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1.  ĮŽANGA  

Šiame dokumente pateiktos VšĮ „Šv. Ignaco Lojolos kolegijos“ (toliau – ILK) paraiškos 

dokumentų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą vertinimo išvados.  

Vertinimas atliktas, vadovaujantis  Mokslo ir studijų įstatymu (2009 m.), Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės patvirtintu „Leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą 

išdavimo tvarkos aprašu“ (2009 m.), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 

patvirtintu „Paraiškos dokumentų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą gauti 

vertinimo tvarkos aprašu“ (2010 m.), bei komisijos nariams išnagrinėjus šiuos dokumentus: 

1. Pareiškėjo iš anksto pateiktus: 

              -   Dėstytojų ir kitų darbuotojų kvalifikacinių reikalavimų   

aprašas; 

 Trumpas materialinės bazės aprašas; 

 Ffinansinis veiklos planas 2010-11 m.m.; 

 2010-2013 metų strateginis veiklos planas; 

 Studijų raidos (plėtros) strategijos 2010-2014 m. aprašymas ir pagrindimas; 

 Ketinamos vykdyti studijų programos „Ortopedijos technologija“ aprašas;  

 Ketinamos vykdyti studijų programos atitikties Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro patvirtintiems reikalavimams studijų programoms pakartotino 

vertinimo išvados; 

2. Informaciją, gautą vizito į numatomas studijų vietas (UAB „Ortopedijos klinika“, Liepų g. 

11, Garliava, Kauno raj.; Kauno Arkivyskupijos Kurija, Papilio g. 5, Kaunas; VšĮ Kauno 

paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras (toliau – KPVDPRC), Vytauto pr. 

54, Kaunas), kuomet komisija susipažino su dabartine studijų infrastruktūra, metu bei kai 

komisija susitiko su: 

 kolegijos administracija (apie 10 žmonių, įskaitant direktorių, pavaduotojus, steigėjų 

atstovus, finansininką; dalyvių sąrašas nebuvo pateiktas); 

 potencialiais dėstytojais (14); 

 socialiniais partneriais (5). 
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3. Vizito (ir tuoj po jo) metu gautus papildomus dokumentus: 

 Valstybės nekilnojamo turto panaudos sutartis Nr. SUT-115 tarp Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir KPVDPRC, 2009 m. balandžio 22 d. 

 Valstybės nekilnojamojo turto, perduodamo pagal panaudos sutartį, perdavimo ir 

priėmimo aktas Nr. A-115, 2009 m. balandžio 22 d. 

  Bendradarbiavimo sutartis Nr. 03/1 tarp ILK ir KPVDPRC, 2010 m. kovo 4 d. 

 Bendradarbiavimo sutartis Nr. 03/6 tarp ILK ir KPVDPRC, 2010 m. kovo 4 d. 

 Bendradarbiavimo sutartis Nr. 01/08/25 tarp UAB „Ortopedijos klinika“ ir ILK, 

2010 m. rugpjūčio 25 d. 

 Bendradarbiavimo sutartis Nr. 08/07 tarp Kauno Arkivyskupijos Kurijos ir ILK, 

2010 m. rugpjūčio 25 d. 

 Preliminarioji sutartis Nr. 10/09/16 tarp KPVDPRC ir ILK, 2010 m. rugsėjo 16 d. 

 ILK direktoriaus raštas Studijų kokybės vertinimo centrui „Dėl bendradarbiavimo 

sutarčių su VšĮ Kauno paslaugų ir verslo darbuotojų rengimo centru“, 2010 m. 

rugsėjo 17 d. 

 Papildytas numatomų dėstytojų sąrašas. 

 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 36 str. 1 d., nurodo, kad leidimas vykdyti 

studijas gali būti išduotas, jei yra materialinė bazė, kvalifikuotas personalas ir kitos šiame 

įstatyme bei Vyriausybės patvirtinto Leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusios veiklos 

išdavimo tvarkos apraše nurodytos sąlygos, būtinos planuojamų studijų programų, mokslinės ir 

(arba) meno veiklos kokybei užtikrinti, taip pat teikiamų aukštojo mokslo kvalifikacijų 

reikalavimams tenkinti.  Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 48 str. 

