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 Pratarmė 
 

Marijampolės kolegija (toliau – kolegija) – vienintelė Sūduvos regiono aukštoji mokykla, 

įsteigta Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1035, sujungus tuometines Marijampolės 

aukštesniąsias pedagogikos ir žemės ūkio mokyklas, įregistruota 2001 m. rugpjūčio 31 d. (Nr. 15AK, 

pažymėjimas Nr. M 000380). Aukštesnioji pedagogikos mokykla – dabar Edukologijos ir socialinio 

darbo fakultetas. Mokymo institucijos veiklos pradžia – prieš šimtmetį (1919 m.) įsteigta 

Marijampolės mokytojų seminarija, rengusi mokytojus pradžios mokykloms. Saugodama savo istoriją 

ir puoselėdama tradicijas, 2019 m. kolegijos bendruomenė minėjo ir šventė pedagogų rengimo 100-

metį. Aukštesnioji žemės ūkio mokykla – dabar Verslo ir technologijų fakultetas. Veiklos pradžia – 

1926 m. Kvietiškyje įsteigta žemesnioji žemės ūkio mokykla, kurioje ūkininkų vaikai buvo mokomi 

moderniai ūkininkauti. 2012 m. rugsėjo 3 d. kolegija Valstybiniame registrų centre užregistruota kaip 

viešoji įstaiga. 

Kolegijos misija:  

Studentams: suteikti galimybes mokytis, įgyjant aktualias žinias, gebėjimus ir kompetencijas, 

įgalinančias efektyviai ir kūrybingai veikti pasirinktoje veiklos srityje. 

Miestui ir regionui: būti aktyviu savo krašto visuomenės ir verslo bendruomenės partneriu, 

užtikrinančiu paklausių aukštos kokybės specialistų rengimą ir kompetencijų tobulinimą. 

Lietuvai ir pasauliui: ugdyti kūrybingus, atsakingus, aktyvius savo valstybės piliečius, 

gerbiančius savo šalies istoriją ir pasiekimus, atvirus pasauliui, ištikimus demokratijai ir žmonijos 

kultūros turtams. 

Kolegijos vizija: Marijampolės kolegija – kuriantis, atviras, dinamiškas Pietvakarių Lietuvos 

studijų, taikomųjų mokslų ir kultūros centras, tarptautiniais ryšiais susietas su pasaulio mokslo, studijų 

ir verslo bendruomene, plėtojantis socialinės partnerystės tinklus, užtikrinantis patrauklią ir kokybišką 

studijų aplinką, kurioje asmuo įgyja ir tobulina savo kraštui bei globaliam pasauliui reikalingas žinias 

ir gebėjimus. Marijampolės kolegija – atvira visuomenei, verslui, mokslui ir naujovėms, iniciatyvoms 

ir pokyčiams dinamiška aukštoji mokykla, integruojanti tradicijas ir tarptautines tendencijas, kurianti 

kokybišką studijų aplinką ir sudaranti sąlygas sėkmingai studentų profesinei karjerai. 

2019 m. kolegijos bendruomenei buvo pilni pokyčių, susijusių su kolegijos ir padalinių 

vadovybės kaita, valdymo struktūros pertvarka, tačiau jais siekiama kurti pažangią kolegiją, rengiančią 

įvairių sričių specialistus ne tik Marijampolės savivaldybei, bet ir visam Pietvakarių Lietuvos regionui. 

1. STUDIJOS 

1.1. STUDIJŲ PROGRAMOS IR STUDENTAI 

1.1.1. Studijų programų ir jų komitetų pirmininkų sąrašas 
 

1 lentelė. Vykdomų studijų programų kaita 

 

Vykdomos programos  
Programos vadovas 

2019 m.  

Studentų skaičius spalio 1 d. 

(SVIS sistemos duomenys) 

2

2013 

2

2014 

2

2015 

2

2016 

2

2017 

2

2018 

2

2019 

1.Socialinis darbas (SD) Iki 2019-08-31 

Kristina Dulinskienė, 

nuo 2019-09-02 -dr. 

Salomėja 

Karasevičiūtė  

1

134 

1

134 

1

142 

1

151 

1

133 

1

118 

1

113 

2.Teisė ir viešieji pirkimai 

(TE) 

Arūnas Žukauskas 1

139 

1

172 

1

141 

1

106 

7

70 

4

48 

5

52 

3.Automobilių techninis Daiva Kalvaitienė 1 9 7 5 4 2 1
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eksploatavimas (AT) 126 96 75 56 45 27 16 

4. Viešasis maitinimas / 

Maitinimo technologijos 

(VM) 

Raimonda Čelkienė  
1

18 

4

43 

7

75 

6

64 

4

43 

1

17 

8

8 

5. Vaikystės pedagogika 

(IP/VP) 

Iki 2019-03-31 Alė 

Murauskienė, nuo 

2019-04-01 Rima 

Klasavičienė  

4

40 

5

56 

6

65 

7

73 

6

65 

7

75 

9

93 

6. Informacinių sistemų 

technologijos (IT) 

Vilma Riškevičienė 2

28 

4

43 

6

63 

6

63 

5

57 

5

52 

4

40 

7. Buhalterinė apskaita 

(BA) 
Birutė Petrošienė 

7

75 

6

64 

6

61 

6

69 

7

79 

8

81 

9

91 

8.Kultūros ir sporto 

industrijų vadyba (KS) 

Lina Jaruševičienė 4

44 

5

57 

6

60 

4

49 

4

40 

3

39 

3

34 

9. Įmonių ir įstaigų 

administravimas / 

Tarptautinio verslo 

administravimas (AD) 

Iki 2019-09-05 Danė 

Papečkienė, nuo 

2019-09-06 dr. Regi-

na Andriukaitienė  

8

87 

6

67 

5

51 

2

29 

4

44 

3

35 

2

25 

10. Žemės ūkio 

technologija (ŽŪ) 

Iki 201-02-10 

Andrejus Jerešiūnas, 

nuo 2019-02-11 

Irena Sviliuvienė 

7

73 

6

61 

4

43 

3

38 

2

24 

8

8 
- 

11. Verslo vadyba ir Verslo 

valdymas (VV) 
- 

7

74 

7

73 

4

41 

1

11 

1

11 
0 - 

12. Turizmo 

administravimas (TA) 
- 

6

60 

3

31 

1

13 
0 * - - 

13. Šokio pedagogika (ŠP) 
- 

1

14 

1

13 

1

12 

8

8 

8

8 
0 - 

14. Taikomosios užsienio 

kalbos (TK) 
- 

2

27 

2

20 

1

10 
0 * - - 

15. Įvaizdžio stilistas (IV) 
- 

1

14 

6

6 

5

5 

5

5 
* - - 

16. Vežimo kelių transportu 

technologijos (VK) 
- 

5

5 

4

4 

4

4 
0 * - - 

17. Finansai (FN) - 3

32 

1

15 
0 0 * - - 

18. Lietuvių kalbos ir 

tikybos pedagogika (LT) 

- 2

21 

7

7 
0 * - - - 

19. Pradinio ugdymo 

pedagogika (PU) 

- 1

13 

6

6 
0 * - - - 

20. Finansai ir ekonomika 

(FE) 
- - 

1

14 

8

8 

7

7 
* - - 

21. Transporto logistikos 

technologijos (TL) 

Rimvydas 

Šoblinskas  
- - 

3

30 

5

51 

7

73 

9

98 

8

87 

22. Verslo anglų kalba 

(VA) 

Odeta Gluoksnytė 
- - 

1

14 

1

19 

1

17 

1

18 

1

13 

23. Sveikatingumo ir 

grožio verslas (SG) 

Živilė Myru 
- - 

1

10 

2

22 

1

16 

1

14 

1

14 

24. Verslo informacijos 

sistemos (VI) 

- 
- 

1

1 
0 * - - - 

25. Muzikos pedagogika 

(MP) 

- 8

8 
0 * - - - - 
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* - programos išregistravimo metai 

 

2013–2014 m. m. vykdytos 23 studijų programos, 2014–2015 m. m. – 20 studijų programų, 

2015–2016 m. m. – 20 studijų programų, 2016–2017 m. m. – 17 studijų programų, 2017–2018 m. m. – 

15 studijų programų, 2018–2019 m. m. vykdoma 13, 2019–2020 m. m. vykdoma 12 programų. Iš jų 

vienoje programoje (Maitinimo technologijų) studijuoja paskutinė laida, daugiau studentų priimti 

neplanuojama. Taigi, programų skaičius ir toliau laipsniškai mažėja. Gausiausios programos, visuose 

kursuose ir abiejose formose turinčios studentų, yra: Socialinio darbo studijų programa – 113, 

Vaikystės pedagogikos – 93, Buhalterinės apskaitos – 91, Transporto logistikos technologijų – 87. 

Bendras studentų skaičius daugumoje programų mažėja dėl mažėjančio priėmimo (žiūrėti 1.1.5 

skyrių apie studentų priėmimo rodiklius), išskyrus Vaikystės pedagogikos, Buhalterinės apskaitos 

studijų programas. 

2019 m. pakeisti šių studijų programų pavadinimai: 2019 m. kovo mėn. – Įmonių ir įstaigų 

administravimo į Tarptautinio verslo administravimo, Teisės į Teisės ir viešųjų pirkimų.  

2019 m. pasikeitė šių studijų programų pirmininkai: 2019-02-11 Žemės ūkio technologijų 

studijų programai pradėjo vadovauti Irena Sviliuvienė, 2019-04-01 Vaikystės pedagogikos programai 

– Rima Klasavičienė, 2010-09-02 Socialinio darbo studijų programai – dr. Salomėja Karasevičiūtė, 

2019-09-06 Tarptautinio verslo studijų programai – dr. Regina Andriukaitienė. 

1.1.2. Naujų ir vykdomų studijų programų rengimo ir akreditavimo rodikliai 
 

2019 m. naujų studijų programų nebuvo parengta.  

2019 m. pasibaigė Socialinio darbo studijų programos akreditavimo procesas, prasidėjęs 2017 

m. SKVC direktoriaus 2018-05-23 įsakymu Nr. SV6-17 ši programa akredituota 6 metams, t. y. iki 

2024-05-23. 

Dėl besikeičiančios studijų programų vertinimo tvarkos, akreditavimo procesas šalyje buvo 

sustabdytas.  

2018 m. numatyta taikyti nauja studijų krypčių vertinimo ir akreditavimo tvarka buvo paskelbta 

negaliojančia. Nauja studijų krypčių vertinimo ir akreditavimo tvarka ŠMSM patvirtinta, SKVC 

numatytas penkerių metų vykdomų programų vertinimo planas, tačiau kol kas nepaskelbta programų 

savianalizės rengimo metodika. 

1.1.3. Studijų programų rengimo ir akreditavimo rezultatai 
 

Ketinamų vykdyti programų rengimo ir akreditavimo rezultatai nesikeitė, nes naujų programų 

parengta nebuvo. Tai matoma lentelėje.  

 
2 lentelė. Studijų programų rengimo ir akreditavimo rezultatai 

 

Studijų programų rengimo 

ir akreditavimo veiklos 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Parengta naujų studijų 

programų, vnt. 

5 6 4 3 2 1 0 0 0 

26. Socialinė pedagogika 

(SP) 

- 2

20 
0 * - - - - 

27. Maitinimo verslo 

organizavimas (MV) 

- 1

12 
0 * - - - - 

28. Kultūrinės veiklos 

vadyba (KV) 

- 1

15 
0 * - - - - 

  1

1079 

9

983 

9

923 

8

821 

7

725 

6

630 

5

586 
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Iš jų akredituota SKVC, vnt.  5 3 2 2 2 1 - - - 

Iš jų priimti studentai 

(suformuotos grupės) 
4 2 1 1 2+1 - - - - 

Atliktas vykdomų studijų 

programų išorinis 

vertinimas, vnt. 

- 1 5 4 2 2 4 - 1 

Iš jų: 

akredituota maksimaliam 

terminui 

- 1 - - - - - 1 - 

akredituota minimaliam 

terminui 
- - 4 4 2 1 2 - - 

neakredituota - - 1 - - 1 - 1* - 

laukiama išvadų       2 - 1 

Parengta ir teikta vertinti 

savianalizė, vnt. (išorinis 

vertinimas bus vykdomas 

kitais metais) 

- - 2 - 2 - - - - 

*- dėl neakredituotos Teisės studijų programos buvo teikta apeliacija ir kreiptasi į teismą. 

 

Kaip matome, 2019 m. taip pat nebuvo parengta nė viena nauja studijų programa. Seime 

patvirtinus Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimus, kuriais numatytas 5 kvalifikacinio lygmens 

programų įgyvendinimas, 2019 m. buvo planuojama rengti naujas 5 lygio programas, tačiau nesant 

poįstatyminiams teisės aktams, planuotos programos nebuvo parengtos ir neteiktos vertinti.  

2017 m. pradėtas Teisės studijų programos vertinimas. 2018-03-21, surinkus 10 balų, gautas 

neigiamas įvertinimas (neakredituoti). Dėl šios programos buvo pateikta apeliacija, o jos netenkinus, 

kreiptasi į teismą dėl neteisingo vertinimo. Teismo procesas baigėsi sėkmingai, todėl 2019 m. rugsėjo 

mėnesį vyko pakartotinis šios studijų programos išorinis vertinimas ir akreditavimas. Gautas vertinimo 

išvadų projektas, kuris leidžia tikėtis teigiamų vertinimo rezultatų. 

 

Pasiūlymai veiklai tobulinti 

 

1.Įvertinti studijų programų rezultatų ir dalykų atitikimą rinkos ir technologijų raidos 

iššūkiams, pasitelkus veiklos pasaulio atstovus (darbdavius, socialinius partnerius ir kt.), ir pagal 

poreikį atnaujinti studijų rezultatus ir programų turinį, orientuojant į ECTS sistemos tolimesnį diegimą. 

2.Atlikti absolventų ir darbdavių nuomonės tyrimus dėl studijų kokybės ir parengtų specialistų 

pasirengimo darbui pagal studijų programas.  

3.Koncentruoti programų skaičių, orientuojantis į 5–6 studijų kryptis. Programų lankstumą 

užtikrinti per specializacijas. 

4.Parengti tarptautinę studijų programą, sudarančią sąlygas dalinėms studentų studijoms 

užsienyje. 

1.1.4.  Studentų skaičiaus dinamika pagal studijų programas, studijų formas bei 
finansavimo pobūdį 

 

2019 m. gruodžio 31 d. kolegijoje studijavo 564 studentai, t. y. 9,5 proc. mažiau negu 2018 m. 

gruodžio 31 dienai (1 pav.). Studentų skaičiaus mažėjimui įtaką daro minimalaus konkursinio balo 
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didėjimas, mažėjantis stojančiųjų skaičius bei studentų „nubyrėjimas“. Didesnis studentų skaičiaus 

mažėjimas stebimas Verslo ir technologijų fakultete. Jei 2017 m. ir 2018 m. šiame fakultete studentų 

studijavo daugiau nei Edukologijos ir socialinio darbo fakultete, tai 2019 m. pastarajame studijavo 

9,22 proc. studentų daugiau. Tam įtakos turi ir didesnis socialinių mokslų populiarumas nei 

technologinių mokslų tarp stojančiųjų. 

 

 
 

1 pav. Studentų skaičiaus kaita 2017–2019 m. gruodžio 31 d. 

 

2019 m. gruodžio 31 d. daugiausia kolegijos studentų , t. y. 28,24 proc., studijavo verslo ir 

viešosios studijų krypčių grupės programas. Socialinius mokslus studijavo 19,54 proc. kolegijos 

studentų, inžinerijos mokslus – 17,9 proc., o ugdymo mokslus – 16,34 proc. kolegijos studentų. 

Mažiausiai studentų studijavo technologijų mokslus – 1,4 proc. ir humanitarinius mokslus – 1,95 proc., 

kadangi į šių studijų krypčių grupių studijų programas 2019 m. nebuvo priimta pirmakursių. (2 pav.) 

pateikiamas kolegijos studentų pasiskirstymas pagal studijų krypčių grupes 2019 m. gruodžio 31 d. 

 

 
2 pav. Studentų dalis proc. pagal studijų krypčių grupes 2019 m. gruodžio 31 d. 

 

Studentų skaičius pagal studijų programas ir studijų formas 2017–2019 m. pateikiamas 3 

lentelėje. 
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3 lentelė. Studentų skaičius pagal studijų programas ir studijų formas 2017–2019 m.  

 

Studijų programos 

pavadinimas 

Studentų skaičius 

2017 m. 2018 m. 2019 m. 

NS IS Iš viso NS IS Iš viso NS IS Iš viso 

Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas 

Vaikystės pedagogika 0 64 64 6 71 77 10 82 92 

Kultūros ir sporto 

industrijų vadyba 
39 0 39 29 11 40 15 20 35 

Sveikatingumo ir 

grožio verslas 
0 15 15 0 14 14 0 14 14 

Socialinis darbas 34 97 131 21 98 119 24 86 110 

Teisė ir viešieji 

pirkimai 
11 54 65 1 42 43 0 46 46 

Verslo anglų kalba 17 0 17 13 0 13 11 0 11 

Šokio pedagogika 2 6 8 0 0 0 0 0 0 

Iš viso ESDF 103 236 339 70 236 306 60 248 308 

Verslo ir technologijų fakultetas 

Automobilių techninis 

eksploatavimas 
11 31 42 10 24 34 1 14 15 

Buhalterinė apskaita 17 61 78 5 74 79 4 81 85 

Informacinių sistemų 

technologijos 
25 29 54 14 35 49 0 36 36 

Įmonių ir įstaigų 

administravimas 
10 33 43 10 26 36 10 15 25 

Verslo valdymas 0 11 11 0 0 0 0 0 0 

Maitinimo 

technologijos 
17 25 42 1 16 17 0 8 8 

Žemės ūkio 

technologijos 
10 14 24 2 7 9 0 0 0 

Transporto logistikos 

technologijos 
34 40 74 32 61 93 21 66 87 

Iš viso VTF 124 244 368 74 243 317 36 220 256 

Iš viso kolegijoje 227 480 707 144 479 623 99 465 564 

 

Kolegijoje studijos vykdomos nuolatine ir ištęstine studijų formomis. 2019 m. gruodžio 31 d. 

nuolatine forma studijavo 99 studentai, o ištęstine – 465 studentai. Studentų skaičiaus pagal studijų 

formas dinamika 2017–2019 m. gruodžio 31 d. pateikta 3 paveiksle. 
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3 pav. Studentų skaičiaus pagal studijų formas dinamika 

 

Tikėtina, kad nuolatinės studijų formos studentų skaičiaus mažėjimui (2019 m. gruodžio 31 d. 

nuolatinės formos studentų buvo 56 proc. mažiau nei 2017 m. gruodžio 31 d.) įtaką padarė ir 

kiekvienais metais mokyklas baigiančių vis mažesnis abiturientų skaičius, ir gana sunki finansinė 

studentų padėtis (turi derinti studijas su darbu).  

  Jei 2017 m. ir 2018 m. apie 50 proc. studentų studijavo valstybės finansuojamose vietose, tai 

2019 m. stebimas žymus valstybės finansuojamų studentų skaičiaus sumažėjimas (2019 m. gruodžio 

31 d. valstybės finansuojamų studentų buvo tik 34 proc. nuo visų studijuojančiųjų (4 pav.). 

 
4 pav. Studentų skaičiaus pagal finansavimo pobūdį dinamika 

 

Tikėtina, kad tam įtakos turėjo ir sumažėjęs socialinių mokslų finansavimas, ir kolegijos 

priimtas sprendimas 2019 m. į šešias studijų programas vykdyti tik tiesioginį priėmimą (tuomet 

stojantieji negali pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas). 

1.1.5. Studentų priėmimo rodiklių dinamika 
 

2019 m. kolegija dalyvavo LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendram 

priėmimui organizuoti) organizuotame bendrajame priėmime su kitomis aukštosiomis mokyklomis. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro buvo nustatyti aukštesni minimalieji rodikliai – reikalavimas 

išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos ir matematikos VBE ne mažesniu kaip 25 balų 
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aritmetiniu vidurkiu stojant į kolegijas ir mažiausias konkursinis balas – 4,3 (2018 m. buvo 2 balai). 

LAMA BPO duomenimis, kolegijose studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose 2019 m. 

sudaryta 22 proc. sutarčių mažiau nei 2018 m., o į valstybės finansuojamas vietas kolegijos priėmė 6 

proc. mažiau studentų negu praėjusiais metais. Su valstybinėmis kolegijomis pasirašytų studijų 

sutarčių dinamika pateikta 4 lentelėje (duomenys iš LAMA BPO). 
 

4 lentelė. Su valstybinėmis kolegijomis pasirašytų studijų sutarčių skaičius 

 

Aukštoji mokykla 

Sutarčių dėl 

valstybės 

finansuojamų, studijų 

stipendijų vietų 

skaičius 

Pokytis, 

proc. 

(vf+vnf/

st) 

Sutarčių dėl 

valstybės 

nefinansuojamų 

vietų skaičius 

Pokytis, 

proc. 

(vnf) 

Bendras 

pokytis, 

proc. 

2019 2018  2019 2018   

Marijampolės kolegija 56 78 -28 25 42 -40 -33 

Alytaus kolegija 87 166 -48 40 40 - -38 

Panevėžio kolegija 110 175 -37 62 194 -68 -53 

Šiaulių valstybinė 

kolegija 

196 245 -20 95 149 -36 -26 

Utenos kolegija 130 139 -6 117 185 -37 -24 

Klaipėdos valstybinė 

kolegija 

318 430 -26 244 378 -35 -30 

Kauno technikos kolegija 280 323 -13 110 239 -54 -31 

Kauno kolegija 1213 1124 +8 535 843 -37 -11 

Vilniaus kolegija 1595 1471 +8 613 959 -36 -9 

 

Beveik visose regioninėse kolegijose bendras pasirašytų sutarčių skaičius yra 30 ir daugiau 

proc. mažesnis nei 2018 m. Apie 10 proc. pakviestųjų studijuoti sumažėjo net tokiose kolegijose kaip 

Kauno kolegija ir Vilniaus kolegija. Šie duomenys rodo, kad mažėjantis stojančiųjų skaičius – viena iš 

svarbiausių problemų visose kolegijose. 

 Marijampolės kolegija kartu vykdė ir tiesioginį priėmimą. 2019 m. studentų priėmimas 

vykdytas į 12 studijų programų, 6 iš jų, t. y. Teisė ir viešieji pirkimai, Kultūros ir sporto industrijų 

vadyba, Sveikatingumo ir grožio verslas, Maitinimo technologijos, Automobilių techninis 

eksploatavimas, Tarptautinio verslo administravimas skelbtos tik per tiesioginį priėmimą. Per LAMA 

BPO buvo skelbtos Socialinio darbo, Vaikystės pedagogikos, Transporto logistikos technologijų, 

Buhalterinės apskaitos, Verslo anglų kalbos ir Informacinių sistemų technologijų studijų programos. 

Per LAMA BPO priėmimą buvo nesuformuota Verslo anglų kalbos studijų programos grupė, o per 

tiesioginį priėmimą nesuformuotos Maitinimo technologijų, Automobilių techninio eksploatavimo ir 

Tarptautinio verslo administravimo studijų programų grupės. 

Į pirmą kursą 2019 m. spalio 1 d. priimta studijuoti 157 studentai, t. y. 10,8 proc. mažiau nei 

praėjusiais metais (5 pav.). Tikėtina, kad tam įtakos turėjo ir didesni minimalūs reikalavimai 

stojantiesiems, ir sumažėjęs stojančiųjų skaičius į aukštąsias mokyklas. Per pastaruosius trejus metus 

stebimas žymus priimtųjų skaičiaus mažėjimas Verslo ir technologijų fakultete. Tam įtakos turi ir 

mažėjantis informatikos bei inžinerijos studijų krypčių grupių studijų programų populiarumas. 
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5 pav. Priimtųjų skaičiaus kaita fakultetuose 2017–2019 m. spalio 1 d. 

 

Vertinant priimtųjų skaičių pagal finansavimo pobūdį, stebimas neigiamas pokytis priimtųjų į 

valstybės finansuojamas vietas ir teigiamas pokytis į valstybės nefinansuojamas studijų vietas (6 pav.). 

 

 
6 pav. Priimtųjų skaičiaus kaita pagal finansavimo pobūdį 2017–2019 m. spalio 1 d. 

 

Tikėtina, kad 2019 m. valstybės finansuojamų studentų skaičiaus sumažėjimui įtakos turėjo tai, 

kad į 6 studijų programas priėmimas buvo vykdomas tik per tiesioginį priėmimą, o į finansuojamas 

vietas stojantieji pretenduoti negalėjo. 

Populiariausios tarp stojančiųjų, kaip ir ankstesniais metais, buvo Vaikystės pedagogikos, 

Socialinio darbo ir Buhalterinės apskaitos studijų programos. Priimtųjų skaičius daugiausia sumažėjo 

Inžinerijos ir Humanitarinių studijų krypčių grupių studijų programose. Priimtųjų skaičius pagal 

studijų programas pateiktas 5 lentelėje. 
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5 lentelė. Priimtųjų skaičius pagal studijų programas (spalio 1 d.) 

 

Grupė 2017 m. 2018 m.  2019 m. 

Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas 

Kultūros ir sporto vadyba 18 10 10 

Socialinis darbas 29 27 32 

Teisė 15 14 20 

Sveikatingumo ir grožio verslas 0 0 9 

Verslo anglų kalba 0 12 0 

Vaikystės pedagogika 11 27 35 

Iš viso ESDF 73 90 106 

Verslo ir technologijų fakultetas 

Automobilių techninis eksploatavimas 15 1 0 

Buhalterinė apskaita 35 31 22 

Įmonių ir įstaigų administravimas 26 0 0 

Informacinių sistemų technologijos 15 11 11 

Sausumos transporto logistikos technologijos 35 43 18 

Iš viso VTF 126 86 51 

Iš viso kolegijoje 199 176 157 

 

Nagrinėjant vidutinius priimtųjų konkursinius balus pagal studijų programas, nustatyta, kad 

aukščiausi konkursiniai balai yra pakviestųjų studijuoti Informacinių sistemų technologijos, Vaikystės 

pedagogikos, Buhalterinės apskaitos studijų programas (7 pav.). 

