
VšĮ KOLPINGO KOLEGIJOS VEIKLOS GERINIMO PLANAS 2014-2020 M. 
Eil. 
Nr. Ekspertų pastaba Kolpingo kolegijos veiksmai Atsakingas 

padalinys Terminas 

1. Toliau ugdyti gebėjimą atlikti efektyvią savianalizę  Sudaryti savianalizės grupę, kuri užtikrintų nuoseklią 
savianalizės eigą Direktorė 2014 - 2020 

2. 

Rekomenduoja Kolegijai (a) atlikti išsamią rinkos poreikių 
analizę ir išsiaiškinti savo galimybes tuos poreikius patenkinti, 
(b) remiantis atlikta analize suformuoti strateginį požiūrį, kuris 
apibrėžtų nišą aukštojo mokslo rinkoje ir (c) atsiradus 
galimybėms vykdyti nedidelį programų, aktualių tai nišai, 
skaičių. 

1) Apibrėžti kolegijos nišą aukštojo mokslo rinkoje, remiantis 
atlikta rinkos analize; 
 
2) Inicijuoti naujų programų kūrimą pagal apibrėžtą Kolegijos 
nišą aukštojo mokslo rinkoje. 

Akademinių reikalų 
tarnyba 

Plėtros ir 
komunikacijos 

tarnyba 

2014-2016 

3. 

Rekomenduoja Kolegijai (a) išvystyti ir pabrėžti tarptautiškumą 
kaip bendros strategijos aspektą ir (b) įgyvendinant tą strategiją 
suintensyvinti ryšius su kitomis institucijomis, ypač su kitose 
šalyse esančiomis Kolpingo institucijomis, ir naudojantis 
įvairiomis mainų bei bendrų projektų galimybėmis sukurti 
tarptautinį akademinį tinklą. 

Patikslinti Kolpingo kolegijos strategijoje numatytus 
tarptautiškumo skatinimo ir įgyvendinimo uždavinius. 
Įvertinus sukauptą Kolpingo bendruomenės tarptautinio 
bendradarbiavimo patirtį, kurti tarptautinį akademinį tinklą, 
naudojant įvairių mainų ir projektų teikiamas galimybes  

Plėtros ir 
komunikacijos bei 

Akademinių reikalų 
tarnybos 

2014 - 2015 

4. 

Suburti valdymo grupę, kurią sudarytų direktorius, vienas ar du 
akademinio personalo nariai, kuriems būtų patikėta bendra 
atsakomybė už akademinius klausimus, ir personalas, atsakingas 
už finansinių išteklių, žmogiškųjų išteklių valdymą ir 
apgyvendinimą. 

Įsteigus valdymo grupę (Direktorė, Akademinių reikalų 
tarnyba, Infrastruktūros tarnyba, Plėtros ir komunikacijos 
tarnyba), patikėti jai bendrą atsakomybę už akademinius 
klausimus, finansinių ir žmogiškųjų išteklių valdymą ir 
apgyvendinimą. 

 
Infrastruktūros 

tarnyba 
2014 m.m. 

5. Imtis veiksmų kokybės užtikrinimo ir gerinimo kultūrai skleisti 
visoje įstaigoje.  

Peržiūrėti ir tobulinti Kolpingo kolegijos kokybės valdymo 
sistemą:  
1) analizuoti ir keisti Kolegijos kokybės vadovo nuostatų 
įgyvendinimą; 
2) atlikti studijų programų dalykų vertinimo kokybinių rodiklių 
lyginamąją analizę; 
3) detalizuoti stebėsenos ir pokyčių valdymo sistemos kokybės 
užtikrinimo procesus, tikslingiau bendradarbiaujant su 
socialiniais partneriais. 

Plėtros ir 
komunikacijos, 

Infrastruktūros bei 
Akademinių reikalų 

tarnybos 

2014-2016 

6. Reguliariai rinkti palyginamąją statistiką apie modulių vertinimo 
rezultatus.  

7. Aiškiau apibrėžti kokybės gerinimo procesus, kuriant studijų 
programas ir vykdant programų stebėseną.  

8. 

