalininkų atsiliepimais apie 

savo veiklą.  

37. Sprendimų priėmimas Kolegijoje yra labai centralizuotas. Dekanai ir fakultetų tarybos 

gali priimti savarankiškus sprendimus tik dėl akademinio personalo atrankos, kuri yra 

įdarbinimo proceso dalis, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais ir studijų formos 

COVID-19 pandemijos metu. Tai nesumažina sprendimų priėmimo veiksmingumo, nes 

Kolegija yra nedidelė, o didžioji dalis kasdienių reikalų, kurie yra susiję su veiklos vadyba, 

atliekami neformaliai. Nepaisant to, Kolegijai derėtų apsvarstyti galimybę daugiau 

atsakomybės ir sprendimų priėmimo įgaliojimų perduoti fakultetų lygmeniui; tai taip pat 

leistų valdymo organams sutelkti dėmesį į strateginio valdymo funkcijas.  

38. Procesų valdymą reglamentuoja Kokybės vadove nustatyta Veiklos planavimo ir analizės 

procedūra bei Neatitikčių ir korekcinių veiksmų procedūra, kurios apima planavimą, metinį 

vertinimą ir tolesnius veiksmus. Vadove teigiama, kad planavimas grindžiamas SVP ir 

ankstesnių vertinimų sprendimų metine peržiūra, taip pat išorės ir vidaus veiksnių, surinktų 

duomenų (SVP rodiklių, socialinių dalininkų atsiliepimų), išteklių pakankamumo, veiksmų, 

kurių imtasi rizikai sumažinti, ir nustatytų tobulinimo galimybių analize. Tai būtų pagrindas 

nustatyti tobulinimo galimybes ir taisomuosius veiksmus, kurių reikia imtis. Tačiau SVP 

nenumato tinkamos planavimo sistemos (žr. informaciją, pateiktą pirmiau), o ekspertų grupė 

aptiko mažai įrodymų, kad AK sistemingai analizuoja surinktus duomenis, kad įvertintų savo 

veiklą ir informuotų apie sprendimų priėmimą (žr. toliau pateiktas pastabas). Surinktų 

duomenų spektras taip pat yra per mažas, kad būtų galima išsamiai įvertinti Kolegijos veiklos 

rezultatus. Kaip vizito į aukštąją mokyklą metu ekspertų grupei paaiškino Vadovybės grupė, 

patobulinus procesų valdymą auditų skaičius palaipsniui sumažėjo nuo 11 auditų (2016 m.) 

iki 2 (2020 m.). Pastabas dėl SVP rodiklių žr. pirmiau. Nėra oficialaus mechanizmo, pagal 

kurį būtų reguliariai renkami studentų ir darbuotojų atsiliepimai instituciniais klausimais, o 

socialiniai partneriai atsiliepimus teikia daugiausia neformaliai (žr. skyrių „Kokybės 

užtikrinimas“). 
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39. Pagal Kokybės vadovą rizikos valdymas yra veiklos planavimo ir analizės procesų dalis; 

Vadove apibrėžtu algoritmu nustatoma rizika jai atsiradus, ir parengiamas rizikos valdymo 

planas. Ekspertų grupės nuomone, toks rizikos valdymo metodas yra labiau reakcija į 

susidariusią situaciją, o ne aktyvus iniciatyvos ėmimasis. Nors AK savo atsakyme į vertinimo 

išvadas teigia, kad ekspertų grupė nepakankamai išsamiai nagrinėjo rizikos valdymo 

klausimą, ekspertų grupė siekė surinkti atitinkamų įrodymų susitikime su Vadovybės grupe 

(direktoriumi ir direktoriaus pavaduotoju) ir galutiniame aiškinamajame susitikime su 

Vadovybės grupe. Iš atsakymų į pirmajame susitikime pateiktus klausimus apie rizikos 

valdymą, ekspertų grupė sužinojo, kad AK rėmėsi savo kokybės valdymo sistema, įskaitant 

auditus, kad nustatytų valdymo problemas; nustačius problemas, jos būtų aptariamos direktorate. 

Antrajame susitikime Vadovybės grupė dar kartą bendrais bruožais užsiminė apie kokybės 

valdymo sistemą ir diskusijas direktorate bei apie Kokybės vadove minimą algoritmą. 

Paklausta apie tris pagrindines rizikas, Vadovybės grupė nurodė tik išorines rizikas, su 

kuriomis Kolegija šiuo metu susiduria: COVID-19 pandemija, migracijos krizė Lietuvos ir 

Baltarusijos pasienyje ir kibernetinis saugumas; pastarąją riziką sumažino neseniai įsigyta 

programinė įranga ir kita reikalinga įranga. Nebuvo jokių požymių, kad AK būtų apsvarsčiusi 

strateginę, veiklos, finansinę, akademinę ar reputacijos riziką. Jos atsakyme į vertinimo 

išvadas minimas rizikos valdymo planas, tačiau šis dokumentas nebuvo paminėtas 

posėdžiuose (taigi jo neprašė ekspertų grupė), o ekspertų grupei neleidžiama nagrinėti jokių 

papildomų dokumentų po vizito į aukštąją mokyklą. Tačiau ji ragina Kolegiją apsvarstyti, ar į 

jos rizikos valdymo planą nebūtų naudinga įtraukti rizikos registrą: dokumentą, kuriame 

išsamiai aprašomos bent jau visos nustatytų rizikų kategorijos, įskaitant strateginę, veiklos, 

reputacijos, finansinę, akademinę ir politinę riziką, jų priežastys, pasireiškimo tikimybė, 

poveikis ir mažinimo priemonės. 

40. Nepaisant pirmiau minėtų trūkumų, 2016–2021 m., atlikus metinius procesų valdymo 

vertinimus, buvo atlikti struktūriniai ir organizaciniai pokyčiai. Tai, pavyzdžiui, dviejų 

fakultetų restruktūrizavimas, įsteigiant naujus skyrius; Tarptautinių ryšių ir projektų centro 

įkūrimas siekiant skatinti tarptautiškumą, Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyriaus 

įkūrimas siekiant užtikrinti racionalesnį žmogiškųjų išteklių naudojimą ir Studijų centro, kaip 

viską apimančio centro, atsakingo už studentų administravimą ir paramą, įkūrimas; kai kurių 

funkcijų perdavimas Studijų centrui, kad dekanai galėtų sutelkti dėmesį į švietimo kokybę, o 

ne į organizacinius klausimus. Platesnis atitinkamų duomenų, analizuojamų atliekant metinius 

vertinimus, spektras leistų AK nustatyti galimus valdymo patobulinimus pagrindinėse jos 

veiklos srityse (žr. „Mokslo ir studijų veikla“ ir „Poveikis visos šalies ir regionų raidai“).  

41. AK darbuotojai ir studentai, kaip pagrindiniai vidaus socialiniai dalininkai, ir išorės 

socialiniai dalininkai, įskaitant kitų aukštųjų mokyklų ir socialinių partnerių atstovus, 

dalyvauja valdymo procese per savo atstovus Taryboje ir Akademinėje taryboje instituciniu 

lygmeniu, fakultetų tarybose ir studijų programų komitetuose (atsakinguose už programų 

rengimą ir peržiūrą) padalinių lygmeniu bei kituose ad hoc komitetuose ar darbo grupėse. 

Tačiau šiuo metu, kaip minėta pirmiau, absolventas Taryboje tinkamai neatstovauja 

studentams.  

1.3. Informacijos apie aukštosios mokyklos veiklą ir jos valdymo efektyvumą viešinimas: 
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1.3.1. Sistemingai renkami ir analizuojami veiklos duomenys, rezultatai (įskaitant 

studentų įsidarbinimo ir absolventų karjeros stebėseną), duomenys naudojami aukštosios 

mokyklos veiklai gerinti; 

1.3.2. Informacija apie aukštosios mokyklos veiklos rezultatus yra aiški, tiksli ir 

prieinama akademinei bendruomenei ir visuomenei, reguliariai teikiama juridinio asmens 

steigėjams ir nariams. 

42. AK renka ir analizuoja duomenis pagal Dokumentų ir duomenų įrašų valdymo procedūrą. 

Duomenys renkami padalinių lygmeniu, juos kaupia Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų 

valdymo skyrius instituciniu lygmeniu ir kasmet analizuoja. Vykdydama absolventų 

stebėseną, AK naudoja savo pačios surinktus duomenis, gautus atliekant apklausas, kurios 

atliekamos praėjus 6 mėnesiams, 12 mėnesių ir 3 metams po studijų baigimo, ir 

pokalbius/interviu, taip pat Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktus duomenis.  

43. Iš 2020 m. metinės veiklos ataskaitos matyti, kad AK renka daugybę duomenų, kurie 

neapsiriboja jos SVP nustatytais rodikliais. Tačiau ekspertų grupei nei metinėje ataskaitoje, 

nei vizito į aukštąją mokyklą metu nebuvo pateikti įtikinami įrodymai, kad turimi suskirstyti 

duomenys, surinkti padalinio ar studijų programos lygmeniu, ir (arba) apibendrinti duomenys, 

surinkti institucijos lygmeniu, yra kritiškai ir nuodugniai analizuojami, siekiant juos panaudoti 

veiklos vertinimui ir gerinimui bei sprendimų priėmimui. Susitikimuose su ekspertų grupe 

aukščiausio ir viduriniojo lygio vadovybės atstovai negalėjo įtikinamai paaiškinti, kokie 

duomenys naudojami nustatant strateginius tikslus ir prioritetus bei apskritai priimant 

sprendimus, ir daugiausia rėmėsi SVP rodikliais bei bendrais bruožais - studentų ir socialinių 

partnerių atsiliepimais. SVP nėra jokių nuorodų, kad jo tikslai grindžiami duomenų apie 

Kolegijos veiklos rezultatus analize (žr. susijusias pastabas pateiktas pirmiau). Atsakingos 

institucijos ir padaliniai ekspertų grupei pripažino, kad turimi duomenys nėra siejami 

tarpusavyje, kad būtų galima palyginti ir pagerinti atskirų studijų programų ar atskirų padalinių 

taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus. Atitinkami duomenys (pvz., studentų priėmimo 

tendencijos; studentų apklausose ir praktikos ataskaitose pateikti atsiliepimai; išorinių 

programų vertinimų išvados; absolventų įsidarbinimo rodikliai) yra lengvai prieinami tokiai 

analizei atlikti. (Žr. susijusias pastabas, paremtas turimais duomenimis, skyriuje „Studijų ir 

mokslo veikla“).  

44. Be to, nors AK savo SS ir atsakyme į vertinimo išvadas teigia, kad renka ir analizuoja 

duomenis apie savo vykdomą veiklą visose srityse, šio vertinimo skyriai „Studijų ir mokslo 

veikla“ ir „Poveikis regionų ir visos šalies raidai“ rodo, kad Kolegija nerenka duomenų 

sistemingai, kaip būtina strateginiams sprendimams priimti. Tai, pavyzdžiui, duomenys, skirti 

darbo rinkos poreikiams vertinti, kurie būtų naudojami planuojant studijų programas ir jų 

valdymą, ir duomenys skirti regioniniams poreikiams vertinti, kurie būtų naudojami 

planuojant taikomuosius mokslinius tyrimus, konsultacijas ir mokymosi visą gyvenimą 

veiklą.  

45. Informacija apie Kolegijos veiklos rezultatus pateikiama metinėse veiklos ataskaitose, 

kurios aptariamos su Taryba ir Akademine taryba, ir skelbiamos AK interneto svetainėje. 

Pagrindiniai duomenys teikiami nacionalinėms, regioninėms ir vietos valdžios institucijoms, 

kaip to reikalauja teisės aktai. Remiantis 2020 m. vertinimu, metinėse veiklos ataskaitose 
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pateikiamas išsamus Kolegijos veiklos aprašymas (kiek tai įmanoma pagal šiuo metu 

surinktus duomenis). Tačiau, kaip minėta anksčiau, jos yra aprašomojo, o ne analitinio 

pobūdžio, todėl jose nurodyta labai nedaug tobulintinų sričių arba jos išvis nenurodytos, taip 

pat nėra rekomendacijų ar tolesnių veiksmų planų - tokia informacija taip pat turėtų būti 

prieinama socialiniams dalininkams. Nors ataskaitos ir skelbiamos, ekspertų grupės 

susitikimai su kai kuriais vidaus socialiniais dalininkais rodo, kad AK derėtų labiau stengtis 

skleisti informaciją apie savo veiklą savo bendruomenėje.  

1.4. Žmogiškųjų išteklių valdymo veiksmingumas: 

1.4.1. Nustatyti ir taikomi aiškūs ir skaidrūs akademinio ir neakademinio personalo 

formavimo, valdymo, vertinimo principai ir procedūros; 

1.4.2. Aukštoji mokykla turi pakankamai akademinio (vidaus akademinio personalo) ir 

neakademinio personalo, kad galėtų pasiekti savo veiklos tikslus; 

1.4.3. Akademinio ir neakademinio personalo kvalifikacija atitinka aukštosios mokyklos 

tikslus; 

1.4.4. Sudarytos sąlygos akademiniam personalui tobulinti žinias ir įgūdžius, reikalingus 

mokymo ir mokslinių tyrimų veiklai; 

1.4.5. Sudaromos sąlygos neakademiniam personalui tobulinti kompetencijas. 

Personalo įdarbinimas, valdymas ir veiklos vertinimas 

46. Personalo įdarbinimo, valdymo ir vertinimo tvarka išdėstyta keliuose vidiniuose teisės 

aktuose, paskelbtuose AK interneto svetainėje (Statutas; Vidaus darbo tvarkos taisyklės; 

Administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir veiklos vertinimo principai; Dėstytojų 

atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas; Personalo valdymo 

tvarka; Darbo užmokesčio tvarka; Lygių galimybių politika; Akademinės etikos kodeksas). 

Procedūros, susijusios su darbuotojų atranka, veiklos vertinimu ir personalo valdymu, buvo 

priimtos atsižvelgiant į atitinkamą 2011 m. institucinio vertinimo rekomendaciją.  

47. Atrankos ir veiklos vertinimo taisyklėse aiškiai nurodyta, kad darbuotojų atranka 

grindžiama profesionalumo, skaidrumo, viešumo, sąžiningumo, lygių galimybių ir 

kompetetingumo principais. Jei kandidatai yra vienodai kompetentingi, AK teikia pirmenybę 

savo darbuotojams, kad padidintų jų motyvaciją ir suteiktų karjeros galimybių, bei 

absolventams. Tai yra logika pagrįsta priemonė, tačiau tik tuo atveju, jei įdarbinimo procese 

užtikrinamas skaidrumas.  

48. Akademinis personalas priimamas į darbą viešo konkurso būdu. Priėmus į darbą 

sudaroma penkerių metų sutartis, o jei kandidatas konkursą laimi antrą kartą - pasirašoma 

neterminuota sutartis. Jei kandidatas atrenkamas be viešo konkurso, sutartis sudaroma ne 

ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui. Atviro konkurso procedūra yra skaidri, joje nustatyta 

išsami laisvos darbo vietos paskelbimo tvarka, atrankos komisijos, į kurią įeina AK personalo, 

kitų aukštųjų mokyklų akademinio personalo, studentų ir socialinių partnerių atstovai (ir 

tarptautinis ekspertas konkurso į profesoriaus pareigas atveju), sudėtis ir komisijos darbo 

tvarkos taisyklės. Tiesioginio įdarbinimo be konkurso procedūra atitinka Mokslo ir studijų 

įstatymo nuostatą. Verta paminėti, kad ji galėtų užtikrinti dar didesnį skaidrumą, nustatydama 

išsamesnę įdarbinimo proceso tokiais atvejais tvarką, visų pirma todėl, kad, kaip AK vadovų 
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grupė paaiškino ekspertų grupei, AK paprastai pirmiausia įdarbina dėstytojus be konkurso, ir 

skelbia jį tik pasibaigus sutarčiai.  

49. Iš vidinių AK nuostatų ir ekspertų grupės susitikimo su administracijos darbuotojais 

matyti, kad jie įdarbinami arba atrenkami iš vidaus kandidatų, kai komitetas įvertina 

kandidato kvalifikaciją, įgūdžius ir patirtį pagal pareigybės reikalavimus, tačiau procedūrose 

turėtų būti išsamiai aprašytos vidaus ir išorės įdarbinimo taisyklės. Kaip ekspertų grupei 

paaiškino Vadovybės grupė ir administracijos personalas, kai kurie darbuotojai Kolegijoje turi 

daugiau nei vienas pareigas, nes, kaip minėta, AK pirmenybę teikia įdarbinimui iš vidaus. Tai 

turi akivaizdžių privalumų, nes AK efektyviai naudoja išteklius, o darbuotojai gali siekti 

karjeros. Tačiau svarbu tai, kad tokiu būdu Kolegija taip pat praranda naujas perspektyvas ir 

idėjas, kurios paskatintų keisti mąstyseną ir institucijos praktikas. Ekspertų grupė taip pat 

atkreipia dėmesį, kad šiuo metu AK Kokybės užtikrinimo skyriuje nėra darbuotojų (žr. skyrių 

„Kokybės užtikrinimas“).  

