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Pratarmė
Marijampolės kolegija (toliau – kolegija) įsteigta Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d.
nutarimu Nr.1035, įregistruota 2001 m. rugpjūčio 31 d. (Nr. 15AK, pažymėjimas Nr. M 000380),
sujungus tuometines Marijampolės aukštesniąsias Pedagogikos ir Žemės ūkio mokyklas. Aukštesnioji
pedagogikos mokykla – dabar Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas. Mokymo institucijos veiklos
pradžia – 1919 metais įsteigta Marijampolės mokytojų seminarija, rengusi mokytojus pradžios
mokykloms. Aukštesnioji žemės ūkio mokykla – dabar Verslo ir technologijų fakultetas. Veiklos
pradžia – 1926 metais Kvietiškyje įsteigta žemesnioji žemės ūkio mokykla, kurioje ūkininkų vaikai
buvo mokomi moderniai ūkininkauti.
2006 m. vyko pirmasis laikinosios kolegijos institucinis vertinimas ir akreditacija. Ekspertų
grupė veiklą įvertino teigiamai pagal visas vertinamąsias sritis. 2006-11-07 Mokslo ir studijų
institucijų vertinimo taryba nutarė (Nr. 35-8) kolegijos veiklą vertinti teigiamai ir siūlyti Švietimo ir
mokslo ministerijai išduoti leidimą priimti kolegijos Statutą ir sudaryti jos savivaldos organus.
2012 m. rugsėjo 3 d. kolegija Valstybiniame registrų centre užregistruota kaip viešoji įstaiga.
Kolegija, siekdama išsikeltų tikslų, sukūrė strategiją 2013–2016 metams. Ji apima kolegijos
misiją, viziją, vertybes, situacijos analizę, pagrindinius tikslus ir uždavinius. 2016 metais Kolegijos
taryba patvirtino 2016–2020 m. kolegijos strategijos gaires. Kolegijoje įdiegta procesų ir kokybės
valdymo sistema, remiantis ISO 9001 standartu. 2013 m. tarptautinė ekspertų komanda kolegiją
įvertino ir akreditavo maksimaliam šešerių metų laikotarpiui. 2016 metais kolegijoje įdiegta kokybės
valdymo sistema sėkmingai atnaujinta pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.

1. STUDIJOS
1.1. STUDIJŲ PROGRAMOS IR STUDENTAI
1.1.1. Studijų programų ir jų komitetų pirmininkų sąrašas
1 lentelė. 2016 m. buvo vykdomos šios studijų programos

Vykdomos programos 2015-02-01
1.
2.
3.

Socialinis darbas (SD)
Teisė (TE)
Automobilių techninis eksploatavimas
(AT)
4. Viešasis maitinimas (VM)
5. Ikimokyklinis ugdymas (IP)
6. Informacinių sistemų technologijos (IT)
7. Buhalterinė apskaita (BA)
8. Kultūros ir sporto vadyba (KS)
9. Įmonių ir įstaigų administravimas (AD)
10. Žemės ūkio technologija (ŽŪ)
11. Verslo vadyba ir Verslo valdymas (VV)
12. Turizmo administravimas (TA)
13. Šokio pedagogika (ŠP)
14. Taikomosios užsienio kalbos (TK)
15. Įvaizdžio stilistas (IV)
16. Vežimo kelių transportu technologijos
(VK)
17. Finansai (FN)
18. Kultūrinės veiklos vadyba (KV)

Programos vadovas
Kristina Dulinskienė
Arūnas Žukauskas
Mindaugas Zdanevičius
Vida Jakštienė
Rima Klasavičienė
Vilma Riškevičienė
Birutė Petrošienė
Lina Jaruševičienė
Danė Papečkienė
Arvydas Kardišauskas
Danguolė Šidlauskienė
Marija Beržanskienė
Nijolė Vasylienė
Romalda Kasiliauskienė
Nijolė Vasylienė
Rimvydas Šoblinskas
-
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Studentų skaičius spalio 1 d.
(SVIS sistemos duomenys)
2013
2014
2015
2016
134
134
142
151
139
172
141
106
56
126
96
75
18
40
28
75
44
87
73
74
60
14
27
14

43
56
43
64
57
67
61
73
31
13
20
6

75
65
63
61
60
51
43
41
13
12
10
5

64
73
63
69
49
29
38
11
0
8
0
5

5

4

4

0

32
15

15
0

0
0

0
0

19. Lietuvių kalbos ir tikybos pedagogika
(LT)
20. Pradinio ugdymo pedagogika (PU)
21. Finansai ir ekonomika (FE)
22. Sausumos transporto logistikos
technologijos (ST)
23. Verslo anglų kalba (VA)
24. Sveikatingumo ir grožio verslas (SG)

25.
26.
27.
28.

Verslo informacinės sistemos (VI)
Muzikos pedagogika (MP)
Socialinė pedagogika (SP)
Maitinimo verslo organizavimas (MV)

-

0

0

6
14

0
8

0
7

0

0

30

51

0

0

14
10

19
22

0

0

0
8
20
12
1079

1
0
0
0
983

0
0
0
0
923

0
0
0
0
821

21
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Nijolė Gedvilienė
Rimvydas Šoblinskas

13
0

Odeta Grušelionienė
Odeta Grušelionienė iki
2016-09-01,
nuo 2016-09-01 nebuvo
paskirtas
-

2015–2016 m. m. baigti vykdant 20 studijų programų, 2016–2017 m. m. pradėti su 17 studijų
programų. Iš šių programų 2-ose (IV, FE) studijuoja paskutinis kursas, vėliau šios programos bus
išregistruotos.
1.1.2. Naujų ir vykdomų studijų programų akreditavimo rodikliai
2016 m. buvo planuotos parengti trys naujos studijų programos: Kūrybinės komunikacijos
verslas, Bendrosios praktikos slauga, Marketingas ir pardavimai, Automobilių transporto inžinerija.
Parengta Pardavimų valdymo studijų programa. Programos pavadinimas koreguotas,
atsižvelgiant į tyrimo rezultatus ir socialinių partnerių nuomonę. Studijų programa akredituota 4
studijų metams (SKVC 2016-04-15 Pažyma, Nr. SV6-15).
Kūrybinės komunikacijos verslo programa buvo parengta, tačiau nepatvirtinta Akademinėje
taryboje, todėl neteikta vertinti SKVC.
Bendrosios praktikos slaugos programa pradėta rengti, tačiau nebaigta, neteikta tvirtinti
Akademinei tarybai.
Automobilių transporto inžinerijos programos rengimo metu, konsultuojantis su socialiniais
partneriais ir KTU Transporto inžinerijos katedros prof. A. Keršiu, nutarta pertvarkyti vykdomos
studijų programos Automobilių ir traktorių techninis eksploatavimas studijų rezultatus ir keisti studijų
programos pavadinimą į Automobilių techninis eksploatavimas. Programos pavadinimas pakeistas
2017-01-06 (ŠITC 2017-01-09 raštas Nr.90-(1.6)-D3-11). Šiuo metu pertvarkomas turimos programos
aprašas, kuris bus teiktas tvirtinti AT.
Priėmimo metu paskelbtos trys naujos studijų programos (ankstesniais metais buvo
akredituota nauja Verslo anglų kalbos programa (VA), bet nespėta paskelbti priėmimo), visose
suformuotos studentų grupės: VA – nuolatinė forma, SG – nuolatinė forma į valstybės
nefinansuojamas vietas, ST – nuolatinė ir ištęstinė formos.
Apibendrinant ketinamų vykdyti programų akreditavimo rezultatus, galima teigti, kad 2016
m. naujų programų buvo parengta mažiau nei ankstesniais metais, jų akreditavimo rezultatai geresni,
teikta programa akredituota, tačiau į šią programą studentų grupė nesurinkta. Taip pat galima teigti,
kad vidinė kokybės užtikrinimo sistema veikia geriau, nes netinkamai parengta Kūrybinės
komunikacijos verslo programa nepatvirtinta Akademinėje taryboje. Tinkamas sprendimas priimtas
dėl Automobilių techninio eksploatavimo programos. Tenka apgailestauti, kad Bendrosios slaugos
programos nepavyko parengti dėl vidinės komunikacijos nesklandumų (2 lentelė).
2016 m. buvo vertintos dvi studijų programos – Kultūros ir sporto vadybos bei Finansų ir
ekonomikos. Kultūros ir sporto vadybos programa akredituota trejų metų terminui, Finansų ir
ekonomikos programos gautas vertinimo išvadų projektas, programa numatoma neakredituoti.
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1.1.3. Studijų programų rengimo ir akreditavimo rezultatai
2 lentelė. Studijų programų rengimo ir akreditavimo rezultatai
Studijų programų rengimo ir akreditavimo veiklos
Parengta naujų studijų programų, vnt.
Iš jų akredituota SKVC, vnt.
Iš jų priimti studentai (suformuotos grupės)
Atliktas vykdomų studijų programų išorinis
vertinimas, vnt.
Iš jų:
akredituota maksimaliam terminui
akredituota minimaliam terminui
neakredituota
laukiama išvadų
Parengta ir teikta vertinti savianalizė, vnt.
(išorinis vertinimas bus vykdomas kitais metais)

2011
5
5
4
-

2012
6
3
2
1

2013
4
2
1
5

2014
3
2
1
4

-

1
-

4
1

4
-

-

-

2

-

2015
2
2
2+1
2

2016
1
1
2

-

-

2
-

1
1*

2

-

* - Gautos išvados apie Finansų ir ekonomikos programą. Įvertinta neigiamai.

1.1.4. Studentų skaičiaus dinamika pagal studijų programas, studijų formas bei
finansavimo pobūdį
Studentų skaičius ir toliau mažėja. Studentų skaičius keičiasi dėl to, kad dalis studentų baigia
studijas (įgyja profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami nauji, o dalis išbraukiama kaip
nebaigę studijų dėl įvairiausių priežasčių (nepažangumo, finansinių įsipareigojimų nevykdymo, pačių
pageidavimu ir pan.).
1200
1065
974

1000

900
802

800
600

585
480

497 477

450 450

429
373

400
200
0
2014-01-01

2015-01-01
Iš viso

2016-01-01
VTF

2017-01-01

ESDF

1pav. Bendrojo studentų skaičiaus kaita

Studentų sumažėjimo per kalendorinius metus tendencija pateikta 2 pav. Keletą pastarųjų
metų skaičiaus mažėjimo intensyvumo kreivė tolygiai krito žemyn, o 2016 m. vėl šoktelėjo į viršų. Tai
daugiausia sąlygojo gerokai mažesnis priimtųjų skaičius.
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250
194
200

139

150

91

100

98

74

50

0
2012

2013

2014

2015

2016

2 pav. Studentų skaičiaus sumažėjimas per kalendorinius metus

Studentų skaičius keičiasi dėl to, kad priimami studentai į pirmą kursą, papildomai priimami į
kitus kursus, išbraukiami studijų nebaigę (dėl nepažangumo, finansinių įsipareigojimų nevykdymo ir
t.t.) ir studijas baigę.
Išbrauktųjų skaičius pastaraisiais metais, nors pakankamai didelis, tačiau pastovus.
Baigiančiųjų skaičius mažėja. Taigi pagrindinis ir, ko gero, vienintelis, šaltinis padidinti studentų
skaičių yra priimtųjų skaičiaus didinimas. (2 pav.).
Reikėtų atkreipti dėmesį į didelį išbrauktųjų skaičių. Tai taip pat rezervas studentų skaičiui
didinti. Yra pavyzdžių, kai sutelktos katedros vedėjų ir studijų programos pirmininkų pastangos šioje
srityje duoda akivaizdžiai teigiamų rezultatų. Peršasi mintis, kad dalis studijų programos pirmininkų
yra atsitiktiniai žmonės tose pareigose, todėl trūksta jų geranoriškumo, didesnio dėmesio kuruojamos
studijų programos studentams. Kolegijos administracija, suprasdama šios veiklos svarbą, priėmė
sprendimą dėl diskusijų apie studijų komitetų pirmininkų darbo užmokesčio peržiūrėjimo.

3 pav. Studentų skaičiaus balansas

Detalesnė informacija apie studentų skaičiaus kaitą 2016 metais pateikta žemiau esančiuose
grafikuose.
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2014-01-01
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4 pav. Studentų skaičiaus pagal studijų formas kaita

Galima teigti, kad bendras studentų skaičius daugiausia mažėja dėl mažesnio priėmimo į
nuolatines studijas. Tai galima paaiškinti tuo, kad kiekvienais metais vidurines mokyklas baigia vis
mažiau abiturientų – susiduriama su demografinė problema. Absoliuti dauguma nuolatinių studijų
pirmakursių vidurines mokyklas yra baigę pastaraisiais metais (žr. sk. „Priėmimas“). Ištęstines studijas
renkasi ir tie studentai, kurie vidurinį išsilavinimą yra įgiję prieš 10 ar daugiau metų.

60
48,7

50
42,60

47,18

42,35

40
30

25

23

20

20

17

10
0
2014-01-01

2015-01-01

Programų skaičius

2016-01-01

2017-01-01

Studentų skaičius programai

5 pav. Programų ir studentų skaičiaus ryšys

Studentų skaičius programose keičiasi mažai. Nors šio apibendrinto rodiklio reikšmės kaita ir
nekelia didelių rūpesčių, tačiau atskirose programose studentų skaičius skiriasi labai daug. Didžiausią
įtaką palyginti mažam bendram skaičiui programose turi studentų skaičius tose programose, į kurias
bent vienais metais nesusidaro pageidaujančiųjų studijuoti. Tai akivaizdu vertinant studentų skaičių
atskirose programose.
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61

5456
41

60
46

43
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16

16
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0
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0
AT

BA

FE
2014-01-01

IT

AD

2015-01-01

VV

ŽŪ

VM

2016-01-01

ST

2017-01-01

6 pav. Studentų skaičiaus kaita Verslo ir technologijų fakulteto studijų programose
200
174

180
160

151
136
135
133

140

136

136

120
102
100
80
60

75
65
54

5862
48
43

39
40
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20

21
10

141712
8

6 5 5

0 0

19
13
0 0

0
IP

IV

KS
2014-01-01

ŠP

SD
2015-01-01

2016-01-01

TE

SG

VA

2017-01-01

7 pav. Studentų skaičiaus kaita Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto studijų programose

Studentų skaičiaus padidėjimas kai kuriose programose reiškia, kad 2016 m. šių programos
absolventų ir išbrauktųjų nei baigusiųjų studijų skaičius yra mažesnis nei priimtųjų.
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8 pav. Studentų skaičiaus kaita pagal finansavimo pobūdį

Akivaizdu, kad dėl studentų, priimamų studijuoti į pirmąjį kursą nuolatinėse studijose,
skaičiaus mažėjimo, mažėja ir studentų, studijuojančių valstybės finansuojamose studijų vietose.

600
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400
329
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236
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200
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222

163

100

0
Nuolatinės

VF
2014-01-01

2015-01-01

2016-01-01

Ištęstinės
2017-01-01

9 pav. Studentų, studijuojančių valstybės finansuojamose vietose, skaičiaus kaita pagal studijų formas

Būtina pažymėti, kad valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius mažėja ir dėl to, kad mūsų
kolegiją renkasi vis mažesniu pažangumo balu baigusieji vidurines mokyklas (žr. skyrelį „Studentų
priėmimas“).
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10 pav. Studentų, studijuojančių valstybės nefinansuojamose vietose, skaičiaus kaita pagal studijų formas

1.1.5. Studentų priėmimo rodiklių dinamika
Šiais metais priimtųjų skaičius ženkliai mažesnis nei pastaraisiais metais (11 pav.).
Svarbiausias veiksnys - demografinė padėtis Lietuvoje bei mūsų regione. Kitas svarbus veiksnys –
slenkstinio konkursinio balo padidinimas nuo 0,8 iki 1,2. Dėl to, vadovaujantis teoriniais
skaičiavimais, netekome apie 20% pirmakursių. Deja, kai kurios aukštosios mokyklos (pvz., ASU)
padidinto konkursinio balo netaikė.
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11 pav. Priimtųjų skaičiaus kaita

2015 m. džiaugėmės, kad stojančiųjų skaičius padidėjo, ypač į technologinės studijų krypties
studijų programas. Šiose studijų programose ir buvo gauta daugiausia valstybės finansuojamų studijų
vietų. Tačiau šiemet kaip tik šiose studijų programose pageidaujančiųjų studijuoti skaičius labiausiai ir
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sumažėjo. Nesusidarė informacinių sistemų technologijų ištęstinių, viešojo maitinimo – nuolatinių
studijų grupės.
Verslo ir technologijų fakultete trijose ištęstinių studijų programose: Automobilių ir traktorių
techninis eksploatavimas, Buhalterinė apskaita, Sausumos transporto logistikos technologijos –
priimtųjų skaičius padidėjo.
3 lentelė. Priimtųjų Verslo ir technologijų fakultete pagal studijų programas (metų spalio 1 d.)

Grupė

2014 m.
Nuolatinės studijos
Automobilių ir traktorių techninis eksploatavimas
7
Buhalterinė apskaita
0
Finansai ir ekonomika
13
Informacinių sistemų technologijos
19
Sausumos transporto logistikos technologijos
0
Viešasis maitinimas
13
Žemės ūkio technologija
10
Iš viso:
62
Ištęstinės studijos
Automobilių ir traktorių techninis eksploatavimas
12
Buhalterinė apskaita
12
Informacinių sistemų technologijos
0
Įmonių ir įstaigų administravimas
13
Sausumos transporto logistikos technologijos
0
Viešasis maitinimas
11
Verslo valdymas
13
Žemės ūkio technologija
8
Iš viso:
69
Iš viso fakultete:
131

2015 m.

2016 m.

0
14
0
20
15
20
12
81

0
0
0
12
12
0
0
24

11
0
20
13
15
15
0
7
81
162

14
24
0
0
19
9
0
0
66
90

Edukologijos ir socialinio darbo fakultete labiausiai sumažėjo priimtųjų į Teisės studijų
programą – nuolatinėse studijose pakankamo skaičiaus pageidaujančiųjų studijuoti neatsirado, į
nuolatines skaičius sumažėjo. Šiame fakultete stabilios pagal priimtųjų studijuoti skaičių per
apžvelgiamus trejus metus yra Kultūros ir sporto vadybos (nuolatinės studijos), Socialinio darbo
(nuolatinės ir ištęstinės studijos) ir Ikimokyklinio ugdymo (ištęstinės studijos) studijų programos.
4 lentelė. Priimtųjų Edukologijos ir socialinio darbo fakultete pagal studijų programas (metų spalio 1 d.)

