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Esame ásitikinæ, kad verslo pasiekimus lemia ten dirbantys 
þmonës, jø gebëjimai ir patirtis dirbti komandoje, jø pastangos 
mokytis ir augti, siekti karjeros ir profesinës sëkmës.

Mes teigiame, kad Panevëþio kolegija – tai Tavo karjeros 
pradþia. Svarbiausia – noras tobulëti, mokytis ir augti, keistis kartu 
su gyvenimu, pasitikti ir nugalëti naujus iððûkius.

Vykdydami projektà VP1-2.1-ÐMM-04-K „Mokymasis visà gyvenimà“ pagal priemonæ 
,,Studijø sistemos efektyvumo didinimas“ sukûrëme integruotà kolegijos plëtros strategijà iki 2020 
m. Atlikæ nemaþai tyrimø ir analiziø pastebëjome reikðmingø studijø sistemos neiðnaudotø 
galimybiø, rezervø ir tobulinimo krypèiø. Apklausa parodë, kad daugelis respondentø pripaþásta 
Panevëþio kolegijos svarbà, nes tai puiki galimybë mokytis arèiau namø, su tuo tiesiogiai susijusios 
maþesnës iðlaidos mokslui. Jie taip pat akcentavo, kad Panevëþiui bûtina aukðtoji mokykla dël 
prestiþo ir kultûrinës reikðmës miesto bendruomenei.

Panevëþio regiono gyventojai vienareikðmiðkai pasisako uþ glaudesná darbdaviø 
bendradarbiavimà su kolegija, ávardijant, kà turi gebëti bûsimas specialistas, aptariant jo praktikos 
ir ádarbinimo galimybes. Visuomenei reikalinga pagalba persikvalifikuojant. Tai dar viena kolegijos 
paslauga verslui.

Mes skirsime daug dëmesio kolegijos veiklai vieðinti, pristatysime studentø darbus ir 
pasiekimus, organizuosime renginius miesto bendruomenei, informuosime apie naujienas ir 
kviesime á mûsø kolegijà mokytis, augti ir tobulëti. 

Tai svarbiausias mûsø tikslas siekiant patenkinti studentø ir Aukðtaitijos regiono gyventojø 
lûkesèius.

Panevëþio kolegijos direktorius
Egidijus Þukauskas
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Panevëþio kolegija yra Lietuvos Respublikos valstybinë aukðtoji mokykla, kurioje vykdomos 
aukðtosios koleginës studijos, plëtojami taikomieji moksliniai tyrimai ir (arba) profesionalusis 
menas. Kolegijà valdo: Kolegijos taryba, Akademinë taryba ir Kolegijos direktorius .

KOLEGIJOS ORGANIZACINÉ VALDYMO STRUKTÚRA KOLEGIJOS ORGANIZACINÉ VALDYMO STRUKTÚRA 
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Kolegijos valdymo struktúra 2011 m. sausio 1 d.Kolegijos valdymo struktúra 2011 m. sausio 1 d.
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* – direktoriaus pavaduotojui infrastruktûrai pavaldþios visos kolegijos ûkio tarnybos.

5

MOKYTIS IR AUGTIKOLEGIJA
PANEVËÞIO



Kolegijos tarybos struktúra, tarybos nariai 2011 m.Kolegijos tarybos struktúra, tarybos nariai 2011 m.

Kolegijos tarybos pirmininkasKolegijos tarybos pirmininkas

Sigitas Gailiûnas, 
Akcinës bendrovës „Lietkabelis“ generalinis direktorius, 
Panevëþio prekybos, pramonës ir amatø rûmø prezidentas

Kolegijos tarybos pirmininko pavaduotojasKolegijos tarybos pirmininko pavaduotojas

Dr. Virginijus Kundrotas, 
Baltijos vadybos plëtros asociacijos prezidentas

Kolegijos tarybos nariaiKolegijos tarybos nariai

Jolanta Gertienë, 
VðÁ Panevëþio ligoninës vyriausiojo gydytojo pavaduotoja slaugos reikalams

Kæstutis Lukoðevièius, 
Panevëþio kolegijos Verslo ir technologijø fakulteto dekanas, lektorius

6

MOKYTIS IR AUGTIKOLEGIJA
PANEVËÞIO



Merûnas Misevièius, 
Panevëþio kolegijos studentas

Rimanta Pagirienë, 
Panevëþio kolegijos Medicinos ir socialiniø mokslø fakulteto 
Pedagogikos katedros vedëja, lektorë

Bronius Sadula, 
VðÁ Panevëþio profesinio rengimo centro direktorius

Dr. Gediminas Sargûnas, 
Panevëþio kolegijos direktoriaus pavaduotojas infrastruktûrai

Vytautas Ðidlauskas, 
AB „Panevëþio energija“ generalinis direktorius, valdybos pirmininkas
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Kolegijos akademinés tarybos struktúra, tarybos nariai 2011 m.Kolegijos akademinés tarybos struktúra, tarybos nariai 2011 m.