1 dalyje yra nurodoma, kad koleginės studijos turi būti labiau orientuotos į profesinę veiklą. Tuo 

pabrėžiama praktiniam pasirengimui skirtos bazės svarba. 

Ekspertų grupė, susipažinusi su gautaisiais dokumentais, įvertinusi Mokslo ir studijų 

įstatymo reikalavimus bei padiskutavusi su minėtomis socialinėmis grupėmis, patikslinusi 

dokumentuose pateiktą informaciją bei įvertinusi intelektualiąją, materialiąją ir metodinę 

steigiamos kolegijos bazę, pateikia toliau išdėstytas vertinimo išvadas. 

 

1. STEIGIAMOSIOS AUKŠTOSIOS MOKYKLOS DĖSTYTOJŲ IR KITŲ 

AUKŠTOSIOS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS VERTINIMAS 

 

Šv. Ignaco Lojolos kolegijos „Ortopedijos technologijos“ studijų programos apraše buvo 

numatyta, kad pedagoginį darbą vykdys 19 numatomų priimti dėstytojų, tačiau ekspertų vizito 

metu buvo pateiktas papildytas sąrašas ir dabar jį sudaro 22, iš kurių 7 dėstytojai yra nurodomi 

kaip nuolatiniai, o likusieji 15 kaip „kiti dėstytojai“. Pateiktame kolegijos finansinės veiklos 

2010-2011 metų plane yra numatytas biudžetas 2 pedagoginiams etatams – docentas (1 etatas) ir 

lektorius (1 etatas). Pagal LR Mokslo ir studijų įstatymą, į dėstytojų pareigas priimamų dėstytojų 

kvalifikacinius reikalavimus turi teisę nustatyti pati mokykla. Šv. Ignaco Lojolos kolegija yra 

patvirtinusi kvalifikacinių reikalavimų aprašą ir jame keliami reikalavimai dėstytojams yra 

pakankami studijų kokybei užtikrinti. Tačiau kaip numatomi mokslo darbuotojų ir pedagogų 

etatai bus paskirstyti tokiam kiekiui dėstytojų, taip pat dėstytojų atitikimas kvalifikaciniams 

reikalavimams negali būti nustatytas kol personalas nėra pilnai sukomplektuotas.  
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Vizito į kolegiją metu susitikime su dėstytojais buvo matyti didelis entuziazmas ir 

užsidegimas kalbant apie ortopedo technologo paruošimo būtinumą ir problemas. Didelis 

privalumas yra tame, kad specialybės dalykų dėstytojai turi daugiametę darbo praktiką 

ortopedijos srityje. Iš sutikusių kolegijoje dėstyti dėstytojų daugumos jų gyvenimo aprašymuose 

nurodyta pagrindinė arba kita darbo vieta VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras, taip pat kitos aukštosios mokyklos ar ne švietimo srities darbovietės.  Neaišku, 

kaip tai atsilieps naujai kuriamos kolegijos tolimesnei veiklai, ir pavyks įgyvendinti kolegijos 

viziją ir misiją dėstytojams skiriant tik nedidelę dalį savo laiko darbui kolegijoje. 

  

3. STEIGIAMOSIOS AUKŠTOSIOS MOKYKLOS MATERIALIOSIOS BAZĖS  IR 

MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ VERTINIMAS 

 

Vertinimui pateiktame dokumente „Trumpas materialinės bazės aprašas“ nurodoma, kad 

„VšĮ Šv. Ignaco Lojolos kolegijos ortopedijos technologijos studijų programa numatoma vykdyti 

steigėjų (UAB „Ortopedijos klinika“) bazėje ir pagal sutartį su VšĮ KPVDPRC“. Studijų pradžiai 

numatoma panaudoti materialioji bazė išvardinta 1 lentelėje bei 1 priede. Šios informacijos 

trūkumas – ne visuomet aišku, kas iš išvardintų patalpų bei įrangos priklauso UAB „Ortopedijos 

klinika“ ir kas KPVDPRC. 