Grupė

2014 m.

2015 m.

2016 m.

17
23
27
0
67

17
19
12
14
62

18
13
0
6
37

16

18

21

Nuolatinės studijos
Kultūros ir sporto vadyba
Socialinis darbas
Teisė
Verslo anglų kalba
Iš viso:
Ištęstinės studijos
Ikimokyklinis ugdymas

12

Grupė
Socialinis darbas
Sveikatingumo ir grožio verslas
Šokio pedagogika
Teisė
Iš viso:
Iš viso fakultete:

2014 m.
25
0
14
37
92

2015 m.
29
10
0
20
77

2016 m.
31
13
0
15
80

159

139

117

Reikėtų pripažinti, kad studijų programų viešinimas 2016 m. buvo mažiau organizuotas,
neefektyviai valdomas. Tai ypač jautėsi Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programų mugėse Kaune ir
Vilniuje.
Be įvardytų problemų, yra dar viena labai svarbi problema. Tai kolegijos įvaizdis regione. Jis
nėra labai teigiamas. Prie tokio įvaizdžio formavimo gerokai prisideda netekusiųjų darbo, netgi
kolegijoje dirbančių dėstytojų, buvusių studentų, nusivylusių studijomis, skleidžiama nuomonė.
Nuo 2009 m. pageidaujančiųjų studijuoti priėmimas vykdomas bendrai į visas aukštąsias
Lietuvos mokyklas. Paskutinių trejų metų statistika rodo, kad pakviečiama 20–25 proc. pareiškusiųjų
norą studijuoti Marijampolės kolegijoje bet kuriuo prioritetu.
30
24,98
23,74
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19,3
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0
2014 m.

2015 m.

2016 m.

12 pav. Užsiregistravusiųjų ir pakviestųjų studijuoti santykis (procentais)

Kitas įdomus statistinis rodiklis, išliekantis panašus per pastaruosius trejus metus –
pakviestųjų ir pasirašiusiųjų sutartis santykis. Aišku, šiuos statistinius rodiklius kaip nors paveikti
sudėtinga, tačiau jų žinojimas įgalina numatyti perspektyvas prašymų registravimų eigoje.
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73,5

73,24

73
72,5
72
71,5
71

70,67

70,5
70,08
70
69,5
69
68,5
2014 m.

2015 m.

2016 m.

13 pav. Pakviestųjų ir pasirašiusiųjų sutartis santykis

Šiais metais pirmą kartą nuo 2009 m. bendrojo priėmimo metu kolegijoje nebuvo LAMA
BPO punkto. Vietoj jo buvo įsteigta konsultavimo tarnyba.
5 lentelė. Priėmimo planai ir realybė

Skelbtos

Suformuotos

Iš viso

ESDF

VTF

Iš viso

ESDF

VTF

Programų skaičius

18

8

10

11

6

5

Grupių skaičius

26

12

14

13

7

6

Kaip ir visais metais, taip ir šiais planai buvo per daug optimistiški. Taip atsitinka dėl to, kad
kolegijos bendruomenė per mažai dėmesio skiria esamai padėčiai rinkoje analizuoti, neatsižvelgia į
kitų institucijų atliktus ir skelbiamus tyrimus. Taip pat ir toliau negalime įveikti kai kurių darbuotojų
mąstymo tik sau naudinga linkme.

14 pav. Priimtųjų skaičius pagal studijų formas

14

Vis labiau ryškėja tendencija – studijos ištęstine forma. Tai galima paaiškinti tuo, kad
vidurines mokyklas baigia vis mažiau abiturientų, o studijuoti norintys vyresni pretendentai mieliau
renkasi ištęstines studijas. Tai leidžia jiems studijuoti ir kartu dirbti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
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15 pav. Priimtųjų santykis (procentais) pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus

15 pav. pateikti duomenys liudija, kad reikėtų tobulinti profesinio orientavimo sistemą. Iki
šiol dažniausiai informacija apie studijas kolegijoje rengiama ir skiriama vidurinėse mokyklose
besimokantiesiems. Reikėtų pagalvoti, kaip organizuoti profesinį orientavimą, kad informacija apie
studijas pasiektų ne tik besimokančiuosius, bet ir dirbančius ar netgi išvykusius į užsienį asmenis.
Aišku, informacija žiniasklaidoje ir dabar dalį jų pasiekia, bet naujas koks nors profesinio orientavimo
metodas ar priemonė tikrai būtų labai naudingi.

16 pav. Priimtųjų finansavimas

Šiemet pirmi metai, kai studijuoti savo lėšomis priimta mažiau nei gavusiųjų valstybės
finansavimą. Tai rodo, kad vis mažiau žmonių gali (ar nori?) skirti dalį savo finansų studijoms. Matyt,
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studijos nėra pati svarbiausia veikla daugeliui išsilavinimo neturinčių asmenų. Bet tai yra niša, kurią
reikėtų bent jau pabandyti išnaudoti priimtųjų skaičiui padidinti.
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17 pav. Priimtųjų studijuoti konkursinių balų palyginimas

Gaila, kad šiemet studijas kolegijoje rinkosi prasčiau vidurinę mokyklą baigę asmenys. Tai
didesnis iššūkis dėstytojams, ypač dėstantiems dalykus pirmuose semestruose. Nuo jų kūrybiškumo,
sugebėjimo sudominti priklauso, ar pirmakursiai panorės toliau studijuoti, o gal tik dar labiau sumažins
bendrą studentų skaičių išstodami (pačių prašymu, dėl nepažangumo) iš kolegijos.
1.1.6. Naujų studijų programų paklausos rodikliai
Studijų programos parengimas – ilgas ir sudėtingas darbas. Studijų programa Studijų
programų registre registruojama (leidžiama į ją priimti pageidaujančiuosius studijuoti) tik tada, kai jos
pagrindimas, struktūra ir turinys atitinka nustatytus reikalavimus.
Žemiau pateikta lentelė akivaizdžiai rodo, kad dauguma naujai parengtų programų netapo
stabilios pagal priimamų studijuoti studentų skaičių. (Kaip, pavyzdžiui, stabilios yra Socialinio darbo,
Ikimokyklinio ugdymo studijų programos.)
6 lentelė. Studentų skaičiaus kaita naujai parengtose programose
Studijų programos pavadinimas

Studentų skaičius spalio 1 d.

Pradėta skelbti
apie priėmimą

2012

2013

2014

2015

2016

0

14

8

0

Finansai ir ekonomika

2013

Informacinių sistemų technologijos

2012

23

26

43

63

63

Kultūros ir sporto vadyba

2012

32

43

57

60

49

Pardavimų valdymas

2016

Sausumos transporto logistikos
technologijos

2015

30

51

Sveikatingumo ir grožio verslas

2015

10

22

Verslo anglų kalba

2015

14

19

0

16

Vežimo kelių transportu
technologijos

2013

6

4

4

Viešasis maitinimas

2013

18

43

75

64

Pastaba. „0“ – į studijų programą nebuvo pakankamas skaičius pageidaujančiųjų studijuoti.

Situaciją be papildomos visapusiškos analizės komentuoti sudėtinga. Atrodo, kad tokios
programos, kaip antai: Verslo anglų kalba, Pardavimų valdymas (parengta šiuolaikiška moduline
forma), Informacinių sistemų technologijos, darbo rinkoje turi paklausą.
Prieš rengiant kiekvieną programą reikėtų dar geriau išanalizuoti situaciją darbo rinkoje.
Nederėtų pamiršti ir naujų programų ypatingo marketingo būtinumo. Taip pat būtina pasverti, ar
turime pakankamus žmogiškuosius ir materialinius išteklius rengiamai programai realizuoti.

1.2. STUDIJŲ PROCESAS IR REZULTATAI
1.2.1. Studijų programos realizavimo ir Studijų rezultatų baigiamojo vertinimo rodiklių
analizė
Studijų programos realizavimo procesas ESDF
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:
19.1. Dėstytojų kvalifikacinės sudėties atitiktis studijų programoje proc. (100 proc.);
19.2. Studentų, neturinčių akademinių skolų, skaičius (proc., ne mažiau kaip 80 proc.);
19.3. Lėšos, skirtos dalyko studijų realizavimo materialinei bazei atnaujinti, įskaitant literatūrą (Eur, ne
mažiau nei 0,5 proc. nuo biudžeto);
19.4. Mokslo metais nutraukusiųjų studijas skaičiaus ir bendro studentų skaičiaus santykio rodiklis
(maks. 34, min. 5 proc.);
Dėstytojų kvalifikacinės sudėties atitiktis studijų programoje - 2016-2017 m.m. sudaro 64,7%.
Dėstytojų kvalifikacinės sudėties atitiktis studijų programoje (100 proc.) – nesiekia reikiamo rodiklio
ir 2016-2017 m.m. sudaro 64,7% (ESDF – 87,5%, VTF – 44,4%). Šis rodiklis per trejus metus
pagerėjo dvigubai – nuo 23 proc. iki 64,7 proc.
Mokslo laipsnį turinčių dėstytojų dėstomų krypties dalykų ECTS kreditų skaičiaus dalis turi
būti ne mažiau 10%. Teigiami 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. (programų skaičius)
2013–2014 m. m.
2014–2015 m. m.
2015–2016 m .m.
2016-2017 m.m.
14 proc. (1 iš 7)
40 proc. (2 iš 5)
80 proc. (4 iš 5)
87,5 (7 iš 8)
n.d.
12,5 proc. (1 iš 8)
33,3 proc. (3 iš 9)
44,4 (4 iš 9)
23,0 proc.
50 proc.
64,7 proc.

ESDF
VTF
MK

Toliau analizuojama situacija konkrečiose programose.
8 lentelė. Dėstytojų kvalifikacinė sudėtis 2014–2017 m.
Studijų programa

ESDF
Socialinis darbas
Teisė

Mokslo laipsnį turinčių dėstytojų dėstomų krypties dalykų
ECTS kreditų skaičiaus procentas
2014–2015 m.m.
2015–2016 m.m.
2016–2017 m.m.

11,1
8,9

17

6,7
8,9

15,6
13,3

Kultūros ir sporto vadyba
Verslo anglų kalba
Ikimokyklinis ugdymas

Įvaizdžio stilistas
Šokio pedagogika
Sveikatingumo ir grožio verslas
VTF
Automobilių techninis eksploatavimas
Buhalterinė apskaita
Finansai ir ekonomika
Įmonių ir įstaigų administravimas
Informacinių sistemų technologijos
Sausumos transporto logistikos technologijos
Turizmo administravimas
Verslo valdymas
Vežimas kelių transportu
Viešasis maitinimas
Žemės ūkio technologija

11,1
4,0
9,1
0,0
-

6,7
8,3
4,4
0,0
44,4
27,3

15,6
11,1
8,0
11,1
10,0
13,3

8,6
0
3,0
6,6
13,3
14,0
6,6
0,0
11,1
6,7

9,0
5,5
0,0
11,1
22,2
4,4
10,0
11,1
0,0
8,9
6,7

9,0
2,2
2,2
17,8
17,8
8,8
12,5
8,9
11,1

Daugumoje studijų programų dirba pakankamas skaičius mokslo laipsnį turinčių dėstytojų, jis
netgi pagerėjo, išskyrus Ikimokyklinio ugdymo, Buhalterinės apskaitos ir Finansų ir ekonomikos.
Ikimokyklinio ugdymo studijų programoje, Sausumos transport logistikos technologijų programose
lyginant su 2015-2016 ir 2014-2015 m.m., mokslo laipsnį turinčių dėstytojų dėstomų dalykų apimtis
yra reikšmingai padidinta, t.y. beveik du kartus (iki 8 %), tačiau šią apimtį dar reikėtų didinti 3
kreditais, kad būtų pasiekta 10 procentų reikšmė. Šis rodiklis sumažėjo Finansų ir ekonomikos studijų
programoje nuo 3% iki 2,2% (programos realizavimas nebus tęsiamas). Kreditų apimtis iki reikiamo
lygio padidinta Žemės ūkio technologijos programoje (nuo 6,7% iki 11,1%). Buhalterinės apskaitos
programoje mokslo laipsnį dėstytojų dėstomų dalykų kreditų skaičius sudaro tik 2,2%.
Tai aiškinama tuo, kad šiose studijų programose krypties dalykus dėsto praktinę patirtį
turintys dėstytojai, dauguma jų šiuo metu tiesiogiai susiję su praktine veikla. Šis kriterijus yra labai
svarbus rengiant buhalterius ir finansininkus praktinei veiklai. Norint pasikviesti mokslo laipsnį
turinčių dėstytojų reikėtų mažinti konkursą laimėjusių dėstytojų krūvį ar jų iš viso atsisakyti. Be to,
ryškėja tendencija, kad kviestiniai mokslo daktarai sutinka atvykti tik tuo atveju, jeigu dėstomo dalyko
krūvis planuojamas 6–8 val. ar netgi daugiau valandų per dieną. Tokiu darbo intensyvumu
nepatenkinti studentai, ypač ištęstinių studijų. Be to, dirbant tokiu intensyvumu sudėtinga ugdyti
praktinius įgūdžius.
Daugumoje studijų programų dirbantys dėstytojai turi ne žemesnį kaip magistro arba jam
prilygintą kvalifikacinį laipsnį, išskyrus 3 atvejus (vienas dėstytojas yra baigęs vientisąsias studijas, du
mokosi magistrantūroje ir turi didelę praktinio darbo patirtį).
Studentų, neturinčių akademinių skolų, skaičius (proc., ne mažiau kaip 80 proc.) – 94 proc.
Tačiau šis rodiklis nėra visiškai tikslus, nes rudens semestro skolininkai paaiškėja tik pasibaigus
semestrui, t. y. 2017 m. sausio pabaigoje – vasario pradžioje.
VTF 2016 m. studentų, neturinčių akademinių įsiskolinimų, skaičius, palyginti su 2015 m.,
pastebimai sumažėjo: 2016 m. – 86,4 %; 2015 m. – 94,8 %; 2014 m. – 86,4 % (18 pav.). Konkrečios
priežastys sunkiai prognozuojamos – nemažai studentų, nepriklausomai nuo studijų formos, dirba,
todėl lanko paskaitas pagal galimybes, nepakankamai geba studijuoti savarankiškai ir kt.
Studijų rezultatus iš dalies sąlygoja dalykų dėstytojų ir studijų programų komitetų pirmininkų
prevencinis darbas su silpnesnių gebėjimų ir jau turinčiais akademinių įsiskolinimų studentais.
Daugiausia akademinių įsiskolinimų 2016 m. turėjo Informacinių sistemų technologijų,
Sausumos transporto logistikos technologijų bei Automobilių ir traktorių techninio eksploatavimo
studijų programų studentai.
ESDF 2016 m. nelikviduotų akademinių įsiskolinimų turėjo 26 studentai (2015 m. – 37; 2014
m. – 49): iš jų 9 nuolatinių (2015 m. – 11; 2014 m. – 29) ir 17 ištęstinių studijų studentų (2015 m. –
26; 2014 m. – 20). 5 studentai (2015 m. – 11 studentų, 2014 m. – 3 studentai) turėjo akademinių
įsiskolinimų dviejuose semestruose (pavasario ir rudens): 3 Teisės studijų programos studentai ir 2

18

Kultūros ir sporto vadybos studijų programos studentai. Studentų, neturinčių akademinių skolų,
santykinė dalis tiek nuolatinėse, tiek ištęstinėse studijose viršija minimalią ribą ir turi tendenciją didėti.
Nuolatinėse studijose visose grupėse, išskyrus TE15NS grupę, pažangumas viršija 80 proc., o
ištęstinėse studijose mažesnis negu 80 proc. pažangumas buvo TE13IS ir TE15IS grupėse. Lyginant su
2015 m. ir 2016 m, bendras pažangumo procentas ESDF 2016 m. (94,0 %) šiek tiek išaugo (2015 m. –
91,9 %, 2014 m. – 89,6 %).
ESDF

VTF
99,9
94,8

90,4 91,4

91,9

89,6

86,4

85,6

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

18 pav. Studentų, neturinčių akademinių skolų dalis, proc.

ESDF 2016 m. buvo skirta 2 279 Eur lėšų studijų realizavimui atnaujinti, įskaitant literatūrą
(2015 m. – 1 826 Eur, 2014 m. – 3039 Eur, 2013 m. – 2 575 Eur). Studijų realizavimui atnaujinti
skirtos lėšos ESDF nuo 2013 iki 2014 m. išaugo 18,0 proc., tačiau nuo 2014 iki 2015 m. jos sumažėjo
39,9 proc. Ženklus sumažėjimas įvyko dėl to, kad buvo atsisakyta pirkti numatytas tris papildomas
kompiuterizuotos vertimo raštu programos „Trados“ licencijas, jas planuojant įsigyti pagal projektą.
2016 m., palyginti su 2015 m., studijų realizavimui ESDF skirtos lėšos padidėjo 24,8 proc., tačiau
nepasiekė 2013 m. lygio.
VTF 2016 m. studijų materialinei bazei atnaujinti buvo skirta 8 768,19 Eur, (2015 m. – 13
600,0 Eur); knygoms, vadovėliams ir elektroniniams leidiniams įsigyti – 2 261,0 Eur (2015 m. –1544,0
Eur) (19 pav.). Lėšos, skirtos materialinei bazei atnaujinti, iš esmės skirtos Automobilių ir traktorių
techninio eksploatavimo studijų programos studentų praktinio mokymo galimybėms gerinti,
atsižvelgiant į studijų programą vertinusių ekspertų pastabas. 2016 m. lėšos, skirtos studijų
realizavimui atnaujinti, palyginti su 2015 m., sumažėjo 3 950,0 eurų, arba 25,9 proc. Materialinei bazei
skirtos lėšos, lyginant 2016 m. su 2015 m., sumažėjo 4 831,0 eurų, arba 35,6 proc. Vadovėliams
skirtos lėšos sumažėjo 301,0 eurų, arba 19,5 proc. Periodiniams leidiniams buvo skirta panaši suma
kaip ir 2015 m.
ESDF

VTF

MK
17105
15279
13608
11329

10524
8930

7949

5896
2575

2013 m.

