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Marijampolė 

 

 

Marijampolės kolegijos Akademinė taryba 2020 m. sausio 21 d. posėdyje  n u t a r i a: 

 

1. Patvirtinti Akademinės tarybos 2019 m. veiklos ataskaitą (1 priedas). 

2. Patvirtinti Akademinės tarybos 2020 m. veiklos planą (2 priedas). 

3. Patvirtinti ESDF ir VTF tarybų 2019 m. veiklos ataskaitas (3.4 priedai). 

4. Patvirtinti Marijampolės kolegijos 2020 m. akademinio personalo kvalifikacijos kėlimo planą 

(5 priedas).  

 

 

Šis nutarimas parengtas pagal 2020 m. sausio 21 d. Akademinės tarybos posėdžio garso 

įrašą.  

 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Kęstutis Žemaitis 

 

 

Posėdžio sekretorė     Vilija Meleckienė 

 

  



1 priedas 

 

PATVIRTINTA 

Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos 

2020-01-21 nutarimu Nr. AT-1 

 

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS 2019 M.VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

2019 metais vyko 10 Akademinės tarybos posėdžių, iš jų 6 elektroninės konferencijos būdu. Juose 

priimti 43 nutarimai. 

 

Akademinės tarybos 

funkcijos (pagal MSĮ) 

Nutarimai 

nustato studijų tvarką;  Pakeisti Akademinės tarybos 2017 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 

AT-17-18-4 3 priedo 5.19 punktą Studijų plano Krypties dalykų 

bloke <....>. (2019-02-11) 

2018 m. spalio 9 d. Akademinės tarybos nutarimą Nr. AT-9-1 

laikyti negaliojančiu. (2019-03-18) 

Patvirtinti 2019-2020 m. m. studijų kalendorių. (2019-03-18) 

Akademinės tarybos 2018 m. spalio 1 d. nutarimą Nr. AT-8-1 ir 

2018 m. lapkričio 19 d. nutarimą Nr. AT-10-1 laikyti 

negaliojančiais. (2019-03-18)  

Pakeisti Akademines tarybos 2019 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 

AT-5 punktus 1.1. ir 1.7. 2019 m. balandžio 8 d. Akademines 

tarybos nutarimo Nr. AT-5 punktus 1.1. ir 1.7. pripažinti 

netekusiais galios.(2019-05-29) 

Pakeisti studijų reglamento 20.15 punktą ir išdėstyti jį sekančiai 

<...>. (2019-10-21)  
tvirtina studijų programas ir 

teikia direktoriui siūlymus 

dėl šių programų 

finansavimo ir dėl Kolegijos 

struktūros pertvarkos, 

reikalingos toms 

programoms įgyvendinti 

Patvirtinti pakoreguotas Kultūros ir sporto industrijų vadybos, 

Vaikystės pedagogikos, Įmonių ir įstaigų administravimo studijų 

programų tikslų ir studijų pakopos studijų rezultatų sąsajas su 

numatomais programos studijų rezultatais ir studijų dalykais 

(moduliais). (2019-03-18) 

Patvirtinti atnaujintų Kultūros ir sporto industrijų vadybos, 

Vaikystės pedagogikos, Įmonių ir įstaigų administravimo, 

Automobilių techninio eksploatavimo studijų programų studijų 

planus. Kultūros ir sporto industrijų vadybos studijų programos 

studijų planus taikyti nuo 2019/2020 m. m., Įmonių ir įstaigų 

administravimo studijų programų studijų planus - įstojusiems nuo 

2018/2019 m. m., Vaikystės pedagogikos ir Automobilių 

techninio eksploatavimo – įstojusiems nuo 2017/2018 m. m. 