Toliau vystyti reguliarią personalo pedagoginių įgūdžių ugdymo 
programą, didinti personalo motyvaciją ir gebėjimus vykdyti 
mokslo taikomąją veiklą, imtis kalbinių ir administracinių 
įgūdžių ugdymo. 

1) Sukurti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo strategiją 
2) Tobulinti personalo bendrąsias ir specialiąsias 
kompetencijas bei darbuotojų motyvacinę sistemą pagal 
nustatytą darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo strategiją. 

Infrastruktūros 
tarnyba 

Akademinių reikalų 
tarnyba 

 
Kasmet 

9. 
Rimtai pagalvoti apie realistiškų išankstinių prognozių rengimą 
ir visapusiško veiklos plano įgyvendinimą siekiant sukurti 
palankias finansines sąlygas ilgalaikiam tvarumui. 

1) Parengti išankstinį galimų finansinių išteklių mažėjimo 
planą, atsižvelgiant į demografinę valstybės padėtį; 
2) Siekiant finansinių sąlygų ilgalaikio tvarumo, vykdytį planą 
vadovaujantis protingumo kriterijumi. 
 

Infrastruktūros 
tarnyba Nuolat 
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10. 
Suformuoti sisteminį požiūrį į mokymosi visą gyvenimą plėtrą 
atsižvelgiant į regiono, šalies ir tarptautines tendencijas bei šios 
srities paklausą. 

1) Sukurti neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo 
sistemą 

2) Sudaryti studentams tęstinio mokymosi sąlygas, skatinant 
vienodas galimybes, socialinę sanglaudą ir aktyvų pilietiškumą 

Akademinių reikalų 
tarnyba 

Plėtros ir 
komunikacijos 

tarnyba 

2014-2017 

11. Aktyviai ir sistemingai siekti įtraukti išorės partnerius į studijų 
programų kūrimą.  

1) Sudaryti galimybes ir įtraukti socialinius partnerius, 
suteikiančius studentams praktikos vietas, į programų rengimą ir 
kokybės gerinimą; 

2) Atlikti potencialių socialinių partnerių paiešką. 

Akademinių reikalų 
tarnyba 

Plėtros ir 
komunikacijos 

tarnyba 

Kasmet 

12. 
Aiškiai apibrėžti studijų rezultatus atsižvelgiant į aiškiai 
nustatytą Kolegijos studijų programų nišą Lietuvos ir 
tarptautinėje švietimo ir darbo rinkose. 

Tikslinti teikiamų programų rezultatų sąsajas su kvalifikacijų 
sandara  ir darbo rinkos poreikių analize. 

Akademinių reikalų 
tarnyba 2014-2016 

13. Aktyviai skatinti absolventų grįžtamąjį ryšį siekiant palengvinti 
studijų tobulinimą. 

1) Alumni tinklas veikia; 
2) Skatinti Alumni klubo narių dalyvavimą kolegijos veikloje; 
3) Aktyvinti Kolpingo Alumni facebook gyvybingumą;  
4) parengti absolventų karjeros sėkmės pavyzdžius ir teikti 
Kolegijos tinklalapyje, spaudoje ir socialiniuose tinkluose. 

Plėtros ir 
komunikacijos 

tarnyba  
Kasmet 

14. Sukurti oficialų alumnų tinklą siekiant palengvinti intensyvesnį 
Kolegijos ir jos absolventų bendradarbiavimą (žr. 92 punktą). 

15. 

Tęsti veiklą su tarptautiniais partneriais ir (a) rengti jungtines 
programas ir projektus, kuriuos būtų galima įgyvendinti įvairiose 
įstaigose visame tinkle bei (b) suderinti su tarptautiniais 
partneriais vertinimo ekvivalentus  

Inicijuoti projektus bei jungtines programas bendradarbiaujant 
su tarptautiniais partneriais  

Akademinių reikalų 
tarnyba 

Plėtros ir 
komunikacijos 

tarnyba 

Kasmet 

16. 