3034

1826

2014 m.

2015 m.

19

2279

2016 m.

19 pav. Lėšos, skirtos studijų realizavimo atnaujinimui, eurais

Iš viso kolegijoje visų studijų programų realizavimui, bazei atnaujinti skiriamas lėšų kiekis
sumažėjo nuo 17 105 eurų iki 13 608 eurų, t. y. 20,05 proc. Skirtas lėšų kiekis sudarė 0,7 proc.
(13608/1919283), tai 0,1 proc. mažiau nei 2015 metais (17105/ 2,038 mln. = 0,8 %).
Mokslo metais nutraukusiųjų studijas skaičiaus ir bendro studentų skaičiaus santykio rodiklis
(maks. 34 min. 5 proc.) – 17,89 proc.
Studentų nubyrėjimo kaita fakultetuose pateikta 20 paveiksle.
2013-2014

2014-2015

2015-2016
26,2

25,2
20,6
16,3
9,8

12,8

11,7
9,4

ESDF NS

10,8

12,2

12,7

8,4

ESDF IS

VTF NS

VTF IS

20 pav. Nutraukusiųjų studijas studentų dalis, proc.

Studentų nubyrėjimas ESDF nuolatinėse studijose 2015–2016 m. m., palyginti su
paskutiniais dvejais mokslo metais, sumažėjo iki 9,4 proc. ir yra mažiausias per paskutinių trejų metų
laikotarpį, o ištęstinėse studijose per paskutinius trejus metus jis svyravo: mažiausias buvo 2013–2014
m. m. (8,4 %), didžiausias – 2014–2015 m. m. (12,8 %), o 2015–2016 m. m. vėl sumažėjo (iki 10,8
%). Mažėjančiam studentų nubyrėjimui nuolatinėse studijose turėjo įtakos sumažėjęs nubyrėjimas
Teisės ir Socialinio darbo studijų programose. 2015–2016 m. m. nubyrėjusiųjų procentas visose studijų
programose neviršija maksimalios leistinos ribos (34 %).
ESDF 2015–2016 m. m. laikotarpiu nutraukusiųjų studijas skaičiaus ir bendro studentų
skaičiaus santykio rodiklis – 10,2 proc. Rodiklio reikšmė tenkina nustatytus reikalavimus. Palyginti su
2014–2015 m. m. (12,3 %), ji sumažėjo. 2013–2014 m. m. šio rodiklio reikšmė buvo 9,1 proc.
VTF studentų nubyrėjimas nuolatinėse studijose, palyginti su 2015 metais, sumažėjo 3,6
procentinio punkto ir beveik susilygino su 2014 metų rezultatais (12,2 proc.). Ištęstinėse studijose
studentų nubyrėjimas 2016 metais didžiausias per pastaruosius trejus metus – 26,2 proc. (20,6 % 2015
m. ir 25,2 % 2014 m.). Nuolatinių studijų programoje daugiausia studentų nubyrėjo Sausumos
transporto logistikos technologijų (25,0 %), Informacinių sistemų technologijos (23,5 %) ir Žemės
ūkio technologijos (22,2 %) studijų programose. Analizuojant ištęstinių studijų nubyrėjimo rodiklius,
didžiausias nubyrėjimas buvo Sausumos transporto logistikos technologijų (75,0 %), Informacinių
sistemų technologijos (36,8 %) ir Verslo valdymo (31,3 %) studijų programose.
Pasiūlymai Studijų programos realizavimo proceso veiklai tobulinti
Padidinti mokslo laipsnį turinčių dėstytojų dėstomų krypties dalykų ECTS kreditų skaičių
Ikimokyklinio ugdymo studijų programoje ir Buhalterinės apskaitos studijų programoje.
Įsigyti 12 licencijų darbui su kompiuterizuota teisės aktų sistema „Infolex.Praktika“.
Įsigyti naujausios mokomosios ir mokslo literatūros lietuvių ir užsienio kalbomis studijų
programoms.
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Organizuoti A2 ir B1/B2 lygio anglų kalbos kursus dėstytojams.
Organizuoti seminarą dėstytojams apie studentų mokymosi motyvacijos stiprinimą.
Organizuoti seminarą dėstytojams apie didaktikos kompetencijų tobulinimą.
Organizuoti seminarą dėstytojams apie aplinką tausojančius ir alternatyviuosius energijos
šaltinius.
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:
21.1. Studijas baigusiųjų skaičius;
21.2. Leidimą ginti baigiamąjį darbą ir (ar) laikyti kvalifikacinį egzaminą gavusiųjų skaičiaus santykis
su visu baigiamojo kurso studentų skaičiumi (proc.);
21.3. Teigiamą studijų rezultatų baigiamąjį vertinimą gavusiųjų procentas (ne mažiau kaip 90 proc.);
21.4. Studijų rezultatų baigiamųjų įvertinimų vidurkis pagal studijų programas (siekiamybė ne mažiau
nei 7);
21.5. Neatitikčių skaičius dėl baigiamojo vertinimo).
Baigusių studijas studentų skaičiaus kaita matoma 21–23 paveiksluose.
ESDF studijas baigusiųjų skaičius per dvejus metus sumažėjo 45,9 %. Tai įvyko dėl to, kad 2016, 2015
ir 2014 metais studijas baigė studentai, įstoję į kolegiją 2013, 2012 ir 2011 metais, kada studentų
priėmimas buvo ženkliai sumažėjęs. Tačiau sumažėjęs baigusiųjų skaičius stabilizavo bendrą studentų
skaičių fakultete, kuris per pastaruosius trejus metus mažėjo minimaliai: 2016 m., palyginti su 2015 m,
studentų skaičius fakultete sumažėjo nuo 459 iki 433, t. y. tik 5,7 %, 2015 m., palyginti su 2014 m., –
nuo 471 iki 459, t. y. tik 2,5 %.
VTF 2016 m. baigusiųjų studijų studentų skaičius, palyginti su ankstesniaisiais metais,
pastebimai mažėjo. 2016 m. studijas baigė 26,5 % mažiau nei 2015 m. ir 25 % mažiau nei 2014 m.
studentų.
183

NS

IS

115

100
83

74

2013 m.

Iš viso
162

111
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2014 m.
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NS

99
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21 pav. Absolventų skaičius ESDF
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100
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2013 m.

2014 m.
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22 pav. Absolventų skaičius VTF
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108 104
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23 pav. Absolventų skaičius kolegijoje iš viso

Bendras absolventų skaičius kolegijoje 2016 m., lyginant su 2014 m., sumažėjo 47
absolventais, arba 18 %.
9 lentelė. Leidimą ginti baigiamąjį darbą ir teigiamą studijų rezultatų baigiamąjį vertinimą gavusiųjų procentų
palyginimas
Studijų forma

Leidimą ginti baigiamąjį darbą gavusiųjų
procentas
2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.

Teigiamą studijų rezultatų baigiamąjį vertinimą
gavusiųjų procentas
2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.

100,0
100,0
100,0

92,8
100,0
95,2

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

96,1
100,0
97,5

98,4
96,2
97,4

98,1
99,0
99,0

92,5
96,9
94,7

89,4
97,2
93,3

94,2
95,3
94,7

100,0
91,1
95,6

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

ESDF
Nuolatinės studijos
Ištęstinės studijos
ESDF iš viso:
VTF
Nuolatinės studijos
Ištęstinės studijos
VTF iš viso:

8,45

8,58

NS

NS

IS

8,53

8,38
8,19

8,16

7,96

8,44
8,25

7,78

2014 m.

2015 m.

IS

8,46

7,97

2016 m.

2014 m.

24 pav. ESDF studijų rezultatų baigiamųjų įvertinimų
vidurkių palyginimas

2015 m.

2016 m.

25 pav. VTF studijų rezultatų baigiamųjų įvertinimų
vidurkių palyginimas

ESDF nuolatinėse studijose 2016 m. aukščiausi baigiamieji įvertinimai yra Šokio
pedagogikos (9,00) ir Socialinio darbo (8,46) programų absolventų, žemiausi – Teisės (7,13) bei
Kultūros ir sporto vadybos (8,00) programų absolventų. Ištęstinėse studijose aukščiausi įvertinimai yra
Kultūros ir sporto vadybos (9,00), o žemiausi – Teisės (7,07) programos absolventų. Tačiau
atkreiptinas dėmesys, kad visose studijų programose įvertinimų vidurkis viršija 7 balus. Baigiamųjų
įvertinimų vidurkis per pastaruosius trejus metus tiek nuolatinėse, tiek ištęstinėse studijose turi
tendenciją svyruoti: nuolatinėse studijose jis buvo didžiausias 2015 m. (8,53), o mažiausias – 2016 m.
(7,96); ištęstinėse studijose jis buvo didžiausias 2014 m. (8,58), o mažiausias – 2015 m. (7,78),
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Bendras baigiamųjų įvertinimų vidurkis per paskutinius trejus metus įgijo nežymaus mažėjimo
tendenciją.
VTF 2016 m. visų studijų programų studentai baigiamuosius darbus apgynė ir gavo teigiamus
įvertinimus. Geriausiai įvertinti buvo nuolatinių studijų Informacijos sistemų technologijų (8,60),
Verslo valdymo (8,50), Turizmo administravimo (8,38) ir Buhalterinės apskaitos (9,90), Įmonių ir
įstaigų administravimo (8,50) bei Automobilių ir traktorių techninio eksploatavimo (7,80) ištęstinių
studijų programų studentų parengti ir apginti darbai.
Bendras VTF gavusių leidimą ginti baigiamuosius darbus studentų skaičiaus santykis su visu
baigiamojo kurso studentų skaičiumi yra 100,0 proc. nuolatinių studijų (2015 m. – 94,2 %, 2014 m. –
89,4 %) ir 91,1 proc. ištęstinių studijų (2015 m. – 95,3 %, 2014 m. – 97,2 %).
Neatitikčių dėl baigiamojo vertinimo užfiksuota nebuvo.
Pasiūlymai Studijų rezultatų baigiamojo vertinimo proceso veiklai tobulinti
Rengiant Socialinio darbo studijų programos studentų baigiamuosius darbus didesnį dėmesį
skirti lietuvių kalbos žinioms, ieškoti naujesnių baigiamųjų darbų temų.
Ikimokyklinio ugdymo studijų programos studentams baigiamuosiuose darbuose analizuojant
identifikuotą problemą nevengti konkretumo ir išsamumo, o pristatant savo darbus labiau bendrauti su
auditorija.
Rengiant Kultūros ir sporto vadybos studijų programos studentų baigiamuosius darbus
naudotis šiuolaikiškesniais šaltiniais, laikantis metodinių reikalavimų, didesnį dėmesį atkreipti į
literatūros citavimą, literatūros šaltinių nuorodas.
Teisės studijų programos studentams savo baigiamuosiuose darbuose išsamiau atsakyti į
iškeltus tikslus ir uždavinius, didesnį dėmesį skirti metodiniams reikalavimams, tinkamam literatūros
šaltinių citavimui.
Rengiant Automobilių ir traktorių techninio eksploatavimo studijų programos baigiamuosius
darbus didesnį dėmesį skirti baigiamųjų darbų temų įvairovei, nagrinėjamų problemų aktualijoms ir
technologinėms bei inžinerinėms naujovėms.
Baigiamuosiuose darbuose analizuojamus įmonių veiklos tyrimų rezultatus ir siūlymus
pristatyti baigiamajame darbe analizuojamos įmonės atsakingiems specialistams (vadovams).
Parengti ir studentams paskelbti rekomenduojamų baigiamųjų darbų temų sąrašą.
Baigiamųjų darbų literatūros šaltinių sąrašus papildyti literatūra anglų kalba.
1.2.2. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
Informacija apie bendradarbiavimą su socialiniais partneriais pateikta 10 lentelėje.
10 lentelė. Bendradarbiavimo sritys su socialiniais partneriais
Institucijos pavadinimas
Mykolo Romerio universiteto Socialinių technologijų
fakultetas
Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetas

Bendradarbiavimo formos
Tęstinių studijų organizavimas ESDF absolventams,
magistrantūros studijų organizavimas
Universitetinio bakalauro studijų organizavimas ESDF
absolventams

Marijampolės socialinės rūpybos įstaigos
Marijampolės nevyriausybinės organizacijos
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos
Marijampolės bendrojo lavinimo mokyklos
Kultūros įstaigos
Sporto įstaigos
Kelionių agentūros
Verslo įmonės
Teisėsaugos institucijos

Profesinės veiklos praktikų organizavimas

KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas,
KTU chemijos fakultetas,
KTU Maisto institutas,

Bendradarbiavimas tobulinant studijų procesą bei
specialistų parengimą, rengiant mokslines-praktines
konferencijas, seminarus, atliekant mokslo
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Institucijos pavadinimas
A. Stulginskio Ekonomikos ir vadybos fakultetas,
A. Stulginskio Žemės ūkio inžinerijos fakultetas,
Lietuvos sporto universitetas
Marijampolės profesinio rengimo centras

Įvairios įmonės ir organizacijos (UAB;
TŪB; AB; IĮ; VšĮ; Maitinimo įmonės, Kooperatyvai;
Ūkininkų ūkiai, Konsultavimo tarnyba ir kt.), kuriose, be
kitų tarpusavio įsipareigojimų, studentai atlieka profesinės
veiklos praktikas:
2016 m. 560.

Bendradarbiavimo formos
taikomuosius tyrimus, plėtojant švietėjišką veiklą
Marijampolės regione, dalijimasis akademine,
metodine ir dalykine patirtimi.
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.
Bendradarbiavimas gerinant specialistų rengimo
kokybę, plėtojant abipusiškai naudingą aukštosios
mokyklos ir verslo įmonės bendradarbiavimą, rengiant
specialistus su koleginiu išsilavinimu, absolventus
integruojant į darbo rinką, dalijantis profesine patirtimi,
plečiant verslo atstovų dalyvavimo galimybes rengiant
naujas ir tobulinant vykdomas studijų programas,
vertinant parengtų specialistų gebėjimus ir
kompetencijas.

ESDF 2016 m. iš viso buvo sudarytos 343 dvišalės ir trišalės sutartys dėl profesinės veiklos
praktikų organizavimo (2015 m. – 274 sutartys, 2014 m. – 227 sutartys, 2013 m. – 217 sutarčių). 2016
ir 2015 m. sudarytų sutarčių dėl profesinės veiklos praktikų organizavimo skaičius, palyginti su
ankstesniais metais, reikšmingai padidėjo dėl to, kad buvo minimizuotas dvišalių sutarčių skaičius, jas
pakeičiant trišalėmis sutartimis.
VTF 2016 m. iš viso buvo sudarytos 217 dvišalės ir trišalės sutartys dėl profesinės veiklos
praktikų organizavimo, 2015 m. – 278 sutartys, 2014 m. – 154 sutartys.
2016 m. sudarytų sutarčių dėl profesinės veiklos praktikų organizavimo skaičius, palyginti
su ankstesniais metais, sumažėjo dėl studentų skaičiaus.

ESDF

VTF

343
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154

2014 m.

2015 m.

2014 m.

2016 m.

2015 m.

2016 m.

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

Pasiūlymai veiklai tobulinti
Atnaujinti bendradarbiavimo sutartis dėl studentų praktikų atlikimo ir užtikrinti, kad studentai
praktikas atliktų įstaigose, kurios gali garantuoti studijų rezultatų pasiekimą.
Reguliariai vykdyti konsultacijas su darbdaviais dėl studijų programų sandaros, studijų
kokybės.

