
2015 m. Kauno kolegijos veikla 

Kolegijos direktorius Dr. Mindaugas Misiūnas| 2015-04-27 



  Metinė ataskaita rengta Strateginio planavimo ir studijų 

kokybės valdymo tarnyboje, vadovaujantis dėstytojų, 

fakultetų dekanų, tarnybų / centrų vadovų ataskaitomis, taip 

pat Kolegijos direktoriaus pavaduotojų dr. N. Zinkevičienės,  

A. Vaidelio, P. Baltrušaičio metinėmis ataskaitomis.  

  
 Remtasi ŠMM, MOSTA, SKVC, ŠVIS, LDB, U-Multirank, SAIKU,VIKO  

duomenimis bei apklausų rezultatais.   
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Kolegijos strateginiai tikslai 2013 - 2020 m. 

• Vykdyti kokybiškas, konkurencingas kelių pakopų 

aukštojo mokslo studijas. 

• Stiprinti mokslo ir meno taikomosios veiklos, 

studijų ir verslo sąveiką. 

• Telkti ir ugdyti profesionalią bendruomenę. 

• Formuoti modernią infrastruktūrą. 

• Didinti kolegijos valdymo efektyvumą. 
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Studijų programų lyderystė 9-iose studijų 
kryptyse. 

Kauno kolegija17 

• 9 studijų kryptyse: 
Medicina ir sveikata, Burnos 
priežiūra, Teisė, Socialinis 
darbas, Bendroji inžinerija,  
Informatikos inžinerija, 
Vertimas, Žemės ūkio mokslai, 
Maisto studijos 

1 vieta 

• 1 studijų kryptyje: 
Maisto technologijos 1-2 vieta 

•  7 studijų kryptyse: 
Medicinos technologijos, 
Reabilitacija, Slauga, Apskaita, 
Elektronikos ir elektros 
inžinerija, Fotografija ir 
medijos, Pedagogika   

2 vieta 

Vilniaus kolegija16 
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• 11 studijų krypčių: Medicinos 
technologijos, Reabilitacija, 
Slauga, Ekonomika, Rinkodara, 
Vadyba, Verslas, Apskaita, 
Elektronikos ir elektros inžinerija, 
Informatika, Pedagogika   

1 
vieta 

• 2 studijų kryptyse: 
Finansai, Maisto 
technologijos 

1-2 
vieta 

•  3 studijų kryptyse: Medicina 
ir sveikata, Informatikos 
inžinerija, Žemės ūkio mokslai 

2 
vieta 



Studijų programos vertinimas: 
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• 1 studijų kryptyje: Dizainas 2-3 vieta 

• 1 studijų kryptyje: Finansai 3 vieta 

• 1 studijų kryptyje: Vadyba 3-4 vieta 



 Studentų priėmimo rezultatai 
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Pirmuoju pageidavimu prašyme daugiausia 
nurodyta aukštoji mokykla 2015 m. 

7 Šaltinis: LAMA BPO, 2015. 



Prašymų skaičius, kuriuose paminėtos tik tos 
AM studijų programos 2015 m. 

8 Šaltinis: LAMA BPO, 2015. 
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Daugiausiai valstybės finansuojamų studentų 
priėmusios aukštosios mokyklos 2015 m. 
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Studentų priėmimas 2009-2015 m. 
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Studentų dalis pagal studijų sritis 
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Valstybės finansuojamų vietų skaičius 2015 metais 
pagal studijų krypčių grupes  
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Krypčių grupės 
Skirta valstybinių vietų 

Lietuvos kolegijų 
krypčių grupei 

Stud. dalis/ 
Krepšelių dalis 

Kauno kolegijoje 

Humanitarinių mokslų studijų sritis 58 42/65,50% 

Menų studijų srities dailės, dizaino, fotografijos 129 19/39,50% 

Socialinių mokslų studijų sritis (išskyrus verslo ir 
vadybos, teisės, švietimo ir ugdymo krypčių 
grupes) 350 

16,90% 

Verslo ir vadybos krypčių grupė 1280 21,30% 
Teisės krypčių grupė 25 76% 

Švietimo ir ugdymo krypčių grupė 116 25,90% 

Biomedicinos mokslų studijų sritis (išskyrus 
medicinos ir sveikatos krypčių grupę) 449 25,40% 

Medicinos ir sveikatos krypčių grupė 1044 19/35,30% 

Technologijos mokslų studijų sritis 2987 15/16,50% 



Vidinės kokybės užtikrinimo sistemos 
veiksmingumas. 