Vizito metu komisijos nariai buvo supažindinti su UAB „Ortopedijos klinika“ turimomis 

patalpomis ir įranga, su studijoms tinkamomis Kauno Arkivyskupijos Kurijos patalpomis, 

esančiomis Kaune adresu Papilio g. 5 ir su dviem KPVDPRC praktinio mokymo laboratorijomis, 

esančiomis Kaune adresu Vytauto per. 54. 

Tai, kad vizito metu parodyta materialioji bazė neatitiko to, kas nurodyta komisijos 

nariams prieš vizitą pateiktuose dokumentuose, ir tai, kad ILK neturi savo materialiųjų išteklių ir 

vykdyti studijas numato naudojantis pagal bendradarbiavimo sutartis suderintais ištekliais, 

apsunkino materialiųjų išteklių pakankamumo vertinimą. 

Teisiškai įvertinus visus pateiktus dokumentus, galima teigti, jog jie didžia apimtimi 

atitinka LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymo 2010 m. sausio 8 d. Nr. V-17 "Dėl paraiškos 

dokumentų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą gauti vertinimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo" nuostatoms. Neaiškumas išlieka toje vietoje, kur kalbama apie praktinę 

studijų vykdymo vietą, nes teorinei studijų pusei vykdyti sąlygos yra. Tai labai svarbu, nes ir 

pačiame kolegijos statuto II skyriaus 8 punkte nurodomas kolegijos pagrindinis tikslas- rengti į 

praktinę veiklą orientuotus specialistus. Todėl šioje vietoje reikėtų patikslinti ir papildyti 

dokumentus. LR Švietimo ir mokslo ministerija ir VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų 

profesinio rengimo centras 2009 m. balandžio 22 d. (Nr.SUT-115) yra sudarę valstybės 

nekilnojamojo turto panaudos sutartį, pagal kurią laikinai neatlygintinai vykdyti ir naudotis 

patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą perduoti centrui (10 metų). Be to, kolegija ir centras 

2010 m. kovo 4 d. (Nr.03/1) yra sudarę bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią centro patalpos 

gali būti naudojamos kolegijos studijomss vykdyti. Nelabai aiški bendradarbiavimo sutartis tarp 

centro ir kolegijos, pasirašyta 2010 m. gegužės 10 d. (Nr.03/6), kurios nuostatos dubliuoja prieš 

tai pasirašytą bendradarbiavimo sutartį. 

Bendradarbiavimo sutartyje 2010 m. rugpjūčio 25 d. (Nr.08/7) tarp kolegijos ir Kauno 

Arkivyskupijos Kurijos, pasigendama akcento dėl Kurijos patalpų suteikimo studijoms vykdyti. 

Nenumatyta ir šalių atsakomybė. Bendradarbiavimo sutartyje tarp kolegijos ir UAB Ortopedijos 

Klinika 2010 m. rugpjūčio 25 d. (Nr. 01/08/25) 3 skyriuje dėstomi centro įsipareigojimai (turi 
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būti įmonės), be to, 3.2 punkte kažkodėl atsiranda ir Kurija. Taip pat nenumatyta ir šalių 

atsakomybė. 

Įvertinusi tai, kokia materialioji bazė buvo nurodyta prieš vizitą pateiktuose 

dokumentuose ir kokia bazė buvo parodyta vizito metu, komisija padarė išvadą, kad 

bendradarbiavimo sutartyje su Kauno Arkivyskupijos Kurija nurodyta materialioji bazė yra 

pilnai pakankama teoriniams programos „Ortopedijos technologija“ programos užsiėmimams 

vykdyti, o praktinėms studijoms vykdyti skirta materialioji bazė yra pakankama tik tuo atveju, jei 

bus galima naudotis ne tik UAB „Ortopedijos klinika“ bet ir vizito metu komisijai parodytose 

KPVDPRC praktinio mokymo laboratorijose esančiomis mokymo priemonėmis ir įranga. 

