Darbo tikslas ir uždaviniai
Tekstas tekstas tekstas

Šv. Ignaco Lojolos kolegijos
2016 metų veiklos ataskaita

KOLEGIJOS VIZIJA

aukštą reputaciją turinti inovatyvi kolegija

KOLEGIJOS MISIJA

vykdyti mokslo ir verslo idėjas integruojančias studijas

vadovaujantis Šv. Ignaco Lojolos ugdymo paradigma

VERTYBĖS
Tikėjimas – dorybė, kuriai padedant tikima Dievą ir sutvirtinamos
žmogiškosios galios, padedančios siekti tikslo.
Bendruomeniškumas – bendrumas sutartinai siekiant tikslų,
dalijantis informacija, rūpinantis vienam kitu, taip kuriant tikslingai
augančią ir stiprėjančią bendruomenę, padedančią atsiskleisti
kiekvienam jos nariui.
Sąžiningumas – minčių, žodžių ir veiksmų vienovė savo, kitų ir
Dievo atžvilgiu, trokštant įgyvendinti tai, kas tikra, teisinga ir
atsakinga.
Pagarba – jautrumas, atidumas, geranoriškumas santykiuose su
savimi ir kitu, pripažįstant kiekvieno asmens orumą ir gyvybės
vertingumą.

KOLEGIJOS VEIKLOS
PAGRINDINIS KOLEGIJOS SIEKIS – STUDIJŲ, MOKSLO IR VERSLO SĄVEIKA
STUDIJOS
• Biomedicinos, socialinių mokslų ir
menų srities studijos.
• 7 akredituotos profesinio
bakalauro studijų programos.
• Akredituojama nauja Kulinarinio
meno studijų programa.
TARPTAUTINĖ VEIKLA
• ERASMUS+ mobilumo programa,
įvairūs tarptautiniai projektai.
• Studentų ir darbuotojų vizitai į
Airiją, Belgiją, Čekiją, Ispaniją,
Lenkiją, Maltą, Olandiją, Prancūziją,
Turkiją, Indiją ir t. t.

MOKSLAS
• Dalyvaujama taikomuosiuose
moksliniuose tyrimuose, eksperimentinės
plėtros darbuose, nacionaliniuose ir
tarptautiniuose plėtros projektuose.
• Kartu su partneriais kasmet
organizuojama tarptautinė mokslinėpraktinė konferencija.
NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS
• Neformaliojo ugdymo mokymų,
jaunimo vasaros stovyklų (Palangoje,
Pervalkoje ir Aukštadvaryje)
organizavimas.
• Įvairių savanorystės veiklų ir
iniciatyvų skatinimas.

SVARBIAUSI
ĮVYKIAI IR PASIEKIMAI (1)
•
•
•
•
•

•

Kolegijos akreditacija – maksimalus 6 metų laikotarpis.
2016 m. spalio 1 d. – 451 studentas.
2016 m. spalio 1 d. – 93 darbuotojai.
2016 m. – trečioji absolventų laida: aukštojo mokslo diplomai
įteikti 87 absolventams.
7-oji tęstinė tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija
„Sistemoteorinės profesinio rengimo kaitos dimensijos, siekiant
pažangos darbo rinkoje ir užtikrinant gyvenimo kokybę“,
surengta kartu su partneriais.
2016 m. – Kolegijos išorinis veiklos auditas (pagal ISO
2008:9001).

SVARBIAUSI
ĮVYKIAI IR PASIEKIMAI (2)
•

•
•

•

Kolegijos plėtros darbai: patalpų remontas (lėšos skirtos iš
Kauno miesto savivaldybės biudžeto pagal „Visuomeninės
paskirties objektų pritaikymo gyventojų bendrajai kultūrai
puoselėti programą“).
2016 m. – pateikta paraiška LR kultūros paveldo departamentui
dėl patalpų (Vilniaus g. 29) projektavimo ir tvarkybos darbų lėšų
kompensavimui.
Pateiktas projektas pagal „Latvijos – Lietuvos – Baltarusijos
bendradarbiavimo per sieną programą“.
Studentų ir darbuotojų tarptautinis mobilumas pagal
ERASMUS+ programą.