50. Akademinio personalo veikla vertinama kas penkerius metus, kai komisija atlieka oficialų 

atestavimo procesą, apimantį dėstymą, mokslinius tyrimus ir personalo tobulinimo veiklą. 

Tačiau per penkerių metų laikotarpį veiklos vertinimas iš esmės yra neformalus ir 

nedokumentuotas procesas; žodinį grįžtamąjį ryšį du kartus per metus ir kasmet teikia 

katedros vedėjas, remdamasis semestro pabaigos studentų apklausomis ir dėstytojo metine 

ataskaita, apimančia visą jo veiklą.  

51. AK nuostatuose aiškiai apibrėžti darbuotojų lūkesčiai, susiję su jų dėstymo krūviu (toliau 

nurodomi metiniuose dėstymo planuose) ir darbo laiko dalimi, kuri turi būti skiriama 

moksliniams tyrimams (20 % dėstytojams ir 33 % docentams). Nors per ekspertų grupės 

susitikimus socialiniai dalininkai to neminėjo, aukštesnėms pareigybėms (tokioms kaip 

profesoriaus ir asocijuoto profesoriaus) yra aiškiai apibrėžti mokslinių tyrimų tikslai, susiję su 

mokslinių tyrimų išdavų tipu ir skaičiumi bei jų kokybe (jei vertinama pagal publikacijas 

recenzuojamuose žurnaluose). Tačiau nors dauguma AK dėstytojų (65 iš 80) eina lektoriaus 

pareigas, su moksliniais tyrimais susiję šios kategorijos darbuotojų lūkesčiai nėra apibrėžti 

taip, kad skatintų jų dalyvavimą moksliniuose tyrimuose bei aukštą našumo kokybę, ir vargu 

ar gali būti naudojami vertinant jų veiklą. Per sutartyje numatytą laikotarpį jie turėtų ne tik 

atlikinėti savo kaip dėstytojų pareigas, bet ir parengti vieną straipsnį, išspausdintą 

recenzuojamame žurnale arba mokslo populiarinimo žurnale, perskaityti bent vieną pranešimą 

mokslinėje konferencijoje, atlikti konkrečias su dėstymu susijusias užduotis (pvz., parengti 

naują programą ar vadovėlį), arba dalyvauti rengiant projektus ir vykdant mokslinius tyrimus. 

Kaip ekspertų grupė sužinojo iš dėstytojų, finansinės paskatos už atliktus mokslinius tyrimus 

kol kas nėra pakankamai didelės, kad dalyvavimas juose iš esmės didėtų.  

52. Dekanai rengia susitikimus su fakultetų tarybomis, o kas tris mėnesius - su direktoriumi, 

kuriuose atsiskaito už savo veiklą, tačiau verta paminėti, jog neegzistuoja jokie oficialūs 

direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų, dekanų, katedrų vedėjų ir administracijos darbuotojų 

veiklos vertinimo mechanizmai. Jų veikla vertinama tik netiesiogiai, peržiūrint metinę 

padalinio ar Kolegijos veiklos ataskaitą.  

Darbuotojų skaičius ir kvalifikacija 
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53. 2020–2021 mokslo metais AK dirbo 80 akademinio personalo darbuotojų; per 

pastaruosius kelerius metus darbuotojų skaičius išliko gana stabilus (2016–2018 m. - 75, 

2019–2020 m. - 78; daug mažesnis skaičius pastebimas skaičių 2017–2018 m.). Tik 5 (6 %) 

personalo nariai dirbo pilnu etatu, o 75 (94 %) - puse ar mažiau nei puse etato, iš jų 22 (28 %) 

- nuo 0,5 iki 1 etato (visos darbo dienos ekvivalentas), o 53 (66 %) - mažiau nei 0,5 etato. 

Pilnu etatu dirbančių darbuotojų dalis 2016–2017 ir 2020–2021 m. laikotarpiu kito, tačiau per 

pastaruosius dvejus metus nuolat mažėjo (2016–2017 m. - 9 %, 2017–2018 m. - 23 %, 2018–

2019 m. - 12 %, 2019–2020 m. - 8 %). Labai mažą pilnu etatu dirbančių darbuotojų dalį bent iš 

dalies galima paaiškinti mažėjančiu studentų skaičiumi, taigi ir mažesniu dėstytojų krūviu, ir 

didele praktinės patirties turinčių dėstytojų dalimi (žr. toliau), iš kurių daugelis tuo pat metu 

yra dirbantys praktikai. Tačiau tai gerokai sumažina Kolegijos gebėjimą vykdyti taikomuosius 

mokslinius tyrimus, kas galiausiai ir atsispindi jos rengiamuose moksliniuose tyrimuose (žr. 

skyrių „Studijų ir mokslo veikla“).  

54. Studentų ir dėstytojų santykis (skaičius) vidutiniškai yra 8:1. Jis svyruoja nuo 10:1 

slaugos, akušerijos ir reabilitacijos kryptyse iki 5:1 maisto technologijos kryptyje. 

Atsižvelgiant į darbuotojų skaičių etatais, studentų ir dėstytojų santykis svyruoja nuo 19 ar 20 

inžinerijos, technikos, informatikos ir sveikatos mokslų kryptyse iki 26 verslo ir viešosios 

vadybos kryptyje. AK daugiausia remiasi darbuotojų skaičiaus, o ne visos darbo dienos 

ekvivalento (VDDE) rodikliais, kurie suteiktų tikslesnės ir tinkamesnės informacijos. 

55. 2020–2021 mokslo metais akademinį personalą sudarė 9 (11 %) asmenys, turintys 

mokslo (daktaro ar podoktorantūros) laipsnį (palyginti su 15 %, kurių siekta Kolegijos SVP), 

68 (85 %) asmenys, turintys magistro ar lygiavertį laipsnį, ir 3 (4 %) asmenys, turintys 

bakalauro laipsnį (asistentai). Per pastaruosius penkerius metus akademinio personalo, 

turinčio mokslinį laipsnį, dalis kito nežymiai (nuo 11 % iki 13 %). Mokslinį laipsnį turinčių 

darbuotojų dalis atitinka nacionalinius reikalavimus, tačiau jie dirba ne visą darbo dieną, o tai 

dar labiau riboja AK mokslo veiklos pajėgumus. Kasmet Kolegijoje paskaitas/praktinius 

užsiėmimus veda dėstytojai iš Lietuvos universitetų (Sveikatos mokslų universiteto, Kauno 

technologijos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto) ir užsienio institucijų. Kaip 

ekspertų grupei paaiškino Vadovybės grupė, Kolegija siekia įdarbinti absolventus, norinčius 

studijuoti doktorantūroje, ir teikia jiems paramą tai daryti. Ji taip pat tikisi per ateinančius 

dvejus ar trejus metus pritraukti daugiau darbuotojų, turinčių mokslinį laipsnį, nes 

universitetuose dirbančių dėstytojų dėstymo krūvis mažėja dėl mažėjančio studentų skaičiaus, 

atspindinčio demografinį nuosmukį. Šiuo metu vyksta diskusijos su Kauno technologijos 

universitetu.  

56. 2020–2021 mokslo metais 80 % akademinio personalo turėjo bent 3 metų praktinio darbo 

patirtį, o 80 % – ne mažesnę kaip 3 metų dėstymo patirtį tam tikro kurso srityje. Didelė 

praktinio darbo patirties turinčio personalo dalis (teisės aktai reikalauja, kad tokios patirties 

turinčių darbuotojų būtų ne mažiau kaip 50 %) atspindi AK dėmesį praktiniam lavinimui, kurį 

vertina studentai. Vis dėlto personalo pusiausvyra per daug linksta į praktinės patirties turinčio 

personalo pusę, palyginti su mokslinį laipsnį turinčiais dėstytojais, kad būtų plėtojamas 

Kolegijos mokslo veiklos potencialas.  
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57. 2020–2021 mokslo metais AK dirbo 34 administracijos ir pagalbiniai darbuotojai, iš jų 22 

(65 %) - pilnu etatu, 10 (29 %) - nuo 0,5 iki 1 etato ir 2 (6 %) - mažiau nei 0,5 etato. Visi 

darbuotojai turi bakalauro laipsnį, o 76 % turi magistro ar lygiavertį laipsnį. Ekspertų grupės 

nuomone, administracijos darbuotojų grupė pagal jų skaičių ir kvalifikaciją yra pakankama, 

kad veiksmingai padėtų Kolegijai pagrindinėse jos veiklos srityse.  

Profesinis tobulėjimas 

58. Įgyvendindama susijusią 2011 m. institucinio vertinimo rekomendaciją, AK įdiegė 

akademinio personalo kompetetingumo tobulinimo planus. Jie rengiami padalinio lygmeniu, o 

institucinį planą kasmet tvirtina direktorius ir jis peržiūrimas du kartus per metus. Kaip ekspertų 

grupė sužinojo iš Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyriaus atstovų, poreikiai 

nustatomi pagal atliekamas funkcijas ir dėstytojo dėstomus dalykus. Toks požiūris neduoda 

maksimalios naudos nei darbuotojams, nei Kolegijai ir nebūtinai yra ekonomiškai efektyvus, 

nes planai nesiejami su darbuotojų veiklos vertinimo rezultatais, o darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo veiklos poveikis šiame kontekste nėra vertinamas. Be to, planai galėtų būti aiškiai 

susiejami su strateginiais tikslais, kai bus peržiūrimas SVP.  

59. Akademiniam personalui teikiama parama studijuoti magistrantūroje (dėstytojų asistentams) 

arba doktorantūroje, dalyvauti vidiniuose mokymuose ir išoriniuose kursuose (pvz., 

pedagogikos, psichologijos, mokymo metodikos, IRT), praktikose, įvairiose tarptautinio 

mobilumo veiklose, AK ir kitų institucijų organizuojamuose seminaruose, konferencijose ir 

kituose dalijimosi žiniomis renginiuose. Remiantis 2020 m. metine ataskaita, per pastaruosius 

dvejus metus 90 % darbuotojų dalyvavo profesinio tobulėjimo veikloje; toks pat ambicingas 

tikslas buvo nustatytas ir 2021 m. SVP, tačiau COVID-19 pandemija privertė apsiriboti tik 

veikla internete. Kaip ekspertų grupė sužinojo iš dėstytojų, susitarimas, kad jie moka tik pusę 

nustatytos kainos, motyvuoja juos dalyvauti AK švietimo darbuotojų tobulinimo/si padalinio 

ir Mokslo taikomosios veiklos ir neformalaus/formalaus švietimo centro siūlomuose kursuose. 

Apskritai dėstytojai yra patenkinti siūlomomis tobulinimosi galimybėmis, tačiau ekspertų 

grupė mano, kad AK galėtų teikti paramą, kuri būtų labiau susijusi su strateginiais tikslais, 

pavyzdžiui, užsienio kalbų mokymosi srityje (žr. susijusias pastabas apie tarptautiškumą 

skyriuje „Studijų ir mokslo veikla“).  

60. Metiniai planai apima administracijos personalą, kuris mobilumo laikotarpiu gali 

dalyvauti vidaus ir išorės mokymuose, konferencijose ir seminaruose bei kitoje 

kompetetingumo tobulinimo veikloje. Nors apklaustieji darbuotojai nekėlė šio klausimo, 

ekspertų grupė mano, kad AK derėtų daugiau dėmesio skirti šios kategorijos darbuotojų 

profesiniam tobulėjimui, visų pirma todėl, kad kai kurie iš jų, dirbdami įvairiuose Kolegijos 

padaliniuose, turi turėti gana įvairių įgūdžių. Įdiegus kiekvieno darbuotojo veiklos vertinimą, 

AK galėtų tinkamai įvertinti jų lavinimo poreikius. 

1.5. Finansinių ir mokymosi išteklių valdymo veiksmingumas: 

1.5.1. Finansiniai ištekliai planuojami, paskirstomi ir naudojami racionaliai; 

1.5.2. Pritraukiami įvairūs finansiniai ištekliai aukštojo mokslo veiklai įgyvendinti; 

1.5.3. Racionaliai planuojami ir naudojami mokymosi ištekliai studijų ir mokslo (meno) 

veikloms vykdyti; 
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2. 1.5.4. Mokymosi ištekliai studijų ir mokslo (meno) veikloms vykdyti yra tinkami, 

pakankami ir prieinami. 

Finansiniai ištekliai 

61. Direktoriaus parengtą biudžeto projektą ir metinę finansinę ataskaitą tvirtina Taryba. 

Sudarant biudžetą, metų viduryje, vadovaujantis įvykdyta, vykdoma ir planuojama veikla, 

įvertinamos numatomos pajamos ir išlaidos, o finansinių metų pradžioje sąmata patvirtinama. 

Kaip ekspertų grupei paaiškino Vadovybės grupė ir Taryba, finansiniai ištekliai planuojami ir 

paskirstomi padaliniams remiantis numatomomis pajamomis, strateginiais tikslais, peržiūrint 

pažangą įgyvendinant SVP, naujus pokyčius (pvz., ketinama sukurti naują studijų programą, 

samdyti dėstytojus ir pirkti įrangą) ir susijusius padalinių nustatytus poreikius. Ekspertų 

grupės nuomone, biudžeto planavimas nėra aiškiai susietas su strateginiais tikslais. 

Strateginiai tikslai yra per daug platūs, kad veiktų kaip tinkama orientacinė sistema 

poreikiams įvertinti ir leistų imtis patikimo, tikslais pagrįsto finansinio planavimo.  

62. Kolegijos pajamų šaltiniai yra valstybės biudžeto dotacijos, mokesčiai už paslaugas 

(daugiausia už mokslą ir kursus), tikslinės lėšos (projektų dotacijos ir kt.) ir paramos lėšos 

(įvairios subsidijos, aukos ir kt.). Jos bendras biudžetas svyravo tarp 1,99 mln. EUR 2018 m., 

1,67 mln. EUR 2019 m. ir 1,70 mln. EUR 2020 m.; tikimasi, kad 2021 m. jis padidės iki 2,7 

mln. EUR, o didelė šios sumos dalis bus skirta investicijoms į infrastruktūrą. Nors 2019 m. 

AK išlaidos (1,90 mln. EUR) viršijo pajamas (1,67 mln. EUR), 2018 ir 2020 m. AK turėjo 

nedidelį biudžeto perteklių. Deficitas 2019 m. rodo planavimo proceso trūkumus, nes išlaidos 

buvo daug didesnės nei ankstesniais metais; ypač nemaža buvo vienkartinė investiciją į 

techninę įrangą. Visgi, nepaisant to, kas buvo išdėstyta pirmiau, yra įrodymų, kad AK siekia 

didinti išlaidų efektyvumą. Pavyzdžiui, siekiant sumažinti išlaidas, buvo sumažintas 

darbuotojų skaičius ir kai kurios paslaugos (valymo, IT) perduotos išorės paslaugų teikėjams; 

pasikeitus Kolegijos struktūrai ir perskirsčius atsakomybės sritis, atsirado lėšų darbo 

užmokesčiui.  

63. AK, ypač kaip valstybinei institucijai, pavyko sėkmingai diversifikuoti pajamų srautus. 

Pastaruosius trejus metus valstybės biudžeto subsidijos sudarė apie 60 % jos pajamų, o tai 

atspindi įstojusių studentų skaičių (2018 m. - 49 %; 2019 m. - 66 % ir 2020 m. - 62 %); 

tikėtina, kad 2021 m. jų dalis sumažės iki 45 %. Mokesčiai už paslaugas 2018–2020 m. sudarė 

23–25 % pajamų; tikėtina, kad 2021 m. jų dalis sumažės iki 17 %. Tikslinių ir paramos lėšų 

(ES, nacionalinių ir vietos valdžios dotacijų akademiniam bendradarbiavimui, mokymo ir 

taikomųjų mokslinių tyrimų veiklai) dalis gerokai sumažėjo - nuo 26 % 2018 m. iki 12 % 

2019 ir 2020 m., tačiau tikėtina, kad 2021 m. ji padidės iki 38 %. Finansavimas iš kitų 

šaltinių, išskyrus valstybės biudžetą, leido AK atnaujinti mokymo, mokymosi ir mokslinių 

tyrimų infrastruktūrą (pavyzdžiui, Bendrosios praktikos slaugos programos, Informacinių 

technologijų ir vadybos fakulteto ir Alytaus STEAM atviros prieigos centro įrangą). Toks 

finansavimas taip pat naudojamas prireikus padengti įprastines išlaidas (pvz., mokesčius) arba 

su mokymo procesu susijusias išlaidas (pvz., komunalines paslaugas, medžiagas ir reikmenis), 

kai valstybės biudžeto subsidijų nepakanka.  