(2019-03-18) 

Patvirtinti pakoreguotas Teisis ir viešųjų pirkimų studijų 

programos tikslų ir studijų pakopos studijų rezultatų sąsajas su 

numatomais programų studijų rezultatais ir studijų dalykais 

(moduliais). (2019-06-25) 

Patvirtinti Teises ir viešųjų pirkimų studijų planus, atliekant 

pakoregavimus <.....>. (2019-06-25) 

Pritarti šioms Marijampolės kolegijos numatomoms plėtoti studijų 

kryptims: Apskaitos krypties programos (Buhalterinė apskaita); 

Informatikos inžinerijos krypties programos (Informacinių 



sistemų technologijos ir kibernetinė sauga*); Kalbos studijų 

krypties programos (Verslo anglų kalba); Pedagogikos krypties 

programos (Vaikystės pedagogika); Socialinio darbo krypties 

programos (Socialinis darbas); Teisės krypties programos (Teisė ir 

viešieji pirkimai); Vadybos krypties programos (Tarptautinio 

verslo vadyba, Kultūros ir sporto industrijų vadyba, 

Sveikatingumo ir grožio verslas, Transporto logistikos vadyba, 

Agroverslo vadyba). *- sąlyginis programos pavadinimas. (2019-

10-21)  
vertina atliktų taikomųjų 

mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros 

rezultatus ir Kolegijos 

taikomųjų mokslinių tyrimų 

ir eksperimentinės plėtros ir 

meno veiklos kokybę ir lygį; 

Marijampolės kolegijos 2018 metų mokslo taikomosios veiklos 

rezultatus įvertinti teigiamai. (2019-03-18) 

 

 

  

tvirtina vidinę studijų 

kokybės užtikrinimo sistemą 

ir kontroliuoja, kaip ji 

įgyvendinama; 

Pritarti fakultetų tarybų veiklai 2018 metais. (2019-02-11) 

Automobilių techninio eksploatavimo, Buhalterinės apskaitos, 

Informacinių sistemų technologijų, Įmonių ir įstaigų 

administravimo, Kultūros ir sporto industrijų vadybos, Socialinio 

darbo, Sveikatingumo ir grožio verslo, Teisės, Transporto 

logistikos technologijų, Vaikystės pedagogikos, Verslo anglų 

kalbos, Verslo valdymo, Viešojo maitinimo, Žemės ūkio 

technologijos studijų programų komitetų veiklą 2018 m. vertinti 

teigiamai. (2019-03-18) 

Pakeisti Marijampolės kolegijos Studijų reglamento (redakcija 

nuo 2019-10-21) 21 punkto  Akademinės skolos ir jų likvidavimas 

21.1 punktą ir išdėstyti nauja redakcija <...>. (2019-12-16) 

Pakeisti Marijampolės kolegijos Studijų reglamento (redakcija 

nuo 2019-10-21) 21 punkto  Akademinės skolos ir jų likvidavimas 

21.2punktą ir išdėstyti nauja redakcija <...>. (2019-12-16)  
svarsto rektoriaus pateiktą 

aukštosios mokyklos 

strateginį veiklos planą, 

kuriame apibrėžiama ir 

aukštosios mokyklos misija 

ir vizija, ir teikia dėl jo 

nuomonę tarybai; 

 

svarsto rektoriaus 

(direktoriaus) teikiamus 

aukštosios mokyklos 

struktūros pertvarkos planus, 

būtinus strateginiam veiklos 

planui įgyvendinti, ir teikia 

dėl jų nuomonę tarybai; 

Pritarti direktorės siūlymui su studijomis nesusijusių 

Marijampolės kolegijos pastatų grąžinimui VĮ turto bankas. 

(2019-10-21) 

Pritarti Marijampolės kolegijos struktūros pertvarkos projektui ir 

teikti jį svarstyti MK Tarybai. (2019-10-21) 

tvirtina studijų kainas ir 

nustato bendrą studijų vietų 

skaičių, atsižvelgdamas į 

galimybes užtikrinti studijų 

ir mokslo, meno veiklos 

kokybę; 

Patvirtinti studijų kainas studijų kryptyse 2019 metų studentų 

priėmimui. (2019-03-18) 

Pritarti koncentruoti programų skaičių užsieniečių priėmimui ir 

numatyti programas anglų ir rusų kalbomis tiesioginiam 

instituciniam priėmimui tik į valstybės nefinansuojamas studijų 

vietas <...>. (2019-10-21) 



Pakeisti Akademinės tarybos 2019 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 

AT-4 5.1 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija: Nustatyti įmokos 

dydį už akademinės skolos kreditą, lygų atitinkamos studijų 

programos vieno kredito studijų kainai. (2019-12-16) 

 

atlieka kitas teisės aktuose ir 

Kolegijos statute nustatytas 

funkcijas. 