Akademinés tarybos pirmininkéAkademinés tarybos pirmininké

Borisas Bylinskis, 
Verslo ir technologijø fakulteto studentas

Birutë Dalmantienë, 
Kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai, lektorë

Rasa Glinskienë, 
Kauno technologijos universiteto Panevëþio instituto Ekonomikos katedros vedëja, docentë, 
socialiniø mokslø daktarë

Stanislava Juðkienë, 
Rokiðkio filialo vadovë, lektorë

Darius Kriukas, 
VðÁ Panevëþio ligoninës Gastroenterologinio skyriaus vedëjas, medicinos mokslø daktaras

Jurgita Lieponienë, 
Informaciniø technologijø katedros lektorë

Kæstutis Lukoðevièius, 
Verslo ir technologijø fakulteto dekanas, lektorius

Zita Malcienë, 
Rokiðkio filialo Kultûros ir muzikos katedros docentë, socialiniø mokslø daktarë

Auðra Maskaliovienë, 
Socialinio darbo katedros lektorë

Laima Uþaitë, 
Medicinos ir socialiniø mokslø fakulteto prodekanë, lektorë

Akademinés tarybos nariaiAkademinés tarybos nariai
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Vytautas Paliukas, 
Medicinos ir socialiniø mokslø fakulteto dekanas, lektorius

Simona Saukaitë, 
Medicinos ir socialiniø mokslø fakulteto studentë

Vytenis Sinkevièius, 
Kauno technologijos universiteto Panevëþio instituto profesorius, technologijos mokslø 
daktaras

Kristina Skudaitë, 
Medicinos ir socialiniø mokslø fakulteto studentë

Donatas Ðniutë, 
Verslo ir technologijø fakulteto studentas, Kolegijos studentø atstovybës pirmininkas

Laima Unterhauser, 
Vadybos katedros lektorë

Dalia Urbonienë, 
Medicinos ir socialiniø mokslø fakulteto Studijø skyriaus vedëja, lektorë

Antanina Valickienë, 
Verslo ir technologijø fakulteto prodekanë, lektorë

Egidijus Þukauskas, 
Kolegijos direktorius
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Panevëþio kolegijos studentø atstovybë – tai savarankiðka, savanoriðka, ne pelno siekianti 
organizacija, sudaryta ið aktyviø Panevëþio kolegijos studentø ir atstovaujanti, ginanti studentø 
interesus, kurianti studentiðkà gyvenimà ir padedanti visais studentiðkais klausimais.

STUDENTÙ ATSTOVYBÉ  PANKO SA“STUDENTÙ ATSTOVYBÉ  PANKO SA“

IstorijaIstorija

Panko SA savo istorijà kuria nuo 2003 metø lapkrièio 13 dienos.

Kà Panko SA veikia?Kà Panko SA veikia?

Panevëþio kolegijos studentø atstovybë dalyvauja orgazuojant studijø procesà, rengiant studijø 
programas, kiek ámanoma stengiasi suaktyvinti studentø kultûriná gyvenimà. Skatina ir palaiko 
bendradarbiavimà su kitø aukðtøjø mokyklø studentø atstovais, studentais, bendradarbiauja su 
visuomeninëmis ir jaunimo organizacijomis. Rengia ir organizuoja akcijas, seminarus, 
konferencijas, kultûrinius ir sporto renginius. Èia kiekvienas iðmoksta atsakomybës, tolerancijos, 
kûrybiðkumo ir kitø þmogiðkøjø vertybiø.

Kas sudaro Panko SA? Kas sudaro Panko SA? 

Èia save ir savo idëjas, sumanymus, gebëjimus gali realizuoti visi norintys ir gebantys atstovauti 
studentø interesus Panevëþio kolegijos studentai.
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Studentø atstovybëje veikia:
LSP koordinatoriai;
socialiniø-akademiniø procesø koordinatoriai;
ryðiø su visuomene koordinatoriai;
þmogiðkøjø iðtekliø koordinatoriai;
laisvalaikio ir rinkodaros koordinatoriai.

VeiklosVeiklos

„Panko SA – didþiausias studentø traukos centras!“ – tvirtina studentø atstovybës prezidentas 
Donatas Ðniutë. 

Kas???Kas???



moderni, lanksti, nuolat besimokanti, aktyviai dalyvaujanti ðalies gyvenime ir demokratinëmis 
tradicijomis bei veiklos kokybës vadybos principais besiremianti organizacija, suteikianti 
galimybiø kiekvieno akademinës bendruomenës nario saviraiðkai, pelniusi regioniná, nacionaliná ir 
tarptautiná pripaþinimà aukðtojo mokslo institucija.