1.3. ABSOLVENTŲ KARJERA
1.3.1. Absolventų skaičius
2016 m. kolegiją baigė 207 absolventai (2015 m. – 258, 2014 m. – 259).
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27 pav. 2013-2016 m. m. absolventų skaičius

1.3.2. Statistiniai įsidarbinimo rodikliai
Marijampolės kolegijai svarbu, kad baigę studijas absolventai įsidarbintų pagal įgytą
specialybę ir darbdaviai juos noriai priimtų. Todėl didžiulį dėmesį kolegija skiria absolventų
stebėsenai. Kaip įprastai, kiekvienais metais gruodžio–kovo mėnesiais Karjeros centras (KC)
elektroniniu būdu vykdė absolventų anketinę apklausą, o negavęs užpildytų anketų, apklausą tęsė
telefonu. Siekiama išsiaiškinti absolventų tolimesnę veiklą: kaip absolventams sekėsi integruotis į
darbo rinką, ar pavyko rasti darbą pagal įgytą specialybę, kokiose įmonėse ir įstaigose įsidarbino,
kokias atlieka pareigas, ar toliau tęsia studijas ir kaip absolventai vertina studijų kokybę, savo dalykinį
ir praktinį pasiruošimą. Nors valstybės planinis projektas yra pasibaigęs, bet Karjeros valdymo
informacine sistema (KVIS) galima naudotis ir gauti absolventų stebėsenos rezultatus. 2016 m.
absolventų įsidarbinimo analizė bus atlikta 2017 m. pradžioje, kai į KVIS duomenų sistemą bus sukelti
„Sodros“ duomenys, VMI informacija. Ši informacija bus viešai skelbiama MK tinklalapyje.
Siekiant parengti įvairių sričių specialistus, gebančius konkuruoti dinamiškoje šiuolaikinėje
darbo rinkoje, kolegija ne tik skiria dėmesį absolventų įsidarbinimui, bet ir skatina nuolatinį studentų
pasiruošimą savarankiškam darbui. Kolegijos Karjeros centras padeda studentams ugdytis savo
karjeros valdymo kompetencijas, kurios kiekvienam žmogui yra ne mažiau reikšmingos nei profesinis
ar praktinis pasirengimas. 2016 m. Karjeros centras konsultavo studentus praktikos pasirinkimo, darbo
paieškos, gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško rašymo klausimais, organizavo susitikimus su
darbo biržos atstovais, kad sužinotų naujausias prognozes darbo rinkoje.
1.3.3. Kita svarbi informacija
Planuoti karjerą Karjeros centras padeda ne tik studentams, bet ir moksleiviams, kuriems labai
aktualu tinkamai pasirinkti studijas. 2016 m. kolegijos studijų programų populiarinimas buvo
vykdomas studijų mugėse: Aukštųjų mokyklų mugėje Kaune (2016-01-29), tarptautinėje mokymosi,
studijų ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2016“ Vilniuje (2016-02-04/07), „Karjeros dienose“:
Marijampolės profesinio rengimo centre (2016-03-14 ir 2016-11-23), Kazlų Rūdos Kazio Griniaus
gimnazijoje (2016-11-24), Marijampolės „Sūduvos“ gimnazijoje (2016-12-06). Kolegijos dėstytojų ir
studentų grupės lankėsi Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje, Vilkaviškio rajono Pilviškių „Santakos“ ir
Kybartų K. Donelaičio gimnazijose, Virbalio vidurinėje mokykloje, Šakių rajono Griškabūdžio
gimnazijoje, Kalvarijos gimnazijoje, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje, Marijampolės šv.
Cecilijos, Rygiškių Jono gimnazijose, vyko į Punsko Dariaus ir Girėno gimnaziją (Lenkija) ir pristatė
kolegijoje vykdomas studijų programas, informavo moksleivius apie stojimo sąlygas ir studijų
galimybes kolegijoje.
2016 m. Karjeros centras organizavo moksleiviams skirtus renginius ir kolegijoje. Didžiausio
dėmesio sulaukė „Atvirų durų diena“ (2016-03-03), kurioje dalyvavo 91 moksleivis ir 5 mokytojai.
Taip pat moksleiviams buvo organizuoti susitikimai su kolegijos atstovais „Ryto“ pagrindinės
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mokyklos moksleiviams (60 moksleivių ir 5 mokytojos): vestos psichologijos (Kristina Dulinskienė),
viešojo maitinimo (Vida Jakštienė) ir sausumos logistikos (Rimvydas Šoblinskas) paskaitos, įvyko
susitikimai su Tarptautinių studijų ir ryšių skyriaus (TSRS) vedėja Kristina Čeponiene, Buhalterinės
apskaitos bei Finansų ir ekonomikos studijų programų dėstytojomis. Labai įdomiai atliktos
psichologijos ir savęs pažinimo bei motyvavimo paskaitos (Danė Papečkienė).
Karjeros centras aktyviai organizavo ir vykdė informacinius renginius „Pažink Marijampolės
kolegiją“ „Atrask save“ projekto dalyviams iš Pietvakarių Lietuvos (vyko 5 susitikimai su skirtingais
dalyviais).

1.4. VEIKLOS TARPTAUTIŠKUMAS
1.4.1. Studentų ir dėstytojų judumo rodikliai
Marijampolės kolegija yra tarptautinės Erasmus+ chartijos ir Erasmus+ programos
dalyvė, todėl visa 2016 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 2016 m. gali būti vertinami pagal du pagrindinius kriterijus:
 Erasmus+ programos lėšų (įskaitant ESF ir biudžeto lėšas, skirtas tarptautiniam judumui),
įsisavinimas;
 dėstytojų ir studentų tarptautiniai mainai.
Judumo rodikliai priklauso nuo gauto finansavimo, kuris iki 2016 m. tiesiogiai priklausė nuo
įstojusiųjų studijuoti į kolegiją skaičiaus ir nuo atvykstančių studentų ir dėstytojų pagal Erasmus+
mainų programą skaičiaus.
11 lentelė. Gautos lėšos

Europos komisijos (EK)
20 330 EUR
22 430 EUR
17 710 EUR

2014/2015
2015/2016
2016/2017

Valstybės biudžeto (VB)
9 105,65 EUR
7 540 EUR
Dar nepatvirtintas

12 lentelė. Erasmus+ dėstytojų mobilumo rodikliai

2014

Išvykstantys
19

Tikslas
Mokymosi vizitai

2015

8

Mokymosi vizitai

2016

6
7

Dėstymo vizitai
Mokymosi vizitai

2014
2015

Atvykstantys
9
8

Mokymosi vizitai
Mokymosi vizitai

1
2

Mokymosi vizitai
Dėstymo vizitai

2016

Šalis
Belgija, Bulgarija, Lenkija,
Latvija, Vokietija, Norvegija,
Portugalija
Portugalija, Latvija, Turkija,
Ispanija, Kipras
Lenkija, Portugalija, Turkija
Lenkija, Suomija, Nuderlandai,
Ispanija

Bulgarija, Lenkija, Turkija
Portugalija, Latvija, Turkija,
Ispanija, Kipras
Lenkija

Kolegijoje dėstytojų mokymosi ir dėstymo vizitų skaičius sumažėjo. 2016 m. dėstymo vizitų
skaičius, palyginti su 2015 m., sumažėjo perpus: 14 mokymosi ir dėstymo vizitų 2015 m., 7 vizitai
2016 m.
Atvykstančių dėstytojų mokymosi vizitų sumažėjo iki 8 (2015 m. – 9, 2016 m. – 1). Tuo
tarpu dėstymo vizitų padaugėjo: 2 (2015 m. jų nebuvo).
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Atvykstančių dėstytojų mokymosi vizitų skaičiai rodo mažėjimo tendencijas: 9- 2014 m., 02015, 1- 2016 m. Tai neatspindi realių mokymosi veiklų per mokslo metus, nes šie laikotarpiai
nesutampa. Bet kokiu atveju, kiekvienais mokslo metais į Marijampolės kolegiją su mokymosi vizitais
atvyksta užsienio kolegos. Tuo tarpu dėstymo vizitų padaugėjo: 2016 metais buvo 2 dėstymo vizitai,
tuo tarpu 2015 m. jų nebuvo.
12-oje lentelėje pateikti Erasmus + KA1 rodikliai atspindi kolegijos dėstytojų mokymosi ir
dėstymo vizitų skaičiaus sumažėjimą. 2016 m. dėstymo vizitų skaičius, palyginti su 2015 m.,
sumažėjo perpus: 14 mokymosi ir dėstymo vizitų 2015 m., 7 vizitai 2016 m.
Lentelėse pateikti mažėjantys akademinio personalo judamo skaičiai nereiškia mažesnio MK
dėstytojų įsitraukimo į tarptautines veiklas. Visų pirma, Erasmus+ KA1 tarptautinio judumo rodikliai
priklauso nuo gauto finansavimo, kuris iki 2016 m. tiesiogiai priklausė nuo įstojusiųjų studijuoti į
kolegiją skaičiaus ir nuo atvykstančių studentų ir dėstytojų pagal Erasmus+ mainų programą skaičiaus.
Antra, galutiniai išvykusiųjų į užsienį ir taip įgavusių vienokios ar kitokios tarptautinės patirties
skaičiai, susumavus individulius Erasmus+ KA1 mobilumo vizitus bei Erasmus+ KA2 strateginių
partnerysčių projektų tarptautinius susitikimus užsienio partnerių institucijose, rodo ženklų padidėjimą.
Bendras išvykusiųjų skaičius pagal įvairias Erasmus+ programos ir kitas tarptautines veiklas per 2016
metus yra 38 vizitai. Be to, prasiplėtė akademinių ryšių bei veiklų geografija, kuri 2016 metais apėmė
ne tik ES bei EEE šalis, bet ir kai kurias Afrikos žemyno šalis.
13 lentelė. Erasmus+ studentų mobilumo rodikliai

2014
2015
2016

2014
2015
2016

Išvykstantys
3
9
1
13
0
11
Atvykstantys
0
0
0
2
0

Tikslas
Studijos
Praktika
Studijos
Praktika
Studijos
Praktika
Studijos
Praktika
Studijos
Studijos
Praktika

Šalis
Turkija, Bulgarija
Graikija, Turkija
Vokietija
Graikija, Norvegija, Ispanija
Ispanija, Norvegija, Graikija, Italija

Lenkija

Palyginti su 2015 m. rodikliais, studentų, išvykusių į Erasmus+ studijas, sumažėjo (2016 m. –
0 studentų, 2015 m. – 1 studentė), į praktikas išvyko taip pat mažiau studentų nei 2015 m. (2015
m. – 13, 2016 m. – 11 studentų).
2016 m. pagal Erasmus+ programą atvyko studijuoti 2 studentai iš Lenkijos. 2015 m. nebuvo
nei vieno atvykusio studento į studijas.
1.4.2. Dvišalis bendradarbiavimas
Dvišalis bendradarbiavimas įgyvendintas per Erasmus veiklas ir kolegijos administracijos
lygmeniu 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 ir pasirašytos sutartys su
naujais Erasmus partneriais: Dombrovos (Dąbrowa) verslo akademija (Lenkija), D. A. Tsenov
akademija (Bulgarija), Usak universitetu (Turkija) ir Valensijos politechnikos institutu (Ispanija).
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.
Tęsiamas bendradarbiavimas su ilgalaikiais partneriais: Ciechanovo (Ciechanów) aukštąja
valstybine profesinio rengimo mokykla (Lenkija), Radom socialinių ir techninių mokslų aukštąja
mokykla (Lenkija), Adnan Menderes universitetu (Turkija), Tarptautiniu universitetiniu koledžu
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(IUC, Bulgarija), Austrijos, Čekijos Respublikos, Kroatijos, Danijos Karalystės MSI .
Tarptautinių strateginių partnerysčių projekto rėmuose vyksta glaudus bendradarbiavimas su
FI, NL, DK, ES, GR, LV, IT ir BE SMI.
1.4.3. Institucinė narystė
Marijampolės kolegija yra EURASHE ir EfVET narė. 2016 m. dalyvauta EfVET kasmetinėje
konferencijoje Valensijoje (2016-10).
Marijampolės kolegijos atstovė 2016 m. sausio mėnesį perrinkta EfVET organizacijos
sekretore trečiai kadencijai. Šios veiklos dėka stiprėja MK tarptautiniai ryšiai, atsiranda galimybė
įtakoti kai kuriuos Europos Komisijos sprendimus aukštojo profesinio mokslo srityje, naujausias
tendencijas ES švietimo politikos srityje.
1.4.4. Projektinė veikla
Kolegija dalyvavo Erasmus+ KA2 „Strateginės partnerystės“ programos projektuose:
 „Psichologinio klimato gerinimas“ (Promoting Mental Well Being) – FI, DK, NL, ES,
BE. Projektas baigėsi 2016 m. spalio mėn.
 Projektas CASYS (Culinary Arts Education in Support of Youth Employment and
Social Inclusion“, į kurį buvo įtraukti viešojo maitinimo programos dėstytojai.
Pareiškėjai – BG. Numatyta projekto pabaiga – 2017 m. spalio mėn.
 JOPAPP (Job Placement Application), skirtas studentų praktikų modeliui gerinti.
Pareiškėjai – ESP. Numatyta projekto pabaiga – 2017 m. spalio mėn.
 SCORE (Sport For Community Regeneration and Empowerment: Integrating Sport
Event Management into Youth Work for Enduring Social Impact). Numatyta projekto
pabaiga – 2017 m. rugpjūčio mėn.
Lyginant su 2015 m., kolegijos įsitraukimas į Strateginių partnerysčių projektus didėja. (2015
m. – 3, 2016 m. - 4).
14 lentelė. Tarptautinių projektų išvykstančio ir atvykstančio personalo mobilumo rodikliai

Projekto pavadinimas
CASYS
JOPAPP
„Psichologinis organizacijos
klimatas“
SCORE
“Bendradarbiavimo ir
keitimosi žiniomis suaugusiųjų
švietimo srityje dirbančių
darbuotojų gebėjimų
stiprinimas“
“Sumanus valdymas viešajame
sektoriuje per tvarią regioninę
plėtrą”

Vizitų į kitas šalis skaičius
4 (Ispanija, 2 Graikija)
2 (Graikija)
4 (1 Danija, 3 Suomija)

Atvykusiųjų skaičius
9
7
0

4 (Zimbabvė)
10 darbuotojų, 2 studentai
(Norvegija)

0
2

2 (Norvegija)

0

1.4.5. Kita svarbi informacija
Pateiktos paraiškos tarptautiniams projektams.
Nuo 2014 m. kolegija teikia paraiškas tarptautiniams Erasmus+ KA2, KA3 pagrindinių veiklų
bei kitų programų projektams.
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15 lentelė. Paraiškos tarptautiniams projektams

Teikta
KA2 – 3 projektai,
KA3 – 1 projektas
KA2 – 4 projektai
EEE programos - 2
KA2 – 5 projektai
KA3 – 1 projektas
INTERREG – 1 projektas

2014
2015
2016

Finansuoti
1
0
2
2
1
0
0

1.4.5.1. Užsienio studentų priėmimas
2016 m. TSRS (Tarptautinių studijų ir ryšių skyrius) organizavo užsienio studentų priėmimą
iš trečiųjų šalių: Pakistano, Indijos ir Bangladešo.
16 lentelė. Užsienio studentų priėmimas

Gauta paraiškų

73

Išsiųsta
Sumokėjo už
priėmimo laiškų vienų m.
studijas
52
26

17 lentelė. Iš 26 studentų sumokėjusių už studijas:

Atsiėmė
pinigus
3

TSRS nutraukė stojimo procesą
dėl suklastotų dokumentų
1

Negavo
vizos
15

Gavo vizas
7

Į kolegiją studijuoti Verslo valdymo studijų programoje atvyko 6 studentai: 5 iš Bangladešo
ir 1 Indijos pilietis. Visi užsienio studentai, nenurodę priežasčių, nutraukė studijas. Jų vizų galiojimas
taip pat yra nutrauktas.
1.4.5.2. Mentorystės plėtojimas
Taip pat MK organizavo Erasmus+ KA1 vizitą Furstenwald‘o profesinės mokyklos
(Vokietija) studentams Marijampolės ikimokyklinio ugdymo įstaigose, Marijampolės jaunimo centre ir
socialinės globos įstaigose. Deja, kadangi studentai kito EQF lygio- 4-5, jų priėmimas neužskaitomas
kaip mūsų Erasmus+ priėmimo veiklos rodiklis, darantis įtaką kitų metų dotacijos dydžiui.
18 lentelė. Studentų iš Vokietijos praktikos rodikliai

Atvykusiųjų skaičius
9 studentai + 1 dėstytojas

Priimančių įstaigų skaičius
5

Vizito trukmė
2 savaitės

Kolegijos studentai buvo įtraukti į veiklas kaip mentoriai, kurie padėjo orientuotis
Marijampolėje ir komunikuoti praktikų metu su įstaigų personalu.
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1.5. PARAMA STUDENTAMS
1.5.1. Akademinė parama
Parama studentams VTF
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. 2015 m. VTF
dėstytojai parengė 4 nuotolinius modulius. 2016 m. – 10 nuotolinių modulių, tačiau jie dar nėra
aprobuoti.
2015 m. Leidybos komisija aprobavo tik vieną dėstytojo leidinį, tokia situacija galbūt yra
todėl, kad 2014 m. VTF dėstytojai parengė 11 leidinių. 2016 m. neparengtas nei vienas leidinys.
Dirbantys, vaikus auginantys studentai turi galimybę studijuoti pagal individualų grafiką ( 19
lentelė).
19 lentelė. VTF studentų, studijuojančių pagal individualų grafiką, skaičius 2014–2016 m.

Studentai, studijuojantys pagal individualų grafiką
25
13
17

Metai
2014
2015
2016

Kitose aukštosiose mokyklose arba kolegijoje studijavę fakulteto studentai gali pasinaudoti
studijų rezultatų įskaitymo galimybe. Ataskaitiniu laikotarpiu fakultete buvo įskaityti 143 dalykų
studijų rezultatai 44 studentams (20 lentelė).
20 lentelė. Informacija apie studijų rezultatų įskaitymą VTF 2014–2016 m.

Metai

Studentų
skaičius

Įskaityti
dalykai

Įskaityti studijų rezultatai
įgyti kitose aukštosiose
mokykloje kreditais

2014
2015
2016

36
63
44

115
140
143

306
444,5
418

Įskaityti studijų
rezultatai įgyti
Marijampolės kolegijoje
kreditais
149,50
142,50
145,5

Įskaitytų studijų rezultatų skaičius priklauso nuo fakultete studijuojančių studentų, kurie
anksčiau yra studijavę kitoje aukštojoje mokykloje ar kolegijoje, skaičiaus. 2015 m. išaugusį įskaitytų
studijų rezultatų kitose aukštosiose mokyklose skaičių sąlygojo tai, kad 2015–2016 m. m. rudens
semestre nemaža dalis pirmo kurso studentų anksčiau yra studijavę kitose aukštosiose mokyklose.
2016 m. mažesnis prašančiųjų skaičius įskaityti studijų rezultatus gali būti sąlygotas bendro mažesnio
priimtųjų studijuoti studentų skaičiaus.
Pagal suderintą studijų turinį 2014 m. buvo įskaityti 25 studijų rezultatai 5 užsienyje
studijavusiems studentams, 2015 m. ir 2016 m. studentai vyko atlikti praktiką pagal Erasmus+
programą, 2015 m. buvo įskaityta profesinės veiklos praktika 2 studentėms (12 kreditų), 2016 m. – 8
studentams (48 kreditai).
Galimybe formalizuoti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytas kompetencijas ir toliau
naudojasi Buhalterinės apskaitos studijų programos studentai – 2016 m. 2-jų šios programos studentų
neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgyti pasiekimai buvo pripažinti profesinės veiklos praktikos
įmonėse studijų rezultatais (21 lentelė).
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21 lentelė. VTF informacija apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų pripažinimą studijų
rezultatais 2014–2016 m.