Patvirtinti Akademinės tarybos 2019 m. veiklos planą (2019-01-

10) 

Marijampolės Apeliacinės komisijos nariu vietoje Rūtos Senkutės 

skirti IT16NS grupės studentą Mantvydą Jakunską. Teikti šį 

pakeitimą tvirtinti Marijampolės kolegijos direktoriui. (2019-01-

10) 

Ginčų komisijos nariais vietoje Tautvydo Mackevičiaus, Saimono 

Padimanskio ir Rūtos Senkutės patvirtinti SD17NS studentes 

Eveliną Einingytę ir Ugnę Leonavičiūtę bei KS17NS studentę 

Melitą Lukoševičiūtę. (2019-01-10) 

Padaryti <...> pakeitimus Marijampolės kolegijos dėstytojų darbo 

krūvio normavimo ir darbo užmokesčio nustatymo tvarkos apraše, 

patvirtintame 2017 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. AT-17-33 

redakcija <...> (2019-01-10) 

Siūlymas Kolegijos tarybai dėl pretendentų eiti kolegijos 

direktoriaus pareigas pateikti pretendentų sąrašą, sudarytu 

reitinguojant (pretendentus sąraše išdėstant pagal tinkamumą) 

<...> (2019-01-10). 

Patvirtinti Marijampolės kolegijos akademinio personalo 

kvalifikacijos kėlimo planą 2019 kalendoriniams metams (2019-

02-11) 

Marijampolės kolegijos akademinės bendruomenės, išskyrus 

studentus, visuotinį susirinkimą vykdyti 2019 m. balandžio 4 d. 

16.00 val. iškilmių salėje. 

Skelbti <...>  2019 m. balandžio 4 d. akademinės bendruomenės 

visuotinio susirinkimo darbotvarkę <....> (2019-03-04) 

Pavesti Personalo skyriaus vedėjai parengti kolegijos darbuotojų 

sąrašą ir pateikti jį Akademinės tarybos pirmininkei iki 2019 m. 

kovo 20 d. (2019-03-04) 

Nustatyti, kad valstybės biudžeto asignavimai, skirti kolegijos 

dėstytojų darbo užmokesčiui didinti 2019 metais, skirstomi 

priedais prie dėstytojų mėnesinio darbo užmokesčio, 

apskaičiuotais proporcingai dėstytojo etatiniam darbo krūviui ir 

tarnybinio koeficiento dydžiui. Dėstytojų etatinio darbo krūvių 

suma perskaičiuojama kiekvieną mėnesį, priklausomai nuo 

dirbančių dėstytojų skaičiaus (2019-03-18). 

Siūlyti pakeisti 2012 m. vasario 7 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1V-

182 nustatytą 40 Lt(perskaičiavus pagal keitimo kursą – 11,58 

Eur) įmokos dydį už akademinės skolos dalyko 1 studijų kreditą ir 

nustatyti 12 eurų.(2019-03-18) 

Siūlyti dėstytojų darbo užmokesčiui skirti tokią dalį studento 

įmokos, kuri atitinka norminėje studijų kainoje dėstytojų darbo 

užmokesčiui skirtą dalį, tik už pakartotinai ar ne su akademinei 

grupei nustatytu laiku suteiktą studijų paslaugą, t.y. pakartotinai 

atliktą studento pasiektų rezultatų vertinimą pasibaigus egzaminų 

sesijai, taip pat už studentų pasiektų rezultatų vertinimus tais 

atvejais, kai studentai studijuoja pagal individualų grafiką dėl 



studijų programų skirtumų (atnaujinant studijas, keičiant studijų 

programą, formą, priimtų į aukštesnį kursą, išskyrus atvejus, kai 

skirtumai susidaro dėl akademinių atostogų).(2019-03-18) 

Patvirtinti darbuotojų, turinčių teisę dalyvauti Marijampolės 

kolegijos akademinės bendruomenės (išskyrus studentus) 

visuotiniame susirinkime 2019 m. balandžio 4 d., sąrašą. (2019-

03-18) 

Patvirtinti <...> sudėties Atestacijos ir konkurso komisiją <....>. 

