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VILNIAUS KOOPERACIJOS KOLEGIJOS VEIKLOS GERINIMO PLANAS 2014-2020 m. 

 

Ekspertų pateiktos 
rekomendacijos 

Gerinimo priemonės ir 
veiksmai 

Priemonių 
įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Siekiamas rezultatas 

I. STRATEGINIS VALDYMAS 

1.1. Persvarstyti misiją, kad ji būtų 
konkretesnė, ir nustatyti visus 
Kolegiją išskiriančius ypatumus, 
kurie gali suteikti jai pranašumą 
prieš konkurentus. 

1.1.1.Persvarstyti ir 
sukonkretinti Kolegijos misiją ir 
viziją, išskiriant Kolegijos 
ypatumus ir pranašumus 
 
 

2015 m. IV ketvirtis Vadovybė 
SPIC 

Suformuluota nauja misija ir 
vizija, pagal tai sukurta nauja 
VKK strategija, kuri užtikrina 
studijų programų, mokslo 
taikomosios ir kitos veiklos 
nuoseklų sąryšingumą, 
identifikuoja svarbiausias 
veiklos  kryptis, kurios padeda  
Kolegijai siekti konkurencinio  
pranašumo. 
Parengta rinkodaros strategija 
pagal kurią kasmet daromi 
rinkodaros planai. 
Kartą metuose atliekama 
studijų programų palyginamoji 
analizė, kurioje analizuojami 
apklausų, nubyrėjimo bei kt. 
duomenys. 

1.2. Laikytis subalansuoto požiūrio 
į studentų pritraukimą ir išlaikymą 

1.2.1. Parengti rinkodaros 
strategiją 
1.2.2. Atlikti palyginamąją 
programų analizę siekiant 
išsiaiškinti, kurioms 
programoms reikalingi 
pakeitimai 

2016 m. I ketvirtis 
 
Kartą metuose 

Studijų skyrius 
SPIC 
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1.2.2. Identifikuoti studentų 
nubyrėjimo priežastis ir sukurti 
studentų motyvacijos sistemą 

2016 m. II ketvirtis Vadovybė  
Studijų skyrius 
SPIC 

Sukurta studentų motyvacijos 
sistema. 

1.3. Skubiai užbaigti trumpesnį 
rodiklių sąrašą, kad jį būtų galima 
naudoti sekančiam strateginiam 
veiklos planui. 

1.3.1. Parenti naują Kolegijos 
strategiją ir joje numatyti veiklos 
rodiklius, kurie būtų nuolat 
stebimi ir analizuojami pagal 
naują parengtą rodiklių 
matavimo, stebėsenos ir 
vertinimo metodiką. 

2015 m. IV ketvirtis Vadovybė  
Studijų skyrius 
SPIC  

Parengta nauja VKK 2016-
2021 m. strategija, kurioje 
sujungti ir racionalizuoti 
veiklos rodikliai. 

1.4. Nustatyti duomenis, kurių 
reikia norint įvertinti pagrindinių 
reguliarios veiklos sričių 
efektyvumą, taip pat apibrėžti 
veiklos efektyvumo vertinimo, 
duomenų reguliaraus rinkimo ir 
analizės būdus. 

1.4.1.Sukurti aiškią duomenų 
rinkimo ir analizės sistemą  

2015 m. IV ketvirtis Vadovybė  
Studijų skyrius 
SPIC  

Parengta nauja VKK 2016-
2021 m. strategija, kurioje 
sujunti ir racionalizuoti 
veiklos rodikliai 

1.5. Įdiegti dažnesnės strateginio 
veiklos plano įgyvendinimo 
pažangos stebėsenos ir ataskaitų 
teikimo mechanizmus. 

