
 

AKADEMINĖS TARYBOS NUTARIMAS  

 

2020-06-26 Nr. AT- 7 

 

Marijampolės kolegijos Akademinė taryba posėdyje  n u t a r i a: 

1.  Marijampolės kolegijos tarybos nariu, atstovaujančiu regiono savivaldos sritį, išrinktu laikyti 

Arvydą Bekerį Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo 

skyriaus vedėją. 

2. Patvirtinti naują Marijampolės kolegijos Tarybos sudėtį: Snieguolę Matulienę, Kęstutį Svitojų, 

Vladą Beržanskį, Rimą Bradūną, Valę Sorokaitę, Edviną Šalčiūną, Mindaugą Kalvaitį, Kęstutį 

Traškevičių, Arvydą Bekerį. 

3. Patvirtinti VTF studijų programų pakeitimus: 

3.1.  Tarptautinio verslo vadybos studijų programos nuolatinių ir ištęstinių studijų planus 2020-

2021 m. m. ir studijų programos tikslo, studijų pakopos studijų rezultatų, numatomų 

programos studijų rezultatų ir studijų dalykų sąsajas.  

3.2. Informacinių sistemų  technologijos ir kibernetinė sauga studijų programos studijų planą  

2020-2021 m .m., atliekant keitimus: 

1. Pakeisti dalyko pavadinimą ir atnaujinti turinį Kompiuterių architektūra ir operacinės 

sistemos į Operacinės sistemos ir jų sauga. 

2. Į studijų planą įtraukti: Kibernetinės saugos pagrindai (6 kreditai) į I semestrą,  

Kibernetinis  saugumas ir kriptografija (5 kreditai) į III semestrą, Sistemų testavimas ir 

kokybės užtikrinimas (5 kreditai) į V semestrą, Studijų įvadas ir profesinė etika(3 kreditai) į 

I semestrą. Kad nepasikeistų studijų plano reikalavimai dalykus kelti: Operacinės sistemos ir 

jų sauga į II semestrą (ištęstinėse studijose į III semestrą), Žmonių sauga į  VI semestrą 

(ištęstinėse studijose į VII semestrą), Komponentinės technologijos informacinėse sistemose 

į VI semestrą, Multimedija technologijos į IV semestrą (ištęstinėse studijose į VI semestrą), 

Objektinį programavimą  IV semestrą (ištęstinėse studijose į V semestrą), Kalbos kultūra ir 

profesinė etika į V semestrą (ištęstinėse studijose į VII semestrą), Profesinė užsienio kalba 

ištęstinėse studijose į II semestrą. 

3. Pakeisti dalyko pavadinimą bei papildyti turinį: Kompiuterių tinklai į Kompiuterių 

tinklai ir jų sauga. 

4. Pakeisti dalykų Matematika ir Profesinė užsienio kalba pavadinimus atitinkamai į 

Taikomoji matematika ir Specialybės užsienio kalba. 

5. Į bendruosius kolegijinius dalykus kelti dalyką Žmonių sauga. 

6. Dalyką Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, buvusį I ir II semestruose perkelti į vieną- II 

semestrą. 

7. Studijų dalykams skirti: Programavimas PHP 5 kreditus; Informacinės sistemos ir 

duomenų bazės 6 kreditus; Projektų valdymo sistemos 4 kreditus. 

8. Pakeisti praktikų pavadinimus, atitinkamai koreguojant jų turinį ir atlikimo laiką: 

Kompiuterinės grafikos ir programavimo praktika į Pažintinė praktika (nuolatinėse studijose 

II semestras, ištęstinėse  studijose IV semestras); Kompiuterių tinklų ir operacinių sistemų 

praktika į Kompiuterių tinklų ir kibernetinės saugos praktika (nuolatinėse studijose - IV 

semestras, ištęstinėse studijose VI semestras); Specialybės įgūdžių praktika į Programavimo 

praktika (nuolatinėse studijose III semestras ištęstinėse studijose V semestras). 
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9. Papildyti studijų planą dar viena praktika - Kompiuterinių sistemų praktika 6 kreditai 

(nuolatinėse studijose V semestras, ištęstinėse studijose VII semestras). 

10. Baigiamajai praktikai skirti 6 kreditus ir  vykdyti paskutiniame semestre. 

3.3. Buhalterinės apskaitos studijų programos studijų planą 2020-2021 m.m., atliekant keitimus: 

Pakeitimai ištęstinių studijų plane: 

1. Vietoj Verslo etikos dalyko 3 kr. (Krypties dalykų modulis 7 semestras) įtraukti Studijų įvadas 

ir profesinė etika 3 kr. (Bendrųjų dalykų modulis 1 semestras). 