PANEVÉÛIO KOLEGIJAPANEVÉÛIO KOLEGIJA

Vizija:Vizija:
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 Misija: Misija:

rengti profesinio bakalauro kvalifikaciná laipsná ágyjanèius, Aukðtaitijos regiono ir ðalies darbo 
rinkos poreikius atitinkanèius socialiniø, technologijos, biomedicinos ir meno studijø krypèiø 
specialistus, gebanèius dirbti þiniø visuomenës sàlygomis, ágyvendinti mokymosi visà gyvenimà 
principà, sudarant sàlygas tæstiniam mokymuisi ir asmens gebëjimø lavinimui; plëtoti ir palaikyti 
tarptautiná lygmená atitinkanèià Kolegijos infrastruktûrà bei darbuotojø profesines kompetencijas.
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Iðorës vartotojams (darbdaviams, socialiniams partneriams): ugdyti verslius, kûrybingus, 
aukðtos kompetencijos ir nuolat besimokanèius savo srities specialistus-praktikus, sukuriant 
tinkamà aukðto lygio ir moderniø technologijø lygá atitinkanèià infrastruktûrà bei pasitelkiant 
kompetentingus darbuotojus, taip pat sudarant sàlygas suinteresuotiems asmenims tinkamai 
dalyvauti studijø planavimo ir organizavimo, vertinimo procese, kuriant ilgalaiká pozityvø 
bendradarbiavimà.

Iðorës vartotojams (partneriams ið Lietuvos ir uþsienio ðvietimo sektoriaus bei susijusiø ástaigø): 
plëtoti nuolatinës partnerystës, studijø tarptautiðkumo didinimo principais grástà 
bendradarbiavimà, glaudþiai integruojant akademinæ bendruomenæ, socialinius partnerius, 
studentø atstovybæ.

Iðorës vartotojams (gyventojams): uþtikrinti mokymosi visà gyvenimo modelio ágyvendinimà, 
suteikiant galimybes siekti aukðtojo iðsilavinimo, tobulinti kompetencijas, dalyvauti ávairiuose 
ðvietimo, socialiniuose, visuomenës procesuose, turinèiuose átakos tiek regiono, tiek Lietuvos 
makroekonominiams procesams. 

Vidaus vartotojams (darbuotojams): sukurti ir palaikyti tinkamas darbo sàlygas, atitinkanèias 
praktinæ veiklà, uþtikrinant patirties sklaidà, sukuriant tinkamà mokomàjà ir darbo aplinkà, 
uþtikrinant saugias bei mokslinei ir kûrybinei veiklai palankias sàlygas. Kolegijos vidaus veiklos 
tobulinimo prioritetas yra darbuotojø átraukimas á Kolegijos veiklà – ir akademinæ, ir 
neakademinæ. Kolegija siekia, kad darbuotojai ásitrauktø ir vykdytø vidaus kokybës uþtikrinimo, 
vidaus valdymo tobulinimo, strateginio planavimo, ágyvendinimo ir kontrolës funkcijas.
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Vertybés: Vertybés: 



Vidaus vartotojams (studentams): studijø turinio (studijø programø atnaujinamas, naujø 
programø, atitinkanèiø darbo rinkos poreikius, sukûrimas ir diegimas) tobulinimas, studijø 
infrastruktûros plëtra, studijø kokybës ir lankstumo uþtikrinimas. Panevëþio kolegija prisiima 
ásipareigojimus dël savo studentø – siekia derinti teoriná ir praktiná mokymà, uþtikrinti bûsimo 
darbo aplinkà atitinkanèià bazæ, sudaryti sàlygas dalyvauti ne tik akademinëje Kolegijos 
veikloje, átraukti á sprendimø priëmimo, vertinimo ir ágyvendinimo procesà.

Savo atsakomybæ uþ visas vartotojø grupes jauèia ir pagal „horizontaløjá“ principà: lygios 
galimybës, diskriminacijos nebuvimas, aplinkos apsauga, darni plëtra.

Svarbiausias vertybiniø prioritetø sklaidos instrumentas ir bûdas – vidaus ir iðorinë 
komunikacija, vieðumas.
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Tikslas Uþdavinys Priemonës pavadinimas

1. Didinti Kolegijos 
konkurencingumà, vykdant 
studijas, kurios tenkina 
Lietuvos Respublikos, 
visuomenës ir ûkio reikmes, 
atitinka mokslo ir naujausiø 
technologijø lygá

1.1. Uþtikrinti optimalià 
teorinio ir praktinio 
mokymo sàveikà

1.2. Uþtikrinti visuomenës 
(verslo subjektø, 
absolventø ir pan.) bei 
platesnës akademinës 
bendruomenës 
(partneriniø organizacijø, 
uþsienio ekspertø ir pan.) 
ásitraukimà á studijø 
procesà