2016 m. lapkričio 14 d. Akademinės tarybos nutarimą AT-16-47 

„Dėl Atestacijos ir konkurso komisijos sudėties pakeitimo“ 

pripažinti netekusiu galios. (2019-04-08)   

Patvirtinti Marijampolės kolegijos dėstytojų atestacijos ir 

konkursų pareigoms eiti nuostatus. 2016 m. kovo 14 d. 

Akademinės tarybos nutarimą Nr. AT-16 „Dėl dėstytojų 

atestacijos ir konkursų pareigoms eiti nuostatų koregavimo ir 

papildymo“ pripažinti netekusiu galios. (2019-04-08) 

Patvirtinti ginčų komisiją <.....>. 2015 m. balandžio 13 d. 

Akademinės tarybos nutarimą Nr. AT-15-77 „Dėl Ginčų 

komisijos narių“ pripažinti netekusiu galios. (2019-04-08) 

Paskelbti neeilinį atestavimą lektorėms Vilmai Riškevičienei ir 

Živilei Myru, pačių prašymu. (2019-04-08) 

Akademinės tarybos pirmininku išrinkti Kęstutį Žemaitį. 

Akademinės tarybos pirmininko pavaduotoja išrinkti Virginiją 

Giliuvienę. (2019-10-21) 

Teikti Marijampoles kolegijos direktores Alės Murauskienės 

kandidatūrą į Aukštojo mokslo tarybos narius. (2019-11-22) 

Pakeisti Marijampolės kolegijos dėstytojų darbo krūvio 

normavimo ir darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo <...> 

punktus ir 1.7 punktą išdėstyti nauja redakcija <...>.  (2019-12-16) 

Pakeisti Marijampolės kolegijos dėstytojų darbo krūvio 

normavimo ir darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo <...> 

punktus ir 17 punktą išdėstyti nauja redakcija <...>.  (2019-12-16) 

Pakeisti Marijampolės kolegijos dėstytojų darbo krūvio 

normavimo ir darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo <...> 

punktus ir 38 punktą išdėstyti nauja redakcija <...>.  (2019-12-16) 

Pakeisti Marijampolės kolegijos dėstytojų darbo krūvio 

normavimo ir darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo <...> 

punktus ir 40 punktą išdėstyti nauja redakcija <...>.  (2019-12-16)  
 

Akademinės Tarybos pirmininkas    prof. Kęstutis Žemaitis 

  



2 priedas 

 

PATVIRTINTA 

Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos 

2020-01-21 nutarimu Nr. AT-1 

 

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJA 

AKADEMINĖ TARYBA 

VEIKLOS PLANAS 2020 METAMS 

 

Eil. 

Nr. 
Posėdžių klausimai Data Atsakingi asmenys 

1. 
Akademinės tarybos veiklos plano 2020 m. 

svarstymas 

2020-01-21 K. Žemaitis 

2. 
Metinio akademinio personalo kvalifikacijos kėlimo 

plano svarstymas 

2020-01-21 J. Šmulkštytė 

3. 
Fakultetų tarybų 2019 m. veiklos rezultatų 

svarstymas. 

2020-02-11 D. Mickevičienė 

V. Giliuvienė 

4. 
Studijų programų komitetų 2019 m. veiklos rezultatų 

svarstymas 

2020-02-11 Programų komitetų 

pirmininkai 

5. 2020-2021 m. m. studijų kalendoriaus svarstymas 2020-02-11 I. Sviliuvienė 

6. 
Kolegijos mokslo taikomosios ir meno veiklos 

rezultatų svarstymas 

2020-03-17 I. Sviliuvienė 

7. 
Pertvarkytų realizuojamų studijų programų tvirtinimas 2020-03-17 Programų komitetų 

pirmininkai 

8. Studijų kainų 2021 m. studentų priėmimui svarstymas. 2020-11-10 I. Sviliuvienė 

9. 
Naujų studijų programų tvirtinimas ir teikimas 

akredituoti SKVC 

Visus mokslo 

metus 

Programų komitetų 

pirmininkai 

 

 

  



3 priedas 

 

PATVIRTINTA 

Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos 

2020-01-21 nutarimu Nr. AT-1 

 

Verslo ir technologijų fakulteto tarybos veikla už 2019 m. 