Mokymosi ištekliai 



19 

 

64. Kaip ekspertų grupė sužinojo vizito į aukštąją mokyklą metu, siekdami planuoti ir 

paskirstyti mokymosi išteklius, Skaitmeninių technologijų, Viešųjų pirkimų bei Techninės 

priežiūros ir aprūpinimo skyriai, bei Informacijos ir savarankiškų studijų centras, remdamiesi 

SVP, renka padalinių pasiūlymus. Jei kyla vienas kitam prieštaraujančių reikalavimų, 

sprendimus priima direktoratas. Dėl tų pačių priežasčių, kaip ir biudžeto sudarymo procese, 

nėra aiškių prioritetų, kurie susietų išteklių planavimą ir paskirstymą su strateginiais 

Kolegijos tikslais.  

65. AK reguliariai skiria lėšų IT patalpoms, techninei įrangai, pastatams ir įvairioms kitos 

paskirties patalpoms atnaujinti, taip pat bibliotekos, mokymo ir mokymosi ištekliams, kurių 

sumos 2016–2020 m. kito (pvz. 2016 m. IT įrangai ir techninei įrangai skirta 132 000 EUR, 

2016 m. - 111 200 EUR, 2020 m. - atitinkamai 10 200 EUR ir 69 900 EUR), priklausomai 

nuo poreikių ir turimų lėšų. Tikimasi, kad 2021 m. IT ir techninei įrangai skirtas finansavimas 

gerokai padidės (daugiau kaip 800 000 EUR).  

66. Remiantis SS duomenimis, bendras vienam studentui tenkantis plotas padidėjo nuo 13,48 

kv. m 2016 m. iki 15,63 kv. m 2020 m. Remiantis AK pateiktais vaizdo įrašais, fakultetuose ir 

katedrose yra pilnai įrengtos specializuotos laboratorijos, skirtos praktiniam lavinimui ir 

taikomiesiems moksliniams tyrimams, ir auditorijos, aprūpintos IT įranga, o kai kurios darbo 

vietos pritaikytos neįgalių studentų poreikiams. Kai kuriomis specializuotomis laboratorijomis 

(pvz., biomedicinos mokomoji laboratorija) ir įranga naudojasi ne tik AK studentai, bet ir 

specialistai bei vidurinių mokyklų moksleiviai, dalyvaujantys Jaunųjų informatikų akademijos 

ir STEAM atviros prieigos centro veikloje. Informacijos ir savarankiškų studijų centre veikia 

visiškai automatizuota bibliotekos sistema, čia galima rasti beveik 22 000 spausdintų ir 

elektroninių leidinių bei naudotis nacionalinėmis ir tarptautinėmis elektroninėmis 

bibliotekomis ir duomenų bazėmis. Studentų ir absolventų, su kuriais susitiko ekspertų grupė, 

manymu, praktiniam lavinimui skirta įranga yra didelis Kolegijos turtas. Visgi, kai kurių 

apklaustų dėstytojų nuomone, norint plėtoti taikomuosius mokslinius tyrimus, reikėtų daugiau 

įrangos.  

67. Apibendrinant galima teigti, kad pagrindinės universalios problemos yra ribotas AK 

gebėjimas analizuoti ir vėliau vykdyti įrodymais pagrįstą strateginį planavimą ir valdymą bei 

pernelyg didelė priklausomybė nuo neformalių procesų ir ad hoc veiklos. AK vis dar ieško 

tinkamos pusiausvyros tarp greitą efektą turinčių veiklos būdų, kurie suteikia jai judrumo 

pranašumą, ir labiau formalių bei sisteminių metodų.  

Strateginis planas nėra paremtas tinkama įrodymais pagrįsta aplinkybių analize, jame 

nenustatyti pakankamai konkretūs ir išmatuojami tikslai ir prioritetai, bei numatyti siauri, 

daugiausia kiekybiniai rodikliai. Nepaisant tam tikrų atliktų patobulinimų, pažangos stebėsena 

dar neapima pakankamai sistemingos, išsamios ir kritiškos surinktų duomenų analizės, kad 

būtų galima pagerinti Kolegijos veiklos rezultatus pagrindinėse jos veiklos srityse.  

Valdymo struktūra ir valdymo įgaliojimų bei atsakomybės pasidalijimas yra aiškiai išdėstyti 

vidaus dokumentuose. Nepaisant to, dabartinė Tarybos sudėtis neatitinka teisinių reikalavimų 

(vadovaujantis vizito į aukštąją mokyklą metu surinktais įrodymais), valdymo organai 

veiksmingai nevykdo kai kurių savo strateginio valdymo funkcijų, o įdiegti mechanizmai nėra 

tinkami jų veiksmingumui vertinti. Centralizuotas sprendimų priėmimas nesumažina 
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kasdienių sprendimų priėmimo veiksmingumo, nes jis daugiausia grindžiamas neformaliais 

procesais. Procesų valdymas reguliariai peržiūrimas, tačiau jo veiksmingumą riboja 

strateginio plano trūkumai ir tai, kad nėra sistemingai renkami ir analizuojami pakankamai 

įvairūs duomenys, kad būtų galima įvertinti veiklos rezultatus ir jais pagrįsti sprendimų 

priėmimą. 

Apskritai personalo įdarbinimo procedūros yra pakankamai skaidrios, o profesinio tobulėjimo 

galimybės gana plačios ir įvairios, nors administracijos personalo atveju tai šiek tiek mažiau 

akivaizdu. Tačiau kai kurių kategorijų darbuotojams nėra oficialių taikytinų veiklos vertinimo 

mechanizmų, o tais atvejais, kai tokie mechanizmai darbuotojams taikomi, vertinimo 

rezultatai nėra susieti su profesinio tobulėjimo veikla. AK mokslinių tyrimų pajėgumus 

drastiškai silpnina labai maža akademinio personalo, dirbančio visą darbo dieną, dalis ir tai, 

kad nėra pagrindinės visą darbo dieną dirbančių darbuotojų, turinčių mokslinį laipsnį, grupės; 

darbuotojai neturi aiškiai apibrėžtų mokslinių tyrimų tikslų. 

Turėdama įvairiapusių pajamų šaltinių, AK turi pakankamai finansinių išteklių, kad galėtų 

vykdyti planuotą veiklą ir reguliariai plėsti mokymosi išteklius, taip pat pakankamai patalpų 

bei išteklių sėkmingai mokymo, mokymosi ir mokslinių tyrimų veiklai. Tačiau išteklių 

planavimas ir paskirstymas nėra aiškiai susietas su strateginiais tikslais, o tai rodo strateginio 

planavimo ir valdymo trūkumus.  

Įvairios šioje srityje nustatytos problemos turi įtakos AK veiklos rezultatams kitose trijose 

srityse. 

68. Sprendimas: sritis neatitinka minimalių reikalavimų, yra esminių trūkumų ir jai 

skiriamas 1 balas.  

69. Rekomendacijos srities tobulinimui: 

 Visų pirma, AK turėtų užtikrinti, kad jos Taryboje būtų atstovaujama visiems 

esamiems socialiniams dalininkams. Ji taip pat turėtų užtikrinti geresnę studentų 

integraciją ir skatinti aktyvesnį jų dalyvavimą valdyme, ypač sprendimų priėmimo 

procesuose.  

 AK turėtų pakeisti savo misijos apibūdinimą, kad jis būtų konkretesnis ir išryškintų 

unikalius Kolegijos bruožus, ir taip kreiptų AK strateginį valdymą tinkama linkme.  

 AK turėtų sukurti nuoseklią strateginio planavimo sistemą, peržiūrėti ir patikslinti 

savo strateginį veiklos planą, kad į jį būtų įtraukta tinkama aplinkybių analizė, 

apimanti tiek išorinę, tiek vidinę aplinką, ir nustatyti SMART tikslai, atitinkami 

rodikliai ir suderinti veiksmų planai, paremti tinkama stebėsenos ir ataskaitų teikimo 

sistema.  

 AK turėtų peržiūrėti strateginio veiklos plano rodiklius, susijusius su studentų ir 

absolventų skaičiumi, kad jie būtų susieti su darbo rinkos analize ir prognozuojama 

specialistų paklausa konkrečiuose sektoriuose ir srityse, nustatyta bendradarbiaujant su 

išorės socialiniais dalininkais.  

 AK turėtų užtikrinti savo valdymo organų atskaitomybę už jų funkcijų vykdymą ir 

sukurti mechanizmą, skirtą reguliariai peržiūrėti ir vertinti valdymo organų 

veiksmingumą. 
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 AK turėtų stiprinti savo analitinius gebėjimus, kad procesuose galėtų priimti įrodymais 

pagrįstus sprendimus. AK turėtų išvystyti sistemingą požiūrį į duomenų rinkimą ir 

analizę, apibendrinimą ir suskirstymą, bei naudojimą ir susiejimą tarpusavyje, kad dar 

labiau sustiprintų savo analitinius gebėjimus. Duomenų analizės išvados turėtų padėti 

parengti aiškiai suformuluotas rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų, o informacija 

apie išvadas, rekomendacijas ir tolesnius veiksmus, kurių imtasi, turėtų būti lengvai 

prieinama vidaus ir išorės socialiniams dalininkams.  

 AK turėtų aiškiai apibrėžti ir akademiniam personalui iškomunikuoti jiems keliamus 

lūkesčius, susijusius su moksliniais tyrimais, pagalba administracijai ir darbu 

bendruomenės labui, įskaitant mokslinių tyrimų tikslus, susijusius su numatomų 

publikacijų skaičiumi, tipu ir kokybės lygiu.  

 AK turėtų įteisinti administracijos personalo, akademinio personalo ir vadovybės 

veiklos vertinimo sistemą ir įtraukti akademiniam personalui keliamus lūkesčius į 

veiklos vertinimą. Ji taip pat turėtų susieti savo veiklos vertinimo sistemą su 

profesinio tobulėjimo veikla ir sistemingai vertinti paramos tokiam tobulėjimui 

poveikį.  

 AK turėtų parengti personalo ugdymo strategiją, kuri užtikrintų tinkamą praktinės 

patirties ir mokslinių tyrimų potencialo pusiausvyrą. Prioritetas turėtų būti teikiamas 

akademinio personalo, dirbančio visą darbo dieną, skaičiaus didinimui.  

 Biudžeto planavimas ir lėšų skyrimas padaliniams turėtų būti glaudžiai susijęs su 

aiškiais ir konkrečiais strateginiais tikslais bei prioritetais ir pagrįstas atitinkama 

kiekvieno padalinio kvalifikacijos tobulinimo poreikių analize.  

70. Gerosios praktikos pavyzdžiai:  

  AK giriama už nuoseklias ir sėkmingas pastangas diversifikuoti pajamų srautus.  

 

3.2. Kokybės užtikrinimas  

Kokybės užtikrinimo sritis analizuojama pagal šiuos Metodikoje nustatytus rodiklius ir 

kriterijus. 

2.1. Vidinės kokybės užtikrinimo sistemos funkcionalumas ir veiksmingumas: 

2.1.1. Aukštoji mokykla yra patvirtinusi ir viešai paskelbusi vidaus kokybės užtikrinimo 

dokumentus, atitinkančius Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo standartus 

ir gaires;  

2.1.2. Vidinio kokybės užtikrinimo planavimo, įgyvendinimo ir tobulinimo priemonės yra 

tinkamos, taikomos periodiškai ir užtikrina visos institucijos ir socialinių dalininkų 

dalyvavimą; 

2.1.3. Nurodyti veiklų planavimo, įgyvendinimo, stebėsenos, periodinio vertinimo ir 

tobulinimo procesai; 

2.1.4. Studentai ir akademinis bei neakademinis institucijos personalas gauna veiksmingą 

paramą;  

2.1.5. Apibrėžtos ir taikomos akademinio sąžiningumo, tolerancijos ir nediskriminavimo, 

apeliavimo ir etikos nuostatos ir procedūros;  
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2.1.6. Išorinio vertinimo rezultatai naudojami aukštosios mokyklos veiklai gerinti. 

Vidinės kokybės užtikrinimo sistemos kūrimas ir veikimas 

71. AK yra įdiegusi ISO 9001:2015 sertifikavimo dokumentus turinčią vidaus kokybės 

valdymo sistemą. Kokybės politika ir Kokybės vadovas skelbiami AK interneto svetainėje, 

kartu su Kolegijos atliktų apklausų rezultatais ir išorinio institucinio bei programų vertinimo 

išvadomis.  

72. 2011 m. vertinimo grupė rekomendavo, kad AK, prieš įdiegdama tarptautiniu mastu 

akredituotą kokybės užtikrinimo sistemą, pati įvertintų, kaip ji atitinka Europos aukštojo 

mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatas ir gaires (ESG). Ekspertų grupės nuomone, 

esama sistema dar nevisiškai atitinka ESG, o diskusijos su atsakingais vidaus socialiniais 

dalininkais rodo, kad reikia užtikrinti geresnį ESG supratimą ir bendrą jų aiškinimą. Tiek 

kuriant, tiek taikant sistemą daugiausia dėmesio skiriama procedūrų laikymuisi, o ne kokybės 

gerinimui. Peržiūrėjus sistemą pagal ESG, ekspertų grupė siūlo AK imtis priemonių, 

skatinančių savęs įsivertinimą, apmąstymus ir analizę bei ugdančius mąstysenos pokyčius, 

nukreiptus į kokybės gerinimą ir kokybės kultūrą. Dauguma reikšmingų ESG yra visiškai arba 

iš esmės integruoti į kokybės užtikrinimo procesus ir procedūras (žr. susijusią rekomendaciją 

dėl personalo veiklos vertinimo (1.5 ESG) skyriuje „Valdymas“). Kalbant apie 1.3 ESG („Į 

studentus orientuotas mokymasis, mokymas ir vertinimas“), SS tik užsimenama apie lanksčias 

studijų galimybes, tenkinančias įvairius studentų poreikius. Kai kurie šiame ESG 

akcentuojami elementai (pvz., studentų dalyvavimas rengiant ir peržiūrint programas; 

mokymo ir mokymosi metodų įvairovė, įskaitant aktyvaus mokymosi metodus, skundų ir 

apeliacijų nagrinėjimo procedūros) yra nagrinėjami taikant kokybės užtikrinimo procedūras. 

Tačiau dokumentuose aprašytoje metodikoje mažai dėmesio skiriama į studentą orientuotam 

studijų turiniui ir ryšiui tarp į studentą orientuoto mokymosi ir mokymo bei į studentą 

orientuoto vertinimo metodo. Kaip paaiškinta „Valdymo“ ir „Studijų ir mokslo veiklos“ 

skyriuose, taip pat įžvelgiama nemažai galimybių tobulinti duomenų rinkimą ir analizę, kad 

būtų galima veiksmingai valdyti studijų programas ir kitą veiklą (ESG 1.7, „Informacijos 

valdymas“) (žr. susijusias pastabas skyriuje „Valdymas“). 

73. Remiantis Kokybės vadovu, metinis kokybės užtikrinimo priemonių planavimas 

grindžiamas SVP. Tokiu būdų nustatomos rizikos bei įgyvendinimo ir tobulinimo priemonės. 

Tačiau, kaip nurodyta „Valdymo“ skyriuje, SVP nenumato tinkamos metinio planavimo 

sistemos. Kokybės užtikrinimo sistema įgyvendinama pasitelkiant 13 procesų, kurie yra skirti 

visiems AK veiklos aspektams bendrai aprėpti (tarpinius procesai, tokie kaip veiklos 

planavimas ir analizė, neatitikčių valdymas ir taisomieji veiksmai; ir procesus, susijusius su 

pagrindinėmis sritimis, tokiomis kaip studijų programų ir taikomųjų mokslinių tyrimų 

valdymas). Pagal Vadovą, sistemos veiksmingumą stebi auditai, o jį kasmet peržiūri procesų 

šeimininkai, remdamiesi ankstesnių vertinimų sprendimais ir išorės bei vidaus veiksnių 

analize, surinktais duomenimis (SVP rodikliais, socialinių dalininkų atsiliepimais), turimais 

ištekliais, rizikos mažinimo veiksmais ir nustatytomis tobulinimo galimybėmis. Vertinimo 

metu nustatomos tobulintinos sritys ir taisomieji veiksmai, kurių reikia imtis. 

74. Susitikimuose su vidaus socialiniais dalininkais ekspertų grupė gavo nedaug įrodymų 

apie vidaus kokybės užtikrinimo sistemos veiksmingumą. Studijų programų valdymo 
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koregavimai, įskaitant daugiau galimybių studentams teikti atsiliepimus (žr. toliau), yra 

pagrindiniai pačios sistemos patobulinimai. Be to kas jau paminėta pirmiau, atlikus metinius 

vertinimus AK buvo atlikti struktūriniai pokyčiai (žr. „Valdymas“); peržiūrėti dėstytojų 

tvarkaraščiai bei dvejų programų kurso aprašai. Nustatytas ribotas tobulinimo galimybes 

galima paaiškinti tuo, kad sistema orientuota į procedūrų laikymąsi, o ne į kokybės gerinimą, 

taip pat tuo, kad sistemingai nerenkami, neanalizuojami ir tarpusavyje nesusiejami 

pakankamai įvairūs duomenys, kuriais būtų galima remtis priimant sprendimus (žr. 

