
ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS INTEGRUOTOS PLĖTROS
STRATEGIJOS 2011–2020 M. VALORIZACIJOS PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiaulių valstybinės kolegijos (toliau – kolegijos) integruota plėtros strategija 2011–

2020 m. patvirtinta kolegijos tarybos 2011 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. KTN-13.

2. Šiaulių valstybinės kolegijos integruota plėtros strategija 2011–2020 m. (toliau – 

strategija) parengta įgyvendinant projektą „Šiaurės Lietuvos valstybinių kolegijų integruotų plėtros 

strategijų parengimas, didinant atskaitomybę visuomenei bei tobulinant valdymo sistemą“ Nr. VP1-

2.1-ŠMM-04-K-01-001.

3. Valorizacijos planas – projekto laukiamų rezultatų panaudojimo ir sklaidos planas1.

II. SITUACIJOS ANALIZĖ

4. Rengiant kolegijos strategiją, buvo atlikta išorinės ir vidinės aplinkos elementų bei 

SSGG analizė, nustatyti strateginiai tikslai ir uždaviniai, apibrėžta strateginės plėtros kryptis. 

5. Strategijos  rengimo  procese  atlikti  visuomenės  nuostatų,  darbdavių  nuomonės, 

studentų pasitenkinimo paslaugų kokybe, organizacinės kultūros tyrimai, organizuotos 2 diskusijų 

sesijos (formuluojant  kolegijos  viziją  ir  strateginius  tikslus),  ekspertų  apklausa (Delphi  tyrimas, 

apibrėžiant kolegijos strateginės plėtros kryptį).

III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

6. Valorizacijos plano tikslas – didinti informuotumą apie kolegijos pokyčius, siekiant 

užtikrinti kolegijos atskaitingumą ir ryšį su visuomene.

7. Uždaviniai:

7.1. identifikuoti suinteresuotąsias šalis ir jų tikslines auditorijas; 

1 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-
ŠMM-04-K priemonės „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. ISAK-951



7.2. sudominti  skirtingas  suinteresuotąsias  šalis  ir  jų  tikslines  auditorijas  kolegijos 

strategijos rezultatų nauda ir svarba;

7.3. informuoti  apie  kolegijos  veiklą  bei  pasiekimus  tikslines  auditorijas,  viešinti 

kolegijos strateginius tikslus. 

IV. PRIEMONĖS

8. Strategijos paskelbimas kolegijos tinklalapyje  http://www.svako.lt ir socialiniuose 

tinklalapiuose  (pvz.,  „Facebook“).  Kolegijos  tinklalapyje  sukuriama  atskira  skiltis,  skirta 

informacijai  apie  kolegijos  strategiją  skelbti  („Aįpie  kolegiją“).  Šioje  skiltyje  skelbiama  tokia 

informacija:  kolegijos  plėtros  potencialo  ir  sąlygų  apibendrinimas,  kolegijos  vizija  ir  misija, 

kolegijos strateginiai tikslai, uždaviniai ir funkciniai sprendiniai 2011–2020 m.

Atsakingas asmuo – tinklalapio administratorius.

Tikslinė auditorija – kolegijos bendruomenė bei visuomenė.

9. Strategijos  paskelbimas  kolegijos  mėnraštyje  „Mano  kolegija“.  Mėnraštyje 

spausdinama  kolegijos  vizija  ir  misija.  Mėnraštis  leidžiamas  1000  egz.  tiražu,  publikuojamas 

kolegijos tinklalapyje, platinamas nemokamai kolegijos bendruomenei, socialiniams partneriams.

Atsakingas asmuo – Leidybos centro specialistas.

Tikslinė auditorija – kolegijos bendruomenė, socialiniai partneriai, visuomenė.

10. Konkurso studentams paskelbimas. Konkurso tikslas – paskatinti studentus domėtis 

kolegijos pasiekimais,  suprasti  strateginius  tikslus.  Konkurso forma – esė konkursas „Kolegijos 

studento sėkmės formulė“ / fotografijų konkursas „Mano kolegija“. Konkurso nugalėtojui skiriama 

speciali kolegijos stipendija.

Atsakingas asmuo – viešųjų ryšių specialistas.

Tikslinė auditorija – kolegijos akademinė bendruomenė.