PRIORITETINĖS VEIKLOS
KRYPTYS IKI 2020 M.
1. Kolegijos filosofijos formavimas
2. Mokslo ir verslo idėjų integravimas į studijų procesą
3. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
4. Kolegijos finansų valdymas
5. Komunikavimo kultūros formavimas

2016 M. VEIKLOS PRIORITETAI
1. Kolegijos išorinis institucinis vertinimas
2. Studijų programų kokybės užtikrinimas ir plėtra
3. Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas
4. Kolegijos infrastruktūros modernizavimas ir valdymo
optimizavimas
5. Kolegijos finansų valdymas
6. Kolegijos studijų, mokslo taikomosios veiklos
programos rengimas.

KOLEGIJOS IŠORINIS
INSTITUCINIS VERTINIMAS
•

•

•

2016 m. rugsėjo 27–29 d. – tarptautinio išorinio institucinio
vertinimo ekspertų grupės vizitas.
Visos keturios veiklos sritys buvo įvertintos teigiamai:

•
•
•
•

strateginis valdymas,
studijos ir mokymasis visą gyvenimą,
mokslo ir meno taikomoji veikla,
poveikis regionų ir visos šalies raidai.

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2017 m. sausio 11
d. įsakymu Nr. SV6-1 Šv. Ignaco Lojolos kolegija akredituota 6
metams.

STUDIJŲ PROGRAMOS 2016 M.
Sveikatos mokslų ir technologijų katedra
•
•
•
•

Ortopedijos technologija
Grožio terapija
Skubi medicinos pagalba
Kulinarinis menas*

Socialinės gerovės ir menų katedra
•
•
•
•

Socialinis darbas
Svetingumo vadyba
Sielovadinė rūpyba
Įvaizdžio dizainas

STUDIJŲ PROGRAMOS KOLEGIJOJE
Valstybiniai
kodai

Studijų programa

Akredituota

Akredituota iki

BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
653B83001

Ortopedijos technologija

6 metams

2020 m. birželio 30 d.

653B80001

Skubi medicinos pagalba

4 metams

2019 m. birželio 30 d.

653B95007

Grožio terapija

3 metams

2019 m. birželio 30 d.

6 metams

2021 m. birželio 30 d.

SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
4 metams
653N80011 Svetingumo vadyba

2018 m. birželio 30 d.

MENŲ STUDIJŲ SRITIS
653W23008

Įvaizdžio dizainas

653L51001

Sielovadinė rūpyba

4 metams

2019 m. birželio 30 d.

653L54001

Socialinis darbas

4 metams

2017 m. birželio 30 d.

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
Ekspertų vertinimo vizitas vyko 2017
NAUJA
Kulinarinis menas
sausio 20 d.
PROGRAMA

AKREDITUOTŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ
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Programos tikslai ir
numatomi studijų
rezultatai

Programos vadyba

KOKYBINĖ STUDIJŲ PLĖTRA (1)
•

2016 m. buvo plėtojamos 3 sričių (biomedicinos, socialinių
mokslų ir menų) ir 5 krypčių (medicinos technologijos;
medicina ir sveikata; socialinis darbas; dizainas; turizmas ir
poilsis) studijos.

•

Vykdomos 7 profesinio bakalauro studijų programos.

•

Akredituojama nauja profesinio bakalauro studijų programa –
Kulinarinis menas.

KOKYBINĖ STUDIJŲ PLĖTRA (2)
•

2016 m. rugsėjo 16–18 d. vyko II-oji strateginė sesija:

• aptarti vidiniai ir išoriniai veiksniai, lemiantys mokslo taikomųjų
tyrimų svarbą kolegijai;
• įvertintos studijų programų studijų komitetų siūlomos tyrimų plėtros
kryptys;
• numatytos Kolegijos ilgalaikės mokslo taikomųjų tyrimų programos
pagrindinės gairės.