 

4. STEIGIAMOSIOS AUKŠTOSIOS MOKYKLOS VEIKLOS FINANSINIO 

PLANO VERTINIMAS 

 

Organizacijos veiklos finansiniame plane turi būti aiškiai nurodoma, kokiu turtu 

organizacija disponuos vykdydama planuojamas veiklas ir kokie finansavimo šaltiniai bus 

panaudoti turtui įsigyti; kokias išlaidas valdydama turtą ir vykdydama veiklą organizacija patirs 

ir iš kokių šaltinių vykdys būtinus mokėjimus. Šv. Ignaco Lojolos kolegijos  vertinimui 

pateiktuose dokumentuose būsimą finansinę veiklą charakterizuojanti informacija yra 

fragmentiška ir prieštaringa.  . 

 Kolegijos finansiniame plane  2010 - 11 metams nurodoma, kad numatomas biudžetas 

sudarys 197,82 tūkst.Lt. iš jų 187,8 tūkst.Lt. planuojami gauti iš 40 studentų studijų krepšelių. 

Kitos lėšos sudarytų tik 10 tūkst. Lt. Kolegija nekomentuoja, kuo remiantis planuojamas toks 

studentų skaičius. Esama informacija apie 2010 m. stojimo rezultatus leidžia teigti, kad tokie 

studentų skaičiaus planai mažai pagrįsti, nes geriausi artimoje studijų srityje Kolegijų sektoriuje 

stojimo rezultatai buvo pasiekti Vilniaus kolegijoje Bendrosios praktikos slaugos programoje. Į 

šią programą pavyko pritraukti 81 studijų krepšelį (LAMA duomenys). Tikimybė, kad naujai 

veiklą pradėjusi Kolegija Kauno rajone sugebės pritraukti 40 krepšelių yra itin maža, o savo 

lėšomis studijas finansuojančių studentų Kolegijose  yra nedaug. Vizito metu   papildomos 

stojančiųjų planus pagrindžiančios informacijos pateikta nebuvo. Susitikime dalyvavę socialiniai 

partneriai žadėjo, jog nukreips savo darbuotojus studijuoti į naująją Kolegiją, tačiau  šie 

įsipareigojimai tėra žodiniai, be to,  negali užtikrinti pastovaus kasmetinio studentų skaičiaus. 

Ypač turint galvoje Kolegijos planus jau 2011 m. pritraukti 1,97 mln.Lt. bendrojo finansavimo 

lėšų iš valstybės biudžeto (Studijų raidos (plėtros) strategijos 2010-2014m. aprašymas ir 

pagrindimas,3 lentelė, 17 psl.). Ypač stebina tai, kad studijų programos apraše numatoma kasmet 

priimti studijuoti tik 25 studentus ir teigiama, kad tai optimalus skaičius. Tai reikštų, kad taikant 

numatomą studijų kainą 4695 Lt., pirmųjų veiklos metų biudžetas tesudarytų  tik 117375 Lt. Šių 

lėšų nepakaktų net darbo užmokesčiui ir Sodrai mokėti. Tačiau susipažinus su Studijų raidos 

(plėtros) strategijos 2010-2014m. aprašymu ir pagrindimu (15 psl.) tampa aišku, kad Kolegijos 

darbuotojų skaičių planuojama dar ir didinti, įdarbinant bent tris direktoriaus pavaduotojus. 

Remiantis šiais pastebėjimais galima teigti, kad finansinis planas nėra pagrįstas ir pastovios 

išlaidos administracijos darbuotojams taptų nepakeliama našta labai mažai Kolegijai. 