Peržiūrėti vykdomas studijų programas ir patvirtinti modulius, 
kuriuos būtų galima studijuoti tarptautinėse institucijose ir 
pripažinti kaip prisidedančius prie bendro šių programų 
įvertinimo  

Peržiūrėti vykdomas studijų programas ir sudaryti kai kurių 
programų modulius, kuriuos galima būtų studijuoti 
tarptautinėse institucijose  

Akademinė reikalų 
tarnyba 2014-2016 

17. 

Imtis tinkamų priemonių (i) pagerinti tarptautinį dėstytojų 
mobilumą tam, kad suintensyvėtų dalyvavimas tarptautiniuose 
tinkluose ir būtų pritraukti papildomi ištekliai mokslo veiklai 
gerinti dalyvaujant tarptautiniuose projektuose; (ii) padidinti 
atvykstančių studentų mobilumą kai kuriuos modulius dėstant 
anglų kalba; (iii) skatinti didesnį studentų dalyvavimą Erasmus 
mainų programose. 

Sudaryti sąlygas ir skatinti dėstytojų ir studentų dalyvavimą 
tarptautinėse mainų programose, tarptautinių projektų veiklose 
pagal Kolpingo kolegijos veiklos strategiją. 

Plėtros ir 
komunikacijos ir 

Akademinių reikalų 
tarnybos 

Kasmet 

18 Skatinti Kolegijos tarptautiškumą imantis priemonių pagerinti 
akademinio personalo užsienio kalbos žinias. 

Pagal sudarytą darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą, 
sudaryti sąlygas akademiniam personalui tobulinti užsienio 
kalbos žinias.   

 
Infrastruktūros 

tarnyba 

 
Kasmet 

19. Pateikti savo tinklalapyje dar daugiau informacijos anglų kalba. Suvienodinti informacijos srautus Kolpingo kolegijos 
tinklapyje tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis 

Plėtros ir 
komunikacijos 

tarnyba 
Kasmet 
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20. 
Pasinaudoti turimomis rusų kalbos ir kultūros žiniomis ir 
apsvarstyti galimybę vykdyti programas ir rengti projektus Rytų 
Europos rusiškai kalbančiose šalyse. 

Sudaryti sąlygas ir skatinti bendradarbiavimą su rusiškai 
kalbančiomis Europos šalimis, rengiant bendrus projektus. 

Plėtros ir 
komunikacijos 

tarnyba 
Kasmet 

21. 

Individualių mokslo projektų vykdymą koordinuoti su bendra 
mokslo taikomosios veiklos strategija, susieta su Kolegijos 
strateginiais tikslais ir Kolegijos akademinio personalo 
specializacija. 

Peržiūrėti ir tikslinti bendrą mokslo taikomosios veiklos 
strategiją su Kolegijos strateginiais tikslais; 
Susieti individualius mokslo projektus su bendra kolegijos 
mokslo taikomosios veiklos strategija bei personalo 
specializacija. 

Akademinių reikalų 
tarnyba 2014-2016 

22. 

Bendravimą tarp Kolegijos ir socialinių partnerių vykdyti ir 
valdyti sistemingiau, o socialinių partnerių indėlį analizuoti ir 
sisteminti siekiant palengvinti naujų bendradarbiavimo projektų 
rengimą. 

Sistemingai įtraukti socialinius partnerius į Kolpingo kolegijos 
veiklą. 
 

Plėtros ir 
komunikacijos ir  

Akademinių reikalų 
tarnybos 

Kasmet 

23. Toliau didinti bendradarbiavimo su socialiniais partneriais mastą 
užmezgant ryšius su atitinkamomis verslo asociacijomis. 

24. 
Glaudžiau susieti baigiamųjų darbų temas su studijų 
programomis ir personalo specializacijomis siekiant optimizuoti 
darbo vadovo veiklos aktualumą ir kokybę  

Tobulinti baigiamųjų darbų temų pasirinkimo procedūras, 
numatant temų sąsajas su studijų programomis ir dėstytojų 
specializacijomis. 

Akademinių reikalų 
tarnyba 2014-2015 

 