Metai

Studijų programa

2014
2015
2016

Buhalterinė apskaita
Buhalterinė apskaita
Buhalterinė apskaita

Studentų
skaičius
10
1
2

Įskaityti dalykai

Įskaityta ECTS

10
1
2

60
3
12

Būtų tikslinga parengti ir kitų studijų programų neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų
kompetencijų pripažinimo studijų rezultatais metodikas ir skatinti studentus pasinaudoti šia galimybe.
Parama studentams ESDF
ESDF bendruomenė 2016 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: 2014 m. – 11 studentų, 2015 m. –
26 studentai, 2016 m. – 26 studentai. Šokio pedagogikos (ŠP14IS) studentams paskaitų ir sesijos
tvarkaraščiai buvo sudaryti atsižvelgiant į studentų poreikius bei derinantis prie jų 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. 2014 m. studijų rezultatai įskaityti 70 studentų, 2015 m.
– 83 studentams, 2016 m. – 79 studentams. Studijų rezultatų įskaitymo 2014–2016 m. paskirstymas
kreditais pateiktas 22 lentelėje.
22 lentelė. ESDF studijų rezultatų įskaitymo lentelė

Metai

2014
2015
2016

Dalykų įskaitymas iš
universitetų

202,5 kr.
368 kr.
328,5 kr.

Dalykų įskaitymas iš
kolegijų

70 kr.
48 kr.
86 kr.

Tarptautinių mainų
programų dalykų
įskaitymas

114 kr.
27 kr.
4 kr.

Marijampolės
kolegijoje studijuoti
dalykai

227 kr.
432 kr.
241 kr.

Iš pateiktos statistikos matyti, kad studentų pasinaudoti studijų įskaitymo tvarka tendencijos
išlieka stabilios, per trejus metus mažai pakitusios. Jeigu 2014 m. ir 2015 m. daugiausia įskaitomų
kreditų pageidavo įskaityti studentai, studijavę Marijampolės kolegijoje, tai 2016 m. šis santykis pakito
ir daugiausia įskaitytų kreditų yra iš universitetinių studijų. Antroje vietoje lieka mūsų kolegijos
absolventai, kurie, jau įgiję vieną ar kitą specialybę, sugrįžta studijuoti kitų studijų programų. 201501-12 patvirtinus Marijampolės kolegijos Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašą, 7 studentams (iš
viso 26 kr.) buvo įskaityti dalykai iš kitų švietimo įstaigų, ne tik aukštųjų mokyklų: Profesinio rengimo
centro, policijos bei pasieniečių mokyklų ir kt. Yra ir naujų tendencijų: šiais metais 3 studentai (iš viso
35 kr.) pageidavo įskaityti studijų rezultatus iš dviejų aukštųjų mokyklų, derindami universitetines ir
kolegines studijas.
2016 m. buvo parengta ir išleista 1 metodinė priemonė.
2014–2016 m. studentams buvo sudarytos galimybės dalykus studijuoti nuotoliniu būdu.
Jeigu iki 2014 m. buvo parengta 13 dalykų studijuoti nuotoliniu būdu, tai per 2014 m. jų parengta 7.
2014 m. parengti šių dalykų moduliai: Kostiumo ir mados istorija, Žmogus ir aplinka, Specialioji
pedagogika, Pedagoginės minties ir švietimo istorija, Verslo matematika, Edukologijos įvadas,
Bendroji psichologija. Taip studentai iš įvairesnių studijų programų gali studijuoti dalykus ir
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nuotoliniu būdu. 2015 m. studijoms nuotoliniu būdu dalykų nebuvo parengta, o 2016 m. parengtas
dėstytojos V. Vitkauskienės dalykas Aplinkos pažinimas.
Studijuodami pasirinktą studijų programą, studentai galėjo rinktis vieną iš laisvai
pasirenkamų studijų šakų / specializacijų, kurios suteikia daugiau profesinių kompetencijų ir, baigus
studijas, sudaro geresnes sąlygas įsidarbinti.
Edukologijos ir socialinio darbo fakultete studentams buvo sudarytos sąlygos papildomai
saviugdai popaskaitiniu metu. Meninius, kūrybinius ir sportinius gebėjimus jie galėjo ugdyti įvairiose
studijose, meno saviveiklos kolektyvuose, būreliuose ir sporto sekcijose.
1.5.2. Socialinė parama
Kolegijos studentams nuolat teikiama finansinė ir socialinė parama. Procesas vyksta pagal
procedūros MK PR-23 „Socialinės paramos teikimo“ aprašymą. 2016 m. gegužės mėn. vyko šios
procedūros vidaus auditas, kurio tikslas – nustatyti procedūros atitiktį reikalavimams. Audito metu
aptarta šio proceso etapų eiga ir paskutinio audito įvykę pokyčiai procese. Visa studentams reikalinga
informacija apie paramą operatyviai talpinama Studijų skyriaus ir fakultetų skelbimų lentose, kolegijos
internetinėje svetainėje, taip pat informacijos sklaidai naudojamas informacinis monitorius ir „Office
365“ elektroninio pašto sistema.
Skatinamosios ir tikslinės stipendijos. Stipendijos yra skiriamos vadovaujantis Akademinės
tarybos 2015-06-08 nutarimu Nr.AT-15-31-2 patvirtintais stipendijų skyrimo nuostatais, kuriuose buvo
padaryta pakeitimų dėl vienkartinių stipendijų skyrimo tvarkos (2016 m. gegužės 16 d. Nr. AT-9-7).
Nors finansuojamų studentų skaičius sumažėjo lyginant su ankstesniais metais, tačiau 2016 m.
skatinamųjų stipendijų buvo išmokėta daugiau nei 2015 ir 2014 metais. Tai sietina su tuo, kad nuo
2016 m. rugsėjo mėn. skatinamosioms stipendijoms skirtos lėšos padidėjo 24 proc., t. y. į studijų kainą
įskaičiuota studentų skatinimui skiriama suma pakilo nuo 95 iki 117,8 Eur (28 pav.).

28 pav. Skatinamosioms stipendijoms išmokėta suma, eur

Nuolatinių ir ištęstinių studijų pažangiems studentams, priimtiems ne anksčiau kaip 2010 m. ir
studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose pagal pedagogikos studijų krypties
programas, yra mokamos tikslinės stipendijos – 115,85 eur/mėn. Tikslinių stipendijų skiriama vis
mažiau, nes sumažėjo realizuojamų pedagogikos studijų krypties programų skaičius (liko tik dvi šios
krypties programos – IP ir ŠP). Tačiau ŠP programoje studijuoja tik valstybės nefinansuojami
studentai, todėl tikslinės stipendijos buvo skiriamos tik IP programos studentams ( 29 pav.).
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29 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 pažangiems,
valstybės finansuojamose vietose studijuojantiems studentams.
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 šių rūšių: premijos ir vienkartinės išmokos. Premijos
skiriamos už aktyvią veiklą Studentų atstovybėje, olimpiadų, konkursų, sportinių varžybų
prizininkams, renginių organizatoriams, gerai dirbantiems grupių seniūnams. Nuo 2016 m. gegužės
mėn. (2016 m. gegužės 16 d. Nr. AT-9-7) taip pat gali būti skiriama premija (iki 3 BSI) ir Studentų
atstovybės prezidentui už aktyvų kolegijos studentų atstovybės tikslų ir planų įgyvendinimą.
Vienkartinės išmokos gali būti skiriamos studentams dėl sunkios materialinės padėties, vaiko gimimo
proga, šeimos narių mirties atveju.
Studentams gali būti skiriama ir vardinė stipendija už ypatingus pasiekimus ar nuopelnus
įvairiose mokslo bei kitose srityse. Gerai ir labai gerai besimokantys, visuomeniškai aktyvūs,
dalyvaujantys krepšinio sporto veikloje Marijampolės kolegijos studentai gali gauti krepšinio vardinę
stipendiją – 30 eur/mėn. 2016 m. krepšinio vardinės stipendijos steigėjas buvo sporto klubas „Kadis“ ,
stipendija buvo paskirta dviem studentams.
2016 m. studentai galėjo gauti ir Marijampolės savivaldybės vardinę stipendiją (53,25
eur/mėn), kurios steigėjas yra Marijampolės savivaldybė. Marijampolės savivaldybės vardinėmis
stipendijomis siekiama paskatinti gerai besimokančius, gyvenamąją vietą deklaravusius Marijampolės
savivaldybėje, aktyviai dalyvaujančius kultūrinėje, sportinėje ar kitoje visuomeninėje veikloje
studentus. 2016 m. ši stipendija buvo paskirta 12 studentų.
2016 m. dviem studentams paskirta ir Marijampolės kolegijos tarybos vardinė stipendija, kuria
siekiama skatinti studentus siekti geriausių studijų rezultatų, plėtoti taikomąją, mokslinę, kūrybinę,
kultūrinę veiklą bei puoselėti kolegijos ir savo krašto vertybes (5.4 priedas, 1 lentelė).
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 (56 Eur); kiekvieną semestrą
studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 3,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto minimalaus
gyvenimo lygio (121,60 Eur) (5.4. priedas, 2 lentelė).
Kolegija ir toliau dalyvauja Valstybinio studijų fondo vykdomame projekte „Studijų
prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“, kuris pratęstas iki 2020 m.
Viena iš projekto veiklų – tikslinių išmokų teikimas studijų prieinamumui didinti, informacinės ir
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fizinės aplinkos pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems studentams. Studentams išmokėtos
tikslinės išmokas – 152 eur/mėn. (5.4 priedas, 3 lentelė).
Mokėjimas už studijas
Studentams, dėl sunkios materialinės padėties negalintiems sumokėti visos studijų kainos,
suteikiamos galimybės studijų kainą mokėti dalimis (2013-10-01 MK direktoriaus įsakymas Nr.1V270 „Dėl mokėjimo už studijas dalimis tvarkos aprašo“). Šia galimybe 2014 m. pasinaudojo 36
studentai, 2015 m. – 40 studentų, 2016 m. – 38 studentai. Naudojimasis minėta mokėjimo už studijas
galimybe rodo studentų sunkią finansinę padėtį.
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 2016 m. kovo 30 d. Nr.337
tvarkos aprašo 7 p. pakeitimai). Nuo 2016 metų pavasario padidintos socialinės stipendijos – nuo 114
Eur iki 123,5 Eur. 2014 m. socialinė stipendija buvo paskirta 156 studentams, 2015 m. – 96
studentams, 2016 m. – 65 studentams.
Kolegijos studentai taip pat gali pasinaudoti valstybės remiamomis paskolomis, kurias
administruoja Valstybinis studijų fondas („Paskolų teikimo studentams nuostatai“ (Žin.,
2009, Nr. 102-4278). Valstybės remiamos paskolos yra:
 paskola studijų kainai – maksimali suma už vienerius metus lygi studijų kainai;
 paskola gyvenimo išlaidoms – iki 1900 Eur per metus;
 paskola dalinėms studijoms užsienyje – maksimali suma 2280 Eur per metus.
Šia paskola nepasinaudojo nei vienas kolegijos studentas.
2016 m. studentų, pasinaudojusių valstybės remiamomis paskolomis (gyvenimo išlaidoms),
skaičius neženkliai sumažėjo, o studijų kainai išliko toks pat. (5.4 priedas, 4 lentelė).
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 2011-11-07 įsakymas Nr. 1V-80 „Dėl už studijas sumokėtos kainos
kompensavimo tvarkos Marijampolės kolegijoje, aprašo). 2016 m. už studijas buvo kompensuota 33
studentams, 2015 m. – 29 studentams, 2014 m. – 33 studentams. 2015 m. Valstybinis studijų fondas
skyrė 54 kolegijos studentams sumokėtos kainos kompensaciją, tačiau kai kuriose studijų kryptyse
(Žemės ūkio mokslai, Informatikos inžinerija, Turizmas ir poilsis) nebuvo studentų, galinčių gauti
sumokėtos kainos kompensaciją.
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 (LRV 2012 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr.442 „Dėl nuolatinę privalomąją pradinę karo
tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies
kompensavimo tvarkos aprašo“). Tokių studentų analizuojamu laikotarpiu nebuvo.
Studijų kainos kompensavimą administruoja Valstybinis studijų fonas.
Apgyvendinimas bendrabutyje
Kolegijos bendrabutyje apgyvendinami visi pageidaujantys studentai. 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. „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. Atsižvelgiant į studentų nuomonę, buvo pakoreguoti stipendijų
skyrimo nuostatai (vienkartinių stipendijų skyrimo tvarka). Bendradarbiaujant su socialiniais
partneriais, steigiama ieškoti naujų vardinės stipendijos steigėjų. Visa informacija apie socialinę bei
finansinę paramą studentams yra operatyviai talpinama įvairiose informacijos sklaidos priemonėse.
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2. MOKSLO IR MENO TAIKOMOJI VEIKLA
2.1. TAIKOMIEJI TYRIMAI
Kolegijos 2013–2016 m. strateginiame plane mokslo ir meno plėtrą numatyta įgyvendinti per
taikomuosius tyrimus, parodas, koncertus, konferencijas ir kitus renginius bei priemones. Atsižvelgiant
į kolegijos strategijoje numatytus tikslus, mokslo veikla buvo nukreipta į humanitarinės, socialinės ir
technologinės kryptys. Taip buvo siekiama prisidėti prie mokslui ir žinioms imlios visuomenės
kūrimo.
Įgyvendinant Marijampolės kolegijos misiją, 2016 metais veikė mokslo ir meno planavimo,
vykdymo bei sklaidos įrankiai, vadovaujantis tarptautiniu LST EN ISO 9001:2008 ir LST EN ISO
9001:2015 standartu. Marijampolės kolegijoje mokslo ir meno veiklos modelis remiasi klasterių
principais. Pagal šį modelį 2012–2016 metais buvo sukurti keturi mokslo klasteriai: „Socialiniųhumanitarinių mokslų klasteris“, „Biomedicinos ir technologijos mokslų klasteris“, „Marijampolės
regiono socioekonominių sistemų tvarumo tyrimai“ ir „Kvietiškio dvaro aplinkos pritaikymas
rekreaciniams bendruomenės poreikiams“. Du iš jų – „Socialinių-humanitarinių mokslų klasteris“ ir
„Biomedicinos ir technologijos mokslų klasteris“ baigė savo darbą. 2016 metais veiklas vykdo du
klasteriai: „Marijampolės regiono socioekonominių sistemų tvarumo tyrimai“ ir „Kvietiškio dvaro
aplinkos rekreaciniams bendruomenės poreikiams“.
2016 metais mokslo taikomieji tyrimai ir meninė 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.
Mokslo taikomoji veikla Marijampolės kolegijoje vykdoma su Lietuvos Respublikos ir
užsienio šalių mokslo ir studijų institucijomis. Ši veikla vykdoma per ES finansuojamus projektus.
Taip pasiekiamas dar didesnis viso Marijampolės regiono žinomumas tarptautinėje erdvėje.
Atsižvelgdama į Marijampolės regiono poreikius bei mokslo taikomosios veiklos rezultatus, kolegija
rengia naujas studijų programas.
ŠMM skatina kolegijas ir skiria lėšų taikomajai konsultacinei veiklai ir meninei kūrybai
plėtoti, atsižvelgdama į praeitų metų šios veiklos rezultatus. 2016 metais iš ŠMM gauta 8 800 Eur
mokslo taikomajai veiklai vykdyti. 2014 metais gauta tik 1 737, 72 Eur, 2015 metais – 6 715 Eur.
Būdama atvira ir kritiškai vertindama visuomenės pokyčius, kolegijos bendruomenė įsilieja į krašto
kultūrinį gyvenimą, integruojasi į regiono meninės veikos sklaidą, atliepia jos reikmes, dalyvaudama
miesto bei respublikos renginiuose, šventėse, pristatydama ne tik muzikos, šokio, bet ir vizualųjį meną,
prisidėdama prie švenčių metu organizuojamų parodų, dailės edukacinių veiklų. Per 2013–2016 metus
savo veiklą išvystė senovinių šokių kolektyvas „Reveransas“. Rengiami „Kvietiškio dvaro muziejaus“
renginiai – naktys, naujųjų metų sutiktuvės, ES paveldo dienos ir kt. Taip turtinamas studijų turinys,
profesinis pasirengimas, gilinamos bendrakultūrinės rengiamo specialisto kompetencijos.

2.2. KONFERENCIJOS
2016 m. surengtos 4 konferencijos, 2015 m. – 4, 2014 m. – 5, 2013 m. – 9 konferencijos.
Konferencijas organizavo klasteriai ir fakultetai. 2016 metų duomenys pateikiami lentelėje. Pateikti
duomenys rodo, kad 2016 metais kolegijos organizuotų konferencijų skaičius buvo stabilus.
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23 lentelė. 2016 m. MK organizuotos konferencijos

Konferencijos pavadinimas
Mokslinė - praktinė konferencija „Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo iššūkiai
Mokslinė - praktinė konferencija „Lietuvos teisinė valstybė:
Sūduvos regiono istorinė patirtis ir ateities iššūkiai“
Praktinė konferencija „Šokio korys“
Tarptautinė konferencija „Mokslas ir praktika: aktualijos ir
perspektyvos“

Data
2016 – 04 - 28
2016- 05 -11
2016- 05- 11
2016 -04 21–22

2016 m. neįvyko tradicinis seminaras „Gyvulininkystės praktikų patirties sklaidos diena 2016“. Kolegijos dėstytojai taip pat aktyviai dalyvavo ir kitų institucijų organizuojamuose
konferencijose, seminaruose, lauko dienose. Savo aktyvia veikla jie prisidėjo prie mokslo
populiarinimo Lietuvoje ir padidino kolegijos, kaip mokslo ir studijų institucijos, žinomumą ir
prestižą.