• Kokybės vadovas (2013-11-26 AT protokolas Nr. (2.2)-3-9) 

• KK veiklos savianalizės atlikimo metodika (2014-11-20 AT nutarimas 

Nr. (2.2.)-3-19) 

• KK vykdomos studijų programos savianalizės suvestinės 

rengimo ir teikimo išoriniam vertinimui tvarka (2015-05-29 įs. Nr. 

1-179). 

• Grįžtamojo ryšio iš suinteresuotojų šalių organizavimo KK 

tvarka (2015-09-04 AT nutarimas Nr. (2.2.)-3-11) 

• 15 veiklos procesų aprašų (2015-07-02 KKD įs. Nr. 1-246, 2015-12-11 KKD 

įs. Nr. 1-424) 
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Strateginis rodiklis – Maksimaliam laikotarpiui 
akredituotų studijų programų skaičius 
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2013 -2015 m. akredituotų studijų programų įvertinimas 
balais 
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Vertinama sritis 

2015 m.  

(9 SP) 

 

2014 m.  

(6 SP) 

 

2013 m.  

(18 SP) 

Gauti balai akredituotose studijų programose 

Vnt. Proc.  Vnt.  Proc. Vnt. Proc. 

Programos tikslai 

ir numatomi 

studijų rezultatai 

26 66,7 proc. 19 79,2 proc. 49 68,1 proc. 

Programos 

sandara 
26 66,7 proc. 16 66,7 proc. 50 69,4 proc. 

Personalas 28 77,8 proc.  18 75,0 proc.  55 76,4 proc. 

Materialieji 

ištekliai 
26 66,7 proc. 19 79,2 proc. 52 72,2 proc. 

Studijų eiga ir jos 

vertinimas 
27 75,0 proc. 18 75,0 proc. 53 73,6 proc. 

Programos 

vadyba 
29 80,6 proc.  16 66,7 proc.  52 72,2 proc.  



Studijų programų vidinis kokybės vertinimas 
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Kauno kolegijos dėstytojų ir darbuotojų 
kvalifikacija ir kompetentingumas. 

2015 m. 

Faktas: 17,3 proc. 

Siekta: 16 proc. 

2015 m.  

Faktas: 95,32 
proc. 

Siekta: ne mažiau 
50 proc. 

2015. m.  

241 kviestinis 
dėstytojas. 
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Dėstytojų ir darbuotojų darbo laiko planavimo ir  
stebėsenos sistema. 
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Kvalifikacijos tobulinimas 2015 m. 

• Formaliu būdu: 
‣ 24 dėstytojai studijavo doktorantūroje, 4 – 

magistrantūroje, 12 darbuotojų – aukštosiose mokyklose. 

‣ Doktorantūros ir magistrantūros studijas baigė po 4 

dėstytojus. 

• Neformaliu būdu: 
‣ 71,10 proc. Dėstytojų tobulino dalykinę kvalifikaciją; 

‣ 49,74 proc. Dėstytojų tobulino pedagoginę kvalifikaciją. 

• Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui skirta 13 

tūkst. eurų. 
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MOSTA: realiųjų išteklių vertinimas 2015 m. 

Studentų skaičiaus,tenkančio vienam dėstytojui ir vienam darbuotojui, 

teikiančiam pagalbą studijų ir mokslinių tyrimų vykdymui, rodiklis 2015 m. 
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Materialinės bazės (studijų aplinkos) vertinimas Kauno kolegijoje 
(studentų apklausos rezultatai (N=1458) (proc.). 
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MOSTA: materialiųjų išteklių studijoms pakankamumas ir 
prieinamumas 
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• 2015 m. Kauno kolegija: 
‣ Pastatų ir patalpų atnaujinimo rodiklį (PARU) viršijo 4,5 karto.  

‣ Technologinės (meninės kūrybos) įrangos atnaujinimo rodiklį  (TIAR) viršijo 

daugiau kaip 2 kartus. 

‣ Informacinių technologijų išteklių atnaujinimo rodiklio (IIR) minimalią reikšmę 

viršijo 3 kartus. 

‣ Bibliotekos (bibliotekų) fondų atnaujinimo rodiklį (BFAR) minimalią reikšmę 

viršijo 2,7 karto. 