 Strateginiame veiklos plane ir Studijų raidos (plėtros) strategijos 2010-2014m. aprašyme 

ir pagrindime keistai komentuojami disponuojamo turto ir planuojamo įsigyti turto klausimai. 

Tekstuose teigiama, kad Kolegija turi pagrindines patalpas (Strateginis veiklos planas, 28 psl.), 

tačiau Finansiniame veiklos plane nenumatomos išlaidos patalpų išlaikymui. Vizito metu buvo 
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teigiama, kad steigėjai šias išlaidas padengs. Tačiau bendradarbiavimo sutartyse jokių finansinių 

įsipareigojimų prisiėmimo nenumatyta.   

 Materialinių išteklių plėtros plane numatyta rekonstruoti Kolegijos patalpas (bet 

nepavyko išsiaiškinti, kokios patalpos priklauso Kolegijai), numatoma įsigyti baldus, 

kompiuterius, nurodoma, kad numatoma įsigyti įrangos už daugiau negu 534 tūkst Lt. 

(Materialiųjų išteklių plėtros planas 2010-2014m.), tačiau lėšų visiems materialiems ištekliams 

įsigyti numatyta tik 370 tūkst.Lt.  

 Studijų raidos (plėtros) strategijos 2010-2014 m. aprašyme ir pagrindime akcentuojamas 

mokslinių tyrimų ir studijų programų plėtros aspektas. Numatoma iki 2014m. įdiegti 7 naujas 

studijų programas (iš jų tris pirmaisiais metais).  Numatoma plėtoti labai skirtingų sričių 

studijas.( pvz. Socialinės aplinkos vadyba, Įvaizdžio dizainas, Kurorto verslo vadyba). Plėtojant 

naujas studijų programas būtinai reikės papildomai investuoti, tačiau pateiktoje medžiagoje 

finansavimo klausimai nenagrinėjami.  

 Apibendrinant galima teigti, kad Šv. Ignaco Lojolos Kolegijos veiklos finansinis planas 

yra nepagrįstas. Kolegijos steigėjai ir programų rengėjai nėra apsirūpinę reikiamas finansiniais 

ištekliais veiklai plėtoti ir nenurodė aiškios vizijos, kaip finansavimo klausimus reikėtų spręsti. 

 

5.  STEIGIAMOSIOS AUKŠTOSIOS MOKYKLOS STRATEGINIO VEIKLOS 

PLANO PROJEKTO VERTINIMAS 

 

Pateiktas VšĮ Šv. Ignaco Lojolos Kolegijos (toliau – Kolegijos)  Strateginis veiklos 

planas  2010–2013 m. (toliau Planas) atspindi kolegijos viziją, misiją ir strateginius tikslus. Stipri 

ortopedijos technologo studijų programos galimybės realizuoti pusė yra studentų ugdymas 

vadovaujantis katalikiškos pasaulėžiūros vertybėmis, sukauptos patirties, vykdant profesinio 

mokymo programą, panaudojimas. 

Nors Plane aptarti politiniai, ekonominiai, socialiniai, technologiniai veiksniai, galintys 

įtakoti kolegijos veiklos sėkmę, nepakankamai pagrįstas ortopedijos technologų poreikis ir 

įsidarbinimo galimybės, kurios daugiausiai grindžiamos, ką patvirtino susitikimai su 

bendruomene,  darbdavių žodiniais patikinimais. 

Analizuojant Planą išaiškėja, kad Kolegija vykdydama minėtą studijų programą planuoja 

bendradarbiauti su Ortopedijos ir reabilitacijos paslaugų teikėjų asociacija, darbdavių įmonėmis 

kas logiška, tačiau plane minimų universitetų studijų programos, materialinė bazė neturi ryšių su 

ortopedijos technologo profesinio parengimo reikmėmis. Panašaus profilio technologijos mokslų 

universitetinio lygmens specialistus rengia Kauno technologijos ir Vilniaus Gedimino technikos 

universitetai. Jeigu kalbėti apie ortopedijos technologo, kaip sveikatos priežiūros sektoriaus 

specialisto parengimą, tai to paties lygmens kitų specialybių šio sektoriaus specialistus rengia 

Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus ir Utenos kolegijos, o universitetinio lygmens – 

Kauno medicinos, Vilniaus universitetai. Abejonių kelia ir ambicingi kolegijos planai įtakoti 

įvairių Lietuvos regionų plėtrą per taikomuosius ir užsakomuosius tyrimus, konsultavimo 

paslaugas, kai vien Kauno kolegija sudarys didžiulę konkurenciją. Galima sutikti, kad 

įvykdomas šiuo aspektu uždavinys yra parengti regionams aukštos kvalifikacijos ortopedijos 

technologus ir pagerinti minėtų paslaugų kokybę.  

Kolegijos strateginiai tikslai, uždaviniai aptarti plačiai, tačiau ne visi laukiami rezultatai 

pakankamai realūs, jie nepagrįsti materialiaisiais ir žmoniškaisiais ištekliais. Pavyzdžiui 

Kolegijos strategijos įgyvendinimo programoje numatyti uždaviniai: 1.2. - per 3 metus įdiegti 7 

naujas studijų programas, 4.1. – per 1 metus įdiegti jungtines su užsienio aukštosiomis 
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mokyklomis studijas, 8.2. – dalyvauti miesto, regiono, respublikiniuose, tarptautiniuose 

socialiniuose projektuose ir kt. Labai optimistiški ir  materialinių bei finansinių išteklių plėtros 

uždaviniai. Nors plane akcentuojama mažapakopė Kolegijos valdymo struktūra, pateiktame 

Plane numatyta didelė administracijos ir dėstytojų darbo vietų disproporcija, kas sumažins 

Kolegijos veiklos rentabilumą. Tai patvirtina ir SSGG analizės duomenys, kur kaip grėsmė 

atžymima lėšų stoka studijų ir įstaigos plėtrai. Personalo plėtros uždaviniai  pateikti Plane, bei 

susitikimų su kolegijos bendruomene metu pateikta informacija neįtikina, kad kolegija per kelis 

metus ,,sukomplektuos kvalifikuotą pagrindinį personalą“, nes doktorantų studijos vyksta kitose 

mokslų šakose, nei to reikalauja ortopedijos technologijos studijų programa, o planuojamų 

įdarbinti mokslo daktarų mokslinė veikla daugiausia liečia studijų bendruosius dalykus. Šią 

plano dalį reikėtų patikslinti. 

Analizuojant Plane pateiktą Kolegijos strategijos įgyvendinimo programą, tenka 

konstatuoti kad programoje numatyti strategijos įgyvendinimo uždaviniai, užtikrinant studijų, 

taikomųjų tyrimų, materialinių ir finansinių išteklių plėtrą, personalo raidą, kokybės valdymo 

sistemos įdiegimą. Numatytos priemonės, atsakingi vykdytojai, uždavinių įvykdymo rodikliai ir 

terminai. Tačiau akivaizdu, kad visų numatytų uždavinių įgyvendinimui turimų išteklių 

nepakaks, o ir uždavinių įvykdymo terminai labai optimistiški. Todėl minėtą programą būtų 

tikslinga susiaurinti ir patikslinti, numatyti realistiškus terminus.  

Apibendrinant, tenka konstatuoti, kad  VšĮ Šv. Ignaco Lojolos Kolegijos pateiktas  

Strateginis veiklos planas  2010–2013 m., jį patikslinus, sudaro prielaidas pradėti vykdyti 

ortopedijos technologo studijų programą. 