1.5.1. Parengti trumpesnio (3 
metų) laikotarpio strateginį 
planą ir vykdyti jo stebėseną 2 
kartus per metus 
1.5.2. Aktyviau viešinti 
(internetiniame puslapyje, 
susitikimų su studentais, 
dėstytojais, darbuotojais metu ir 
pan.) strateginio veiklos plano 
pasiekimus 

2015 m. IV ketvirtis 
 

Vadovybė  
Visi skyriai  

Parengta nauja VKK 2016-
2021 m. strategija bei 
trumpesnio laikotarpio (2016-
2018 m.) strateginis veiklos 
planas bei metinis planas. 
Atliekama plano stebėsena 2 
kartus per metus. 
Internetiniame puslapyje, 
susirinkimų metu viešinami 
atskiri veiklos plano 
pasiekimai. 

1.6. Nustatyti studijų programų 
individualaus ir lyginamojo 
efektyvumo  ataskaitų teikimo 
tvarką, vykdomą kas metus ir kas 

1.6.1. Atlikti palyginamąją 
programų analizę siekiant 
išsiaiškinti, kurioms 
programoms reikalingi 

2016 m. II ketvirtis Studijų skyrius Kasmet atliekama 
palyginamoji vykdomų studijų 
programų analizė bei atliekami 
reikalingi pakeitimai. 
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penkerius metus, taip pat užtikrinti, 
kad ataskaitas patvirtinantys 
vertinimai apimtų visus susijusius 
duomenis. 

pakeitimai. 
1.6.2. Aktyvinti 
bendradarbiavimą su socialiniais 
dalininkais programų 
atnaujinime. 
1.6.3. Sukurti ataskaitų teikimo 
tvarką. 

Aktyvus bendradarbiavimas su 
socialiniais dalininkais per 
bendrus renginius, projektus, 
dalyvavimą baigiamųjų darbų 
gynime, programų komitetų 
veiklą ir kt. 

1.7. Šiuo metu naudojamas 
priemones, susijusias su 
žmogiškųjų išteklių valdymu, 
reikia įtraukti į visa apimančią 
personalo politiką. 

1.7.1. Parengti visa apimančią 
personalo politiką, kurioje būtų 
integruota aiški skatinimo 
sistema. 

2016 m. III ketvirtis Vadovybė Parengta visa apimanti 
personalo politika. 

II. STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ 
2.1. Įdiegti formalų mechanizmą 
grįžtamajam ryšiui apie (dabartinį 
ir prognozuojamą) specialistų ir 
mokymosi visą gyvenimą poreikį 
reguliariai rinkti iš įvairių 
socialinių, verslo ir kitų partnerių ir 
juos analizuoti, kad Kolegija galėtų 
pagrįsti savo sprendimus dėl 
pirmosios pakopos studijų ir kitų 
būsimų mokymo programų ir 
kursų. 

2.1.1. Sukurti grįžtamojo ryšio 
mechanizmą, kuris užtikrintų 
sistemingą duomenų rinkimą. 
 

2016 m. III ketvirtis Studijų skyrius Sukurtas grįžtamojo ryšio 
mechanizmas. 

2.2. Skirti daugiau personalo 
karjerai planuoti ir stebėti bei 
susisteminti duomenų apie 
absolventus rinkimą ir valdymą. 

2.2.1. Stiprinti personalą karjerai 
planuoti bei duomenų rinkimui 
ir stebėsenai 
2.2.2. Plėtoti Alumni veiklą 

2015 m. III ketvirtis Vadovybė Paskirti atsakingi asmenys, 
aiškiai nustatytos pareiginės 
instrukcijos. Numatytos 
priemonės karjeros stebėsenai, 
suaktyvinta alumni veikla. 

