
 

 
 

PATVIRTINTA 
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Tarybos 
2020 m. spalio 23 d. nutarimu, protokolo Nr. 1.48-2-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS 
KOLEGIJOS 

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS  
2021-2023 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 m. Girionys 
  



2 
 

TURINYS 

1. ĮVADAS.......................................................................................................................................    3 

2. SANTRUMPŲ IR SUTARTINIŲ ŽYMĖJIMŲ ŽODYNĖLIS……………………..……..     4 

3. KOLEGIJOS VIZIJA, MISIJA, VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...........................     5 
3.1. Vizija..................................................................................................................................    5 

3.2. Misija................................................................................................................................     5 

3.3. Veiklos tikslai ir uždaviniai............................................................................................     5 

3.3.1. Kolegijos veiklos tikslai...........................................................................................    5 
3.3.2. Kolegijos veiklos uždaviniai....................................................................................    5 

4. KMAIK APLINKA IR JOS ĮTAKA STRATEGINIAMS POKYČIAMS............................    6 

4.1. KMAIK šiandien...............................................................................................................    6 

4.1.1. Struktūra..................................................................................................................    6 
4.1.2. Personalas (žmonių ištekliai)....................................................................................   7 

4.1.3. Studentai..................................................................................................................    8 

4.1.4. Tarptautiniai ryšiai.................................................................................................      9 
4.1.5. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.......................................................    11 

4.1.6. Finansiniai ištekliai................................................................................................    12 

4.2. Aplinkos veiksnių įtaka įgyvendinant KMAIK Strategiją.........................................    14 

4.2.1. Išorės veiksniai......................................................................................................    14 
4.2.2. Vidaus veiksniai.....................................................................................................    16 

5. KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS SSGG ANALIZĖ.........    18 

6. PAGRINDINĖS KMAIK STRATEGINĖS KRYPTYS.......................................................    20 
7. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2021-2023 m. PRIEMONĖS.....................................    21 

I. Strateginė kryptis SK1: Kolegijos rentabilumo (studentų skaičiaus stabilumo/augimo) 

užtikrinimas......................................................................................................................    21 

II. Strateginė kryptis SK2: Teikiamų studijų kokybės ir absolventų įsidarbinamumo rodiklių 
gerinimas..........................................................................................................................    23 

III. Strateginė kryptis SK3: Taikomųjų mokslinių tyrimų ir konsultacinės veiklos kokybinis 

bei kiekybinis plėtojimas siekiant užtikrinti Kolegijos finansinį tvarumą.......................    26 
IV. Strateginė kryptis SK4: Kolegijos tarptautiškumo didinimas........................................    29 

V. Strateginė kryptis SK5: Kolegijos mokslo ir studijų bazės, infrastruktūros tobulinimas ir 

plėtra bei aplinkos puoselėjimas.......................................................................................    31 

VI. Strateginė kryptis SK6: Dėmesio Kolegijos bendruomenei didinimas, kad kiekvienas 
darbuotojas ir studentas jaustų poreikį ir turėtų galimybes visapusiškai tobulėti............    33 

VII. Strateginė kryptis SK7: Žinių sklaidos visuomenėje ir įvairiapusio mokymosi visą 

gyvenimą aktyvi plėtra.....................................................................................................    35 

VIII. Strateginė kryptis SK8: Įvaizdžio ir komunikavimo gerinimas, siekiant atskleisti 
kolegijos išskirtinumą ir pažangą.....................................................................................    36 

IX Strateginė kryptis SK9: Vidinės kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas ir organizacijos 

kultūros gerinimas............................................................................................................    37 

  



3 
 

1. ĮVADAS 

 
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (KMAIK) strateginis veiklos planas – trejus 

metus (2021-2023 m.) apimantis Kolegijos strateginio veiklos planavimo dokumentas, kuriame, 
atsižvelgiant į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Strategiją 2021–2030 m. ir 
konteksto analizės išvadas, pateikiama Kolegijos misija ir vizija, suformuluojamos strateginės 
įstaigos veiklos kryptys ir numatomi asignavimai, nustatomi numatytų strateginių krypčių 
įgyvendinimo uždaviniai, priemonės ir pagrindiniai strateginės raidos rodikliai. 

Strateginės nuostatos formuluojamos atsižvelgiant į esmines Europos aukštojo mokslo 
erdvės bei Lietuvos strateginių dokumentų direktyvas (pvz. Valstybinė švietimo 2013–2022 metų 
strategija, Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“, Lietuvos mokslo ir studijų ateities vizija: 
„Mokslioji Lietuva 2030” ir kt.). 

Priemonių įgyvendinimo stebėsenai vykdyti KMAIK 2021–2023 m. strateginiame veiklos 
plane pateikiamos vertinimo rodiklių metinės reikšmės. 

Už KMAIK 2021–2023 m. strateginiame veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimą 
atsakingi KMAIK akademinių, ūkio infrastruktūros ir administracijos padalinių vadovai. KMAIK 
Strategijos įgyvendinimo plano priemonės, jų vertinimo rodikliai ir rodiklių reikšmės gali būti 
tikslinami, kaip numatyta KMAIK Strategijos 2030 įgyvendinimo stebėsenos sistemoje. KMAIK 
strateginis veiklos planas 2021–2023 m. turi būti peržiūrėtas iki 2022 metų pradžios ir, įvertinus 
priemonių gyvendinimo lygį 2021 metais, gali būti koreguojamas. 

KMAIK Strateginis veiklos planas 2021-2023 m. parengtas vadovaujantis: 
1. Strateginio planavimo metodika (LR Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 136 

redakcija); 
2. Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija; 
3. Valstybės (strateginiais) švietimo stebėsenos rodikliais (Švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2019 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. V-620); 
4. Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“; 
5. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Strategija 2021–2030 m. (patvirtinta 

KMAIK Tarybos 2020 m. spalio 23 d. nutarimu, protokolo Nr. 1.48-2-3). 
6. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Statutu (patvirtintas LR Vyriausybės 2012 

m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 952); 
7. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Kokybės politika (KMAIK Akademinės 

tarybos 2017 m. sausio 9 d. posėdžio protokolas Nr. 28). 
8. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Kokybės vadovu (KMAIK Akademinės 

tarybos 2017 m. sausio 9 d. posėdžio protokolas Nr. 28). 
Rengiant KMAIK Strateginį veiklos planą 2021-2023 m. atlikta suinteresuotųjų šalių 

nuomonės analizė: darbuotojų ir studentų apklausos (dėstytojų darbo aplinkos, pirmakursių 
adaptacijos, studentų ir absolventų pasitenkinimo studijomis, kolegijos organizacinės kultūros 
tyrimai), Kolegijos socialinių partnerių (darbdavių) apklausos. 

• Kolegijos strateginio veiklos plano 2021–2023 m. projektas pristatytas direktorato 
posėdyje (2020-08-31) ir Akademinės tarybos posėdyje (2020 m. spalio 16 d. protokolas Nr. 6). 
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2. SANTRUMPŲ IR SUTARTINIŲ ŽYMĖJIMŲ ŽODYNĖLIS 

 

AD  Administracija 
B  Biblioteka 
BT  Bendrabučių tarnyba 
DPAV  Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai 
DPPI  Direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir inovacijoms 
FT  Finansų tarnyba 
HSK  Hidrotechninės statybos katedra 
IC  Informacinis centras 
ITS  Informacinių technologijų specialistas 
KARK Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedra 
MK  Miškininkystės katedra 
MTOV Mokslinių tyrimų organizavimo vadovas 
NTKK  Nekilnojamojo turto kadastro katedra 
PS  Personalo skyrius 
SA  KMAIK Studentų atstovybė 
SHMK Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra 
ST  Studijų tarnyba 
TRV  Tarptautinių ryšių vadovas 
ŪT  Ūkio tarnyba 
VAK  Vadovybės atstovas kokybei 
VRV  Viešųjų ryšių vadovas 
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3. KOLEGIJOS VIZIJA, MISIJA, VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

3.1. Vizija 

Aukštoji mokykla šalies ir Europos mastu pripažinta kaip miškininkystės, žemės ūkio ir inžinerijos 
profesinių studijų ir taikomųjų tyrimų institucija. 

3.2. Misija 

Vykstančių pokyčių šalies miškininkystės, žemės ūkio ir aplinkos bei matavimų inžinerijos 
sektoriuose ir aukštojo mokslo sistemoje bei sparčios Kolegijos veiklos plėtros fone susiformavo 
tokia Kolegijos misija: 

 Perimant pasaulyje sukauptą pažangią patirtį, rengti aukštąjį profesinį išsilavinimą turinčius 
specialistus, tenkinančius šalies miškų ir žemės ūkio bei aplinkos ir matavimų inžinerijos 
sektorių poreikius; 

 Laiduoti modernų, Europos standartus atitinkantį, studijų procesą, kuris leistų įgyvendinti 
mokymosi visą gyvenimą sistemą; 

 Kurti naujas miškų ir žemės ūkio bei aplinkos ir matavimų inžinerijos sektorių technologijas 
ir vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus; 

 Plėtoti visuomenės gamtosauginį, kultūrinį ir patriotinį švietimą. 

3.3. Veiklos tikslai ir uždaviniai 

3.3.1. Kolegijos veiklos tikslai: 

 vykdyti studijas, teikiančias asmenims aukštąjį koleginį išsilavinimą ir aukštojo mokslo 
kvalifikacijas, tenkinančias šalies miškų ir žemės ūkio bei aplinkos ir matavimų inžinerijos 
sektorių reikmes ir atitinkančias dabartinį mokslo bei naujausių technologijų lygį; 

 plėtoti regionui reikalingus miškų ir žemės ūkio bei aplinkos ir matavimų inžinerijos 
sektorių srities taikomuosius mokslinius tyrimus, konsultuoti suinteresuotus asmenis, 
administracinius ir ūkio subjektus; 

 sudaryti sąlygas asmenims tobulinti įgytas žinias ir gebėjimus; 
 ugdyti žinioms ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią dirbti sparčios technologijų kaitos 

sąlygomis. 

3.3.2. Kolegijos veiklos uždaviniai: 

 sudaryti sąlygas Kolegijoje studijuojantiems asmenims įgyti profesinę kompetenciją žemės 
ūkio ir inžinerijos mokslų studijų krypčių grupėse; 

 kurti modernią mokymo bazę, atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus, plėtoti naujas 
technologijas; 

 skatinti ir diegti mokymosi visą gyvenimą principus, bendradarbiauti su ūkio subjektais, 
organizuoti profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir perkvalifikavimą pagal asmens poreikius 
ir pasirinkimą; 

 užtikrinti geros kokybės studijas, dalyvauti šalies ir tarptautinėse ekonominės bei socialinės 
plėtros programose; 

 plėtoti visuomenės gamtosauginį, ekonominį, teisinį, estetinį, informacinės kultūros ir 
sveikos gyvensenos švietimą; 

 įgyvendinant savo tikslus, vadovautis demokratijos, visapusiško asmenybės ugdymo ir 
integracijos į Lietuvos ir užsienio akademinę bendriją principais.  
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4. KMAIK APLINKA IR JOS ĮTAKA STRATEGINIAMS POKYČIAMS 

4.1. KMAIK šiandien 

4.1.1. Struktūra 

Kolegija organizuoja ir vykdo kolegines studijas, teikia Lietuvos Respublikos mokslo ir 
studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas) nustatytas aukštojo 
mokslo kvalifikacijas, vykdo taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinės (socialinės, 
kultūrinės) plėtros darbus, taiko mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 
darbų rezultatus, kaupia mokslo žinias, plėtoja kūrybinę veiklą ir kultūrą, puoselėja akademinės 
bendruomenės vertybes ir tradicijas. 

KMAIK infrastruktūrą 2020 metais sudarė 2 fakultetai: Miškininkystės ir kraštotvarkos 
fakultetas ir Aplinkos inžinerijos fakultetas, kuriuose veikė 6 katedros, Profesinio mokymo skyrius, 
Informacinis centras, administracijos ir ūkio infrastruktūros padaliniai. Tokia organizacinė struktūra 
įgalina racionaliai paskirstyti išteklius, teises, pareigas ir atsakomybę už atskirų veiklos sričių 
įgyvendinimą.  

Pagrindinis studijų ir taikomųjų mokslinių tyrimų Kolegijoje organizatorius ir vykdytojas 
yra katedros. Katedroms perduotos veiklos funkcijos ir atsakomybės. Fakultetai atlieka tik 
bendrąsias studijų organizavimo funkcijas. Kolegijoje 2020 metais veikė keturios specialybinės 
katedros, kurios kuruoja po vieną – dvi studijų programas, bendruosius studijų dalykus kuruoja 
Socialinių ir humanitarinių mokslų ir Bendratechninių mokslų katedros (1 lentelė).  

1 lentelė. KMAIK struktūriniai padaliniai 2020 metais. 
Akademiniai padaliniai Akademinės infrastruktūros padaliniai: 

Miškininkystės ir kraštotvarkos fakultetas: Biblioteka 
Miškininkystės katedra Archyvas 

Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedra Informacinis centras: 

Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra Tarptautinių ryšių vadovas 

Aplinkos inžinerijos fakultetas: Projektų ir konsultacinės veiklos vadovas  

Nekilnojamojo turto kadastro katedra Mokslinių tyrimų organizavimo vadovas 

Hidrotechninės statybos katedra Viešųjų ryšių vadovas 

Bendratechninių mokslų katedra  

Profesinio mokymo skyrius  
Ūkio infrastruktūros padaliniai: Administracijos padaliniai: 

Bendrabučių tarnyba Finansų tarnyba 

Valgykla (veiklos nebevykdo nuo 2020 m. gegužės 1 d.) Viešųjų pirkimų tarnyba 

 Personalo ir teisės tarnyba 
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4.1.2. Personalas (žmonių ištekliai) 
 
Viena iš Kolegijos strateginių vertybių, kuri įgyvendinama skatinant nuolatinį Kolegijos 

personalo tobulėjimą ir kompetencijos užtikrinimą yra dėstytojų profesionalumas ir 
kompetentingumas – praktiškai patikrintas gebėjimas integruotai ir tikslingai panaudoti įgytas 
žinias, mokėjimus, vertybes ir požiūrius įvairiose darbo ar studijų situacijose, taip pat tobulėti 
profesinėje srityje bei asmeniškai. Dėl šių priežasčių Kolegijos vadovybė skiria ypatingą dėmesį 
personalo kvalifikacijos kėlimui, kuris yra vienas svarbiausių veiksnių gerinant studijų ir mokslo 
kokybę. 

Pedagogų registro duomenimis, 2020 m. birželio 30 d. Kolegijoje dirbo 66 pedagoginiai 
darbuotojai, įskaitant direktorių ir pavaduotoją akademinei veiklai, kurie bendrai užėmė 38,74 etato  

Pedagoginį darbą kolegijoje 2020 m. dirbo 64 dėstytojai. Dauguma dėstytojų (98,5 proc.) 
2020 m. birželio mėn. duomenimis dirbo pagrindinėje pareigybėje.  

KMAIK nuolatiniai dėstytojai 2019-2020 m.m. sudarė 85,9 proc. visų dėstytojų skaičiaus. 
Šis santykis pastaraisiais metais nuolatos gerėjo – 2018-2019 mokslo metais nuolatinių dėstytojų 
skaičius buvo išaugęs net iki 89,4 proc. (1 pav.). 

 

 
1 pav. Nuolatinių ir nenuolatinių kolegijos dėstytojų santykio kaita 2013-2020 m. m.  

Šaltinis: KMAIK personalo skyriaus duomenys 
 
2020 m. birželio mėn. duomenimis, KMAIK dirbo 24 dėstytojai, turintys mokslų daktaro laipsnį, 
kas sudarė beveik 40 proc. nuo visų dėstytojų skaičiaus (2 pav.). Būtina pabrėžti, kad šis skaičius 
yra vienas didžiausių kolegijų sektoriuje.  
 

 
2 pav. Dėstytojų kvalifikacija 2013-2020 m. laikotarpiu, proc. 
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4.1.3. Studentai 
 

Lyginant su kitomis šalies aukštosiomis mokyklomis, KMAIK yra nedidelė kolegija. 2019 
metų duomenimis, iš 36-ų šalies aukštųjų mokyklų pagal pastarųjų metų studentų priėmimo 
skaičių (LAMA BPO duomenimis, 2019 m. į vf ir vnf vietas KMAIK bendrai priimta 212 
studentų) buvome 13-i, tačiau pagal visų finansavimo formų studentų skaičiaus pokytį 2018-2019 
metais užėmėme aukštą 4-ą vietą. 