„Valdymas“ ir „Studijų ir mokslo veikla“), turimas ribotas duomenų rinkimo priemonių 

pasirinkimas ir egzistuoja kokybės ciklo spraga. Auditų skaičius sumažėjo nuo 11 (2016 m.) 

iki 2 (2020 m.) Rinkdama grįžtamąjį ryšį AK daugiausia remiasi ataskaitomis ir apklausomis 

(reguliariomis naujai įstojusių, paskutinio kurso ir programos „Erasmus+“ studentų 

apklausomis ir semestro pabaigos studentų kursų vertinimo apklausomis, įvestomis 

atsižvelgiant į 2011 m. vertinimo rekomendaciją; absolventų apklausomis ir ad hoc 

apklausomis, tokiomis kaip, pavyzdžiui, neseniai atlikta apklausa apie „psichologinę 

atmosferą“ tarp akademinės bendruomenės narių). Išskyrus studentų apklausą apie jiems 

teikiamą paramą, nėra oficialaus mechanizmo, pagal kurį būtų reguliariai renkama studentų ir 

personalo nuomonė apie institucijos valdymo klausimus (priešingai yra su klausimais apie 

mokymą ir mokymąsi, kuriems daug dėmesio skiriama pirmiau minėtose apklausose ir kurie 

minimi AK atsakyme į vertinimo išvadas). Pokalbiai ir apskritojo stalo diskusijos su 

socialiniais partneriais rengiamos ad hoc ir nėra pagrįstos struktūrizuotu metodu. Įvairių iš 

esmės neformalių institucijos valdymo procesų (žr. „Valdymas“) kokybės ciklas dar 

neužbaigtas, nes nepateikiama dokumentais pagrįstų vidaus rekomendacijų ar pasiūlymų dėl 

jų tobulinimo ir tolesnių veiksmų. Galiausiai už kokybės užtikrinimą atsakingų padalinių ar 

asmenų atskaitomybė turėtų būti padidinta, o tai būtų galima pasiekti, jei be šiuo metu AK 

interneto svetainėje skelbiamų apklausų rezultatų, būtų skelbiami ir paskesnė veikla, kurių 

buvo imtasi.  

75. Kokybės vadove atsakomybė už kiekvieną kokybės valdymo procesą aiškiai priskirta 

aukščiausio ar viduriniojo lygio vadovams arba kitam asmeniui ar padaliniui, o Kokybės 

užtikrinimo skyrius šioje sistemoje atlieka koordinatoriaus ir pagalbininko vaidmenį. Tačiau 

ekspertų grupės vizito į aukštąją mokyklą metu atsakomybės paskirstymo tvarka dar nebuvo 

patikslinta, nes Kokybės užtikrinimo skyriuje buvo laisva darbo vieta, o kokybės komitetas, 

kuris, kaip tikimasi, įtrauks platesnį socialinių dalininkų ratą, dar neveikė. Kai Departamentas 

arba komitetas, o taip pat ir Mokslo taikomosios veiklos ir neformalaus/formalaus švietimo 

centras bus aprūpinti personalu arba veiks, jiems taip pat derėtų išsiaiškinti kokio indėlio iš jų 

tikisi Akademinė taryba, kad galėtų veiksmingai vykdyti savo užduotį, susijusią su kokybės 

užtikrinimo sistemos priežiūra ir taikomųjų mokslinių tyrimų kokybės bei rezultatų vertinimu 

(žr. susijusias pastabas skyriuje „Valdymas“).  

76. Kokybės užtikrinimo procesų savininkai yra direktorius, direktoriaus pavaduotojas, 

administracinio padalinio vadovas arba darbuotojas. Ekspertų grupės nuomone, dėstytojų ir 

studentų dalyvavimas kasmetiniame sistemos vertinime galėtų suteikti naudingų įžvalgų 

siekiant padidinti jos veiksmingumą (žr. susijusią pastabą apie grįžtamąjį ryšį instituciniais 

klausimais toliau). ESG rekomenduoja, kad institucijos įtrauktų socialinius dalininkus tiek į 

kokybės užtikrinimo sistemos kūrimą, tiek į jos vertinimą. Studentai ir dėstytojai, su kuriais 
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susitiko ekspertų grupė, paaiškino, kad jie dalyvauja kokybės užtikrinimo veikloje per savo 

atstovus studijų programų komitetuose, taip pat per grįžtamąjį ryšį, teikiamą apklausose 

(kuriose dalyvauja studentai), internetinėje grįžtamojo ryšio priemonėje ir neformaliai. 

Studentų nuomone, AK kartais atsižvelgia į jų atsiliepimus. Tai rodo tokie pokyčiai kaip 

dėstytojo atleidimas iš darbo atsižvelgiant į apklausos rezultatus, neseniai įvestas neformalus 

pokalbis po paskaitų apie tai, kas pavyko ar nepavyko, ir dabar viena valanda oficialiai 

skiriama egzaminų rezultatams aptarti. Tai laikoma studijų procese kokybės pagerėjimu, nes, 

remiantis SKVC pateikta informacija, anksčiau pateikti skundai rodė, kad kai kurie dėstytojai 

nebuvo pilnai kvalifikuoti vesti savo kursus. Socialiniai partneriai yra atstovaujami studijų 

programų komitetuose; kaip pažymėta pirmiau, jiems reikėtų įdiegti įvairesnių oficialių 

grįžtamojo ryšio mechanizmų.  

77. Kokybės užtikrinimo sistema sukurta taip, kad apimtų visas pagrindines Kolegijos 

veiklos sritis, įskaitant švietimą (studijų programas ir neformalųjį švietimą), taikomuosius 

mokslinius tyrimus ir konsultacines paslaugas bei administravimą ir valdymą, tačiau kokybės 

užtikrinimo veiklos ir įgyvendinimo mastas atskirose srityse iš esmės skiriasi.  

78. Studijų programų valdymo procesas apima visus etapus - nuo naujos programos 

planavimo, pagrįsto darbo rinkos analize, kai idėją ją sukurti pasiūlo vidaus ar išorės 

socialinis dalininkas, iki nuolatinio vykdomos programos vertinimo, kurį du kartus per metus 

atlieka Studijų programų komitetas, remdamasis studentų kursų vertinimo apklausomis, 

studentų praktikų ataskaitomis, absolventų karjeros duomenimis ir socialinių partnerių 

surinktais atsiliepimais. Kiekvienas komitetas rengia programos tobulinimo planus ir 

pažangos ataskaitas. Tačiau, kaip paaiškino ekspertų grupė (žr. skyrius „Valdymas“ ir 

„Studijų ir mokslo veikla“), reikia tobulinti programų veiklos rezultatų duomenų analizę, o 

AK dar neturi perspektyvinio mechanizmo, kuris leistų sistemingai atlikti vidutinės trukmės ir 

ilgalaikį darbo rinkos paklausos vertinimą ir taip planuoti studijų programas. AK neseniai 

pradėjo vykdyti praktikantų apklausas, kad įvertintų savo neformaliojo švietimo kursus ir 

renginius; kaip pažymėta skyriuje „Poveikis regionų ir visos šalies raidai“, AK dar neturi 

mechanizmo, kuris, vadovaujantis darbo rinkos poreikių vertinimu, leistų planuoti mokymosi 

visą gyvenimą veiklą į ateitį.  

79. Studentai ir dėstytojai, su kuriais susitiko ekspertų grupė, paaiškino, kad jie teikia 

atsiliepimus apie studijų programas per savo atstovus įvairiose institucinio ir padalinio 

lygmens valdymo organuose, per kursų vertinimo apklausas (kuriose dalyvauja studentai) ir 

neformaliai, kuomet minėti valdymo organai nėra įtraukiami. Vis dėlto iš pokalbių ekspertų 

grupė daro išvadą, kad studentų indelis į studijų kokybės užtikrinimą yra gana ribotas. AK 

derėtų numatyti būdus, kaip paskatinti studentus aktyviau įsitraukti į ugdymo turinio 

planavimą ir plėtrą bei švietimo procesą. 

80. Susitikimuose su ekspertų grupe už mokslinius tyrimus atsakingi arba su jais susiję 

vidaus socialiniai dalininkai paminėjo įvairius aspektus, į kuriuos atsižvelgiama vertinant 

taikomųjų mokslinių tyrimų veiklą (pvz., kiekybiniai metinės ataskaitos duomenys, tokie kaip 

finansavimo lygis ir projektų skaičius; darbuotojų laiko dalis, skirta moksliniams tyrimams; 

tyrimuose dalyvaujančių studentų skaičius; studentų atsiliepimai; išoriniai vertinimai). Šie 

duomenys neformuoja nuoseklaus požiūrio į vertinimą institucijos ir atskirų darbuotojų 
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lygmenimis ir daugiausia dėmesio skiria kiekybiniams aspektams. Ekspertų grupė nerado 

įrodymų, kad būtų sukurtas specialus oficialus konsultavimo paslaugų kokybės įvertinimo 

mechanizmas.  

81. Valdymo ir administravimo kokybės užtikrinimo mechanizmai, įskaitant valdymo organų 

(žr. „Valdymas“) ir administracinių padalinių veiklos efektyvumą, turi būti labiau 

formalizuoti. Šiuo metu jie grindžiami metinės ataskaitos peržiūra, kurioje daugiausia 

dėmesio skiriama tam, kas buvo padaryta, o ne veiklos rezultatams, bei nepateikiamos 

oficialios vidaus rekomendacijos dėl tolesnių veiksmų ir jų stebėsenos.  

82. Pokalbyje su ekspertų grupe Vadovų grupė išreiškė nuomonę, kad vidaus kokybės 

užtikrinimo sistema yra pernelyg biurokratiška, labai apkrauna išteklius ir riboja 

kūrybiškumą. Kadangi ekspertų grupė rekomenduoja peržiūrėti visą sistemą, atsižvelgiant į 

jos veiksmingumą, ir formalizuoti kai kuriuos mechanizmus, tai suteikia AK galimybę 

nustatyti bei įvardinti procesus ir procedūras, kurie yra apsunkinantys, bet neturi pridėtinės 

vertės. 2019 m. AK sprendimas nesikreipti dėl ISO 9001:2015 pakartotinio sertifikavimo 

suteikia daugiau lankstumo peržiūrint sistemą. Vis dėlto ekspertų grupė mano, kad AK turėtų 

žiūrėti į kokybės užtikrinimą kaip į pagrindinį Kolegijos veiklos elementą, o ne kaip į 

papildomą veiklos, kurią reikia vykdyti dėl išorės reikalavimų, sluoksnį. Toks požiūris padėtų 

plėtoti institucinę kokybės kultūrą.  

Parama studentams ir darbuotojams  

83. Kaip patvirtino ekspertų grupės organizuojamuose susitikimuose dalyvavę studentai, AK 

jiems teikia įvairiapusę paramą. Neseniai atlikta pasitenkinimo šia parama apklausa rodo, kad 

vienintelės paramos rūšys, kurių šiuo metu trūksta, yra studentų grupių mentoriai ir 

stipendijos praktikoms. Įvadinės savaitės metu naujai įstoję studentai susitinka su Studentų 

atstovybe ir gauna informacijos, susijusios su studijomis bei mobilumu. Užtikrinant 

akademinę paramą, kiekvienai grupei paskirtas „kuratorius“ teikia informaciją visais rūpimais 

klausimais, o kursų dėstytojai rengia individualias arba grupines įvadines paskaitas 

(„konsultacijas“). Naujai įstojusiems studentams, kurie vidurinėje mokykloje gavo žemus 

įvertinimus (kasmet tai sudaro didelę dalį stojančiųjų), skiriamos papildomos konsultacijos. 

Sumažėjo dėl akademinio nepažangumo nubyrėjusių studentų skaičius, net ir tose 

programose, kuriose iš pradžių jis buvo didelis (pavyzdžiui, 2016–2017 m. m. Vadybos 

programoje - 46 %, o 2019–2020 m. m. - 6 %). Nuo 2019 m. siūloma psichologinė pagalba 

individualių ir grupinių užsiėmimų forma. Marketingo centras teikia pagalbą ieškant praktikos 

vietos bei siūlo profesinio konsultavimo paslaugas. Administracinę paramą teikia Studijų 

centras. Finansinė parama apima tiek AK išlaikymo išmokas, tiek skatinamąsias stipendijas, 

įskaitant specialias stipendijas neįgaliems studentams, o be to dar ir valstybės institucijų ir 

įvairių organizacijų skiriamas stipendijas. Kolegija taip pat organizuoja įvairias integracijos, 

sporto ir laisvalaikio veiklas bei siūlo apgyvendinimą AK bendrabutyje. Neįgaliems 

studentams siūlomi individualūs studijų planai, pritaikyti vertinimo metodai ir poreikius 

atitinkančios patalpos, ypač Informacijos ir vadybos fakultete. 

84. AK lankosi mokyklose ir organizuoja atvirų durų dienos renginius, kad pritrauktų būsimus 

studentus. Kadangi dėl įvairių rūšių paramos AK yra patraukli studentams, Kolegija galėtų 

apsvarstyti galimybę aktyviau bendrauti su būsimais studentais iš nepalankioje socialinėje 
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padėtyje esančių šeimų. Atsakyme į vertinimo išvadas AK nurodo, kad Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas neleidžia jai gauti duomenų apie būsimus 

studentus iš socialiai remtinų šeimų ir su jais susisiekti. Vis dėlto ekspertų grupė mano, kad 

Kolegija galėtų rasti tinkamų komunikacijos kanalų, kuriais būtų galima orientuotis ne į 

atskirus būsimus studentus, o į socialiai remtinų asmenų grupes, ir savo reklamos 

kampanijose pabrėžti įstaigos atvirumą socialiai remtiniems pareiškėjams.  

85. Tiek akademinis, tiek administracijos personalas yra supažindinamas su Kolegijos vidaus 

taisyklėmis ir veikla, konsultuojamas padalinio vadovo ir, jei reikia, mokomas ar 

instruktuojamas. Darbuotojai, su kuriais susitiko ekspertų grupė, yra visiškai patenkinti 

parama, kurią jie gavo įvadiniu laikotarpiu. AK derėtų apsvarstyti galimybę teikti tam tikrą į 

paskatą panašią finansinę paramą dėstytojams, studijuojantiems doktorantūroje, kad pritrauktų 

daugiau etatinių darbuotojų ir padidintų savo mokslinių tyrimų potencialą.  

Etika ir apeliacijų pateikimo procedūra 

86. Etikos klausimai aptariami AK akademinės bendruomenės narių pasirašytame 

Akademinės etikos kodekse, Lygių galimybių politikoje ir Studijų reglamente, kuriuose 

nustatytos nuobaudos už kodekso pažeidimą. Kodekse aiškiai išdėstyti akademinio 

sąžiningumo, tolerancijos ir nediskriminavimo principai. Kovai su plagiatu studentų 

kursiniuose ir baigiamuosiuose darbuose naudojama speciali programinė įranga. Etikos 

taisyklių pažeidimus nagrinėja Akademinės etikos komisija, sudaryta iš dėstytojų, kitų 

darbuotojų ir studentų. Reikalavimas pasirašyti kodeksą, galimos sankcijos ir visų vidaus 

socialinių dalininkų dalyvavimas komisijos veikloje, atrodo, užtikrina, kad kodekso būtų 

praktiškai laikomasi arba pažeidimo atvejai būtų nustatomi ir sprendžiami nešališkai. Tačiau 

2020 m. Centralizuotos vidaus audito tarnybos ir Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir 

procedūrų kontrolieriaus tarnybos auditai atskleidė keletą etikos pažeidimo atvejų, be kita ko, 

susijusių su nedeklaruotais privačiais interesais. Iš gautų dokumentų ekspertų grupė supranta, 

kad šiuos pažeidimus pati AK neseniai peržiūrėjo ir sprendė. Nepaisant to, dabartinės etikos 

standartų laikymosi tvarkos veiksmingumas turėtų būti įvertintas atliekant rekomenduojamą 

kokybės užtikrinimo sistemos vertinimą.  

87. Apeliacijų ir skundų teikimo tvarka nustatyta Studijų  Reglamente ir Apeliacijų teikimo ir 

nagrinėjimo tvarkoje. Apeliacijas ir skundus nagrinėja ad hoc sudaryta komisija, o kitus 

ginčytinus mokymo ir mokslinių tyrimų klausimus - Ginčų komisija, abiem atvejais 

dalyvaujant studentams. Iki šiol buvo pateiktas ir atmestas vienas studento prašymas 

persvarstyti incidentą egzamino metu; išnagrinėta ir atmesta viena apeliacinė byla, nes 

priimtas sprendimas laikytas objektyviu; skundų pateikta nebuvo. Studentai, su kuriais 

susitiko ekspertų grupė, yra informuoti apie procedūras, kurios skelbiamos AK interneto 

svetainėje, tačiau negalėjo pakomentuoti jų veiksmingumo ar nešališkumo, nes nebuvo susiję 

su šiomis bylomis. Bylų skaičius yra per mažas, kad ekspertų grupė galėtų daryti patikimas 

išvadas.  

