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Marijampolės kolegijos Akademinė taryba 2019 m. spalio 21 d. posėdyje  n u t a r i a: 

 

1.1. Pritarti šioms Marijampolės kolegijos numatomoms plėtoti studijų kryptims: 

1. Apskaitos krypties programos (Buhalterinė apskaita); 

2. Informatikos inžinerijos krypties programos (Informacinių sistemų technologijos ir 

kibernetinė sauga*); 

3. Kalbos studijų krypties programos (Verslo anglų kalba); 

4. Pedagogikos krypties programos (Vaikystės pedagogika); 

5. Socialinio darbo krypties programos (Socialinis darbas); 

6. Teisės krypties programos (Teisė ir viešieji pirkimai); 

7.  Vadybos krypties programos (Tarptautinio verslo vadyba, Kultūros ir sporto industrijų 

vadyba, Sveikatingumo ir grožio verslas, Transporto logistikos vadyba, Agroverslo 

vadyba).  

1.2. Pritarti koncentruoti programų skaičių užsieniečių priėmimui ir numatyti programas anglų ir 

rusų kalbomis tiesioginiam instituciniam priėmimui tik į valstybės nefinansuojamas studijų 

vietas:  

1. Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga*; 

2. Tarptautinio verslo vadyba; 

3. Verslo anglų kalba (1 priedas) 

*- sąlyginis programos pavadinimas. 

2. Pakeisti studijų reglamento 20.15 punktą ir išdėstyti jį sekančiai: 

Studentas, negalintis į egzaminą ar savarankiškai atlikto darbo (projekto) pristatymą atvykti nustatytu 

laiku dėl ligos arba kitos svarbios priežasties, fakulteto dekaną gali prašyti pratęsti egzaminų sesiją. 

Neatvykimo į egzaminą, savarankiškai atlikto darbo (projekto) pristatymą priežastį bei pateisinamus 

dokumentus studentas arba jo įgaliotas asmuo privalo pateikti per 5 darbo dienas fakulteto dekanatui. 

Egzaminų sesija pratęsiama ne daugiau kaip vieną mėnesį, skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios. 

Atskirais atvejais esant svarbioms priežastims egzaminų sesija dekano sprendimu gali būti pratęsta 

ilgesniam laikotarpiui; 

3. Pritarti direktorės siūlymui su studijomis nesusijusių Marijampolės kolegijos pastatų grąžinimui VĮ 

turto bankas.  

4. Pritarti Marijampolės kolegijos struktūros pertvarkos projektui ir teikti jį svarstyti MK Tarybai. 

5.1. Akademinės tarybos pirmininku išrinkti Kęstutį Žemaitį. 

5.2. Akademinės tarybos pirmininko pavaduotoja išrinkti Virginiją Giliuvienę. 

 

Šis nutarimas parengtas pagal 2019 m. spalio 21 d. Akademinės tarybos posėdžio garso įrašą.  

 

Posėdžio pirmininkas    Kęstutis Žemaitis 

Posėdžio sekretorė     Vilija Meleckienė 



1. priedas 

 Irena Sviliuvienė 

Direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui 

 

 

 

Akademinei tarybai 

 

 

TEIKIMAS  

2019-10-15 

 

1. Atsižvelgiant į keičiamą kolegijos studijų krypčių plėtotės strategiją, įvertinant 

pasirengimą vykdyti kokybiškas studijas kryptyse, prašome pritarti šioms artimiausioje perspektyvoje 

numatomoms plėtoti studijų kryptims:  

 

1.1.  Apskaitos krypties programos (Buhalterinė apskaita); 

1.2.  Informatikos inžinerijos krypties programos (Informacinių sistemų technologijos ir 

kibernetinė sauga*); 

1.3.  Kalbos studijų krypties programos (Verslo anglų kalba); 

1.4.  Pedagogikos krypties programos (Vaikystės pedagogika); 

1.5.  Socialinio darbo krypties programos (Socialinis darbas); 

1.6.  Teisės krypties programos (Teisė ir viešieji pirkimai); 

1.7.  Vadybos krypties programos (Tarptautinio verslo vadyba, Kultūros ir sporto industrijų 

vadyba, Sveikatingumo ir grožio verslas, Transporto logistikos vadyba, Agroverslo vadyba). 

 

Šiuo metu būtų tikslinga laikinai pristabdyti technologinių studijų plėtrą dėl nepakankamos 

praktinio mokymo bazės ar/ir nepakankamo personalo, sunkumų vykdant mokslo taikomąją veiklą 

šiose kryptyse, maksimaliai sumažėjusio programų populiarumo stojančiųjų tarpe (Viešojo maitinimo 

kryptis, Transporto inžinerijos kryptis, Žemės ūkio kryptis).  

 

Keičiant kelių  programų studijų kryptį (Transporto logistikos technologijos, Žemės ūkio 

technologijos) būtų išlaikyta galimybė rengti specialistus iki šiol vykdytoje srityje ir padidėtų 

stojantiesiems galimybė pasiekti slenkstinį stojamąjį konkursinį balą. Laikantis tokios strategijos būtų 

įmanoma padėti abiturientams pasiruošti svarbiausiems brandos egzaminams  (matematika, istorija, 

lietuvių k., anglų k.).  

 

Vykdant kiekvienų metų priėmimą būtų orientuojamasi į mažesnį programų skaičių 

priėmimui per LAMA BPO sistemą, programos būtų parenkamos atsižvelgiant į poreikio darbo 

rinkoje ir paklausos stojančiųjų tarpe tendencijas. Likusi dalis programų būtų skelbiama tiesioginiam 

priėmimui į valstybės nefinansuojamas vietas.  

 

2. Siūlome koncentruoti programų skaičių užsieniečių priėmimui ir numatyti programas 

anglų ir rusų kalbomis tiesioginiam instituciniam priėmimui tik į valstybės nefinansuojamas studijų 

vietas:   

2.1.  Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga*; 

2.2.  Tarptautinio verslo vadyba; 

2.3.  Verslo anglų kalba. 

________________________   

*- sąlyginis programos pavadinimas 

 

Irena Sviliuvienė 