 
7 pav. Priimtųjų vidutiniai konkursiniai balai studijų programose 

 

Visų įstojusių į kolegiją (ir per tiesioginį, ir per bendrąjį priėmimą) 2019 m. vidutinis 

konkursinis balas buvo 5,42. LAMA BPO duomenimis, įstojusiųjų į Marijampolės kolegiją per 

bendrąjį priėmimą, vidutinis konkursinis balas į valstybės finansuojamas studijų vietas buvo 5,97, o į 

valstybės nefinansuojamas studijų vietas – 5,12. Bendras vidutinis konkursinis balas Lietuvos 

kolegijose valstybės finansuojamose vietose – 6,03, o valstybės nefinansuojamose vietose – 4,82.  

Vidutinių balų palyginimas rodo, kad priimtieji į Marijampolės kolegiją yra gana motyvuoti ir stipriai 

pasiruošę. 
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1.2. STUDIJŲ PROCESAS IR REZULTATAI 

1.2.1. Studijų programų realizavimas ir Studijų rezultatų baigiamojo vertinimo 
rodiklių analizė 

A. Studijų programos realizavimo procesas  

Marijampolės kolegijos studijų programos realizavimo procese išskiriami trys etapai: 1. 

Teorinis ir praktinis mokymas; 2. Praktikos atlikimas; 3. Vertinimas. Studijų programos realizavimo 

procesui pagal kolegijos kokybės vadybos sistemą yra nustatyti 4 monitoringo rodikliai:  

 
6 lentelė. Monitoringo rodikliai. 

 
2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 

13.1. Dėstytojų kvalifikacinės sudėties atitiktis 

studijų programoje proc. (100 proc.);  
82,4 66,7 72,72 69,2 

13.2. Studentų, neturinčių akademinių skolų, 

skaičius (proc., ne mažiau kaip 80 proc.);  
94 95,4 93,6 98,37 

13.3. Lėšos, skirtos dalyko studijų realizavimo 

materialinei bazei atnaujinti, įskaitant literatūrą 

(Eur, ne mažiau nei 0,5 proc. nuo biudžeto);  

13608/ 

1919283 = 

0,7 

14078/ 

1851761= 

0,76 

22818,5/ 

1700000 = 

1,3 

19375,50/ 

1624500 = 

1,2 

13.4. Mokslo metais nutraukusiųjų studijas 

skaičiaus ir bendro studentų skaičiaus santykio 

rodiklis (maks. 34, min. 5 proc.).  

17,89 19,45 13,34 17,55 

 

13.1. Dėstytojų kvalifikacinės sudėties atitiktis studijų programose – 2018–2019 m. m. sudaro 

72,72 proc.  

Dėstytojų kvalifikacinės sudėties atitiktis studijų programoje nesiekia reikiamo rodiklio (100 

proc.) ir 2018–2019 m. m. sudaro 69,2 proc. (ESDF – 100 proc., t. y. nuosekliai gerinant situaciją 

pasiektas reikiamas rodiklis. VTF – 50,0 proc., t. y. netenkina 3-e studijų programose). Šis rodiklis iki 

2017–2018 m. m. gerėjo, tačiau 2018–2019 m. m. ir 2019–2020 m. m. blogėjo, nes tik dvi VTF 

programos atitinka reikalavimus (IT, TL).  

Mokslo laipsnį turinčių dėstytojų dėstomų krypties dalykų studijų kreditų skaičiaus dalis turi 

būti ne mažiau 10 proc. Situacijos pokyčiai per trejus metus matomi 7 lentelėje. 

 
7 lentelė. Studijų programų dalis, kuriose tenkinamas dėstytojų kvalifikacinės atitikties rodiklis 

 

 

Programų dalis, kuriose mokslo laipsnį turinčių dėstytojų dėstomų dalykų ECTS 

kreditų dalis, atitinka reikalavimą, proc. (tenkinančių progr. skaič. iš vykdomų 

progr. skaič.) 

2013–2014 

m. m. 

2014–2015 

m. m. 

2015–2016 

m. m. 

2016–2017 

m. m. 

2017–2018 

m. m. 

2018–2019 

m. m. 

2019-2020 

m. m. 

ESDF 
14  

(1 iš 7) 

40  

(2 iš 5) 

80  

(4 iš 5) 

87,5  

(7 iš 8) 

85,71  

(6 iš 7) 

100  

(5 iš 5) 

83,3  

(5 iš 6) 

VTF n. d. 
28,6  

(2 iš 7) 

62,5  

(5 iš 8) 

87,5  

(7 iš 8) 

50,0  

(4 iš 8) 

50,0  

(3 iš 6) 

28,6  

(2 iš 7) 

MK  33,3  69,2  87,5  66,7  72,72  69,2 

 

Toliau analizuojama situacija konkrečiose programose.  
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8 lentelė. Dėstytojų kvalifikacinė sudėtis 2014–2018 m. 

 

Studijų programa 

Mokslo laipsnį turinčių dėstytojų dėstomų krypties dalykų  

ECTS kreditų skaičiaus procentas 
2014–2015 

m. m. 

2015–2016 

m. m. 

2016–2017 

m. m. 

2017-2018 

m. m. 

2018-2019 

m. m. 

2019-

2020 m. 

m. 

ESDF       

Socialinis darbas 11,1 6,7 15,6 20,0 22,2 26,7 

Teisė ir viešieji 

pirkimai 

8,9 8,9 13,3 15,2 15,2 17,4 

Kultūros ir sporto 

industrijų vadyba 

11,1 6,7 15,6 17,8 13,3 17,4 

Verslo anglų kalba - 8,3 11,1 11,1 13,3 11,1 

Vaikystės pedagogika  4,0 4,4 8,0 8,0 10,0 11,5 

Sveikatingumo ir 

grožio verslas 

- 27,3 13,3 11,1 10,9 11,1 

VTF       

Automobilių techninis 

eksploatavimas  

8,6 4,0 12,5 6,7 6,3 - 

Buhalterinė apskaita 0 4,0 3,0 2,2 4,2 3,0 

Įmonių ir įstaigų 

administravimas 

6,6 24,0 25,0 27,4 40,6 9,6 

Informacinių sistemų 

technologijos  

13,3 25,0 25,0 15,6 21,9 15,6 

Transporto logistikos 

technologijos  

- 12,0 12,5 28,9 34,4 29,6 

Žemės ūkio 

technologija  

6,7 7,0 18,8 11,9 6,3 - 

 

Visose ESDF studijų programose dirba pakankamas skaičius mokslo laipsnį turinčių dėstytojų, 

t. y. ne mažiau kaip 10 proc. krypties dalykų apimties dėsto mokslo laipsnį turintys dėstytojai. 

VTF mokslo laipsnį turinčių dėstytojų dėstomų krypties dalykų ECTS kreditų skaičius 

procentais 2019–2020 m. m. atskirose studijų programose mažesnis dėl nesuformuotų grupių (žr. 8 

lentelę). Studijų krypties dalykai, kuriuos dėsto mokslo laipsnį turintys dėstytojai, studijų planuose 

numatyti atitinkamuose semestruose, nesant suformuotoms nuolatinių ir (ar) ištęstinių studijų 

programų grupėms, dalykas nedėstomas. 

Taip pat visose studijų programose dirbantys dėstytojai turi ne žemesnį kaip magistro arba jam 

prilygintą kvalifikacinį laipsnį. 

13.2. Studentų, neturinčių akademinių skolų, skaičius (proc., ne mažiau kaip 80 proc.) – 

98,37 proc. Tačiau šis rodiklis nėra visiškai tikslus, nes rudens semestro skolininkai paaiškėja tik 

pasibaigus semestrui, t. y. 2020 m. sausio pabaigoje – vasario pradžioje. 

Kolegijoje nelikviduotų akademinių įsiskolinimų 2019 m. turėjo 10 studentų (4 kartus mažiau, 

nei ankstesniais metais), visi jie ištęstinių studijų studentai (8 pav.). Didžiausia „skolininkų“ dalis nuo 

programoje besimokančių visų studentų buvo automobilių techninio eksploatavimo ištęstinėse 

studijose.  
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8 pav. Studentų, neturinčių akademinių skolų dalis, proc. 

 

ESDF studentai 2019 m. pabaigoje nelikviduotų akademinių įsiskolinimų neturėjo (2018 m. jų 

turėjo 15, 2017 m. – 11 ESDF studentų. Studentų, neturinčių akademinių skolų, santykinė dalis tenkina 

rodiklio reikalavimus ir turi tendenciją svyruoti: mažiausia ji buvo 2018 m. (95,51 proc.), o didžiausia 

– 2019 m. (100,0 proc.). 

VTF 2019 m. studentų, neturinčių akademinių įsiskolinimų skaičius, lyginant su 2018 m. 

padidėjo 2,8, o lyginant su 2017 m. – 7,6 proc. punkto.  

2019 m. 100 proc. nuolatinių studijų ir 95,9 proc. ištęstinių studijų akademinių grupių studentai 

neturėjo nelikviduotų akademinių įsiskolinimų. 

Daugiausiai akademinių įsiskolinimų turėjo ištęstinių studijų Automobilių techninio 

eksploatavimo AT17IS (27,8 proc.), Buhalterinės apskaitos BA17IS (9,1 proc.), Informacinių sistemų 

technologijų IT16IS ( 6,7 proc.) grupių studentai. 

Konkrečios priežastys, nulemiančios akademinių skolų turėjimą, sunkiai prognozuojamos. 

Akivaizdu, kad dalis studentų, nepriklausomai nuo studijų formos, dirba ir lanko paskaitas pagal 

galimybes ir negeba arba nepakankamai geba studijuoti savarankiškai ir pan.  

Studijų rezultatams iš dalies įtaką daro dalykų dėstytojų ir studijų programų komitetų 

pirmininkų prevencinis darbas su silpnesnių gebėjimų ar/ir jau turinčiais akademinių įsiskolinimų 

studentais. 

13.3. Lėšos, skirtos dalyko studijų realizavimo materialinei bazei atnaujinti, įskaitant 

literatūrą (Eur, ne mažiau nei 0,5 proc. nuo biudžeto) – 1,2 dar nėra duomenų proc. 

Bendra materialinės bazės atnaujinimui skirta lėšų suma reikšmingai mažesnė, nei 2018 m., tai 

yra 19375,50 Eur (85 proc.) mažiau. Ypač sumažėjo VTF studijų reikmėms skirtos lėšos – net 89 

proc., lyginant su 2018 m.  

2019 m. buvo skirta 1974 Eur studijų realizavimo atnaujinimui ESDF, įskaitant literatūrą (2018 

m. – 8581 Eur, 2017 m. – 2218 Eur, 2016 m. – 2279 Eur).  

Studijų realizavimui ESDF skirtos lėšos kasmet paprastai svyruoja apie 2000 eurų. Tik 2018 m. 

jos buvo žymiai padidėjusios iki 8581 Eur, nes tai metais buvo įrengtos dvi specialios auditorijos (213 

a. ir 214 a.) Vaikystės pedagogikos studijų programos realizavimui. Mokomajai literatūrai (knygoms, 

periodiniams leidiniams) skirta 375,69 Eur, dar už 160,40 Eur gauta leidinių fizinių ir juridinių asmenų 

paramos forma.  
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VTF studijų materialinei bazei, praktinio mokymo įrangai įsigyti ir atnaujinti 2019 m. lėšų 

nebuvo skirta (2018 m. – 12 448,50 Eur, 2017 m. – 8790,56 Eur). Mokomajai literatūrai, vadovėliams 

(taip pat ir el. knygoms) įsigyti ir prenumeruoti 2019 m. buvo skirta 1429,00 Eur (18,5 proc. mažiau 

negu 2018 m.). Skiriamų lėšų sumažėjimą nulėmė mažėjantis studentų skaičius. 

 
9 pav. Lėšos, skirtos studijų realizavimo materialinei bazei atnaujinti, įskaitant literatūrą, eurais 

 

13.4. Mokslo metais nutraukusiųjų studijas skaičiaus ir bendro studentų skaičiaus santykio 

rodiklis (maks. 34, min. 5 proc.). Rodiklio reikšmės 2015 m. – 17,6; 2016 m. – 17,89; 2017 m. – 

19,45, 2018 m. – 13,34, 2019 m. – 17,55. 

Iš viso per 2018–2019 m. m. metus studijas nutraukė 108 studentai (2017–2018 m. m. – 94 

studentai, 2016–2017 m. m. – 141 studentas), iš jų nuolatinėse studijose 14 studentų, ištęstinėse – 94 

studentai. 

Studentų nubyrėjimo kaita fakultetuose pateikta 10 paveiksle. 

 

10 pav. Nutraukusiųjų studijas studentų dalis, proc. 
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Studentų nubyrėjimas ESDF turi tendenciją svyruoti. Nuolatinėse studijose jis buvo didžiausias 

2016–2017 m. m. (17,5 proc.), mažiausias – 2017–2018 m. m. (6,2 proc.), o ištęstinėse – didžiausias 

2018–2019 m. m. (17,9 proc.), mažiausias – 2017–2018 m. m. (13,1 proc.). 

Studentų nubyrėjimo padidėjimą 2018–2019 m. m., lyginant su 2017–2018 m. m., sąlygojo 

padidėjęs studentų nubyrėjimas Socialinio darbo, Teisės ir viešųjų pirkimų bei Kultūros ir sporto 

industrijų vadybos studijų programose. 2018–2019 m. m. nubyrėjusiųjų procentas visose studijų 

programose, išskyrus Teisės ir viešųjų pirkimų studijų programą, neviršija 34 proc., t. y. tenkina 

nustatytus reikalavimus.  

2018–2019 m. m. laikotarpyje nutraukusiųjų studijas skaičiaus ir bendro studentų skaičiaus 

santykio rodiklis ESDF – 17,2 proc.. Rodiklio reikšmė tenkina nustatytus reikalavimus (neviršija 34 

proc.).  

VTF studentų, nutraukusių studijas nuolatinėse studijose 2019 m. sumažėjo 7,61 procentiniu 

punktu ir 7,9 procentiniais punktais lyginant su 2017 m. (žr. 6 lentelę). 

Studentų, nutraukusių studijas ištęstinėse studijose, lyginant su 2018 m., taip pat nežymiai 

sumažėjo (1,7 procentiniu punktu).  

2019 m. nutraukusiųjų studijas skaičiaus ir bendro studentų skaičiaus santykio rodiklis VTF – 

17,9 proc. Rodiklio reikšmė tenkina nustatytus reikalavimus.  

 

Pasiūlymai Studijų programos realizavimo proceso veiklai tobulinti 

 

1. Įsigyti naujausios mokomosios ir mokslo literatūros Socialinio darbo, Teisės ir viešųjų 

pirkimų, Vaikystės pedagogikos, Kultūros ir sporto industrijų vadybos, Verslo anglų kalbos, 

Sveikatingumo ir grožio verslo studijų programų realizavimui. 

2. Įsigyti 10 licencijų darbui su kompiuterizuota teisės aktų sistema Infolex.Praktika. 

3. Organizuoti B1 ir B2 lygio anglų kalbos kursus dėstytojams. 

4. Tobulinti dėstytojų pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją. 

5. Ieškoti būdų studentų nubyrėjimui mažinti. 

 

B. Studijų rezultatų baigiamojo vertinimo procesas  

 

Studijų rezultatų baigiamasis vertinimas atliekamas vadovaujantis Marijampolės kolegijos 

kokybės vadybos sistemos Studijų rezultatų baigiamojo vertinimo procedūra MK PR-21. 

Studijų rezultatų baigiamojo vertinimo procesui pagal kolegijos kokybės vadybos sistemą yra 

nustatyti 5 monitoringo rodikliai, kurių pasiektos tokios reikšmės: 
9 lentelė. Monitoringo rodikliai. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Studijas baigusiųjų skaičius 258 212 196 206 147 

Leidimą ginti baigiamąjį darbą ir (ar) laikyti kvalifikacinį 

egzaminą gavusiųjų skaičiaus santykis su visu baigiamojo 

kurso studentų skaičiumi (proc.)  

97,4 98,6 99,6 98,1 100 

Teigiamą studijų rezultatų baigiamąjį vertinimą gavusiųjų 

procentas (ne mažiau kaip 90 proc.)  
98,7 99,0 97,03 99,0 100 

Studijų rezultatų baigiamųjų įvertinimų vidurkis pagal studijų 

programas (siekiamybė ne mažiau nei 7);  
8,4 8,14 8,12 8,18 8,36 

Neatitikčių skaičius dėl baigiamojo vertinimo. 0 0 0 0 0 

 

Baigusių studijas studentų skaičiaus kaita matoma 11–13 paveiksluose.  
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11 pav. Absolventų skaičius ESDF                12 pav. Absolventų skaičius VTF 

 

 
13 pav. Absolventų skaičius pagal studijų formas kolegijoje iš viso 

 

Bendras absolventų skaičius kolegijoje 2019 m., lyginant su 2018 m., buvo 59 mažesnis, ir tai 

yra susiję su mažėjančiu bendru studentų skaičiumi. 

Studijas baigusiųjų skaičius per paskutinius ketverius metus svyruoja. Tačiau reikėtų atkreipti 

dėmesį į tai, kad nuolatinių studijų absolventų skaičius turi tendenciją mažėti, o ištęstinių studijų 

absolventų skaičius iki šiol didėjęs, 2019 m. taip pat sumažėjo. 

Studentų pasirengimą ginti baigiamuosius darbus matome 10 lentelėje.  

 
10 lentelė. Leidimą ginti baigiamąjį darbą ir teigiamą studijų rezultatų baigiamąjį vertinimą gavusiųjų 

procentų palyginimas 

 

Studijų forma 

Leidimą ginti baigiamąjį darbą gavusiųjų 

procentas 

Teigiamą studijų rezultatų baigiamąjį 

vertinimą gavusiųjų procentas 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 
2019 

m. 

ESDF           

Nuolatinės 

studijos 
100,0 100,0 100,0 95,1 89,7 98,4 98,1 94,4 97,4 100,0 

Ištęstinės 

studijos 
100,0 100,0 98,4 98,5 92,7 96,2 99,0 96,8 98,4 100,0 

ESDF iš viso: 100,0 100,0 99,2 97,2 91,7 97,4 99,0 95,7 98,1 100,0 



20 

 

Studijų forma 

Leidimą ginti baigiamąjį darbą gavusiųjų 

procentas 

Teigiamą studijų rezultatų baigiamąjį 

vertinimą gavusiųjų procentas 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 
2019 

m. 

VTF           

Nuolatinės 

studijos 
94,2 100,0 100 94,6 100 100,0 100,0 97,5 100,0 100,0 

Ištęstinės 

studijos 
95,3 91,1 100 94,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

VTF iš viso: 94,7 95,6 100 94,3 100 100,0 100,0 98,8 100,0 100,0 

 

2019 m. daugumos ESDF ir visų VTF studijų programų baigiamųjų kursų studentai, gavę 

leidimą ginti baigiamąjį darbą, gavo ir teigiamą studijų rezultatų baigiamąjį vertinimą. Visi leidimą 

ginti baigiamąjį darbą gavusieji studentai gavo teigiamą įvertinimą. Bendras gavusių leidimą ginti 

baigiamąjį darbą studentų skaičiaus santykis su visu baigiamojo kurso studentų skaičiumi ESDF yra 

91,7 proc. Lyginant su 2018 ir 2017 m., šis santykis sumažėjo, nes didesnis skaičius studentų prieš 

baigiamųjų darbų gynimą katedroje išėjo akademinių atostogų. 

Baigiamųjų darbų įvertinimų vidurkiai 2019 m. mažiau skyrėsi ESDF studijų formose, tačiau 

pastebimai skyrėsi VTF studijų formose (14–15 paveikslai).  

 

          
 

14 pav. ESDF studijų rezultatų baigiamųjų įvertinimų          15 pav. VTF studijų rezultatų baigiamųjų 

įvertinimų vidurkių palyginimas                                            vidurkių palyginimas 

 

Studijų rezultatų baigiamųjų įvertinimų vidurkis 2019 m., lyginant su 2018 ir 2017 m., turi 

didėjimo tendenciją. Nuolatinėse studijose 2018 m. aukščiausi baigiamieji įvertinimai yra Kultūros ir 

sporto industrijų vadybos studijų programos absolventų (8,62), o žemiausi – Verslo anglų kalbos 

studijų programos absolventų (7,60). Ištęstinėse studijose aukščiausi įvertinimai yra Socialinio darbo 

(8,82), o žemiausi – Sveikatingumo ir grožio verslo (8,14) programos absolventų. Pastebima, kad 

visose studijų programose įvertinimų vidurkis viršija 7 balus, o tai tenkina nustatytus reikalavimus. 

Baigiamųjų įvertinimų vidurkis per pastaruosius trejus metus nuolatinėse studijose turi tendenciją 

svyruoti: jis buvo didžiausias 2019 m. (8,31), o mažiausias – 2018 m. (7,90). Ištęstinėse studijose 

baigiamųjų įvertinimų vidurkis per paskutinius trejus metus turi didėjimo tendenciją. Ši didėjimo 

tendencija nulėmė ir bendro baigiamųjų įvertinimų vidurkio augimą per pastaruosius 3 m.    

2019 m. aukščiausiais balais (9,00) įvertinti buvo Informacinių sistemų technologijų ir Žemės 

ūkio technologijų, (8,80) Įmonių ir įstaigų administravimo bei Transporto logistikos technologijų 

ištęstinių studijų studentų parengti ir apginti baigiamieji darbai. 

Žemiausiais balais įvertinti Automobilių ir traktorių techninio eksploatavimo ištęstinių (7,29) ir 

(7,33) nuolatinių studijų, Maitinimo technologijų Ištęstinių studijų (7,29) studentų parengti ir apginti 

Baigiamieji darbai. 
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Baigiamųjų įvertinimų vidurkis per pastaruosius trejus metus tiek nuolatinėse, tiek ištęstinėse 

studijose svyruoja, nepriklausomai nuo kokių nors realių faktorių – nuolatinėse studijose didžiausias 

2019 m. (8,33) Informacinių sistemų technologijų, mažiausias – taip pat 2019 m. (7,33) Automobilių 

techninio eksploatavimo studijų programų. Ištęstinėse studijose didžiausias – 9,00, mažiausias – 7,29 

Neatitikčių dėl baigiamojo vertinimo užfiksuota nebuvo. 

 

Pasiūlymai Studijų rezultatų baigiamojo vertinimo proceso veiklai tobulinti 
 

1. Rengiant Socialinio darbo studijų programos studentų baigiamuosius darbus iškelti mažiau 

uždavinių ir atlikti gilesnius tyrimus. 

2. Vaikystės pedagogikos studijų programos baigiamuosiuose darbuose atlikti gilesnius 

tyrimus, atitinkančius iškeltus uždavinius.  

3. Rengiant Kultūros ir sporto vadybos studijų programos studentų baigiamuosius darbus 

naudotis šiuolaikiškais literatūros šaltiniais, atkreipti dėmesį į darbuose bei prezentacijose 

pasitaikančias gramatines, stiliaus, korektūros klaidas, kai kuriuose darbuose labiau išplėtoti teorinę 

dalį, labiau susieti darbo turinį su pagrindine tema, daugiau dėmesio skirti gilesnei analizei, 

apibendrinimui.  

4. Rengiant Verslo anglų kalbos studijų programos studentų baigiamuosius darbus atkreipti 

dėmesį į kartais pasitaikančias apipavidalinimo, pavienes rašybos ir skyrybos klaidas. 

5. Baigiamųjų darbų vadovams rekomenduojama užtikrinti, kad baigiamųjų darbų literatūros 

šaltinių sąrašuose būtų ne mažiau kaip trys šaltiniai anglų kalba. 

6. Rengiant baigiamuosius darbus 2020 m., pasiekti, kad būtų griežtai laikomasi Baigiamųjų 

darbų rengimo reglamento reikalavimų dėl literatūros ir informacijos šaltinių lietuvių ir užsienio 

kalbomis sąrašo, šaltinių citavimo.  

7. Rengiant Automobilių techninio eksploatavimo, Maitinimo technologijų studijų programų 

baigiamuosius darbus atsižvelgti į Kvalifikavimo komisijų pastabas dėl temų šiuolaikiškumo, 

aktualumo ir įvairovės. 

Rekomenduoti Kvalifikavimo komisijoms, kad, pasibaigus baigiamųjų darbų gynimui, 

komisijos nariai įvertintų baigiamųjų darbų praktinę vertę ir komisijos įvertinimas būtų 

užprotokoluotas. 

1.2.2. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 
 

Informacija apie bendradarbiavimą su socialiniais partneriais pateikta 11 lentelėje. 