1.1.1. Aprûpinimas informacine ir 
technologine áranga

1.1.2. Mokymui skirtø patalpø 
optimizavimas

1.2.1. Informacijos apie Kolegijà sklaida 
nacionaliniu lygiu

1.2.2. Informacijos apie Kolegijà sklaida 
tarptautiniu lygiu

1.2.3. Ryðiø su Lietuvos ir uþsienio 
akademinëmis bendruomenëmis bei 
tyrëjais palaikymas ir plëtra

MOKYTIS IR AUGTIKOLEGIJA
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Strateginiai tikslai:Strateginiai tikslai:



Tikslas Uþdavinys Priemonës pavadinimas

2. Didinti Kolegijos 
socialinæ atsakomybæ 
rengiant specialistus, 
stiprinti poveiká ðalies 
(regiono) raidai

2.1. Tobulinti studijø 
planavimo ir organizavimo, 
kokybës stebësenos ir 
vertinimo sistemà

2.2. Uþtikrinti studijø 
ávairovës ir paslaugø 
atitikimà darbo rinkos 
poreikiams

2.1.1. Darbdaviø ir socialiniø partneriø 
átraukimas á studijø proceso planavimà ir 
vertinimà

2.1.2. Vidaus tyrimø, susijusiø su studijø 
kokybës gerinimu, aprëpties didinimas

2.1.3. Iðoriniø tyrimø, susijusiø su studijø 
kokybës gerinimu, apimties ir ávairovës plëtra

2.1.4. Gráþtamojo ryðio su studentais 
palaikymas ne trumpiau nei 5 metus

2.1.5. Strateginio planavimo, kokybës vadybos 
(paþangiø kokybës stebësenos ir vertinimo 
modeliø integravimas á kokybës vadybos 
sistemà) ir vidaus audito sistemø kûrimas ir 
diegimas

2.2.1. Moksliniø tyrimø rezultatø 
integravimas á studijø procesà

2.2.2. Papildomø paslaugø plëtra

2.2.3. Personalo kvalifikacijos tobulinimas
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Integruotosios plétros strategijos etapai:Integruotosios plétros strategijos etapai:

2011–2013 m.

Pagrindiniai ðio laikotarpio uþdaviniai:

vykdomø projektø, susijusiø su praktinio mokymo centrø sukûrimu, sëkmingas ágyvendinimas 

ir integravimas á Kolegijos struktûrà;

strateginio planavimo tobulinimas; 

vidaus audito tarnybos (ar vidaus auditoriaus pareigybës) sukûrimas (asmens paskyrimas, 

procedûrø sukûrimas ir vykdymas); 

kokybës vadybos diegimas (kokybës vadybos pagal ISO standartà procedûrø sukûrimas ir 

diegimas);

valdymo tobulinimas;

naujø paslaugø iðorës vartotojams plëtros perspektyvø nustatymas (2011–2013 m. 

rekomenduojama tæsti andragogikos veiklà, taèiau bûtina stiprinti mokslinës veiklos sritá).
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2011–2015 m.

komunikacijos tobulinimas (vieðumas): Kolegijos ataskaitø, procesø vieðinimas, 

vieðinimo priemonës platesnei Lietuvos ir uþsienio bendruomenei daliai;

darbuotojø motyvacijos stiprinimas: 

vadovo vaidmens stiprinimas; 

mokslinës darbuotojø veiklos skatinimas;

pedagoginio personalo darbo uþmokesèio sistemos perþiûra;

dalyvavimas projektinëje / finansavimo pritraukimo veikloje;

aukðtesniø akademiniø pasiekimø lygio skatinimas;

darbo uþmokesèio diferencijavimas;

socialiniø partneriø vaidmens stiprinimas: 

vadovo vaidmens stiprinimas; 

mokslinës darbuotojø veiklos skatinimas;

bendradarbiavimo su ðakinëmis institucijomis stiprinimas ir plëtra;

2011–2013 m. veiklos plano ágyvendinimo stebësena, 2014–2017 m. veiklos plano 

rengimas ir tvirtinimas.

Pagrindiniai ðio laikotarpio uþdaviniai:
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2011–2015 m. strateginio plëtros plano ágyvendinimo stebësena; 

naujø (konkurencingø) plëtros perspektyvø nustatymas pagal 2011–2015 m. 

strateginio plëtros plano ágyvendinimo stebësenos rezultatus;

naujojo laikotarpio veiklos planø rezultatø analizë, naujø veiklos planø rengimas ir 

tvirtinimas;

iðlieka apibrëþti strateginiai tikslai, uþdaviniai ir priemonës, taèiau jie gali bûti perþiûrëti 

ir koreguojami atsiþvelgiant á pasikeitusià situacijà ðvietimo srityje, darbo rinkoje ir pan. 

2016–2020 m.

