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VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA 

 

VEIKLOS GERINIMO PLANAS 2015-2021 METAMS 

 

Tikslas: Gerinti kolegijos veiklą atsižvelgiant į 2008–2013 m. institucinio vertinimo išvadose pateiktas ekspertų grupės rekomendacijas. 

Tobulinimo rekomendacijos turinys 
 

Numatomi veiksmai 
Atsakingas Data 

1. Kolegija turėtų persvarstyti savo Statutą, kad jame būtų 

aiškiai apibrėžtos nuostatos dėl įvairių narių skaičiaus 

Akademinėje taryboje ir aiškiau apibrėžta įvairių narių 

skyrimo ar rinkimo į Akademinę tarybą tvarka.  

Apsvarstyti Kolegijos Akademinėje taryboje ir 

Kolegijos taryboje statuto 63 punkto nuostatos 

keitimo galimybę dėl įvairių narių skyrimo ar 

rinkimo tvarkos į kolegijos Akademinę tarybą. 

Akademinės tarybos 

pirmininkas 

 

2016 m. I ket. 

2. Užtikrinti, kad su Kokybės vadovu galėtų susipažinti visi 

darbuotojai, t. y. paskelbti jį Kolegijos intranete. 
Kokybės vadovą paskelbti Kolegijos intranete. 

Kokybės valdymo 

skyriaus vedėjas 

Rekomendacija 

įgyvendinta. 

Kokybės vadovas 

paskelbtas  

2015 m. I ket. 

3. Įdiegti sistemingesnę, dažniau taikomą ir ilgalaikę rizikos 

valdymo sistemą. 
Parengti ilgojo laikotarpio rizikos valdymo aprašą. 

Strateginės plėtros 

skyriaus vedėjas 

 

2015 m. IV ket. 

4. Persvarstyti biudžeto sudarymo ir investicijų planavimo 

procesus, patvirtinti vidutinio ir ilgojo laikotarpio planavimo 

tvarką.  

Peržiūrėti ir patvirtinti vidutinio ir ilgojo laikotarpio 

planavimo tvarką, persvarstant biudžeto sudarymo ir 

investicijų planavimo tvarką. 

Strateginės plėtros 

skyriaus vedėjas 

Kokybės valdymo 

skyriaus vedėjas 

Vyriausiasis buhalteris 

2016 m. I ket. 

5. Aktyviau siūlyti šiuo metu pagal poreikį organizuojamus 

ištęstinius profesinio rengimo kursus.  

1. Atlikti kolegijos siūlomo profesinio rengimo 

kursų pasiūlos analizę rinkos paklausos požiūriu. 

2. Identifikuoti aktualią kursų tematiką. 

3. Atnaujinti profesinio rengimo kursų programas. 

Pavaduotojas akademinei 

veiklai 

2016 m. II ketv. 

 



4. Parengti ir patvirtinti direktoriaus įsakymu 

kolegijos siūlomų profesinio rengimo kursų 

viešinimo ir pardavimo strategiją. 

6. Įvertinti, kaip būtų galima pašalinti studentų judumo kliūtis, 

siekiant didinti jo apimtis. 

Parengti Kolegijos studijų tarptautiškumo skatinimo 

strategiją.  

Strateginės plėtros 

skyriaus vedėjas 

2015 m. IV ket. 

 

7. Sukurti taikomųjų mokslinių tyrimų strategiją, kuri leistų 

daugiau dėmesio skirti svarbiausioms veiklos sritims ir 

vertinti tokios veiklos efektyvumą. Strategijoje turėtų būti 

numatyta, kaip Kolegija galėtų sustiprinti savo tyrėjų 

pajėgumus. 

 

Parengti ir patvirtinti Akademinėje taryboje 

Kolegijos taikomųjų mokslinių tyrimų strategiją. 

 

Mokslo taikomosios 

veiklos skyriaus vadovas 
2016 m. II ket. 

8. Išsamiau apsvarstyti, kaip taikomųjų mokslo tyrimų veikla 

galėtų sistemingai ir nuosekliai daryti poveikį studijų 

programos kokybei.  

Parengti taikomųjų mokslinių tyrimų ir studijų 

integracijos modelį, orientuotą į studijų kokybės 

gerinimą. 

Mokslo taikomosios 

veiklos skyriaus vadovas 2016 m. II ket. 

 

   