 
11 lentelė. Bendradarbiavimo sritys su socialiniais partneriais 

 

Institucijos pavadinimas Bendradarbiavimo formos 

Mykolo Romerio universiteto Edukologijos 

ir socialinio darbo institutas 

Tęstinių studijų organizavimas ESDF 

absolventams, magistrantūros studijų 

organizavimas 

Marijampolės socialinės rūpybos įstaigos Profesinės veiklos praktikų organizavimas 

Marijampolės Nevyriausybinės 

organizacijos 

Profesinės veiklos praktikų organizavimas 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Profesinės veiklos praktikų organizavimas 

Marijampolės bendrojo lavinimo mokyklos Profesinės veiklos praktikų organizavimas 

Kultūros įstaigos Profesinės veiklos praktikų organizavimas 

Sporto įstaigos Profesinės veiklos praktikų organizavimas 

Kelionių agentūros Profesinės veiklos praktikų organizavimas 

Verslo įmonės Profesinės veiklos praktikų organizavimas 

Teisėsaugos institucijos Profesinės veiklos praktikų organizavimas 

KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas, KTU Bendradarbiavimas tobulinant studijų procesą bei 
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chemijos fakultetas, KTU Maisto institutas, 

VDU Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio 

inžinerijos, Bioekonomikos plėtros bei 

Agronomijos fakultetai, Lietuvos sporto 

universitetas. 

specialistų parengimą, rengiant mokslines-

praktines konferencijas, seminarus, dalijimasis 

akademine, metodine ir dalykine patirtimi.  

Marijampolės profesinio rengimo centras. Bendradarbiavimas keičiantis ir dalijantis 

patirtimi, žiniomis bei informacija, stiprinant 

specialistų profesinius ryšius, gerinant studentų 

praktinio mokymo galimybes ir didinant praktinio 

mokymo priemonių bei įrangos naudojimą bei 

prieinamumą. 

Ūkininkai, įvairios įmonės ir organizacijos, 

kuriose, be kitų tarpusavio įsipareigojimų, 

studentai atlieka profesinės veiklos 

praktikas. 

 

Bendradarbiavimas gerinant specialistų rengimo 

kokybę, plėtojant abiem pusėms naudingą 

aukštosios mokyklos ir verslo įmonės 

bendradarbiavimą, rengiant specialistus su 

koleginiu išsilavinimu, absolventus integruojant į 

darbo rinką, keliant darbuotojų kvalifikaciją, 

dalinantis profesine patirtimi, vertinant parengtų 

specialistų gebėjimus ir kompetencijas. 

 

Sutarčių sudarymas dėl profesinės veiklos praktikų matomas 16 paveiksle. 

 

 
16 pav. Sudarytų sutarčių dėl profesinės veiklos praktikų organizavimo skaičiaus palyginimas 

 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad sudarytų sutarčių dėl profesinės veiklos praktikų organizavimo 

skaičius turi tendenciją svyruoti.  

ESDF 2019 m. iš viso buvo sudaryta 391 trišalė sutartis dėl profesinės veiklos praktikų 

organizavimo (2018 m. – 343 sutartys, 2017 m. – 382 sutartys, 2016 m. – 343 sutartys). Didžiausias jis 

buvo 2019 m., o mažiausias – 2014 ir 2015 m. Sutarčių skaičiaus padidėjimą 2019 m., lyginant su 

2018 m., nulėmė tai, kad buvo atsisakyta likusių dvišalių praktikos sutarčių, jas pakeičiant trišalėmis. 

Tai nulėmė ir bendro kolegijos sutarčių skaičiaus didėjimą. 

VTF 2019 m. buvo pasirašyta 181 trišalė sutartis (2018 m. – 239, 2017 m. – 281) su įvairiomis 

institucijomis dėl studentų profesinių veiklos praktikų. Pasirašomų sutarčių skaičius mažėja dėl 

mažėjančio studentų skaičiaus. 
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2019 m. buvo tęsiamas profesinis bendradarbiavimas su anksčiau sutartis pasirašiusiomis 

institucijomis – „Arvi“ ir Ko įmonių grupe, UAB „Mantinga“, UAB „Stevila“, žemės ūkio 

bendrovėmis, kavine „Nuošalė“, UAB „Apto IT“. 

1.3. ABSOLVENTŲ KARJERA 

 

Kolegijoje yra nuolat vykdoma absolventų įsidarbinimo stebėsena. Absolventų įsidarbinimo 

duomenys renkami praėjus 6 mėn. po studijų baigimo. Duomenys patikslinami praėjus vieneriems 

metams po studijų baigimo ir vėliau nuolat atnaujinami. 

Kolegijos absolventų karjeros stebėsena 2019 m. buvo vykdoma remiantis Užimtumo tarnybos 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Karjeros valdymo informacinės sistemos (KVIS) 

duomenimis bei studijų programų komitetų pirmininkų pateikta informacija.  

Pagal Užimtumo tarnybos (UT) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. 

gruodžio 17 d. duomenis, 2019 m. absolventų įsidarbinimo rodiklis – 92,64 proc., 2018 m. absolventų 

įsidarbinimo rodiklis – 90,31 proc., 2017 m. absolventų – 93,37 proc. Tai rodo, kad kolegijos 

absolventų įsidarbinimo lygis per pastaruosius trejus metus kito nežymiai. 2019 m. absolventų iš 5 

studijų programų (baigė 12 studijų programų absolventai) nebuvo registruota UT. Visų studijų 

programų 2019 m. absolventų įsidarbinimo rodikliai, pagal UT duomenis, pateikti 12 lentelėje. 

 
12 lentelė. 2019 m. absolventų įsidarbinimas pagal Užimtumo tarnybos prie SAD ministerijos 

duomenis 

 

Studijų programa 
Programą baigusių 

studentų skaičius 

Registruotų UT 

skaičius 

Įsidarbinimo lygis, proc., 

2019-12-17 

VA 5 1 80 

SD 30 1 96,67 

KS 13 3 76,92 

SG 7 1 85,71 

TE 7 - 100 

VP 15 - 100 

MT 7 - 100 

AD 9 1 88,89 

AT 16 - 100,00 

IT 14 2 85,71 

TLV 5 - 100 

ŽŪ 8 1 87,5 

Iš viso 136 10 92,64 

 

Absolventų karjeros stebėsena vykdoma remiantis Karjeros valdymo informacine sistema 

(KVIS). Pagal dirbančių absolventų rodiklį (66, 0 proc.) kolegija užima aštuntą vietą tarp valstybinių 

kolegijų – KVIS dalyvių, tačiau regioninių kolegijų šis rodiklis yra labai panašus (17 pav.).  
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17 pav. Valstybinės kolegijos pagal dirbančių 2018 m. absolventų procentinę dalį (KVIS 

duomenys) 

 

Vertinant kolegijos dirbančių absolventų rodiklius pagal studijų kryptis, daugiausia dirbančių 

2018 m. absolventų yra baigusių Pedagogikos (88 proc.), Filologijos (75 proc.), Žemės ūkio mokslų 

(75 proc.), Socialinio darbo (73.33 proc.) studijų kryptis. Mažiausiai dirbančiųjų buvo tarp Verslo 

(33,33 proc.) ir Transporto inžinerijos (40 proc.) studijų krypčių absolventų (13 lentelė). 

 
13 lentelė. Dirbančių absolventų, praėjus 6 mėn. po studijų baigimo, pasiskirstymas pagal studijų 

kryptis (2018 m.) 

 

Studijų kryptis 
Absolventų 

skaičius 

Dirbančių 

absolventų 

skaičius 

Dirbančių 

absolventų 

procentinė dalis 

Pedagogika 24 22 88 

Filologija 12 9 75 

Žemės ūkio mokslai 12 9 75 

Socialinis darbas 30 22 73,33 

Maisto studijos 25 17 68 

Apskaita 21 14 66,67 

Teisė 27 16 59,26 

Informatikos 

inžinerija 
9 5 55,56 

Vadyba 15 8 53,33 

Transporto inžinerija 15 6 40 

Verslas 6 2 33,33 

Iš viso 197 130 66 

 

Karjeros centre teikiamos individualios karjeros konsultacijos (dėl gyvenimo aprašymo, darbo 

vietos paieškos, dėl asmeninio prisistatymo darbdaviui ir kt.). Prisijungę prie Karjeros valdymo 

informacinės sistemos (KVIS) studentai ir absolventai (pastarieji sistema gali naudotis dar 5 m. po 

studijų baigimo) gali savarankiškai pasinaudoti karjeros planavimo įrankiais, darbdaviams pateikti 

informaciją apie save, sužinoti daug praktinių patarimų, pasinaudoti darbo pasiūlymais ir praktikų 

galimybėmis.  

Siekiant, kad jauni žmonės apie savo karjerą pradėtų galvoti kuo anksčiau, 2019 m. pavasarį 

buvo suorganizuota 15 išvykų į regiono mokyklas: Marijampolės Sūduvos gimnaziją, Rygiškių Jono 
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gimnaziją, Vilkaviškio „Aušros“ gimnaziją, Šakių „Žiburio“ gimnaziją, Kalvarijos gimnaziją ir kitas. 

2019 m. gruodžio 3 d. dalyvavome „Sūduvos“ gimnazijoje vykusioje „Karjeros dienose – profesijų 

mugėje 2019“, kurioje buvo pristatytos studijų programos, gimnazistai turėjo galimybę testo pagalba 

išsiaiškinti savo profesinį kryptingumą. 

Kolegija dalyvavo „Aukštųjų mokyklų mugėje“ Kaune, kurioje mugės dalyviams buvo 

pristatyta studijų programos, pasirinkimo galimybės ir priėmimo tvarka bei konsultavome, kokių žinių 

ir gebėjimų reikia norint studijuoti pasirinktą studijų programą. 2019 m. kovo mėnesio pradžioje 

kolegija dalyvavo ir Studijų mugėje „Study in Europe“ Kijeve, kurioje net 22 šalių aukštosios 

mokyklos, tarp jų ir Marijampolės kolegija, siūlė Ukrainos moksleiviams bei studentams rinktis studijų 

programas jų šalyse. Studijų mugės metu taip pat buvo artimiau susipažinta su kolegomis iš kitų šalių 

bei buvo užmegzti naudingi ryšiai tolimesniam bendradarbiavimui. 

2019 m. gegužės 8 d. surengta „MarKo Karjera“, kurioje buvo galimybė iš arčiau susipažinti su 

regiono įmonėmis, jų veiklos specifika, įsidarbinimo galimybėmis. 

Marijampolės kolegijos Alumnų klubo tikslas - palaikyti kolegijos absolventų ryšius su „Alma 

Mater“, kurti ir puoselėti socialinius ryšius ir padėti tobulinti bendrąsias bei profesines kompetencijas. 

Informacijos sklaida kolegijos absolventams yra vykdoma Facebook socialinėje svetainėje. Alumnai 

kviečiami susitikti su savo buvusiais dėstytojais, bendrakursiais bei užmegzti naujas pažintis. Tačiau 

2019 m. susitikimų su alumnais neįvyko. 

Kolegijos tinklapyje ir Facebook socialinėje svetainėje nuolat skelbiama su karjera susijusi 

informacija. Karjeros centras glaudžiai bendradarbiauja su Viešosios komunikacijos ir marketingo 

skyriumi, Studentų atstovybe, kartu organizuoja įvairius renginius bei dalyvauja įvairiuose 

projektuose. 

1.4. VEIKLOS TARPTAUTIŠKUMAS 

1.4.1. Studentų ir dėstytojų judumo rodikliai 
Marijampolės kolegija yra tarptautinės Erasmus+ chartijos ir Erasmus+ programos 

dalyvė, todėl visa 2018 m. tarptautinė veikla vyko šios programos rėmuose. Pagrindinės veiklos: 

KA1 – studentų mobilumas studijoms ir praktikoms bei personalo mobilumas dėstymui ir 

mokymuisi; KA2 – Strateginių partnerysčių projektai.   

Pagrindiniai KA1 veiklos rodikliai 2019 m. gali būti vertinami pagal du pagrindinius 

kriterijus: 

• Erasmus+ programos lėšų (įskaitant ESF) įsisavinimas, 

•dėstytojų ir studentų tarptautiniai mainai. 

Judumo rodikliai priklauso nuo gauto finansavimo, kuris tiesiogiai priklauso nuo įstojusių 

studijuoti Marijampolės kolegijoje skaičiaus, ir nuo atvykstančių studentų bei dėstytojų pagal 

Erasmus+ mainų programą, skaičiaus. 

 
14 lentelė. Gautos lėšos 

 

 Europos komisijos (EK) 

2017–2018 19220 EUR 

2018–2019 29800 EUR 

2019–2020 33400 EUR 

 

 Europos struktūrinio fondo 

(ESF) 

2017–2019 12600 EUR, iš jų 4700 

2019/2020 
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15 lentelė. Erasmus+ dėstytojų mobilumo rodikliai 

 

Metai Išvykstantys Tikslas Šalis 

2017 
13 

 
Mokymosi vizitai 

Lenkija, Latvija, 

Bulgarija, Turkija 

 3 Dėstymo vizitai Turkija 

2018 4 Mokymosi vizitai Danija, Latvija 

 2 Dėstymo vizitai Kroatija 

2019 9 Mokymosi vizitai 
Turkija, Danija, 

Portugalija 

 2 Dėstymo vizitai Ispanija 

Metai Atvykstantys Tikslas Šalis 

2017 1 Mokymosi vizitai Turkija 

 1 Dėstymo vizitai  

2018 1 Dėstymo vizitas Jungtinė Karalystė 

2019 9 Mokymosi vizitai Lenkija, Turkija 

 4 Dėstymo vizitai Turkija, JK, Bulgarija 
 

2019 m. MK dėstytojų vizitų skaičius padidėjo nuo 6 vizitų (2018 m.) iki 11 vizitų (2019 m.). 

Atvykstančių dėstytojų vizitų padidėjo nuo 1 (2018 m.) iki 13 (2019 m.) 
 

16 lentelė. Erasmus+ studentų mobilumo rodikliai 

 

Metai Išvykstantys Tikslas Šalis 

2017 1 Studijos Portugalija 

9 Praktika Norvegija, Graikija, 

Kreta, Ispanija, 

Nyderlandai 

2018 1 Studijos Danija 

10 Praktika Kipras, Italija, 

Graikija, Ispanija, 

Airija, Norvegija, 

Danija, Nyderlandai 

2019 0 Studijos  

7 Praktika Airija, Olandija, 

Danija, Graikija, 

Norvegija, Vokietija 

Metai Atvykstantys Tikslas Šalis 

2017 0 Studijos  

0 Praktika  

2018 2 Studijos Turkija 

4 Praktika Turkija 

2019 8 Studijos Turkija 

2 Praktika Turkija 

 

Išvykstančiųjų studentų skaičius yra panašus.  

Atvykstančiųjų 2019 m. skaičius padidėjo. Dalinėms Erasmus+ studijoms buvo atvykę net 9 

studentai iš Turkijos universitetų į Informacinių sistemų technologijų, Teisės, Socialinio darbo ir 

Verslo anglų kalbos studijų programas. 2 studentai iš Sakarijos universiteto atliko praktiką mūsų 

kolegijoje. 
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1.4.2. Dvišalis bendradarbiavimas 
 
Dvišalis bendradarbiavimas įgyvendintas per Erasmus veiklas ir kolegijos administracijos 

lygmenyje bei katedrų tiesiogiai organizuotuose ir įgyvendintuose renginiuose fakultetuose. Kolegijos 

užsienio partnerių tinklas sudarytas iš Erasmus partnerinių institucijų ir dvišalio bendradarbiavimo 

partnerių. Buvo puoselėjami ilgalaikiai ryšiai su turimais partneriais bei pasirašytos sutartys su  naujais 

Erasmus partneriais: užsienio partnerių pasirinkimą grindė motyvacija suintensyvinti studentų 

mobilumą studijoms ir praktikai bei įtraukiant studijų programų, kurių studentai dar nebuvo išvykę 

dalinių studijų ar į praktiką užsienio šalyse, Erasmus veiklų dalyvius. 
2019 m. pasirašytos 6 naujos bendradarbiavimo sutartys su: The President Stanislaw 

Wojciechowski valstybine kolegija (Lenkija), Sirnak universitetu (Turkija), Trazbon universitetu 
(Turkija), Munzur universitetu (Turkija), Verslo Administracijos kolegija (Latvija), Bilecik Seyh 
Edebali universitetu (Turkija). 

1.4.3. Institucinė narystė 
 

Marijampolės kolegija yra EURASHE narė. 

1.4.4. Projektinė veikla 
 

Marijampolės kolegija dalyvavo Erasmus+ KA2 „Strateginės partnerystės“ programos 

projektuose: 

•„Projektais grįstas mokymasis“ (Project Based learning in VET). Pareiškėjas – Bornova 

Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turkija). Marijampolės kolegija – partneris. 

2019 m. vyko 3 tarptautiniai projekto susitikimai, dėstytojų ir studentų mokymai, mobilumai 

(Italija, Ispanija, Turkija). 

 
17 lentelė. Pateiktos paraiškos tarptautiniams projektams. 

 

 Teikta Projekto 

teikėjas/partneris 

Finansuoti 

2017 KA2- 4 projektai Partneris 1 

Nordplus- 1 projektas Teikėjas 0 

2018 KA2- 2 projektai Partneris 0 

Nordplus- 1 projektas Teikėjas 0 

2019 KA2 – 2 projektai Teikėjas/Partneris 1 

 

1.4.5. Kita svarbi informacija 
 

2019 m. Marijampolės kolegija nepriėmė nei vieno užsienio studento studijuoti nuolatinėms 

studijoms. 
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1.5. PARAMA STUDENTAMS  

1.5.1.  Akademinė parama 
 

Verslo ir technologijų fakultetas 

Fakultete siekiama sudaryti sąlygas įvairius poreikius turintiems studentams, lanksčiai 

taikomos įvairios studijų formos, studijų rezultatų aukštosiose mokyklose įskaitymas ir neformaliuoju 

ar savaiminiu būdu įgytų pasiekimų pripažinimas.  

Studentams sudarytos sąlygos naudotis dalykų kursais virtualioje aplinkoje. 2017 m. ir 2018 m. 

VTF dėstytojai parengė po 17 dalykų kursų virtualioje mokymosi aplinkoje, tačiau kursai neaprobuoti. 

2019 m. – dėstytojai parengė 15 kursų ir visi iš jų akredituoti. 

2017 m. Leidybos komisijoje neaprobuotas nei vienas VTF dėstytojo leidinys. 2018 m. 

aprobuotas lektoriaus M. Šnipaičio leidinys. 2019 m. – nebuvo pateikta Leidybos komisijai nė vieno 

leidinio. 

Dirbantys, vaikus auginantys studentai turi galimybę studijuoti pagal individualų grafiką (žr. 18 

lentelę): 

18 lentelė. VTF studentų, studijuojančių pagal individualų grafiką, skaičius 2017–2019 m. 

Metai Studentai, studijuojantys pagal individualų grafiką  

2017 19 

2018 7 

2019 2 

 

Kasmet pastebimas studentų, studijuojančių pagal individualų grafiką, mažėjimas. 2019 m. tik 

2 studentai pateikė prašymus studijuoti pagal individualų grafiką, tikėtina, kad prašymų mažėjimas 

susijęs su mažėjančiu studentų, studijuojančių nuolatine forma, skaičiumi. 

Kitose aukštosiose mokyklose arba kolegijoje studijavę fakulteto studentai gali pasinaudoti 

studijų rezultatų įskaitymo galimybe. Ataskaitiniu laikotarpiu fakultete buvo įskaityti 109 dalykų 

studijų rezultatai 38 studentams, tai yra beveik per pusę mažiau nei ankstesniu laikotarpiu (žr. 19 

lentelę).  

 
19 lentelė. Informacija apie studijų rezultatų įskaitymą VTF 2017–2019 m. 

Metai Studentų 

skaičius 

Įskaityti 

dalykai 

Įskaityti studijų rezultatai, 

įgyti kitose aukštosiose 

mokykloje kreditais 

Įskaityti studijų 

rezultatai, įgyti 

Marijampolės 

kolegijoje kreditais 

2017 56 235 578,5 284 

2018 72 238 588 412,5 

2019 38 109 306 127 

 

Įskaitytų studijų rezultatų skaičius priklauso nuo fakultete studijuojančių studentų, kurie 

anksčiau yra studijavę kitoje aukštojoje mokykloje ar kolegijoje, skaičiaus. 2019 m. pastebimas 

ženklus studijų rezultatų, anksčiau įgytų kitose aukštosiose mokyklose ir kolegijoje, įskaitymo 

mažėjimas. Tai sąlygojo mažesnis į kolegiją stojančių studentų, jau turinčių aukštąjį išsilavinimą arba 

nebaigusių studijų, skaičius.  

Pagal suderintą studijų turinį 2017–2019 m. fakulteto studentai vyko atlikti praktiką pagal 

Erasmus+ programą, 2017 m. buvo įskaityta profesinės veiklos praktika 6 studentams (36 kreditai), 

2018 m. – 4 studentams (24 kreditai), 2019 m. – 6 studentams (36 kreditai). 

Studentai turi galimybę dalyvauti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų 

pripažinimo studijų rezultatais vertinimo procese. 2018 m. šia galimybe pasinaudojo penki 

Buhalterinės apskaitos studijų programos studentai, prašę įskaityti 9 dalykus (42 kreditus). 2019 m. nė 
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vienas studentas nepateikė prašymo formalizuoti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytas 

kompetencijas. 

 

Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas 

 

ESDF bendruomenė 2019 m. didelį dėmesį skyrė studijų paramai. Pirmųjų kursų studentai, 

vykdant adaptacijos programą, supažindinti su studijų tvarka, pasirinktos programos studijų specifika, 

tolimesnė karjera, finansinės ir kitos paramos galimybėmis. Siekiant studijų organizavimo lankstumo, 

studentams, kurie dirba arba dėl kitų priežasčių negali sistemingai lankyti paskaitų, buvo leista 

studijuoti pagal individualių studijų grafikus, kuriais jie pasinaudojo:  2017 m. – 13 studentų, 2018 m. 

– 13 studentų, 2019 – 17 studentų. Šiems studentams paskaitų ir sesijos tvarkaraščiai buvo sudaryti 

atsižvelgiant į jų poreikius bei derinantis prie užimtumo darbe.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006-07-11 d. įsakymu Nr. 

ISAK-1463 ir Marijampolės kolegijos Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašu, Akademinės tarybos 

patvirtintu 2015-01-12, studentai, studijavę kitose studijų programose kolegijoje, kitose Lietuvos ir 

užsienio šalių aukštosiose mokyklose bei dalyvavę tarptautiniuose mainų projektuose, turėjo galimybę 

įskaityti studijuotus dalykus mūsų kolegijoje. 2017 m. – 97 studentams, 2018 m. – 66 studentams, 

2019 m. – 96 studentams. Studijų rezultatų įskaitymo 2017–2019 m. paskirstymas kreditais pateiktas 

20 lentelėje. 

 

20 lentelė. ESDF studijų rezultatų įskaitymo lentelė 
 

Metai 
Dalykų įskaitymas 

iš universitetų 

Dalykų įskaitymas 

iš kolegijų 

Tarptautinių 

mainų programų 

dalykų įskaitymas 

Marijampolės 

kolegijoje 

studijuoti dalykai 

2017 540 kr. 96 kr. 3 kr. 492 kr. 

2018 194,5 kr. 131,5 kr. 3 kr. 179,5 kr. 

2019 244 kr. (iš 264 kr.) 352 kr. (iš 372 kr.) 33 kr. 444 kr. (iš 468 kr.) 

 

Iš pateiktos statistikos matyti, kad studentų pasinaudoti studijų įskaitymo tvarka tendencijos 

nežymiai kinta. 2017 m. ir 2019 m. studentų bei įskaitomų kreditų skaičius buvo didelis (virš 1000 

kreditų), o 2018 m. – per pus mažesnis (508,5 kreditai). Iš viso per 2017 m. dalykai buvo įskaityti 97 

studentams, o kreditų skaičius išaugo iki 1 131. 2018 m. dalykai buvo įskaitomi 66 studentams, 

bendras kreditų skaičius taip pat sumažėjo iki 508,5 kr. Tais metais daugiausiai kreditų pageidavo 

įskaityti studentai, studijavę universitetuose – 194,5 kr., Marijampolės kolegijoje – 179,5 kr. bei iš kitų 

kolegijų – 131,5 kr. Šiais metais daugiausiai kreditų buvo įskaityta iš Marijampolės kolegijoje 

studijuotų dalykų, mažiausiai iš universitetų. Taigi, dalykų užskaitymas iš universitetinių studijų 

žymiai sumažėjo nuo 2017 m., tačiau išaugo įskaitymas iš Marijampolės kolegijos, taip pat labai 

padidėjo dalykų įskaitymas iš kitų kolegijų (šiais metais didžiausias). Tarptautinių mainų programų 

dalykų įskaitymas didžiausias 2019 m. – 33 kreditai. Šiais metais yra daugiausiai mūsų kolegijos 

absolventų, kurie, jau įgiję vieną ar kitą specialybę, sugrįžo studijuoti kitų studijų programų.   

2015-01-12 patvirtinus Marijampolės kolegijos Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašą, 6 

studentams  (iš viso 18 kr.) buvo įskaityti dalykai iš kitų švietimo įstaigų, ne tik aukštųjų mokyklų: 

Karaliaus Mindaugo ir Alytaus profesinio rengimo centrų, Lietuvos policijos mokyklos, Simno žemės 

ūkio mokyklos, Veisiejų Technologijų ir verslo mokyklos. Jau nuo 2017 m.  išlieka tendencija, kai 

studentai pageidauja įskaityti studijų rezultatus iš kelių  aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų, derindami 

kolegines ir universitetines bakalauro bei magistrantūros studijas. 

2017–2019 m. studentams buvo toliau plečiamos galimybės dalykus studijuoti nuotoliniu būdu. 

Per 2017 m. jų parengta 6, per 2018 m. parengti šių dalykų moduliai 7 moduliai, per 2019 m.  

akredituoti šie moduliai: Verslo anglų kalba, dėst.  Romalda Kasiliauskienė bei Strateginis valdymas,   

dėst.  Ilona Mulerenkienė. Parengti nauji, neakredituoti kursai: Kriminologija, dėst. Eglė Privenienė,  

Baudžiamojo proceso teisė, dėst. Rimas Bradūnas, Civilinio proceso teisė, dėst.  Rūta 

Neveckienė, Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis, dėst.  Arūnas Žukauskas. 
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Studijuodami Kultūros ir sporto vadybos studijų programose, studentai galėjo rinktis vieną iš 

laisvai pasirenkamų studijų šakų / specializacijų, kurios suteikia daugiau profesinių kompetencijų, o 

baigus studijas, sudaro geresnes sąlygas įsidarbinti. 