Pagrindiniai ðio laikotarpio uþdaviniai:
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Efektyvus valdymas yra tiesiogiai susijæs ir (ar) uþtikrina integruotà visø Kolegijos veiklos procesø 
koordinavimà, stebësenà ir kontrolæ, racionalø iðtekliø (finansiniø, þmogiðkøjø, materialiniø, 
technologiniø, informaciniø ir kt.) paskirstymà bei panaudojimà, kompleksiná institucijos (kaip 
materialiniø, informaciniø ir intelektiniø veiksniø visumos) tobulëjimà dinamiðkai kintanèioje 
aplinkoje. 

PANEVÉÛIO KOLEGIJOS VALDYMO TOBULINIMO 
KONCEPCIJA

PANEVÉÛIO KOLEGIJOS VALDYMO TOBULINIMO 
KONCEPCIJA
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Sritis: institucijos valdymas (procesinis poþiûris)

Kryptis: Kolegijos (kaip institucijos) 
valdymo procesus reglamentuojanèiø 

norminiø dokumentø tobulinimas

Kryptis: Kolegijos padaliniø ir atskirø 
darbuotojø darbà reglamentuojanèiø 

norminiø dokumentø tobulinimas

Pagrindinés Kolegijos valdymo tobulinimo sritys ir kryptys:Pagrindinés Kolegijos valdymo tobulinimo sritys ir kryptys:

Panevëþio kolegijos valdymo tobulinimas

Sritis: kokybës valdymas (kokybinis poþiûris)

Kryptis: kokybës vadybos kûrimas ir 
diegimas (norminiø dokumentø sukûrimas, 

procesø diegimas ir pan.)

Kryptis: vidaus audito reglamentavimas ir 
procesø diegimas (procedûrø sukûrimas, 

ágyvendinimas)

Kryptis: strateginio planavimo tobulinimas 
(strateginio planavimo tvarkos sukûrimas, 

IPS ágyvendinimas ir kontrolë)
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Pagrindiniai Kolegijos valdymo tobulinimo koncepcijos formavimo ir ágyvendinimo principai:

realumas;

aktualumas; 

bendruomeniðkumas ir kompleksiðkumas; 

inovatyvumas; 

kûrybiðkumas;

paþangumas.
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TIKSLINÉ PANEVÉÛIO KOLEGIJOS PLÉTROS KRYPTIS:TIKSLINÉ PANEVÉÛIO KOLEGIJOS PLÉTROS KRYPTIS:

- tikslinæ rinkà;

- organizacinæ (valdymo) struktûrà;

- studijø kryptis;

- studijø programas;

- papildomas paslaugas;

- papildomus finansavimo ðaltinius;

- bendradarbiavimo ryðius su socialiniais 
  partneriais Lietuvoje;

- bendradarbiavimo ryðius su socialiniais 
  partneriais uþsienyje; 

- konkurencinæ orientacijà. 

Kolegijos plëtra pagal: Strateginë alternatyva

Ðiaurës Lietuvos regionas / Lietuva

Reorganizacija

Diversifikacija

Inovatyvios ir populiariosios programos

Vidaus ir iðorës vartotojai

Tarptautiniai fondai ir kt.

Aktyvi

Aktyvi

Kokybë

24
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Kolegijos valdymui: paslaugø plëtra, projektinës veiklos stiprinimas. 

Iðtekliø pritraukimui: aktyvi paslaugø vidaus ir iðorës vartotojams plëtra, bendradarbiavimo su 

vietos ir uþsienio institucijomis, socialiniais partneriais plëtojimas.  

Studijø pasiûlai ir kokybei: aktyvus bendradarbiavimas su ðvietimo institucijomis, ryðiø su 

uþsienio ðvietimo institucijomis plëtra, aktyvus bendradarbiavimas su socialiniais ir 

ekonominiais partneriais, studijø programø atnaujinimas. 

Papildomø paslaugø pasiûlai ir kokybei: daugiau galimybiø siûlyti papildomø paslaugø ir iðorës, 

ir vidaus vartotojams, plëtoti mokslinæ veiklà, kuri bûtø maþiau priklausoma nuo iðorës 

uþsakovø. 

Organizacinei kultûrai: pokyèiai turës teigiamos átakos Kolegijos valdymui (funkcijø 

perskirstymas ir apibrëþimas, uþduoèiø pasidalijimas, komandinis darbas ir pan.). 

Kolegijos ávaizdþiui ir reputacijai: tikëtina, kad pokyèiai Kolegijoje turës teigiamos átakos 

institucijos ávaizdþiui ir reputacijai (geresnis Kolegijos þinomumas uþ Panevëþio regiono ribø, 

Lietuvos ir uþsienio mastu, paslaugø kokybë ir pasiûla, atitinkanti tiksliniø grupiø poreikius). 