11. Konkurso  moksleiviams  paskelbimas.  Konkurso tikslas  –  paskatinti  potencialius 

studentus  domėtis  koleginėmis  studijomis,  susipažinti  su  kolegijos  veikla.  Konkurso  forma  – 

kūrybinės užduotys pagal studijų programas / rašinio konkursas / klausimai ir atsakymai Atvirtųjų 

durų dienos renginio metu. Konkurso nugalėtojams skiriami suvenyrai. 

Atsakingas asmuo – viešųjų ryšių specialistas.

Tikslinė auditorija – potencialūs studentai.

12. Strategijos  leidinio  išleidimas.  Leidinys  platinamas  kolegijos  bendruomenei, 

socialiniams partneriams, kolegijos svečiams. 

Atsakingas asmuo – projekto vadovas.

Tikslinė auditorija – kolegijos bendruomenė, socialiniai partneriai, visuomenė.
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13. Apskritojo stalo diskusijos „Koleginių studijų raida Lietuvoje: ištakos, realijos ir 

perspektyvos“  organizavimas.  Į  diskusiją  kviečiami  Švietimo  ir  mokslo  ministerijos,  kolegijų 

direktorių konferencijos, Šiaulių miesto tarybos ir administracijos atstovai, Seimo nariai, socialiniai 

partneriai  ir  kt.  Diskusijos  metu  aptariamos  koleginių  studijų  plėtros  galimybės,  kolegijos 

strateginiai tikslai.

Atsakingas asmuo – projekto vadovas.

Tikslinė auditorija – kolegijos bendruomenė, socialiniai partneriai, visuomenė.

14. Dviejų  laidų  ciklo  /  reklaminių  filmų  parengimas  (pvz.,  I  –  „Šiaulių  valstybinė 

kolegija. Ateitis tau“; II – „Šiaulių valstybinė kolegija. Ateitis verslui, mokslui, piliečiui“).

Atsakingas asmuo – projekto vadovas.

Tikslinė auditorija – socialiniai partneriai, visuomenė.

15. Stažuotės užsienio partnerių institucijose ir kvietimas stažuotei į kolegiją, siekiant 

pasidalinti  gerąja patirtimi ir aptarti  strateginius dalykus. Kolegijos Akademinės tarybos narių ir 

administracijos  darbuotojų  stažuotė  į  užsienio  partnerių  institucijas  siekiant  palaikyti  ryšius  ir 

viešinti įstaigos strateginius dalykus. 

Atsakingas asmuo – Akademinio mobilumo ir projektų valdymo skyriaus vedėjas.

Tikslinė auditorija – tarptautiniai partneriai, visuomenė.

16. Strategijos paskelbimas Šiaulių darbo rinkos mokymo centre (stendinis skelbimas, 

tinklalapyje  www.mokymocentras.lt), siekiant viešinti kolegijos strateginius dalykus tarp įvairaus 

amžiaus žmonių, besidominčių mokslo tęstinumu, kvalifikacijos tobulinimu, persikvalifikavimu ir 

pan.

Atsakingas asmuo – viešųjų ryšių specialistas.

Tikslinė auditorija – visuomenė.

17. Bendradarbiavimas  su  regionine  ir  respublikine  žiniasklaida,  rengiant  spaudos 

konferencijas ir pranešimus, viešųjų ryšių akcijų organizavimas, viešinant kolegijos pasiekimus ir 

strateginius tikslus.

Atsakingas asmuo – viešųjų ryšių specialistas.

Tikslinė auditorija – visuomenė.

18. Kolegijos  veiklos  10-mečio  minėjimo  renginio  organizavimas  (2012 m.  rugsėjo 

mėn.). Į renginį kviečiami esami ir buvę studentai bei darbuotojai, šalies ir miesto valdžios atstovai,  

socialiniai  partneriai  ir kt. svečiai.  Renginio metu akcentuojami kolegijos veiklos pasiekimai bei 

ateities perspektyvos. 

Už renginio organizavimą atsakinga direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. 

Tikslinė auditorija – kolegijos bendruomenė, socialiniai partneriai, visuomenė.
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V. BIUDŽETAS

19. Valorizacijos  plane  numatytų  priemonių  įgyvendinimui  (leidybos,  reklamos  ir 

viešinimo paslaugoms, suvenyrų bei prizų įsigijimui) reikalinga skirti maždaug 20000 Lt.
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