Edukologijos ir socialinio darbo fakultete studentams buvo sudarytos sąlygos papildomai 

saviugdai laiku po paskaitų. Meninius, kūrybinius ir sportinius gebėjimus jie galėjo ugdyti įvairiose 

studijose, meno saviveiklos kolektyvuose, būreliuose ir sporto sekcijose. 

1.5.2.  Socialinė parama 
 

Kolegijoje studijuojantiems studentams taikoma nuosekli, sisteminga finansinė ir socialinė 

parama pagal paramos rūšis ir formas. Procesas vyksta pagal procedūros MK PR-23 „Socialinės 

paramos teikimo“ aprašymą. Visa studentams reikalinga informacija apie paramą operatyviai 

talpinama Studijų ir karjeros skyriaus ir fakultetų skelbimų lentose, kolegijos internetinėje svetainėje, 

taip pat informacijos sklaidai naudojamas informacinis monitorius ir „Office 365“ elektroninio pašto 

sistema. Siekiant sėkmingo pirmakursių adaptavimosi akademinėje ir socialinėje kolegijos aplinkoje, 

pirmo kurso studentams yra paskirti kuratoriai. Pirmakursiams organizuojami informaciniai susitikimai 

apie studijas, paramą studentams, tarptautinį judumą, saviraiškos galimybes su kolegijos įvairių 

padalinių atstovais. Be to, yra parengtas lankstinukas „Aktuali informacija pirmakursiams (ir ne tik 

jiems)“, kuriame pateikiama svarbiausia informacija apie socialinę bei finansinę paramą studentams.  

Skatinamosios ir tikslinės stipendijos 

Skatinamosios stipendijos skiriamos studentams, studijuojantiems nuolatinėje formoje 

valstybės finansuojamose studijų vietose, neturintiems akademinių skolų ir atsižvelgiant į studentų 

studijų rezultatus. Skatinamųjų stipendijų  kiekvienais metais išmokama vis mažiau (18 pav.). Tam 

įtakos turi kasmet mažėjantis valstybės finansuojamų studentų skaičius nuolatinėje formoje, nes šiuo 

metu ištęstinė studijų forma yra populiaresnė.  

 
18 pav. Skatinamosioms stipendijoms išmokėta suma, Eur 
 

Nuo 2010 m. mokamos tikslinės stipendijos studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų 

vietose pagal pedagogikos studijų krypties programas (LR vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. 

nutarimas Nr.538 „Dėl tikslinių stipendijų skyrimo pedagogų rengimo programų studentams“). 

Tikslinės stipendijos dydis – 115,85 Eur/mėn. Kolegijoje šiuo metu  vykdoma tik viena šios krypties 

studijų programa – Vaikystės pedagogika (VP), tačiau tai  viena iš populiariausių studijų programų, 

kurioje apie 50 proc. studijuojančių yra valstybės finansuojami. 2019 m. VP programos studentams 

buvo išmokėta 24676,10 Eur tikslinių stipendijų,  tai žymiai didesnė suma, lyginant su ankstesniais 

studijų metais ( 19  pav.). 
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19 pav. Tikslinėms stipendijoms išmokėta suma, Eur  
 

Tiek skatinamųjų, tiek tikslinių stipendijų skyrimas priklauso nuo iš valstybės biudžeto 

gaunamų lėšų. Šias lėšas pagal dabar galiojančius teisinius dokumentus galima skirti tik studentams, 

atitinkantiems gerai besimokančio studento statusą ir studijuojantiems valstybės finansuojamose 

studijų vietose. 

Vienkartinės ir vardinės stipendijos 

Vienkartinės stipendijos skiriamos iš joms skirto fondo (iki 3 proc. skatinamųjų stipendijų 

fondo lėšų) bei sutaupytų skatinamųjų stipendijų fondo lėšų. Vienkartinės stipendijos dydis yra iki 1,5 

BSI dydžio. Vienkartinės stipendijos gali būti skiriamos už aktyvią veiklą Studentų atstovybėje, 

olimpiadų, konkursų, sportinių varžybų prizininkams, renginių organizatoriams, gerai dirbantiems 

grupių seniūnams, taip pat gali būti skiriamos studentams dėl sunkios materialinės padėties, vaiko 

gimimo proga, šeimos narių mirties atveju.  Studentų atstovybės prezidentui gali būti skiriama išmoka  

(iki 3 BSI) už aktyvų kolegijos studentų atstovybės tikslų ir planų įgyvendinimą. 2019 m. vienkartines 

stipendijas gavo mažesnis studentų skaičius nei 2018 m. (1 lentelė). Tam įtakos turi mažėjantis 

nuolatinės studijų formos studentų skaičius, nes ištęstinės studijų formos dirbantiems studentams 

sunkiau yra aktyviai dalyvauti visuomeninėje-kultūrinėje, viešinimo ir marketingo veiklose, o už tai 

studentai ir yra dažniausiai  skatinami vienkartinėmis išmokomis.  

Studentams gali būti skiriama ir vardinė stipendija už ypatingus pasiekimus ar nuopelnus 

įvairiose mokslo bei kitose srityse. 2019 m. vardinių stipendijų steigėjai buvo: Marijampolės 

savivaldybė  bei Kolegijos taryba. Marijampolės savivaldybės vardinėmis stipendijomis (53,25 

Eur/mėn) siekiama paskatinti gerai  besimokančius, gyvenamąją vietą deklaravusius Marijampolės 

savivaldybėje, aktyviai dalyvaujančius kultūrinėje, sportinėje ar kitoje visuomeninėje veikloje 

studentus.  2019 m. ši stipendija buvo paskirta 12 studentų. Marijampolės kolegijos tarybos vardine 

stipendija (100 Eur/mėn.) siekiama skatinti studentus siekti geriausių studijų rezultatų, plėtoti 

taikomąją, mokslinę, kūrybinę, kultūrinę veiklą bei puoselėti kolegijos ir savo krašto vertybes.  2019 

m. ši stipendija buvo paskirta 2 studentams (21 lentelė). 

 
21 lentelė. Vienkartinėms ir vardinėms stipendijoms išmokėtos lėšos 

 

 

Nuo 

2018 

m. 

LRV 

įstei

gė 

Signatarų stipendijas, siekdama pagerbti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų atminimą ir 

paskatinti geriausius Lietuvos abiturientus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose. Signatarų 

stipendijos dydis – 190 Eur/mėn.  Ši stipendija šiais metais, kaip ir 2018 m., buvo paskirta ir mūsų 

Metai 
Vienkartinės stipendijos Vardinės stipendijos 

Studentų sk. Suma, Eur Studentų sk. Suma, Eur 

2015 79 1514 22 4240 

2016 60 1325 16 3856 

2017 36 1132.70 15 3706 

2018 42 1526.2 15 4316 

2019 19 570 14 4556 
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kolegijos pirmakursiui – Informacinių sistemų technologijų studijų programos studentui. Šiuo metu šią 

stipendiją gauna jau du mūsų kolegijos studentai. 

Parama neįgaliesiems 

Vadovaujantis kolegijos direktoriaus 2006-09-05 įsakymu Nr. 1V-6 „Dėl finansinės pagalbos 

priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems kolegijoje, tvarkos aprašo“, teikiama finansinė 

pagalba neįgaliesiems, kuriems nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis. Neįgaliesiems 

teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės: specialiems poreikiams tenkinti – 50 proc. valstybinės 

socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka kas mėnesį (76,46 Eur/mėn.); kiekvieną 

semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 3,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nustatyto 

minimalaus gyvenimo lygio (121,60 Eur) (22 lentelė). 

 
22 lentelė. Neįgaliesiems išmokėtos lėšos 

 

Metai Studentų sk. Spec. poreikiams, Eur Studijų išlaidoms, Eur 

2015 12 6807 1824 

2016 11 6216 1094.4 

2017 11 5125 729.60 

2018 8 5530.74 608 

2019 6 5655.34 1094.40 

 

Kolegija taip pat dalyvauja Valstybinio studijų fondo vykdomame projekte „Studijų 

prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“, kuris tęsis iki 2020 m. Viena iš 

projekto veiklų – tikslinių išmokų teikimas studijų prieinamumui didinti, informacinės ir fizinės 

aplinkos pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems studentams. Tikslinės išmokas dydis – 152 

Eur/mėn.  

2019 m. parama neįgaliesiems pasinaudojo 6 studentai (23 lentelė). 

 
23 lentelė. Tikslinės išmokos neįgaliesiems  

 

Metai Studentų sk. Išmokėta suma, Eur 

2015 11 19456 

2016 10 16112 

2017 11 14896 

2018 9 12008 

2019 6 10488 

 

Mokėjimas už studijas dalimis 

Studentams, dėl sunkios materialinės padėties negalintiems sumokėti visos studijų kainos, 

suteikiama galimybė studijų kainą mokėti dalimis (2015-04-27 MK direktoriaus įsakymas Nr.1V-86 

„Marijampolės kolegijos studentų įmokų nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas“). Šia galimybe 2016 

m. pasinaudojo 38 studentai, 2017 m. – 19 studentų, 2018 m. – 27 studentai, 2019 m. – 15 studentų.  

Socialinės stipendijos ir valstybės remiamos paskolos 

Kolegijos studentai, atitinkantys numatytus kriterijus, gali pasinaudoti teise gauti socialinę 

stipendiją iš Valstybinio studijų fondo („Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir 

administravimo tvarkos aprašas“, LRV 2009-12-23 nutarimas Nr.1801 bei Valstybinio studijų fondo 

direktoriaus 2015-01-06 įsakymas Nr. V1-2 „Dėl socialinių stipendijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo). Socialinės stipendijos  dydis –  123,5 Eur/mėn. 2016 m. socialinė stipendija buvo paskirta 

65 studentams, 2017 m. – 50 studentų, 2018 m. ir 2019 m. – 34 studentams. 

Kolegijos studentai taip pat gali pasinaudoti valstybės remiamomis paskolomis, kurias 

administruoja Valstybinis studijų fondas. Valstybės remiamos paskolos yra: 

• paskola studijų kainai –  maksimali suma už vienerius metus lygi studijų kainai; 

• paskola gyvenimo išlaidoms – iki 1900 Eur per metus; 
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• paskola dalinėms studijoms užsienyje – maksimali suma 2280 Eur per metus.  

Šia paskola nepasinaudojo nei vienas kolegijos studentas.  

2019 m. studentų, pasinaudojusių valstybės remiamomis paskolomis, skaičius sumažėjo: 

paskolą gyvenimo išlaidoms pasiėmė 2 studentai, o paskolą studijų kainai – 8 studentai (24 lentelė). 

 
24 lentelė.  Studentų, pasinaudojusių valstybės remiamomis paskolomis, skaičius 

 

Metai Paskola studijų kainai Paskola gyvenimo išlaidoms 

2015 17 9 

2016 17 6 

2017 20 5 

2018 12 3 

2019 8 2 

 

Studijų kainos kompensavimas 

Kolegijos studentams, kurie visą studijų laikotarpį ar jų dalį (semestrą) studijavo valstybės 

nefinansuojamose vietose ir atitinka numatytus kriterijus, gali būti kompensuojama už studijas 

sumokėta suma (direktoriaus 2018-09-25 įsakymas Nr. 1V-81 „Dėl už studijas sumokėtos kainos 

kompensavimo tvarkos aprašo“). Tuo siekiama, kad valstybės nefinansuojamų studentų studijų 

rezultatai būtų tinkamai įvertinti, būtų sumažinta jiems tenkanti finansinė našta, augtų studentų 

motyvacija toliau tęsti studijas bei didėtų valstybės nefinansuojamų studijų prieinamumas. 2016 m. už 

studijas buvo kompensuota 33 studentams, 2017 m. – 38 studentams, 2018 m. – 24 studentams, 2019 

m. – 8 studentams.  

Taip pat gali būti kompensuojama už studijas sumokėtos kainos dalis studentams, kurie atitinka 

numatytus kriterijus ir atliko nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigė bazinius karinius 

mokymus (kolegijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr.1V-90 „Dėl nuolatinę privalomąją 

pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos 

kainos dalies kompensavimo tvarkos Marijampolės kolegijoje aprašo“). Tokių studentų analizuojamu 

laikotarpiu nebuvo.  

Studijų kainos kompensavimą administruoja Valstybinis studijų fonas. 

Apgyvendinimas bendrabutyje 

Kolegijos bendrabutyje apgyvendinami visi pageidaujantys studentai, nepriklausomai nuo 

gyvenamosios vietos, socialinės padėties ar pažangumo. Studentams sudarytos sąlygos pagal 

pageidavimus ir galimybes apsigyventi dviviečiuose, triviečiuose kambariuose arba nuomotis visą 

kambarį. Našlaičiams ir netekusiems vieno iš maitintojų, nuomos mokestis už gyvenimą bendrabutyje 

gali būti mažinamas 50 proc. nuo mažiausio patvirtinto bendrabučio nuomos įkainio (2014 m. liepos 

29 d. MK direktoriaus įsakymas Nr.1V-154 „Dėl įkainių nustatymo“). 

Kolegijoje, atsižvelgiant į studentų poreikius, stengiamasi taikyti vis įvairesnes materialinio ir 

socialinio skatinimo priemones. Studentų susitikimuose su kuratoriais, „Adaptacijos dienų“, katedrų 

posėdžių metu išryškėję svarbiausi studentų socialiniai bei finansiniai poreikiai taip pat padeda ieškoti 

naujų finansinių šaltinių studentų finansinei ir socialinei paramai gerinti.  

 

2. MOKSLO IR MENO TAIKOMOJI VEIKLA 
 

Kolegijos strategijos gairėse 2017–2021 m., 2016-11-30 patvirtintose  Kolegijos  tarybos, 

numatyta vystyti mokslo taikomąją ir meno veiklą (MTMV). Šiuo tikslu siekiama plėtoti 

bendradarbiavimą su regiono, šalies ir tarptautiniais partneriais, vykdant MTMV veiklą klasteriuose, 

vykdyti konsultacinę veiklą, mokslo taikomuosius tyrimus. 

Mokslo taikomųjų darbų ir meno veiklos rezultatų sklaida skatinama įvairiuose mokslo 

leidiniuose, vykdant mokslo publikacijų leidinio „Homo-Societas-Technologiae“ (H-S-T) leidybą, 

organizuojant mokslo konferencijas.  
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Kolegijos mokslo ir meno veiklos modelis remiasi klasterių principais. Taip pat mokslo 

taikomoji veikla vykdoma katedrose ir individualiai. 

2019 m. kovo 18 d. Akademinės tarybos nutarimu Nr. AT-4 Kolegijos 2018 m. taikomosios ir 

meno veiklos rezultatai buvo įvertinti teigimai.  

2019 m. aktyviai dirbo kolegijos  Mokslo taikomosios veiklos taryba (MTVT): svarstė  ir teikė 

siūlymus dėl Marijampolės kolegijos kaitos krypčių,  kolegijos studijų krypčių ir jų modernizavimo 

iššūkių, dėl mokslo taikomosios veiklos organizavimo kolegijoje sistemos, inicijavo mokslinių 

straipsnių žurnalo (H-S-T) leidybos atnaujinimą ir publikacijų pritraukimą. Taip pat buvo nemažai 

nuveikta bendraujant su UAB „Marijampolės pieno konservai“ dėl užsakomojo tyrimo, pasirašytas 

bendradarbiavimo memorandumas, tačiau ši veikla sustojo dėl permainų pačioje bendrovėje. Taip pat 

MTVT pirmininko prof. V. Šlapkausko pastangomis 2019-02-07 buvo organizuota vieša Regiono 

plėtros tarybos pirmininko M. Ražinsko paskaita apie Marijampolės regiono perspektyvines raidos 

kryptis.  

ŠMSM skatina kolegijas ir skiria lėšų taikomajai konsultacinei veiklai ir meninei kūrybai 

plėtoti, atsižvelgdama į praeitų metų šios veiklos rezultatus. 2019 m. ŠMSM didino finansavimą ir 

buvo gauta 25,6 tūkst. Eur mokslo taikomajai veiklai skatinti  (2018 m. – 7800 Eur, 2017 m. – 1700 

Eur, 2016 m. – 8800 Eur, 2015 m. – 6715 Eur, 2014 m. – 1737,72 Eur). 

2019  m. taikomoji veikla buvo vykdoma ir katedrose. 

Katedros vykdė šiuos mokslo taikomosios veiklos darbus:  

• Mokslo taikomieji tyrimai, inicijuoti katedros darbuotojų; 

• Užsakomieji tyrimai pagal sutartis su užsakovais; 

• Konferencijų organizavimas (kartu su Tobulinimosi studijų centru); 

• Pranešimų skaitymas konferencijose; 

• Straipsnių publikavimas; 

• Kita mokslo taikomoji veikla: tobulinimosi seminarų, kursų ir kt. renginių vedimas (kartu su 

Tobulinimosi studijų centru), konsultavimas, leidyba; 

Dalyvavimas mokslo taikomosios veiklos projektuose. 

2.1. TAIKOMIEJI TYRIMAI 

 

Taikomieji tyrimai klasteriuose  

Klasteryje „Marijampolės regiono socioekonominių sistemų tvarumo tyrimai“ atliekami 

tyrimai: 

1.Tęstinis tyrimas „Ūkio subjekto vidaus auditas ir kontrolė“  

2.Tęstinis tyrimas „Vadybos kultūra  raiška verslo įmonių valdyme: Lietuvos ir Ukrainos 

atvejis 

3.Tęstinis mokslinį tyrimą „Socialinės atsakomybės lygis verslo organizacijose: Lietuvos ir 

Ukrainos atvejis“.  

Klasteris bendradarbiauja su Zaporožės (Ukraina) valstybinės inžinerinės akademijos, 

Melitopolio Bogdano Chmelnickio (Ukraina)  universiteto, Tavrijos (Ukraina) valstybinio 

agrotechnologinio universiteto, Charkovo (Ukraina) Nacionalinio technikos universiteto Politechnikos 

instituto, Dubrovniko universiteto (Kroatija), Lietuvos sporto universiteto mokslininkais, KPPAR 

Marijampolės filialu. 

Mokslinio klasterio veikloje nuo 2019 m.  dalyvauja prof. dr. Valentina Voronkova, (ZNU), dr. 

Vitalina Nikitenko, dr.  Roman Oleksenko, dr. Marina Ažaža (ZNU). 

„Automobilių techninio eksploatavimo medžiagų kokybės ir jų gerinimo tyrimai“ klasteris   

veiklą nutraukė. 

Taikomieji tyrimai katedrose 

Lina Jaruševičienė, kaip ir kasmet, vykdė tęstinį tyrimą „Šuolio aukščio kitimas įvairaus 

pobūdžio darbo metu“  LSU Žmogaus motorikos laboratorijoje, tyrimo rezultatai neskelbti. 

Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedroje atliekamas užsakomasis tyrimas „Inovatyvių 

edukacinių metodų ir priemonių integravimas į ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo turinį“. 
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2.2. KONFERENCIJOS 

 

2019 m. surengtos 6 konferencijos (2018 m. – 2, 2017 m. – 4, 2016 m. – 4, 2015 m. – 4, 2014 

m. – 5,  2013 m. – 9). 2019 metų duomenys pateikiami 25 lentelėje.   

 
25 lentelė. 2019 m. organizuotos konferencijos 

 

Konferencijos pavadinimas Data 
Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija  ,,Šeimos socialinės politikos 

įgyvendinimo iššūkiai ir galimybės“.  
2019-01-29 

Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto organizuota studentų konferencija 

„Studentų taikomieji tyrimai“, skirta kolegijos ištakų ir pedagogų rengimo 

Marijampolėje 100-mečiui.  
2019-05-07 

Verslo ir ekonomikos katedros organizuota tradicinė tarptautinė konferencija 

„Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos 2019“ kartu su LSU Sporto 

edukologijos fakulteto  Sporto, vadybos ekonomikos ir sociologijos katedra. 
2019-05-09–10 

Respublikinės konferencija „Marijampolė XIX amžiuje: kultūra, bažnyčia, 

visuomenė“, skirta mokytojams humanitarams, muziejininkams, bibliotekininkams, 

kultūros ir švietimo darbuotojams, plačiajai visuomenei. Europos paveldo dienų 

renginių ciklo dalis. 

2019-09-17 

Pagal KPP (Kaimo plėtros programos) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo 

veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ 

vykdyto projekto baigiamoji konferencija „Mikotoksinų poveikio mažinimo 

technologijų demonstravimas, siekiant gerinti produkcijos kokybę gyvulininkystės 

ūkiuose“.  

2019-10-17 

Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto organizuota respublikinė konferencija, 

skirta Marijampolės kolegijos ištakų ir pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečiui 

„Švietimas ir kultūra Sūduvoje: istorija, kaita, perspektyvos“ 
2019-10-29 

 

 Respublikinei mokslinei-praktinei konferencijai ,,Šeimos socialinės politikos įgyvendinimo 

iššūkiai ir galimybės“ 4 pranešimus parengė ESDF dėstytojos. 

Kartu su LSU tradiciškai kasmet organizuojama konferencija „Mokslas ir praktika: aktualijos ir 

perspektyvos 2019“ vyko Lietuvos sporto universitete.  6 pranešimus konferencijoje perskaitė 

kolegijos dėstytojai ir studentai. Du straipsniai įtraukti į konferencijos straipsnių rinkinį. 

Gegužės 7 d. Marijampolės kolegijoje vyko respublikinė studentų konferencija „Studentų 

taikomieji tyrimai“, skirta kolegijos ištakų ir pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečiui. 

Konferencijos dalyvius sveikino kolegijoje viešintis Prancūzijos vaikų gynimo organizacijos 

prezidentas Jean-Yves Feat ir kolegijoje dirbantis dėstytojas iš Danijos doc. Leif Tvilum. 

Konferencijoje dalyvavo Marijampolės ir Kolpingo kolegijų studentai. Jos plenariniame posėdyje ir 

penkiose darbo grupėse iš viso buvo perskaityti 37 pranešimai įvairiomis pedagogikos, socialinio 

darbo, teisės, vadybos, verslo ir komunikacijos temomis. Konferencijos straipsnių rinkinys yra išleistas 

elektroniniu leidiniu, jame publikuoti 22 pranešimai. 

Rugsėjo  17 d. 12 val. įvyko konferencija  „Marijampolė XIX  amžiuje: kultūra, bažnyčia, 

visuomenė“, kurią  bendradarbiavimo pagrindais organizavo kolegijos Meninės ir edukacinės veiklos 

klasteriu „Kvietiškio dvaro aplinkos pritaikymas rekreaciniams bendruomenės poreikiams“ ir 

Marijampolės kultūros klubas „Aistuva“. Pranešimus skaitė dr. Dalius Viliūnas (Lietuvos kultūros 

tyrimų instituto, Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus vedėjas);  dr. Algimantas Katilius (Lietuvos 

istorijos instituto mokslo darbuotojas); Rimvydas Urbonavičius (istorikas, Marijampolės apskrities 

archyvo vadovas) ir kiti istorikai, muziejininkai. 

Pagal KPP (Kaimo plėtros programos) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ 

veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ vykdyto projekto baigiamoji 

konferencija „Mikotoksinų poveikio mažinimo technologijų demonstravimas, siekiant gerinti 

produkcijos kokybę gyvulininkystės ūkiuose“ vyko Panevėžyje, kurioje dalyvavo daugiau nei 100 

dalyvių. 
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Marijampolės kolegijos ištakų ir pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečiui skirta 

konferencija sulaukė didelio susidomėjimo, joje buvo perskaityti  44 pranešimai, iš kurių 27 paruošė 

ESDF dėstytojai.  

Įvairiose kitų institucijų organizuotose konferencijose VTF dėstytojai paruošė ir pristatė 9 

pranešimus. 

Iš viso kolegijos dėstytojai 2019 m. paruošė 40 pranešimų konferencijose, vadovavo 22 

studentų pranešimų konferencijoje rengimui. 

2.3. PUBLIKACIJOS 

 

2019 m. įvairiuose leidiniuose buvo publikuota 10 kolegijos dėstytojų straipsniai ir pranešimų 

tezės, išleistos dvi kolektyvinės monografijos. 

Mokslo taikomosios veiklos tarybos pastangomis buvo atnaujinta Kolegijos mokslo publikacijų 

leidinio „Homo-Societas-Technologiae“ (H-S-T) leidyba: sudaryta nauja redakcinė kolegija, parengtas 

ir išleistas naujas šeštasis leidinio numeris. Leidinys įregistruotas Lietuvos mokslų akademijos 

Vrublevskių bibliotekos informacinėje sistemoje http://www.mab.lt/lt/istekliai-internete/mokslo-

zurnalai/268 

2.4. MOKSLO PROJEKTINĖ VEIKLA 

 

Mokslo taikomoji veikla kolegijoje vykdoma ir per ES finansuojamus projektus.  

Baigtas įgyvendinti 2018 m. pradėtas žemės ūkio srities projektas „Mikotoksinų poveikio 

mažinimo technologijų demonstravimas, siekiant gerinti produkcijos kokybę gyvulininkystės ūkiuose“ 

(Nr. 14PA-KM-16-1-01468-PR001 pagal KPP priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ 

veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“, finansuojama suma – 

149 417,00 Eur).  Vykdant projektą buvo atlikta 10 parodomųjų bandymų, kuriuose dalyvavo 10 

grupių narių ir 20 savanorių, perskaityta 40 pranešimų, vyko 4 lauko dienos ir 16 seminarų, kuriuose 

dalyvavo daugiau nei 240 dalyvių. Visa projekto veikla apibendrinta konferencijoje. 