•

Visų Kolegijoje vykdomų studijų programų komitetai išgrynino
ir apsisprendė dėl mokslo ir meno taikomosios veiklos
krypčių, išryškinant jose aktualius tyrimo reiškinius, susijusius
su studijų programomis.

KOKYBINĖ STUDIJŲ PLĖTRA (3)
Patvirtintos Kolegijos mokslo ir meno taikomųjų tyrimų kryptys

• Kompetencijų vertinimas teikiant paslaugas.

• Modulinės mokymo/-si sistemos formavimas ir
diegimas.
• Vertybės profesiniame rengime ir profesinėse
veiklose.
• Paslaugos ilgalaikį pasirinkimą lemiantys veiksniai.

KOKYBINĖ STUDIJŲ PLĖTRA (4)
•
•

Patvirtinti Šv. Ignaco Lojolos kolegijos studijų modulių
atestavimo nuostatai.
Plėtojamas partnerių tinklas studijų praktikai:
bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos ir užsienio (Airijos, Čekijos,
Latvijos) įmonėmis ir įstaigomis.

•

Aktyviai vykdoma studijų rinkodara:
išaugo studentų skaičius, Kolegijos ir atskirų studijų programų
populiarumas; daugiau kaip 60 proc. išaugo ILK tinklalapio lankomumas
ir Facebook paskyros gerbėjų ratas.

•

Kreiptasi į LR Švietimo ir mokslo ministeriją dėl eksperimentinės
profesinės magistrantūros studijų programos:
Kolegija inicijavo eksperimentinės profesinės magistrantūros studijų
programos, teikiančios žmogiškųjų išteklių valdymo specialisto
kvalifikaciją, rengimą.

STUDIJŲ MODERNIZAVIMAS
•

•
•
•

•

Įdiegta virtuali mokymosi aplinka MOODLE, kuri atvėrė
galimybę vykdyti nuotolines studijas.
Medijų centre modernizuota savarankiškų studijų erdvė,
teikiamos informacinės paslaugos, atveriama prieiga prie
informacijos išteklių.
Kuriama ILK virtuali biblioteka, suteikianti prieigą prie vietinių
ir prenumeruojamų informacijos išteklių.
2016 m. ILK prenumeravo 4 duomenų bazes: EBSCO
Publishing (EIFL duomenų bazių paketas), Emerald Management
eJournals Collection ir Taylor&Francis, kuriose prieinama 68618
leidinių, 16438 viso teksto žurnalų, 2256 el. knygų.
Diegiama moderni studijų procesų ir duomenų administravimo
bei komunikavimo aplinka UNIMETIS.

STUDENTŲ SKAIČIAUS KAITA
•

•
•

2016 m. – 209 pirmakursiai (2015 m. – 213, 2014 m. – 119), iš jų:

•
•

Populiariausia – Grožio terapijos studijų programa.
Trečioji Kolegijos absolventų laida:

•
•

•

valstybės nefinansuojamos vietos su studijų stipendija (kurios dydis lygus
studijų kainai) – 31 studentas;
tikslinis finansavimas – 13 studentų.

87 ortopedijos technologijos, grožio terapijos, įvaizdžio dizaino ir socialinio
darbo studijų programų absolventai.
Per visą Šv. Ignaco Lojolos kolegijos gyvavimo laikotarpį Kolegiją baigė 195
absolventai.

2016 m. Kolegijoje studijavo 451 studentas.

STUDENTŲ SKAIČIAUS KAITA
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VIDUTINIAI ĮSTOJUSIŲJŲ Į VF VIETAS
KONKURSINIAI BALAI KOLEGIJOSE

VIDUTINIAI ĮSTOJUSIŲJŲ Į VNF VIETAS
KONKURSINIAI BALAI KOLEGIJOSE

PAKVIESTŲJŲ Į KOLEGIJAS
MOTYVACIJOS RODIKLIS 2016 M.