Ágyvendinus integruotosios plëtros strategijà, tikëtini ðie poveikio aspektai:

MOKYTIS IR AUGTIKOLEGIJA
PANEVËÞIO

26



Direktorius E. Þukauskas tariasi su visuomeniniais patarëjais V. Sinickiene, Panevëþio miesto 
savivaldybë mero padëjëja,  A. Zokaitiene, Panevëþio prekybos ir amatø rûmø Uþsienio ryðiø 
skyriaus vadove, dr. V. Matulioniu, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kokybës vadybos 
centro Panevëþio filialo vadovu.

MOKYTIS IR AUGTIKOLEGIJA
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Rengti aukðtàjá koleginá iðsilavinimà turinèius socialinës, biomedicinos ir meno srièiø 
specialistus, tenkinanèius regiono ir ðalies socialinius-ekonominius poreikius.

Plëtoti regionui reikalingà mokslo taikomàjà veiklà ir tyrimus.

Aprûpinti studijø procesà ðiuolaikinëmis mokymo ir mokymosi priemonëmis, 
bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, dalyvaujant projektinëje veikloje, ugdant 
akademinæ bendruomenæ.

Ugdyti iniciatyvià, kûrybingà asmenybæ, siekianèià kompetencijø profesinëje veikloje ir 
gebanèià integruotis ðiuolaikinëmis sàlygomis.

MEDICINOS IR SOCIALINIÙ MOKSLÙ FAKULTETASMEDICINOS IR SOCIALINIÙ MOKSLÙ FAKULTETAS

Misija:Misija:
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VERSLO IR TECHNOLOGIJÙ FAKULTETASVERSLO IR TECHNOLOGIJÙ FAKULTETAS

Misija:Misija:

Rengti aukðtàjá koleginá iðsilavinimà turinèius verslo ir technologinës krypties specialistus, 
tenkinanèius Panevëþio regiono ir ðalies socialinius-ekonominius poreikius.

Plëtoti regionui reikalingà mokslo taikomàjà veiklà bei tyrimus.

Aprûpinti studijø procesà moderniomis mokymo ir mokymosi technologijomis, bendradar-
biaujant su socialiniais partneriais, ðvietimo institucijomis, dalyvaujant projektinëje veikloje, 
ugdant personalà, pleèiant apsirûpinimo materialiaisiais iðtekliais sistemà.

Ugdyti iniciatyvià, kûrybingà asmenybæ, siekianèià kompetencijos profesinëje veikloje ir 
aktyviai dalyvaujanèià kuriant demokratinæ visuomenæ.
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Rengti kompetentingus, pasirengusius praktinei veiklai, specialistus, tenkinti Panevëþio ir 
kitø aplinkiniø apskrièiø poreiká.

Bendradarbiauti su Lietuvos ir uþsienio mokslo bei kitomis institucijomis.

Dalyvauti projektinëje bei tiriamojoje veikloje, mainø programose.

Plësti materialinæ bazæ, dëstytojams sudaryti sàlygas kelti profesinæ ir dalykinæ kvalifikacijà, 
diegti naujas mokymo metodikas.

Rengti nuosekliøjø bei nenuosekliøjø studijø programas ir organizuoti studijas bei mokymà.

Bûti ðvietimo ir kultûros centru Ðiaurës Rytø Aukðtaitijos kraðte.

ROKIÖKIO FILIALAS ROKIÖKIO FILIALAS 

Misija:Misija:
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bendrosios praktikos slauga;

burnos higiena;

kineziterapija;

odontologinë prieþiûra.

KOLEGIJOJE VYKDOMOS STUDIJÙ PROGRAMOS:KOLEGIJOJE VYKDOMOS STUDIJÙ PROGRAMOS:
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BIOMEDICINOS MOKSLÙ STUDIJÙ SRITIS: BIOMEDICINOS MOKSLÙ STUDIJÙ SRITIS: 
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MENO STUDIJÙ SRITIS:

pramoginë muzika.

MENO STUDIJÙ SRITIS:
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SOCIALINIÙ MOKSLÙ STUDIJÙ SRITIS: 

buhalterinë apskaita;

dailës ir technologijø pedagogika;

ikimokyklinio ugdymo pedagogika;

muzikos pedagogika;

finansai;

kultûrinës veiklos vadyba;

pradinio ugdymo pedagogika;

reklamos vadyba;

socialinë pedagogika;

socialinis darbas;

turizmo ir laisvalaikio vadyba;

verslo vadyba.

SOCIALINIÙ MOKSLÙ STUDIJÙ SRITIS: 
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TECHNOLOGIJOS MOKSLÙ STUDIJÙ SRITIS: 

aplinkos apsauga;

elektros ir automatikos árenginiai;

informacinës sistemos;

kompiuteriø technika;

statyba.

TECHNOLOGIJOS MOKSLÙ STUDIJÙ SRITIS: 
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Èia yra man patinkanti specialybë. 

Kolegija yra arti gyvenamosios vietos. 

Puikûs santykiai su dëstytojais ir grupës draugais. 

Prieinama studijø kaina. 