KMAIK – specializuota aukštoji mokykla, kuri itin daug dėmesio skiria šalies ekonominio 
vystymosi tendencijoms. Miškininkystės, kraštotvarkos, žemės ūkio, turizmo ir aplinkos inžinerijos 
sektoriai yra labai svarbūs šalies ūkiui. Sėkmingai jų plėtrai būtini aukštos kvalifikacijos 
specialistai, kurių didelė dalis ruošiama išimtinai KMAIK.  
Nors kolegijos studentų skaičius pastaraisiais metais turėjo tendenciją mažėti, 2019 m. jis 
stabilizavosi – 2019 m. spalio 1 d. KMAIK studijavo 836 studentai, o 2020 m. spalio 1 d. – 851 
studentas (3 pav.). Lyginant 5 metų duomenis nustatyta, kad nuo 2015 m. studentų skaičius kasmet 
mažėjo po 3-5 proc. 2019 m. studentų skaičius stabilizavosi, o 2020 m. nežymiai išaugo. 

 

 
3 pav. KMAIK studentų skaičiaus kitimas 2015-2019 m. (einamųjų metų spalio 1-osios dienos duomenys). 

Šaltinis: 2020 m. spalio 1 d.  ŠV-01 ataskaita 
 

2020 metais (2019-2020 mokslo metai) studijas Kolegijoje baigė 190 absolventų: 71 
nuolatinių studijų ir 119 ištęstinių studijų studentas (4 pav.). Pastebima ryški studijų formos 
pasirinkimo kaita – pastaraisiais metais ženkliai pagausėjo studijuojančių ištęstine forma.  

 

 
4 pav. Kolegijos absolventų skaičius 2015-2020 m. (asmenys). 

Šaltinis: 2020 m. spalio 1 d.  ŠV-01 ataskaita 
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4.1.4. Tarptautiniai ryšiai 

 
Kolegija, vykdydama strateginius uždavinius tarptautiškumo didinimo srityje, siekia aktyviai 

plėsti studentų ir personalo judumą dalyvaujant tarptautinėse studijų mainų programose. 
Pagrindiniai tarptautiškumo pasiekimų rodikliai – tai tarptautinių sutarčių skaičius, studentų ir 
dėstytojų tarptautinio judumo pasiekimai ir kitos tarptautinės veiklos. Pagrindinė mainų plėtotė 
pastaraisiais metais vyko per Erasmus+ ir NORDPLUS (Nordplus Framework Programme) 
finansuojamą NORDNATUR programą. Dalyvaujama studentų ir dėstytojų mainų, praktikų ir 
stažuočių srityje. 

Šiuo metu (2020 m.) Kolegija yra sudariusi 39 veikiančias tarptautines bei dvišalio 
bendradarbiavimo Erasmus+ sutartis su studijų, mokslo ir valstybinėmis institucijomis. Plečiamas 
bendradarbiaujančių aukštųjų mokyklų sąrašas ir geografija, didesnį dėmesį kreipiant į naująsias ES 
šalis. Plėtimosi kryptims taip pat turi didelę įtaką ir studentų susidomėjimas kitomis valstybėmis – 
Turkija, Portugalija bei Ispanija. Pastaraisiais metais buvo atnaujintos Erasmus+ sutartys su 
Lenkijos, Vokietijos, Turkijos, Portugalijos šalių aukštosiomis mokyklomis. Taip pat buvo 
sudarytos keturios naujos Erasmus+ bendradarbiavimo sutartys su Lenkijos, Turkijos ir 
Azerbaidžiano institucijomis. Aktyviai ieškoma partnerių ir kitose Rytų Europos valstybėse 
(Baltarusijoje, Ukrainoje ir kt.). Veikiančios sutartys atnaujinamos, plečiamos bendradarbiavimo 
galimybės. Tarptautiniams ryšiams palaikyti rengiamos tarptautinės konferencijos, vebinarai. 

 
Studentų judumas 

 
Pagal Erasmus+ programą išvykstančių KMAIK studentų skaičius per paskutinius 5 

metus išliko stabilus (5 pav.). Nuo 2008 m. studentams buvo sudarytos sąlygos vykti į užsienio 
įmones Erasmus+ praktikoms. 2018-2019 mokslo metais studijuoti į užsienio aukštąsias mokyklas 
išvyko 7 Kolegijos studentai (juntamas susidomėjimo mažėjimas lyginant su ankstesniais metais), 
tačiau į praktikas jie vyko noriai – buvo išvykę net 22 studentai. Tam įtakos turėjo padidėjęs ESF 
fondo finansavimas ir galima trumpesnė praktikų trukmė. Studijoms studentai daugiausia vyksta į 
Latviją, Lenkiją bei Portugaliją. Erasmus+ mobilumo praktikas atliko Danijoje, Latvijoje, Švedijoje, 
Norvegijoje, Lenkijoje, Belgijoje, Olandijoje.  

 

 
5 pav. Išvykusių KMAIK studentų skaičiaus kaita Erasmus+ mainų programoje 2013-2019 m.m. 
Šaltinis: KMAIK 2019 m. metinė ataskaita (https://www.kmaik.lt/veiklos-ataskaitos),  fakultetų duomenys. 

 
Bendras Kolegijos studentų judumas pastaruoju metu deja šiek tiek mažėja, išskyrus judumą 

pagal Erasmus+ programą - šie rodikliai išlieka gana stabilūs. Studentų judumui skatinti kiekvieną 
semestrą Kolegijoje organizuojami informaciniai seminarai, kurių metu studentai supažindinami su 
Erasmus+ programos reikalavimais, suteikiama kita svarbi akademinė informacija, savo patirtimi 
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dalijasi užsienyje studijavę ir (arba) atlikę praktikas Kolegijos studentai. Atlikus grįžusių iš 
Erasmus+ studijų studentų apklausą nustatyta, kad patenkinti ir labai patenkinti mokymusi ar 
praktikos atlikimu užsienyje yra apie 92% studentų (2020 m. duomenys). 

2019-10-01 d. duomenimis KMAIK nuolatinėse studijose studijavo 3 užsienio studentai (visi – 
Baltarusijos Respublikos piliečiai): 1 buvo pasirinkęs Miškininkystės ir 2 – Želdynų dizaino 
studijų programą. Taip pat, pagal Švietimo mainų paramos fondo (ŠMPF) bei ERASMUS+ 
programas į studijas trumpesniam nei 6 mėn. periodui 2018-2019 mokslo metais buvo atvykęs 1 
Baltarusijos Respublikos pilietis ir 2 Turkijos piliečiai. 
2 lentelė. Užsienio aukštųjų mokyklų studentai, 2018-2019 mokslo metais studijavę KMAIK (2019-10-01 d. 
duomenys; ŠV-01 ataskaita). 

STa valstybė iš kurios 
atvyko 

STa studijų 
kryptis (nuo 

2017 m.) 

STa studijų 
krypties 

kodas (nuo 
2017 m.) 

STa 
atvykusių 
studentų 
skaičius 

iš jų 
studijavo iki 

6 mėn. 

Iš jų 
studijavo 

daugiau kaip 
6 mėn 

Baltarusijos Respublika Miškininkystė I03 1 1 0 

Turkijos Respublika 
Aplinkos 
inžinerija 

E03 2 2 0 

Viso - Suvestinė 3 3 0 
    

 STa Atvykimo pobūdis 

STa Atvykusių studentų skaičius 
Kitas pobūdis Pagal ES programas Savo iniciatyva 

1 2 0 
 

Dėstytojų judumas 
 
Pagrindinė dėstytojų mainų plėtotė pastaruoju metu vyksta per Erasmus+ programą. 
KMAIK dėstytojai vyksta į trumpalaikes stažuotes užsienio partnerių institucijose 

tobulinti savo srities dalykinių ir kalbinių kompetencijų. 2019-2020 m.m. į užsienio aukštąsias 
mokyklas skaityti paskaitų buvo išvykę 11 Kolegijos dėstytojų (3 lentelė). Visgi galimybė 
pasinaudoti Erasmus+ mobilumo išvykomis dar vis išnaudojama nepakankamai. Vizitai dažnai 
organizuojami asmeninių kontaktų dėka. Labai sėkmingai buvo plėtojama veikla su Latvijos, 
Lenkijos, Vengrijos, Suomijos, Portugalijos, Turkijos aukštojo mokslo institucijomis. 

3 lentelė. Kolegijos dėstytojų, išvykusių skaityti paskaitas į užsienį ir stažuotes pagal mainų programas, 
skaičius 2014-2020 m.m. (KMAIK Tarptautinių ryšių skyriaus duomenys) 

Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Išvykusių dėstytojų 

skaičius iš viso: 10 13 9 14 10 11 11 

 
Atvykstančių į Kolegiją užsienio dėstytojų pagal Erasmus+ programą skaičius nuolat kito. 

2018-2019 mokslo metais Kolegijoje apsilankė 9 partneriai ir svečiai iš užsienio. 2019-2020 mokslo 
metais kolegijoje apsilankė 12 partnerių iš užsienio šalių – penki iš jų skaitė paskaitas kolegijos 
studentams. Kolegijos vadovybė stengiasi palaikyti bei plėsti tarptautinius ryšius su įvairių užsienio 
šalių universitetais. Dėstytojai dažniausiai atvyksta iš Turkijos, Lenkijos, Čekijos bei Latvijos. 
Kolegija nemažai investuoja į studijų programų užsienio kalba rengimą: skiria lėšas dėstytojų, 
dirbančių šiose programoje, papildomam darbo užmokesčiui, metodinės medžiagos rengimui.  

Kolegija nuo 2008 m. aktyviai dalyvauja NORDPLUS programoje. Pagal šią programą 
studentai ir dėstytojai vyko į Estijos, Latvijos, Suomijos, Islandijos, Norvegijos, Švedijos, Danijos 
aukštojo mokslo institucijas. Dėstytojai kartu su studentais aktyviai dalyvauja Baltijos ir Europos 
studentų profesinio meistriškumo čempionatuose. 
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4.1.5. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 
 

Visuomeninės organizacijos, tarybos, komitetai 
Kolegijos dėstytojai aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, yra įvairių draugijų, tarybų, 

komitetų nariai. Dauguma dalyvauja profesinių draugijų veikloje: Lietuvos miškininkų sąjungos, 
Lietuvos dendrologų draugijos, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos, Lietuvos 
dirvožemininkų draugijos, Lietuvos teriologų draugijos, Lietuvos architektų sąjungos, 
Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės (KŽEG), Matininkų asociacijos, Lietuvos žemėtvarkos ir 
hidrotechnikos inžinierių sąjungos (LŽHIS) ir kt. Tarp kolegijos dėstytojų yra Lietuvos 
standartizacijos departamento techninio komiteto narių bei ekspertų, Eurazijos upių vagų ir jų žiočių 
procesų problemos aukštųjų mokyklų tarptautinės mokslinės – koordinacinės tarybos, Miškų 
konsultacinės tarybos ir kitų organizacijų narių bei ekspertų.  

Socialiniai partneriai 
Kolegija savo veikloje bendradarbiauja su miškininkystės, kraštotvarkos, aplinkos inžinerijos, 
žemės ūkio sektorių mokslo bei gamybos institucijomis, šalies ir užsienio mokslo bei švietimo 
įstaigomis, miestų ir rajonų savivaldybių administracijomis ir kt. valstybinėmis įstaigomis bei 
organizacijomis, privačiomis įmonėmis ir organizacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.  

Kolegija palaiko ryšius ir plėtoja bendradarbiavimą su LR Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija, LR Aplinkos ministerija, LR Žemės ūkio ministerija, LR Žemės ūkio rūmais, Kauno 
miesto savivaldybe, Kauno rajono savivaldybe, Kauno raj. sav. Samylų seniūnija, Vilniaus miesto 
savivaldybe, Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos teritoriniais padaliniais, 
VĮ Valstybės žemės fondu, VĮ Registrų centru, Aplinkos apsaugos departamentu prie LR Aplinkos 
ministerijos, Žuvininkystės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos, LR Aplinkos ministerijos 
Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupe, Valstybine saugomų teritorijų tarnyba, Valstybine miškų 
tarnyba, VĮ Valstybinių miškų urėdija, Valstybiniu žemėtvarkos institutu, apskričių, rajonų ir miestų 
žemėtvarkos tarnybomis, Lietuvos nacionalinių bei regioninių parkų direkcijomis.  

Plėtojant profesinę veiklą, įgyvendinant bendrus projektus bei keliant darbuotojų 
kvalifikaciją, Kolegija bendradarbiauja su Lietuvos biomasės energetikos asociacija „LITBIOMA“ 
(KMAIK yra LITBIOMA asocijuotas narys), Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupe (KŽEG; 
KMAIK yra asocijuotas narys), Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmais (KPPAR; KMAIK yra 
rūmų narys); Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMSA), Privačių miškų savininkų 
asociacija (PMSA), Lietuvos vandens tiekėjų asociacija (LVTA; KMAIK yra asocijuotas narys), 
Lietuvos melioracijos įmonių asociacija (LMĮA; KMAIK yra asocijuotas narys), Lietuvos 
žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga (LŽHIS), Lietuvos geodezininkų ir matininkų 
sąjunga (LGMS), Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija, 
Lietuvos arboristų asociacija (LARA), Miško darbų rangovų asociacija, Lietuvos dendrologų 
draugija (LDD), Lietuvos hidroenergetikų asociacija (LHA), Respublikos melioracijos, 
hidrotechnikos ir statybinėmis bendrovėmis bei įmonėmis, vandens tiekimo įmonėmis, Kauno 
miesto ir rajono gyventojų bendruomenėmis ir kt. 

Kolegijos švietimo, mokslinėje, edukacinėje, konsultavimo veiklose talkina Lietuvos 
kolegijų direktorių konferencija (LKDK; KMAIK direktorius yra narys); Švedijos žemės ūkio 
mokslų universitetas (SLU, Švedija), Latvijos žemės ūkio universitetas (Jelgava, Latvija), Charkovo 
valstybinė zooveterinarijos akademija (Charkovas, Ukraina), Orenburgo valstybinis žemės ūkio 
universitetas (Orenburgas, Rusija), Ukrainos nacionalinis gyvybės ir aplinkos mokslų universitetas 
(Kijevas, Ukraina), Radomo ekonomikos akademija (Radomas, Lenkija), Mokslų ir technologijų 
universitetas Bydgoščiuje (Bydgoščius, Lenkija), Malino miškų ir technikos koledžas (Malinas, 
Ukraina), Polocko valstybinis miškų koledžas (Baltarusijos valstybinio technologijos universiteto 
filialas (Polockas, Baltarusija), VDU Žemės ūkio akademijos Vandens ūkio ir žemėtvarkos 
fakultetas bei Miškų ir ekologijos fakultetas, Kauno technologijos universitetas, VDU Gamtos 
mokslų fakultetas, VDU Kauno botanikos sodas, Vilniaus universiteto Botanikos sodas, Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų 
institutas.  

Ypač geri Kolegijos ryšiai susiklostė su ilgamečiais Kolegijos partneriais – įmonėmis UAB 
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„Likmerė“, UAB „Husqvarna Lietuva“, Mocevičiaus firma „Ginalas“, UAB „Inti“, UAB 
„Juodeliai“, UAB „Grantukas“, UAB „Želdynėlis“, VšĮ „Svajonių sodai“, UAB „Topolinija“, Z. 
Šakūnienės firma „Tulpmedis“, UAB „Žaliasis sezonas“, UAB „Floralita dizainas“, UAB „Viržių 
medelynas“, UAB „MMC Forest“, UAB „Rugienojas“, Ingdridos Vainauskienės IĮ, R. Elijošiaus 
ūkis, UAB „A. Žilinskis ir ko“, UAB „Stora Enso Lietuva“, VšĮ „Vandentvarkos institutas“, 
Vilniaus savivaldybės įmone „Vilniaus planas“, UAB „Inžinerinis projektavimas“, UAB 
„Aerogeodezijos institutas“ ir kt. įmonėmis. Su dauguma paminėtų įstaigų, įmonių ir organizacijų 
yra pasirašytos ir atnaujintos bendradarbiavimo sutartys. 