2.3. Labiau skatinti išvykstamąjį 
studentų ir personalo judumą bei 
pašalinti dabartines kliūtis, 

2.3.1.Parengti/atnaujinti tvarkas, 
reglamentuojančias darbuotojų ir 
studentų atvykstamąjį bei 

2016 m. IV ketvirtis Vadovybė 
Studijų skyrius 
SPIC 

Visapusiška ir visavertė 
Kolegijos integracija į 
Europos aukštojo mokslo 
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įskaitant kalbos barjerą, taip pat 
labiau skatinti atvykstančiojo ir 
išvykstančiojo personalo judumą. 

išvykstamąjį judumą Kolegijoje. 
2.3.2. Numatyti ir įgyvendinti 
priemones, skatinančias 
personalo ir studentų 
išvykstamąjį judumą. 
2.3.3. Plėsti anglų kalba dėstomų 
studijų programų arba dalykų 
pasiūlą. 
2.3.4. Plėtoti personalo ir 
studentų tarpkultūrines 
kompetencijas. 
2.3.5. Skatinti pasidalinimą 
gerąja patirtimi su studentais ir 
personalu. 
2.3.6. Vykdyti tęstinius anglų 
kalbos kursus personalui pagal 
tikslines grupes ir kalbos 
žinojimo lygius. 
2.3.7. Vykdyti naujai priimamų 
darbuotojų užsienio kalbų 
žinojimo identifikavimą 
(dokumentų analizė, testavimas) 
 

erdvę. 

III. MOKSLO IR (ARBA) MENO VEIKLA 
3.1. Siekti atlikti visų pirmosios 
pakopos studijų programų krypčių 
mokslo  taikomuosius tyrimus. 

3.1.1. Plėtoti visų studijų 
programų krypčių ir ypatingai  
IT mokslo taikomuosius 
tyrimus. 

 Studijų skyrius 
SPIC 

Parengta IT mokslo taikomųjų 
tyrimų krypčių tematika bei 
suaktyvinta kitų studijų 
programų krypčių mokslo 
taikomoji veikla. 

3.2. Imtis veiksmų, kuriais būtų 
siekiama supažindinti personalą su 
Kolegijos mokslo taikomųjų tyrimų 

3.2.1. Parengti visa apimančią 
personalo politiką, kurioje būtų 
numatytos personalo paskatos 

2016 m. IV ketvirtis 
 
 

Vadovybė 
SPIC  
Studijų skyrius 

Parengta nauja visaapimanti 
personalo politika. 
Rengiami mokslo taikomosios 
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prioritetais, ir skatinti personalą 
aktyviau dalyvauti mokslo 
taikomuosiuose tyrimuose. 

aktyviau dalyvauti mokslo 
taikomuosiuose tyrimuose 
3.2.2. Kasmet parengti metinį 
mokslo taikomosios veiklos 
planą. 

veiklos planai bei atliekamas 
monitoringas. 

3.3. Imtis daugiau iniciatyvos 
mokslo taikomojoje veikloje, 
palaikyti ryšius su (potencialiais) 
socialiniais ir verslo partneriais. 

3.3.1. Stiprinti kolegijos ryšius 
su universitetų ir mokslinių 
tyrimų institutų mokslininkais 
per bendrus mokslinius 
projektus. 
3.3.2. Stiprinti bendradarbiavimą 
su verslo įmonėmis, plečiant 
paslaugų, teikiamų įmonėms / 
organizacijoms, spektrą. 

Nuolat Vadovybė 
SPIC  
Studijų skyrius 

Pasirašytos naujos 
partnerystės sutartys bei 
bendrai vykdomi projektai. 

IV. POVEIKIS REGIONŲ IR VISOS ŠALIES RAIDAI 
4.1. Įdiegti dabartinių partnerysčių 
vertinimo ir naujų partnerysčių 
kūrimo mechanizmą, atsižvelgiant į 
vietos, regionų ir visos šalies raidos 
poreikius ir į strateginį veiklos 
planą. 

4.1.1. Sukurti naujų partnerysčių 
kūrimo bei vertinimo 
mechanizmą.  

2016 m. II ketvirtis Vadovybė 
SPIC  
Studijų skyrius 

Sukurtas naujų partnerysčių 
kūrimo bei vertinimo 
mechanizmas, orientuotas į 
regioninę ir visos šalies raidą. 

 

 

____________________________________________ 