2. Užsienio kalba 3kr. Iš pirmo semestro perkelti į antrą semestrą. 

3. Socialinių tyrimų metodologija 3 kr. iš Bendrųjų dalykų modulio iškeliama į Krypties dalykų 

modulį.  

4. Vadyba 3 kr. Iš antro semestro iškeliama į septintą semestrą. 

5. Įvedama pažintinė praktika 6 kr. ketvirtas semestras. (2 kr. Pažintinė praktika ir 4 kr. Praktika 

VPMF "Marko Mantingėlė" 

6.  Žmonių sauga iš Studijų krypties dalykų perkeliama į Bendruosius koleginius dalykus. 

7.  Taikomoji matematika buvo 5 kreditai, keičiama į 6 kreditus.  

8.  Informacinės technologijos keičiamas dalyko pavadinimas į Informacinės technologijos 

versle (pirmas semestras 3 kr. vertinimas P/D ir 3 kr. antras semestras galutinis vertinimas 

egzaminas). 

9.  Taikomoji ekonomika iš 4 kreditų keičiama į tris kreditus. 

10.  Bendroji ir įmonių statistika iš antro semestro perkeliama į trečią semestrą. 

11.  Finansinė apskaita 3 kr. iš trečio semestro iškeliama į ketvirtą. 

12.  Vadyba keičiamas dalyko pavadinimas į Vadyba ir verslumas, iš septinto semestro 

perkeliama į antrą semestrą. 

13.  Verslo teisė iš ketvirto semestro perkeliama į trečią semestrą. 

14.  Dokumentų valdymas iš Bendrųjų dalykų iškeliamas į Studijų krypties dalykus, keičiamas 

dalyko pavadinimas į Verslo kalba ir dokumentų valdymas, iš trečio semestro atkeliama į 

pirmą semestrą, keičiamas galutinis vertinimas iš projektinio darbo į egzaminą.. 

15.  Socialinių tyrimų metodologija iš ketvirto studijų semestro iškeliama į trečią studijų 

semestrą. Galutinis vertinimas keičiamas iš projektinio darbo į egzaminą. 

16.  Finansų rinkos ir institucijos iš trečio semestro iškeliama į ketvirtą. 

17.  Specialybėse įgūdžių praktika 1, keičiamas pavadinimas į Profesinės veiklos praktika. 

18.  Buhalterinės apskaitos praktika, keičiamas pavadinimas į Kompiuterizuotos apskaitos 

praktiką. 

19.  Specialybėse įgūdžių praktika 2, keičiamas pavadinimas į Profesinės veiklos praktika 

įmonėje. 

20.  Alternatyviai pasirenkamų dalykų moduliai naikinami, įvedamos keturios Alternatyviai 

pasirenkamų dalykų grupės, studentai iš kiekvienos grupės pasirenka po vieną studijų dalyką: 

Apskaitos politika/ Finansiniai skaičiavimai  3 kr., šeštas semestras. 

Prekybos įmonių apskaita/ Marketingas 6 kr., šeštas semestras. 

Žemės ūkio pagrindai/ Žemės ūkio finansai 3 kr. , septintas semestras, vertinimas D/P, aštuntas 

semestras 3 kr., galutinis vertinimas egzaminas. 

Žemės ūkio įmonių apskaita/ Ūkininko ūkio veiklos apskaita 6 kr., aštuntas semestras. 

 

Pakeitimai nuolatinių studijų plane: 

1. Vietoj Verslo etikos dalyko 3 kr. (Krypties dalykų modulis 4 semestras) įtraukti Studijų įvadas 

ir profesinė etika 3 kr. (Bendrųjų dalykų modulis 1 semestras). 

2. Socialinių tyrimų metodologija 3 kr. antras semestras iš Bendrųjų dalykų modulio iškeliama 

į Krypties dalykų modulį. 

3. Vadyba 3 kr iš pirmo semestro iškeliama į ketvirtą semestrą. 

4. Įvedama pažintinė praktika 6 kr. ketvirtas semestras. (2 kr. Pažintinė praktika ir 4 kr. Praktika 

VPMF "Marko Mantingėlė" 
5.   Užsienio kalba iš pirmo semestro 3 kr. perkeliami į antrą semestrą. 
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6. Žmonių sauga Iš Studijų krypties dalykų perkeliama į Bendruosius koleginius dalykus. 

7. Taikomoji matematika buvo 5 kreditai, keičiama į 6 kreditus. 

8. Informacinės technologijos keičiamas dalyko pavadinimas į Informacinės technologijos 

versle. 