 
4.1.6. Finansiniai ištekliai 
 

Institucijos finansiniai ištekliai per pastaruosius aštuonerius metus reikšmingai nesikeitė ir 
2019 m. siekė apie 2 mln. EUR (6 pav.). Kolegijos nuosavos lėšos, gautos už užsakomuosius 
tiriamuosius darbus, konsultacinę veiklą, vykdomus projektus ir kt. šiuo metu sudaro apie 30 proc. 
visų finansinių išteklių. Valstybės (LR biudžeto) finansavimas paskutinius kelerius metus keitėsi 
nedaug; nuo 2016 m. šiek tiek sumažėjo kolegijos uždirbamų lėšų (konsultacinė veikla, 
nacionaliniai mokslo projektai, užsakomieji darbai), tačiau nemenką gautų pajamų dalį sudarė ES 
finansuojamų projektų lėšos. 2020 metų preliminariais paskaičiavimais, KMAIK strateginiams 
tikslams įgyvendinti skirtų lėšų sandara pagal vykdomas programas išlieka panaši kaip ir 2019 m. (7 
pav.; 4 lentelė). 

6 pav. KMAIK finansinių išteklių kitimas 2012-2019 m. 
Šaltinis: KMAIK Finansinių ataskaitų rinkiniai (https://www.kmaik.lt/veiklos-ataskaitos) 

 
 

 
7 pav. KMAIK strateginiams tikslams įgyvendinti skirtų lėšų sandara pagal vykdomas programas 2020 m.- 

preliminariais paskaičiavimais (tūkst. EUR. KMAIK Finansų tarnybos duomenys). 
  

Valstybės 
biudžeto 

lėšos; 1500; 
77%

Uždirbtos 
pajamos; 
260; 13%

ES projektų 
lėšos; 186; 

10%

Lėšos pagal programas 2020 m.
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4 lentelė. KMAIK strateginiams tikslams įgyvendinti 2020 m. skirtų asignavimų pasiskirstymas pagal 
programas ir išlaidų kategorijas. (KMAIK Finansų tarnybos preliminarūs paskaičiavimai). 

Eil. Nr. Išlaidų kategorija 
Asignavimų suma, 

tūkst. EUR 
Valstybės biudžeto lėšos 

1. Darbo užmokesčio fondas  1224 
2. Studijų proceso, įskaitant studentų praktinį mokymą, aprūpinimas  43 
5. Patalpų eksploatacija  71 
6. Informacinių technologinių prekės ir paslaugos 17 
7. IT priežiūra ir einamasis remontas  51 
8. Taikomosios mokslinės veiklos plėtojimas  18 
9. Studentų skatinimas  76 

Iš viso:  1500 
Kolegijos pajamos 

1. Darbo užmokesčio fondas  131 
2. Studijų proceso, įskaitant studentų praktinį mokymą, aprūpinimas  107 
3. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas  3 
4. Patalpų eksploatacija  11 
5. IT priežiūra ir einamasis remontas  8 

Iš viso:  260 
Kolegijos vykdomų ES projektų lėšos 

1. Tarptautinio mobilumo veiklų įgyvendinimui skirtos lėšos  40 
2. Projektų įgyvendinimui skirtos lėšos 146 

Iš viso:  186,0 
 

 
8 pav. KMAIK strateginiams tikslams įgyvendinti skirtų lėšų sandara pagal vykdomas programas 2021-2023 
m. (KMAIK Finansų tarnybos preliminarūs paskaičiavimai: valstybės biudžeto lėšų suma pateikiama 
vadovaujantis ŠMSM Ekonomikos departamento raštu dėl 2021-2023 m. valstybės biudžeto projekto: Studijų 
ir mokslo plėtros programai (kodas 12.01) numatyti valstybės biudžeto maksimalūs asignavimai). 
 
5 lentelė. 2021–2023-ųjų metų programų numatomi asignavimai KMAIK strateginiams tikslams įgyvendinti 
(Parengta vadovaujantis ŠMSM Ekonomikos departamento raštu dėl 2021-2023 m. valstybės biudžeto projekto: Studijų 
ir mokslo plėtros programai (kodas 12.01) numatyti valstybės biudžeto maksimalūs asignavimai). 

Programos kodas ir 
pavadinimas 

Numatomi 2021 metų 
asignavimai, tūkst.. EUR 

Numatomi 2022 metų 
asignavimai 

Numatomi 2023 metų 
asignavimai 

iš 
viso 

iš jų 
iš 

viso 

iš jų 
iš 

viso 

iš jų 
išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

išlaidoms 
turtui 
įsigyti 

išlaidoms 
turtui 
įsigyti 

 
iš 

viso 
iš jų darbo 

užmo-kesčiui 
iš 

viso 
iš jų darbo 

užmo-kesčiui 
iš 

viso 
iš jų darbo 

užmo-kesčiui
12.01. Studijų ir 
mokslo plėtros 

1160 1160 981 - 1160 1160 981 - 1160 1160 981 - 

Iš viso programai 1160 1160 981 - 1160 1160 981 - 1160 1160 981 - 
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4.2. Aplinkos veiksnių įtaka įgyvendinant KMAIK Strategiją 
 
KMAIK strateginių veikos tikslų įgyvendinimui įtakos gali turėti tiek išorės (6 lentelė), tiek vidaus 
(7 lentelė) veiksniai. Išoriniams priskiriami politiniai, ekonominiai, socialiniai ir technologiniai 
veiksniai. Vidaus veiksniai – turima teisinė bazė, organizacinė struktūra, žmogiškieji ištekliai, 
planavimo sistema, finansiniai ištekliai, apskaitos tinkamumas, komunikacija. 
 
4.2.1. Išorės veiksniai 
 
6 lentelė. Išorės veiksniai įgyvendinant KMAIK Strategiją 
 

POLITINIAI 
VEIKSNIAI – 

TARPTAUTINIAI 

Jungtinių Tautų Organizacija suformulavo „Tūkstantmečio tikslus“ 
(Millenium goals), tarp kurių yra KMAIK rengiamiems specialistams ir 
mokslininkams aktualūs siekiai: gerinti žmonių išsilavinimą, saugoti 
gamtą, kovoti su skurdu ir bedarbyste. 
Aukštoji mokykla, siekianti išlikti konkurencinga, turi nuosekliai 
įgyvendinti Bolonijos procesą, vadovautis Lisabonos strategija ir 
kitomis ES nuostatomis. 
Sparčiai didėjant mokslo tyrimų tarptautiškumui, mokslo tyrimus 
vykdančių institucijų veiklos sėkmė vis labiau priklauso nuo įsitraukimo į 
tarptautinius mokslinių tyrimų tinklus, gebėjimų perimti naujausius 
tyrimų metodus ir gauti ES fondų finansavimą. 

POLITINIAI 
VEIKSNIAI – 

VIETINIAI 

Ilgalaikę Lietuvos švietimo raidos perspektyvą nubrėžia Valstybės 
pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, 
Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija. 
Šalies aukštojo mokslo politikos nestabilumas apsunkina tiek aukštųjų 
mokyklų strateginių tikslų įgyvendinimą, tiek tolimesnį strateginį 
planavimą – dažnu klausimu nerandama kompromisinių sprendimų tarp 
aukštojo mokslo politikos formuotojų – LR Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos bei LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto. 
Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2021-2027 m. strateginis planas, 
kurio tikslas - užtikrinti sektoriaus plėtrą, didinant žemės, maisto bei miškų 
ūkio konkurencingumą, sukuriant galimybes kaime įvairinti ekonominę 
veiklą ir gerinti gyvenimo kokybę.  
Šalyje suformuota mokslo ir studijų vertinimo sistema skatina gerinti 
studijų kokybę, įsilieti į tarptautinę mokslinių tyrimų erdvę. 
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija žemės ūkio ir inžinerijos 
mokslų studijų programų studentams skiria daug valstybės 
finansuojamų vietų. 2020 m. LR Žemės ūkio ministerija, siekdama į 
studijų programas, susijusias su veikla žemės ūkio sektoriuje, pritraukti 
daugiau studentų, įsteigė 200 eurų skatinamąsias stipendijas. LR 
Ekonomikos ir inovacijų ministerija tokias stipendijas nuo 2020 m.m. 
numato skirti studentams, pasirinkusiems informatikos ir inžinerijos 
mokslus regionuose. LR Aplinkos ministerija taip pat yra numačiusi 
stipendijomis skatinti savo kuruojamos srities studijų programų studentus. 
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EKONOMINIAI 
VEIKSNIAI 

Aukštųjų mokyklų finansiniai ištekliai nepakankami – trūksta lėšų 
mokslinių tyrimų, įrangos bei studijų bazės modernizavimui, dėstytojų ir 
administracinio personalo atlyginimų indeksavimui. Valstybės biudžeto 
investicijos į specialistų rengimą, mokslinius tyrimus, aukštųjų mokyklų 
bazės modernizavimą nedidėja. Pastaruoju metu vienam valstybės 
finansuojamam studentui skiriamos lėšos yra gerokai mažesnės nei ES 
šalių vidurkis, pagal mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidas 
Lietuva yra toli nuo Lisabonos strategijoje, Strategijoje „Europa 2030“ 
numatytų rodiklių. Šalies ūkis dar palyginti menkai suinteresuotas 
inovacijomis ir mokslinių tyrimų skatinimu, todėl nepakankamai 
išnaudojamas aukštųjų mokyklų mokslinis potencialas. 
Dideli kvalifikaciniai reikalavimai dėstytojams ir mokslininkams nėra 
suderinti su jų darbo užmokesčiu. Neadekvatus darbo užmokestis lemia 
jaunų bet profesionalių specialistų trūkumą aukštosiose mokyklose. 
Dėl ganėtinai sunkios materialinės padėties studentai vis dažniau stengiasi 
studijas derinti su darbu, kas iš esmės prastina studijų kokybę bei 
absolventų pasirengimo lygį. 
Iki šiol aukštojo mokslo finansavimo padėtį esmingai gerino ES 
Struktūrinių fondų finansinė parama, kurios pagrindinė dalis buvo 
skiriama gerinti studijų infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas mokytis visą 
gyvenimą. Deja, pastaruoju metu, ES struktūrinių fondų parama 
sistemingai mažėja, o konkurencija tarp aukštųjų mokyklų aštrėja. 

SOCIALINIAI 
VEIKSNIAI 

Mažėjantis gimstamumas ir jaunų žmonių emigracijos mastai lemia spartų 
gyventojų skaičiaus mažėjimą. 
Pakankamai aukštas nedarbo lygis ir nedideli atlyginimai toliau skatina ne 
tik darbo jėgos emigraciją, bet ir „protų nutekėjimą“ bei su tuo 
susijusius reiškinius (pvz., kvalifikuotų darbuotojų trūkumą tam tikruose 
sektoriuose). 
Kaimo vietovėse gyvenančiam jaunimui dėl santykinai mažesnių 
pajamų studijos dažnai yra sunkiai prieinamos. Be to, jaunimas nenoriai 
renkasi kaimui skirtas, dažniausiai su žemės ar miškų ūkiu, inžinerija 
susijusias studijų programas, nesidomi tokių studijų specifika. Gana 
nemaža dalis tokias studijas pasirinkusių studentų yra nepakankamai 
motyvuoti ir savo būsimą karjerą noriau sieja su kitomis veiklomis. 
Pastaraisiais metais jaučiama sustiprėjusi konkurencija dėl stojančiųjų 
su užsienio aukštosiomis mokyklomis – vis dažniau Lietuvos piliečiai 
renkasi studijas užsienyje. 

TECHNOLOGINIAI 
VEIKSNIAI 

Plėtojantis informacinei visuomenei ir žinių ekonomikai šalyje sparčiai 
plėtojamos telekomunikacijos technologijos, plečiasi ir nuolatos 
tobulinama informacinių technologijų ir elektroninių ryšių infrastruktūra. 
Šalyje daugėja modernias ryšių, komunikacijos ir kt. technologijas 
naudojančių gyventojų bei įstaigų. Tai leidžia užtikrinti aukštojo 
mokslo prieinamumą ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių gyventojams, 
užtikrinti efektyvią studijų ir mokslinės informacijos sklaidą, pagreitinti 
reikalingos informacijos paiešką, tobulinti nuotolinio mokymo sistemą. 
Naujų technologijų taikymas vis dažniau inspiruoja radikalius studijų ir 
mokslinių tyrimų procesų pokyčius, atveria galimybes šiandieninei 
visuomenei ir pasauliui svarbiems moksliniams atradimams. 
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4.2.2. Vidaus veiksniai 
 
7 lentelė. Vidaus veiksniai įgyvendinant KMAIK Strategiją 

TEISINĖ BAZĖ KMAIK veiklos valstybinį reguliavimą teisės aktų nustatyta tvarka vykdo 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir LR Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija. Kolegijos veiklą reglamentuoja LR Konstitucija, LR Mokslo 
ir studijų įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, LR Vyriausybės 
nutarimai, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktai, KMAIK 
Statutas (2012), Studijų nuostatai, Vidaus tvarkos taisyklės, Kolegijos 
Tarybos, Akademinės tarybos nutarimai. 
KMAIK sukurta studijų sistema su aiškiais reikalavimais studijų 
programoms, studijų dalykų rengimui ir dėstymui, dėstytojų sudėčiai 
ir kvalifikacijai. 
Keičiantis AM veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, būtina nuolat 
atnaujinti ir tobulinti KMAIK vidaus dokumentus, įvertinant naujus LR 
ir ES teisės aktus, tarptautinių švietimo ir mokslo iniciatyvų veiklą ir t.t. 

ORGANIZACINĖ 
STRUKTŪRA 

Kolegiją sudaro: 2 fakultetai, 6 katedros, Profesinio mokymo skyrius, 
Informacinis centras. Kolegijos valdymą vykdo: Kolegijos direktorius, 
vadovaujantis Kolegijai, veikiantis jos vardu ir atstovaujantis jai, Kolegijos 
taryba bei Akademinė taryba. Kaip patariamasis organas veikia Kolegijos 
Direktoratas - kolegiali institucija, sprendžianti Kolegijos organizacinius, 
studijų, ūkio ir kitus klausimus, koordinuojanti Kolegijos padalinių darbą. 
Visi padaliniai veikia vadovaudamiesi KMAIK Statutu, teisynu ir 
atitinkamų padalinių veiklos nuostatais. KMAIK organizacinė valdymo 
struktūra periodiškai tobulinama, ji derinama prie besikeičiančių veiklos 
uždavinių, funkcijų ir jų apimčių. Vadovaujantis LR Mokslo ir studijų 
įstatymu, nuolatos peržiūrima KMAIK valdymo struktūra. 

ŽMOGIŠKIEJI 
IŠTEKLIAI 

2020 m. birželio 30 d. duomenimis KMAIK dirbo 95 darbuotojai, iš jų 68 
(72 proc.) – akademinis personalas (dėstytojai ir mokslo darbuotojai). 
39,1 proc. dėstytojų ir mokslo darbuotojų turėjo daktaro mokslo laipsnį. 
KMAIK nuolatiniai dėstytojai 2019-2020 m.m. sudarė 85,9 proc. visų 
dėstytojų skaičiaus. 
2019 m. spalio 1 d. duomenimis KMAIK studijavo 837 studentai. Studentų 
skaičius kelis paskutinius metus turėjo tendenciją mažėti, tačiau 2019 m. 
stabilizavosi. 