Atliktas Marijampolės savivaldybės finansuojamo ir kolegijos vykdomo projekto „Jaunimo 

motyvacijos studijoms tyrimas ir pasirengimo karjerai galimybių didinimas Marijampolės 

savivaldybėje“ tyrimas, siekiant išsiaiškinti jaunimo motyvaciją studijoms ir pasirengimo karjerai 

siekius bei galimybes Pietvakarių Lietuvos regione. Informacija, kurią pateikė daugiau kaip tūkstantis 

respondentų, dabar yra analizuojama, apibendrinti tyrimo rezultatai bus pristatomi 2020 metais ir 

naudojami gerinant Marijampolės kolegijos pasirengimą atliepti jaunimo ir jų šeimų lūkesčius, 

jaunuoliams renkantis studijas ir būsimą profesinę karjerą. 

 

2.5. KITA SVARBI INFORMACIJA 

 

Biblioteka vykdo publikacijų registraciją internetinėje publikacijų duomenų bazėje. Iki 2020-

01-10 dienos buvo  įregistruota 23 publikacijos už 2019 m. Informacija, kaip teikti publikacijas 

bibliotekai yra nurodyta kolegijos svetainėje  (http://www.marko.lt/kolegija/id/136/a/mokslo-

publikaciju-registravimo-tvarka), pateikta ir publikacijų registravimo tvarka. 

Kolegos dalyvauja ir kitų institucijų leidinių redakcinėse kolegijose, organizuojamų 

konferencijų moksliniuose ir organizaciniuose komitetuose:  

1.Regina Andriukaitienė yra žurnalo ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК (ЗДІА) (ISSN 2072-7941) 

(Ukraina)) redakcinės kolegijos narė; 

2. Regina Andriukaitienė yra žurnalo „HUMANITIES STUDIES“ (Zaporožės nacionalinis 

universitetas, Ukraina) redaktorės pavaduotoja (Deputies of Editor-in-Chief); 

3. Regina Andriukaitienė dalyvavo Nacionalinio technikos universiteto Politechnikos instituto 

organizuojamos konferencijos moksliniame komitete; 

4. Regina Andriukaitienė  kartu su LSU doc. dr. Biruta Švagždiene yra VTF ir LSU Sporto 

edukologijos fakulteto, Sporto, vadybos ekonomikos ir sociologijos katedros  bendros tarptautinės 

http://www.mab.lt/lt/istekliai-internete/mokslo-zurnalai/268
http://www.mab.lt/lt/istekliai-internete/mokslo-zurnalai/268
http://www.marko.lt/kolegija/id/136/a/mokslo-publikaciju-registravimo-tvarka
http://www.marko.lt/kolegija/id/136/a/mokslo-publikaciju-registravimo-tvarka
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mokslinės-praktinės konferencijos „Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos 2019“ tezių rinkinio 

(ISBN 978-609-8200-22-5) sudarytoja.  

 

Pasiūlymai veiklai tobulinti 

 

1.Stiprinti mokslo taikomosios veiklos vadybą. 

2.Konkretizuoti dėstytojų mokslinės veiklos skatinimo priemones.  

3.Sušaukti H-S-T redakcinės kolegijos pasitarimą ir nustatyti leidinio leidimo periodiškumą, 

terminus, apimtis, numatyti jo raidos tikslus.  

4. Suplanuoti konferencijų kolegijoje organizavimą. Numatyti konferencijų periodiškumą, 

terminus, tematikas. Konferencijų organizavimą sieti su Erasmus mobilumu.  

5. Kolegijų mokslo veiklą orientuoti atsižvelgiant į Kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų, 

eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento nuostatas.  

Peržiūrėti ir parengti naują Marijampolės kolegijos taikomosios mokslinės ir meninės veiklos 

programą 2020–2025 m. 

2.6. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS 

2.6.1. Veiklos rezultatai (mokymų, paslaugų, kitų vykdytų renginių apžvalga, 
finansiniai rezultatai) 

 

2019 m. Marijampolės kolegijos Edukacinis aukštojo mokslo studijų centras teikė profesinės 

kompetencijos tobulinimo paslaugas įvairių sričių dirbantiesiems iš Marijampolės savivaldybės ir kitų 

Lietuvos regionų. 

Teikiant kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, veikla buvo organizuojama šiomis kryptimis: 

• Mokymų organizavimas įvairių sričių dirbantiesiems, tenkinant profesinio tobulėjimo ir 

saviraiškos galimybes; 

• Kolegijos akademinės bendruomenės profesinės kompetencijos tobulinimas; 

• Bendravimo ir bendradarbiavimo su Lietuvos ir užsienio aukštosiomis mokyklomis, 

socialinėmis institucijomis ir kt. organizacijomis plėtojimas siekiant išsiaiškinti mokymosi bei kitų 

edukacinių paslaugų poreikius; 

• Organizuojant renginius, vykdytos apklausos, siekiant įvertinti profesinių kompetencijų 

tobulinimo paslaugų efektyvumą bei gerinti teikiamų paslaugų kokybę.  

2019 m. profesinių kompetencijų tobulinimo renginiuose dalyvavo įvairių sričių klausytojai: 

Marijampolės kolegijos, kitų aukštųjų mokyklų dėstytojai bei studentai, socialinių institucijų 

darbuotojai – vadovai, socialiniai darbuotojai, jų padėjėjai, vairuotojų mokytojai ir vairavimo 

instruktoriai, siuvėjos,  ir kt. 

Mokymų dalyviams buvo siūlomos įvairios renginių formos: populiariausi profesinės 

kompetencijos tobulinimo renginiai 2019 m. buvo 8 akad. val. Teoriniai-praktiniai seminarai, kursai, 

mokslinės-praktinės konferencijos ir kt.  

 Visi renginiai buvo įgyvendinami pagal ministerijose ar kolegijoje patvirtintas profesinės 

kompetencijos tobulinimo programas.  

 

2019 m. Kvalifikacijos tobulinimo proceso rezultatai: 

 

• Įgyvendinti 75 profesinės kompetencijos tobulinimo renginiai, 57 iš jų vyko kolegijoje, 18 – 

už kolegijos ribų; 

• Įvykdyta 15 seminarų, kursų; 

• Suorganizuotos 4 respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos; 

• Vesta 11 kursų (mokymų): 

- 1 (30 akad. val.) Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių specialieji periodiniai kursai; 

- 5 (40 akad. val.) Įžanginių socialinių darbuotojų padėjėjų kursų; 

http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/62
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- 1 (40 akad. val.) Anglų kalbos kursai pažengusiems (B1 Intermediate) lygiu ir Anglų kalbos 

kursai pažengusiems (B2 Upper-Intermediate) lygiu; 

- 4 (50 akad. val.) Siuvimo mokymo kursai pradedantiesiems; 

• Marijampolės kolegijoje patvirtina 15 KT programų, pagal kurias buvo suorganizuota 28 

seminarų. 

• Parengta  nauja „Įžanginių individualios priežiūros personalo dirbančio su senyvo amžiaus 

asmenimis mokymų“ programa ir patvirtinta Socialinių paslaugų priežiūros departamente  prie SDM. 

• Profesinės kompetencijos tobulinimo renginiuose dalyvavo 1846 dalyviai. 

• Išduoti 1520 pažymėjimai renginių dalyviams – klausytojams, lektoriams, organizatoriams. 

• KT renginius organizavo ir vedė 213 lektorių.  

• Įgyvendintų renginių trukmė – 725 akad. val. 
 

26 lentelė. 2017 m.,  2018 m., 2019 m. KT veiklos rezultatai   

 

Kvalifikacijos tobulinimo proceso rezultatai 
 

2017 m. 

 

2018 m. 

 

2019 m 

Įgyvendinti renginiai 94 87 75 

Renginiai vykę kolegijoje 72 60 57 

Renginiai vykę už kolegijos ribų 22 27 18 

Konferencijos 2 2 4 

Seminarai 92 85 71 

Kursai (mokymai) 22 18 11 

Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių kursai 2 1 1 

Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų kursai 13 9 5 

Anglų kalbos kursai pažengusiems 

(B1 intermediate) lygiu 

3 1 1 

Anglų kalbos kursai pažengusiems B2 (upper-

intermediate) lygiu 

- 1 - 

Anglų kalbos kursai pažengusiems 

(B1/B2 intermediate)  lygiu 

1 - - 

Siuvimo mokymosi kursai pradedantiesiems 3 7 
4 

Bendras dalyvių skaičius 2486 2241 1846 

Išduota KT pažymėjimų (viso) 1842 1908 1520 

Klausytojams 1652 1493 1307 

Lektoriams, organizatoriams 190 412 213 

Patvirtintos KT programos 24 18 11 

Pajamos (Eur) 28.858Eur 27.088Eur 19.114Eur 

 

 

Pasiūlymai veiklai tobulinti 

 

1. Įvertinus mokymų poreikį, nustatyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo  prioritetus 

Marijampolės bei aplinkinėse savivaldybėse; 

2. Plėsti suaugusių profesinės kompetencijos tobulinimo galimybes ir mokymosi poreikių 

tenkinimą;  

3. Siūlyti pagal poreikį profesinės kompetencijos tobulinimo renginių tematiką, darbo formas, 

metodus;  

4. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais siekiant profesinės kompetencijos tobulinimo 

plėtros ir kokybės. 
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3. IŠTEKLIAI 

3.1. PERSONALAS 

3.1.1. Rodiklių pagal realiųjų išteklių metodiką, monitoringo rodiklių analizė 
 

Etatų sąrašo pokytis per metus 

2019 m. gruodžio 30 d. Marijampolės kolegijos direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas 

Marijampolės kolegijos 2020 m. etatų sąrašas, kuriuo bendras etatų skaičius kolegijoje yra 76,10  

etato. 

2019 m. metų eigoje etatų sąrašas keitėsi: 

1. Atsisakius kolegijos valgyklos veiklos teikiant maitinimo paslaugas, buvo panaikintos 

valgyklos vedėjo ir valgyklos darbininkų pareigybės (4 etatai); 

2. Atsisakyta Studijų ir karjeros skyriaus pavaduotojo etato šiame skyriuje steigiant papildomą 

vyresniojo metodininko etatą; 

3. Įrengus kavinukės patalpas, įsteigtas maitinimo organizatoriaus etatas; 

4. Referento ir personalo specialisto pareigybių etatai sumažinti ir palikta po 0,5, o 

Infrastruktūros ir paslaugų skyriaus vadovo etatas sumažintas iki 0,75. Taip pat sumažintas kapeliono 

pareigybės etato dydis ir palikta 0,15; 

5. Panaikinti kompiuterinių sistemų specialisto, vairuotojo, praktinio mokymo firmos vadovo, 

meno vadovo etatai, nuspręsta mažinti darbininkų 2 etatus (vyksta atleidimo iš darbo procedūros), o 

vyresniojo specialisto projektinei veiklai pareigybė ir etatas bus panaikinta suėjus terminui ir nutraukus 

darbo sutartį pagal darbuotojo pateiktą prašymą. 

Marijampolės kolegijos Tarybos nutarimo pagrindu, kolegijos organizacinėje struktūroje atlikti 

šie esminiai pakeitimai: 

1. Įsteigtas naujas struktūrinis padalinys Projektinės veiklos ir tarptautinės partnerystės skyrius, 

o darbui šiame skyriuje įsteigti su etatai, t. y. skyriaus vadovo ir projektinės veiklos ir tarptautinės 

partnerystės vadybininko; 

2. Pakeisti direktoriaus pavaduotojų pareigių pavadinimai; 

3. Pervardinti šie struktūriniai padaliniai: 

3.1. Raštinė į Dokumentų valdymo tarnyba; 

3.2. Viešosios komunikacijos ir marketingo skyrius į Komunikacijos ir marketingo skyrius; 

3.3. Biblioteka į  Informacijos ir studijų šaltinių centras (biblioteka); 

3.4. Finansų ir apskaitos skyrius į Buhalterinės apskaitos ir finansų skyrius; 

3.5. Informacinių technologijų centras į Informacinių technologijų ir elektroninių studijų 

centras; 

3.6. Ūkio skyrius į Infrastruktūros ir paslaugų skyrius. 

2019 m. (nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31) į Kolegiją buvo priimti 64 darbuotojai,  iš darbo 

atleisti 86 darbuotojai.  

Atleisti darbuotojai darbo sutarties pasibaigimo pagrindo prasme pasiskirsto taip: 

1.darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu – 1; 

2.darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių – 5; 

3.darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių – 5; 

4.darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės – 6; 

5.darbo sutarties pasibaigimas terminui suėjus – 67; 

6.darbo sutarties nutraukimas nesant darbo sutarties šalių valios – 2. 

 

Darbuotojų skaičius pagal kategorijas 

 

Kolegijoje 2019 m. gruodžio 31 d. dirbo 122 darbuotojai, iš kurių: 

1) akademinis personalas – 85 darbuotojai (iš jų 74 yra tik dėstantys dėstytojai, be vadovų, 

administracijos ir kt. pareigas dirbančiųjų);  

2) personalas, teikiantis akademinę pagalbą studentams, – 7 darbuotojai;  
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3) personalas, dirbantis vadovaujamąjį darbą, – 11 darbuotojų; 

4) kiti administracijos darbuotojai – 17 darbuotojų;  

4) aptarnaujantis ūkio personalas – 13 darbuotojų.  

  
27 lentelė. Darbuotojų skaičiaus kitimas pagal kategorijas, etatais 

               

*Dėstytojų kategorijai priskiriama: asistentai, lektoriai, docentai, profesoriai. 

**Vadovaujantį darbą dirbančių darbuotojų kategorijai priskiriama – direktorius, 

direktoriaus pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas, Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus 

vadovas, Studijų ir karjeros skyriaus vadovas,  Informacinių technologijų ir elektroninių studijų centro 

vadovas, Komunikacijos ir marketingo skyriaus vadovas, Dokumentų valdymo tarnybos 

administratorius, dekanai, Infrastruktūros ir paslaugų skyriaus vadovas. 

***Kitų administracijos darbuotojų kategorijai priskiriama: vyresnysis specialistas 

kokybei, personalo specialistas, Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus specialistai, vyr. specialistas 

viešiesiems pirkimams, Komunikacijos ir marketingo skyriaus specialistas, vyresnysis  specialistas 

projektinei veiklai, sekretorės-referentės, sekretorės, referentas, archyvaras, darbuotojų saugos ir 

sveikatos, civilinės ir gaisrinės saugos specialistas, Edukacinio aukštojo mokslo centro metodininkas 

tobulinimosi studijoms, prodekanai, kapelionas. 

****Darbuotojų, teikiančių akademinę pagalbą studentams, kategorijai priskiriama: 

Studijų ir karjeros skyriaus metodininkai, Projektinės veiklos ir tarptautinės partnerystės vadybininkas, 

vyresnysis specialistas karjerai, Informacijos ir studijų šaltinių centro (bibliotekos) vadovas ir 

bibliotekininkai, koncertmeisteriai. 

*****Pagalbinio ūkio personalo kategorijai priskiriama: bendrabučio administratorius, 

vairuotojas, vairuotojas-mechanikas, maitinimo organizatorius, sargai-budėtojai, elektrikas, 

darbininkai. 

 
28 lentelė. Bendro darbuotojų skaičiaus pokytis per kalendorinius metus 

 

Kalendoriniai 

metai 

Darbuotojų 

skaičius metų 

pradžioje 

Darbuotojų 

skaičius metų 

pabaigoje 

Pokyčio rodiklis 

vnt. 

Pokyčio rodiklis 

proc. 

2017 m. 168 160 - 8 - 5 

2018 m. 160 140 - 20 - 14,23 

2019 m. 140 122 -18 - 14,75 

 

Dėstytojų pasiskirstymas pagal pareigybę, amžių, lytį 

 

Darbuotojų kategorija Skaičius etatais 

2017 m. 

gruodžio 31 d. 

Skaičius etatais 

2018 m. 

gruodžio 31 d. 

Skaičius etatais 

2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Dėstytojai * 37,82 32,49 29,08 

Mokslo darbuotojai  0,25 0 0 

Vadovaujantį darbą dirbantys 

darbuotojai** 

 

15,0 

12,0 11,75 

Kiti administracijos 

darbuotojai*** 

 

17,75 

19,08 15,475 

Darbuotojai, teikiantys 

akademinę pagalbą 

studentams **** 

 

10,93 

7,74 5,87 

Pagalbinis ūkio 

personalas***** 

26,0 17,25 11,25  
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2019 m. gruodžio 31 d. kolegijoje dirbo 85 dėstytojai, iš kurių 1 dėstytojas – užsienietis, ir 

kurie užėmė 29,08 etato. Tik dėstytojais dirbo 74 darbuotojai, nes 11 iš 85 dirba ne tik dėstytojais, bet 

ir vadovaujantį, administracinį ar kt. darbą Kolegijoje.  

 

 
20 pav. Kolegijos dėstytojų pareigybių pasiskirstymas etatais 2018 m. gruodžio 31 d. 

 

Dėstytojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes ir lytį (29 lentelė ir 20 pav.). 

 
29 lentelė. Kolegijos dėstytojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes ir lytį 

 

 

Amžiaus grupė 

Dėstytojų skaičius Procentas nuo 

viso dėstytojų 

skaičiaus 
Moterys Vyrai Iš viso 

Iki 25 metų 0 0 0 0 

25-29 metų 0 0 0 0 

30-34 metų 0 1 1 1,18 

35-39 metų 1 3 4 4,70 

40-44 metų 9 3 12 14,12 

45-49 metų 8 4 12 14,12 

50-54 metų 14 5 19 22,35 

55-59 metų 11 6 17 20,00 

60-64 metų 9 3 12 14,12 

65 metų ir vyresni 5 3 8 9,41 

 

Dėstytojų amžiaus vidurkis yra 53 metai. 
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21 pav. Kolegijos dėstytojų pasiskirstymas pagal amžių ir lytį. 

 

 

18 kolegijos dėstytojų turi daktaro arba habilituoto daktaro mokslo laipsnį ir tai sudaro 21,18 

proc. nuo viso dėstytojų skaičiaus. Jų amžiaus vidurkis – 50 metų.  

 
30 lentelė. Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, užimtų etatų ir bendro dėstytojų užimtų etatų santykio 

rodiklis 

 

Kalendoriniai 

metai 

Dėstytojų, turinčių 

mokslo laipsnį, 

užimti etatai 

Visų  dėstytojų 

bendrai užimti 

etatai 

Santykio rodiklis 

(%) 

2017 m. 4,96 37,82 13,12 

2018 m. 5,56 32,49 17,11 

2019 m. 6,33 29,08 21,76 

 

3.2.MATERIALIEJI IŠTEKLIAI 

3.2.1. Pastatai ir jų renovacija. Studijų programų materialinės bazės plėtra. 
 

         Vykdant Marijampolės kolegijos tarybos 2014 m. balandžio 23 d. Nutarimą, optimizuota  

kolegijos organizacinė struktūra ir valdomas turtas, perkeltas Edukologijos ir socialinio darbo 

fakultetas į pastatus, esančius P. Armino g. 90, 92, 94, todėl kolegijos veikloje naudojamų patalpų 

kiekis, lyginant su 2013 m. pabaigos rodikliais, žymiai sumažėjo. Šį pasikeitimą atspindi žemiau 

pateikiamos lentelės duomenys. 

2019 m. kreiptasi VĮ Turto banką ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministeriją dėl kolegijos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialaus turto grąžinimo valstybei, 

pasiliekant tik pastatus, būtinus kolegijos funkcijoms atlikti (tam būtų palikti tik trys nekilnojamojo 

turto objektai). Po turto grąžinimo visiškai keisis naudojamų ir šildomų pastatų plotai, auditorijų 

skaičius, vietų skaičius bendrabutyje ir kita statistika. 
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31 lentelė. Naudojamų pastatų plotai 

 
Rodikliai 2013 m. 2019 m. 

Bendras pastatų plotas, m2 27715,18 18355,29 

Mokymo patalpų plotas, m2 6780,86 4141,06 

Iš jų skirta:   

-teoriniams mokymams, m2 5788,86 3384,06 

-praktiniams mokymams, m2 992,00 757,00 

Srautinių auditorijų skaičius/vietų jose 4/260 2/130 

Vietų bendrabučiuose skaičius (projektinis) 1098 419 

Sporto salių plotas, m2 1126 1126 

Vietų valgyklose skaičius 220 120 

Mokymo patalpų plotas 1 studentui, m2 6,30 5,70 

 
Pastatų ir patalpų atnaujinimo ir remonto, laboratorijų ir kitos įrangos atnaujinimo galimybes  

didžia dalimi lemia lėšos, gaunamos iš investicinių projektų, tačiau 2019 m. tokių lėšų nebuvo gauta, 

todėl remonto darbai buvo vykdomi tik naudojant nuosavas lėšas. Įvairių kolegijos patalpų (kabinetų, 

koridorių ir bendrabučio) remonto darbus už 13190,00 Eur atliko kolegijos ūkio skyriaus darbininkai.  

Patalpų ir pastatų remonto apimtis ir panaudotas lėšas atspindi žemiau pateikiama lentelė. 

 
32 lentelė. Atlikti remonto darbai 2019 m. 

 

Eil. Nr. Objektas Darbų arba prekių pavadinimas 
Plotas, 

m² vnt. 

Kaina 

Eur. 

1 Centriniai rūmai 3 a. 

koridorius 

Sienų remontas 380,6 3215,0 

2 Pirmi rūmai 118 kab. Kavinė Kapitalinis remontas 43,32 10980,0 

3 Pirmi rūmai 210 kab. Sienų remontas 23,4 315,0 

4 Pirmi rūmai 205 kab. Sienų ir grindų remontas 36,85 549,0 

5 Pirmi rūmai 206 kab. Sienų remontas 14,6 390,0 

6 Archyvas 005 kab. Sienų remontas 43,33 312,0 

7 Bendrabutis 106 k. Studentų 

atstovybė 

Sienų ir grindų remontas 17,58 360,0 

 VISO:     16405,0 

8   Elektros prekės(įvairios lempos, 

išjungėjai, rozetės, saugikliai, laidai, 

izoliacija) 

  301,0 

9   Įvairios santechnikos prekės eiliniams 

gedimams šalinti 

  766,0 

10   Įvairios kitos ūkio prekės(spynos, 

šerdelės, įrankiai, darb. piršt.) 

  828,0 

11   Išlaidos teritorijos priežiūrai (degalai, 

tepalai, technikos rem.) 

  455,0 

12   Įvairios higienos prekės   854,0 

13   Įvairios valymo prekės   121,0 

 Viso:     3325,0 

 Baldai    

   Montuojama sienelė 1 4000 

   Lentynos 1 438,0 

  Stalas ir spintelės 1 407,0 

 Viso:     4845,0 
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3.2.2. IT plėtra 
 

33 lentelė. Kompiuterinės įrangos kiekiai 

 

Rodikliai 

2017–2018 m. m. 2018–2019 m. m. 2019–2020 m. m. 

F
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Kompiuterių skaičius 

(pradedant PC 486 

modeliu) 

153 93 246 153 93 246 158 47 205 

Iš jų panaudota 

kompiuterizuoti: 
  

      

- studijas 141 - 141 141 - 141 141 - 141 

- biblioteką 11 - 11 11 - 11 17 - 17 

- administraciją - 93 93 - 93 93 - 47 47 

- studentų atstovybę 1 - 1 1 - 1 1 - 1 

Kopijavimo aparatai - 5 5 - 5 5 - 4 4 

Projektorius - 44 44 - 44 44 22 - 22 

Spausdintuvai - 35 35 - 35 35 - 25 25 

 

Pagal veiklos planą, 2019 m. atnaujinti nekokybišką vaizdą rodantys projektoriai auditorijose. 

Dėl nepakankamo finansavimo, sustabdyta naujų auditorijų kompiuterinės įrangos pirkimas,  jis 

perkeltas į 2020 m. planą.  

Bendrai IT infrastruktūros aptarnavimui pagal metinį veiklos planą išleista 5172,89 Eur. 

Detalesnė informacija ir palyginimas su 2017 ir 2018 m. apie IT infrastruktūros aptarnavimo išlaidas 

pateikiama 34 lentelėje. Išlaidos IT aptarnavimui mažėja. Tam įtakos turi mažėjančios finansavimo 

galimybės. 

 
34 lentelė. Išlaidos IT infrastruktūrai 

 

Veiklos 

plano 

kodas 

Veiklos pavadinimas 
Suma (Eurais) 

2017 metais 

Suma (Eurais) 

2018 metais 

Suma (Eurais) 

2019 metais 

5.6.1.1. 
IT techninės infrastruktūros 

palaikymo paslaugos 
494,00 494,52 0,00 

5.6.1.2. 

Studentų mokymo vietų 

kompiuterinės įrangos 

atnaujinimas 

8598,54 1328,26 600,00 

5.6.1.3. 
Darbuotojų darbo vietų 

kompiuterizavimas 
689,97 3423,00 0,00 

5.6.1.4. 
Darbuotojų kompiuterizuotų 

darbo vietų atnaujinimas 
3558,36 2917,20 0,00 

5.6.1.5. IT įrangos gedimų šalinimas 1180,08 1086,81 1092,68 

5.6.1.6. Biuro įrangos aptarnavimas 1215,50 2058,83 0,00 

5.6.1.7. 
Buhalterinės apskaitos programos 

modernizavimas ir palaikymas 
1824,00 1177,96 211,22 

5.6.1.8. 
Informacinės studijų proceso 

valdymo sistemos palaikymas 
500,00 1100,00 1100,00 
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5.6.1.9. 
Dokumentų valdymo sistemos 

aptarnavimas 
0,00 0,00 0,00 

5.6.1.10. 
Internetinių informacinių sistemų, 

paslaugų pirkimas ir nuoma 
1835,65 1700,97 431,51 

5.6.1.11. Programinės įrangos įsigijimas 1587,52 1210,00 1437,48 

5.6.1.12. Narystės organizacijų paslaugos  300,00 300,00 

Viso: 21483,62 16797,55 5172,89 

 

2019 m. laikotarpiu vykdoma numatyta vieningo autentifikavimo sistemos ir elektroninės 

tapatybių valdymo sistemos palaikymas ir tobulinimas. Šios sistemos apima daugelį Marijampolės 

kolegijos informacinių sistemų ir didžiąją dalį ITC darbuotojų darbo laiko.  