2.3. PUBLIKACIJOS
1. The discipline of project management / Сергiя Чернова, Валентини Воронкової, Алли
Двiгун, Олександра Соснiна, Alfredas Chmieliauskas, Erika Vaiginienė, Austeya Pilkaite,
Vaidotas Viliūnas // Управління проектами:вітчизняний і зарубiжний досвід.
Виндавництво: Запорiжжя : ЗДІА. ISBN 9786176850175. 2015, p. 271–329.
2. 2. Viešojo sektoriaus institucijų veiklos tobulinimas taikant subalansuotų rodiklių sistemą:
policijos komisariato atvejis / Milita Vienažindienė, Živilė Kochanskaitė // Visuomenės
saugumas ir viešoji tvarka (16). Public security and public order (16). Mokslinių straipsnių
rinkinys. Kaunas. ISSN 2029-1701. 2016, p. 289–309.
3. Publikacija. Connections of social responsibility, etics and sustainability principles in the
context of enchancing the organization’s reputation. Гуманітарний вісник Запорізької
державноїі нженерної академії,2016, No.64, p.157–167. R. Andriukaiteinė
4. Формування концепції гуманістичного менеджменту та її вплив на розвиток людського
потенціалу в умовах глобалізації та євроінтеграції. Гуманітарний вісник Запорізької
державноїі нженерної академії,2016, No.65, p.157–167. Andriukaitienė R.,Voronkova V.G,
Maksimieniuk M. J., Nikitenko V. O.
5. Philosophy of social entrepreneurship: complex influence of phenomena Гуманітарний вісник
Запорізької державноїі нженерної академії, 2016, No.66, p. 219–225. Jolita Vveinchardt,
Regina Andriukaitienė.
6. Philosophy of social entrepreneurship: complex influence of phenomen. Гуманітарний
вісник Запорізької державноїі нженерної академії, 2016, No.66, p. 226–231. Jolita
Greblikaitė, Regina Andriukaitienė.
7. Kонцепція розвитку проектно-орієнтованого бізнесу в умовах цифрової трансформації
до smart-суспільствa. Гуманітарний вісник Запорізької державноїі нженерної академії,
2016, No.67, p. 13–27. Andriukaitienė R., Voronkova V.G, Romanenko T. P.

2.4. KITA SVARBI INFORMACIJA
Įgyvendinant Marijampolės kolegijos misiją ir kitus strateginius dokumentus, Marijampolės
kolegija leidžia periodinį mokslinių straipsnių leidinį „Homo-Societas-Technologiae“. Šiame mokslo
leidinyje kolegija pateikia tarptautinei visuomenei savo mokslo darbų rezultatus, plėtoja
bendradarbiavimą su kitų aukštųjų mokyklų Lietuvoje ir užsienyje mokslininkais, socialiniais
partneriais, tokiu būdu didindama kolegijos žinomumą ir tarptautiškumą. Leidinio redkolegijos
veikloje dalyvauja Baltarusijos, Lenkijos ir Vokietijos mokslininkai, šešių Lietuvos aukštųjų mokyklų,
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tyrimo centrų (VDU, ŠU, LVA GI, AK ir kt.) ir kt. tyrėjai. Išleisti penki leidinio numeriai
(http://www.marko.lt/leidinys-homo-societas-technologiae/).
2016 m. tęsta periodinio mokslinių straipsnių leidinio „Homo-Societas-Technologiae“ (ISSN
2029-9737) leidyba ir išleistas vienas numeris (Nr. 5). Šiame leidinyje yra 5 straipsniai. Vienas
straipsnis yra parašytas kolegijos darbuotojų. Šiuo metu renkami straipsniai šeštam numeriui.
Tęsiama publikacijų registracija internetinėje duomenų bazėje. Iki 2016-12-27 dienos buvo
įregistruoti 2 straipsniai ir leidiniai už 2016 metus. Informacija, kaip teikti publikacijas bibliotekai, yra
nurodyta marko.lt tinklapyje ( http://www.marko.lt/kolegija/id/136/a/mokslo-publikaciju-registravimotvarka); jame pateikta ir publikacijų registravimo tvarka.
Ataskaitiniais metais kolegijos dėstytojai aktyviai dalyvavo organizuojant mokslo taikomąją
veiklą ir kolegijoje, ir už juos ribų. Kolegijos dėstytojai dalyvauja ir mokslinių leidinių redkolegijose:
1. „Soter“, VDU KTF – Ž. Advilonienė;
2. „Logos“ – Ž. Advilonienė;
„Homo-Societas-Technologiae“ – Ž. Advilonienė, V. Viliūnas, A. Jerešiūnas
Apibendrintai galima teigti, kad 2016 m. kolegijoje buvo tęsiamos taikomosios mokslinės ir
meno veiklos sritys, grindžiamos meninės veiklos tradicija bei dėstytojų ir studentų talento
demonstravimu regione ir už jo ribų. Taikomųjų mokslinių tyrimų srityje pati kolegija sau kelia
iššūkius, ir iki šių dienų pasiekta išties daug, įskaitant ir mokslinio žurnalo leidimą. Patvirtintas
klasterių organizavimo modelis veiksmingai panaudojamas taikomiesiems moksliniams tyrimams
remti, ypač naudojantis nusistovėjusiais ryšiais su regioniniais socialiniais partneriais.
2016 m. nevyko tolimesni kolegijos struktūros perorganizavimo darbai. Vis dar siekiama
reorganizuoti fakultetus į centrus.
Apibendrinant kolegijos taikomosios mokslo ir meno veiklos rezultatus, pažymėtina, kad
mokymo programos yra tinkamai remiamos ir atitinka vietos poreikius. Turint omenyje dabartinį
investicijų lygį ir kolegijos disponuojamus išteklius, pasiekimai vertinami gerai.
2017 metais planuojama:
 rengti Marijampolės kolegijoje organizuojamas konferencijas;
 dalyvauti tarptautinėse konferencijose pristatant kolegijos mokslo pasiekimus;
 plėtoti mokslo taikomąją veiklą centruose;
 įtraukti į mokslo taikomąsias veiklas studentus, moksleivius.

2.5. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS
2.5.1. Veiklos rezultatai (mokymų, paslaugų, kitų vykdytų renginių apžvalga, finansiniai
rezultatai)
2016 m. Marijampolės kolegijos Tobulinimosi studijų centras (TSC) teikė profesinės
kompetencijos tobulinimo paslaugas Marijampolės apskrities ir kitų Lietuvos regionų klausytojams.
Organizuojant profesinės kompetencijos tobulinimo paslaugas, veikla buvo atliekama šiomis
kryptimis:
 Edukacinių inovacijų ir patirties sklaida įvairių sričių dirbantiesiems tenkinant profesinio
tobulėjimo ir saviraiškos galimybes;
 Kolegijos bendruomenės narių profesinės kompetencijos tobulinimas;
 Bendravimo ir bendradarbiavimo ryšių plėtra su Lietuvos ir užsienio aukštosiomis
mokyklomis, kitomis institucijomis: kultūros centrais, seniūnijomis, bendruomenėmis,
bibliotekomis ir kt., siekiant išsiaiškinti mokymosi bei kitų edukacinių paslaugų poreikius;
 Dalyvavimas projektų įgyvendinime, kurie skatina mokymo dalyvių kompetencijų ugdymą;
 Vykdomos organizuojamų renginių apklausos siekiant profesinių kompetencijų tobulinimo,
paslaugų teikimo efektyvinimo, gerinant teikiamų paslaugų kokybę.
Pagrindinis TSC tikslas – suaugusiųjų profesinės kompetencijos tobulinimo galimybių
kūrimas ir mokymosi poreikių tenkinimas. Šio tikslo siekėme tobulindami asmenines, pilietines,
socialines ir profesinės srities kompetencijas.
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2016 m. profesinių kompetencijų tobulinimo renginiuose dalyvavo įvairių sričių klausytojai:
Marijampolės kolegijos, kitų aukštųjų mokyklų dėstytojai ir studentai, socialinių institucijų darbuotojai
– vadovai, socialiniai darbuotojai, jų padėjėjai, vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai,
kultūros darbuotojai ir kt.
Mokymų dalyviams buvo siūlomos įvairios renginių formos. Populiariausi profesinės
kompetencijos tobulinimo renginiai 2016 m. buvo 8 akademinių valandų teoriniai-praktiniai seminarai,
mokslinės-praktinės konferencijos, diskusijos. Siekėme, kad mokymų formuojamas ugdymo turinys
teiktų galimybių kiekvienam besimokančiajam pasiekti geresnių ugdymosi rezultatų ir įgyti
šiuolaikinėje visuomenėje būtinų kompetencijų. Mokymų metu buvo sudarytos galimybės reflektuoti
su kolegomis, kūrėme palankias sąlygas formuotis tarpusavio palaikymo ir paramos kutūrai. Renginių
metu vyko įvairių problemų aptarimas, diskusijos, debatai, buvo parenkami tinkamiausi jų sprendimų
būdai, stiprinantys profesinę kompetenciją.
Visi renginiai buvo įgyvendinami pagal ministerijose ar kolegijoje patvirtintas profesinės
kompetencijos tobulinimo programas.
2016 m. kvalifikacijos tobulinimo proceso rezultatai


Įgyvendinti 103 profesinės kompetencijos tobulinimo renginiai; 58 iš jų vyko kolegijoje, 45 –
už kolegijos ribų.
 Surengta 100 seminarų.
 Suorganizuotos 3 mokslinės- praktinės konferencijos, iš jų 1 – tarptautinė, 2 – respublikinės.
 Surengta 18 kursų (mokymų):
 trys (30 akad. val.) Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių specialieji periodiniai
kursai;
 trylika (40 akad. val.) Įžanginių socialinių darbuotojų padėjėjų kursų;
 du (40 akad. val) Anglų kalbos kursai pradedantiesiems (A1/A2 beginne lygiu) ir Anglų
kalbos kursai pažengusiems A2/B1 (intermediate) lygiu.
 2016 m. kolegijoje patvirtinta 21 KT programa, pagal kurią surengti 39 seminarai.
 Profesinės kompetencijos tobulinimo renginiuose dalyvavo 2378 dalyviai.
 Išduoti 1956 pažymėjimai renginių dalyviams: klausytojams, lektoriams, organizatoriams.
 KT renginius organizavo ir vedė 243 lektoriai: Lietuvos, Olandijos, Latvijos,Vokietijos,
Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos aukštųjų mokyklų dėstytojai, Lietuvos socialinių, verslo įmonių
ir kt. atstovai, Marijampolės kolegijos ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai.
 Įgyvendintų renginių trukmė – 850 akad. val.

24 lentelė. 2014 m., 2015 m., 2016 m. kvalifikacijos tobulinimo veiklos rezultatai
Kvalifikacijos tobulinimo proceso rezultatai
Įgyvendinti renginiai
Renginiai, vykę kolegijoje
Renginiai, vykę už kolegijos ribų
Konferencijos
Seminarai
Kursai (mokymai)
Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių kursai
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų kursai
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2014 m.

2015 m.

2016 m.

85
63
22
4
39
14
3
6

100
68
32
3
47
16
1
13

103
58
45
3
100
18
3
13

Kvalifikacijos tobulinimo proceso rezultatai
Anglų kalbos kursai pažengusiems
(B1 pre-intermediate lygiu)
Anglų kalbos kursai pažengusiems A2/B1 (intermediate)
lygiu
Praktiniai mokymai „Asmens tapatybės raiška šeimoje ir
bendruomenėje“
Mokymai „Nuotolinio mokymo(si) kurso talpinimas
virtualioje „Moodle“ aplinkoje“
Projektai
Bendras dalyvių skaičius
Išduota KT pažymėjimų (iš viso)
Klausytojams
Lektoriams, organizatoriams
Patvirtintos KT programos
Pajamos (Lt, Eur)

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2

2

1

-

-

1

1

-

-

2

1

-

1
2279
2004
1777
227
26
25,817 Eur

2378
1956
1713
243
21
23,675 Eur

1
1984
1691
1403
288
34
105,092 Lt
30,436 Eur

Teigiami pokyčiai
 Lyginant 2015 m. ir 2016 m. veiklos rodiklius, pastebima, kad pagausėjo seminarų, bendras
dalyvių ir valandų skaičius.
 TSC bendradarbiaujant su Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros lektoriais buvo
surengta 13 Įžanginių socialinių darbuotojų padėjėjų kursų, kurių mokymų dalyviai turėjo
galimybę įsidarbinti.
 Iš kvalifikacijos tobulinimui skirtų lėšų kolegijos bendruomenės darbuotojai tobulino anglų
kalbos gebėjimus. Vyko anglų kalbos kursai pradedantiesiems (A1/A2 beginne lygiu) ir
pažengusiems A2/B1 (intermediate) lygiu.
 Surengti mokymai vykdant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą
projektą „Integrali pagalba į namus Kaišiadorių rajone“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0025.
Pasiūlymai veiklai tobulinti
 Įvertinus mokymų poreikį, nustatyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo prioritetus
Marijampolės ir aplinkinėse savivaldybėse.
 Plėsti suaugusiųjų profesinės kompetencijos tobulinimo galimybes ir mokymosi poreikių
tenkinimą.
 Įvairinti profesinės kompetencijos tobulinimo renginių tematiką, darbo formas, metodus.
 Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

3. IŠTEKLIAI
3.1. PERSONALAS
3.1.1. Rodiklių pagal realiųjų išteklių metodiką, monitoringo rodiklių analizė
Etatų sąrašo pokytis per metus
2015 m. gruodžio 31 d. Marijampolės kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. 3P-412 buvo
patvirtintas Marijampolės kolegijos 2016 kalendorinių metų etatų sąrašas: bendras kolegijoje etatų
skaičius 2015-12-31 buvo 124,50 etato. 2016 m. gruodžio 31 d. faktiškai užimtų etatų kolegijoje
skaičius – 115,11 etato.
Etatų sąrašas 2016 metų eigoje keitėsi 4 kartus dėl etatų steigimo, etatų panaikinimo,
tarnybinio koeficiento dydžio pasikeitimų (mažėjimas/didėjimas) ir kt.
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2016 m. sumažinant 1 darbininko etatą įsteigta 1 elektriko pareigybė (etatas), o meno vadovų
etatų skaičius padidintas iki 1,6 etato.
2016 m. (nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31) į kolegiją buvo priimti 95 darbuotojai, iš darbo
atleisti taip pat 95 darbuotojai. 6 darbuotojai iš darbo atleisti jų pačių prašymu, kiti 7 atleisti iš darbo
pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 125 str. (šalių susitarimu): iš jų 5 darbuotojai, dirbę pagal
neterminuotas darbo sutartis ir 2 darbuotojai, dirbę pagal terminuotas darbo sutartis. Trumpiau nei 1
metus išdirbusių darbuotojų kaita yra labai didelė, nes nemaža dalis dėstytojų priimami dirbti
vieneriems mokslo metams, t. y. nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d. ar dar trumpesniam laikotarpiui ar
tik keleto dienų laikotarpiui dalyvauti studentų baigiamųjų darbų gynimo komisijose, recenzuoti
studentų baigiamuosius darbus ir pan. Dėl to didžioji dalis darbuotojų atleisti darbo sutarties terminui
suėjus.
2016 m. 6 darbuotojai buvo priimti į atsilaisvinusias darbo vietas: Ūkio skyriaus vedėjas;
Projektinės veiklos skyriaus specialistė, Karjeros centro vyresnioji specialistė, Viešosios
komunikacijos ir marketingo skyriaus vedėjas, darbininkas, sargė-budėtoja.
Darbuotojų skaičius pagal kategorijas
Kolegijoje dirba 1 mokslo darbuotojas.
2016 m. gruodžio 31 d. kolegijoje dirbo 168 darbuotojai, iš kurių:
1) akademinis personalas – 106 darbuotojai (iš jų 90 tik dėstantys dėstytojai, be vadovų,
administracijos ir kt. darbuotojų);
2) personalas, teikiantis akademinę pagalbą studentams, – 15 darbuotojų;
3) personalas, dirbantis vadovaujamą darbą, – 15 darbuotojų;
40 kiti administracijos darbuotojai – 22 darbuotojai (iš jų 3 darbuotojos yra vaiko priežiūros
atostogose);
4) aptarnaujantis ūkio personalas – 26 darbuotojai.
25 lentelė. Darbuotojų skaičiaus kitimas pagal kategorijas, etatais

Darbuotojų kategorija
Dėstytojai *
Mokslo darbuotojai
Vadovaujantį darbą dirbantys
darbuotojai**
Kiti administracijos darbuotojai***
Darbuotojai, teikiantys akademinę
pagalbą studentams ****
Pagalbinis ūkio personalas*****

Skaičius etatais
2015 m.
sausio 1 d.
50,55

Skaičius etatais
2015 m. gruodžio
1 d.
45,74

Skaičius etatais
2016 m. gruodžio
31 d.
42,54

0,25

0,25

0,25

7,0

14,5

15,2

15,0

21,75

20,5

14,96
29,5

9,27
26,5

11,12
25,5

*Dėstytojų kategorijai priskiriama: asistentai, lektoriai, docentai, profesoriai.
**Vadovaujantį darbą dirbančių darbuotojų kategorijai priskiriama – direktorius,
direktoriaus pavaduotojai, administracijos direktorius, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas-vyr.
buhalteris, Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, Studijų skyriaus vedėjas, Tarptautinių
studijų ir ryšių skyriaus vedėjas, Informacinių technologijų centro vedėjas, Viešosios komunikacijos ir
marketingo skyriaus vedėjas, Raštinės vedėjas, Projektinės veiklos skyriaus vedėjas, Mokslo
taikomosios veiklos centro vadovas, dekanai, Ūkio skyriaus vedėjas.
***Kitų administracijos darbuotojų kategorijai priskiriama: VA (vadovybės atstovas
kokybei, aplinkosaugai bei profesinei saugai ir sveikatai), personalo specialistas, Informacinių
technologijų centro specialistai, metodininkas nuotolinėms studijoms, Finansų ir apskaitos skyriaus
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specialistai, Viešosios komunikacijos ir marketingo skyriaus specialistai, Projektinės veiklos skyriaus
specialistai, sekretorės-referentės, sekretorės, referentas, archyvaras, darbuotojų saugos ir sveikatos,
civilinės ir gaisrinės saugos specialistas, Tobulinimosi studijų centro vyresnioji specialistė, prodekanai.
****Darbuotojų, teikiančių akademinę pagalbą studentams, kategorijai priskiriama:
Studijų skyriaus vedėjo pavaduotojas ir metodininkai, Karjeros centro vyresnysis specialistas,
bibliotekos vedėjas ir bibliotekininkai, Tarptautinių studijų ir ryšių skyriaus specialistai, sporto
metodininkas, praktinių firmų vadovai, meno vadovai, koncertmeisteriai.
*****Pagalbinio ūkio personalo kategorijai priskiriama: Ūkio skyriaus specialistai,
vairuotojas, valgyklos vedėjas ir valgyklos darbininkai, sargai-budėtojai, traktorininkas, šaltkalvis,
elektrikas, darbininkai.
Dėstytojų skaičiaus kitimą sąlygojo studentų skaičiaus mažėjimas.
Vadovaujantį darbą dirbančių darbuotojų etatų skaičius padidėjo dėl užimto laisvo Ūkio
skyriaus vedėjo etato ir dėl kintančio Mokslo taikomosios veiklos centro vadovo darbo krūvio.
Darbuotojų, teikiančių akademinę pagalbą studentams, skaičius etatais padidėjo, kadangi į šią
darbuotojų kategoriją buvo perkeltas Karjeros centro vyresniojo specialisto etatas bei 2016 m. buvo į
darbą priimta daugiau meno vadovų.
26 lentelė. Bendro darbuotojų skaičiaus pokytis per kalendorinius metus
Kalendoriniai
metai
2014 m.
2015 m.
2016 m.