PLANAVIMO 
SISTEMA 

Strateginio veiklos plano rengimo ir tobulinimo funkcija priskirta 
Direktoriaus pavaduotojo plėtrai ir inovacijoms vadovaujamai darbo 
grupei, kuri kartu su KMAIK vadovybe numato perspektyvas, planuoja jų 
įgyvendinimo priemones ir finansavimo šaltinius. 
Pagal LR Vyriausybės patvirtintus asignavimus sudaromos lėšų sąmatos 
programoms vykdyti. 
KMAIK savo veiklą planuoja vadovaudamasi ilgalaikio strateginio, 
vidutinės trukmės ir trumpalaikio planavimo principais. Strateginiai 
veiklos dokumentai - KMAIK Strategija bei strateginiai veiklos planai 
rengiami 3–10 metų laikotarpiui. Visos programos rengiamos atsižvelgiant 
į LR Vyriausybės prioritetus, valstybės ir regiono ilgalaikės raidos 
strategijas, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos strateginės veiklos 
planus, šalies ir regiono plėtros, specialistų poreikio bei kitas tendencijas. 
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FINANSINIAI IR 
MATERIALINIAI 

IŠTEKLIAI 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija yra viešoji įstaiga, 
finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų 
šaltinių. Kolegijos finansinių išteklių šaltinius sudaro: LR valstybės 
biudžeto bazinio finansavimo lėšos; Mokslo ir studijų įstatymo nustatyta 
tvarka skiriamos biudžeto lėšos; Valstybės investicijų programų ir 
valstybės investicijų projektų lėšos; pajamos, gautos kaip mokestis už 
studijas ir studentų apgyvendinimą, taip pat pajamos iš ūkinės, mokslinės 
veiklos ir teikiamų paslaugų; lėšos, gautos kaip programinis konkursinis 
mokslinių tyrimų finansavimas; valstybės fondų lėšos; tarptautinių ir 
užsienio organizacijų skiriamos lėšos; lėšos, gautos kaip parama pagal LR 
labdaros ir paramos įstatymą, kitos teisėtai gautos lėšos. Valstybės 
biudžeto skiriamos lėšos aukštojo mokslo sistemai yra ribotos ir labai 
priklauso nuo aukštosios mokyklos gautų studijų krepšelių (valstybės 
finansuojamų vietų) skaičiaus. KMAIK gebėjimas pritraukti kitus 
finansavimo šaltinius išlieka stabilus, tačiau jis gali būti dar efektyvesnis. 
ES struktūrinių fondų parama KMAIK naudojama investicijoms į 
mokslo ir studijų infrastruktūrą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. 
Kolegija įsikūrusi Girionių akademiniame miestelyje, kuriame dar veikia 
LAMMC filialas Miškų institutas, Valstybinių miškų urėdijos Dubravos 
regioninis padalinys, Kauno marių regioninis parkas. Kolegija turi 2 
mokomuosius korpusus, 3 studentų bendrabučius, kūno kultūros ir 
sporto bazės infrastruktūrą. Mokomuosiuose korpusuose yra 14 
auditorijų, 8 mokomieji kabinetai, 20 laboratorijų, biblioteka. 

APSKAITOS 
TINKAMUMAS 

KMAIK buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis LR teisės aktais ir 
KMAIK vidaus dokumentais. Organizuojant Finansų tarnybos darbą 
užtikrinama vidaus kontrolė tarp atskirų apskaitos grupių. Naudojamos 
šiuolaikinės apskaitos formos ir metodai. 
KMAIK finansinių išteklių valdymo apskaita vedama ją derinant su 
KMAIK tvarkomos buhalterinės apskaitos principais. 

KOMUNIKACIJA KMAIK ryšių ir komunikavimo techninės priemonės gerai išplėtotos. 
Visi kompiuteriai prijungti prie interneto tinklo. Visos kolegijos 
administracijos ir dėstytojų darbo vietos yra kompiuterizuotos, veikia 
kompiuterių klasės, kuriomis naudojasi studentai, dėstytojai. Kolegijos 
patalpose ir studentų bendrabučiuose veikia bevielio interneto ryšys. Visi 
darbuotojai turi galimybę naudotis elektroninio pašto ir interneto 
paslaugomis. Sukurtas ir nuolat atnaujinamas Kolegijos interneto puslapis 
(www.kmaik.lt). Kolegijoje veikia nuotolinio mokymo auditorijos su 
vaizdo konferencijų, studijų įranga. Studentai ir dėstytojai gali naudotis 
virtualia mokymosi aplinka Moodle. Kolegijos raštinė, skyriai, tarnybos, 
centrai, katedros, biblioteka vidaus telefono tinklu sujungti į bendrą 
sistemą. 
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5. KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS SSGG 
ANALIZĖ 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

- Išskirtinė rinkos poreikius atitinkanti 
Kolegijos specializacija žemės ūkio ir 
inžinerijos mokslų srityse: KMAIK - 
vienintelė šalies kolegija, rengianti 
miškininkystės, sodininkystės, 
nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų 
bei hidrotechninės statybos specialistus; 

- Kolegijos veikla ir dauguma vykdomų 
studijų programų yra palankiai vertinamos 
ekspertų – veiklos akreditavimas 6 metų 
laikotarpiui sudaro sąlygas sistemingai 
plėtoti studijas, mokslo taikomąją veiklą, 
neformalųjį suaugusiųjų švietimą bei 
mokymą; 

- Žemės ūkio ir inžinerijos mokslų studijų 
programų studentams skiriama daug 
valstybės finansuojamų vietų, todėl didžioji 
dalis Kolegijos studentų studijuoja 
nemokamai; 

- Kolegijos absolventai gerai vertinami 
darbdavių, daugeliu atvejų jie sėkmingai 
įsidarbina ar sukuria savo verslą pagal įgytą 
specialybę; 

- Aukšta dėstytojų pedagoginė ir mokslinė 
kompetencija; dėstytojų, turinčių daktaro 
mokslo laipsnį, dalis priartėjo prie 40 proc. ir 
tai yra vienas didžiausių rodiklių kolegijų 
sektoriuje; 

- Kolegijoje kasmet gerėja nuolatinių 
dėstytojų santykis, vis daugiau dėstytojų 
KMAIK renkasi kaip savo pagrindinę 
darbovietę; 

- Puikūs Kolegijos dėstytojų ir studentų 
tarpusavio santykiai, šilta bendravimo 
atmosfera; 

- Gera, nuolat modernėjanti materialinė bazė 
studijoms organizuoti; 

- Įgyvendinta ir nuolat tobulinama nuotolinio 
mokymo sistema, leidžianti lanksčiau 
organizuoti studijas, suteikti daugiau 
galimybių studijuoti dirbantiems ir specialiųjų 
poreikių turintiems asmenims; 

- Patirtis vykdant studijas anglų ir rusų 
kalbomis; 

- Pakankamai gerai išplėtoti tarptautinio 
bendradarbiavimo ryšiai; 

- Patogi geografinė padėtis ir išskirtinė 
akademinio miestelio aplinka, vienoje vietoje 
sutelkta mokslo ir studijų bazė. 

- Dėl prastėjančios demografinės situacijos šalyje, 
nepakankamo koleginio sektoriaus patrauklumo ir 
silpno profesinio orientavimo kasmet mažėja 
stojančiųjų į KMAIK vykdomas studijų programas; 

- Sumažėjęs studentų skaičius verčia balansuoti ant 
rentabilumo ribos tiek atskirose studijų 
programose, tiek kolegijoje bendrai; didėja 
Kolegijos priklausomybė nuo projektinių paraiškų 
sėkmės, kuri labai priklauso nuo bendros 
ekonominės situacijos šalyje; 

- Nedideli atlyginimai nemotyvuoja darbuotojų, 
sudėtinga pritraukti jaunų perspektyvių specialistų 
iš šalies; 

- Ganėtinai dideli studentų nubyrėjimo rodikliai 
pirmame kurse, rodantys silpnoką stojančiųjų 
motyvaciją; 

- Mažai pritraukiama į studijas užsienio studentų – 
tiek studijuojančių pilną programą, tiek 
atvykstančių pagal mainų ir kitas programas; 

- Nepakankamai efektyvi šalies ir užsienio studentų 
pritraukimo marketingo strategija ir jos 
įgyvendinimas; 

- Tobulintinas dėstytojų užsienio kalbų mokėjimo 
lygis; 

- Kolegijoje neištobulinta planavimo ir planų 
įgyvendinimo monitoringo sistema,  

- Nepakankamai plėtojami Kolegijos viešieji ryšiai, 
neišvystyta lobistinė veikla; 

- Fragmentiškas darbas su alumnais; 
- Dialogo stoka su iki šiol svarbiausiu Kolegijos 

absolventų darbdaviu – VĮ Valstybinių miškų 
urėdija, kas lemia formalų įmonės požiūrį į 
Kolegijos lūkesčius ir poreikius; 

- Sumažėjus studentų, nepilnai išnaudojama 
Kolegijos turima infrastruktūra; 

- Nepakankamai vykdoma tarptautinių studijų bei 
taikomojo mokslo projektų; 

- Nepakankamai uždirbama nuosavų lėšų – jų ne 
visuomet pakanka didesnėms investicijoms (pvz., 
bendrabučių atnaujinimui) ir kitoms reikmėms; 

- Nepakankamai įveiklintas KMAIK Profesinio 
mokymo skyrius – mažėja moksleivių 
(neužtikrinamas rentabilumas), neišspręsta 
medkirčių operatorių rengimo finansavimo 
problema; 

- Nesudaromos prielaidos Kolegijos nuosavo verslo 
projektų įgyvendinimui; 

- Studentai per mažai prisideda vystydami mokslo ir 
verslo projektus. 
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GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

- Prioritetinės ES ir JTO politikos kryptys yra 
klimato kaitos pasekmių mažinimas, 
aplinkosauga, atsinaujinanti energetika, prie 
kurių gali prisidėti Kolegijos dėstytojai, 
mokslo darbuotojai ir parengti specialistai; 

- Augantis visuomenės susidomėjimas 
ekologija, švaria, patogia aplinka, tvariu ir 
tausojančiu gamtinių išteklių naudojimu 
turėtų sąlygoti jaunų žmonių susidomėjimą 
atitinkamomis KMAIK siūlomomis 
specialybėmis; 

- Vis labiau ryškėjant miškininkystės ir 
hidrotechnikos specialistų trūkumui tiek 
valstybiniame, tiek privačiame sektoriuose, 
atsiveria galimybė glaudžiau bendradarbiauti 
su įmonėmis (potencialiais KMAIK 
absolventų darbdaviais), siekti jų paramos; 

- Gamtinis turizmas – auganti ūkio šaka, todėl 
kuriama nauja to paties pavadinimo studijų 
programa turėtų būti patraukli siekiantiems 
tapti šios srities specialistais; 

- Sparčiai besikeičiančios žemės, miškų ūkio 
ir aplinkos inžinerijos technologijos lemia 
aukštos kvalifikacijos specialistų poreikį; 

- Stiprinant Kolegijos tarptautinių ryšių skyrių 
ir jo veiklas orientuojant į rytų (Baltarusija, 
Ukraina, Rusija, Kazachstanas) rinkas, yra 
galimybė pritraukti ženkliai daugiau užsienio 
studentų; 

- Kolegija yra pasirengusi priimti studijuoti 
studentus iš kitų šalių į visas šiuo metu 
siūlomas studijų programas: studijos gali 
būti vykdomos anglų ir rusų kalbomis; 

- Kolegija turi puikias galimybes plėtoti 
neformalaus suaugusiųjų švietimo, 
nuotolinio mokymosi paslaugas, gerinant jų 
prieinamumą įvairaus amžiaus, poreikių 
turintiems asmenims, mokymosi erdvę ir 
laiką priartinant prie besimokančiojo; 

- Tikėtina, kad neseniai įsteigtas KMAIK 
Alumni klubas padės išplėsti ir pagerinti 
ryšius su Kolegijos socialiniais partneriais; 

- Efektyviau išnaudojant turimą infrastruktūrą 
(pvz., nuomojant nenaudojamas ar mažai 
naudojamas patalpas ar kitas erdves) yra 
galimybė gauti papildomų pajamų; 

- Kolegijoje įdiegus planavimo ir planų 
įgyvendinimo monitoringo sistemą būtų 
užtikrintas administravimo ir vadybos 
efektyvumas. 

- Šalies aukštojo mokslo politikos nestabilumas; 
- Neadekvačiai maži dėstytojų ir kitų aukštųjų 

mokyklų darbuotojų atlyginimai apsunkina naujų 
profesionalių darbuotojų pritraukimą, skatina jaunų 
žmonių nutekėjimą ieškant darbo kitur; 

- Nepatenkinama Lietuvos demografinė situacija, 
kasmet mažėja bendras abiturientų (potencialių 
stojančiųjų) skaičius – ypač regionuose, kaimiškose 
vietovėse; 

- Nuolatos prastėjantis šalies moksleivių bendrojo 
paruošimo lygis, lemiantis tiek potencialių 
stojančiųjų į aukštąsias mokyklas skaičiaus 
mažėjimą, tiek ir nepakankamai pasirengusių 
studijoms, nemotyvuotų tapti gerais specialistais 
studentų dalies augimą; 

- Nuolatinė koleginio sektoriaus konkurencija su 
universitetais dėl išlikimo, pastebimas kai kurių 
valdžios atstovų ir politikos formuotojų neigiamas 
požiūris į binarinę aukštojo mokslo sistemą; 
nepelnytas koleginio sektoriaus nuvertinimas; 

- Dabartinis studijų finansavimo modelis skatina 
konkurenciją tarp aukštųjų mokyklų, deja, 
priešingai nei tikėtasi, neskatina gerinti studijų 
kokybės. Mažosios kolegijos (ypač specializuotos 
ir regioninės) neretai šią konkurencinę kovą 
pralaimi, todėl nuolatos balansuoja ties rentabilumo 
(ir išlikimo) riba;  

- Dėl tiesioginės konkurencijos su kitomis 
aukštosiomis mokyklomis, Kolegija (kaip ir kitos 
aukštosios mokyklos) priversta didinti išlaidas 
įvaizdžio kūrimui bei savireklamai, kas nėra susiję 
su Kolegijos misija; 

- Šalyje pastebimai smukęs žemės ūkio bei daugelio 
inžinerinių krypčių studijų populiarumas, o 
tokioms studijoms populiarinti skiriamas per mažas 
valstybės dėmesys; 

- Pastaruoju metu sumenkęs miškininko įvaizdis, 
sunkmetis miškų ūkio sektoriuje ir dėl šių 
priežasčių kritęs specialybės prestižas nebeskatina 
abiturientų rinktis šią specialybę; 

- Menka darbdavių parama vykdant specialistų 
rengimą; 

- Studijos brangsta, o gyventojų finansinis 
pajėgumas dažnai (ypač regionuose, kaimiškose 
vietovėse) nėra pakankamas;  

- Stiprėjanti tarptautinė konkurencija aukštojo 
mokslo ir mokslinių tyrimų srityse mažina Lietuvos 
mokslo ir švietimo įstaigų galimybes laimėti 
tarptautinių mokslinių tyrimų, investicinių ir kt. 
projektų paraiškų konkursuose. 
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6. PAGRINDINĖS KMAIK STRATEGINĖS KRYPTYS 
 
 
Svarbiausios Kolegijos strateginės kryptys 2021-2030 m.: 
 
SK1. Kolegijos rentabilumo (studentų skaičiaus stabilumo/augimo) užtikrinimas. 

SK2. Teikiamų studijų kokybės ir absolventų įsidarbinamumo rodiklių gerinimas. 

SK3. Taikomųjų mokslinių tyrimų ir konsultacinės veiklos kokybinis bei kiekybinis plėtojimas 

siekiant užtikrinti Kolegijos finansinį tvarumą. 

SK4. Kolegijos tarptautiškumo didinimas. 

SK5. Kolegijos mokslo ir studijų bazės, infrastruktūros tobulinimas ir plėtra bei aplinkos 

puoselėjimas. 

SK6. Dėmesio Kolegijos bendruomenei didinimas, kad kiekvienas darbuotojas ir studentas jaustų 

poreikį ir turėtų galimybes visapusiškai tobulėti. 

SK7. Žinių sklaidos visuomenėje ir įvairiapusio mokymosi visą gyvenimą aktyvi plėtra. 

SK8. Įvaizdžio ir komunikavimo gerinimas, siekiant atskleisti kolegijos išskirtinumą ir pažangą. 

SK9. Vidinės kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas ir organizacijos kultūros gerinimas. 
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7. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2021-2023 m. PRIEMONĖS 
 

I strateginė kryptis (SK1): KOLEGIJOS RENTABILUMO (STUDENTŲ SKAIČIAUS STABILUMO/AUGIMO) UŽTIKRINIMAS  
 

Tipas Nr. Pavadinimas Rodiklis 
Atsakingas 

asmuo 
Vykdantis 
padalinys 

Metai 
2021 2022 2023 

Tikslas 1.1 Tobulinti kasmetinį naujo Kolegijos studentų kontingento formavimą(-si) užtikrinant pažangią ir tvarią įstaigos raidą 

Uždavinys 1.1.1 
Aktyviai dirbti siekiant pritraukti pakankamą skaičių 
motyvuotų studentų į visas KMAIK siūlomas studijų 
programas 

Studentų, einamaisiais metais įstojusių į 
KMAIK, skaičius spalio 1 d. 