 

6. STEIGIAMOSIOS AUKŠTOSIOS MOKYKLOS STUDIJŲ RAIDOS 

(PLĖTROS) STRATEGIJOS VERTINIMAS 

 

Pateiktame dokumente „Studijų raidos (plėtros) strategijos 2010-2014 m. aprašymas ir 

pagrindimas“ numatytos studijų plėtros gairės yra tikrai ambicingos. Planuojama jau kitais 

mokslo metais greta „Ortopedijos technologijos“ programos, priklausančios medicinos 

technologijų krypčiai, pradėti studijas dar trijose studijų kryptyse: socialinio darbo, turizmo ir 

poilsio bei dizaino. Pagal pateiktą schemą (žr. minimo dokumento 1 pav.) 2014 m. kolegija 

turėtų kiekvienoje iš paminėtų studijų krypčių teikti po 2 studijų programas.  

Pagirtina, kad dokumento pačioje pradžioje nurodoma, jog „studijų plėtra Kolegijoje 

orientuojama ne tiek į kiekybę, kiek į kokybę“. Ir toliau studijų plėtros strategijos apraše daug 

dėmesio skiriama studijų kokybei, siejant ją su šiuolaikiška materialiąja baze, aukštos 

kompetencijos dėstytojų pritraukimu ir palankų sąlygų jų kvalifikacijai tobulinti sudarymu, 

mokslo ir studijų integracija, tampriu bendradarbiavimu su kitomis Lietuvos ir užsienio 

aukštosiomis mokyklomis, vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos sukūrimu kolegijoje ir 

pan. 

Tačiau ILK savo veiklos pradžioje numato vykdyti tik vieną „Ortopedijos technologijos“ 

studijų programą. Vizito metu komisijos nariai buvo supažindinti tik su šiai programai skirtais 

mokymo materialiaisiais ištekliais, susitiko su atitinkamai parinktais dėstytojai ir socialiniais 

partneriais. Iš to, kas buvo pamatyta, negalima spręsti netgi apie medicinos technologijos 

kryptyje ateityje numatomos teikti programos „Reabilitacija“ įgyvendinimo galimybes 

kolegijoje. Todėl šiose išvadose tenka apsiriboti vien ortopedijos specialistų studijų 

organizavimo plėtros galimybių įvertinimu. Ir tenka konstatuoti, kad apie tai vertinamuose 
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dokumentuose rašoma mažai – programos apraše nurodoma, kad kasmet studijuoti pagal 

„Ortopedijos technologijos“ programą bus priimama po 25 studentus ir labai apibendrintai 

paminima, kad kolegija yra pasirengus „vykdyti perkvalifikavimą, tęstinį mokymą“. Labai gaila, 

kad tęstinio mokymo klausimas dokumentuose niekur nenagrinėjamas konkrečiau, nors tokio 

pobūdžio kursų paklausa, sprendžiant iš diskusijų su socialiniais partneriais, tikrai yra didelė. 

Konkrečių tęstinių studijų planų nebuvo pateikta ir diskusijose su kolegijos administracija vizito 

metu. 

Maloniai nuteikia tai, kad numatomi dėstytojai labai remia šią studijų programą ir dalis jų 

yra nusprendę pereiti dirbti į kolegiją pirmaeilėse pareigose netgi turėdami joje palyginus 

nedidelį darbo krūvį. 

 

7. SĄLYGŲ MOKSLINĖS IR MOKSLO TAIKOMOSIOS VEIKLOS KOKYBEI 

UŽTIKRINTI VERTINIMAS 

 

Vertinamuose dokumentuose ne vieną kartą minima, kad studijos ILK grindžiamos 

mokslo ir studijų vienove, „Strateginiame veiklos plane“ nurodoma, kad vykdant kolegijos 

misiją siekiama „sudaryti sąlygas asmenims įgyti taikomąja moksline veikla grindžiamą 

profesinio bakalauro laipsnį ir profesinę kvalifikaciją“ (6 psl.). Šiame plane taip pat nurodoma, 

kad „kolegijos mokslo tiriamąją, taikomąją ir projektinę veiklą numatoma plėtoti medicinos 

technologijų mokslų kryptyje“ (5 psl.). Strateginio veiklos plano 21-22 psl. detaliai nagrinėjami 

mokslo ir taikomosios veiklos uždaviniai. Daug dėmesio moksliniams tyrimams skiriama ir 

„Studijų raidos (plėtros) strategijos 2010-2014 m. aprašyme ir pagrindime.  