Tolesni veiksmai, susiję su išorinio vertinimo išvadomis 

88. Į šį išorinį vertinimą įeinanti pateikta SS atitiko SKVC nustatytą struktūrą, tačiau jos 

kokybė buvo prasta. Nors kai kurios detalės ir pasikartojimai buvo pertekliniai, SS pateikia 
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mažai esminės ar pakankamai aiškios informacijos, ypač apie valdymo ir kokybės užtikrinimo 

procesus. Jame nebuvo pateikta jokios savianalizės ar apmąstymų, susijusių su vertinimo 

kriterijais, kuriuose būtų aiškiai nurodytos AK savęs vertinimo proceso metu nustatytos 

stipriosios bei tobulintinos sritys.  

89. Tai, kiek AK atsižvelgė į 2011 m. institucinio vertinimo rekomendacijas skiriasi 

priklausomai nuo tam tikros nustatytos problemos. Vertinime nurodytos rekomendacijos buvo 

visiškai įgyvendintos tais atvejais, kai jose buvo kalbama apie procedūrų priėmimą. 

Pavyzdžiui, Kolegija yra priėmusi ir paskelbusi Akademinės etikos kodeksą, Studijų 

Reglamentą, Kokybės vadovą studentams, studentų praktikos ir vertinimo (rašto darbų, 

egzaminų, baigiamųjų darbų) procedūras. Šiuo metu studentams atstovaujama valdymo 

organuose ir fakultetų tarybose, studijų programų komitetuose, Akademinės etikos komisijoje 

ir Apeliacinėje komisijoje. Naujosios procedūros ir tvarka leido užtikrinti skaidresnę įprastą 

Kolegijos veiklą ir prisidėjo prie jos atskaitomybės. Tačiau rekomendacijos, susijusios su 

strateginiu planavimu ir valdymu (pvz., aiškūs prioritetai, kurie turi būti apibrėžti 

strateginiuose planuose; personalo ugdymo, taikomųjų mokslinių tyrimų plėtros ir regioninio 

dalyvavimo strategijos), liko neįgyvendintos. Kaip minėta anksčiau, riboti strateginio 

planavimo ir valdymo gebėjimai yra pagrindinė horizontalioji problema, turinti įtakos 

Kolegijos atitikčiai šio institucinio vertinimo kriterijams.  

90. Apibendrinant galima teigti, kad vidinė kokybės užtikrinimo sistema dar nevisiškai 

atitinka ESG, nes ji apskritai orientuota į procedūrų laikymąsi, o ne į kokybės gerinimą, o taip 

pat ir kai kuriuos Europos standartus. Įsipareigojimai aiškiai paskirstyti kokybės užtikrinimo 

procesų savininkams, o vidaus ir išorės socialiniai dalininkai tam tikru mastu dalyvauja juos 

įgyvendinant, tačiau dėl laisvos darbo vietos Kokybės užtikrinimo skyrius neatlieka savo 

funkcijų. Yra nedaug įrodymų, kad kokybės užtikrinimo priemonės ir vidaus kokybės 

sistemos veiksmingumas būtų tinkamai suplanuoti, o tai visų pirma atspindi strateginio 

planavimo ir duomenų rinkimo bei analizės problemas, nustatytas valdymo srityje. 

Atsižvelgdama į ankstesnio vertinimo rekomendacijas, AK pasitelkė įvairias institucinio 

valdymo procedūras, kurios padidino jos veiklos skaidrumą, tačiau dar nesukūrė patikimos 

strateginio planavimo ir valdymo sistemos.  

AK teikia nemažą paramą studentams ir tinkamą paramą darbuotojams jų įvadiniu laikotarpiu. 

Atsižvelgdama į šiuo metu ribotą mokslinių tyrimų potencialą, Kolegija galėtų teikti tam tikrą 

finansinę paramą darbuotojams, kad paskatintų juos studijuoti doktorantūroje.  

AK turi politiką ir procedūras, užtikrinančias, kad jos darbuotojai ir studentai laikytųsi etikos 

principų, tačiau išorės auditas rodo, kad procedūrų veiksmingumas turėtų būti įvertintas 

atliekant vidaus kokybės užtikrinimo sistemos vertinimą. Atrodo, kad apeliacijų ir skundų 

nagrinėjimo procedūros yra skaidrios, tačiau dėl labai mažo pateiktų apeliacijų ir skundų 

skaičiaus ekspertų grupė negali įvertinti jų veiksmingumo ar nešališkumo.  

91. Sprendimas: sritis - sritis atitinka minimalius reikalavimus, yra trūkumų, kuriuos būtina 

pašalinti, ir jai suteikiami 2 balai. 

92. Rekomendacijos srities tobulinimui: 
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 AK turėtų persvarstyti ir peržiūrėti savo kokybės užtikrinimo sistemą, kad ji pilnai 

atitiktų Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatų ir gairių 1 dalį. 

Tai darydama ji turėtų užtikrinti, kad į studentą orientuotas mokymasis, dėstymas ir 

vertinimas būtų tinkamai suprantami ir į juos būtų prideramai atsižvelgta kokybės 

užtikrinimo sistemoje.  

 AK turėtų sukurti ir įgyvendinti mechanizmą, kuris reguliariai vertintų jos kokybės 

užtikrinimo sistemos patikimumą ir veiksmingumą, siekiant sukurti sistemą, kurioje 

daugiausia dėmesio būtų skiriama kokybės gerinimui. Vertinimo metu taip pat turėtų 

būti nagrinėjamas procedūrų, skirtų etikos normų laikymuisi užtikrinti, 

veiksmingumas. 

 AK turėtų sukurti mechanizmą, pagal kurį studentai ir darbuotojai galėtų reguliariai 

teikti atsiliepimus institucijos klausimais.  

 AK turėtų skelbti informaciją apie tolesnius veiksmus, kurių imtasi atsižvelgiant į 

surinktą grįžtamąją informaciją. 

 AK turėtų prioritetine tvarka užtikrinti, kad Kokybės užtikrinimo skyriuje būtų 

pakankamai darbuotojų.  

 AK turėtų išplėsti kokybės užtikrinimo sistemą, kad ji visapusiškai apimtų visus 

Kolegijos veiklos aspektus, įskaitant administravimą, valdymą, vadovavimą, 

mokslinius tyrimus ir darbą bendruomenės labui.  

 AK turėtų oficialiai įteisinti administracinių padalinių vertinimą kaip kokybės 

užtikrinimo sistemos dalį.  

 AK turėtų užtikrinti, kad būtų sistemingai imamasi tolesnių veiksmų, susijusių su 

kokybės užtikrinimo veikla, įskaitant išorinių vertinimų rekomendacijas.  

 

 3.3. Studijų ir mokslo (meno) veikla  

Studijų ir mokslo (meno) veiklos sritis analizuojama pagal šiuos Metodikoje nustatytus 

rodiklius ir kriterijus.  

3.1. Mokslo (meno) veiklos lygis, studijų ir mokslo (meno) veiklos suderinamumas ir jos 

atitikimas strateginiams veiklos tikslams: 

3.1.1. Vykdoma studijų ir mokslo (meno) veikla ir jos rezultatai atitinka aukštosios 

mokyklos misiją ir strateginius tikslus;  

3.1.2. Mokslo (meno) veiklos lygis yra pakankamas aukštosios mokyklos vykdomoms 

studijoms; 

3.1.3. Studijos grindžiamos mokslo (meno) veikla;  

3.1.4. Nuosekliai pripažįstamos užsienyje įgytos kvalifikacijos, dalinės studijos ir ankstesnis 

neformalusis mokymasis bei savišvietos rezultatai. 

93. Strateginiame veiklos plane AK siekia teikti studijų programas, tenkinančias regiono 

darbo rinkos ir visuomenės poreikius. Susitikimuose su vidaus ir išorės socialiniais 

dalininkais ekspertų grupei buvo pateikta daug įrodymų, kad AK noriai reaguoja į socialinių 

partnerių poreikius kurdama naujas programas ir kad kai kurių studijų krypčių absolventai yra 

labai paklausūs regioninėje darbo rinkoje. Tačiau kurdama naujas programas AK veikiau 

atsako, o ne pati imasi iniciatyvos reaguodama į ad hoc pasiūlymus, kuriuos dažniausiai 
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pateikia socialiniai partneriai. Šiuo metu ji neturi mechanizmo, kuris leistų sistemingai vertinti 

ir analizuoti regioninės darbo rinkos poreikius vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu. 

94. AK siūlo 13 programų (žr. „Įvadą“). 2019–2020 metais keturios programos 

(Kompiuterinių tinklų administravimas; Virtualiosios technologijos; Finansai; Tarptautinis 

verslas), kuriose studentų skaičius mažėjo drastiškiausiai, buvo panaikintos, ir įsteigtos 

keturios naujos (Informacinės sistemos; Multimedija ir vizualinė komunikacija; 

Kineziterapija; Verslo vadyba). Studentų, įstojusių į visas iki 2019–2020 m. siūlomas 

programas, išskyrus Bendrosios praktikos slaugos programą, skaičius nuo 2016–2017 m. iki 

2020–2021 m. nuolat mažėjo. Į naująją Informacinių sistemų programą įstojo labai mažai 

studentų (7 2018–2019 m. ir 6 2020–2021 m.), o į kitas naujas programas per pastaruosius 

dvejus metus studentų skaičius didėjo (Multimedija ir vizualinė komunikacija: 2019–2020 m. 

- 5, o 2020–2021 m. - 16; Kineziterapija: atitinkamai 26 ir 38; Verslo vadyba: atitinkamai 17 

ir 39). Aiškindama ekspertų grupei mažėjančio stojančiųjų skaičiaus priežastis, AK 

daugiausia dėmesio skyrė išoriniams veiksniams, pavyzdžiui, demografiniam nuosmukiui ir 

emigracijai. Ekspertų grupė nerado įrodymų, kad šios jų išvados pagrįstos sisteminga ir 

išsamia turimų atskirų programų ir visų programų veiklos duomenų analize, atlikta siekiant 

nustatyti pagrindines studentų priėmimo ir išlaikymo problemų priežastis (žr. susijusias 

pastabas dėl duomenų rinkimo ir analizės skyriuose „Valdymas“ ir „Kokybės užtikrinimas“).  

95. Iš kitų turimų duomenų taip pat matyti, kad studijų programos kai kuriais atžvilgiais 

galėtų būti tobulinamos, o ypač kai kalba eina apie jų kokybę, kuri yra pabrėžta misijos 

apibūdinime, ir (arba) atitikimą regioninės darbo rinkos poreikiams, minimą strateginiuose 

tiksluose. Kalbant apie programų kokybę, paskutinio SKVC išorinio vertinimo metu jos 

surinko nuo 14 iki 19 balų iš 24 (daugumos programų balai svyruoja nuo 14 iki 16 balų). 

Bendras studijų nebaigusių studentų skaičius (procentinė dalis nuo visų studentų skaičiaus 

tam tikrais mokslo metais) išliko aukštas (2016–2017 m. m. - 19 %, 2017–2018 m. m. - 20 %, 

2018–2019 m. m. - 17 %, 2019–2020 m. m. - 27 %, 2020–2021 m. m. - 20 %). Tarp pirmojo 

kurso studentų, kurie nutraukė studijas, nuo 14 % iki 60 %, priklausomai nuo studijų krypties, 

tai padarė „savo noru“; pagrindines priežastis reikėtų atidžiau išanalizuoti. Remiantis AK 

2020 metinės veiklos ataskaitos duomenimis, 2021 m. sausio mėn. absolventų įsidarbinimo 

rodikliai, priklausomai nuo studijų krypties, svyravo nuo 71 % iki 100 %. Tačiau AK 

absolventų, įsidarbinusių pareigose, kurioms reikalinga aukštojo mokslo kvalifikacija, dalis 

buvo daug mažesnė: ji svyravo nuo 46 % visų absolventų 2016 m. iki 56 % visų absolventų 

2020 m. (SS), o 2017–2020 m. laikotarpyje - nuo 25 % iki 71 % priklausomai nuo studijų 

krypties (remiantis vidutiniais duomenimis) (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija). 

Kadangi studijų programos akivaizdžiai skiriasi pagal minėtais duomenimis matuojamus 

rezultatus, lyginamoji programų apžvalga suteiktų vertingų įžvalgų, kaip jas tobulinti. (žr. 

susijusias pastabas skyriuje „Kokybės užtikrinimas“).  

96. Lanksčios programų nuostatos yra akivaizdus Kolegijos privalumas tenkinant įvairių 

studentų grupių poreikius. Programos vykdomos tiek nuolatine, tiek ištęstine studijų forma 

(žr. statistinius duomenis pateiktus „Įvade“). Siekdama išplėsti studentams prieinamų studijų 

galimybių spektrą, Kolegija taip pat siūlo galimybę studijuoti pagal individualų studijų planą. 

Kaip ekspertų grupė sužinojo iš studentų, tai ypač vertinama COVID-19 pandemijos metu.  
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97. Atsižvelgiant į Kolegijos misiją teikti profesinę praktika grindžiamas programas, 

programose daug dėmesio skiriama praktikai. Tai užtikrinama realaus gyvenimo problemų 

integravimu į mokymo turinį, mokymo ir mokymosi metodais (atvejo analizėmis, 

laboratoriniais užsiėmimais, projektiniais darbais), studentų dalyvavimu kartu su dėstytojais 

vykdomuose taikomųjų tyrimų projektuose, praktikomis ir baigiamųjų darbų projektais, 

kuriuose sprendžiamos realaus gyvenimo problemos. Apskritai gana didelę studentų 

baigiamųjų darbų projektų dalį užsako įmonės, nors šis skaičius skiriasi priklausomai nuo 

srities (pavyzdžiui, 80 % informatikos inžinerijos kryptyje; 43 % - statybos inžinerijoje; 40 % 

- automobilių transporto inžinerijoje bei verslo ir viešosios vadybos kryptyje; 30 % - slaugos 

ir akušerijos kryptyje). Studentai, su kuriais susitiko ekspertų grupė, kaip pagrindinį Kolegijos 

privalumą nurodė programų orientavimąsi į praktinę veiklą. Jie yra labai patenkinti teorijos ir 

praktikos pusiausvyra ir teigiamai vertina galimybes įgyti praktinės patirties atliekant 

projektais grindžiamus kursinius darbus, praktikas ir taikomųjų mokslinių tyrimų projektus. 

Ekspertų grupės apklausti darbdaviai labai vertina studentų ir absolventų žinias ir įgūdžius. 

Vis dėlto, kalbant apie atitikimą darbo reikalavimams, kai kurie apklausti absolventai minėjo, 

kad kai kurių konkrečių AK kursų (pvz., automobilių inžinerijos) mokymo medžiaga buvo 

šiek tiek pasenusi.  

98. Iš misijos apibūdinimo ir strateginių tikslų aiškiai matyti, kad AK yra į mokymą 

orientuota institucija, kurioje taikomieji moksliniai tyrimai visų pirma turėtų būti skirti studijų 

programoms ir jų kokybei gerinti. Nors jie nustato bendrą mokslo įstaigos kryptį, Kolegija 

neturi sistemingos mokslinių tyrimų sistemos, kuri aiškiai apibrėžtų mokslinių tyrimų ir 

taikomųjų mokslinių tyrimų veiklos tipus, kiekvienos veiklos rūšies tikslus ir uždavinius bei 

skatintų darbuotojus vykdyti planuojamus mokslinius tyrimus. Strateginis tikslas vykdyti 

taikomuosius mokslinius tyrimus, siekiant pagerinti programų kokybę, yra pernelyg platus, 

kad juo būtų galima vadovautis per trejų metų laikotarpį, numatytą SVP. Kaip paaiškino 

Akademinė taryba, mokslinių tyrimų planai rengiami kasmet, laikantis principo „iš apačios į 

viršų“, kai katedrų lygio darbo grupės rengia pasiūlymus, kuriuos tvirtina Akademinė taryba. 

Tuo pat metu reikia paminėti, kad nors iš Mokslo taikomosios veiklos ir 

neformalaus/formalaus švietimo centro ir yra tikimasi, jog jis turėtų koordinuoti mokslinių 

tyrimų veiklą ir nustatyti mokslinių tyrimų prioritetus, tačiau jis neturi aiškiai apibrėžto 

vaidmens prioritetų nustatymo ar pasiūlymų tvirtinimo procese. Ekspertų grupės pokalbiai su 

Akademine taryba, dekanais ir vadovais rodo, kad, nesant nuoseklios mokslinių tyrimų 

sistemos, AK sunkiai randa tinkamą pusiausvyrą tarp išorės užsakytų mokslinių tyrimų ir 

mokslinių tyrimų, inicijuojamų viduje, atsižvelgiant į studijų programose nustatytus poreikius.  