DPAV 
AD, IC, 
VRV, ST, 
Katedros 

300 300 300 

Priemonė 1.1.1.1 
Išplėsti gimnazijų ir vidurinių mokyklų, profesinio rengimo 
centrų, su kuriais būtų pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, 
skaičių 

Kasmet naujai pasirašomų 
bendradarbiavimo sutarčių su bendrojo 
lavinimo ir profesinėmis mokyklomis 
skaičius 

Direktori
us 

AD, VRV, 
Katedros 5 5 5 

Priemonė 1.1.1.2 

Bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų moksleiviams 
organizuoti apsilankymus Kolegijoje (įskaitant nuotolines 
paskaitas, pristatymus), pristatant studijų ir karjeros galimybes, 
priėmimo sąlygas 

Moksleivių, kuriems Kolegijoje 
organizuojami renginiai einamaisiais 
metais, skaičius 

DPAV IC, Katedros 200 300 400 

Priemonė 1.1.1.3 
Pristatyti KMAIK siūlomas studijas, priėmimo sąlygas ir absolventų 
karjeros galimybes bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose, 
karjeros dienose, įvairiose parodose, studijų mugėse 

Kolegijos išvažiuojamųjų/nuotolinių 
pristatymų skaičius per einamuosius metus 

DPAV IC, Katedros 10 10 10 

Uždavinys 1.1.2 
Sukurti ir išplėtoti efektyvią Kolegijos siūlomų studijų 
rinkodaros sistemą 

 DPPI, 
DPAV 

AD, IC, VRV, 
Katedros    

Priemonė 1.1.2.1 
Atlikti į KMAIK įstojusių pirmakursių apklausas, siekiant 
išsiaiškinti studijų institucijos pasirinkimo priežastis 

Atlikta kasmetinė KMAIK pirmakursių 
apklausa (K) 

DPAV IC, Katedros K K K 

Priemonė 1.1.2.2 
Kurti ir per įvairias visuomenės informavimo priemones 
efektyviai viešinti aktualią informaciją apie Kolegijoje siūlomas 
studijų programas, organizuojamus kursus ir pan. 

Sukurtų reklaminių priemonių ir 
informacinių publikacijų skaičius per 
einamuosius metus 

DPPI IC, Katedros 5 5 5 

Priemonė 1.1.2.3 
Laiku atnaujinti ir patraukliai pateikti informaciją Kolegijos 
internetiniame puslapyje, Kolegijos Facebook ir Instagram 
profiliuose 

Atnaujinta ir patraukliai pateikiama 
informacija internetiniame puslapyje, 
vykdoma nuolat (N) 

DPAV AD, VRV N N N 

Priemonė 1.1.2.4 
Padidinti KMAIK ir siūlomų studijų programų 
matomumą/pasiekiamumą Google paieškos sistemoje, 
socialiniuose tinkluose 

Kasmet reklamos užsakymui Google 
paieškos sistemoje bei socialiniuose 
tinkluose skiriama lėšų suma, EUR 

DPPI IC, VRV, AD 500 500 500 

Uždavinys 1.1.3 
Siekti pritraukti kuo daugiau moksleivių į KMAIK Profesinio 
mokymo skyrių taip padidinant potencialių stojančiųjų į 
Miškininkystės ir Želdynų dizaino studijų programas skaičių 

Moksleivių, einamaisiais metais įstojusių 
į KMAIK Profesinio mokymo skyrių, 
skaičius spalio 1 d. 

DPAV PMS, VRV 20 25 30 

Priemonė 1.1.3.1 
Bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams organizuoti 
apsilankymus Kolegijoje (įskaitant virtualius pristatymus), jos 
profesinio mokymo skyriuje, pristatant mokymosi, tolimesnių 

Moksleivių, kuriems Kolegijoje 
organizuojami renginiai einamaisiais 
metais, skaičius 

DPAV 
IC, PMS, 
VRV 

100 200 200 
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studijų ir karjeros galimybes, priėmimo sąlygas 

Priemonė 1.1.3.2 

Bendrojo lavinimo mokyklose, karjeros dienose, įvairiose 
parodose, studijų mugėse pristatyti KMAIK profesinio mokymo 
skyrių bei čia siūlomas mokymo programas, tolimesnių studijų 
kolegijoje galimybes, priėmimo sąlygas ir kt.  

Kolegijos išvažiuojamųjų/nuotolinių 
pristatymų skaičius per einamuosius metus 

DPPI 
IC, PMS, 
VRV 

10 10 10 

Tikslas 1.2 Mažinti kasmetinio studentų „nubyrėjimo“ rodiklius 

Uždavinys 1.2.1 
Skirti daug dėmesio įstojusiųjų sudominimui pasirinkta 
specialybe 

Studentų „nubyrėjimo“ procentas einamaisiais 
metais, % 

DPAV 
AD, ST, 
Katedros 

15 14 13 

Priemonė 1.2.1.1 
Atnaujinti, aktualizuoti kiekvienos studijų programos 
įvado į specialybę turinį 

Atnaujintas kiekvienos studijų programos įvado į 
specialybę turinys, kasmet (K) 

DPAV Katedros K K K 

Priemonė 1.2.1.2 
Organizuoti atitinkamų profesijų atstovų - sėkmingą 
karjerą padariusių asmenų paskaitas, susitikimus su 
Kolegijos pirmakursiais 

Suorganizuotų paskaitų, susitikimų skaičius 
vienos studijų programos pirmakursiams per 
einamuosius metus 

DPAV AD, Katedros 2 3 3 

Priemonė 1.2.1.3 

Organizuoti vyresniųjų kursų studentų (KMAIK SA) 
neformalius susitikimus su pirmakursiais ir dėstytojais, 
siekiant atsakyti į su pasirinkta specialybe susijusius 
klausimus 

Suorganizuotų susitikimų skaičius vienos studijų 
programos pirmakursiams per einamuosius metus 

DPAV 
AD, Katedros, 
SA 

1 1 1 

Uždavinys 1.2.2 
Skatinti Kolegijos akademinį personalą skirti daugiau 
dėmesio individualiems kiekvieno studento poreikiams 

 
DPAV, 
DPPI 

Katedros, ST    

Priemonė 1.2.2.1 
Sudaryti sąlygas studentams išsakyti savo individualius 
poreikius ir numatyti priemones tiems poreikiams 
patenkinti 

Kiekvienoje specialybinėje katedroje 
suorganizuotų individualių studentų poreikių 
aptarimų minimalus skaičius per einamuosius 
metus 

DPAV Katedros, ST 2 2 2 

Priemonė 1.2.2.2 
Pagal galimybes užtikrinti maksimalų komfortą studentų 
bendrabučiuose, įskaitant prieigą judėjimo negalią 
turintiems asmenims 

Atliktas bendrabučio patalpų einamasis remontas, 
užtikrintos komfortabilios gyvenimo sąlygos, 
atsižvelgiama į studentų individualius poreikius; 
nuolat (N) 

DPPI AD, BT, ŪT N N N 

Priemonė 1.2.2.3 Teikti studentams kvalifikuotą psichologinę ir kitą pagalbą 

Esant poreikiui, nedelsiant suteikti psichologinę 
(kvalifikuoto psichologo konsultacija) ar kitą 
pagalbą individualių poreikių turintiems 
studentams (N) 

DPAV AD, ST N N N 

Uždavinys 1.2.3 
Užtikrinti pakankamą studentų socialinių, sportinių, 
kūrybinių ir kt. veiklų bei kitų saviraiškos priemonių 
pasirinkimą 

Kolegijos studentams siūlomų socialinių, 
sportinių, kūrybinių ir kt. neformaliųjų veiklų 
skaičius einamaisiais metais 

DPPI 
SHMK, SA, 
AD 

4 5 5 

Priemonė 1.2.3.1 
Atsižvelgiant į pageidavimus ir poreikį, studentams 
pasiūlyti naujų socialinių, sportinių, kūrybinių ir kt. veiklų 

Per einamuosius metus pasiūlytų naujų socialinių, 
sportinių, kūrybinių ir kt. veiklų skaičius 

DPPI 
SHMK, SA, 
AD 

1 1 1 

Priemonė 1.2.3.2 
Studentams patraukliai ir aiškiai pateikti informaciją apie 
Kolegijoje siūlomas/galimas neformaliąsias socialines, 
sportines, kūrybines ir kt. veiklas 

Informacija studentams pateikiama/atnaujinama ir 
skelbiama įvado į specialybę metu, Kolegijos 
skelbimų lentose, tinklapyje, Facebook profilyje, 
nuolat (N) 

DPPI 
SHMK, SA, 
AD, VRV 

N N N 
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II. Strateginė kryptis (SK2): TEIKIAMŲ STUDIJŲ KOKYBĖS IR ABSOLVENTŲ ĮSIDARBINAMUMO RODIKLIŲ GERINIMAS 
 

Tipas Nr. Pavadinimas Rodiklis 
Atsakingas 

asmuo 
Vykdantis 
padalinys 

Metai 
2021 2022 2023 

Tikslas 2.1 Gerinti studijų programų kokybę ir didinti jų patrauklumą 

Uždavinys 2.1.1 

Kurti ir įgyvendinti naujas valstybės pažangai ir regionų 
plėtrai aktualias studijų programas ar jų šakas pagal 
šiuolaikines mokslo tendencijas, studentų ir darbdavių 
lūkesčius 

 DPAV 
AD, ST, 
Katedros, IC 

   

Priemonė 2.1.1.1 Atlikti kolegijos socialinių partnerių apklausą, siekiant išsiaiškinti 
naujų studijų programų poreikį 

Atliktų apklausų skaičius per 
einamuosius metus 

DPAV Katedros, IC 1 1 1 

Priemonė 2.1.1.2 Rengti naujų studijų programų projektus Kolegijos misiją 
atitinkančiose studijų kryptyse 

Per einamuosius metus parengtų 
naujų studijų programų projektų 
skaičius 

DPAV 
AD, ST, 
Katedros - 1 - 

Uždavinys 2.1.2 Atnaujinti vykdomas studijų programas, darant jas 
aktualesnėmis ir patrauklesnėmis studentams bei darbdaviams 

Studijų programos atnaujinamos 
ir tobulinamos nuolat (N)  

DPAV 
ST, Katedros, 
IC N N N 

Priemonė 2.1.2.1 Atnaujinti ir pritaikyti dėstyti užsienio kalba studijų programas 
Atnaujintų ir pritaikytų dėstyti 
užsienio kalba studijų dalykų dalis, 
proc. per einamuosius metus 

DPAV 
AD, ST, 
Katedros 20 20 20 

Priemonė 2.1.2.2 

Apklausti kolegijos studentus ir socialinius partnerius 
(darbdavius), siekiant sužinoti jų nuomonę apie vykdomų studijų 
programų kokybę, aktualumą ir patrauklumą, atsižvelgti į 
pageidavimus ir pasiūlymus 

Kasmet vykdomos kolegijos 
studentų ir socialinių partnerių 
(darbdavių) apklausos (K) 

DPAV Katedros, IC K K K 

Tikslas 2.2 Gerinti studijų kokybę 

Uždavinys 2.2.1 
Bendradarbiaujant su suinteresuotais socialiniais partneriais 
nuolatos tobulinti studijų bazę 

Studijų bazės tobulinimui ir 
plėtrai kasmet skiriamos lėšos, 
tūkst. EUR 

DPPI 
AD, Katedros, 
ŪT 30 30 30 

Priemonė 2.2.1.1 Išplėsti suinteresuotų Kolegijos socialinių partnerių, su kuriais 
būtų pasirašytos bendradarbiavimo/paramos sutartys, ratą 

Kasmet naujai pasirašomų 
bendradarbiavimo/paramos sutarčių 
skaičius 

Direktorius AD, Katedros 3 3 3 

Priemonė 2.2.1.2 Atnaujinti bibliotekos mokslinės ir studijų literatūros fondus 
Bibliotekos mokslinės ir studijų 
literatūros fondai atnaujinami 
nuolat (N) 

DPPI B, Katedros N N N 

Priemonė 2.2.1.3 Užtikrinti prieigą prie visatekstčių duomenų bazių 
Prieinamų visatekstčių duomenų 
bazių skaičius einamaisiais metais 

 

DPPI B 50 50 50 
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Priemonė 2.2.1.4 Išplėsti studijų literatūros skaitmeninimą ir nuotolinę prieigą 
Skaitmeninių studijų literatūros 
leidinių skaičius einamaisiais 
metais 

DPPI B 80 85 90 

Uždavinys 2.2.2 Modernizuoti studijų vykdymą taikant inovatyvius mokymo 
metodus ir technologijas 

Studijų dalykų, kuriuose taikomi 
inovatyvūs, nuotoliniai mokymo 
metodai ir technologijos dalis, 
proc. 

DPAV, DPPI
AD, ITS, IC, 
Katedros 

90 95 95 

Priemonė 2.2.2.1 Organizuoti nuotolinių studijų vykdymo mokymus dėstytojams ir 
studijas aptarnaujančiam personalui 

Mokymų skaičius einamaisiais 
metais 

DPAV ITS, Katedros 3 2 2 

Priemonė 2.2.2.2 Pritaikyti studijų dalykus nuotoliniam mokymui naudojant 
interaktyvias priemones 

Nuotolinėms studijoms pritaikytų 
studijų dalykų dalis nuo visų 
kolegijoje dėstomų dalykų 
skaičiaus, proc. 

DPAV ITS, Katedros 95 97 100 

Priemonė 2.2.2.3 
Dalyvauti inovatyvios didaktikos mokymuose, seminaruose, 
kursuose 

Bendras didaktikos mokymų, 
seminarų, kursų, kuriuose dalyvavo 
kolegijos pedagoginis personalas, 
skaičius per einamuosius metus 

DPAV IC, Katedros 10 10 10 

Uždavinys 2.2.3 Užtikrinti visų studijų programų kompleksinį aprūpinimą 
reikalingomis priemonėmis bei studijų literatūra 

 DPPI 
AD, ŪT, B, 
Katedros 

   

Priemonė 2.2.3.1 
Apklausti katedras, siekiant išsiaiškinti atitinkamoms studijų 
programoms įgyvendinti reikalingų priemonių bei studijų 
literatūros poreikį 

Katedros dėl studijų programų 
aprūpinimo poreikio apklausiamos 
kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje 
(kasmet, K) 

DPPI 
ŪT, AD, 
Katedros 

K K K 

Priemonė 2.2.3.2 Atsižvelgiant į studijų programų poreikius skirti lėšų 
kompleksinam materialinės studijų bazės aprūpinimui 

Kasmet kompleksiniam studijų 
programų aprūpinimui skiriama lėšų 
suma, tūkst. EUR 

DPPI 
AD, ŪT, B, 
Katedros 

5 5 5 

Tikslas 2.3 Gerinti studentų verslumą ir pasirengimą darbo rinkai 

Uždavinys 2.3.1 Gerinti studentų verslumo gebėjimus  DPPI 
Katedros, SA, 
IC 

   

Priemonė 2.3.1.1 
Skatinti studentus dalyvauti rengiant ir įgyvendinant verslo ir 
socialinius projektus 

Studentų, įtrauktų į kolegijos 
vykdomus verslo, taikomuosius 
tyrimus, projektus, skaičius per 
einamuosius metus 

DPPI 
Katedros, SA, 
IC 

20 20 20 

Priemonė 2.3.1.2 Kolegijoje organizuoti studentų susitikimus su verslo atstovais 
karjeros sėkmės tema 

Susitikimų su verslininkais skaičius per 
einamuosius metus 

DPPI Katedros, IC 6 6 6 

Priemonė 2.3.1.3 Organizuoti mokomąsias ekskursijas į verslo įmones ir ūkius pagal 
studentų studijų profilį 

Mokomųjų ekskursijų skaičius DPPI Katedros, IC,  12 12 12 

Priemonė 2.3.1.4 Viešinti kolegijos absolventų sėkmingo verslo sukūrimo istorijas 
Kasmet kolegijos tinklapyje ir 
Facebook profilyje viešinamų sėkmės 

DPPI Katedros, IC 2 2 2 
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istorijų skaičius 
Uždavinys 2.3.2 Gerinti studentų praktinės profesinės veiklos gebėjimus  DPAV AD, Katedros    

Priemonė 2.3.2.1 
Sudaryti ilgalaikes sutartis dėl profesinės praktikos vietų su 
įmonėmis, Kolegijos profilį atitinkančiomis įstaigomis, kitomis 
organizacijomis 

Įmonių ir institucijų, su kuriomis 
sudarytos ilgalaikės sutartys dėl 
praktikų vietų, skaičius 

DPAV AD, Katedros 50 55 60 

Priemonė 2.3.2.2 
Studentų baigiamuosius darbus rengti pagal verslo įmonių, ūkių, 
kitų organizacijų užsakymus, suderintus su Kolegijos 
reikalavimais šiems darbams 

Baigiamųjų darbų pagal užsakymus 
dalis nuo visų studentų baigiamųjų 
darbų, proc. 