Palyginti nedidelës pragyvenimo iðlaidos. 

Èia labai geros sàlygos mokytis. 

Gaunu tai, ko noriu, todël net nesusimàstyèiau ir stoèiau dar kartà. 

Manau, kad èia galësiu tapti puikia specialiste. 

Ir dëstytojai geri, ir bendrabutyje patinka. 

Èia jauèiuosi kaip namuose. 

Galiu ágyti norimà kvalifikacijà, neiðvaþiuodama toli nuo namø. 

Mane iðmokë dirbti savarankiðkai. 

Praktikos metu ámonë man pasiûlë darbà. 

Patinka Panevëþio miestas ir mano specialybë. 

Galiu studijas suderinti su vaiko auginimu. 

Dirbu ir paskaitas lankau pagal individualø grafikà.

MOKYTIS IR AUGTIKOLEGIJA
PANEVËÞIO

PIRMAKURSIÙ  MINTYSPIRMAKURSIÙ  MINTYS

 Að vël rinkèiausi Panevëþio kolegijà, nes: 
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Profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir galimybë tæsti studijas magistrantûroje.

Á praktinæ veiklà orientuotos ir jaunimo verslumà skatinanèios studijos.

Darbo rinkos poreikius atitinkanèios studijø programos.

Gera materialinë studijø bazë: ðiuolaikiðki mokomieji kabinetai ir laboratorijos, 
kompiuterizuotos bibliotekos ir skaityklos, mokomoji medþiaga skelbiama kolegijos  
þiniatinklyje,  daugiau kaip 300 profesinës veiklos praktikø atlikimo vietø.

Galimybë vienà semestrà studijuoti uþsienio kolegijoje ar atlikti praktikà pagal 
ERASMUS mainø programà.

Kokybiðkos studijos uþ priimtinà kainà. Valstybës remiama paskolø sistema.

Socialiniø ir skatinamøjø stipendijø sistema.

Aktyvi studentø mokslinë draugija.

Iniciatyvi kolegijos Studentø atstovybë.

Kolegijos atnaujintuose bendrabuèiuose pakanka vietø visiems studentams, 
studentai aprûpinami pagrindiniais baldais, patalyne.

Kolegijos akademinë bendruomenë rûpinasi kiekvienu studentu. Suvokti studentiðko 
gyvenimo subtilybes pirmakursiams padeda draugiðkas pedagogø ir studentø 
kolektyvas.

PANEVÉÛIO KOLEGIJA ÖIANDIENPANEVÉÛIO KOLEGIJA ÖIANDIEN
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Informatikos inþinerijos ir vadybos bei verslo administravimo krypèiø studijø programø 
praktinio mokymo bazës modernizavimui skirta 1,15 mln. Lt. Árengtos naujos laboratorijos:  
verslo praktinio mokymo, fizikos ir programinës árangos inovacijø bei leidybos praktinio 
mokymo.

Verslo ir technologijø fakulteto IV ir V korpusø pastatø iðoriniø atitvarø ir ðildymo inþineriniø 
sistemø rekonstravimas – 716,12 tûkst. Lt. Modernizuota sporto salë: apðiltintos naujos 
medinës grindys, árengta orinio ðildymo sistema su rekuperacija, pakeisti naujais langai ir durys, 
V mokomajame korpuse sumontuota nauja ðildymo sistema, pakeisti iðoriniai atitvarai.

Praktinio mokymo centro ákûrimas – 2,99 mln. Lt. Praktinio mokymo centre bus árengtos 
laboratorijos: energiniø procesø tyrimø pastatuose, elektroniniø árenginiø montavimo, 
medþiagø ir gaminiø technologiniø procesø tyrimø, aplinkos kokybës tyrimø, burnos 
prieþiûros, kineziterapijos kabinetas, fizioterapijos kabinetas, masaþo kabinetas.

Studijù bazés gerinimas:Studijù bazés gerinimas:
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Déstytojù kvalifikacijos tobulinimas:Déstytojù kvalifikacijos tobulinimas:

Projekto pavadinimas Planuojamas rezultatas

Neformalaus ugdymo metodikø taikymas 
vadybos ir verslo administravimo bei 
ekonomikos krypèiø dalykø dëstymui 
kolegijose

24 dëstytojai dalyvaus seminaruose 
Lietuvoje bei staþuotëje uþsienio aukðtojoje 
institucijoje.

15 dëstytojø dalyvaus seminaruose 
Lietuvoje ir staþuotëje uþsienio aukðtojoje 
mokykloje.

Bus parengti dokumentai: galimybiø studija, 
plëtros strategija, valorizacijos planai, 
seminarai 20 fakultetø tarybø nariams, 10 
administracijos darbuotojams. 

Bus atnaujinta studijø programa „Statyba“. 6 
kolegijos dëstytojai rengs metodines 
priemones, nuotolinius mokymosi kursus.