99. SS apima šių rūšių mokslinių tyrimų išdavas ar veiklą: mokslinių tyrimų atlikimą 

(monografijas, straipsnius, rašto darbus, konferencijų pranešimus); konsultavimo paslaugas, 

mokymo kursus ir seminarus; straipsnius ir pranešimus įvairiomis temomis (pvz., mokymo, 

kultūros) mokytojų konferencijoms; pranešimai įvairiomis temomis (pvz., demokratinio 

įsitraukimo) studentų konferencijoms; straipsniai žiniasklaidoje; „konsultacijos“ socialiniams 

partneriams ir asmenims įvairiomis mokymo ir mokymosi bei kitomis temomis. Sąraše nėra 

aiškiai atskiriami mokslinių tyrimų, taikomųjų tyrimų, konsultavimo ir kitos veiklos išdavos. Į 

jį įtraukta nemažai rezultatų (pvz., žiniasklaidoje paskelbti straipsniai apie Kolegijos veiklą; 

lavinamieji renginiai; „konsultacijos“), kurios negali būti laikomos taikomaisiais moksliniais 
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tyrimais, atsižvelgiant į tai kaip jie yra apibrėžti nacionaliniuose teisės aktuose. Faktinė 

mokslinių tyrimų atlikimo apimtis yra gana nedidelė. Tai rodo ir mažos AK pajamos 

gaunamos iš taikomųjų mokslinių tyrimų, kurios 2015–2020 m. svyravo nuo 46 000 EUR iki 

67 000 EUR; tai trečios mažiausios pajamos tarp Lietuvos kolegijų (vadovaujantis SKVC 

pateiktais duomenimis). AK 2020 m. metinėje ataskaitoje nepateikiama įrodymų, kad 

Kolegijos veiklos rezultatai gerėjo; 2019–2020 m. kasmet buvo vykdomi tik šeši taikomųjų 

mokslinių tyrimų projektai, susiję su studijų programomis, o pajamos iš mokslinių tyrimų 

sumažėjo nuo 30 600 EUR 2019 m. iki 15 000 EUR 2020 m. (palyginti su numatytais 20 000 

EUR). AK mokslinių tyrimų pajėgumus riboja labai nedidelė akademinio personalo, dirbančio 

visą darbo dieną, dalis, be to, nėra strateginės mokslinių tyrimų sistemos (taip pat žr. 

susijusias pastabas skyriuje „Valdymas“).  

100.  Kaip paaiškinta SS, mokslinių tyrimų ir taikomųjų mokslinių tyrimų elementai į studijų 

programas integruojami taikant mokymo ir mokymosi metodus, kuriais ugdomi studentų 

analitinio, kritinio mąstymo ir problemų sprendimo įgūdžiai, ir studentams dalyvaujant 

taikomuosiuose moksliniuose tyrimuose, t. y., atliekant savarankiškus kursinius ir 

baigiamuosius darbus bei užsakomuosius mokslinių tyrimų projektus. Tačiau nepaisant to kas 

paminėta pirmiau, Kolegijos atliekamų mokslinių tyrimų kiekis yra per mažas, kad darytų 

reikšmingą poveikį studijų programoms. Be to, akademiniam personalui reikėtų daugiau 

metodinių gairių instituciniu lygmeniu kuriomis remiantis būtų galima integruoti mokslinių 

tyrimų rezultatus į studijų programas. Siekdama paremti švietimo ir mokslinių tyrimų 

integraciją, AK galėtų įdiegti priemones, kurios palengvintų ir paskatintų daugiadisciplininį 

darbą tiek mokslinių tyrimų srityje per tarpdalykinius projektus, tiek mokymo srityje per 

studentų problemų sprendimo projektines užduotis.  

101. AK savo SS siekia didinti darbuotojų kompetetingumus. Kad susijusi veikla būtų 

tikslingesnė, ekspertų grupė ragina Kolegiją nustatyti kompetetingumo ugdymo prioritetus, 

suderintus su konkretesniais studijų ir taikomųjų mokslinių tyrimų plėtojimo tikslais, kurie 

turi būti apibrėžti patikslintame SVP. (Taip pat žr. susijusias rekomendacijas dėl personalo 

valdymo skyriuje „Valdymas“).  

102. AK yra nustačiusi aiškią užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimo tvarką. Ji apima 

vidinį dokumentų įvertinimą (dokumentų išsamumą ir pagrįstumą; balo apskaičiavimą; kalbų 

mokėjimo pažymėjimus), po kurio SKVC siunčiamas patvirtinimo laiškas; išorinį SKVC 

vertinimą ir kandidato priėmimą pagal SKVC išduotą pripažinimo pažymėjimą. Vidaus 

vertinimo informacijos šaltiniai (tarptautinės rekomendacijos, nacionaliniai teisės aktai, 

vidaus taisyklės) yra nuolat atnaujinami.  

103. Taip pat yra nustatyta patikima kreditų, įgytų kitoje Lietuvos ar užsienio aukštojoje 

mokykloje, pripažinimo tvarka, kurioje nėra papildomų reikalavimų studentams, atvykusiems 

iš institucijų, kurios yra sudariusios sutartį su AK („suderintas studijų programų turinys“), o 

kitiems studentams taikomos aiškios taisyklės, pagrįstos programų atitikimu ir nustatytu 

procentiniu dydžiu (75 %), kuris gali būti pripažintas. Tačiau ekspertų grupė negalėjo surinkti 

studentų atsiliepimų apie minėtos procedūros veiksmingumą ar nuoseklų taikymą, nes nė 

vienas užsienietis ar vietos studentas, baigęs studijas užsienyje, nedalyvavo atitinkamoje 

vizito į aukštąją mokyklą sesijoje.  
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104. Neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų pripažinimo ar įteisinimo procedūra dar 

neišbandyta, nes iki ekspertų grupės vizito į aukštąją mokyklą AK nebuvo gavusi nė vienos 

paraiškos. Minėta procedūra yra aiški bei apima konsultacijas, pareiškėjo mokymosi 

pasiekimų aplanko (portfolio) vertinimą ir tolesnį galimybių vertinimą taikant tinkamus 

metodus, jei aplankas nepakankamai įrodo pareiškėjo kompetetingumus. Kaip ir galima 

tikėtis, vertinimo komisiją sudaro atitinkamos katedros vedėjas, atitinkamo dalyko dėstytojas 

ir socialinis partneris.  

2.2. Studijų, mokslo (meno) veiklos tarptautiškumas: 

3.2.1. Aukštoji mokykla turi mokslo (meno) ir studijų veiklos tarptautiškumo strategiją 

(įskaitant tarptautiškumo rodiklius), jos įgyvendinimo priemones, atliekami šių veiklų 

efektyvumo matavimai (netaikoma kolegijoms, jei tai nenumatyta jų strateginiuose 

dokumentuose); 

3.2.2. Aukštoji mokykla integruoja tarptautiškumo aspektus į studijų ir mokslo (meno) 

veiklos turinį. 

105. Siekdama įgyvendinti 2011 m. institucinio vertinimo rekomendaciją parengti 

tarptautiškumo didinimo planą, AK parengė veiksmų planą ir atliko tam tikrą veiklą (pvz. 

savianalizę; rodiklių apibrėžimą; dalyvavimą skatinimo veikloje). Tačiau tai buvo vienkartinė 

iniciatyva, kuri nepadėjo sukurti tarptautiškumo strategijos (nors dabartiniame SVP numatyti 

tarptautiškumo tikslai, uždaviniai ir priemonės SS ir yra vadinami strategija) ar sistemingo 

tarptautiškumo veiklos planavimo formos.  

106. AK tarptautiškumo tikslas SVP apibrėžiamas kaip „sėkminga veikla tarptautinėje 

arenoje“, o „studijų tarptautiškumas“ - kaip su tuo susijusi užduotis. Minėtą tikslą planuojama 

pasiekti ugdant Kolegijos bendruomenės tarptautiškumą ir tarpkultūrinį kompetetingumą; 

išvystant tarptautinius ryšius į strategines partnerystes ir projektus; plėtojant virtualųjį 

mobilumą ir plečiant programų spektrą studentams iš ne ES ir Europos ekonominės erdvės 

šalių. Kaip ir kitose Kolegijos veiklos srityse, strateginiai tikslai yra per daug platūs, kad būtų 

galima nurodyti, ko siekiama, ir įvertinti pažangą juos įgyvendinant, be to, jie nepagrįsti 

tinkama tarptautiškumo strategija, kurioje būtų apibrėžtos bent jau prioritetinės teminės sritys, 

tikslinės šalys ir veiksmai. Norėdama parengti tokią strategiją, AK turėtų išanalizuoti 

dabartinį tarptautiškumo lygį (kuris įvairiose studijų kryptyse labai skiriasi pagal studentų 

mobilumo mastą; žr. toliau) ir peržiūrėti turimus išteklius, taip pat darbuotojų užsienio kalbų 

įgūdžius, ir esamas partnerystes, atsižvelgiant į jų pridėtinę vertę strateginei plėtrai.  

107. Kaip maža ir regioninė institucija, AK yra sukūrusi platų tarptautinį tinklą. Ji yra 

pasirašiusi 49 susitarimus su aukštosiomis mokyklomis 19-oje šalių kurios dalyvauja 

programoje „Erasmus+“ ir 26 dvišalio bendradarbiavimo sutartis dėl akademinio 

bendradarbiavimo ir studentų bei personalo mobilumo su 9 šalių (pvz., Japonijos, JAV) 

aukštojo mokslo institucijomis. Pastaruoju metu AK dalyvavo 5 projektuose, skirtuose 

įvairioms sritims: mobilumui, tarptautiškumui, IRT švietimui ir aktyviam pilietiškumui. 

Kadangi AK siekia skatinti „studijų tarptautiškumą“, jai derėtų apsvarstyti galimybę dalyvauti 

bendruose studijų turinio rengimo projektuose.  
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108. Dėstytojų mobilumo apimtis skiriasi priklausomai nuo jo tikslo (pvz., dėstymo ir (arba) 

lavinimo užduotys; dalyvavimas konferencijoje ir (arba) seminare, ekspertų veikla, studijų 

vizitai ar projektai). Tikėtina, kad pagal programą „Erasmus+“ vykdomos dėstymo ir (arba) 

lavinimo užduotys turės didžiausią poveikį studijų programų tarptautiškumui. Išvykstančiųjų 

dėstytojų, dalyvaujančių tokio pobūdžio mobilume, dalis nuo viso AK akademinio personalo 

svyravo nuo 13 % 2016–2017 m. iki 30 % 2017–2018 m. ir nuo 15 % 2018–2019 m. iki 27 % 

2019–2020 m., o 2020–2021 m. dėl pandemijos sumažėjo iki 1 %; atitinkami atvykstančiųjų 

dėstytojų skaičiai buvo 12 %, 11 %, 19 %, 21 % ir 3 %. Išvykstančių dėstytojų dalis buvo 

gana didelė, atsižvelgiant į tai, kad dauguma darbuotojų Kolegijoje dirba ne visą darbo dieną, 

o iki pandemijos buvo pastebima atvykstamojo mobilumo didėjimo tendencija.  

109. Vykstant mobilumui kreditų kaupimo tikslais pagal programą „Erasmus+“, 

išvykstančiųjų studentų dalis nuo visų AK studentų skaičiaus dėl pandemijos svyravo: 2016–

2017 m. - 2,8 %, 2017–2018 m. - 3,0 %, 2018–2019 m. - 3,8 %, 2019–2020 m. - 2,2 %, o 

2020–2021 m. - 0,7 %. Atvykstantys studentai 2016–2017 ir 2017–2018 m. sudarė 1,1 % visų 

AK studentų, 2018–2019 m. - 2,2 %, 2019–2020 m. - 2,0 %, o 2020–2021 m. - 0,3 %. Nors 

AK dar nepasiekė pusiausvyros tarp išvykstamojo ir atvykstamojo mobilumo, proporcijos yra 

gana patenkinamos, nes ištęstinių studijų studentai (trečdalis visų AK studentų) retai vyksta 

studijuoti į užsienį. Vis dėlto mobilumo lygis labai skiriasi priklausomai nuo studijų krypties: 

mobilume viso dalyvauja tik septynios studijų programos, o daugiau nei pusė išvykstančiųjų 

ir visi atvykstantieji studentai studijuoja Informatikos inžinerijos ir Vadybos krypčių 

programose.  

110. Vykstant mobilumui mokslinio laipsnio tikslais, Kolegijoje laikotarpyje tarp 2016–2017 

m. ir 2020–2021 m. studijavo daug studentų iš užsienio (194), kurie studijavo penkių krypčių 

studijų programose, tačiau jų vėlgi daugiausia buvo Vadybos ir Informatikos inžinerijos 

kryptyse. Laipsnišką studentų iš užsienio skaičiaus mažėjimą (nuo 67 studentų 2016–2017 m. 

m. (8,5 % visų AK studentų) 2016–2017 m. iki 20 (3,2 %) 2019–2020 m. ir 15 (2,4 %) 2020–

2021 m.) lėmė nacionalinė vizų politika ir mažėjantis siūlomų programų patrauklumas 

studentams.  

111. Nors AK parengė penkias studijų programas anglų kalba ir dvi iš jų šiuo metu yra 

siūlomos bei prieinamos studentams, ji teikia ribotą paramą darbuotojams, kad jie galėtų 

tobulinti savo kalbų įgūdžius (trūksta anglų kalbos kursų aukštosios mokyklos teritorijoje ir 

skaitmeninių išteklių, skirtų mokymuisi anglų kalba). Kadangi, kaip ekspertų grupė sužinojo 

vizito į aukštąją mokyklą metu, kai kurie darbuotojai gali kalbėti kitomis užsienio kalbomis, 

įvairesnės galimybės tobulinti kalbų įgūdžius padėtų Kolegijai siekti savo strateginių tikslų. 

Šiuo metu galimybės vietos ir užsienio studentams mokytis kartu apsiriboja kalbos kursais, 

tad ekspertų grupė primygtinai ragina Kolegiją bent kai kuriuos studijų programų kursus 

anglų kalba rengti mišrioms vietos ir užsienio studentų grupėms, siekiant ugdyti jų 

tarpkultūrinius kompetetingumus ir daryti reikšmingą poveikį tarptautiškumui.  

112. Pažanga, padaryta įgyvendinant SVP tarptautiškumo komponentą, vertinama atliekant 

metines valdymo peržiūras pagal tam tikrus rodiklius (atsižvelgiant į susitarimų ir tarptautinių 

projektų skaičių, išvykstančių ir atvykstančių studentų ir dėstytojų skaičių arba jo dalį). Šių 

rodiklių pakanka mobilumo ir tarptautinio dalyvavimo apimčiai įvertinti, tačiau jie neapima 
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kai kurių SVP pabrėžtų elementų (pvz., virtualaus mobilumo, programų tarptautiniams 

studentams). Nė vienas iš jų neapima laukiamų kokybinių rezultatų, susijusių su 

tarpkultūrinėmis kompetencijomis. Minėtuose rodikliuose daugiausia dėmesio skiriama 

sąnaudoms, tačiau nė vienas iš jų neleidžia AK įvertinti jos tarptautinio įsitraukimo poveikio.  

113. Tarp pagrindinių tarptautinės veiklos poveikio rodiklių AK nurodė išplėstą 

bendradarbiavimą, didesnį matomumą ir reputaciją; didesnį dėstytojų, įtrauktų į mokymo, 

neformaliojo švietimo kursus ir teikiančių konsultavimo paslaugas, kompetetingumą; įdiegtus 

naujus mokymo ir lavinimo metodus ir išteklius; išugdytus socialinius emocinius studentų 

įgūdžius (užsienio kalbos, kritinio mąstymo, tarpasmeninių ir tarpkultūrinių santykių bei IRT 

įgūdžius). Atsižvelgiant į pirmiau pateiktas pastabas, naudingas poveikio rodiklis galėtų būti 

susijęs su atnaujintu mokymo programų turiniu. Kadangi dėstytojai dar pakankamai 

nedalyvauja mobilume mokslinių tyrimų tikslais, AK derėtų išnagrinėti galimybes, kurias 

suteikia veikla pagal Marie Curie programą, įtrauktą į ES programą „Horizontas“, siekiant 

ugdyti darbuotojų mokslinių tyrimų atlikimo kompetetingumą.  