Darbuotojų skaičius
metų pradžioje
218
179
168

Darbuotojų skaičius
metų pabaigoje
179
169
168

Pokyčio rodiklis,
vnt.
-39
-10
0

Pokyčio rodiklis,
proc.
-18 proc.
- 6 proc.
0 proc.

Dėstytojų pasiskirstymas pagal pareigybę, amžių, lytį
2016 m. gruodžio 31 d. kolegijoje dirbo 106 dėstytojai, iš kurių 1 dėstytojas – užsienietis, ir
kurie užėmė 42,54 etato. Tik dėstytojais dirbo 90 darbuotojų, nes 16 iš 106 dirbo ne tik dėstytojais, bet
ir vadovaujantį, administracinį ar kitą darbą kolegijoje.

Profesorius

0,39

Docentas

5,23

Lektorius
Asistentas

33,46
3,46
Etatų skaičius

30 pav. Kolegijos dėstytojų pareigybių pasiskirstymas etatais 2016 m. gruodžio 31 d.

Iš 168 kolegijos darbuotojų 121 darbuotojui kolegija yra pagrindinė darbovietė, 47 –
nepagrindinė darbovietė.
Dėstytojų (dirbusių pagrindinėje ir nepagrindinėje pareigybėje) pasiskirstymas pagal amžiaus
grupes ir lytį (27 lentelė ir 31 pav.).
27 lentelė. Kolegijos dėstytojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes ir lytį
Amžiaus grupė
25-29 metų
30-34 metų

Moterys
0
0

Dėstytojų skaičius
Vyrai
1
3
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Iš viso
1
3

Procentas nuo viso
dėstytojų skaičiaus
0,94
2,83

35-39 metų
40-44 metų
45-49 metų
50-54 metų
55-59 metų
60-64 metų
65 metų ir vyresni

5
15
9
13
15
11
1

4
6
4
6
5
7
1

9
21
13
19
20
18
2

8,49
19,81
12,26
17,92
18,88
16,98
1,89

Dėstytojų amžiaus vidurkis yra 50 metų.
16
14
12
10
8
6
4
2
0
25-29
metų

30-34
metų

35-39
metų

40-44
metų

45-49
metų

Moterys

50-54
metų

55-59
metų

60-64
metų

65 metų
ir vyresni

Vyrai

31 pav. Kolegijos dėstytojų pasiskirstymas pagal amžių ir lytį

16 kolegijos dėstytojų turi daktaro laipsnį – tai sudaro 15,09 proc. nuo viso dėstytojų
skaičiaus. Jų amžiaus vidurkis – 48 metai.
28 lentelė. Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, užimtų etatų ir bendro dėstytojų užimtų etatų santykio rodiklis

Kalendoriniai
metai
2014 m.
2015 m.
2016 m.

Dėstytojų, turinčių
mokslo laipsnį,
užimti etatai
4,94
5,01
5,53

Visų dėstytojų
bendrai užimti etatai

Santykio rodiklis
(%)

50,55
44,86
42,54

9,77
11,17
13,00

Dėstytojų kvalifikacinių reikalavimų atitikties rodiklis

Atkreiptinas dėmesys, kad keleto dėstytojų, dirbančių kolegijoje kaip pagrindinėje ir
nepagrindinėje darbovietėje, išsilavinimas neprilygsta reikalaujamam magistro ar prilygstančio
magistrui išsilavinimui – 3 dėstytojai neturi dėstytojų kvalifikacinius reikalavimus atitinkančio
reikiamo išsilavinimo, tai sudaro 3,18 proc. nuo viso dėstytojų skaičiaus.

3.2. MATERIALIEJI IŠTEKLIAI
3.2.1. Pastatai ir jų renovacija
29 lentelė. Naudojamų pastatų plotai

Rodikliai
Bendras pastatų plotas, m2
Mokymo patalpų plotas, m2

2016 m.
18355,29
4141,06
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Rodikliai
Iš jų skirta:
-teoriniams mokymams, m2
-praktiniams mokymams, m2
Srautinių auditorijų skaičius/vietų jose
Vietų bendrabučiuose skaičius (projektinis)
Sporto salių plotas, m2
Vietų valgyklose skaičius
Mokymo patalpų plotas 1 studentui, m2

2016 m.
3384,06
757,00
2/130
419
1126
120
5,16

Patalpų remonto apimtį didžia dalimi lemia lėšos, gaunamos iš investicinių projektų, deja,
2016 metais tokių lėšų nebuvo gauta, todėl remonto darbai buvo vykdomi tik naudojant nuosavas lėšas
ir savo darbuotojų jėgomis. Patalpų remonto apimtį ir panaudotas lėšas atspindi žemiau pateikiama
lentelė.
30 lentelė. Patalpų remontas. Įvykdyti darbai 2016 m.

Eilės

Objektas

Nr.

Darbų arba prekių

Plotas
m²,vnt

pavadinimas

Kaina,
Eur

Pirmieji rūmai
1.

Kapitalinis remontas

59,75

2598,50

Sienų remontas

16,16

92,32

Kapitalinis remontas

20,17

767,65

Grindų remontas

43,58

509,49

Grindų remontas,
ventiliacija,
el. vandens šildytuvo
įrengimas

43,76

529,50

20,0

144,92

Kapitalinis remontas

16,22

500,55

51,16

711,74
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1877,08

216-217kabinetas
Pirmieji rūmai
2.
206 kabinetas
Pirmieji rūmai
3.
105 kabinetas
Pirmieji rūmai
4.
307 kabinetas
Pirmieji rūmai
5.
310 kabinetas
Pirmieji rūmai
6.

Sienų remontas

015 kabinetas
Pirmieji rūmai
7.
121 kabinetas
8.

Valgykla (studentų svetainė)

Sienų remontas, santechnika

10.

Bendrabutis

Koridoriaus kapitalinis
remontas

11.

Sporto salė

Koridoriaus kapitalinis rem.,
Salės grindų dažymas

74,0
520,0

3027,32

12.

Antrieji rūmai

Kapitalinis remontas

81,22

1911,93

Pirmo aukšto koridorius
Iš viso:

12671,00
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Be to, naudojant nuosavas lėšas, buvo atliktas dalinis kolegijos bendrabučio remontas
pasitelkiant rangovą UAB „Kegisa“; atlikta darbų už 100 162,86 Eur.
3.2.2. IT plėtra
31 lentelė. IT plėtra

253

173

96

269

160

93

253

144

-

144

160

-

160

147

-

147

12

-

12

12

-

12

12

-

12

- administraciją

-

96

96

-

96

96

-

93

93

- studentų atstovybę

1

-

1

1

-

1

1

-

1

-

8

8

-

7

7

-

5

-

41

-

41

41

-

41

44

-

44

-

42

42

-

40

40

-

35

35

Iš viso

96

modeliu)

Fakultetai

157

Kompiuterių skaičius (pradedant PC 486

Iš viso

Fakultetai

Administracija

2016/2017 m.m.

Iš viso

Fakultetai

Rodikliai

2015/2016 m.m.

Administracija

Administracija

2014/2015 m.m.

Iš jų panaudota kompiuterizuoti:
- studijas
- biblioteką

Kopijavimo aparatai
Multimedijos projektoriai
Spausdintuvai

Numatant 2016 metų planą, buvo nuspręsta atnaujinti studijų procesą administruojančių
padalinių kompiuterinę įrangą. Per 2016 metus atnaujinti katedrų ir ESDF dekanato kompiuteriai ir
spausdinimo įranga. Kiekvienai katedrai nupirkta po 5 kompiuterius ir multifunkcinį spausdintuvą.
ESDF dekanato kompiuterinei įrangai atnaujinti nupirkti 3 kompiuteriai ir bendras multifunkcinis
spausdintuvas.
Auditorijose nekokybišką vaizdą rodantys multimedijos projektoriai pakeisti naujais. Per
metus pakeista 10 tokių įrenginių.
Nuolat tobulintas kolegijos kompiuterių tinklas, pritaikant jį 1Gbps greitaveikai.
Kelta darbuotojų kvalifikacija informacinių technologijų saugos srityje: dalyvauta LITNET
CERT pratybose, surengtas IT saugumo seminaras. Dalyvauta kituose su informacinėmis
technologijomis susijusiuose renginiuose: „ATEA Action 2016“, UAB „BSS IT“ elektroninių
dokumentų valdymo seminare, kasmetinėje LITNET konferencijoje.
Bendram IT infrastruktūros aptarnavimui pagal metinį veiklos planą išleista 35723,40 Eur.
32 lentelė. Išlaidos IT infrastruktūros aptarnavimui (Eur)
4.1.4.4. Studentų mokymo vietų kompiuterinės įrangos atnaujinimas
4.1.4.6. Darbuotojų kompiuterizuotų darbo vietų atnaujinimas

6117,20
20672,72

4.1.4.7. IT įrangos gedimų šalinimas

3157,40

4.1.4.8. Biuro įrangos aptarnavimas

881,14
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4.1.4.9. IT techninės infrastruktūros palaikymo paslaugos

494,52

4.2.2. Buhalterinės apskaitos programos modernizavimas ir palaikymas

935,25

4.2.3. Informacinės studijų proceso valdymo sistemos palaikymas

250,00

4.2.4. Dokumentų valdymo sistemos aptarnavimas

121,00

4.2.5. Intenernetinių informacinių sistemų, paslaugų pirkimas ir nuoma

1819,57

4.2.6. Programinės įrangos įsigijimas

709,85
Viso:

35723,40

Kaip ir 2016 metais, tęsime nekokybišką vaizdą rodančių multimedijos projektorių
atnaujinimą, numatyta nupirkti 10 vnt.
Administracijos padalinių kompiuteriams numatoma sustiprinti apsaugą nuo virusų. Šiam
tikslui planuojama diegti „ESET Endpoint Protection Advanced“ sprendimą, kurį sudaro: ESET
Endpoint Security ir ESET Endpoint Antivirus (programa kompiuteriams), ESET Endpoint Security
for Android (programa mobiliems įrenginiams ir planšetiniams kompiuteriams), ESET File Security
(programa serveriui).
3.2.4. Bibliotekos išteklių plėtra
Kolegijos biblioteka – informacijos ir studijų centras, užtikrinantis atvirą prieigą prie
bibliotekoje sukauptų spausdintų leidinių ir elektroninių mokslinės informacijos išteklių, siekiantis
aprūpinti kolegijos studijas informacinėmis paslaugomis ir užtikrinti prieigą prie visų bibliotekos
išteklių nutolusiems vartotojams.
Bendras kolegijos bibliotekos patalpų plotas – 280 m². Skaitytojų paslaugoms skirta bendroji
studijų skaitykla ir kompiuterinė skaitykla. Bendrojoje skaitykloje yra 30 darbo vietų, bevielis
internetas.
Kompiuterinėje skaitykloje yra 8 kompiuterizuotos darbo vietos su internetine prieiga.
Kompiuterinės darbo vietos pritaikytos individualiam ir grupiniam darbui: praktiniams mokymams
mokslinės informacijos paieškos klausimais, dokumentų ruošimui kompiuteriu ir spausdinimas,
informacijos paieškai internete. Bibliotekoje aptarnaujami kolegijos studentai, dėstytojai ir išoriniai
skaitytojai.
Mokslo pradžioje pirmakursiai kviečiami grupėmis susipažinti su biblioteka: jos naudojimosi
taisyklėmis, paslaugomis ir bibliotekos informacine sistema. Bibliotekoje studentai nuolat
konsultuojami apie bibliotekos elektroninį katalogą, duomenų bazes. Abonemente ir skaitykloje
užregistruota 712 skaitytojų. Bibliotekos fondas nuolat papildomas naujausia literatūra. Literatūros
poreikis derinamas su katedrų vedėjais ir dalykų dėstytojais. Bibliotekos vedėja rengia fondų
komplektavimo planą, kuris aptariamas katedrose ir dekanatuose.
2016 m. bibliotekos fondai papildyti 240 fiz. vnt. leidinių. Gauta 3 823 Eur lėšų (iš jų 255
Eur fizinių ir juridinių asmenų parama), periodikai skirta 1 018 Eur. Prenumeruojami periodiniai
elektroniniai leidiniai ir elektroninių rinkinių leidiniai-knygos. Gauname nemokamą paslaugą – 213
egz. elektroninių knygų.
Bibliotekos elektroniniame kataloge (Aleph) parengtų įrašų skaičius – 32816 vnt. Į kolegijos
bibliotekos katalogą suvesta 95 proc. visų esamų leidinių. Mažėjant studentų skaičiui, mažėjo ir
leidinių išdavimas. Bibliotekoje rengiamos teminės ir naujų knygų parodos, per metus jų surengta 19.
Bibliotekos patalpose įkurtas „MK biblioteka-muziejus“, kuris saugos ir pristatys veiklos
palikimą, viešins intelektualinį indėlį, organizuos parodas, nes tai gyvavimo istorijos namai,
įkūnijantys pastovumą ir tęstinumą.
Teikiamos spausdinimo ir kopijavimo paslaugos. 2016 m. padaryta 8897 kopijų.
Biblioteka vykdo dokumentinės, faktografinės ir kitos bibliografinės medžiagos užklausas,
paiešką elektroniniame kataloge, analizuoja, informuoja skaitytojus apie naujai gautus leidinius,
kaupia ir sistemina prieinamus elektroninius dokumentus ir pateikia lankytojams kolegijos interneto
svetainėje.

45

Skaitykloje pateikti tarptautinių duomenų bazių internetinių puslapių socialiniams mokslams
adresai, kuriais studentai gali naudotis atlikdami užduotis bei gilindami profesines žinias ir įgūdžius.
Šie elektroninių adresų sąrašai taip pat patalpinti kolegijos internetinėje svetainėje.
Kolegijos mokslo publikacijų duomenų bazėje (PDB) 2016 m. įvesta 2 publikacijos, iš viso
MK PDB yra 80 įrašų. Vykdomas publikacijų retrospektyvos suvedimas ir pasikeitusių viso teksto
nuorodų redagavimas. Pildant šią PDB nuolat buvo atliekama kolegijos mokslo publikacijų paieška
kitose atviros prieigos duomenų bazėse bei Lietuvos ir užsienio bibliotekų kataloguose.
Biblioteka palaiko nuolatinius ryšius su įvairiomis leidyklomis. Dalyvauja projekte „Lietuvos
akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros
konsorciumas“ (LABIIMSPPK).
33 lentelė. MK bibliotekos stipriosios ir silpnosios pusės

Stipriosios pusės
Biblioteka tapo aktyvia studijų proceso dalyve –
individualaus ir grupinio darbo paskaitų tęsinio,
savišvietos vieta.
Biblioteka didina elektroninių viešųjų paslaugų
infrastruktūros įvairovę, prieinamumą ir kokybę.

Silpnosios pusės
Studentų ir bendruomenės narių pasyvumas
naudojantis duomenų bazėmis ir elektroninėmis
knygų prieigomis
Biblioteka neturi vartotojų (darbuotojų ir
studentų) duomenų bazės, negali aptarnauti savo
skaitytojų elektroniniu būdu.
Biblioteka plėtoja paslaugas: verslumą, gerosios Tobulinti bibliotekos organizacinės struktūros
patirties, tyrimų duomenų ir naujovių sklaidą
sprendimus.
Biblioteka
plėtoja
informacinę
žinių Didinti bibliotekos elektroninio turinio, virtualių
infrastruktūrą, sudaro tinkamas sąlygas kurti, paslaugų ir infrastruktūros prieinamumą.
kaupti, saugoti ir analizuoti mokslo duomenis
bei užtikrinti atvirą prieigą prie jų.
Įkurtas kolegijos bibliotekos „MK biblioteka- Grupiniam studentų darbui trūksta uždarų erdvių.
muziejus“, kurio siekis plėtoti kultūros paveldo,
krašto informacijos ir kraštotyros aktualizavimo
paslaugas.
Keisis bibliotekos interjeras. Kolegijos
Didinti bibliotekos fondo finansavimą naujoms
lankytojų poreikius atitinkanti ir jiems patraukli knygoms įsigyti
aplinka-interjeras, paslaugų teikimui reikalinga
įranga, infrastruktūra, baldai.

3.3. FINANSAI
3.3.1. 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo rodikliai
34 lentelė. MK2016 m. pajamos

PAJAMOS

sausio 1d. sąskaitos likutis euraisFAKTAS
Valstybės biudžeto asignavimai
Numatomos iš valst. Biudžeto pajamos
I kurso studijų krepšelis
Projektų pajamos
Grąžintos projektams skolintos lėšos
Pajamos už studijas

2015 m.
planas

2015 m.
faktas

2016 m planas
eurais

Faktas
2016 m.