DPAV Katedros 15 20 25 

Priemonė 2.3.2.3 
Užtikrinti grįžtamąjį ryšį iš praktikoms Kolegijos studentus 
priimančių įmonių, įstaigų bei organizacijų 

Nuolat rinkti grįžtamojo ryšio 
informaciją iš įmonių, įstaigų bei 
organizacijų, kuriose Kolegijos 
studentai atlieka praktikas (N) 

DPAV Katedros N N N 

Uždavinys 2.3.3 Gerinti studentų gebėjimus konkuruoti darbo rinkoje 

Kolegijos absolventų įsidarbina-
mumo (praėjus 6 mėn. po studijų 
baigimo) augimas, proc. (2020 m. – 
100 proc.) 

DPPI 
Katedros, AD, 
IC 

102 104 106 

Priemonė 2.3.3.1 
Teikti individualias konsultacijas studentams darbo paieškos, CV 
rašymo, prisistatymo darbdaviams ir kitais su būsima karjera 
susijusiais klausimais 

Konsultacijos studentams teikiamos 
nuolat (N) 

DPPI Katedros N N N 

Priemonė 2.3.3.2 Organizuoti karjeros dienas Kolegijos studentams 
Karjeros dienų skaičius per 
einamuosius metus 

DPPI Katedros, IC 1 1 1 

Priemonė 2.3.3.3 
Organizuoti Kolegijos studentų susitikimus su atitinkamo profilio 
specialistams darbą siūlančių įmonių, įstaigų, organizacijų 
atstovais 

Organizuotų susitikimų skaičius per 
einamuosius metus 

DPPI AD, Katedros 6 6 6 
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III Strateginė kryptis (SK3): TAIKOMŲJŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR KONSULTACINĖS VEIKLOS KOKYBINIS BEI KIEKYBINIS PLĖTOJIMAS 
SIEKIANT UŽTIKRINTI KOLEGIJOS FINANSINĮ TVARUMĄ 
 

Tipas Nr. Pavadinimas Rodiklis 
Atsakingas 

asmuo 
Vykdantis 
padalinys 

Metai 
2021 2022 2023 

Tikslas 3.1 Išplėtoti taikomieji tyrimai ir konsultacinė veikla 

Uždavinys 3.1.1 

Sukurti palankias organizacines ir motyvacines sąlygas 
plėtojant mokslinę ir konsultacinę veiklą, siekiant 
didesnio Kolegijos akademinio personalo ir studentų 
įsitraukimo 

 DPPI, DPAV 
AD, FT, PS, 
MTOV, 
Katedros 

   

Priemonė 3.1.1.1 
Sekti kvietimus teikti paraiškas mokslinių tyrimų projektams 
bei konsultacinei veiklai vykdyti, ir aktualia informacija 
dalintis su Kolegijos akademiniu personalu 

Nuolat sekama informacija apie 
kvietimus teikti paraiškas, aktualia 
dalinantis su akademiniu personalu 
(N) 

DPPI 
AD, MTOV, 
Katedros N N N 

Priemonė 3.1.1.2 Teikti konsultacijas ir administracinę pagalbą Kolegijos 
akademiniam personalui rengiant paraiškas 

Nuolat teikiamos konsultacijos ir 
administracinė pagalba rengiant 
paraiškas (N) 

DPPI 
IC, MTOV, 
Katedros N N N 

Priemonė 3.1.1.3 
Numatyti darbuotojų ir studentų motyvavimą už dalyvavimą 
plėtojant mokslinę ir konsultacinę veiklą (paraiškų rašymas, 
dalyvavimas projektuose bei konsultacinėje veikloje)  

Už dalyvavimą plėtojant mokslinę ir 
konsultacinę veiklą darbuotojų ir 
studentų motyvavimui numatytos 
skirti lėšos einamaisiais metais, tūkst. 
EUR 

Direktorius AD, PS, FT 5 5 6 

Uždavinys 3.1.2 Didinti taikomųjų mokslinių tyrimų ir konsultacinės 
veiklos išteklius, apimtis bei produktyvumą 

Pateiktų taikomųjų mokslinių 
tyrimų ir konsultacinės veiklos 
paraiškų dalies augimas, proc. 
(2020 m. – 100 proc.) 

DPPI 
Katedros, 
MTOV, AD 105 110 115 

Priemonė 3.1.2.1 
Intensyviai rengti taikomųjų mokslinių tyrimų ir 
konsultacinės veiklos paraiškas siekiant dalyvauti šių 
projektų finansavimui gauti 

Parengtų ir konkursui pateiktų 
paraiškų skaičius einamaisiais metais 

DPPI 
AD, Katedros, 
MTOV 8 9 10 

Priemonė 3.1.2.2 Praturtinti ir atnaujinti Kolegijos mokslinę bazę, tyrimams 
naudojamą laboratorinę įrangą 

Mokslinės bazės turtinimui ir 
atnaujinimui einamaisiais metais 
skirtos lėšos, tūkst. EUR 

DPPI 
AD, Katedros, 
ŪT 

10 10 10 

Priemonė 3.1.2.3 Skatinti mokslinių publikacijų rengimą recenzuojamuose 
tarptautiniuose moksliniuose leidiniuose 

Publikacijų skaičius per einamuosius 
metus 

DPPI 
MTOV, 
Katedros 

15 20 25 

Priemonė 3.1.2.4 Skatinti per projektinę veiklą įgytų mokslo žinių sklaidą 
tarptautinėse mokslinėse konferencijose 

Tarptautinėse konferencijose 
dalyvavusių KMAIK darbuotojų 
skaičius einamaisiais metais 

DPPI 
MTOV, AT, 
Katedros 

20 25 30 
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Priemonė 3.1.2.5 Organizuoti mokslines konferencijas Kolegijos darbuotojų 
pasiektiems mokslinės veiklos rezultatams aptarti ir viešinti 

Organizuotų konferencijų skaičius 
per einamuosius metus 

DPPI 
Katedros, IC, 
MTOV 

2 2 2 

Uždavinys 3.1.3 
Stiprinti institucinę partnerystę taikomųjų mokslinių 
tyrimų ir konsultacinės veiklos srityse, mokslo 
taikomosios veiklos, studijų ir verslo sąveiką 

 DPPI      

Priemonė 3.1.3.1 Skatinti tarpinstitucinių taikomųjų mokslinių tyrimų projektų 
vykdymą 

Vykdomų tarpinstitucinių mokslo 
projektų skaičius einamaisiais metais 

DPPI 
AD, Katedros, 
MTOV 

5 5 5 

Priemonė 3.1.3.2 Pritraukti mokslininkus ir darbuotojus iš kitų institucijų dirbti 
mokslinį darbą Kolegijoje 

Plėtojamose mokslinių tyrimų 
kryptyse įdarbintų mokslininkų, 
tyrėjų ir kitų specialistų skaičius 
einamaisiais metais 

DPPI 
MTOV, PS, 
Katedros 

2 2 2 

Priemonė 3.1.3.3 

Inicijuoti/aktyviai vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus, 
eksperimentinės plėtros ir konsultacinės veiklos darbus, 
užsakomus ir finansuojamus privačių ūkio subjektų (verslo) 
lėšomis 

Privačių ūkio subjektų (verslo) 
lėšomis finansuotų projektų skaičius 

DPPI 
Katedros, 
MTOV, AD 

5 5 5 

Tikslas 3.2 Užtikrinta mokslinės veiklos ir studijų integracija 

Uždavinys 3.2.1 Pasiekti, kad studijos sistemingai būtų grindžiamos 
taikomaisiais moksliniais tyrimais 

Studijų krypties dalykų, pagrįstų 
naujausiais moksliniais tyrimais, dalis 
nuo bendro studijų dalykų skaičiaus, 
proc. 

DPAV 
Katedros, 
MTOV 

40 45 50 

Priemonė 3.2.1.1 Įgyvendinti nuostatas, kad studijose būtų išreikšti mokslinio-
tiriamojo darbo elementai 

Studijų dalykų, kuriuos studijuojant 
studentai atlieka tiriamuosius darbus, 
dalis, proc. nuo bendro studijų dalykų 
skaičiaus 

DPAV Katedros 20 22 25 

Priemonė 3.2.1.2 Susieti dėstytojų mokslinį interesą su dėstomais dalykais 

Dėstytojų, kurių dėstomi dalykai atitinka 
mokslinę tyrimų sritį, skaičiaus dalis 
nuo bendro Kolegijos dėstytojų 
skaičiaus, proc. 

DPAV Katedros 70 75 80 

Uždavinys 3.2.2 Skatinti ir aktyvinti studentų mokslinę veiklą 
Studentų, vykdančių taikomųjų 
tyrimų veiklą, procentas nuo visų 
Kolegijos studentų skaičiaus 

DPPI, DPAV 
IC, MTOV, 
Katedros, SA 

20 25 30 

Priemonė 3.2.2.1 Remti studentų mokslinės veiklos iniciatyvas 
Einamaisiais metais studentų mokslinei 
veiklai vykdyti skiriamos lėšos (ne 
stipendijos), tūkst. EUR 

DPPI 
MTOV, 
Katedros, ST, 
FT 

1 1 1 

Priemonė 3.2.2.2 
Numatyti studentų motyvavimą (tikslinių stipendijų forma) 
už dalyvavimą plėtojant mokslinę veiklą 

Už dalyvavimą plėtojant mokslinę 
veiklą skirtų tikslinių stipendijų skaičius 
einamaisiais metais 

DPAV Katedros, ST 5 5 5 

Priemonė 3.2.2.3 Organizuoti Kolegijos, respublikines ar tarptautines studentų 
mokslines konferencijas 

Einamaisiais metais organizuotų 
renginių skaičius 

DPAV 
IC, Katedros, 
SA 

1 1 1 
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Priemonė 3.2.2.4 Užtikrinti studentų mokslinės veiklos rezultatų sklaidą 
Studentų mokslinių rezultatų sklaidos 
atvejai (pranešimai, straipsniai ir pan.), 
vnt. 

DPAV IC, Katedros 10 15 20 

Tikslas 3.3 Aukšta Kolegijos darbuotojų mokslinė kompetencija ir motyvacija rengti disertacinius darbus 

Uždavinys 3.3.1 Didinti daktaro laipsnį įgijusių dėstytojų skaičių 
Daktaro laipsnį turinčių Kolegijos 
dėstytojų dalis einamaisiais metais, 
proc. 

DPAV 
Katedros, IC, 
AD 

35 36 37 

Priemonė 3.3.1.1 
Skatinti kolegijos dėstytojus įgyti aukštesnę kvalifikaciją – 
mokslų daktaro laipsnį 

Doktorantūroje studijuojančių dėstytojų 
skaičius einamaisiais metais 

DPAV Katedros, AD 3 2 2 

Priemonė 3.3.1.2 Skatinti doktorantūroje studijuojančių dėstytojų mobilumą 
Doktorantų, atlikusių tyrimus kitose 
institucijose, skaičius  

DPAV IC, Katedros 3 2 2 

Priemonė 3.3.1.3 
Siekti, kad doktorantūros studijų metu pasiekti rezultatai būtų 
kuo plačiau viešinami 

Parengtų pranešimų ir straipsnių 
disertacijos tema skaičius einamaisiais 
metais 

DPAV IC 5 3 3 

Uždavinys 3.3.2 Sudaryti palankias sąlygas dirbantiems dėstytojams 
studijuoti doktorantūroje 

 
Direktorius, 
DPAV 

AD, ST, PS, 
Katedros 

   

Priemonė 3.3.2.1 Susieti doktorantų mokslinį interesą su dėstomais dalykais 
Doktorantai, kurių dėstomi dalykai 
atitinka disertacinio darbo temą, 
skaičiaus dalis proc. nuo visų doktorantų 

DPAV Katedros 70 80 90 

Priemonė 3.3.2.2 
Leisti doktorantūroje studijuojantiems dėstytojams dirbti 
pagal individualų darbo grafiką 

Pagal individualų darbo grafiką 
dirbančių doktorantų dalis, proc. 

Direktorius 
AD, ST, 
Katedros, PS 

100 100 100 
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IV Strateginė kryptis (SK4): KOLEGIJOS TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS  
 

Tipas Nr. Pavadinimas Rodiklis 
Atsakingas 

asmuo 
Vykdantis 
padalinys 

Metai 
2021 2022 2023 

Tikslas 4.1 Intensyviai išplėtoti studijas užsieniečiams 

Uždavinys 4.1.1 Išplėtoti ir efektyviai reklamuoti užsienio kalba 
siūlomas studijas 

 DPAV 
TRV, 

Katedros, AD 
   

Priemonė 4.1.1.1 Didinti užsienio kalba vykdomų nuosekliųjų studijų 
programų skaičių 

Užsienio kalba dėstomų nuosekliųjų studijų 
programų skaičius 

DPAV Katedros 6 6 6 

Priemonė 4.1.1.2 
Parengti ir nuolat aktualizuoti informacinę medžiagą 
apie Kolegiją ir užsienio kalba čia vykdomas studijų 
programas 

Nuolat atnaujinama informacija apie 
užsienio kalbomis vykdomas studijų 
programas (N)  

TRV 
TRV, AD, 
Katedros N N N 

Priemonė 4.1.1.3 Dalyvauti tarptautinėse studijų parodose užsienyje 
(pagal tikslines užsienio rinkas) 

Tarptautinių parodų, kuriose pristatytos 
Kolegijos studijos, skaičius per einamuosius 
metus 

Direktorius 
TRV, Katedros, 

VRV 2 2 2 

Uždavinys 4.1.2 
Išplėtoti studentų akademinius mainus pagal įvairias 
tarptautines programas ir bendradarbiavimo 
iniciatyvas 

Pagal tarptautines mainų programas 
išvykusių Lietuvos studentų ir atvykusių 
užsienio valstybių studentų santykis 
(siekiamas santykis) 

DPAV TRV, Katedros 5:1 4:1 3:1 

Priemonė 4.1.2.1 
Megzti ir puoselėti ryšius su užsienio aukštosiomis 
mokyklomis dėl akademinių mainų studentų dalinėms 
studijoms 

Pasirašytų ir atnaujintų akademinių mainų 
sutarčių skaičius per einamuosius metus 

DPAV TRV, Katedros 4 5 5 

Priemonė 4.1.2.2 Didinti užsieniečių dalinėms studijoms skirtų studijų 
dalykų skaičių 

Dalinėms studijoms skirtų dalykų skaičius DPAV Katedros 60 65 70 

Priemonė 4.1.2.3 
Aktyviai dirbti plėtojant tarptautinius tarpinstitucinius 
ryšius, siekiant, kad kuo daugiau užsienio studentų 
atvyktų studijuoti į Kolegiją pagal mainų programas 

Dalinių studijų studentų atvykusių į Kolegiją 
iš užsienio valstybių skaičius 

DPAV TRV, Katedros 2 3 3 

Priemonė 4.1.2.4 Skatinti Kolegijos studentų studijas ir praktikas užsienio 
aukštojo mokslo institucijose 

Dalinėms studijoms ir praktikoms 
išvykstančių Kolegijos studentų skaičius 
einamaisiais metais 

DPAV TRV, Katedros 10 10 10 

Tikslas 4.2 Aktyviai plėtoti tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą 

Uždavinys 4.2.1 
Padidinti pajamų, gaunamų iš tarptautinių projektų 
ir sutarčių, dalį nuo bendros Kolegijos pajamų už 
projektinę veiklą dalies 

Pajamos gautos iš tarptautinių projektų 
ir sutarčių, tūkst. EUR 

DPPI 
Katedros, 
MTOV 

30 30 30 

Priemonė 4.2.1.1 Skatinti mokslinius tyrimus pagal tarptautines mokslo 
programas 

Tarptautinių mokslinių projektų paraiškų 
skaičius einamaisiais metais 

DPPI 
Katedros, 
MTOV 

5 5 5 

Priemonė 4.2.1.2 Skatinti dėstytojų ir mokslo darbuotojų narystę Kolegijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų, DPPI Katedros, IC 2 3 4 
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tarptautinėse organizacijose esančių tarptautinių organizacijų nariais, 
skaičius 

Priemonė 4.2.1.3 Rengti bendras publikacijas su užsienio institucijų 
tyrėjais 

Mokslinių publikacijų skaičius, kur bent 
vienas autorius yra iš kitos šalies 

DPPI Katedros 10 10 10 

Uždavinys 4.2.2 
Vystyti tarptautinių mokslinių ir ekspertinių 
paslaugų plėtrą 

Tarptautinių mokslinių ir ekspertinių 
paslaugų teikimo atvejai per 
einamuosius metus 