KOLEGIJOS PERSONALO KAITA
2015–2016 M. M.
Pareigų pavadinimas
Lektorius
Administracijos darbuotojas, turintis pedagoginių
valandų
Docentas
Profesorius
Asistentas
Iš viso dėstytojų:
Administracijos darbuotojas
Pagalbinis darbuotojas
Iš viso ne pedagoginio personalo:
Kolegijoje dirbančių darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius
2015 m. 2016 m.
36
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10

9

2
3
0
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2
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72

2
3
2
67
22
4
26
93

2016 m. Kolegijos personalas padidėjo 29,17 %, lektorių
skaičius išsaugo 41,67 %.

INFRASTRUKTŪROS IR VALDYMO
OPTIMIZAVIMAS
DALININKAI

VALDYBA

DIREKTORIUS
KAPELIONAS

VADOVAS
DVASINIAM
UGDYMUI /
DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJAS

BENDRŲJŲ
REIKALŲ VADOVAS

VEIKLOS
ADMINISTRAVIM
O VADOVAS

AKADEMINĖ TARYBA

PERSONALO
VADOVAS

KOKYBĖS
VADOVAS

BUHALTERIS/FINA
NSISTAS

ŪKIO SKYRIAUS
VEDĖJAS

PLĖTROS IR
INOVACIJJŲ
VADOVAS

PROJEKTŲ
VADOVAS

ŪKIO DARBŲ
SPECIALISTAS

VALYTOJAS

ATEITIES
PROFESIJŲ
CENTRO VADOVAS

PROJEKTŲ
KORDINATORIUS

STUDIJŲ IR MOKSLO VADOVAS /
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

IT SPECIALISTAS

STUDIJŲ
PROGRAMŲ
KOMITETAI

MEDIJŲ CENTRO
VADOVAS

RINKODAROS
SPECIALISTAS
SVEIKATOS
MOKSLŲ IR
TECHNOLOGIJŲ
KATEDROS
VADOVAS

ST.PR.
KURATORIUS

SOCIALINĖS
GEROVĖS IR
MENŲ KATEDROS
VADOVAS

ST.PR.KURATORIUS

TOBULINTINI ASPEKTAI:
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
•
•
•
•
•

Funkcijų išgryninimas, koregavimas: sujungus katedras paskirstyti
ir kitų padalinių funkcijas;
Darbo krūvis: atlikti darbo krūvio analizę ir įvertinti darbo krūvį
tarp tas pačias pareigas einančių darbuotojų (studijų programų
kuratorius);
Darbuotojų vertinimo sistema: efektyviai įveiklinti darbuotojų
metinio pokalbio metodiką;
Kvalifikacijos tobulinimo galimybės specialistams ir studijas
aptarnaujančiam personalui: užtikrinti galimybes visiems Kolegijos
darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, organizuoti mokymus;
Motyvavimo sistema: sukurti aiškią, darbuotojams žinomą
motyvavimo sistemą, kuri būtų paremta ne vien finansiniu skatinimu.

FINANSŲ VALDYMAS
Patvirtinti finansų valdymą užtikrinantys dokumentai:
• Biudžeto sudarymo ir vykdymo kontrolės tvarka,
• Įmokų už studijas ir paslaugas, susijusias su studijomis,
mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarka,
• Gautinų sumų administravimo tvarka,
• Pinigų srautų valdymo tvarka,
• Studijų kainodaros politika,
• Vieno studento mokymo kaštų skaičiavimo metodika.
Parengtas veiklos efektyvumui įvertinti naudojamų finansinės
analizės rodiklių aprašas.

IGNACIŠKOSIOS PARADIGMOS
INTEGRAVIMAS (1)
• Kolegijoje kuriama unikali studijų sistema, integruojanti į
studijų procesus jėzuitišką Šv. Ignaco Lojolos patirties,
apmąstymo, veiksmo ir įvertinimo pedagoginę paradigmą.

• Bendruomenei suorganizuoti susikaupimą ir apmąstymą
skatinantys renginiai, susitikimai su įdomiais žmonėmis,
piligriminės išvykos, įgyvendintos bendros socialinės iniciatyvos.
• Skatinama studentų savanorystė, pilietiškumo ir tautinio
tapatumo iniciatyvos.