Toliau palaikomos ir prižiūrimos kolegijoje naudojamos sistemos: Akademinė bazė, bevielis 

internetas „Eduroam“, bendrabučio bevielis internetas, apskaitos sistema „Debetas“, duomenų 

apsikeitimo paslauga padaliniams, „Microsoft Office 365“ elektroninio pašto sistema, virtuali 

mokymosi aplinka „Moodle“, internetinė slaptažodžių valdymo svetainė https://savitarna.mkolegija.lt. 

Atnaujinta spausdinimo savitarnos paslauga, įvedant laikinąsias mokėjimo korteles, dėl to 

sumažėjo grynųjų pinigų cirkuliacija kolegijos buhalterijoje. 

 

 

22 pav. Marijampolės kolegijoje naudojamos sistemos 

 

Keliant darbuotojų kvalifikaciją, dalyvauta kasmetinėje „LITNET“ konferencijoje.  

Ateinančiais, 2020 m., numatoma kelti ITC darbuotojų kvalifikaciją, dalyvaujant su IT 

susijusiuose renginiuose.  

Kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos auditorijai numatoma atnaujinti IT įrangą. 

Atnaujinimui ketiname diegti naują, virtualų IT sprendimą su vienu serveriu, galinčiu aptarnauti iki 20 

darbo vietų.  

Dėl pakankamai mažo IT išlaidų plano, nenumatomi esminiai pokyčiai darbuotojų darbo vietų 

atnaujinimui. Biudžetas numatytas siekiant užtikrinti jau esamų, prenumeruojamų paslaugų veikimą. 

Numatyta atnaujinti kompiuterizuotas darbo vietas, skirtas studentams. Ateinančiais metais auditorijų 

https://savitarna.mkolegija.lt/
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kompiuterizavimui numatoma diegti nauja, „plonųjų klientų“ technologiją. Pasiteisinus šios 

technologijos taikymui, yra galimybė žymiai sutaupyti lėšas kompiuterinės įrangos pirkimui. 

3.2.3. Bibliotekos išteklių plėtra 
 
35 lentelė. Bibliotekos ištekliai  

 

Veiksmai Informacija apie įvykdymą 

  2017 m. 2018 m. 2019 m. 

1.1.1.Bibliotekos 

fondas 

Gauta  dokumentų – fiz.vnt. 131 497 112 

Nurašyta  dokumentų –  fiz.vnt. 591 639 7705 

Fondo dydis – fiz.vnt. 33729 33587 25882 

Užprenumeruoti žurnalai ir 

laikraščiai: pav. / el. versija 
17/3 17/3 17/2 

1.1.2.Skaitytojų   

aptarnavimas 

Bibliotekoje įregistruoti 

skaitytojai 
700 580 501 

Lankytojų skaičius 9575 7933 8185 

Dokumentų išdavimas 14108 11234 10073 

Bibliotekoje teikiamos paslaugos 

– padarytų kopijų skaičius 
5399 4177 3977 

2.1.1. Informacinis 

darbas 

Informacinių užklausų skaičius 

(bibliografinių / el. paštu, kitomis 

priemonėmis) 

1446/219 1605/68 1717/72 

Elektroniniame kataloge įrašų / 

per metus parengta įrašų 
32947/172 33444/492 25800/136 

Studentų baigiamieji darbai CD 

laikmenose / el. versijų peržiūros 
197/334 202/305 149/168 

Elektroniniai dokumentai: 

garsiniai, regimieji, mišrūs 
- 2 - 

Bibliotekos renginiai: teminės, 

knygų parodos 
20 23 16 

Vartotojų mokymo naudotis  

paslaugomis, kompiuterine  įranga 

„Adaptacinė diena“(1-ųjų kursų 

studentams / gr. sk.) 

7 6 8 

Elektroninių leidinių rinkiniai-

knygos – užsakymai / el. knygos –

nemokama paslauga 

34/260 27/260 28/260 

2.1.2. Bibliotekos    

materialieji ištekliai 

Darbo vietų skaičius vartotojams 

(iš jų  kompiuterizuotų su 

interneto prieiga) 

38/8 38/8 38/8 

Elektroninių leidinių rinkiniai (el. 

knygos) / Eur 
275,00 232,00 240,00 

Gauta lėšų knygoms Eur 1600,00 1695,00 974,00 

fizinių ir juridinių asmenų   

parama (knygoms) / Eur 
59,00 500,00 204,00 

periodikai  / Eur 951,00 890,00 991,00 
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3.3. FINANSAI 

3.3.1. 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo rodikliai 
 

36 lentelė. Pajamų sąmatos įvykdymo rodikliai 

PAJAMOS 

2017 m. 

planas 

2017 m. 

įvykdyma

s 

 2018 m. 

planas 

2018 m. 

įvykdyma

s 

2019 m. 

planas 

2019 m. 

įvykdyma

s  

 Sausio 1 d. sąskaitos likutis eurais  232088 232088 110824 110824 153212 153212  

Valstybės biudžeto asignavimai 1124000 1125700 1128000 1164500 986000 1116637  

Numatomi valstybės biudžeto 

asignavimai  (I kurso studijų 

krepšelis) 40000 25700 40000 20100 25000 25100  

Projektų pajamos 143977 100562 100000 160150 158800  114336  

Grąžintos projektams skolintos lėšos  28586 28587 11600 6923 2800  2585  

Pajamos už studijas 300000 246732 250000 220854 220000 203136  

Pajamos už akademines skolas 7000 6103 6000 7785 6000 2367  

Valgyklos pajamos 60000 70794 70000 95795 95000 61174  

Tobulinimosi studijų centro 

pajamos+Ūkininkavimo pradmenų 

pajamos 27000 29097 30000 27195 30000 20554  

Mokomojo ūkio 

pajamos(Pielikienė+ Litagra) 16000 10651 16000 16175 16000 17495  

Studijų registracija   7327 5000 4758 4000 4250  

Marijampolės savivaldybė 2500 2656 32600 32556 3000 16556  

Parama ir stipendijos studentams iš 

kitų šaltinių (Kadis, Ivega, Alga, 

Mantinga, VMI 2 proc.)) ETIOPIJA 

(161) 3000 2113 2000 2246 0 460  

Tiesioginės išmokos už cukrų ir 

pasėlius 10000 9514 10000 9587 10000 9715  

EFVET kompensacija   2802 0 0      

Kitos įv. paslaugos (elpama, 

euroautomatai, Devela, kitų įm. 

Gyventojai, transporto paslaugos, 

žolės pjovimas, leidybos centro 

paslaugos ir kt.) 25000 16840 20000 22269 20000 22518  

Pajamos už parduotą turtą 5000 0 5000 17864 5000 20926  

VRM Alboristų projektui 0 0 0 0 0  0   

Marko verslo pajamos 1000 925 1000 579 0 0  

Pajamos už butus ir bendrabučio 

nuomą 48000 39646 40000 35196 30000 33533  

Pajamos už kito turto 

nuomą(auditorijos, sporto salė) 6500 4748 6000 4548 5000 6923  

Viso pajamų: 1847563 1730497 1773200 1849080 1616600 1678265  
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37 lentelė. Išlaidų sąmatos įvykdymo rodikliai 

Eil. 

Nr. Sąmatos straipsnių pavadinimas 

2017 m. 

planas 

 2017 m. 

įvykdymas 

 2018m. 

planas 

2018 m. 

įvykdymas 

 2019m. 

planas 

2019 m. 

įvykdymas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Darbo užmokestis ir socialinis 

draudimas 1220000 1213573 1169000 1237572 1080000 1082894 

2 Transporto išlaikymas 20000 16102 16000 13904 16000 15862 

3 

Institucijos ilgalaikio turto bei ūkinio 

inventoriaus įsigijimui (kompiuteriai, 

programinė įranga, mašinos ir 

įrengimai, biuro įranga) 50000 52073 50000 20269 45000 4683 

4 

Prekių įsigijimui (medž.remontui, 

toneriai, kanc. prekės, produktai 

valgykloms, ūkinės prekės, elektros 

prekės) 68000 89169 80000 79419 70000 98536 

5 Komandiruočių išlaidos 6000 13368 6000 2976 6000 2828 

6 Ilgalaikio turto einamasis remontas 100000 83384 50000 3894 0 1000 

7 Kvalifikacijos kėlimas 21000 7480 17000 5322 5000 2699 

8 Komunalinės paslaugos  127200 88027 120000 153029 156000 118181 

  8.1.Šildymas 90000 53465 86000 116125 120000 85215 

  8.2. Vanduo 7200 8107 8000 10515 10000 7464 

  8.3. Elektra 30000 26455 26000 26389 26000 25502 

9 Kitos paslaugos  147402 125176 114600 100586 100700 79271 

  9.1. Juridinės paslaugos 16170 10566 5000 5084 5000 4516 

  9.2. Patalpų valymas 38652 42126 42000 37372 30000 14969 

  9.3. Atliekų tvarkymas 8065 9316 9300 11152 10000 6234 

  9.4. Pastatų draudimas 1100 1412 1400 1549 1500 492 

  

9.5. Išlaidos reprezentacijai ir 

tarptautiniams ryšiams plėtoti 40000 20581 20000 10953 23000 9601 

  

9.6. Elektros ir šilumos ūkio 

aptarnavimas 7700 10449 10000 11070 10000 9268 

              

  9.7. Studentų atstovybė 3000 2430 2000 989 2000 506 

  9.9. Kitos paslaugos 25000 24266 20000 18157 15000 21460 

              

  9.11. Narystės mokesčiai 3000 1851 2000 1690 1500 1229 
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  9.12. Studentų praktika 500 355 400 104 200 0 

  

9.13. Kompiuterinių programų 

palaikymas 4215 1824 2500 2466 2500 8654 

10 Stipendijos 55000 60656 60000 47800 39000 55337 

11 Palūkanos 0 0 0 0   

12 Projektų išlaidos 141775 85202 112200 90802 231600 186170 

13 Paskolinta projektams  0 11612 0 2719  3533 

14 Paskolos bankui grąžinimas 0 0 0 0 0 0 

15 Kolegijos aikštelių sutvarkymas  0 0 34500 34531 0 0 

16 Prenumerata 1500 930 1000 1080   

  Viso išlaidų: 1963877 1851761 1833800 1793903 1749300 1668465 

 

3.4. PROJEKTINĖS VEIKLOS REZULTATAI 

3.4.1. Monitoringo rodiklių ir strateginio plano įgyvendinimo rodiklių pristatymas 
ir analizė 

 

2019 m. kolegija (toliau – MK), kaip projektų vykdytojas,  įgyvendino  projektą „Mikotoksinų 

poveikio mažinimo technologijų demonstravimas, siekiant gerinti produkcijos kokybę gyvulininkystės 

ūkiuose“ (Nr. 14PA-KM-16-1-02468-PR001). Teiktas investicijų projektas Valstybės investicijų 

2019–2021 m. programai. 

Vertinami svarbiausi projektinės veiklos duomenys trijų metų laikotarpyje. Rezultatai keičiasi, 

nes tęsiasi programavimo laikotarpis. 
 

38 lentelė. Įgyvendinamų projektų ir juose dirbusių / dalyvavusių kolegijos dėstytojų ir 

darbuotojų skaičius. 

 

Rodikliai 2017 metai 2018 metai 2019 metai 

MK įgyvendinamų projektų skaičius 2 1 1 

Projektų skaičius, kuriuose esame partneriai 4 5 6 

Dėstytojai ir darbuotojai dirbo / dalyvavo 

projektuose, matuojamas projektinių vienetų 

skaičiumi (projektinis vienetas, kai vienas 

dėstytojas / darbuotojas, dirbo keliuose 

projektuose) 

8 21 7 

Studentai, kurie dalyvavo projektų veiklose 0 68 13 

 

2019 m. toliau dalyvavome įgyvendinant penkis partnerystės projektus pagal 9.2. veiklą 

„Studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas“ ir vieną partnerystės projektą pagal 9.1. veiklą 

„Praktikos darbo vietose pagal profesiją, partnerystė su socialiniais partneriais ir jų įtraukimas į studijų 

praktikų organizavimo tobulinimą ir įgyvendinimą“. MK ir šių partnerystės projektų veiklų 

įgyvendinime 2019 m. dalyvavo MK 13 studentų ir 7 dėstytojai. 

2019 m. MK dėstytojai ir darbuotojai dirbo įgyvendinamuose projektuose ir jiems buvo skirtas 

darbo užmokestis.  
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39 lentelė. Projektuose dirbusių kolegijos dėstytojų ir darbuotojų darbo užmokestis, Eur 

 

Rodikliai 2017 metai 2018 metai 2019 metai 

Projektuose dirbusių kolegijos dėstytojų ir 

darbuotojų darbo užmokestis, Eur 
3313,86 19209,25 16475,49 

 

2019 m. partnerystės įgyvendinamuose projektuose dėstytojai ir darbuotojai turėjo galimybę 

kelti kvalifikaciją, dalyvaudami mokymuose. 

 
40 lentelė.  Dėstytojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas projektuose 

 

Rodikliai 2017 metai 2018 metai 2019 metai 

Tobulino kvalifikaciją įvairiuose 

projektų mokymuose, konferencijose, 

(projektinių vienetų skaičius) 

0 6 5 

 

2019 m. buvo gauta pajamų iš įgyvendintų projektų. Projektų pajamos susideda iš projektuose 

dirbusių kolegijos dėstytojų ir darbuotojų darbo užmokesčio bei lėšų, kurios skirtos projektų dalyviams 

mokymų, seminarų, stažuočių metu. Šiais metai buvo įgyvendinti 6 partnerystės projektai, kurių veiklose kartu 

su dėstytojais  dalyvavo 13 studentų.   

 

41 lentelė.  Pajamos iš projektų 

 

Rodikliai 2017 metai 2018 metai 2019 metai 

Pajamos iš projektų, Eur 3879,55 41302,37 120297,18 

 

Šių metų projektinės veiklos rezultatams įtaką padarė tai, kad 2014–2020 m. ES struktūrinės 

paramos programavimo laikotarpio konkursiniai kvietimai teikti paraiškas skelbiami, tačiau aukštosios 

mokyklos dalyvauti konkursuose nebuvo kviečiamos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2019 m. intensyviai dirbta kuriant STEAM atviros prieigos centrą Marijampolės kolegijoje. 

4.VALDYMAS 

4.1. KOLEGIJOS STRATEGIJOS GAIRĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Marijampolės kolegijos veikla 2019 m. buvo reglamentuota Marijampolės kolegijos 

strategijos gairėmis (2017–2021), Marijampolės kolegijos strateginiu veiklos planu (2018-2020), 

Marijampolės kolegijos kaitos strateginėmis kryptimis ir Kolegijos metiniu veiklos planu (2019). 

2019 metai Marijampolės kolegijoje – intensyvios kaitos ir inovacijų diegimo metai,  

atliepiant kolegijos misiją ir siekiant didinti regiono konkurencingumą bei paklausių specialistų 

rengimą, laikantis Marijampolės regiono plėtros taryboje patvirtintų specializacijų: Mokslas – Maistas 

– Mediena – Metalas (2017 12 06 d. sprendimas Nr. 51/8S-57). 

Siekiant sistemingai koordinuoti ir vykdyti kolegijos kaitos laikotarpį, suplanuoti pokyčių 

etapai iki 2023 m. Tačiau, 2019 m. jau numatytos esminės kaitos gairės, o kai kuriose srityse pradėti 

esminiai pokyčiai: pakeista ir atnaujinta organizacijos struktūra, atlikti esminiai infrastruktūros 

optimizavimo darbai, esminių projektų parengimo, patvirtinimo ir vykdymo veiklos, teigiamo 

kolegijos įvaizdžio atnaujinimo bei mokslo taikomosios veiklos sistemos modernizavimo žingsniai. 

Nors intensyvus pokyčių diegimas numatytas 2020 m., tačiau sistemingas vykdymas jau 

pradėtas 2019 m. Siekiant stabilizuoti esamą situaciją bei vykdyti proveržius esminėse srityse, šiems 

metams išskirtos pagrindinės prioritetinės veiklos kryptys: 
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• Kolegijos įvaizdžio gerinimas, skleidžiant pozityvią informaciją apie kolegijos veiklas, 

renginius, renginius, projektus, studentų pasiekimus ir absolventų įsidarbinimą; 

• Išskirti pagrindines studijų kryptis, kuriose vykdomos studijų programos, užtikrinant studijų 

kokybę bei efektyvų pasiruošimą tarptautinėms akreditacijoms;  

• Kolegijos infrastruktūros optimizavimas, siekiant sumažinti su studijomis nesusijusius 

infrastruktūros objektus; 

• Iš esmės atnaujinti ir modernizuoti studijų ir taikomųjų tyrimų materialinę bazę, patvirtinant 

infrastruktūrinį projektą Studijų aplinkos ir infrastruktūros tobulinimas, įgyvendinant 

regioninės kolegijos modelį; 

• Siekiant stabilizuoti ir gausinti studentų skaičių kolegijoje, atlikti užsakomąjį tyrimą bei 

intensyvinti regiono absolventų motyvavimo koleginėms studijoms metodiką; 

• Bendradarbiaujant su Marijampolės savivaldybe, įkurti MarKo moksleivių akademiją; 

• Aktyvinant studijų tarptautiškumą, numatoma priimti studentus į šias programas: Verslo 

anglų kalba ir komunikacija, Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga, 

Tarptautinio verslo vadyba ir anglų kalba; 

• Siekiant pritraukti finansinių  investicijų, aktyviai dalyvauti projektinėse veiklose, 

patvirtinant infrastruktūrinį projektą, vykdant STEAM centro projekto įgyvendinimą, 

atliekant regiono užsakomuosius tyrimus. 

 

2019 m. spalio 11 d. Marijampolės kolegijoje vyko Kokybės vadybos sistemos organizacijoje 

ISO 9001:2015 auditas. Vadybos sistemos sertifikatu kolegija pripažinta atitinkanti vadybos sistemos 

standartą ir galioja trims veiklos sritims: aukštojo mokslo koleginės studijos, mokslo taikomoji veikla 

bei neformalusis švietimas. Pastaroji sritis tampa ypač aktuali įsteigus MarKo moksleivių akademiją 

bei realizuojant STEAM projektines veiklas. Audito metu pristačius institucijoje vykdomus pokyčius, 

kolegijos vadybinė veikla įvertinta 4 balais (penkiabalėje sistemoje). 

Kolegijos administracija rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu. Siekiant užtikrinti 

studijų kokybę, nuo 2019 m. numatyta vykdyti sistemingus mokymus, į kolegiją kviečiant lektorius bei 

ekspertus reikiamų darbuotojų kompetencijų ugdymui, vėliau kuriant pažangesnę sistemą pačioje 

organizacijoje. Pirmieji mokymai buvo skirti mokslo taikomajai veiklai ir tyrimų publikavimui. 

 Svarbus veiksnys, taupant kolegijos biudžeto lėšas – infrastruktūros optimizavimas, paliekant 

tik studijų procesui reikalingas patalpas, o 39 turto vienetus perduodant Turto bankui.   Tokiu būdu 

kolegija kasmet sutaupys iki 200 000 Eur. lėšų.   

Nuo 2020 m. numatoma pereiti į į inovacijų ir pokyčių diegimo etapą, parengiant naują veiklos 

strategiją, sistemingai ruošiantis studijų krypčių akreditacijai bei instituciniam vertinimui. 

4.2. SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VEIKLA 

4.2.1. Fakultetų tarybų veiklos ataskaita 
 

Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto taryba   

Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto (toliau – ESDF) taryba, 

vadovaudamasi jos veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir vykdydama funkcijas, numatytas 

Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto tarybos darbo reglamente 

(Patvirtinta kolegijos ESDF tarybos posėdyje 2013 m. kovo 12 d. protokolo Nr. 1), 2019 m. kvietė 4 

posėdžius ir apsvarstė 13 klausimų. 6 klausimai buvo skirti  realizuojamų studijų programų pertvarkai 

aptarti: 

•Kultūros ir sporto industrijų vadybos studijų programos tikslo ir studijų pakopos studijų 

rezultatų sąsajų su numatomais programos studijų rezultatais ir studijų dalykais (moduliais)  

koregavimas ir studijų programos studijų planų koregavimas.  

•Vaikystės pedagogikos studijų programos tikslo ir studijų pakopos studijų rezultatų sąsajų su 

numatomais programos studijų rezultatais ir studijų dalykais (moduliais) koregavimas ir studijų 

programos studijų planų koregavimas. 
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•Teisės ir viešųjų pirkimų studijų programos tikslo ir studijų pakopos studijų rezultatų sąsajų 

su numatomais programos studijų rezultatais ir studijų dalykais (moduliais) koregavimas ir studijų 

programos studijų planų koregavimas.  

Pakeitus Kultūros ir sporto vadybos studijų programos pavadinimą į Kultūros ir sporto 

industrijų vadybos ir Teisės studijų programos pavadinimą į Teisė ir viešieji pirkimai, buvo 

pakoreguotos studijų programų tikslų ir studijų pakopos studijų rezultatų sąsajos su numatomais 

programų studijų rezultatais ir studijų dalykais (moduliais) ir taip pat pakoreguoti šių studijų programų 

studijų planai. Pakeitimus lėmė socialinių partnerių įžvalgos ir siūlymai, darbo rinkos tendencijų 

analizė. 

Vaikystės pedagogikos studijų programos tikslo ir studijų pakopos studijų rezultatų sąsajų su 

numatomais programos studijų rezultatais ir studijų dalykais (moduliais) koregavimas atliktas 

atsižvelgiant  į naujausius dokumentus, reglamentuojančius pedagogų rengimą. 

Iš 13 nagrinėtų klausimų 7 klausimai susiję su  kitomis ESDF tarybos funkcijomis: 

• Patvirtinta Marijampolės kolegijos ESDF 2018 m. veiklos ataskaita.  

• Svarstytas ir patvirtintas Marijampolės kolegijos ESDF  2019 m. veiklos planas.  

• Iškeltas kandidatas į Marijampolės kolegijos tarybą į Ugdymo mokslų, sporto, sveikatos 

mokslų studijų krypčių grupių ar atitinkamų dėstomųjų dalykų atstovo vietą. 

• Pradėjus darbą 2019–2024 m. kadencijos ESDF tarybai, buvo išrinkta Tarybos pirmininkė, 

pavaduotojas ir sekretorė. 

Visuose posėdžiuose ESDF tarybos nariai diskutavo, teikė siūlymus dėl ESDF kultūrinių 

tradicijų išlaikymo ir tęstinumo. 

Verslo ir technologijų fakulteto taryba  

Verslo ir technologijų fakulteto (toliau – VTF) taryba savo veikloje vadovaujasi fakulteto 

tarybos darbo reglamentu patvirtintu 2012-12-19 nutarimu Nr. TP-4.  

2019 m. VTF vyko du posėdžiai, vienas elektroninės konferencijos būdu.  

2019-03-12 VTF tarybos posėdyje svarstyti 3 klausimai: Įmonių ir įstaigų administravimo 

studijų programos dalykų priskyrimas numatomiems programos studijų  rezultatams; Įmonių ir įstaigų 

administravimas studijų programos pakeitimų 2018–2019 m. m. studijų planuose svarstymas ir 

tvirtinimas; Automobilių techninis eksploatavimas studijų programos studijų plano pakeitimas. 

Svarstomi klausimai buvo orientuoti į studijų programų tikslų ir rezultatų įgyvendinimą bei 

studijų kokybės gerinimą. 

Posėdyje buvo pavirtinti Įmonių ir įstaigų administravimo studijų programos numatomi 

rezultatai bei studijų programos pakeitimai nuolatinių ir ištęstinių studijų 2018–2019 m. m. planuose. 

Trečiuoju klausimu buvo patvirtinti Automobilių techninio eksploatavimo studijų programos 

pakeitimai nuolatinių ir ištęstinių studijų planuose 2018–2019 m. m 

Posėdžio medžiaga pateikta tvirtinimui Akademinei tarybai.  

2019-12-17 VTF tarybos posėdyje naujai išrinkta fakulteto taryba rinko fakulteto tarybos 

pirmininką. Juo išrinkta lektorė Verslo ir ekonomikos katedros lektorė Virginija Giliuvienė.  

4.2.2. MKSA veiklos ataskaita 
 

Marijampolės Kolegijos Studentų Atstovybė yra visuomeniniais pagrindais dirbanti, 

Marijampolės studentijai atstovaujanti institucija, kurios tikslas – atstovauti studentams, svarstyti su 

jais susijusius klausimus ir kurti palankias studijų sąlygas bei turiningą laisvalaikį. Praėję metai buvo 

dinamiški, turėjome įvairių patirčių, pasisekimų ir nesėkmių. Tačiau visa tai mus užgrūdina ir suteikia 

naujų idėjų ir iniciatyvų ateičiai.  

2019 metais MKSA vykdė įvairias veiklas. Sausio mėn. vyko 2 % paramos rinkimas, kurio 

metu studentai ieškojo žmonių ir organizacijų, kurios galėtų skirti 2% savo pajamų Marijampolės 

Kolegijai. Vėliau buvo apklausti studentai ir rengta jų nuomonė  Kolegijos valdymo organuose 

svarstomais klausimais. 