DPPI Katedros, 
MTOV 

3 3 4 

Priemonė 4.2.2.1 
Skatinti Kolegijos akademinio personalo tarptautinę 
ekspertinę veiklą 

Ekspertinės veiklos atvejai per 
einamuosius metus 

DPPI Katedros  3 3 3 

Priemonė 4.2.2.2 Didinti bendrai su užsienio subjektais atliekamų 
mokslinių tyrimų (paslaugų) atvejų skaičių 

Bendrai su užsienio subjektais atliekamų 
mokslinių tyrimų (paslaugų) atvejų 
skaičius per einamuosius metus 

DPPI Katedros, 
MTOV 

1 2 2 

Tikslas 4.3 Padidinti akademinio personalo tarptautinį judumą 

Uždavinys 4.3.1 

Išplėtoti dėstytojų ir mokslo darbuotojų 
tarptautinius akademinius mainus pagal įvairias 
tarptautines programas ir bendradarbiavimo 
iniciatyvas 

Kolegijos dėstytojų, išvykusių skaityti 
paskaitų pagal akademinių mainų 
programas, skaičius 

Direktorius TRV, AD 10 10 15 

Atvykusių užsienio dėstytojų ir mokslo 
darbuotojų skaičius  

Direktorius TRV, AD 10 10 15 

Priemonė 4.3.1.1 
Plėtoti dialogą su užsienio šalių aukštosiomis 
mokyklomis dėl dėstytojų akademinių mainų 

Pasirašytos naujos arba atnaujintos 
ERASMUS+, bendradarbiavimo sutartys 

TRV 
TRV, AD, 
Katedros 

2 3 3 

Priemonė 4.3.1.2 
Aktyvinti dėstytojų ir mokslo darbuotojų dalyvavimą 
užsienyje vykstančiuose tarptautiniuose mokslo ir 
mokymo renginiuose 

Tarptautiniuose mokslo ir mokymo 
renginiuose per einamuosius metus 
dalyvavusių dėstytojų ir mokslo 
darbuotojų skaičius 

DPPI TRV, Katedros 5 5 5 

Uždavinys 4.3.2 
Skatinti dėstytojų ir mokslo darbuotojų iš užsienio 
mokslo ir studijų institucijų įtraukimą į Kolegijos 
studijų ir mokslinių tyrimų procesus 

 DPPI 
TRV, AD, 
Katedros 

   

Priemonė 4.3.2.1 
Plėtoti dialogą su užsienio šalių mokslininkais, siekiant 
juos įtraukti į Kolegijos vykdomus mokslinių tyrimų 
projektus 

Užsienio šalių mokslininkų, įtrauktų į 
Kolegijos teikiamas mokslinių projektų 
paraiškas, skaičius 

DPPI 
TRV, AD, 
Katedros 

2 3 3 

Priemonė 4.3.2.2 
Kviesti užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojus ir mokslo 
darbuotojus, siekiant juos įtraukti Kolegijoje vykdomą 
studijų procesą 

Dėstyti į Kolegiją atvykusių užsienio 
aukštųjų mokyklų dėstytojų ir mokslo 
darbuotojų skaičius einamaisiais metais 

DPPI 
TRV, AD, 
Katedros 

5 5 5 

Priemonė 4.3.2.3 
Paremti į Kolegiją atvykstančius dėstyti užsienio 
aukštųjų mokyklų dėstytojus 

Į Kolegiją atvykstančių dėstyti užsienio 
aukštųjų mokyklų dėstytojų rėmimui 
skiriamos lėšos, tūkst. EUR 

DPPI AD, TRV, FT 1 2 2 
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V Strateginė kryptis (SK5): KOLEGIJOS MOKSLO IR STUDIJŲ BAZĖS, INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS IR PLĖTRA BEI APLINKOS 
PUOSELĖJIMAS 
 

Tipas Nr. Pavadinimas Rodiklis 
Atsakingas 

asmuo 
Vykdantis 
padalinys 

Metai 
2021 2022 2023 

Tikslas 5.1 Modernizuoti ir plėsti mokslo ir studijų infrastruktūrą 

Uždavinys 5.1.1 Nuolatos gerinti/palaikyti auditorijų, laboratorijų ir kitų 
patalpų kokybę bei jų aprūpinimą įranga 

Įrengtų naujų ir renovuotų 
laboratorijų, auditorijų ir dėstytojų 
darbo kabinetų skaičius per 
einamuosius metus 

DPPI ŪT 2 3 2 

Lėšos, skirtos investicijoms į 
infrastruktūrą, tūkst. eurų 

DPPI ŪT, FT 30 30 30 

Priemonė 5.1.1.1 Atnaujinti nerenovuotas Kolegijos patalpas panaudojant ES 
paramą ir nuosavas lėšas 

Atnaujintų patalpų plotas, kv. m DPPI ŪT 200 200 200 

Priemonė 5.1.1.2 
Auditorijas aprūpinti techninėmis priemonėmis, 
leidžiančiomis taikyti pažangias technologijas vedant 
užsiėmimus 

Auditorijų aprūpinimo laipsnis, proc. DPPI ŪT, ITS 90 95 95 

Priemonė 5.1.1.3 Įrengti studentams nuotolinės prieigos darbo vietas IT 
laboratorijose 

IT laboratorijų, pritaikytų nuotoliniam 
darbui, skaičius 

DPPI ITS, ŪT 2 2 2 

Uždavinys 5.1.2 
Efektyviai valdyti ir nuolatos tobulinti Kolegijos IT 
techninius išteklius  DPPI ITS, ŪT    

Priemonė 5.1.2.1 
Atnaujinti ir įgyvendinti Kolegijos IT techninių išteklių ir 
informacinių sistemų plėtros planą Atnaujintas planas, nuolat (N) DPPI ITS N N N 

Priemonė 5.1.2.2 
Atnaujinti Kolegijos kompiuterinę ir programinę įrangą, biuro 
techniką 

Atnaujintos įrangos, technikos dalis 
per einamuosius metus, proc. 

DPPI ITS, ŪT 10 10 10 

Tikslas 5.2 Gerinti pastatų ir patalpų būklę, darbo priemones, puoselėti Kolegijos aplinką 

Uždavinys 5.2.1 Mažinti pastatų energijos suvartojimą ir didinti energijos 
vartojimo efektyvumą 

 DPPI ŪT    

Priemonė 5.2.1.1 Parengti nerenovuotų pastatų energetinio renovavimo 
(apšiltinimo) projektus jų finansavimui gauti 

Parengtų projektų skaičius per 
einamuosius metus, vnt. 

DPPI ŪT - 1 - 

Priemonė 5.2.1.2 
Pakeisti susidėvėjusius langus bei duris naujais Kolegijos 
administraciniuose pastatuose ir studentų bendrabučiuose 

Naujais keičiamų susidėvėjusių langų 
ir durų dalis einamaisiais metais, proc. 

DPPI ŪT 10 5 10 

Uždavinys 5.2.2 Gerinti studentų gyvenimo sąlygas Kolegijos 
bendrabučiuose 

Einamaisiais metais į studentų 
gyvenimo sąlygų gerinimą 
investuotos lėšos, tūkst. EUR  

DPPI BT, ŪT, FT 10 10 10 

Priemonė 5.2.2.1 Palaikyti ir skatinti savivaldą studentų bendrabučiuose Įgyvendinama savivalda (S) DPPI BT, SA, ŪT S S S 

Priemonė 5.2.2.2 
Nuolatos sekti bendrabučio kambarių būklę ir pagal poreikį 
atlikti jų einamąjį remontą 

Bendrabučio kambarių, kuriuose per 
einamuosius metus atliktas einamasis 

DPPI BT, ŪT 10 10 10 
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remontas, skaičius 

Priemonė 5.2.2.3 Atnaujinti studentų bendrabučių baldus ir bendro naudojimo 
buitinę techniką 

Atnaujintų baldų / buitinės technikos 
dalis per einamuosius metus, proc. 

DPPI BT, ŪT 5 5 5 

Uždavinys 5.2.3 
Pritaikyti pastatus, patalpas specialiųjų poreikių 
turintiems Kolegijos darbuotojams, studentams bei 
lankytojams 

Numatytas ŠMSM specialiųjų 
priemonių (pastatų, patalpų 
pritaikymui neįgaliųjų poreikiams) 
finansavimo poreikis, tūkst. EUR  

DPPI ŪT 30 20 10 

Priemonė 5.2.3.1 
Kolegijos Centrinių rūmų infrastruktūrą pritaikyti neįgaliųjų 
poreikiams 

Įrengtas neįgaliųjų liftas, leidžiantis 
pasikelti į 2 ir 3 aukštus (L) 

DPPI ŪT L - - 

Priemonė 5.2.3.2 Sutvarkyti IV bendrabučio aplinką taip, kad ji būtų patogi čia 
gyvenančių judėjimo negalią turinčių asmenų judėjimui 

Sutvarkytas privažiavimo takas 
neįgaliesiems prie IV bendrabučio 
pagrindinio įėjimo (T) 

DPPI ŪT - T - 

Priemonė 5.2.3.3 
Auditorijose įrengti judėjimo negalią turintiems asmenims 
pritaikytus specialius stalus 

Auditorijų, kuriose būtų įrengti bent 3 
specialūs stalai, skaičius 

DPPI ŪT 1 2 3 

Uždavinys 5.2.4 Atnaujinti darbuotojų ir studentų sporto ir laisvalaikio 
praleidimo vietas, gerinti jų kokybę bei funkcionalumą 

Lėšos, investuotos į darbuotojų ir 
studentų sporto ir laisvalaikio 
praleidimo vietas, tūkst. eurų 
einamaisiais metais 

DPPI ŪT 3 2 1 

Priemonė 5.2.4.1 Palaikyti gerą sporto infrastruktūros būklę 
Investuotos lėšos, tūkst. eurų 
einamaisiais metais 

DPPI ŪT 1 1 1 

Priemonė 5.2.4.2 Rengti sporto ir laisvalaikio infrastruktūros plėtros projektus 
Parengtų projektų paraiškų skaičius 
einamaisiais metais 

DPPI SHMK 1 1 1 

Uždavinys 5.2.5 Nuolatos atnaujinti aplinkos priežiūros priemones ir 
užtikrinti sistemingą Kolegijos aplinkos priežiūrą 

Einamaisiais metais aplinkos 
priežiūrai skirtos lėšos, tūkst. EUR  

DPPI  ŪT 1 1 1 

Priemonė 5.2.5.1 Atnaujinti ir prižiūrėti Kolegijos želdinius Želdinių priežiūra, nuolatinė (N) ŪT vadovas ŪT, SA, KARK N N N 

Priemonė 5.2.5.2 Užtikrinti, kad už Kolegijos aplinkos priežiūrą atsakingi 
asmenys būtų aprūpinti reikalinga technika bei įrankiais 

Einamaisiais metais technikos bei 
įrankių įsigijimui skiriamos lėšos, 
tūkst. EUR  

DPPI ŪT 0,5 0,5 1 

Uždavinys 5.2.6 Gerinti transporto priemonių parkavimo ir eismo 
saugumo sąlygas 

Lėšos investuotos į transporto 
priemonių parkavimo ir eismo 
saugumo sąlygų gerinimą 
einamaisiais metais, tūkst. EUR 

DPPI ŪT - 10 - 

Priemonė 5.2.6.1 Prižiūrėti automobilių parkavimo aikšteles prie kolegijos 
mokomųjų korpusų 

Reguliariai atnaujinamas 
horizontalusis žymėjimas parkavimo 
aikštelėse (R) 

DPPI ŪT R - R 

Priemonė 5.2.6.2 Įsigyti naujų transporto priemonių 
Įsigytų transporto priemonių skaičius 
per einamuosius metus 

DPPI ŪT - 1 - 
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VI Strateginė kryptis (SK6): DĖMESIO KOLEGIJOS BENDRUOMENEI DIDINIMAS, KAD KIEKVIENAS DARBUOTOJAS IR STUDENTAS 
JAUSTŲ POREIKĮ IR TURĖTŲ GALIMYBES VISAPUSIŠKAI TOBULĖTI 

 

Tipas Nr. Pavadinimas Rodiklis 
Atsakingas 

asmuo 
Vykdantis 
padalinys 

Metai 
2021 2022 2023 

Tikslas 6.1 Skatinti darbuotojus visapusiškai tobulėti 

Uždavinys 6.1.1 
Sukurti sąlygas dėstytojų pedagoginėms, 
dalykinėms ir komunikacinėms kompetencijoms 
tobulinti 

Dėstytojų, per einamuosius metus 
pagerinusių pedagogines, dalykines ir 
komunikacines kompetencijas, dalis, 
proc.  

DPAV 
AD, IC, 
Katedros  

60 60 70 

Priemonė 6.1.1.1 
Skatinti dėstytojus tobulinti pedagogines 
kompetencijas (didaktinio meistriškumo, naujausių 
mokymo metodų, technologijų taikymo) 

Kolegijos dėstytojų einamaisiais metais 
lankytų skirtingų pedagoginių/didaktinių 
kompetencijų tobulinimo mokymų, kursų, 
seminarų skaičius 

DPAV AD, Katedros 40 45 50 

Priemonė 6.1.1.2 
Organizuoti pedagoginės kompetencijos (didaktinio 
meistriškumo, naujausių mokymo metodų taikymo) 
tobulinimo mokymus 

Kolegijoje organizuotų mokymų skaičius 
per einamuosius metus 

DPAV SHMK, ITS 2 2 2 

Priemonė 6.1.1.3 
Organizuoti dėstytojų mokslinės veiklos rezultatų 
pristatymus/aptarimus katedrose 

Organizuotų pristatymų/aptarimų skaičius 
per einamuosius metus 

DPAV Katedros 5 5 5 

Priemonė 6.1.1.4 
Skatinti dėstytojų ir mokslo darbuotojų mokslines ir 
praktinės veiklos stažuotes 

Besistažavusių dėstytojų ir mokslo 
darbuotojų skaičius per einamuosius metus 

DPAV Katedros, IC 10 10 10 

Priemonė 6.1.1.5 

Skatinti dėstytojų dalyvavimą su atitinkamais 
dėstomais dalykais susijusiose mokslinėse 
konferencijose, seminaruose, ekspedicijose, lauko 
dienose ir pan. 

Lankytų skirtingų mokslinių konferencijų, 
seminarų, lauko dienų ir pan. skaičius per 
einamuosius metus 

DPAV Katedros, IC 30 30 30 

Uždavinys 6.1.2 
Ugdyti darbuotojų bendrąsias kompetencijas ir 
sudaryti sąlygas darbuotojams tobulėti 

Dėstytojų, per einamuosius metus 
pagerinusių bendrąsias kompetencijas, 
dalis, proc.  

DPAV 
Katedros, IC, 
ITS 

10 15 20 

Priemonė 6.1.2.1 Skatinti dėstytojus tobulinti užsienio kalbų gebėjimus 
Užsienio kalbų gebėjimų tobulinimui per 
einamuosius metus skiriamos lėšos, tūkst. 
EUR 

DPAV 
AD, SHMK, 
Katedros 

0,5 0,5 0,5 

Priemonė 6.1.2.2 
Organizuoti darbuotojams mokymus IT ir nuotolinio 
darbo kompetencijų tobulinimui  

Kolegijoje organizuotų mokymų skaičius DPPI ITS 3 3 3 

Priemonė 6.1.2.3 
Skatinti dėstytojus dalyvauti mokymuose IT ir 
nuotolinio darbo kompetencijų tobulinimui 

Einamaisiais metais mokymuose 
dalyvavusių dėstytojų dalis, proc. 

DPAV AD, Katedros 70 70 70 

Uždavinys 6.1.3 Tobulinti darbuotojų motyvavimo sistemą  Direktorius     

Priemonė 6.1.3.1 
Parengti Kolegijos darbuotojų motyvavimo tvarkos 
aprašą 

Parengtas Kolegijos darbuotojų motyvavimo 
tvarkos aprašas (A) 

Direktorius AD, PS A - - 

Priemonė 6.1.3.2 
Įpareigoti Kolegijos struktūrinių padalinių vadovus 
objektyviai įvertinti pavaldinių darbą ir teikti 
kandidatūras paskatinimui 

Einamaisiais metais paskatintų darbuotojų 
dalis (ne mažiau kaip), proc. 