6 kolegijos dëstytojai staþuosis Lietuvos 
universitetuose (4 savaitës) ir 1 savaitës 
trukmës staþuotë uþsienio aukðtojoje 
mokykloje.  

Rokiðkio filialo kultûros vadybininkams skirti 
seminarø ciklai.  

Aukðtøjø mokyklø studentø ugdymo karjerai ir 
karjeros stebësenos modeliø plëtotë ir 
ádiegimas, su studentais dirbanèiø profesinio 
orientavimo specialistø kvalifikacijos 
tobulinimas, jiems skirtø priemoniø sukûrimas.

Kolegijø dëstytojø tarpkultûrinës 
kompetencijos, apimanèios dëstytojø 
bendruosius ir specialiuosius gebëjimus, 
ugdymas(is) ir jø plëtotë siekiant veiksmingo 
Lietuvos kolegijø studijø tarptautinio

Ðiaurës Lietuvos valstybiniø kolegijø integruotø 
plëtros strategiø parengimas. Didinant 
atskaitomybæ visuomenei bei tobulinant 
valdymo sistemà

Inþinerijos studijø krypties programø 
atnaujinimas diegiant inovatyviusmokymo(si) 
metodus ir skatinant tarptautiðkumà.

Kolegijø dëstytojø bendrøjø ir specialiøjø 
gebëjimø, grástø mokymo(si) inovacijomis, 
tobulinimas staþuotëse.

Kultûrinis bendradarbiavimas Lietuvos– 
Latvijos pasienio regione

Bus ásteigtas „Karjeros centras“ ir atliekama 
studentø karjeros stebësena.
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Mes teigiame, kad Panevëþio kolegija pasirengusi mokytis ir tobulëti drauge su 
abiturientu, tarnautoju, darbininku, verslininku! Mus uþdega noras tobulëti, keistis kartu 
su gyvenimu, pasitikti ir nugalëti naujus iððûkius. 

(E.  Þukauskas) 

1

MOKYTIS IR AUGTIKOLEGIJA
PANEVËÞIO

4



MOKYTIS IR AUGTIKOLEGIJA
PANEVËÞIO

Atspausdinta ant 100% perdirbto popieriaus

Leidinyje pateikiama Panevëþio kolegijos integruota plëtros strategija 2011–2020 m.: vizija, misija, vertybës, 
strateginiai tikslai, uþdaviniai ir funkciniai sprendiniai 2011–2020 m., Panevëþio kolegijos valdymo tobulinimo sritys ir kryptys.

Panevëþio kolegijos integruota plëtros strategija 2011–2020 m. patvirtinta Panevëþio kolegijos tarybos 2011 m. 
balandþio 11 d. nutarimu Nr.  KT-7.

Panevëþio kolegijos integruota plëtros strategija 2011–2020 m. parengta ágyvendinant projektà „Ðiaurës Lietuvos 
valstybiniø kolegijø integruotø plëtros strategijø parengimas, didinant atskaitomybæ visuomenei bei tobulinant valdymo 
sistemà“ Nr. VP1-2.1-ÐMM-04-K-01-001 (pagal 2007–2013 m. Þmogiðkøjø iðtekliø plëtros veiksmø programos 2 prioriteto 
„Mokymasis visà gyvenimà“ ágyvendinimo VP1-2.1-ÐMM-04-K priemonæ „Studijø sistemos efektyvumo didinimas“). 

Panevëþio kolegijos integruotos plëtros strategijos 2011–2020 m. rengëja – UAB „Lyderio akademija“.

Medicinos ir socialiniù mokslù fakultetas

Klaipëdos g. 29, LT-35215 Panevëþys, 
Tel. (8 45) 586 819
Faks. (8 45) 432 561
El. p. medicina@panko.lt

Verslo ir technologijù fakultetas

Laisvës a. 23, LT-35200 Panevëþys
Tel. (8 45) 460 322
Faks. (8 45) 510 009
El. p. vt_fakultetas@panko.lt

Medicinos ir socialiniù mokslù fakultetas

Verslo ir technologijù fakultetas

Rokiökio filialas

Respublikos g. 45, LT -42130 Rokiðkis
Tel. (8 458) 51235
Faks. (8 458) 52497
El. p. rf-rastine@panko.lt

Studentù atstovybé

Klaipëdos g. 3, 515 a. kab., LT-35200 Panevëþys
Tel. (8 45) 46 05 78 
Faks. (8 45) 51 00 09
El. p. prezidentas@pankosa.lt
www.pankosa.lt

Rokiökio filialas

Studentù atstovybé

Kontaktai:Kontaktai:

Panevéûio kolegija

Laisvës a. 23, LT-35200 Panevëþys
Tel. (8 45) 460 322

Faks. (8 45) 510 009
El. p. kolegija@panko.lt

www.panko.lt

Panevéûio kolegija