9. Taikomoji ekonomika iš 4 kreditų keičiama į tris kreditus. 

10. Vadyba keičiamas dalyko pavadinimas į Vadyba ir verslumas, iš ketvirto semestro perkeliama 

į antrą semestrą. 

11. Verslo teisė iš antro semestro perkeliama į trečią semestrą. 

12. Dokumentų valdymas iš Bendrųjų dalykų iškeliamas į Studijų krypties dalykus, keičiamas 

dalyko pavadinimas į Verslo kalba ir dokumentų valdymas, iš trečio semestro atkeliama į 

pirmą semestrą, keičiamas galutinis vertinimas iš projektinio darbo į egzaminą.. 

13. Socialinių tyrimų metodologija iš antro studijų semestro iškeliama į trečią studijų semestrą. 

Galutinis vertinimas keičiamas iš projektinio darbo į egzaminą. 

14. Finansų rinkos ir institucijos iš trečio semestro iškeliama į ketvirtą. 

15. Specialybėse įgūdžių praktika 1, keičiamas pavadinimas į Profesinės veiklos praktika. 

16. Buhalterinės apskaitos praktika, keičiamas pavadinimas į Kompiuterizuotos apskaitos 

praktika. 

17. Specialybėse įgūdžių praktika 2, keičiamas pavadinimas į Profesinės veiklos praktika 

įmonėje. 

18. Alternatyviai pasirenkamų dalykų moduliai naikinami, įvedamos keturios Alternatyviai 

pasirenkamų dalykų grupės, studentai iš kiekvienos grupės pasirenka po vieną studijų dalyką: 

Apskaitos politika/ Finansiniai skaičiavimai  3 kr., penktas semestras. 

Prekybos įmonių apskaita/ Marketingas 6 kr., penktas semestras. 

Žemės ūkio pagrindai/ Žemės ūkio finansai 6 kr. , penktas semestras 

Žemės ūkio įmonių apskaita/ Ūkininko ūkio veiklos apskaita 6 kr., šeštas semestras. 

 

3.4. Patvirtinti Buhalterinės apskaitos studijų programos numatomų programos studijų 

rezultatų ir studijų dalykų (modulių) sąsajų pakeitimus 

4. Patvirtinti ESDF studijų programų pakeitimus(I. Mulerenkienė,  studijų programų komitetų 

pirmininkai, darbo grupių vadovai): 

4.1.  Socialinio darbo studijų programos studijų planą 2020-2021 m.m., atliekant keitimus: 

1. Įvesti Socialinis darbo studijų programoje dvi specializacijas: Socialinis darbas 

sveikatos priežiūroje ir Socialinio darbo vadyba. 

2. Atsisakyti studijų krypties dalyko Įvadas į socialinį darbą ir pakeisti kitu dalyku Studijų 

įvadas ir profesinė etika – skiriant 3 kreditus (nuolatinių studijų plane – 1 semestre, ištęstinių studijų 

plane – 1 semestre). 

3. Atsisakyti studijų krypties dalyko Socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje. 

4. Atsisakyti studijų krypties dalyko Socialinio darbo vertybės ir etika. 

5. Krypties dalykuose sujungti 2 dalykus Krizių intervencijos ir Bendruomenės 

sutelktumas ir įgalinimas ir pavadinti nauju dalyku Krizių intervencija ir bendruomenės sutelktumas 

– skiriant 6 kreditus (nuolatinių studijų plane – 4 semestre, ištęstinių studijų plane –  3   ir 4 

semestruose). 

6. Perkelti iš alternatyviai pasirenkamų dalykų bloko „Socialinių paslaugų plėtra 

bendruomenėje“ dalyką Socialinių projektų rengimas ir valdymas į krypties dalykų bloką (nuolatinių 

studijų plane – 3 semestre, ištęstinių studijų plane – 5 ir 6 semestruose). 

7. Perkelti iš alternatyviai pasirenkamų dalykų bloko „Socialinis verslumas“ dalyką  

Supervizija į krypties dalykų bloką (nuolatinių studijų plane – 5 semestre, ištęstinių studijų plane – 7 

ir 8 semestruose). 

8. Į krypties dalykų bloką įtraukti naują dalyką Socioedukacinis darbas su vaikais ir 

jaunimu skiriant 6 kreditus (nuolatinių studijų plane – 1 semestre, ištęstinių studijų plane – 2 

semestre). 
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9. Atsisakyti alternatyviai pasirenkamų dalykų bloko „Vaiko gerovės sistema“ ir jame 

pasirenkamų dalykų Vaiko teisių apsauga, Socialinis darbas su vaikais, Socioedukacinis darbas su 

vaikais. 

