
Vilniaus kolegijos strateginės partnerystės 2021-2025 metų programos 

1 priedas 

Vilniaus kolegijos strateginės partnerystės 2021-2025 metų programos įgyvendinimo priemonių planas 

 

Strateginės 

partnerystės veiklos 

sritys 

Strateginės partnerystės programos veiksmų plano 

priemonės pavadinimas  

Siekiamas rezultatas 

2025 m.  

/veiklos stebėsenos 

rodiklis  

Veiklos vykdymo lygmenys 

(institucija/fakultetas/katedra)  

1 2 4 5 

Valdymas Kviesti strateginių partnerių atstovus dėstyti studijų 

dalykus/modulius ir/ar skaityti viešas paskaitas 

kolegijoje, vadovauti baigiamiesiems darbams, 

dalyvauti kvalifikavimo komisijose. . 

Didėjantis strateginių 

partnerių įsitraukimas   

dėstyti 

dalykus/modulius ir/ar 

skaityti viešas paskaitas   

Fakulteto lygmuo 

 Plėtoti galimybes akademiniam personalui tobulinti 

kompetencijas strateginių partnerių 

įmonėse/organizacijose.   

Akademinio personalo, 

tobulinusio 

kompetencijas 

strateginių partnerių 

įmonėse/organizacijose 

mastas 

Fakulteto lygmuo 

 Užtikrinti strateginių partnerių 

atstovavimą akademinio personalo atestacijos ir 

konkursų komisijose.  

Didėjantis strateginių 

partnerių įsitraukimas  

Kolegijos lygmuo 

 Įsteigti/atnaujinti studijų aplinkas kolegijoje 

panaudojant strateginių partnerių paramą.   

Įsteigtos/atnaujintos 

studijų aplinkos 

kolegijoje panaudojant 

strateginių partnerių 

paramą. 

Kolegijos lygmuo 

Studijų ir mokslo 

(meno) veikla 

 

Didinti studentų skaičių, atliekančių baigiamąją 

praktiką pas strateginius partnerius.   

 

Studentų, atlikusių 

baigiamąją praktiką pas 

Katedros lygmuo 

 



 strateginius partnerius 

dinamika 

 Didinti baigiamųjų darbų pagal strateginių partnerių 

užsakymus  skaičių.  

Baigiamųjų 

užsakomųjų darbų 

pagal strateginių 

partnerių užsakymus  

dinamika 

Katedros lygmuo 

 Sudaryti sutartis su strateginiais partneriais dėl 

užsakymų mokslo dirbtuvėms, SMD. 

Užsakomųjų  darbų 

mokslo dirbtuvėms ir 

SMD pagal strateginių 

partnerių užsakymus 

apimtis 

Fakulteto lygmuo 

 Vykdyti bendrus taikomuosius mokslinius tyrimus ir 

rengti jungtines mokslines publikacijas   su užsienio 

strateginių partnerių atstovais.   

Bendrų publikacijų, 

tyrimų apimtis 

Kolegijos/fakulteto lygmuo 

 Didinti dvigubo diplomo studijų programų skaičių su 

strateginiais partneriais 

Ne mažiau 5 Kolegijos/fakulteto lygmuo 

 Didinti bendradarbiavimo veiklų įvairovę su užsienio 

aukštosiomis mokyklomis, su kuriomis vykdomos 

jungtinės/dvigubo diplomo studijų programos. 

Bendradarbiavimo 

rezultatyvumo analizė 

Kolegijos/fakulteto lygmuo 

 Rengti ir teikti paraiškas tarptautiniams ir/ar 

nacionaliniams projektams su strateginiais partneriais 

Rengtų ir laimėtų 

paraiškų 

skaičius/apžvalga 

Kolegijos/fakulteto lygmuo 

Kokybės 

užtikrinimas 

 

Atlikti kasmetinę veiklos su strateginiais partneriais 

analizę ir atnaujinti strateginių partnerių sąrašą 

katedros, fakulteto ir institucijos lygmenyse. 

Atnaujinti strateginių 

partnerių sąrašai 

Kolegijos/fakulteto/katedros 

lygmenys 

 

 Kas trejus metus atlikti strateginių partnerių focus 

grupių tyrimus apie studentų profesinį pasirengimą ir 

MTEP.  

Atlikti tyrimai Fakulteto/katedros lygmuo 

 Įtraukti strateginius partnerius į savianalizės ataskaitų 

rengimą studijų krypčių išoriniam 

vertinimui/instituciniam išoriniam vertinimui 

Įtraukti strateginiai 

partneriai rengiant 

savianalizę 

Fakulteto/katedros lygmuo 



 Įtraukti strateginius partnerius į studentų karjeros 

planavimo procesą (karjeros dienos, susitikimai su 

studentais, apvalaus stalo diskusijos, studijų mugės ir 

kt.) 

Didėjantis strateginių 

partnerių įsitraukimas į 

studentų karjeros 

planavimo procesą. 

Kolegijos/fakulteto lygmuo 

Studijų ir mokslo 

(meno) veikla   

 

Poveikis regionų ir 

visos šalies raidai  

Ne rečiau kaip kas dvejus metus atlikti studijų 

programų peržiūrą studijų kryptyse, įtraukiant 

verslumo ir socialinės atsakomybės ugdymo aspektus, 

įtraukiant strateginius partnerius. 

Didėjantis strateginių 

partnerių įsitraukimas į 

studijų programų 

peržiūros procesą.   

  Fakulteto/katedros lygmuo  

 Kartu su strateginiais partneriais vykdyti  

savanorystės veiklą, identifikuojant NVO, į kurias 

orientuota bendra savanoriška veikla . 

Įvykdytos veiklos Kolegijos/fakulteto/katedros 

lygmenys 

 

 

__________ 