 

 

 

Verslo ir technologijų fakulteto taryba savo veikloje vadovaujasi fakulteto tarybos darbo reglamentu 

patvirtintu 2012-12-19 nutarimu Nr. TP-4.  

2019 m. Verslo ir technologijų fakultete vyko du posėdžiai, vienas elektroninės konferencijos būdu.  

2019-03-12 VTF tarybos posėdyje svarstyta trys 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 techninis eksploatavimas studijų programos 

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

Posėdžio medžiaga pateikta  tvirtinimui Akademiniai 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.  

 

 

 

 

Fakulteto tarybos pirmininkė                                                                         Virginija Giliuviėnė 

  



4 priedas 

 

PATVIRTINTA 

Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos 

2020-01-21 nutarimu Nr. AT-1 

 

VšĮ  MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS 

EDUKOLOGIJOS IR SOCIALINIO DARBO FAKULTETO 

TARYBOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

         Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto taryba, vadovaudamasi jos  

veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir vykdydama  funkcijas, numatytas VšĮ Marijampolės 

kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto tarybos darbo reglamente (Patvirtinta    

Marijampolės kolegijos  ESDF Fakulteto 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 . 

• 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 Fakulteto tarybos funkcijomis: 

• Patvirtinta Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto  2018 metų 

veiklos ataskaita.  

• Svarstytas ir patvirtintas  Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto  

2019 metų 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 Fakulteto tarybai, buvo išrinkta Tarybos pirmininkė, 

pavaduotojas ir sekretorė. 

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

tradicijų išlaikymo ir tęstinumo. 

 

 

 

Fakulteto tarybos pirmininkė                                                                               Danutė Mickevičienė 

  



                    5 priedas 

            PATVIRTINTA 

Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos 

              2020-01-21 nutarimu Nr. AT-1 

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS AKADEMINIO PERSONALO 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PLANAS 

2020 METAI 

 

Strateginio plano 

priemonių 

numeriai ir 

priemonės 

Kvalifikacijos kėlimo priemonė ir veiksmai Finansiniai 

ištekliai, 

eurais 

Vykdymo 

terminai 

Atsakingi asmenys 

3.4. Tobulinti 

darbuotojų 

kompetenciją 

3.4.1. Bendrųjų, pedagoginių kompetencijų tobulinimas:  

1. Seminaras „Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams: 

metodinės rekomendacijos ir galimų problemų sprendimo būdai formu-

luotės“. Mokymus veda doc. dr. Romas Prakapas. 

300,00 2020 m. 

sausio 24 d.  

Vaida Vitkauskienė 

(planuojamas dalyvių skaičius - 30 ) 

2. Seminaras: „Pranešimų rengimas naudojant PowerPoint skaidres“. - 2020 m. 

vasario mėn. 

Irena Sviliuvienė 

(planuojamas dalyvių skaičius - 30 ) 

3. Seminaras: „Pristatymų rengimas Prezi aplinkoje“. - 2020 m. 

kovo mėn. 

Vilma Riškevičienė 

(planuojamas dalyvių skaičius - 20 ) 



Strateginio plano 

priemonių 

numeriai ir 

priemonės 

Kvalifikacijos kėlimo priemonė ir veiksmai Finansiniai 

ištekliai, 

eurais 

Vykdymo 

terminai 

Atsakingi asmenys 

4. KTU SHMMF DAtA centro metodologiniai mokymai „Empirinių 

socialinių tyrimų dizaino kūrimo dirbtuvės“. Mokymus veda dr. Vaidas 

Morkevičius, dr. Rimantas Rauleckas, dr. Audronė Telešienė. 

- 2020 m. 

vasario mėn. 

Irena Sviliuvienė 

(planuojamas dalyvių skaičius - 20 ) 

5. Organizuoti A2, B1/B2 anglų kalbos kursus dėstytojams ir kitiems 

darbuotojams. 

1000,00 

 

2020 m. 