Apie geras galimybes ILK pradėti vykdyti mokslinius tyrimus byloja dėstytojų turimi 

kvalifikaciniai laipsniai: iš 19 dėstytojų, įtrauktų į po vizito gautą „Papildytą numatomų 

dėstytojų sąrašą“, 2 turi habilituoto daktaro laipsnį, 7 – mokslo daktaro laipsnį, 4 šiuo metu 

studijuoja doktorantūroje. Be to, ILK planuose yra numatoma turėti direktoriaus pavaduotoją 

mokslui ir taikomajai veiklai. 

Dar vienas argumentas už tai, kad pagal parengtus dokumentus moksliniams tyrimams 

kolegijoje turėtų būti rimtas dėmesys yra tai, kad „Strateginiame veiklos plane“ pateiktoje 

finansinių išteklių struktūroje (30 psl.) net 10 proc. finansinių išteklių numatoma skirti 

mokslinimas tyrimams, ir tai, kad kuklučiame 2010-2011 m.m. finansinės veiklos plane 

mokslinio tyrimo darbai nėra užmiršti (numatyta skirti 4 tūkst. Lt). 

 

8. APIBENDRINAMASIS PARAIŠKOS ĮVERTINIMAS  

  

Įvertinę VšĮ „Šv. Ignaco Lojolos kolegijos“ (toliau – ILK) paraiškos leidimui vykdyti studijas ir 

su studijomis susijusią veiklą dokumentuose pateiktą, vizito į kolegiją metu ir po vizito gautuose 

dokumentuose esančią informaciją, ekspertai siūlo pataisyti paraiškos dokumentus. 

Taisant paraiškos dokumentus be kita ko, siūlome atkreipti dėmesį ir į: 

1. tai, kad būtų įrodytas Švietimo ir mokslo ministerijos ketinimas perduoti Kolegijai dalį 

VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro patalpų, skirtų praktinio 

mokymo laboratorijoms, pagal panaudos sutartį;  

2. tai, kad būtų pateiktas pataisytas dokumentas „Trumpas materialinės bazės aprašas“, 

kuris pilnai atspindėtų tuos materialiuosius išteklius, kuriais teisėtai disponuoja Kolegija 

ir kurie buvo parodyti ekspertams vizito metu (1 lentelėje bei 1 priede turi būti nurodyta, 

kam priklauso atitinkamos patalpos ir įranga bei pateikti atitinkamus įrodymus).;  
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3. Aukštosios mokyklos veiklos finansinį planą, kuris apimtų 3 metus – vieną programos 

įgyvendinimo ciklą. Planą parengti komentuojant Kolegijos raidos plano ir planuojamų 

finansinių  išteklių sąsajas. Jame turi būti numatomos išlaidos studijų procesui 

organizuoti, komunalinės išlaidos ir kt. būtinos išlaidos savarankiškos institucijos 

funkcionavimui užtikrinti bei pateiktos prielaidos apie planuojamų finansinių išteklių ir 

asignavimų šaltinius. Be to, prie finansinio plano kiekvieniems metams pridėti 

planuojamas „Finansinės būklės ataskaitas“, „Veiklos rezultatų ataskaitas“ ir „Pinigų 

srautų ataskaitas“ parengtas pagal VšĮ apskaitos standartą.  

 

 

 

 

Grupės vadovas: 

 
prof. habil. dr. Vincentas Dienys 

  

Grupės nariai: 

 

doc. dr. Julius Griškevičius 

 

doc. dr. Aurelijus Gutauskas 

 

 prof. habil. dr. Alvydas Juocevičius 

 

  doc. dr. Asta Vasiliauskaitė 

 

 

Vertinimo išvados pasirašytos Vilniuje, 2010  