Direktorius 
AD, Katedros, 
PS, FT 

30 30 30 
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Tikslas 6.2 Skatinti studentus visapusiškai tobulėti 
Uždavinys 6.2.1 Ugdyti studentų kultūrines, dvasines vertybes  DPAV SHMK, IC, SA    

Priemonė 6.2.1.1 
Organizuoti renginius dorovinio, pilietinio, profesinės 
saviugdos ir savęs pažinimo klausimais 

Renginių skaičius einamaisiais metais DPAV SHMK 3 3 3 

Priemonė 6.2.1.2 
Organizuoti kultūrinius renginius (studentų, dėstytojų 
darbų parodas, skaitymus, viktorinas, muzikinių kūrinių 
perklausas, filmų peržiūras ir kt.) 

Renginių skaičius einamaisiais metais VRV vadovė IC, SA 3 3 3 

Uždavinys 6.2.2 Tobulinti studentų skatinimo sistemą  DPAV, DPPI AD, ST, ŪT    

Priemonė 6.2.2.1 
Skirti vardines ir tikslines stipendijas studentams už 
aukštus studijų pasiekimus bei neakademinę veiklą 
(kolegijos vardo garsinimas, viešinimo veiklos ir pan.) 

Einamaisiais metais skirtas vardinių ir 
tikslinių stipendijų skaičius 

DPAV 
ST, Katedros, 
FT 

8 8 8 

Priemonė 6.2.2.2 Remti KMAIK Studentų atstovybės veiklą 
Einamaisiais metais skirtos lėšos, tūkst. 
EUR 

DPPI AD 0,5 0,5 0,5 

Priemonė 6.2.2.3 
Subsidijuoti remtinų studentų studijas ir gyvenimą 
bendrabučiuose 

Einamaisiais metais skirtos lėšos, tūkst. 
EUR 

DPPI AD, ST 5 5 5 

Priemonė 6.2.2.4 
Perkelti KMAIK Studentų atstovybės būstinę iš 
bendrabučio į naujas patalpas Centriniuose rūmuose 

Centriniuose rūmuose įrengtos naujos 
patalpos KMAIK Studentų atstovybei (P) 

DPPI ŪT P - - 

Tikslas 6.3 Palaikyti ryšius su buvusiais darbuotojais 

Uždavinys 6.3.1 
Užtikrinti sąlygas senjorų veiklai Kolegijoje, kviesti 
buvusius darbuotojus į įvairius Kolegijos 
organizuojamus renginius 

 DPPI 
AD, VRV, 
SHMK 

   

Priemonė 6.3.1.1 
Užtikrinti sąlygas, reikalingas buvusių darbuotojų 
įsitraukimui į Kolegijos veiklas 

Renginių, skatinančių buvusius 
darbuotojus integruotis į Kolegijos veiklas 
skaičius 

DPPI 
AD, VRV, 
SHMK 

4 4 4 

Priemonė 6.3.1.2 
Sudaryti sąlygas senjorams naudotis Kolegijos turima 
infrastruktūra savišvietai ir sportui 

Nuolatinis (N) leidimas naudotis Kolegijos 
infrastruktūra 

DPPI AD, SHMK N N N 

Tikslas 6.4 Puoselėti harmoningą veiklos aplinką 

Uždavinys 6.4.1 
Kurti ir puoselėti harmoningus Kolegijos 
bendruomenės narių tarpusavio santykius 

Renginių, skatinančių darbuotojus 
puoselėti harmoningus Kolegijos 
bendruomenės narių tarpusavio 
santykius, skaičius einamaisiais metais 

DPPI AD, SHMK 5 5 5 

Priemonė 6.4.1.1 
Organizuoti tradicinius mokslo metų pradžios ir 
pabaigos renginius 

Per einamuosius metus organizuotų 
renginių skaičius 

DPPI AD, VRV 2 2 2 

Priemonė 6.4.1.2 
Organizuoti renginius, skirtus Kolegijos ir Girionių 
bendruomenės nariams 

Per einamuosius metus organizuotų 
renginių skaičius 

DPPI AD, VRV 3 3 3 

Priemonė 6.4.1.3 

Kolegijos ir Girionių bendruomenės sveikatos stiprinimo 
ir harmoningų bendravimo santykių puoselėjimo tikslais 
sudaryti sąlygas šioms bendruomenėms neatlygintinai 
naudotis KMAIK infrastruktūra 

Galimybė nuolat naudotis KMAIK 
infrastruktūra (N) 

DPPI VRV, SHMK N N N 
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VII Strateginė kryptis (SK7): ŽINIŲ SKLAIDOS VISUOMENĖJE IR ĮVAIRIAPUSIO MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ AKTYVI PLĖTRA  
 

Tipas Nr. Pavadinimas Rodiklis 
Atsakingas 

asmuo 
Vykdantis 
padalinys 

Metai 
2021 2022 2023 

Tikslas 7.1 Intensyvinti švietėjiškos veiklos sklaidą 

Uždavinys 7.1.1 
Plėtoti Kolegijoje sukurtų mokslo žinių 
populiarinimą per organizuojamus renginius, 
socialines medijas 

 DPPI 
AD, IC, 
Katedros, 
MTOV 

   

Priemonė 7.1.1.1 
Populiarinti Kolegijoje vykdomą taikomąją mokslinę 
veiklą bei studijas TV ir radijo laidose  

Laidų skaičius per einamuosius metus DPPI IC, Katedros 10 10 10 

Priemonė 7.1.1.2 
Populiarinti Kolegijoje vykdomą taikomąją mokslinę 
veiklą ir studijas šalies spaudoje bei internete 

Informacinių ir profesinių publikacijų skaičius per 
einamuosius metus 

DPPI IC, Katedros 20 20 20 

Priemonė 7.1.1.3 Dalyvauti žinių sklaidos renginiuose 
Paskaitų, konsultacijų, viešų pasisakymų skaičius 
per einamuosius metus 

DPPI IC, Katedros 50 50 50 

Priemonė 7.1.1.4 
Įrengti demonstracinius mokslinius-praktinius 
objektus 

Įrengtų demonstracinių mokslinių-praktinių 
objektų skaičius einamaisiais metais 

DPPI 
Katedros, 
MTOV 

1 1 1 

Tikslas 7.2 Aktyviai plėtoti mokymosi visą gyvenimą paslaugas 

Uždavinys 7.2.1 
Išplėtoti mokymosi visą gyvenimą paslaugas su 
Kolegijos misija susijusioms tikslinėms ir 
suinteresuotoms visuomenės grupėms 

Mokymo kursuose, seminaruose patobulinusių 
kvalifikaciją asmenų skaičius per einamuosius 
metus 

DPPI IC, Katedros 500 500 500 

Priemonė 7.2.1.1 
Vykdyti kvalifikacijos tobulinimo poreikio su 
Kolegijos misija susietose verslo ir viešojo gyvenimo 
srityse analizę 

Poreikių analizė vykdoma kasmet (K) DPPI IC K K K 

Priemonė 7.2.1.2 Vykdyti kvalifikacijos tobulinimo kursus  
Vykdomų kursų ir mokymų skaičius einamaisiais 
metais  

DPPI IC, Katedros 10 10 10 

Uždavinys 7.2.2 
Plėtoti dalines ir papildomąsias studijas, 
suderinamas su nuosekliosiomis studijomis 

 DPAV ST, Katedros    

Priemonė 7.2.2.1 
Vykdyti neformaliu būdu įgytų kompetencijų 
vertinimą, pripažinimą ir įskaitymą į studijų 
rezultatus 

Neformaliu būdu įgytų kompetencijų vertinimas, 
pripažinimas ir įskaitymas į studijų rezultatus 
vykdomas nuolat (N) 

DPAV Katedros N N N 

Priemonė 7.2.2.2 
Užtikrinti galimybę vykdyti dalines ir papildomąsias 
studijas nuotoliniu būdu 

Nuotoliniu būdu dalinės ir papildomosios studijos 
vykdomos nuolat (pagal poreikį) (N) 

DPPI ITS, Katedros N N N 

Uždavinys 7.2.3 
Tobulinti, kaupti išteklius ir gebėjimus, būtinus 
mokymosi visą gyvenimą paslaugų kiekybinei ir 
kokybinei plėtrai 

 DPPI 
AD, IC, 
Katedros 

   

Priemonė 7.2.3.1 
Organizuoti mokymus dėstytojams, teikiantiems 
mokymosi visą gyvenimą paslaugas 

Kolegijoje organizuotų mokymų skaičius per 
einamuosius metus 

DPPI IC, Katedros 1 1 1 

Priemonė 7.2.3.2 
Užtikrinti informacijos, reikalingos Kolegijos 
dėstytojams, mokslo darbuotojams, teikiantiems 
mokymosi visą gyvenimą paslaugas, prieinamumą 

Skelbti Kolegijos informacinėje erdvėje aktualų 
mokymų, kursų sąrašą, nuolat (N) 

DPPI AD, IC N N N 
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VIII Strateginė kryptis (SK8): ĮVAIZDŽIO IR KOMUNIKAVIMO GERINIMAS, SIEKIANT ATSKLEISTI KOLEGIJOS IŠSKIRTINUMĄ IR 
PAŽANGĄ 
 

Tipas Nr. Pavadinimas Rodiklis 
Atsakingas 

asmuo 
Vykdantis 
padalinys 

Metai 
2021 2022 2023 

Tikslas 8.1 Gerinti Kolegijos įvaizdį ir komunikavimą su tikslinėmis grupėmis 

Uždavinys 8.1.1 
Tobulinti Kolegijos įvaizdį ir studijų programų išorinį 
komunikavimą visuomenei 

Nuolatinis Kolegijos įvaizdžio 
tobulinimas (N) 

Direktorius AD N N N 

Priemonė 8.1.1.1 
Laiku atnaujinti ir patraukliai pateikti informaciją Kolegijos 
internetiniame puslapyje, Kolegijos Facebook ir Instagram 
profiliuose 

Atnaujinta ir patraukliai pateikiama 
informacija internetiniame puslapyje, 
vykdoma nuolat (N) 

Direktorius AD, VRV N N N 

Priemonė 8.1.1.2 

Kurti Kolegiją bei siūlomas studijų programas pristatančią 
informacinę medžiagą (video filmukai, TV ir radijo laidos, 
paskelbtos publikacijos ir kt.) ir užtikrinti jos sklaidą 
visuomenėje, pristatymą tikslinėms auditorijoms 

Per einamuosius metus sukurtų 
informacinių viešinimo priemonių 
skaičius 

Direktorius AD, Katedros IC 13 14 15 

Uždavinys 8.1.2 
Užtikrinti efektyvių komunikacijos metodų ir priemonių 
parengimą, tobulinti ir intensyvinti komunikavimą su 
tikslinėmis grupėmis 

Sudarytos bendradarbiavimo 
sutartys su bendrojo lavinimo ir 
profesinėmis mokyklomis, sutarčių 
skaičius per metus 

Direktorius AD, VRV 5 5 5 

Sudarytos bendradarbiavimo 
sutartys su socialiniais partneriais, 
sutarčių skaičius per metus 

Direktorius, 
DPPI 

AD, IC, SA, 
Katedros 

5 5 5 

Priemonė 8.1.2.1 
Nuolatinis Kolegijos bendruomenės informavimas apie veiklos 
naujienas, pokyčius ir pasiekimus 

Komunikavimas vykdomas nuolat (N) Direktorius AD N N N 

Priemonė 8.1.2.2 
Rengti diskusijas, įvairius susitikimus su politikais, valdžios 
atstovais svarbiais Kolegijai klausimais 

Renginių, susitikimų skaičius 
einamaisiais metais 

Direktorius 
AD, SA, 
Katedros 

5 5 5 

Priemonė 8.1.2.3 
Pristatyti Kolegijos veiklą ir pasiekimus parodose, 
konferencijose, susitikimuose su verslo atstovais 

Parodų, konferencijų, susitikimų su 
verslo atstovais skaičius einamaisiais 
metais 

Direktorius 
AD, IC, SA, 
Katedros 

10 10 10 

Priemonė 8.1.2.4 
Stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, 
gimnazijomis, progimnazijomis, profesinėmis mokyklomis 

Metinis susitikimų skaičius Direktorius 
AD, IC, SA, 
Katedros 

15 20 25 

Priemonė 8.1.2.5 
Skatinti KMAIK Alumni klubo veiklą, raginti Kolegijos 
absolventus jungtis į klubą 

KMAIK Alumni klubo veiklai 
sudaromos sąlygos (S) 

Direktorius 
AD, Katedros, 
SA 

S S S 
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IX Strateginė kryptis (SK9): VIDINĖS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS TOBULINIMAS IR ORGANIZACIJOS KULTŪROS GERINIMAS  
 

Tipas Nr. Pavadinimas Rodiklis 
Atsakingas 

asmuo 
Vykdantis 
padalinys 

Metai 
2021 2022 2023 

Tikslas 9.1 Veiksmingai įgyvendinti strateginius planus 

Uždavinys 9.1.1 

Tobulinti Kolegijos kokybės vadybos sistemą 
siekiant, kad ji atitiktų įstaigos poreikius ir 
užtikrintų efektyvų kokybinių rodiklių 
pasiekimą 

Nuolatinis kokybės vadybos sistemos 
tobulinimas (N) 

DPAV AD, VAK N N N 

Priemonė 9.1.1.1 Atnaujinti Kolegijos kokybės politiką Atnaujinta kokybės politika (P) DPAV AD, AT - P - 
Priemonė 9.1.1.2 Peržiūrėti ir atnaujinti Kolegijos kokybės vadovą Peržiūrėtas ir atnaujintas kokybės vadovas (V) DPAV AD, AT - V - 
Priemonė 9.1.1.3 KVS dokumentų peržiūra ir atnaujinimas Peržiūrėti ir atnaujinti KVS dokumentai, nuolat (N) DPAV AD, VAK, AT N N N 

Uždavinys 9.1.2 
Tobulinti Kolegijos Strategijos stebėsenos 
sistemą 

Nuolatos vykdoma Strategijos įgyvendinimo 
stebėsena, (N) 

Direktorius, 
DPAV 

AD N N N 

Priemonė 9.1.2.1 
Peržiūrėti Kolegijos padalinių veiklos ataskaitų 
rengimo, pateikimo, tvirtinimo ir paskelbimo 
procesus 

Nuolatos peržiūrimi Kolegijos padalinių veiklos 
ataskaitų rengimo, pateikimo, tvirtinimo ir 
paskelbimo procesai (N) 

DPAV AD N N N 

Priemonė 9.1.2.2 
Atlikti studentų pasitenkinimo studijų kokybe 
analizę 

Atlikta kasmetinė analizė (K)  DPAV Katedros, ITS K K K 

Priemonė 9.1.2.3 
Atlikti Kolegijos absolventų įsidarbinamumo 
analizę 

Atlikta kasmetinė analizė (K) DPAV Katedros K K K 

Priemonė 9.1.2.4 Atlikti dėstytojų pasitenkinimo darbu analizę Atlikta analizė (A) DPAV Katedros, ITS - A - 

Priemonė 9.1.2.5 
Atlikti Kolegijos socialinių partnerių (darbdavių) 
apklausos analizę 

Atlikta kasmetinė analizė (K) DPAV Katedros, ITS K K K 

Uždavinys 9.1.3 
Puoselėti organizacijos vidinę kultūrą ir 
išorinį komunikavimą 

 DPPI, DPAV     

Priemonė 9.1.3.1 
Ugdyti studentų ir darbuotojų pilietiškumą, 
minint atmintinas ir Kolegijai svarbias datas 

Renginių skaičius einamaisiais metais DPPI 
AD, SA, VRV, 
SHMK 

5 5 5 

Priemonė 9.1.3.2 Atnaujinti Kolegijos Akademinės etikos kodeksą 
Pagal poreikį atnaujintas Kolegijos Akademinės 
etikos kodeksas (K) 

DPAV AD, AT, SA K - - 

Priemonė 9.1.3.3 Skatinti Kolegijos studentų savanorystę 
Renginių, socialinių ir kt. akcijų, kuriuose 
savanoriauja Kolegijos studentai, skaičius 
einamaisiais metais 

DPAV AD, SA, VRV 2 2 2 

Priemonė 9.1.3.4 
Skatinti Kolegijos darbuotojus palaikyti gerus, 
draugiškus santykius su studentais: organizuoti 
bendrus renginius, neformalias veiklas 

Renginių, neformalių veiklų skaičius einamaisiais 
metais 

DPPI 
AD, Katedros, 
SA, VRV 

2 2 2 

 