Absolventų karjeros stebėsenos užtikrinimas, sisteminant 
duomenis apie įsidarbinimą ir karjerą. 

• 2014 – 2015 m. m. Kauno Kolegijoje išleisti 1631 

absolventai (68,91 proc. laidos). 
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Studijų baigimo dieną dirbančių absolventų 
dalis 2012 - 2015 m. 

25 Šaltinis: Absolventų karjeros stebėsenos sistemos SAIKU duomenys. 



Dirbančių absolventų dalis (praėjus 6 mėn. po 
studijų baigimo) 

• 2015 m. laidos Kauno kolegijos absolventai įsidarbino geriau 

nei kitų aukštųjų mokyklų pirmos pakopos studijų absolventai.  

26 Šaltinis: Absolventų karjeros stebėsenos sistemos SAIKU duomenys. 



Absolventų vidutinis darbo užmokestis, Eur 
(praėjus 6 mėn. po studijų baigimo) 
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Studijų programos: LDB įregistruota mažiausiai absolventų 
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Studijų programos: LDB įregistruota daugiausiai absolventų 
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Mokymo/si aplinkos. 

• Tęsiama Pramonės pr.  
akademinio miestelio 
plėtra.  

• Vykdyti infrastruktūros 
atnaujinimo ir 
rekonstravimo darbai 
susieti su Puodžių g. 11 
esančio pastato 
priskyrimu MF fakultetui. 

• Suremontuota  2052 m² 
vidaus patalpų.  
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Darnaus vystymosi idėjų ir socialinių iniciatyvų 
tęstinumas. 

Studentiška lėkštė šilumos.  
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Darnaus vystymosi idėjų ir socialinių iniciatyvų 
tęstinumas. 

• Baltojo angelo diena. 
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Labdaros priešpiečiai 

neišnešiotukams.  



Darnaus vystymosi idėjų ir socialinių iniciatyvų 
tęstinumas. 

• „Kraujo donorystės“ akcijos. 
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Darnaus vystymosi idėjų ir socialinių iniciatyvų 
tęstinumas. 

• „Ištiesk pagalbos ranką“ (bendradarbiaujant su Prienų senelių 

globos namais, Kauno slaugos namais „Vita Lumina“). 
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Darnaus vystymosi idėjų ir socialinių iniciatyvų 
tęstinumas. 

• „Patirties link“ kartu su Kauno aklųjų ir silpnaregių centru, Kauno kurčiųjų 

ir neprigirdinčiųjų centru, Kauno neįgaliųjų užimtumo centru. 
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Sporto infrastruktūros plėtra, sveikos 
gyvensenos skatinimas. 
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Strateginis rodiklis - Išvykstančių 
studentų judumas 
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Strateginis rodiklis - Išvykstančių ir atvykstančių 
studentų santykis 

• Bendras išvykstančių studentų skaičius padidėjo 1,8 proc., 

atvykstančių – 6 proc. 

• Strateginis rodiklis 2015 metams buvo planuojamas 1,75:1, 

tačiau faktiškai buvo 2,41:1. 
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Augantis išsiunčiamų į praktikas pagal 
Erasmus+ programą studentų skaičius. 

• 2015 metais daugiausia studentų (247) išvyko į praktiką (2014 

metais – 163 studentai; 2013 metais – 196). 
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Atvykstančių pagal mainų programas studentų ir 
dėstytojų skaičius.  

Erasmus atvykusių studentų skaičius padaliniuose 
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Atvykusių Erasmus dėstytojų skaičius padaliniuose 



Strateginis rodiklis - Dėstytojų judumas 

2015 m. išvykstančių (94) ir atvykstančių (60) pagal Erasmus/Nordplus 
programas dėstytojų ir kito personalo santykis 2015 metais buvo 1,57:1 
(Strategijoje 2020 numatyta 1:1) 
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Išvykusių /atvykusių dėstytojų (personalo) pagal mainų programas skaičius 



Studijų programų subalansavimas. 
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Naujų studijų metodų diegimas, nuotolinės studijos. 
Dėstytojų kvalifikacijos vertinimas (N=1458): Aktyvaus mokymosi skatinimas. 
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Praktikų efektyvumas. 
2015 m. Absolventų apklausos rezultatai (N=332) 

• 45,18 proc. respondentų sutiko, kad praktika buvo 

naudinga įsidarbinant. 
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Kolegijos mokslo/meno produkcijos rezultatai (taškais) 

• 2015 m. Mokslo produktyvumas 2015 m. išaugo 29 proc., 

docentų indėlis išaugo beveik dvigubai. 