10. Atsisakyti alternatyviai pasirenkamų dalykų bloko „Socialinis darbas su jaunimu“ ir 

jame pasirenkamų dalykų Socioedukacinis darbas su jaunimo grupėmis, Atviras darbas su jaunimu. 

11. Atsisakyti alternatyviai pasirenkamų dalykų bloko „Socialinis verslumas“ ir jame 

pasirenkamų dalykų Lyderystė novatoriškose socialinėse struktūrose, Netiesioginis socialinis darbas. 

12. Į specializacijos Socialinis darbas sveikatos priežiūroje dalykų bloką įvesti naujus 

dalykus: 

12.1. Visuomenės sveikata - skiriant 3 kreditus (nuolatinių studijų plane – 4 

semestre, ištęstinių studijų plane – 4 semestre); 

12.2. Slaugos pagrindai ir pirmoji pagalba - skiriant 6 kreditus (nuolatinių 

studijų plane – 5 semestre, ištęstinių studijų plane – 5 semestre); 

12.3. Sveikatos psichologija  - skiriant 6 kreditus (nuolatinių studijų plane – 6 

semestre, ištęstinių studijų plane – 6 semestre); 

12.4. Fizinė (klinikinė) medicina ir reabilitacija - skiriant 6 kreditus (nuolatinių 

studijų plane – 6 semestre, ištęstinių studijų plane – 7 semestre). 

13. Į specializacijos Socialinio darbo vadyba dalykų bloką įvesti naujus dalykus: 

13.1. Komandos formavimas ir valdymas - skiriant 3 kreditus (nuolatinių 

studijų plane – 4 semestre, ištęstinių studijų plane – 4 semestre); 

13.2. Vadyba ir verslumas - skiriant 6 kreditus (nuolatinių studijų plane – 5 

semestre, ištęstinių studijų plane – 5 semestre); 

13.3. Socialinių paslaugų įstaigų kūrimas ir valdymas - skiriant 6 kreditus 

(nuolatinių studijų plane – 6 semestre, ištęstinių studijų plane – 6 semestre); 

13.4. Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas - skiriant 6 kreditus (nuolatinių 

studijų plane – 6 semestre, ištęstinių studijų plane – 7 semestre). 

14. Pakeisti praktikos Socialinis darbas bendruomenėje pavadinimą į Studijų programos 

šakos praktika, paliekant esamą 6 kreditų skaičių (nuolatinių studijų plane – 5 semestre, ištęstinių 

studijų plane – 7 semestre). 

15. Visus šiuos pakeitimus taikyti Socialinio darbo studijų programos studijų planams, 

pradėtiems realizuoti nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 

 

4.2. Patvirtinti Socialinio darbo studijų programos tikslo numatomų programos studijų rezultatų ir 

studijų dalykų (modulių) sąsajų pakeitimus. 

4.3.  Darnaus verslo vadybos studijų programos nuolatinės ir ištęstinės formos studijų planus 

2020-2021 m.m. ir studijų programos tikslo, studijų pakopos studijų rezultatų, numatomų programos 

studijų rezultatų ir studijų dalykų sąsajas. 

5. Patvirtinti: studijų programų komitetų 2019m veiklos rezultatus.  

5.1. Įmonių ir įstaigų administravimo studijų programos komiteto veiklos per 2019 m.  ataskaitą 

5.2. Automobilių techninis eksploatavimas studijų programos komiteto veiklos per 2019 m.  

ataskaitą; 

5.3. Buhalterinės apskaitos studijų programos komiteto veiklos per 2019 m.  ataskaitą; 

5.4. Informacinių sistemų technologijų studijų programos komiteto veiklos per 2019 m.  

ataskaitą; 

5.5. Kultūros ir sporto vadybos studijų programos komiteto veiklos per 2019 m.  ataskaitą; 

5.6. Socialinio darbo studijų programos komiteto veiklos per 2019 m.  ataskaitą; 

5.7. Sveikatingumo ir grožio studijų programos komiteto veiklos per 2019 m.  ataskaitą; 

5.8. Teisės studijų programos komiteto veiklos per 2019 m.  ataskaitą; 

5.9. Transporto logistikos technologijų studijų programos komiteto veiklos per 2019 m.  

ataskaitą; 
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5.10. Verslo anglų kalbos ir komunikacijų studijų programos komiteto veiklos per 2019 m.  

ataskaitą; 

5.11.  Vaikystės pedagogikos studijų programos komiteto veiklos per 2019 m.  ataskaitą; 

Šis nutarimas parengtas pagal Akademinės tarybos posėdžio, vykusio 2020 m. birželio 26 d. 

garso įrašą.  

 

 

Posėdžio pirmininkas    Kęstutis Žemaitis 

 

 

Posėdžio sekretorė     Vilija Meleckienė 

 