Vasario mėn. vyko bendrabučio nuostatų pataisų rengimas. MKSA nariai siūlė keisti kai kuriuos 

bendrabučio nuostatų punktus, kad jie būtų palankesni bendrabučio gyventojams. Vyko MKSA rėmėjų 

paieškos, organizacijos nariai aktyviai bendravo su Marijampolės įmonėmis, kurios galėtų paremti 



53 

 

Studentų atstovybę. Šv. Valentino dieną studentai organizavo ,,Mediumą“, kurio metu nuotaikingai 

sveikino antro kurso studentus, sėkmingai įveikusius pusę studijų. Buvo organizuojamas Šv. Valentino 

dienos paštas. Kolegijos bendruomenės nariai galėjo rašyti laiškelius  ir maloniai vieni kitus nustebinti. 

Be to, vyko konkursas ,,Mylimiausia porelė“, kurio metu Kolegijos bendruomenė rinko žmones, kurie 

mokymo įstaigoje sulaukia daugiausia dėmesio. Minint Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo dieną, 

MKSA nariai dalyvavo Vasario 16-osios minėjimo renginyje, padėjo kurti dekoracijas bei vesti 

renginį. 

Kovo mėn. organizuotas ,,Metų dėstytuvas“ – rinkti geriausi Kolegijos dėstytojai, įteiktos 

nominacijos. Moters dienos proga MKSA vaikinai sveikino Kolegijos moteris su Kovo 8-ąją ir įteikė 

gėles su prasmingomis citatomis. Taip pat MKSA nariai aktyviai prisidėjo prie Kovo 11-osios 

minėjimo ir skleidė Kolegijoje patriotiškas idėjas. 

Balandžio mėn. vyko MKSA Prezidento rinkimai ir tarybos narių rinkimai. Prezidentu buvo 

išrinktas Mingaudas Kalvaitis, pasikeitė keletas Studentų atstovybės narių. Taip pat MKSA nariai 

aktyviai dalyvavo aplinkos tvarkymo akcijoje ,,Darom 2019“ ir parodė miestui, kad jaunimas taip pat 

myli ir tausoja gamtą. 

Gegužės mėn. vyko MKSA gimtadienis, jo metu Studentų atstovybė sveikinta su gražia švente, 

studentai pristatė savo veiklą Kolegijos bendruomenei.  

Rugsėjo mėn. organizuoti neeiliniai stojimai į MKSA, jų metu į organizaciją priimta keletas 

naujų narių iš pirmo ir antro studijų kurso. Naujokai supažindinti su MKSA įstatais ir narių 

taisyklėmis. MKSA nariai dalyvavo S. Makarevičienės parodos Kolegijoje atidarymo pristatyme, 

padėjo dailininkei pristatyti kūrinius ir sudominti bendruomenę. Studentai atstovavo Kolegijai 

pramoginiame, kultūriniame, sportiniame orientavimosi žaidime ,,Marijonų miesto paslaptys“, kurio 

metu aktyviai įsijungė į Marijampolės Poezijos parke organizuojamas veiklas ir bendravo su 

mokiniais. Mėnesio pabaigoje studentai prisidėjo prie Europos paveldo savaitės Kolegijoje uždarymo 

renginio. Jo metu susipažino su įdomiais renginio svečiais, kartu šoko tautinius šokius bei atstovavo 

Kolegiją. 

Spalio mėn. studentai sveikino dėstytojus su Tarptautine Mokytojų diena, kurios metu dėkojo 

dėstytojams už jų pasiaukojantį ir nuoširdų darbą. MKSA nariai atstovavo Kolegiją Marijampolės 

miesto renginyje ,,Sūduvos kraitė 2019“. Studentai įvairiais būdais reklamavo Kolegiją ir jos veiklą, 

dalijo informacinius lankstinukus, kvietė jaunus žmones studijuoti Marijampolės Kolegijoje. 

Medžiams nusidažius įvairiomis spalvomis, vyko studentų rudeninė fotosesija, kurioje įamžintos 

nesuvaidintos emocijos ir studentiškas džiaugsmas. 

Lapkričio mėn. studentai dalyvavo ,,Pyragų dienoje“ ir vaišino Kolegijos bendruomenę savo 

kepiniais. MKSA nariai aktyviai dalyvavo Agrokoncerno grupės organizuotame renginyje ,,Agro diena 

– egzaminų nebus 2“, kurių metu studentai vykdė užduotis, kūrė ateities žemės ūkio viziją, dalyvavo 

veiklose su ,,Kito kampo“ improvizacijų teatro aktoriais. MKSA nariai aktyviai dalyvavo 

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Multicentro organizuojamuose renginiuose ir 

renginyje ,,Realios virtualybės festivalis 2“. Renginių bibliotekoje metu, jauni žmonės pasisėmė 

patirties, kaip kūrybingai organizuoti panašius renginius ir paruošti erdves. Studentai prisidėjo prie 

Marijampolės Kolegijos pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečio paminėjimo iškilmių 

organizavimo Marijampolės Menų mokykloje. Be to, MKSA nariai prisidėjo prie adventinių žvakių 

uždegimo Kolegijoje renginių, juos vedė, atliko adventinius kūrinius ir skatino bendruomenę 

susikaupti. 

Gruodžio mėn. MKSA organizavo renginį ,,Kalėdinės pažintys“, kurio metu Kolegijos studentai, 

žaisdami įvairius žaidimus ir atlikdami linksmas užduotis, galėjo labiau vieni kitus pažinti. Studentai 

dalyvavo adventinės žvakės uždegimo renginiuose, juos vedė, skaitė adventinius skaitinius. Be to, 

MKSA nariai aktyviai prisidėjo prie kalėdinio jaukumo Kolegijoje kūrimo ir padėjo kurti lauko ir 

vidaus dekoracijas Kolegijoje, puošė Kalėdų eglę. Dalyvauta kalėdinių vaikystės nuotraukų parodoje, 

kurioje MKSA nariai dalijosi savo vaikystės Kalėdų akimirkomis ir bandė spėlioti, kuris 

bendruomenės narys kurioje nuotraukoje įamžintas. Studentai prisidėjo prie pasiruošimo adventinei 

vakaronei, jos vedimo ir šventinio jaukumo kūrimo. Prieš pat Šv. Kalėdas  studentai prisidėjo prie gerų 

darbų darymo ir padėjo šventiškai supakuoti dovanas naujai Marijampolėje įsikūrusiai asociacijai 

,,Suvalkijos saulytės“. 
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MKSA nariai nuolat bendrauja tarpusavyje, dalijasi idėjomis, dalyvauja įvairiuose projektuose 

bei aktyviai įsitraukia į įvairių komitetų bei komisijų  veiklas, kuriose atstovauja studentų interesus. 

4.3. ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS POKYČIAI 

 

Pradėjus įgyvendinti esminius pokyčius bei numačius esmines kolegijos kaitos kryptis, 

paaiškėjo, kad esama struktūra nėra pakankamai lanksti, o kai kurių padalinių funkcijos privalo būti iš 

esmės atnaujintos. Tuo tikslu, Marijampolės kolegijos taryba patvirtino naują organizacinę struktūrą 

(2019 10 25 d. nutarimas Nr. KT-12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naujoje organizacinėje struktūroje įtraukiama Studentų atstovybė,  kuri atstovauja didžiąją 

akademinės bendruomenės dalį ir inicijuoja bei vertina įvairius kolegijos veiklos aspektus.  

Kolegijai aktyviai dalyvaujant naujose projektinėse veiklose bei akcentuojant mokslo 

taikomosios veiklos svarbą, kuri bus vertinama studijų kryptyse, pakinta direktorius pavaduotojų 

funkcijos ir atliekamos veiklos. Įsteigiami pavaduotojų etatai infrastruktūrai ir projektinei veiklai bei 

akademinei ir mokslo taikomajai veiklai. 

Išplečiama bibliotekos veiklos samprata – ji tampa Informacijos ir studijų šaltinių centru. 

Raštinė reorganizuojama į Dokumentų valdymo tarnybą, vienijančią katedrų ir dekanatų 

sekretorių - referenčių veiklą, sisteminant visą dokumentų valdymą kolegijoje. 

Reorganizuojama Ūkio tarnyba į Infrastruktūros ir paslaugų skyrių, atsisakant perteklinių 

etatų. 

Projektinės veiklos skyrius integruojamas į naujai sukurtą Tarptautinės partnerystės skyrių, 

tikintis efektyvesnės šių padalinių sinerginės veiklos. 

Vykdant naujos redakcijos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (2018), įsteigiamas 

Asmens duomenų apsaugos specialisto etatas.  

Atliepiant Europos aukštojo mokslo erdvės (EHEA) Paryžiaus komunikatą (2018 05 29 d.), 

numatoma įsteigti Inovacijų ir studijų kokybės tarybą, kuri koordinuos inovacijų kūrimą kolegijoje bei 

sklaidą tarp kitų Lietuvos ir Europos aukštųjų mokyklų. 



55 

 

Pakitus organizacinei struktūrai, numatoma atnaujinti Kokybės vadybos standarto ISO 

9001:2015 procesus. 

4.4. DOKUMENTŲ VALDYMAS 

4.4.1. Apžvalga 
 

Dokumentų ir įrašų valdymo procedūra kolegijoje turi du etapus: 

1. Vidaus ir išorės dokumentų rengimo ir valdymo;  

2. Dokumentacijos plano ir registrų sąrašo rengimo. 

Abu šie procesai sistemingai audituojami vidaus bei išorės auditorių. 

Dokumentų valdymo tarnybos paskirtis kolegijoje: rengti, derinti, tvirtinti, registruoti ir saugoti 

dokumentus, juos surasti, persiųsti kitiems, susieti dokumentus tarpusavyje. 

Dokumentacijos bylų apskaita vykdoma pagal dokumentacijos planą, kuriame nurodyti 

konkretūs asmenys atsakingi už sudaromas bylas. 2019 m. kolegijos dokumentacijos planą sudaro 220 

bylų. 

Tiek popieriniai, tiek elektronine ar garso įrašų forma parengti dokumentai kolegijoje valdomi 

pagal norminamosios aplinkos, įskaitant Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų 

rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo bendruosius reikalavimus. 

Jau 2017 m. kolegijoje yra patvirtinta bei su Kauno regiono valstybės archyvo Marijampolės 

filialu suderinta „Posėdžių garso įrašų darymo tvarka“, kuri leidžia posėdžių garso įrašus prilyginti 

protokolui. Garso įrašo eigai fiksuoti rengiama posėdžio garso įrašo informacinė pažyma. Popierine 

forma išlieka posėdžių nutarimai. Ši tvarka pasiteisino labai akivaizdžiai, sumažėjo ne tik popieriaus, 

laiko sąnaudos, kuris buvo skiriamas protokolų rašymui, bet ir tiksliausios posėdžiuose pateiktos 

informacijos išsaugojimu, kas ne visada įmanoma protokoluojant.  

Pagal tarptautinio standarto ISO 9001:2013 reikalavimus, jau nuo 2013 m. gruodžio 1 d. UAB 

„Sekasoft“ kolegijoje įdiegė Dokumentų valdymo sistemą (DVS), kuria kolegijoje naudojamasi iki 

šiol.  

Naudojantis DVS spartėja darbas, mažėja popieriaus sąnaudos, pašto bei biuro įrangos kaštai ir 

įgyjamas konkurencinis pranašumas, kadangi dalis įstaigų apskritai neturi dokumentų valdymo 

sistemos. 

Nors turima sistema leidžia saugoti ir registruoti skenuotus dokumentus, vykdyti paiešką, 

užtikrinti dokumento apsaugą, perdavinėti dokumentus elektroniniu būdu ir priskirti užduotis 

įvykdymui, joje negalime rengti elektroninius dokumentus, pasirašyti juos elektroniniu parašu. Esama 

DVS dar nėra pritaikyta šiandienos dokumentų valdymo poreikiams. Todėl išlieka tikslas pakeisti 

esamą DVS ir taip pagerinti dokumentų valdymą kolegijoje. 

2019 m. lapkričio mėnesį dalyvauta seminare, kur buvo pristatyta Dokumentų valdymo 

bendroji informacinė sistema (DBSIS), kuri nuo 2021 m. palaipsniui taps privaloma visiems, o 

kolegijai pažadėta tapti viena iš 500 pirmųjų ją įsidiegusių įstaigų. 

Apžvelgiant 2017–2019 me. dokumentų srautus kolegijoje, išsiskiria trys pagrindinės jų 

grupės: korespondencija, sutartys ir įsakymai. Didžiausią dokumentų dalį per pastaruosius trejus metus 

sudarė korespondencija. 2019 m. DVS įregistruota beveik 3300 dokumentų. 
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23 pav. Bendras vidinių ir išorinių dokumentų skaičius 2017–2019 m. 

 

Analizuojant korespondencijos srautus, žymiai išsiskiria gaunami vidaus dokumentai, kuriuos 

sudaro prašymai, pažymos teikimai (24 pav.). 

 
24 pav. Korespondencija: gaunamieji ir siunčiamieji dokumentai 

 

Nemažą dokumentų dalį sudaro kolegijoje pasirašomos sutartys: bendradarbiavimo, pirkimo, 

pardavimo bei studentų praktikų, pastarųjų įregistruojama daugiausiai (25 pav.). 
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25 pav. Sutartys: bendradarbiavimo, pirkimų, pardavimų, studentų praktikų 

 

Svarbi vidinių dokumentų dalis kolegijoje yra įsakymai: veiklos ir studentų klausimais. 

Vyrauja įsakymai studentų klausimais (26 pav.). 

 
26 pav. Įsakymai: studentų klausimais ir veiklos klausimais 

 

Efektyvus dokumentų valdymas labai svarbus sėkmingam kasdieninės veiklos vykdymui, todėl 

išlieka siekis patobulinti dokumentų srautų valdymą, kuris kyla iš neigiamos patirties dirbant su esama 

DVS. 

4.5. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

4.5.1. Apžvalga 
 

2019-10-03–2019-10-04 atliktas vadybos sistemos persertifikavimas. Audito metu vertinta 

vadybos sistemos veiksmingumas, siekiant užtikrinti organizacijos pajėgumą pasiekti nustatytus tikslus 

ir atitikti taikytinus teisinius, norminius bei sutartinius reikalavimus. Esminė šio išorinio audito 

dėmesio sritis – rizikos ir galimybių valdymo rezultatyvumas.  
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Auditą atliko  UAB „DNV GL Lietuva“. Gautas Vadybos sistemos sertifikatas, kuriuo 

pripažinta, kad Marijampolės kolegija atitinka vadybos sistemos standarto ISO 901:2015 reikalavimus 

ir sertifikatas galioja šioms taikymo sritims: Aukštojo mokslo koleginės studijos. Mokslo taikomoji 

veikla. Neformalusis švietimas.  

Sertifikatas galioja nuo 2019 m. spalio 26 d. iki 2022 m. spalio 25 d. 

2019-10-03–2019-10-04 audito ataskaitoje, kaip nuolatinio gerinimo teigiami požymiai, 

pateikta: 

•Pažymėtinas stiprus pokyčių planavimo ir valdymo procesas. Ruošiamasi naujos akreditavimo 

tvarkos įvedimui.  

•Stiprinamas bendravimas su moksleiviais, sukurta „MarKo moksleivių akademija“. 

•Pažymėtinos pastangos pristatyti kolegiją užsienio šalyse ir pritraukti potencialius studentus.  

•Sistemingai tobulinama elektroninių dokumentų ir duomenų valdymo sistema. 

Pagrindinės nuolatinio gerinimo sritys: 

• Stiprinti strateginio lygmens rizikų ir galimybių nustatymo, įvertinimo bei susijusių veiksmų 

planavimo ir įgyvendinimo procesus. 

• Susisteminti savianalizės susirinkimų metu iškeltų gerinimo galimybių valdymą.  

• Gerinti su darbuotojų kvalifikacijos kėlimu ir kompetencijomis susijusių įrašų bei 

dokumentų valdymą. 

• Toliau tobulinti vidaus auditų programos vadybą. 

Svarbiausi audito pastebėjimai, neįtraukti į dėmesio sričių išvadas. Teigiami požymiai: 

• Pažymėtinas lyderystės demonstravimas, aiškus kokybės vadybos sistemos palaikymas.  

• Prideramas dėmesys skiriamas studentų įtraukimui į mokslo taikomąją veiklą.  

• Vykdoma sisteminga darbuotojų mokymų poreikio analizė, skiriami reikiami ištekliai 

mokymo poreikiams tenkinti.  

• Prideramas dėmesys skiriamas „žaliesiems pirkimams“. 

Pagrindinės gerinimo sritys: 

• Įgyvendinti Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimus.  

• Dokumentuoti su suinteresuotųjų šalių nustatymu, jų poreikių, lūkesčių bei svarbių 

reikalavimų analize susijusius rezultatus.  

Vykdytas tolesnis Kokybės vadybos sistemos tobulinimas. Parengtas naujas Kokybės valdymo 

vadovas, kuris atiduotas svarstymui, parengta Rizikos valdymo politika, kuri taip pat yra svarstymo 

eigoje. 

2019 m. numatytų ir vykdytų vidaus auditų tikslas – įvertinti kolegijos veiklos atitiktį Kokybės 

vadybos sistemos, ISO 9001:2015 standarto bei ESG gairių reikalavimams. Lyginant su ankstesniais 

metais, atliekamų auditų tikslai buvo koncentruoti į kolegijos aktualių veiklų kokybę ir rezultatyvumą. 

Buvo atlikti 7 auditai: Studentų kaip suinteresuotos šalies poreikių ir lūkesčių supratimas; 

Studentų  kaip suinteresuotos šalies poreikių ir lūkesčių supratimas; Studijų programos realizavimas. Į 

studentus orientuoto mokymo užtikrinimas; Parama studentams; Studijų programos realizavimas. 

Studentų rezultatų vertinimas; Mokslo taikomosios veiklos organizavimas; Kolegijos strategijos 

įgyvendinimo stebėsena ir informacijos apie jų įgyvendinimą pateikimas. 

Auditų metu pateikta 1 pastaba, 13 siūlymų, 4 rekomendacijos. Auditų ataskaitos aptartos KVS 

specialisto inicijuotuose posėdžiuose su procesų šeimininkais ir direktoriumi. 

2019 m. buvo vykdoma baigiamųjų kursų studentų pasitenkinimo studijomis apklausa. 

Apklausai buvo naudojamas 63 klausimų klausimynas, parengtas pagal Didžiosios Britanijos 

„Studentų pasitenkinimo tyrimą“, realizuojant bendrą VDU ir kolegijos projektą. Gauta ir išanalizuota 

51 absolvento anketa, baigusių kolegiją 2019 m. Apklausos ataskaita pateikta kolegijos vadovybei. 

Bendri apklausos rezultatai: absolventų nuomone, pasirinkta studijų programa padėjo išsiugdyti 

pasitikėjimą savimi. Studijų metu absolventai patobulino bendravimo įgūdžius, išmoko spręsti 

nenumatytas problemas. Didžioji dalis absolventų patenkinti studijų programos kokybe, tačiau 

penktadalis atsakiusiųjų studijų programos kokybe nėra patenkinti. Dauguma absolventų 

rekomenduotų savo studijų programą kitiems, tačiau trečdalis atsakiusiųjų abejoja dėl rekomendacijų. 
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Pasirinkta studijų programa absolventams padėjo įgyti teorinių žinių, praktinių profesinių 

įgūdžių, tačiau tik iš dalies padėjo pagilinti užsienio kalbos mokėjimą bei gebėjimą bendrauti 

tarpkultūrinėje aplinkoje. 

Pasirinkta studijų programa absolventams išugdė gebėjimą dirbti tiek komandoje, tiek 

savarankiškai, išugdė atvirumą naujovėms ir gebėjimą nustatyti sritis, kuriose būtų naudinga tobulėti.  

4.6. KOMUNIKACIJA IR MARKETINGAS 

 

Komunikacija ir marketingas – tai vienos iš svarbiausių institucijos veiklos sričių, 

formuojančių įstaigos įvaizdį visuomenėje ir padedančios pritraukti bei išlaikyti tiek studentus, tiek 

dėstytojus ir kitus darbuotojus įstaigoje. 2013 m. balandžio 1 d. Marijampolės kolegijoje buvo įkurtas 

Viešosios komunikacijos skyrius (VKS), o 2015 m. rugsėjo 1 d. reformuotas į Viešosios 

komunikacijos ir marketingo skyrių (VKMS), kuriame šiuo metu dirba du žmonės: skyriaus vedėjas ir  

specialistas. Kolegijoje diegiant ISO 9001:2015 standartą buvo sukurta procedūra „Išorinė 

komunikacija ir marketingas“. Šioje procedūroje nurodytos viešosios komunikacijos ir marketingo 

veiklos, jas vykdantys ir atsakingi asmenys bei terminai. 

4.6.1. Metinio veiksmų plano įgyvendinimo apžvalga 
 

2019 m. buvo laikomasi tiek 2018 m. pabaigoje numatyto veiklos plano, tiek 2019 m. gegužės 

15 d. pasikeitus skyriaus vedėjui buvo kuriamos bei išbandomos naujos komunikacijos / strateginės 

kryptys ir su jomis susijusios veiklos.  

Praėjusių metų veiklos plane buvo išskirti 5 strateginiai uždaviniai: gerinti kolegijos įvaizdį, 

stiprinti ryšius su absolventais, plėtoti Marijampolės kolegijos studijų komunikaciją Lietuvos ir 

tarptautinėse rinkose, plėtoti ryšius su socialiniais partneriais; didinti vidinės komunikacijos 

efektyvumą. Kiek strateginiams uždaviniams įgyvendinti numatytų veiksmų įvykdyta ir informacija 

apie panaudotas lėšas pateikiama 5.3 priede. Svarbu paminėti tai, kad visi iškelti strateginiai uždaviniai 

glaudžiai susiję vienas su kitu, nes tam, kad pagerintum kolegijos įvaizdį, reikia stiprinti ryšius su 

absolventais, socialiniais partneriais, suburti ir stiprinti kolegijos bendruomenę. Šių grupių 

perduodama informacija į viešąją erdvę, perteikiama tarptautinėse rinkose yra kolegijos ir jos studijų 

programų marketingo dalis.  

Pirmajam uždaviniui „Gerinti kolegijos įvaizdį“ įvykdyti buvo numatyta 19 veiksmų. Nors 

dalis veiksmų neatlikti ar atlikti iš dalies, pastebima, kad kolegijos įvaizdis viešoje erdvėje per metus 

nesumenko, stojančiųjų skaičius stabilus, neigiamų komentarų viešoje erdvėje nepastebėta. Kolegijos 

įvaizdžio gerinimas buvo formuojamas nuolat vykdant kolegijos prekinio ženklo sklaidą, skelbiant 

valdymo organų sprendimus svetainėje, prižiūrint ir tobulinant svetainės dizainą, turinio išdėstymą, 

publikavus „Suvalkietyje“ straipsnį apie naująją kolegijos direktorę Alę Murauskienę, kuriant 

šventinius sveikinimus kolegijos darbuotojams, socialiniams partneriams, studentams, skelbiant 

interneto svetainėje ir kolegijos Facebook paskyroje studentų sėkmės istorijas, reklamuojant kolegijoje 

teikiamas įvairias paslaugas. Dalis numatytų veiksmų yra nuolatos vykstantys procesai, kurie vyksta 

priklausomai nuo mokslo metų grafiko, darbuotojų ir studentų kaitos ar tuometinės situacijos ir 

reikalingumo. Siūloma 2020 m. didesnį dėmesį kreipti ne kolegijos įvaizdžio gerinimui, o apskritai 

kūrimui, išieškojimui tapatybės, pradedant ir nesureikšminant pirmiausia viešųjų ryšių, bet lygiagrečiai 

dirbant su vidine komunikacija, kuri gali būti pagrindu išorinei. Svarbu kolegijos įvaizdį formuoti kaip 

šiuolaikiškos, atviros, inovatyvios, mokslinę veiklą vykdančios įstaigos. 

Antruoju uždaviniu išskirta „Stiprinti ryšius su absolventais“ ir numatyti 3 veiksmai, iš kurių 

du vykdomi nuolatos, kviečiant kolegijos bendruomenę dalyvauti svarbiausiuose renginiuose, tokiuose 

kaip Diplomų įteikimo šventė, Rugsėjo 1-oji, Dvaro dienas ir pan., taip pat informuojant apie 

vykstančius seminarus, kvalifikacijos kėlimo kursus, atviras paskaitas. Pastebimas sumažėjęs alumnų 

aktyvumas kolegijos veikloje, todėl svarbu išskirti veiklas, į kurias jie galėtų būti įtraukiami, ir būdus, 

kuriais lengviausia alumnus pritraukti. 

Trečiasis uždavinys „Plėtoti Marijampolės kolegijos studijų komunikaciją Lietuvos ir 

tarptautinėse rinkose“ buvo plačiausias, jam numatyti 28 veiksmai. Kaip ir kasmet, buvo vykdomi 
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vizitai į studijų ir karjeros muges, regiono mokyklas, gimnazijas ir kitas vietas –  įvykdyta reklaminė 

kampanija su sukurta temine dalinamąja medžiaga. Straipsnių, pranešimų ir kitų svarbių žinučių 

platinimas ir skelbimas ne tik kolegijos, bet ir miesto, regiono, nacionalinėje žiniasklaidoje – tai 

kasmetiniai veiksmai, kurie yra 2019 m. plane ir buvo įvykdyti. Vienas iš nenutrūkstamų veiksmų – 

nuolatinis bendravimas su partneriais, moksleiviais, studentais elektoriniu paštu, telefonu ar tiesioginiu 

gyvu bendravimu. Taip pat buvo organizuoti ir įgyvendinti renginiai ar konkursai. Skyriaus 

darbuotojai nuolat kūrė dalinamąją medžiagą, ją maketavo ir spausdino. Skyriuje buvo maketuojami 

visų Marijampolės kolegijos renginių kvietimai, pranešimai, skelbimai, kuriami sveikinimai 

socialiniams ir verslo partneriams. Pildomos paraiškos, nurašymo aktai ir kiti reikalingi dokumentai, 

reikalingi tiek pačiam skyriui, tiek norint atlikti tam tikrus veiksmus, susijusius su kitų skyrių veikla. 