• Meno produktyvumas išliko panašus kaip ir 2014 m., 

docentų indėlis sumažėjo 25 proc. 
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Mokslo taikomųjų tyrimų pritaikomumas 



Užsakomoji veikla 

• Per 2015 m. kolegijos padalinių lėšos, uždirbtos už 

užsakomąją mokslo/meno taikomąją veiklą, 

lyginant su 2014 m., padidėjo 29 proc.  
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Baigiamųjų darbų, į kuriuos buvo integruoti 
įmonių užsakymai, skaičius. 
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KAUNO KOLEGIJOS FINANSINĖ 
VEIKLA 2015 M. 
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KAUNO KOLEGIJOS BIUDŽETAS 2015 M. (TŪKT.EUR, PROC.) 
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KAUNO KOLEGIJOS BIUDŽETAS 2014 - 2015 M. (TŪKST. EUR) 

Biudžeto formavimo šaltiniai 2014 m. 2015 m. 

Skirtumas 

2015 m.-

2014 m. 

VALSTYBĖS  BIUDŽETO  LĖŠOS 7.813,9 8.117,1 +303,2 

NEBIUDŽETINIŲ LĖŠŲ PROGRAMA 3.143,6 3.286,2 +142,6 

VALSTYBĖS  BIUDŽETO  LĖŠOS 
(kita valstybės funkcijų išlaidų klasifikacija) 

115,8 +115,8 

TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO LĖŠOS 670,9 819,3 +148,4 

ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSUOJAMI  
PROJEKTAI 

765,1 12,7 -752,4 

TIKSLINĖS PASKIRTIES LĖŠOS 43,9 33,7 -10,2 

PARAMA NEĮGALIESIEMS 34,9 30,6 -4,3 

RĖMĖJŲ PARAMA 13,2 12,7 -0,5 

Iš viso: 12.485,5 12.428,1 -57,4 



Kolegijos pajamų šaltinių diversifikavimas.! 
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Pajamų įmokų šaltiniai 2015 m.(proc., tūkst.Eur.) 
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KREDITORINIS DEBITORINIS ĮSISKOLINIMAS  
2015-12-31  (tūkst. Eur, proc.) 

DEBITORINIS ĮSISKOLINIMAS 88,4 100,0 proc. 

Studentų įsiskolinimas už studijas 47,9 54,2 proc. 

Už prekes ir paslaugas 16,0 18,1 proc. 

Už Kolegijos suteiktas paslaugas 24,5 27,7 proc. 

KREDITORINIS ĮSISKOLINIMAS 22,5 100,0 proc. 

Už prekes ir paslaugas 8,5 37,8 proc. 

Už komunalines paslaugas 13,1 58,2 proc. 

Už darbo užmokesčio, socialinio draudimo 
įmokų įsiskolinimas 

0,9 4,0 proc. 



KOLEGIJOS GAUTO FINANSAVIMO IR GAUTŲ PAJAMŲ BEI 
IŠLAIDŲ PALYGINIMAS 2013-2015 m. (tūkst. Eur) 
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KOLEGIJOS GAUTO FINANSAVIMO IR GAUTŲ PAJAMŲ BEI 
IŠLAIDŲ PALYGINIMAS 2015 m. (tūkst. Eur) 
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KAUNO KOLEGIJOS 2015M. IŠLAIDŲ SUDĖTIS IR STRUKTŪRA 
PAGAL LĖŠŲ ŠALTINIUS (TŪKST. EUR) 

Kolegijos išlaidos 2015 m. – 11.849,4 tūkst. Eur 



KAUNO KOLEGIJOS 2014 M. IŠLAIDŲ SUDĖTIS IR STRUKTŪRA 
PAGAL LĖŠŲ ŠALTINIUS (TŪKST. LT) 
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Kolegijos išlaidos 2014 m. – 11.857,2 tūkst. Eur 
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Dėstytojų ir darbuotojų skatinimas ir motyvavimas.  

Dėstytojo (1 et.) vidutinis darbo 
užmokestis 

Darbuotojo (1 et.) vidutinis 
darbo užmokestis 
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VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS 2013-2015 M. (EUR) 

Duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento svetainės. 



Ačiū už dėmesį! 
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