I pusmetis 

Vaida Vitkauskienė 

(planuojamas dalyvių skaičius - 15 ) 

6. Darbo su dokumentų valdymo sistema mokymai. - 2020 m. 

rugsėjo mėn. 

Artūras Lazauskas 

(planuojamas dalyvių skaičius - 50 ) 

7. Studentų pasiekimų vertinimo kompetencijų tobulinimas: 

Į studentą orientuoto mokymosi, mokymo ir pasiekimų vertinimo dermės 

užtikrinimo būdai. Priemonės akademiniam sąžiningumui užtikrinti. 

300,00 2020 m. 

rugsėjo mėn. 

Irena Sviliuvienė 

(planuojamas dalyvių skaičius - 40 ) 

8. Nuotolinio mokymosi organizavimas. E-mokymosi metodų 

panaudojimas. 

- 2020 m. 

spalio mėn 

Daiva Kalvaitienė 

(planuojamas dalyvių skaičius - 20 ) 

9. Projektinio studijų metodo naudojimas arba probleminio mokymo 

elementai studijų procese. 

300,00 2020 m. 

spalio mėn. 

Vaida Vitkauskienė 

(planuojamas dalyvių skaičius - 40 ) 

10. Studentų savarankiškumo skatinimas studijuojant kolegijoje. 
300,00 2020 m. 

lapkričio mėn. 

Vaida Vitkauskienė 

(planuojamas dalyvių skaičius - 40 ) 



Strateginio plano 

priemonių 

numeriai ir 

priemonės 

Kvalifikacijos kėlimo priemonė ir veiksmai Finansiniai 

ištekliai, 

eurais 

Vykdymo 

terminai 

Atsakingi asmenys 

3.4.2. Kompetencijų tobulinimas pagal studijų programų dalykines sritis: 

1. Tobulinti dėstytojų dalykines ir profesines kompetencijas pagal 

poreikį įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (konferencijose, 

seminaruose, mokymuose, kursuose ir kt.). 

2000,00 2020-01 – 

2020-12 

Kęstutis Traškevičius 

Vladas Beržanskis 

2. Dalyvauti Sūduvos buhalterių klubo veikloje. - Visus metus Virginija Giliuvienė 

Birutė Petrošienė 

Danguolė Šidlauskienė 

3. Dalyvauti Marijampolės regiono verslininkių ir vadybininkių klubo 

veikloje. 

- Visus metus Regina Andriukaitienė 

3.4.3. Mokslinių kompetencijų tobulinimas: 

1. Sudaryti sąlygas klasteriams atlikti mokslinius tyrimus, dalyvauti 

konferencijose su pranešimais ir parengti straipsnius. 

1000,00  Irena Sviliuvienė  

Mokslo taikomosios veiklos taryba 

Klasterių vadovai  

2. Sudaryti sąlygas Ž. Advilonienei atlikti tyrimą, dalyvauti 

konferencijoje ir parengti straipsnį moksliniame leidinyje „Soter“. 

150,00 2020-01– 

2020-12 

Kęstutis Traškevičius 

Živilė Advilonienė 



Strateginio plano 

priemonių 

numeriai ir 

priemonės 

Kvalifikacijos kėlimo priemonė ir veiksmai Finansiniai 

ištekliai, 

eurais 

Vykdymo 

terminai 

Atsakingi asmenys 

3. Sudaryti sąlygas R. Kasiliauskienei vykti į 22-ąją kasmetinę 

tarptautinę Švietimo konferenciją. Pranešimo tema: „Tolerancijos 

ugdymo prielaidos profesiniame rengime”. 

650,00 

(dalyvio 

mokestis ir 

straipsnio 

publika-

vimas) 

2020-05-18–21 Kęstutis Traškevičius 

Romualda Kasiliauskienė 

4. Sudaryti sąlygas ESDF dėstytojams atlikti tyrimus, dalyvauti 

tarptautinėse konferencijose su pranešimais. 

1000,00 2020-01 – 

2020-12 

Kęstutis Traškevičius 

5. Sudaryti sąlygas VTF dėstytojams atlikti tyrimus, dalyvauti 

tarptautinėse konferencijose su pranešimais. 

1000,00 2020-01 – 

2020-12 

Vladas Beržanskis 

Iš viso: 8000,00  

 