IGNACIŠKOSIOS PARADIGMOS
INTEGRAVIMAS (2)

2016 m. ypač daug dėmesio skirta efektyviam Šv. Ignaco
pedagoginės paradigmos integravimui į studijų
programas:
• Paskaita studentams apie ignaciškojo ugdymo sąsajas tarp vertybių ir

•
•

•

profesinio tobulėjimo (Jorge Canarias Fernánder-Cavada, SJ);
Seminaras dėstytojams apie ignaciškojo ugdymo sąsajas tarp vertybių ir
profesinio tobulėjimo (Jorge Canarias Fernánder-Cavada, SJ);
Įvadas į studijas: ignaciškojo dvasingumo ir ugdymo paradigmos
pristatymas, programų ir asmeninės sielovadinės veiklos projektavimas;
Užsiėmimų ciklas dėstytojams „Dvasinės pratybos kasdienybėje“.

Kolegijos bendruomenei rengiami dvasinio ugdymo/-si
seminarai, renginiai, konferencijos, seminarai
krikščioniškos pasaulėžiūros ir istorijos klausimais, vyksta
asmeniniai pokalbiai, dalinimasis patirtimi.

TARPTAUTIŠKUMO PLĖTRA
•Erasmus+ mobilumo veikloms vykdyti gauta:
2016 –2017 m. – 25 390 EUR;
2014–2015 m. – 6 630 EUR.

• Pasirašytos tarptautinės bendradarbiavimo sutartys:
• su

Deusto universitetu – studentų / dėstytojų mobilumui Svetingumo
vadybos programoje,
• su Thomas More Kempen universitetu – studentų / dėstytojų mobilumui
Ortopedijos technologijos programoje,
• su tarptautine įmone „Amber Job“ – dėl tarptautinių praktikų svetingumo
vadybos studentams,
• su Sofijos Medicinos universitetu – studentų / dėstytojų mobilumui.

• Dalyvauta įvairiuose partneriniuose tarptautiniuose projektuose:
• 2016 m. – 2 darbuotojų stažuotė Italijoje;
• 2016 m. – 1 dėstytojo iš Ispanijos dėstymo vizitas;
• 2016 m. – Kolegijoje vienerius mokslo metus studijavo 1 studentė iš

Turkijos, 2 studentės iš Latvijos buvo atvykusios tarptautinei praktikai.

2017 M. STRATEGINIAI
SIEKINIAI (1)
• Atnaujinti

vykdomas studijų programas ir siekti, kad būtų
akredituotos naujai parengtos studijų programos; plėsti studijų ir
praktikos bazę; įdiegti administravimo aplinką UNIMETIS;

• Parengti

taikomąją mokslo ir meno veiklos programą: siekti
daugiau taikomųjų tyrimų bei užsakymų; kurti mokslo ir meno
darbuotojų motyvacijos sistemą;

• Skatinti verslumą: kurti ir teikti visuomenei komercines paslaugas
(pvz.: vasaros stovyklos, neformaliojo ugdymo veiklos ir kt. ).

2017 M. STRATEGINIAI
• Skatinti

SIEKINIAI (2)

studentų ir darbuotojų tarptautinį judumą: efektyviau
išnaudoti Erasmus+ ir kitų tarptautinių programų bei ES projektų
teikiamas galimybes; tobulinti tarpkultūrines studentų ir darbuotojų
kompetencijas;

• Tobulinti

veiklos kokybę: organizacijos valdymą ir struktūrą,
grįžtamojo ryšio ir stebėsenos procedūrų tvarką;

• Efektyviai valdyti Kolegijos išteklius, kad būtų užtikrinti teigiami
veiklos rezultatai ir sudarytos palankios studijų ir darbo sąlygos;

• Puoselėti bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, grindžiamą
krikščioniškų vertybių ir ignaciškosios tradicijos puoselėjimu.