Skyriaus darbuotojai domėjosi naujausiomis internetinio marketingo tendencijomis ir kėlė profesinę 

kvalifikaciją. Įgytos žinios leido sėkmingai tobulinti kolegijos vaizdinę reklamą, buvo filmuojami 

įvairių kolegijos renginių vaizdo klipai, padaryta studentų fotosesija, kurių medžiaga vėliau naudota 

kaip vaizdinė reklama įvairiose žiniasklaidos priemonėse. „Youtube“ platformoje taip pat buvo 

talpinami nauji vaizdo įrašai, kurie buvo montuojami prijungiant standartizuotą pradžios ir pabaigos 

užlaidą su Marijampolės kolegijos logotipu.  

 Iškeltam ketvirtajam uždaviniui „Plėtoti ryšius su socialiniais partneriais“ priskirtas vienas 

veiksmas „Koordinuoti „Kolegijos pusryčių“ socialiniams partneriams organizavimą“ buvo neatliktas, 

lėšos nepanaudotos. Tačiau kitų skyrių vykdomos veiklos,  organizuojami seminarai, diskusijos, 

studentų noras atlikti praktikas įtraukė socialinius partnerius į kolegijos veiklas ir taip buvo plėtojami 

kolegijai labai svarbūs ryšiai.  

Penktasis strateginis uždavinys – „Didinti vidinės komunikacijos efektyvumą“, jam išpildyti 

paskirtas vienas veiksmas, susijęs su informacinių skelbimų prižiūrėjimu skelbimų lentose ir 

monitoriuose. Pastebėta, kad pasirinktas veiksmas nėra efektyvus, kai norima padidinti vidinės 

komunikacijos efektyvumą. Svarbu išbandyti kitus veiksmus ir kryptis, norint apskritai padidinti 

vidinę kolegijos komunikaciją.    

Be to, kad vykdant veiklas komunikacijos ir marketingo srityje buvo remiamasi 2019 m. 

veiklos planu, taip pat buvo kuriamos naujos šių sričių kryptys. Atkreiptas dėmesys į tai, kad išorinė 

komunikacija ypač priklauso nuo vidinės. Svarbu per komunikaciją kurti ir kolegijos bendruomenės 

vidinę kultūrą, tęsti senas ir puoselėti naujas tradicijas, burti visą bendruomenę (įskaitant alumnus, 

buvusius dėstytojus, darbuotojus) ir taip stiprinti kolegijos įvaizdį išorėje. 

4.6.2. Studijų programų marketingo priemonės ir jų veiksmingumas 
 

Siekiant įvertinti ne tik Marijampolės kolegijos siūlomų studijų programų viešinimą, bet 

apskritai visos kolegijoje vykdomos veiklos, būtina žinoti, kad viešieji ryšiai kolegijoje yra plėtojami 

šiose žiniasklaidos priemonėse: internetiniuose puslapiuose ir laikraščiuose miesto, regiono ir Lietuvos  

mastu vykdant tiesioginę komunikaciją su tikslinėmis auditorijomis, naujienas siunčiant asmenims 

tiesiogiai į el. paštus, bendraujant su interesantais Marijampolės kolegijos „Facebook“ profilyje, taip 

pat „Kur stoti“ forume.  

Pagal ankstesniais metais padarytas išvadas, žiemą buvo atsisakyta dalyvavimo parodoje 

„Studijos 2019“ Vilniuje, kaip ekonomiškai nenaudingo ir daug dėmesio studijų programų reklamai 

skirta Aukštųjų mokyklų mugėje Kaune. Buvo sumaketuota ir atspausdinta dalinamoji medžiaga, 

kurioje pristatomos studijų programos. Studijų mugė metu buvo išdalyta apie 1000 vienetų 

dalijamosios medžiagos, bendrauta su daugiau kaip 150 skirtingų Lietuvos mokyklų / gimnazijų 

mokiniais, mokytojais ir kitais atstovais. Surinkta kontaktų bazė buvo naudojama susisiekti su 

mokyklų karjeros centrais ir operatyviai perduoti naujienas apie kolegijos siūlomas studijas, 

vyksiančius renginius, aktualius būsimiesiems studentams. 2019 m. pabaigoje nuspręsta 2020 m. 

atnaujinti dalyvavimą Vilniuje vyksiančioje studijų ir karjeros mugėje „Studijos 2020“, nes kolegijos 

vardas, reklaminis ženklas taip pat turi būti viešinamas platesnei auditorijai.  

Visus metus buvo siekiama didinti kolegijos įtaką Marijampolės regione iš kurio ir sulaukiama 

daugiausiai naujų studentų. Daug dėmesio ir resursų skirta dalyvavimui Marijampolės miesto dienų 

šventinėje eisenoje bei „Cukriniame festivalyje“, kur buvo pristatytos kolegijos vykdomos studijų 
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programos ir organizuota keletas konkursų, sportinių ir edukacinių veiklų. 2019 m. pirmą kartą 

kolegijos atstovai pasirodė ir siūlomas studijas, veiklas pristatė Vilkaviškio miesto  šventėje. 2019 m. 

rudenį dalyvauta tradicinėje „Sūduvos kraitėje 2019“. 

Pirmojoje metų pusėje buvo rengiami vizitai į mokslo įstaigas ir asmeniškai susitinkama 

pirmiausia su įstaigų administracijos atstovais, vėliau su mokytojais, moksleiviais, abiturientais. Metų 

pabaigoje dalyvauta Sūduvos gimnazijos karjeros dienose, išbandžius naują pristatymą, po jo nuspręsta 

iš esmės keisti kolegijos reprezentavimo formą.  

Pastebima, kad nuolat vykstantis bendradarbiavimas su kitais kolegijos padaliniais ir 

dėstytojais, stiprina ir didina viešosios komunikacijos apie studijas kolegijoje sklaidą ir kokybę. 

Visuomenei buvo pristatyta jų inovacijas, pasiekimai, tam tikrų studijų programų studentų praktikos, 

dalyvavimai konkursuose, projektuose. Rengti įvairūs profesiniam mokinių orientavimui skirti 

straipsniai, kuriuose įkomponuota Marijampolės kolegijoje vykdomų studijų programų reklama. Buvo 

vykdomas ir kolegijos tinklalapyje www.marko.lt patalpintų studijų programų aprašų reklamavimas. 

Siūlomos studijų programos pateikiamos portale www.studyinlithuania.lt ir www.lamabpo.lt.  

2019 m. didelis dėmesys skirtas reklaminių skydelių atnaujinimui, talpinimui el. dienynuose, 

regioniniuose naujienų portaluose „Sūduvos gidas“, „Alytaus gidas“, „Kur stoti“ ir „Facebook“ 

aplinkoje. Taip pat investuota į viename iš miesto LED ekranų pasirodantį klipą bei reklaminius tentus, 

kurie buvo afišuojami Kudirkos g. , Vytauto g. ir ant atnaujintos iškabos, kurioje dabar yra galimybė 

skelbti informaciją ant 3 skirtingų tentų.  

Be šių studijų programų ir kolegijos veiklos marketingo priemonių, galima išskirti studentų 

dalyvavimą Marijampolės savivaldybės ar kitų įstaigų organizuojamuose renginiuose, tokiuose kaip 

orientacinės varžybos ar jaunimo festivaliai. Prie kolegijos vardo žinomumo prisideda rėmimas tokių 

renginių kaip „Naktinis krepšinis“, „Festivalis YRA“, „Tarptautinis galiūnų turnyras“ ir pan., skolinant 

kolegijos inventorių, remiant prizais. Didelį įtaką viešumui daro Marijampolės savivaldybės įteikiamų 

stipendijų geriausiems kolegijos studentams viešinimas regiono mastu.  

Apibendrinant galima teigti, kad visos priemonės, kuriomis buvo pasitelkta viešinti kolegiją, 

jos veiklas, studijų programas, yra naudingos, tik nėra konkretaus to apskaičiavimo įrankio. Bet kokia 

teigiama komunikacija, įdėtos pastangos, padaryti žingsniai, duoda rezultatą ne iš karto ir nebūtinai 

apčiuopiamą. 

4.6.3. Bendradarbiavimas su partneriais 
 

Sėkminga Marijampolės kolegijos veikla neatsiejama nuo glaudaus bendradarbiavimo su 

partneriais. Kolegijos tinklalapyje ir kitose sklaidos priemonėse buvo viešinamos partnerių ir kartu su 

jais vykdomų projektų naujienos. Įvairios institucijos ir verslo įmonės buvo kviečiamos į kolegijos 

renginius, informuojamos apie studijų programų ir kitas kolegijos naujienas. Jiems taip buvo 

maketuojami ir siunčiami įvairūs sveikinimai, dalyvaujama partnerių organizuotuose renginiuose. 

Pabrėžiama, kad bendradarbiavimas ir ryšių palaikymas su kolegijos socialiniais ir verslo partneriais 

neatsiejamas nuo įvairių kolegijos padalinių veiklų, administracijos ar studijų programų komitetų 

veiklų 

4.7. INSTITUCINĖ KULTŪRA 

4.7.1. Vidinė komunikacija 
 

Be viešosios komunikacijos ir marketingo, skyrius palaiko vidinę komunikaciją, informuoja 

bendruomenę apie renginius, akcijas ir kt. Bendravimas tarp darbuotojų vyksta tiesiogiai arba el. paštu. 

Dažniausiai informacija apie renginius, seminarus, konferencijas ar kitus pasiūlymus yra siunčiama 

vidiniu el. paštu, skelbiama skelbimų lentose, pirmojo aukšto fojė kabančiame ekrane. 

Svarbiu vidinės komunikacijos įrankiu įvardijami renginiai, jų viešinimas tiek kolegijos 

bendruomenės nariams, tiek į išorę. Tokių renginių tikslas – telkti bendruomenę, stiprinti 

bendruomeniškumo dvasią ir tradicijas, gerinti organizacijos mikroklimatą ir vidinę kultūrą. 

Pagrindiniais 2019 m. kolegijos renginiais, įtraukusiais visą kolegijos bendruomenę, partnerius, kitų 

http://www.marko.lt/
http://www.studyinlithuania.lt/
http://www.lamabpo.lt/
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aukštųjų mokyklų atstovus, bendrojo lavinimo mokyklų pedagogus, tapo Respublikinė konferencija 

„Švietimas ir kultūra Sūduvoje: istorija, kaita, perspektyvos“ (2019-10-29) ir Pedagogų rengimo 

Marijampolėje 100-mečio minėjimo šventė (2019-11-21). Tai renginiai, kvietę susiburti, pasisemti tiek 

su moksline veikla susijusių žinių, tiek sugrįžti buvusius auklėtinius, dėstytojus į buvusias Pedagoginės 

mokyklos patalpas (dabartinė Marijampolės meno mokykla). Džiugina tai, kad iškilmingo minėjime 

savo kūrinius atliko buvę auklėtiniai ir dėstytojai.  Nauja tai, kad kolegijos trečiojo aukšto koridoriuje 

išnaudota erdvė pardoms organizuoti, kur nuo rugsėjo mėnesio eksponuojama Skirmantės 

Makarevičienės tapybos darbų paroda. Tai rodo, kad kolegijos erdvės atviros miesto gyventojams. 

Bendruomenės vidinės komunikacijos stiprinimui taip pat daro įtaką kvietimas į rimtosios muzikos 

koncertus, dalyvauti ekskursijoje, kuri vyksta mokslo metų pabaigoje. Be tradicinės Mažosios Kūčios, 

šių metų gruodį buvo kviečiama bendruomenė kiekvieną savaitę susiburti advento popietėse, uždegti 

po vieną advento vainiko žvakę ir taip pasiruošti šv. Kalėdų šventėms. Abejingų nepaliko nuotraukų 

paroda „Mūsų vaikystės Kalėdos“, kurioje eksponuojamos bendruomenės narių vaikystės nuotraukos, 

skatinusios atspėti, kuris žmogus pavaizduotas nuotraukoje.  

Dar vienas vidinės komunikacijos įrankis – tikslinės informacijos sklaida įvairiais kanalais tiek 

studentams, tiek darbuotojams. Vis dar išlieka efektyviausia priemonė – gyvas žodis, tiesioginis 

bendravimas, tačiau susiduriama su operatyvumo problema, neatskyrimu, kam ši funkcija konkrečiu 

atveju priklauso. Vis dar lieka svarbu laiku iš visų kolegijos padalinių gauti išsamią informaciją, kas 

organizuojama, kur išvykstama, kokie lektoriai atvyksta ir pan. Tam reikalinga vieninga sistema, kuria 

vadovautųsi visa bendruomenė, o VKMS informuotų paskirti atsakingi asmenys. Apibendrinant galima 

teigti, kad kolegijoje 2019 m. buvo kreipiamas didelis dėmesys vidinei komunikacijai ir bendruomenės 

stiprinimui, nes tik būnant vieningiems, skleidžiant teigiamą informaciją galima padaryti, įvykdyti 

daugiau ir taip stiprinti išorinę komunikaciją. 

4.7.2. Kultūrinė veikla 
 

Kultūros klube Aistuva 2019 m. buvo šie kolektyvai: Tautinio meno ansamblio Sūduonėlė  

šokėjų, dainininkų ir kanklininkių grupės; Lengvosios muzikos studija; Raiškiojo žodžio studija;  

Istorinio šokio studija  Reverence (kolegijos darbuotojai).  

Kultūrinės studentų veiklos tikslas – ugdyti visapusišką, kultūringą, aukštos moralės, 

patriotišką, pilietišką, mylinčią Tėvynę, šeimą asmenybę. Siekti specialistų rengimo kokybės, 

nenutrūkstamo ryšio su ugdomuoju procesu išlaikymo.  

Meno kolektyvai rengė repertuarus, ruošė programas pagal iš anksto numatytą planą, 

koncertavo kolegijos, miesto bei tarptautiniuose renginiuose. Dalyvavo projektiniuose renginiuose. 

Visuose susitikimuose, koncertuose, renginiuose buvo populiarinamas ir garsinimas kolegijos vardas. 

Raiškiojo žodžio studijos ir tautinio meno ansamblio Sūduonėlė  studentai parengė 

teatralizuotas programas ir dalyvavo 2019-ųjų m. renginiuose: 

• Vasario 16-osios minėjimas kolegijoje. 

Kolektyvo programą sudarė: kanklių muzika, dainos, eilėraščių ištraukos. Pabaigoje visi šoko 

tautinius ratelius. 

• Kovo 11-osios minėjimas kolegijoje. 
•  2019-05-07 literatūrinė-muzikinė kompozicija konferencijoje Studentų taikomieji tyrimai, 

skirti pedagogų rengimo 100-mečiui 

• 2019-09-01(02)  skaitovai ir svečiai dainininkai vedė Mokslo metų pradžios šventę. 

• 2019-10-04 skaitovai sveikino kolegijos bendruomenę su Mokytojo diena. 

• 2019-10-04  kolegijos studentai kartu su Marijampolės miesto moksleiviais ir mokytojais 

dalyvavo ir atliko programą Tolminkiemio muziejaus (40-mečio) jubiliejiniame renginyje: grojo 

kanklėmis, dainavo, skaitė eiles, skirtas K. Donelaičiui. 
• 2019-10-29 literatūrinė-muzikinė kompozicija konferencijoje, skirtoje pedagogų rengimo 

Sūduvoje 100-mečiui „Švietimas ir kultūra Sūduvoje: istorija, kaita, perspektyvos“ 

• 2019-11-09 organizuotas tarptautinis festivalis „Susieikim, susiburkim Sūduvoj“. Dalyvavo  

Tilžės (Sovietsko) licėjaus šokių grupė „Raduga“, vadovė Liudmila Papova („Vaivorykštė“),  Pilkalnio 
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(Dobrovolsko) folkloro ansamblis „Malūnėlis“, vadovė Alma Jonvariova, MKC Želsvos skyriaus 

„Žaltyčio“ šokėjai, vadovaujami Astos Volungevičienės. Visas šventės audinys buvo perpintas 

„Sūduonėlės“ dainomis (vadovė Lina Miliuvienė, koncertmeisteris Tomas Makluševičius), 

suvalkietiškų kanklių muzikos vingrybėmis (vadovė Rasa Slankauskienė) ir baigėsi tautiniais rateliais, 

kuriems vadovavo ilgametė šokių mokytoja Ermana Grincienė. Pažymėtina, kad aktyviai mokosi 

lietuviškų šokių mūsų studentai iš Turkijos, kurie renginio metu visus pamokė  ir turkiškų ratelių. 

• 2019-11-21 iškilmingo ESDF 100 metų jubiliejinio renginio vedimas (Dovydas Stralkus ir 

Karolis Sinskas). 

• 2019-12-05, 12, 19 dienomis atliko adventinių renginių bei Mažosios Kūčios programą. 

Visi kultūros klubo studentai dalyvavo projektinėje veikloje, pateiktoje ataskaitoje apie 

klasterio veiklą: 

 Istorinio  šokio studijos Reverence pasirodymi: 

• 2019-03-02 MKC salėje Arabesko grupės koncerte; 

• 2019-04-25 Krosnos kultūros centre Duetų vakaro programoje; 

• 2019-05-11 Šokių programa Miedzne (Butlerių istorinių kambarių atidarymo šventėje); 

• 2019-06-08 Kybartų miesto dienos; 

• 2019-06-29  Baraginės kaimo bendruomenės šventė; 

• 2019-07-06 Igliaukos miestelio šventė; 

• 2019-08-10 Kidulių dvaro-miestelio šventė, programa su kitais istorinio šokio kolektyvais 

• 2019-08-25 programa Liudvinavo, Mažosios kultūros sostinės, šventėje; 

• 2019-09-21 Ukmergės r. Pabaiske; 

• 2019-10-25 Krosnos kultūros centre; 

• 2019-09-30  pasirašytas pritarimas ir sutikimas dalyvauti Kidulių dvaro šventėje 2020-08-07–

09 d. 

Vadovai: Ansamblio  ir Raiškiojo žodžio studijos vadovė Vida Mickuvienė, dainininkių grupės 

Lina Miliuvienė, šokėjų Ermana Grincienė, kanklininkų Rasa Slankauskienė). Lengvosios muzikos 

studijos vadovas ir ansamblio koncertmeisteris Tomas Makluševičius, istorinio šokio studijos 

„Reverence“ vadovė Daina Misiukevičienė. 

4.7.3. Sportinė veikla 

 
Panaikinus privalomus kūno kultūros užsiėmimus, kolegijos sporto kolektyvai ir visa sportinė 

veikla dar vienerius metus gyvavo pasikeitusiomis sąlygomis. Tai negalėjo neatsispindėti veikloje. 

Tapo sunkiau formuoti sporto kolektyvus, organizuoti  renginius, įtraukti studentus į savarankiškas 

pratybas. Išlaikyti turimas pozicijas, pritraukti studentus į sporto kolektyvus tapo beveik neįmanoma.  

Pagrindinė priežastis, jog į kolegiją įstoja vis mažiau studentų į nuolatines studijas. 

Tradiciškai kolegijoje veikė trys sporto kolektyvai: krepšinio (v), tinklinio (v) bei futbolo (v).  

Pagrindinis kolektyvų tikslas – Lietuvos kolegijų sporto žaidynės. Tačiau dalyvauti kolegijų sporto 

žaidynėse nepavyko – svarbiausiems startams nepavyko sukviesti studentų. 

 Nepaisant to, aktyviai bendradarbiaujama su Marijampolės savivaldybe, Lietuvos kolegijų 

sporto komitetu. Savivaldybės prašymu organizavome Lietuvos seniūnijų tarpzoninį stalo teniso 

finalinį turnyrą, kolegijos krepšinio sporto klubas padėjo vesti Marijampolės apskrities veteranų 

pirmenybes, Marijampolės socialdemokratų partijos smiginio turnyrą.  

Sudarytos geros sąlygos studentų sportinei veiklai. Jie laukiami ne tik sporto kolektyvuose, bet  

ir turi galimybę savarankiškai sportuoti, tačiau tokia galimybe pasinaudoja nedidelė dalis studentų.  

Sportinės veiklos tikslai, kuriuos stengiamasi realizuoti: 

1.Formuoti sporto kolektyvus pagal žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius. 

2.Ruošti kolegijos komandas Lietuvos kolegijų žaidynėms ir respublikinėms varžyboms, kelti 

žaidėjų sportinį meistriškumą. 

3.Skatinti kolegijos bendruomenę dalyvauti renginiuose, sportuoti savarankiškai. 

4.Garsinti kolegijos vardą bei tęsti bendradarbiavimą su įvairiomis institucijomis. 
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4.8. AKADEMINĖ ETIKA 

 

Per 2019 m.  nebuvo gauta prašymų analizuoti akademinės etikos pažeidimus. 2019 m. antroje 

pusėje vyko  bendravimas su Lietuvos Respublikos Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 

tarnyba, susipažįstant su akademinės etikos problemomis švietimo srityje bei teikiant informaciją apie 

institucijoje naudojamus akademinės etikos dokumentus bei statistinę informaciją. 

 

5. PRIEDAI 

5.1.priedas. SVARBIAUSI METŲ ĮVYKIAI 

5.1.1. Chronologiškai pagal datas išvardyti kolegijai reikšmingi metų įvykiai 
 

Renginio pavadinimas Data 

Studijų mugė Kaune 2019-01-17 

Konferencija ,,Šeimos socialinės politikos įgyvendinimo iššūkiai ir galimybės“ 2019-01-29 

Sujunkime sportą. Diskusija su Erasmus+ studentais 2019-01-30 

Diplomų įteikimo šventė Transporto logistikos technologijų (gretutinė kryptis Vadyba) 

studijų programos studentams 

2019-02-01 

Regionų ekonomikos tendencijos: kada Sūduvos regione taps madinga gyventi? 2019-02-07 

Visi kartu. Dar sykį – Lietuva! Vasario 16-osios minėjimas 2019-02-14 

Mediumas 2019-02-04 

Kandidatų į Marijampolės savivaldybės merus debatai 2019-02-28 

Užgavėnių šventė 2019-03-05 

Kovo 11-osios šventė 2019-03-07 

Nacionalinis diktantas 2019-03-08 

Marijampolės kolegijos direktorės inauguracijos šventė 2019-03-22 

AGRO diena – egzaminų nebus 2019-03-28 

Verslumo forumas 2019-04-09 

Europos pamoka. 2019-04-12 

CITIZENV dialogas Marijampolės kolegijoje 2019-04-17 

Akcija „Darom Marijampolė 2019“ 2019-04-26 

MRU magistrantūros studijų pristatymas 2019-04-29 

Studentų konferencija „Studentų taikomieji tyrimai“ 2019-05-07 

MarKo KARJERA 2019-05-08 

Krepšinio 3×3 turnyras, kolegijos dėstytojui-treneriui Algirdui Burlėgai atminti 2019-05-11 

MKSA gimtadienis 2019-05-17 

Dalyvavimas akcijoje „Žydintis tiltas“ 2019-05-24 

Kolegijos bendruomenės dalyvavimas Miesto dienų šventinėje eisenoje 2019-05-31 

Kolegijos bendruomenės dalyvavimas Miesto dienų šventėje 2019-06-01 

Gedulo ir vilties diena 2019-06-14 

Diplomų įteikimo šventė 2019-06-26 

Kolegijos bendruomenės mokslo metų pabaigos ekskursija 2019-06-27 

Dalyvavimas Vilkaviškio miesto dienose 2019-06-29 

Baidarių žygis „Ką pasakoja Šešupės vingiai“ 2019-08-24 

Kolegijos bendruomenės susirinkimas 2019-08-28 

Naujųjų mokslo metų šventė 2019-09-02 

Prasidėjo registracija į MarKo moksleivių akademiją 2019-09-05 

Tarptautinės ekspertų grupės vizitas 2019-09-12 

Diskusija apie žemės ūkio specialistų poreikį 2019-09-16 

Europos paveldo diena Kvietiškio dvare 2019-09-17 

S. Makarevičienės parodos atidarymas 2019-09-17 

Europos paveldo savaitė – Dvaro diena 2019-09-20 

Persertifikavimo auditas 2019-10-03 
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Mokytojų dienos minėjimas 2019-10-04 

Sūduvos kraitė 2019 2019-10-05 

Paskaita apie lošimų priklausomybės prevenciją 2019-10-15 

Prevencinė akcija SOS PREKYBA ŽMONĖMIS 2019-10-16 

Respublikinė konferencija „Švietimas ir kultūra Sūduvoje: istorija, kaita, perspektyvos“ 2019-10-29 

Pyragų diena 2019-11-06 

Sūduvos verslo apdovanojimai ir konferencija 2019-11-14 

Tolerancijos diena su Reda Aurylaite 2019-11-20 

Pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečio minėjimas. Dėstytojų kapų lankymas 2019-11-20 

Pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečio minėjimo šventė 2019-11-21 

Seminaras „Mokslinio darbo pradmenys“ 2019-11-22 

Seminaras-paskaita „Nematomos, „simbolinės“ kliūtys mokymosi aplinkoje: socialinė ir 

psichologinė sąveika tarp negalią turinčių ir neturinčių visuomenės narių“ 

2019-12-05 

Susitikimas su Seimo nariu Vytautu Juozapaičiu 2019-12-16 

Bendruomenės Mažoji Kūčia 2019-12-19 
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