114. Apibendrinant galima teigti, kad studijų programos pasižymi lankstumu ir 

orientavimusi į praktinę veikla. Programos skiriasi savo kokybe ir (arba) aktualumu regioninei 

darbo rinkai, taigi ir tuo, kiek jos atitinka AK misiją ir strateginius tikslus. Taip pat yra mažai 

įrodymų, kad turimi duomenys sistemingai analizuojami siekiant nustatyti pagrindines 

mažėjančio studentų skaičiaus ir palyginti žemo absolventų užimtumo lygio priežastis. Naujos 

programos rengiamos atsižvelgiant į poreikius, kuriuos daugiausia ad hoc nustato socialiniai 

partneriai, o ne vadovaujantis sisteminga vidutinės trukmės ir ilgalaikių darbo rinkos poreikių 

analize.  

AK neturi sistemingos mokslinių tyrimų ir taikomųjų mokslinių tyrimų plėtojimo sistemos, 

jos atliekamų mokslinių tyrimų nepakanka, kad jie darytų reikšmingą poveikį studijų 

programoms ir atitiktų misiją bei strateginius tikslus, o įrodymų, kad mokslinių tyrimų 

rezultatai gerėja, yra nedaug. AK yra sukūrusi platų tarptautinės veiklos tinklą ir gana aktyviai 

dalyvauja mobilumo veikloje, tačiau minėta tarptautinė veikla dar nėra grindžiama tinkama 

strategine sistema, o dalyvavimo mobilumo veikloje mastas įvairiose studijų kryptyse labai 

skiriasi. 

Pagrindinės šios srities problemos kyla dėl ribotų strateginio planavimo bei valdymo 

gebėjimų ir (arba) Kolegijos kokybės užtikrinimo sistemos veiksmingumo. 

115. Sprendimas: sritis atitinka minimalius reikalavimus, yra trūkumų, kuriuos būtina 

pašalinti, ir jai suteikiami 2 balai.  

116. Rekomendacijos srities tobulinimui: 

 AK turėtų išanalizuoti pagrindines nuolatinio ir didelio į jos studijų programas 

priimamų studentų skaičiaus mažėjimo priežastis užtikrindama dabartinio ir būsimo 

programų paketo patikimumą. 

 AK turėtų pereiti prie aktyvesnio ir į ateitį orientuoto požiūrio į programų kūrimą, 

pagrįsto sisteminga regiono darbo rinkos vidutinės trukmės ir ilgalaikių poreikių 

analize, ir atitinkamai ugdyti mokymo ir mokslinių tyrimų kompetetingumus.  

 AK savo institucijoje turėtų sukurti mokslinių tyrimų ir taikomųjų mokslinių tyrimų 

reglamentavimo pagrindus atlikdama šiuos žingsnius:  
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o Aiškiai atskirdama mokslinių tyrimų, konsultavimo ir kitų paslaugų veiklą. 

o Kurdama, pateikdama, stebėdama ir vertindama ilgalaikę mokslinių tyrimų ir 

taikomųjų mokslinių tyrimų strategiją.  

o Pateikdama gaires, apibrėžiančias skirtingas studijų ir mokslinių tyrimų veiklos 

rūšis, kurias gali vykdyti akademinis personalas, su atskirais tikslais ir tyrimų 

atlikimo užduotimis keliamais atskirų asmenų, mokslinių tyrimų grupių ir 

departamentų/disciplininių organizacinių padalinių lygmeniu. 

o Nustatydama mokslinių tyrimų tikslus kiekvienai mokslinių tyrimų kategorijai 

ir kiekvienai strateginei mokslinių tyrimų krypčiai, suderintai su institucijos 

strateginiais tikslais ir regioninės plėtros strategija. 

o Teikdama veiksmingą paramą mokslinių tyrimų veiklai ir plėtodama 

akademinio personalo skatinimo politiką, per finansavimo moksliniams 

tyrimams skyrimą bei mokslinių tyrimų infrastruktūros suteikimą raginančią 

siekti užsibrėžtų tikslų. 

 AK turėtų apibrėžti metodinius standartus, kad į kursų programas būtų įtrauktas 

moksliniais tyrimais grindžiamas dėstymas.  

 AK turėtų parengti ir įgyvendinti strateginį tarptautiškumo didinimo planą, kuriame 

būtų nustatytos teminės sritys, tikslinės šalys ir veiksmai, reikalingi strateginiam ir 

sistemingam tarptautiniam bendradarbiavimui su institucijomis partnerėmis skatinti.  

 Siekdama veiksmingai įgyvendinti tarptautiškumo tikslus, AK turėtų skleisti ir 

tobulinti užsienio kalbų mokėjimą tarp visų vidinių socialinių dalininkų, įskaitant 

studentus, akademinį ir administracijos personalą.  

 Taip pat žr. susijusias rekomendacijas dėl strateginio planavimo skyriuje „Valdymas“ 

bei dėl kokybės užtikrinimo priemonių skyriuje „Kokybės užtikrinimas“. 

 

3.4. Poveikis regionų ir visos šalies raidai  

Poveikio regionų ir visos šalies raidai sritis analizuojama pagal šiuos Metodikoje nustatytus 

rodiklius ir kriterijus.  

4.1. Poveikio regionų ir visos šalies raidai veiksmingumas: 

4.1.1. Aukštoji mokykla atlieka šalies ir (arba) regiono(ų) poreikių analizę, nusistato 

poreikių tenkinimo priemones ir numato galimą poveikį šalies ir (arba) regiono(ų) raidai; 

4.1.2. Atliekama poveikio šalies ir regiono(ų) raidai priemonių įgyvendinimo stebėsena, 

analizė ir priemonių veiksmingumo vertinimas. 

117. Savo vizijoje AK siekia tapti institucija, kuri sėkmingai veikia nacionaliniu ir 

tarptautiniu lygmenimis. Kolegijos SVP ir ekspertų grupės susitikimai su vidiniais ir išoriniais 

Kolegijos socialiniais dalininkais aiškiai rodo, kad šiuo metu ji siekia daryti poveikį visų 

pirma regioniniu lygmeniu.  

118. 2011 m. institucinio vertinimo ekspertų grupė rekomendavo AK patikslinti savo būsimą 

regioninę politiką ir pabrėžti būsimo įsitraukimo regione prioritetus. Kaip ekspertų grupė 

buvo patikinta vizito į aukštąją mokyklą metu, tokia politika nebuvo parengta; ji nesuteiktų 

pridėtinės vertės, nes Kolegijos regioninės plėtros veikla vykdoma vadovaujantis SVP. Savo 
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SVP Alytaus kolegija siekia teikti studijų programas, atitinkančias regiono darbo rinkos ir 

visuomenės poreikius (žr. skyrių „Studijų ir mokslo veikla“), ir plėsti abipusiai naudingą 

bendradarbiavimą su verslo įmonėmis ir vietos valdžios institucijomis. Ekspertų grupės 

nuomone, šie tikslai, kaip ir kitų sričių, kurioms taikomas SVP siekiai, yra pernelyg platūs, 

kad būtų galima nurodyti prioritetus, apibrėžti, ko AK siekia, ir įvertinti pasiekimus. (žr. 

susijusias pastabas skyriuje „Valdymas“).  

119. Nacionalinės politikos dokumentai (pvz., pažangos strategija „Lietuva 2030“) nustato 

platesnį Kolegijos veiklos pagrindą. Regioninės plėtros poreikiai nustatomi remiantis 

politikos dokumentais (pavyzdžiui, Alytaus regiono plėtros vizija ir Alytaus regiono veiklos 

planu bei Alytaus miesto savivaldybės strateginiu veiklos planu), AK vadovybei ir 

darbuotojams tiesiogiai įsitraukiant į vietos ir regionų valdžios institucijų, atsakingų už 

politikos formavimą, veiklą ir palaikant dialogą su socialiniais partneriais įvairiose aplinkose. 

Tuo remdamasi AK, pavyzdžiui, įsteigė Bendrosios praktikos slaugos studijų programą; savo 

struktūroje įsteigė Jaunųjų informatikų akademiją (žr. „Įvadą“); siūlo įvairius neformaliojo 

švietimo kursus ir planuoja parengti atsinaujinančiosios energijos studijų programą bei kitais 

metais prioritetą teikti taikomiesiems atsinaujinančiųjų energijos šaltinių tyrimams. Tai rodo, 

kad AK reaguoja į savo socialinių partnerių nustatytus poreikius. Tačiau jos požiūris yra 

veikiau reakcija, o ne aktyvus iniciatyvos ėmimasis. Nors AK atliko keletą ad hoc apklausų, 

nėra mechanizmo, kuris leistų sistemingai analizuoti poreikius visose jos veiklos srityse, 

įskaitant taikomuosius mokslinius tyrimus, konsultavimą ir mokymąsi visą gyvenimą (ir 

studijų programas; žr. skyrių „Studijų ir mokslo veikla“). Daugiausiai pasikliaunant su 

Kolegija bendradarbiaujančiais socialiniais partneriais taip pat susiaurėja sektorių, kurie 

galėtų padėti Kolegijai identifikuoti poreikius ir nustatyti jos paslaugų paklausą, ratas. 

Kolegijai derėtų peržiūrėti savo esamas partnerystes atsižvelgiant į vietos ir regiono plėtros 

prioritetus, kad nustatytų sektorius, kurie dar nėra atstovaujami jos tinkle.  

120. Išorės socialiniai dalininkai, su kuriais susitiko ekspertų grupė, paminėjo 

atsinaujinančiąją energiją, lazerių technologijas, kompozicines medžiagas ir socialinį darbą 

kaip sritis, kuriose AK galėtų arba turėtų kurti naujas studijų programas. Jie taip pat pabrėžė, 

kad regionas augo pritraukdamas investicijas iš pramonės atstovų. Atsižvelgdama į regiono 

plėtros prioritetus ir būsimas investicijų kryptis, ekspertų grupė pritaria AK tarybos idėjai 

parengti gamybos krypties programą.  

121. Nors taikomieji moksliniai tyrimai dar netapo stipriąja Kolegijos puse (žr. „Studijų ir 

mokslo veikla“), tačiau Kolegijos įsitraukimo regione mastas yra įspūdingas tiek veiklų 

skaičiumi, tiek įvairove, o kai kurie bendradarbiavimo ryšiai peržengia ir regioninį lygį. 

2016–2021 m. AK pasirašė 1 171 komercinį susitarimą su įmonėmis, nacionalinėmis, 

regioninėmis ir vietos viešosiomis institucijomis, aukštosiomis mokyklomis ir mokyklomis 

bei įvairiomis kitomis organizacijomis ir asmenimis. Nors aukštasis mokslas yra pagrindinė 

Kolegijos veiklos sritis, AK teikia mokslinių tyrimų ar konsultavimo paslaugas visose studijų 

programų kryptyse, įskaitant informatikos inžineriją, transporto inžineriją, statybos inžineriją, 

verslą ir vadybą, maisto technologijas, slaugą, akušeriją ir reabilitaciją. Kolegijos mokymosi 

visą gyvenimą veiklos įtraukia įvairias tikslines grupes (žr. toliau). Be to, ji prisideda prie 

žinių sklaidos (prisidedama prie organizavimo) organizuodama konferencijas įvairiomis 

temomis, o jos darbuotojai ir studentai reguliariai (prisideda prie organizavimo) organizuoja 
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mokslinius renginius arba juose dalyvauja (pvz., Tebūnie naktis, Tyrėjų naktis ir pan.). Jie 

taip pat dalyvauja įvairiose savanoriškose veiklose, pavyzdžiui, „Maisto banko“, aplinkos 

tvarkymo akcijose, viktorinose mokykloms aplinkosaugos klausimais, savanorių mokymo 

programose vidurinėms mokykloms ir dirba hospise.  

122. Išorės socialinių dalininkų, su kuriais susitiko ekspertų grupė, įskaitant regioninės ir 

vietos valdžios bei verslo atstovus, nuomone, Kolegijai tenka itin svarbus vaidmuo vystant 

regioną. Visų pirma, būdama vienintelė aukštąja mokykla regione, ji rengia absolventus, kurie 

patenkina specialistų poreikį įvairiuose sektoriuose - nuo transporto iki sveikatos priežiūros. 

Ypač svarbioms ir aktualioms studijų programoms, pavyzdžiui, Bendrosios praktikos slaugai, 

vietos valdžios institucijos skyrė lėšų praktinio mokymo įrangai; COVID-19 pandemijos metu 

tai pasirodė esanti gera ir pasiteisinusi investicija, kurią labai vertino vietos ligoninės ir 

klinikos. AK absolventai taip pat laikomi svarbiu investicijų ir verslo pritraukimo veiksniu. 

Kitos dvi sritys, kuriose, socialinių dalininkų nuomone, AK veikla turėjo apčiuopiamą ir 

didelį poveikį, yra vietos ir regioninės politikos formavimas (nes AK darbuotojai dalijasi savo 

patirtimi kaip įvairių institucijų nariai), ir mokymasis visą gyvenimą.  

123. Absolventai su kuriais susitiko ekspertų grupė, mano, kad apskritai jie buvo gerai 

pasirengę pirmajam darbui (nors kai kurių kursų (pvz., automobilių inžinerijos) mokomoji 

medžiaga AK buvo šiek tiek pasenusi), o didžiausias to faktorius buvo studijų programose 

numatytas intensyvus praktinis mokymas. Socialiniai ir verslo partneriai, su kuriais buvo 

kalbėtasi, labai vertina tiek studentų, atliekančių praktiką jų organizacijose, tiek absolventų, 

kuriuos jie vėliau įdarbina, žinias ir įgūdžius, nors tam tikroms užduotims atlikti vis dar 

reikalingas apmokymas darbo vietoje.  

124. Priemonių, skirtų poveikiui regioninei ir (arba) nacionalinei plėtrai pasiekti, 

veiksmingumas vertinamas atliekant metines SVP įgyvendinimo peržiūras. Kaip pabrėžiama 

skyriuje „Valdymas“, dar reikia sukurti veiksmingus stebėsenos per metus mechanizmus. 

Susiję SVP rodikliai apima siektiną procentinę naujai priimtų studentų iš regiono ir 

absolventų, įsidarbinusių regione, dalį, taip pat pasirašytų bendradarbiavimo susitarimų, 

verslo atstovų skaitomų paskaitų ir užsakytų baigiamųjų mokslinių tyrimų projektų skaičių. 

Remiantis 2020 m. metine veiklos ataskaita, Kolegija pasiekė arba viršijo rodikliams 

nustatytas siektinas reikšmes. Tačiau, kaip ir kitose SVP srityse, rodikliai orientuoti į 

Kolegijos indėlį (susitarimus, projektus, paskaitas), todėl neleidžia AK įvertinti jos vykdomos 

veiklos išdavų, rezultatų ar poveikio. Ekspertų grupės susitikimas su socialiniais partneriais ir 

kai kurie pavyzdžiai, parodantys kaip Kolegijos taikomųjų mokslinių tyrimų ir konsultavimo 

paslaugos buvo naudingos klientams, pateikti SVP, rodo, kad Kolegija gali pateikti daug 

įrodymų, patvirtinančių jos paslaugų poveikį regionui. Kadangi apklausos ir ad hoc dialogo 

susitikimai nebūtinai leistų Kolegijai nustatyti ir įvertinti visą jos poveikį, jai reikėtų sukurti 

platesnį įrodymų rinkimo mechanizmų spektrą.  

4.2. Mokymosi visą gyvenimą sąlygų užtikrinimas: 

4.2.1. Aukštoji mokykla stebi ir analizuoja mokymosi visą gyvenimą poreikį; 

4.2.2. Aukštoji mokykla numato mokymosi visą gyvenimą formų ir sąlygų įvairovę ir 

užtikrina jų įgyvendinimą; 
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4.2.3. Aukštoji mokykla atlieka mokymosi visą gyvenimą sąlygų užtikrinimo vertinimą. 

125. AK misijos apibūdinime pabrėžiamas jos įsipareigojimas mokymuisi visą gyvenimą, 

tačiau ŠPP nenustatyti jokie konkretūs šios veiklos srities tikslai, veiklos ar rodikliai. Panašiai 

yra ir su kitomis pagrindinėmis Kolegijos veiklos sritimis. AK nėra nustačiusi jokių 

prioritetinių sričių, kuriose šiuo metu ar ateityje vykdytų mokymosi visą gyvenimą veiklą. (žr. 

susijusias pastabas apie strateginį planavimą skyriuje „Valdymas“).  

126. AK atliko valstybės tarnautojų ir mokyklų švietimo darbuotojų apklausas, kad parengtų 

pritaikytus mokymo kursus, kai jai buvo pavesta tai padaryti. Tačiau ji neturi mechanizmo, 

kuris leistų reguliariai vertinti potencialių tikslinių grupių mokymosi visą gyvenimą poreikius, 

ir ypač vidutinės trukmės ir ilgalaikius darbo rinkos poreikius (žr. susijusias pastabas dėl 

regioninių poreikių vertinimo ankstesniuose skyriuose). Kaip ir kitų regionui teikiamų 

paslaugų atveju, ji reaguoja į poreikius, kai juos išreiškia socialiniai dalininkai, o ne laikosi 

iniciatyvaus ir į ateitį orientuoto požiūrio. Atsižvelgiant į sparčius pokyčius darbo rinkoje, 

toks trumpalaikis požiūris neleidžia Kolegijai laiku reaguoti į įgūdžių trūkumą, be to, jos 

dėstytojams ar instruktoriams lieka per mažai laiko tobulinti savo kompetetingumą, kai to 

reikia norint mokyti socialinius dalininkus. Kai kurie socialiniai dalininkai, su kuriais susitiko 

ekspertų grupė, teigė, kad Kolegijai derėtų greičiau reaguoti į mokymo poreikius.  

127. Įspūdingą Kolegijos įsitraukimo į mokymąsi visą gyvenimą lygį gerai iliustruoja 1 291 

mokymo programa (vidutiniškai daugiau nei 250 per metus), kuri laikotarpyje tarp 2016–2017 

ir 2020–2021 m. buvo vykdoma įtraukiant 37 116 besimokančius suaugusiuosius. Programų 

skaičius šiek tiek sumažėjo, kai 2019 m. buvo liberalizuotos valstybės tarnautojams teikiamos 

mokymo paslaugos, sumažintas valstybės finansavimas mokyklų švietimo darbuotojų 

mokymui, o neseniai - ir dėl COVID-19 pandemijos apribojimų.  

128. AK siūlo įvairias mokymosi galimybes pagal temines sritis, mokymosi formas, tikslines 

grupes ir finansavimo šaltinius. Iki 2019 m. AK, kaip akredituota valstybės tarnautojų 

mokymo organizacija, Vidaus reikalų ministerijos užsakymu teikė mokymus dirbantiems 

valstybės tarnautojams. Švietimo ministerijos akredituotas AK Švietimo darbuotojų 

tobulinimo/si padalinys kiekvieną mėnesį organizuoja mokymus ir renginius mokyklų 

švietimo darbuotojams. Kasmet Kolegija rengia apie 10 kompetetingumo tobulinimo 

programų ir seminarų įvairiomis temomis (pavyzdžiui, teisės aktų, persikvalifikavimo 

naujoms darbo vietoms; IT, užsienio kalbų ir vadovavimo įgūdžių) regiono verslo 

bendruomenei ir kitiems socialiniams dalininkams. Pastaraisiais metais AK taip pat sėkmingai 

dalyvavo konkursuose dėl mokymo paslaugų teikimo įmonėms ir įvairioms įstaigoms bei 

organizacijoms. Į minėtas paslaugas įeina, pavyzdžiui, motyvaciniai užsiėmimai bedarbiams, 

mokymai apie tvarią aplinką transporto ir automobilių paslaugas teikiančioms įmonėms, 

kompiuterinio raštingumo kursai ir įvairūs seminarai Trečiojo amžiaus universiteto 

dėstytojams ir besimokantiesiems, finansuojami vietos ir regiono valdžios institucijų; 

savanorystės kursai vietos ligoninei; socialinės priežiūros mokymai vietos ir regiono 

įstaigoms, teikiančioms socialines paslaugas. AK Jaunųjų informatikų akademija kasmet 

rengia 20–40 mokymo programų ir kitų veiklų (projektų, konkursų, parodų) 5–12 klasių 

mokiniams. 2021 m. veiklą pradėjusiame AK STEAM atviros prieigos centre vidurinių 
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mokyklų moksleiviai per pamokas ir užklasinę veiklą atlieka eksperimentinius tyrimus ir 

susipažįsta su mokslo naujovėmis.  

129. AK siekia pritraukti jaunimą arba tiesiogiai, pavyzdžiui, lankydamasi vidurinėse 

mokyklose ir dalyvaudama įvairiuose regioniniuose ir vietos renginiuose, arba per vietos ir 

regionų valdžios institucijas. Ekspertų grupė ragina Kolegiją imtis aktyvių rinkodaros 

priemonių, kad potencialios tikslinės besimokančių suaugusiųjų grupės būtų informuotos apie 

mokymosi visą gyvenimą galimybes.  

130. Kiekvieną mokymo kursą ar renginį dalyviai įvertina internetinėje pasitenkinimo 

apklausoje arba žodžiu, o Mokslo taikomosios veiklos ir neformalaus/formalaus švietimo 

centras savo ruožtu analizuoja išvadas ir inicijuoja patobulinimus. Remdamasis surinktais 

atsiliepimais, jis visą kursų medžiagą įkėlė į „Moodle“ platformą. Norėdama atlikti bendrą 

mokymosi visą gyvenimą veiklos vertinimą, AK pirmiausia turėtų sukurti nuoseklią šios savo 

veiklos srities sistemą, apimančią pirmiau minėtus elementus ir poveikio vertinimo rodiklius. 

Taip pat gali tekti pertvarkyti šiuo metu tarp besimokančiųjų atliekamų apklausų 

klausimynus, kad jie pateiktų įrodymų apie poveikio rodiklius, bei, kaip ir kitų paslaugų 

atveju, juos reiktų derinti su įvairesniais metodais duomenims poveikio vertinimui rinkti.  

131. Apibendrinant galima teigti, kad AK palaiko glaudžius ryšius su regioniniais 

socialiniais dalininkais, siūlo platų paslaugų ir mokymosi visą gyvenimą galimybių spektrą, o 

socialiniai dalininkai ją laiko svarbia regioninės plėtros dalyve. Kolegija reaguoja į socialinių 

dalininkų nusakytus poreikius, tačiau neturi aiškių, sistemingu poreikių vertinimu pagrįstų 

regioninės veiklos prioritetų ir savo veiklos poveikio vertinimo mechanizmų. Šios srities 

problemos kyla dėl ribotų strateginio planavimo bei Kolegijos valdymo gebėjimų. 

132. Sprendimas: sritis plėtojama sistemingai, be didesnių trūkumų, jai suteikiami 3 balai.  

133. Rekomendacijos srities tobulinimui: 

 AK turėtų atlikti sistemingesnę poreikių analizę, susijusią su jos regioninės plėtros 

veikla, įskaitant taikomuosius mokslinius tyrimus, konsultavimo paslaugas ir 

mokymosi visą gyvenimą veiklą.  

 AK turėtų sukurti mechanizmus, kurie apimtų ne tik apklausas ir neformalų bei 

nestruktūrizuotą dialogą su socialiniais partneriais, o taip pat ir rodiklius, skirtus jos 

regioninės plėtros veiklos veiksmingumui ir poveikiui įvertinti.  

 AK turėtų sukurti nuoseklią savo mokymosi visą gyvenimą veiklos plėtojimo sistemą, 

įskaitant būsimas prioritetines sritis, pagrįstą vidutinės trukmės ir ilgalaikių darbo 

rinkos poreikių analize, ir jos poveikio vertinimą.  

 Taip pat žr. susijusias rekomendacijas dėl strateginio planavimo skyriuje „Valdymas“ 

ir dėl poreikių, susijusių su studijų programomis, analizės skyriuje „Kokybės 

užtikrinimas“.  

134. Gerosios praktikos pavyzdžiai: 

 AK giriama už įsipareigojimą siekti regioninės plėtros ir mokymosi visą gyvenimą 

paslaugų teikimo.  
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IV. GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIAI  

 

Ekspertų grupė nurodo šiuos gerosios praktikos pavyzdžius valdymo ir poveikio regionų ir 

visos šalies raidai srityse: 

Valdymas 

 Nuoseklios ir sėkmingos pastangos įvairinti pajamų srautus.  

Poveikis regionų ir visos šalies raidai 

 Įsipareigojimas siekti regioninės plėtros ir mokymosi visą gyvenimą paslaugų teikimo. 

 

V. REKOMENDACIJOS VEIKLOS TOBULINIMUI 

 

Ekspertų grupė pateikia šias rekomendacijas dėl tolesnio Kolegijos veiklos tobulinimo: 

Valdymas 

 Visų pirma, AK turėtų užtikrinti, kad jos Taryboje būtų atstovaujami visi esami 

socialiniai dalininkai. Ji taip pat turėtų užtikrinti geresnį studentų įtraukimą ir skatinti 

aktyvesnį jų dalyvavimą valdyme, ypač sprendimų priėmimo procesuose.  

 AK turėtų peržiūrėti savo misiją, kad ji būtų konkretesnė ir išryškintų unikalius 

Kolegijos bruožus ir bei taip kreiptų AK strateginį valdymą tinkama linkme.  

 AK turėtų sukurti nuoseklią strateginio planavimo sistemą, peržiūrėti ir patikslinti 

savo strateginį veiklos planą, kad į jį būtų įtraukta tinkama konteksto analizė, apimanti 

tiek išorinę, tiek vidinę aplinką, ir nustatyti SMART tikslai, atitinkami rodikliai ir 

suderinti veiksmų planai, paremti tinkama stebėsenos ir ataskaitų teikimo sistema.  

 AK turėtų peržiūrėti strateginio veiklos plano rodiklius, susijusius su studentų ir 

absolventų skaičiumi, kad jie būtų susieti su darbo rinkos analize ir prognozuojama 

specialistų paklausa konkrečiuose sektoriuose ir srityse, nustatyta bendradarbiaujant su 

išorės socialiniais dalininkais.  

 AK turėtų užtikrinti savo valdymo organų atskaitomybę už jų funkcijų vykdymą ir 

sukurti mechanizmą, skirtą reguliariai valdymo organų veiksmingumo peržiūrai ir 

vertinimui. .  

 AK turėtų stiprinti savo analitinius gebėjimus, kad procesuose galėtų priimti įrodymais 

pagrįstus sprendimus. AK turėtų išvystyti sistemingą požiūrį į duomenų rinkimą ir 

analizę, apibendrinimą ir suskirstymą, bei naudojimą ir susiejimą tarpusavyje, kad dar 

labiau sustiprintų savo analitinius gebėjimus. Duomenų analizės išvados turėtų padėti 

parengti aiškiai suformuluotas rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų, o informacija 

apie išvadas, rekomendacijas ir tolesnius veiksmus, kurių imtasi, turėtų būti lengvai 

prieinama vidaus ir išorės socialiniams dalininkams.  

 AK turėtų aiškiai apibrėžti ir akademiniam personalui iškomunikuoti jiems keliamus 

lūkesčius, susijusius su moksliniais tyrimais, pagalba administracijai ir darbu 
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bendruomenės labui, įskaitant mokslinių tyrimų tikslus, susijusius su numatomų 

publikacijų skaičiumi, tipu ir kokybės lygiu.  

 AK turėtų įteisinti administracijos personalo, akademinio personalo ir vadovybės 

veiklos vertinimo sistemą ir įtraukti akademiniam personalui keliamus lūkesčius į 

veiklos vertinimą. Ji taip pat turėtų susieti savo veiklos vertinimo sistemą su 

profesinio tobulėjimo veikla ir sistemingai vertinti paramos tokiam tobulėjimui 

poveikį.  

 AK turėtų parengti personalo ugdymo strategiją, kuri užtikrintų tinkamą praktinės 

patirties ir mokslinių tyrimų potencialo pusiausvyrą. Prioritetas turėtų būti teikiamas 

akademinio personalo, dirbančio visą darbo dieną, skaičiaus didinimui.  

 Biudžeto planavimas ir lėšų skyrimas padaliniams turėtų būti glaudžiai susijęs su 

aiškiais ir konkrečiais strateginiais tikslais bei prioritetais ir pagrįstas atitinkama 

kiekvieno padalinio kvalifikacijos tobulinimo poreikių analize.  

Kokybės užtikrinimas  

 AK turėtų persvarstyti ir peržiūrėti savo kokybės užtikrinimo sistemą, kad ji pilnai 

atitiktų Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatų ir gairių 1 dalį. 

Tai darydama ji turėtų užtikrinti, kad į studentą orientuotas mokymasis, dėstymas ir 

vertinimas būtų tinkamai suprantami ir į juos būtų prideramai atsižvelgta kokybės 

užtikrinimo sistemoje.  

 AK turėtų sukurti ir įgyvendinti mechanizmą, kuris reguliariai vertintų jos kokybės 

užtikrinimo sistemos patikimumą ir veiksmingumą, siekiant sukurti sistemą, kurioje 

daugiausia dėmesio būtų skiriama kokybės gerinimui. Vertinimo metu taip pat turėtų 

būti nagrinėjamas procedūrų, skirtų etikos normų laikymuisi užtikrinti, 

veiksmingumas.  

 AK turėtų sukurti mechanizmą, pagal kurį studentai ir darbuotojai galėtų reguliariai 

teikti atsiliepimus institucijos klausimais.  

 AK turėtų skelbti informaciją apie tolesnius veiksmus, kurių imtasi atsižvelgiant į 

surinktą grįžtamąją informaciją.  

 AK turėtų prioritetine tvarka užtikrinti, kad Kokybės užtikrinimo skyriuje būtų 

pakankamai darbuotojų.  

 AK turėtų išplėsti kokybės užtikrinimo sistemą, kad ji visapusiškai apimtų visus 

Kolegijos veiklos aspektus, įskaitant administravimą, valdymą, vadovavimą, 

mokslinius tyrimus ir darbą bendruomenės labui.  

 AK turėtų oficialiai įteisinti administracinių padalinių vertinimą kaip kokybės 

užtikrinimo sistemos dalį.  

 AK turėtų užtikrinti, kad būtų sistemingai imamasi tolesnių veiksmų, susijusių su 

kokybės užtikrinimo veikla, įskaitant išorinių vertinimų rekomendacijas.  

Studijų ir mokslo (meno) veikla  

 AK turėtų išanalizuoti pagrindines nuolatinio ir didelio į jos studijų programas 

priimamų studentų skaičiaus mažėjimo priežastis, kad būtų užtikrintas dabartinio ir 

būsimo programų paketo tvarumas. 
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 AK turėtų pereiti prie aktyvesnio ir į ateitį orientuoto požiūrio į programų kūrimą, 

pagrįsto sisteminga regiono darbo rinkos vidutinės trukmės ir ilgalaikių poreikių 

analize, ir atitinkamai ugdyti mokymo ir mokslinių tyrimų kompetetingumus.  

 AK turėtų sukurti sistemingesnius mokslinių tyrimų ir taikomųjų mokslinių tyrimų 

pagrindus institucijoje:  

o Aiškiai atskirdama mokslinių tyrimų, konsultavimo ir kitų paslaugų veiklą. 

o Kurdama, pateikdama, stebėdama ir vertindama ilgalaikę mokslinių tyrimų ir 

taikomųjų mokslinių tyrimų strategiją.  

o Pateikdama gaires, apibrėžiančias skirtingas studijų ir mokslinių tyrimų veiklos 

rūšis, kurias gali vykdyti akademinis personalas, su atskirais tikslais ir tyrimų 

atlikimo užduotimis keliamais atskirų asmenų, mokslinių tyrimų grupių ir 

departamentų/disciplininių organizacinių padalinių lygmeniu. 

o Nustatydama mokslinių tyrimų tikslus kiekvienai mokslinių tyrimų kategorijai 

ir kiekvienai strateginei mokslinių tyrimų krypčiai, suderintai su institucijos 

strateginiais tikslais ir regioninės plėtros strategija. 

o Teikdama veiksmingą paramą mokslinių tyrimų veiklai ir plėtodama 

akademinio personalo skatinimo politiką, per finansavimo moksliniams 

tyrimams skyrimą bei mokslinių tyrimų infrastruktūros suteikimą raginančią 

siekti užsibrėžtų tikslų. 

 AK turėtų apibrėžti metodinius standartus, kad į kursų programas būtų įtrauktas 

moksliniais tyrimais grindžiamas dėstymas.  

 AK turėtų parengti ir įgyvendinti strateginį tarptautiškumo didinimo planą, kuriame 

būtų nustatytos teminės sritys, tikslinės šalys ir veiksmai, reikalingi strateginiam ir 

sistemingam tarptautiniam bendradarbiavimui su institucijomis partnerėmis skatinti.  

 Siekdama veiksmingai įgyvendinti tarptautiškumo tikslus, AK turėtų skleisti ir 

tobulinti užsienio kalbų mokėjimą tarp visų vidinių socialinių dalininkų, įskaitant 

studentus, akademinį ir administracijos personalą.  

Poveikis regionų ir visos šalies raidai 

 AK turėtų atlikti sistemingesnę poreikių analizę, susijusią su jos regioninės plėtros 

veikla, įskaitant taikomuosius mokslinius tyrimus, konsultavimo paslaugas ir 

mokymosi visą gyvenimą veiklą.  

 AK turėtų sukurti mechanizmus, kurie apimtų ne tik apklausas ir neformalų bei 

nestruktūrizuotą dialogą su socialiniais partneriais, o taip pat ir rodiklius, skirtus jos 

regioninės plėtros veiklos veiksmingumui ir poveikiui įvertinti.  

 AK turėtų sukurti nuoseklią savo mokymosi visą gyvenimą veiklos plėtojimo sistemą, 

įskaitant būsimas prioritetines sritis, pagrįstą vidutinės trukmės ir ilgalaikių darbo 

rinkos poreikių analize, ir jos poveikio vertinimą. 
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