1100992

179077
1176349

1130000

289979
1281200

57900
193275
97253
297108

55748
213145
97253
314764

50000
67000
6300
300000

41200
52991
6336
320320
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Pajamos už akademines skolas
Valgyklų pajamos
Tobulinimosi studijų centro
pajamos+Ūkininkavimo pradmenų
Mokomojo ūkio pajamos (Pielikienė +
(„Litagra“)

14000
56870

11973
56000

10000
56000

7667
62900

18000

27841

27000

27039

11960
0
43000

11960
0
46289

11960
0
3000

16187
0
2556

500

2901

3000

5312

9789
0

16000
0

10000
0

10253

63500

55340

55000

7000
2300

7147
996

0
1000

23486
10583
0
1000

56000

48552

48000

44144

9500
2038947

7210
2149468

7000
1785260

6109
1919283

Marijampolės savivaldybė
Parama ir stipendijos studentams iš kitų
šaltinių („Kadis“, „Ivega“, „Alga“,
„Mantinga“, VMI 2 proc.
„ETIOPIJA“ (1736)
Tiesioginės išmokos už cukrų ir
pasėlius
Kitos įv.paslaugos („Elpama“,
„Euroautomatai“, „Devela“, kitų įm.
Gyventojai, 47ale47port paslaugos,
žolės pjovimas, leidybos centro
paslaugos ir kt.)
Pajamos už parduotą turtą
VRM „Alboristų“ projektui
„Marko“ verslo pajamos
Pajamos už butus ir bendrabučio
nuomą
Pajamos už kito turto nuomą
(auditorijos, sporto 47ale)
Iš viso pajamų:

Numatomas likutis 2015 m. gruodžio 31 d. – 289976,00 Eur
Numatomas likutis 2016 gruodžio 31 d. – 228636,00 Eur
Faktas 2016 m. gruodžio 31 d. – 232088,00 Eur
Numatomas likutis 2017 gruodžio 31 d. eurais – 113760,00 Eur
35 lentelė. MK 2016 m. sąmata

Eil.
Nr.

Sąmatos straipsnių
pavadinimas

Planas 2015
metams (eurais)

Išlaidos
2015
Faktas
(eurais)

PLANAS 2016
metams
(eurais)

1

2
Darbo užmokestis ir socialinis
draudimas

5

4

3

1
2

3

4

Transporto išlaikymas
Institucijos ilgalaikio turto bei
ūkinio inventoriaus įsigijimui
(kompiuteriai, programinė
įranga, mašinos ir įrengimai,
biuro įranga)
Prekių įsigijimui (medž.
remontui, dažai, kanc. prekės,
produktai valgykloms, ūkinės
prekės, elektros prekės)

Faktas 2016
(eurais)

1241896

1204076

1190800

1220552

23000

18310

23000

15251

59900

55550

60200

51038

102800

88461

95100

84721

47

6

Komandiruočių išlaidos
Ilgalaikio turto einamasis
remontas

7

Kvalifikacijos kėlimas

8

Komunalinės paslaugos

5

9

7600

2862

5600

6780

20000

0

50000

101000

8122

3775

5500

7273

140500

138801

108500

167382

8.1.Šildymas
8.2. Vanduo

87000
10500

103160
9665

75000
10500

124321
7272

8.3. Elektra

43000

25976

23000

35789

143400

154174

Kitos paslaugos

111880

9.1. juridinės paslaugos

5600

4205

4200

14775

25000

33039

33000

38652

9.3. atliekų tvarkymas

8300

8277

8000

8065

9.4. pastatų draudimas
9.5. Išlaidos reprezentacijai ir
tarptautiniams ryšiams plėtoti
9.6. elektros ir šilumos
aptarnavimas

3600

3326

1600

1082

25000

18385

56600

47401

12480

11704

9000

7690

3000

2349

3000

2724

21400

20696

25000

26087

2800

2397

2500

2982

500

331

500

501

4200
57400
1500
115280
47000
99339

4000
48567
1563
213145
6317
99339

4000
39000
0
67000
50000
0

4215
63300
0
69845
28586
0

90000
1500
7000

44576
1518
7000

0
1500
7000

0
1215
6057

2134717

2038569

1846600

1977174

9.2. patalpų valymas

9.7. Studentų atstovybė
9.9. Kitos paslaugos
9.11. Narystės mokesčiai

10
11
12
13
14
15
16
17

104709

9.12 studentų praktika
9.13 kompiuterinių programų
palaikymas
Stipendijos
Palūkanos
Projektų išlaidos
Paskolinta projektams
Paskolos bankui grąžinimas
Kolegijos aikštelių
sutvarkymas
Prenumerata
Ryšiai
Iš viso išlaidų:

3.4. PROJEKTINĖS VEIKLOS REZULTATAI
3.4. Monitoringo rodiklių ir strateginio plano įgyvendinimo rodiklių pristatymas ir
analizė
2016 m. Marijampolės kolegija, kaip projektų vykdytojas, neįgyvendino projektų. 2015 m.
baigti įgyvendinti 2007–2013 m. laikotarpio programavimo projektai. 2016 m. pradedami skelbti
naujo, 2014–2020 m., programavimo laikotarpio konkursiniai kvietimai paraiškoms teikti.
Duomenys palyginami pasibaigus programavimo laikotarpiui:
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36 lentelė. Įgyvendinamų projektų ir juose dirbusių kolegijos dėstytojų ir darbuotojų skaičius

Rodikliai
MK įgyvendinamų projektų skaičius
Projektų skaičius, kuriuose esame partneriai
Dėstytojų ir darbuotojų darbas projektuose,
matuojamas projektinių vienetų skaičiumi (yra
dėstytojų/ darbuotojų, dirbusių keliuose
projektuose)

2014 metai
4
6
42

2015 metai
2
4
16

2016 metai
0
0
0

2016 m. kolegija nevykdė ir partnerystės projektų.
Kolegijos dėstytojai ir darbuotojai nedirbo projektuose, nes 2016 m. nebuvo igyvendinami
projektai.
37 lentelė. Projektuose dirbusių kolegijos dėstytojų ir darbuotojų darbo užmokestis, Eur

Rodikliai
Projektuose dirbusių kolegijos dėstytojų ir
darbuotojų darbo užmokestis, Eur

2014 metai
47480,89 Eur

2015 metai
19642,33 Eur

2016 metai
0 Eur

2016 m. nebuvo įgyvendinamų projektų, kuriuose dėstytojai ir darbuotojai galėtų kelti
kvalifikaciją.
38 lentelė. Dėstytojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas projektuose

Rodikliai
Tobulino
kvalifikaciją
įvairiuose
projektų mokymuose, konferencijose,
(projektinių vienetų skaičius)

2014 metai
42

2015 metai
3

2016 metai
0

2016 m. nebuvo gauta pajamų iš įgyvendintų projektų.
39 lentelė. Pajamos iš projektų

Rodikliai
Pajamos iš projektų

2014 metai
111564,82 Eur

2015 metai
68834,51

2016 metai
0

2016 m. projektinės veiklos rezultatus sąlygojo tai, kad nors 2014–2020 m. ES struktūrinės
paramos programavimo laikotarpio konkursiniai kvietimai teikti paraiškas pradedami skelbti, tačiau ne
visada galėjome atitikti skelbiamų kvietimų sąlygoms keliamus reikalavimus.
2016 m. numatytos lėšos MK projektui „Inovatyvių technologijų centro kūrimas“ iš 2014–
2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9.1. investicinio prioriteto „Investicijos į švietimą,
profesinį mokymą, skirtos švietimo ir mokymo infrastruktūrai tobulinti, siekiant suteikti įgūdžių ir
užtikrinti mokymosi visą gyvenimą galimybę“ 9.1.1. konkretaus uždavinio „Tobulinti ir koncentruoti
studijų infrastruktūrą, siekiant aukštesnės studijų kokybės“ ir parengtas Investicinis projektas bei teikta
paraiška ŠMM.
ŠMM 2016 m. numatė Marijampolės kolegijoje kurti STEAM atviros prieigos centrą.
Parengta ir pasirašyta „Bendradarbiavimo sutartis kuriant ir įveiklinant gamtos mokslų, technologijų,
inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrą Marijampolės
apskrities teritorijoje“.
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2016 m. teikta paraiška pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės
„Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir
informavimo veiklai“ projektui „Mikotoksinų poveikio mažinimo technologijų demonstravimas,
siekiant gerinti produkcijos kokybę gyvulininkystės ūkiuose“. Projektas priskirtas rezerviniams
projektams.
Kolegija dalyvavo partnerio teisėmis teiktoje paraiškoje INTEREG V-A Lietuva-Polska
programos 1 prioritetinės krypties „Aplinkos išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo
veiksmingumo skatinimas“ projektui „Istoriniu keliu abipus sienos“. Finansavimas neskirtas.
Marijampolės miesto vietos veiklos grupei aprašytos ir teiktos keturios projektinės idėjos
2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir
kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonei „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

4.VALDYMAS
4.1. KOLEGIJOS STRATEGIJA IR JOS ĮGYVENDINIMAS.
Marijampolės kolegijos veikla vykdoma vadovaujantis strategija, kurioje 2013–2016 m. m.
laikotarpiui keliami tikslai ir uždaviniai, išreikšti įgyvendinimo rodikliais ir skirti kolegijos misijos
vykdymui. Strategijos įgyvendinimas yra vykdomas pagal metinius veiklos planus, atitinkamai
atliekant periodinę stebėseną pagal įgyvendinimo rodiklius.
Strateginis planavimas kolegijoje vykdomas atsižvelgiant į šalies mokslo ir studijų politikos
strateginius dokumentus bei Europos aukštojo mokslo erdvės (EAME) ir Europos mokslinių tyrimų
erdvės (EMTE) nuostatas. Kolegijos strategija buvo rengiama ir tikslinama, atsižvelgiant į turimų
išteklių ir stiprybių, silpnybių, galimybių bei grėsmių (SSGG) analizę, kuri padėjo įvertinti išorinį ir
vidinį kontekstą, nustatyti svarbius valdymo veiksnius, darančius įtaką kolegijos veiklai ir ateities
perspektyvoms. Atliekant SSGG analizę, didžiausias dėmesys buvo kreipiamas į Lietuvos aukštojo
mokslo sektoriaus plėtotės ir regiono darbo rinkos tendencijas, regiono verslo bei socialinio sektoriaus
plėtros perspektyvas, demografines prognozes.
Kolegijos strategijoje numatyti rodikliai susieti su metiniais veiklos plano rodikliais.
Kokybinius institucijos rodiklius iliustruoja kiekybiniai rodikliai, o kartu jie sudaro vieną iš
pagrindinių valdymo instrumentų įgyvendinant kolegijos misiją.
Pagal Marijampolės kolegijos strategiją ir situaciją 2016 m. pradžioje buvo suformuluotos
metinės veiklos prioritetinės kryptys:
1. Tęsti naujo kolegijos Statuto įteisinimo darbus;
2. Plėtoti studijų tarptautiškumą, pradedant nuolatines studijas anglų kalba Verslo valdymo
(Business Management), Socialinio darbo (Social Work), Informacinių sistemų technologijos
(Technology of Information Systems) ir Verslo anglų kalbos (Business English) programose;
3. Tobulinti akademinio personalo profesinių ir užsienio kalbų kompetencijas;
4. Modernizuoti studijų ir taikomųjų tyrimų materialinę bazę, pradedant įgyvendinti Inovatyvių
technologijų centro įkūrimo projektą;
5. Stiprinti kolegijos viešuosius ryšius ir studijų marketingą;
6. Plėtoti nuotolines studijas;
7. Užtikrinti efektyvų veiklos kokybės valdymą;
8. Stiprinti komandinį darbą, bendruomeniškumą ir akademinę etiką;
9. Kolegijoje įrengti savarankiškoms studijoms skirtas erdves ir gerinti studentų gyvenimo
sąlygas bendrabutyje.
Pagrindinės kolegijos veiklos – teikti kokybiškas ir konkurencingas profesinio bakalauro
programų studijas. Pastaraisiais metais vykdoma kruopštesnė darbo rinkos analizė ir dėl to mažėja
naujai rengiamų programų skaičius bei atitinkamai vykdomas studentų priėmimas į mažėjantį studijų
programų skaičių. Vyksta diskusijos studijų programų komitetuose dėl programų turinio universalumo
bei lankstumo atsisakant specializacijų. Taip pat atkreipiamas didesnis dėmesys į vykdomų studijų
programų turinio atnaujinimą pagal darbdavių pastabas ir mokslo bei praktikos plėtotės tendencijas.
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Bendras studentų skaičius nuosekliai mažėja dėl nuolatinių studijų studentų skaičiaus
mažėjimo. Tai koreliuoja su bendru stojamojo amžiaus jaunimo skaičiaus mažėjimu regione. Tam tikrą
neigiamą poveikį tam dar pridėjo minimalaus stojamojo balo 1,20 įvedimas bei tai, kad minimalaus
stojamojo balo įsipareigojimo 2016 m. nesilaikė Aleksandro Stulginskio universitetas.
2016 m. kolegija pirmą kartą organizavo priėmimą užsienio studentams anglų kalba į dvi
studijų programas: Verslo valdymo ir Informacinių technologijų. Visų pirma tokiau kryptingai buvo
tęsiami anglų kalbos kursai dėstytojams ir kitiems kolegijos darbuotojams. Buvo sukomplektuota
dėstytojų komanda iš savų ir dėstytojų iš kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų. Pirmame priėmimo etape
vasarą buvo gauti 73 prašymai studijuoti kolegijoje iš Indijos, Pakistano ir Bangladešo. Trečdalis jų
sumokėjo už studijas ir tik 7 gavo vizas. Studentai dalyvavo adaptacijos programoje ir po savaitės
nieko neįspėję išvyko.
Studijų aplinkos technologiniam modernizavimui nuosekliai didinamas finansavimas.
Palaikomas belaidžio interneto ryšiu padengtų patalpų plotas siekia 80 proc. ir viršija MOSTA
reikalavimus.
Vyko pasirengimas Inovatyvių technologijų centro kūrimo projektui – parengtas investicinis
projektas. Kiti šio projekto darbai numatyti 2017 m. Taip pat 2016 metų lapkričio mėnesį buvo
pasirašyta STEAM „Bendradarbiavimo sutartis kuriant ir įveiklinant gamtos mokslų, technologijų,
inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrą Marijampolės
apskrities teritorijoje“ tarp Marijampolės kolegijos, Marijampolės savivaldybės, Kauno technologijos
ir Vytauto Didžiojo universitetų, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo ir VšĮ
„Sveikatingumo idėjos“ iš vienos pusės bei Švietimo ir mokslo ministerijos iš kitos pusės. Projekto
įgyvendinimo darbai numatomi 2017–2018 m. m.
Deramas dėmesys skiriamas dėstytojų dalykinei kvalifikacijai kelti. Artimoje ateityje tai
numatoma daryti daugiau per išorinius projektus ir siejant su studijų programų plėtotės strategija.
2016 m. buvo sėkmingai stiprinama kolegijos veikla viešųjų ryšių ir marketingo srityje. Nuo
2015 m. visas dėmesys yra skiriamas išorinei komunikacijai lietuvių ir anglų kalbomis. Pagrindinis
kolegiją pristatantis instrumentas yra interneto tinklalapis, prieinamas mobiliaisiais telefonais,
planšetėmis ir įprastais kompiuteriais. Keliami aukšti reikalavimai tinklalapyje pateikiamos
informacijos kokybei, formatui, kryptingumui ir aktualumui. Pagal naują kolegijos logotipą buvo
pagaminta nauja kolegijos vėliava, kuri minint kolegijos 15 metų sukaktį iškilmingai pašventinta.
Kolegijoje vykdoma kryptinga, paklausą darbo rinkoje turinčių mokymų veikla. Nors
patvirtintų naujų kvalifikacijos tobulinimo programų skaičius buvo mažesnis nei planuota, klausytojų
skaičius ir pajamos už mokymus išaugo, gauti tik puikūs mokymų dalyvių atsiliepimai.
Kolegija savo galimybių ribose vykdo kryptingą ir sėkmingą mokslo ir meno taikomąją veiklą
(MTV), kuri atitinka kolegijos poreikius.
2016 m. buvo parengta ir kolegijos kokybės vadybos sistema (KVS), persertifikuota pagal
ISO 9001:2015 standartą. KVS audito rezultatai rodo, kad sistema efektyviai veikia ir sėkmingai
tobulinama. Taip pat kolegijos personalas dalyvavo EUA (Europos universitetų asociacija)
organizuotuose internetiniuose seminaruose ESG 2015 (European Standards and Guidelines, 2015)
diegimo klausimais. Kolegijos KVS yra grindžiama abiejų standartų reikalavimais.
Kolegija sėkmingai įvykdė numatytą 2016 m. pajamų planą. Kolegijos materialinei bazei
atnaujinti 2016 m. buvo paskirta 101 tūkst. eurų, t. y. 50 proc. daugiau nei buvo planuojama.
Kolegijoje uždirbamų pajamų vienam studentui planas įvykdytas daugiau kaip 2 kartus ir
siekia 2465 eurų/stud. Reikia pripažinti, kad tai ne tik sėkmingų apsirūpinimo ištekliais, bet ir studentų
skaičiaus mažėjimo rezultatas.
Kolegijos strukūriniai pokyčiai, kuriems 2015-05-27 pritarė kolegijos Taryba, buvo K.
Traškevičiaus apskųsti Teismui ir sustabdyti, kaip neatitinkantys kolegijos Statuto nuostatų. Naujam
kolegijos Statuto projektui, kuris buvo patikslintas pagal patvirtintą ir nuo 2017-01-01 turėjusį
įsigalioti Mokslo ir Studijų įstatymą, pritarė ir kolegijos Akademinė taryba, ir Kolegijos Taryba.
Suderintas naujo kolegijos Statuto projektas 2016 m. gruodžio mėn. perduotas Švietimo ir mokslo
ministerijai ir vis dar yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinimo procese. Naujas kolegijos
Statutas pašalins teisines kliūtis kolegijos bendruomenei lanksčiai spręsti kolegijos struktūros
klausimus.
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4.2. SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VEIKLA
4.2.1. Fakultetų tarybų veiklos ataskaita
Verslo ir technologijų fakulteto tarybos veikla
2016 m. Verslo ir technologijų fakultete vyko 7 posėdžiai, iš jų 5 elektroninės konferencijos
būdu.
40 lentelė. VTF taryboje svarstyti klausimai

Fakulteto tarybos funkcijos
7.4. Svarsto ir teikia
kolegijos Akademinei tarybai
tvirtinti Fakulteto studijų
programas, studijų planus ir
jų pakeitimus

7.8. Svarsto ir tvirtina
Fakulteto veiklos planą
7.9. Išklauso ir tvirtina
Fakulteto dekano parengtą
metinę veiklos ataskaitą
7.10. Sudaro komisijas
svarbiems Fakulteto
klausimams spręsti
7.11.Atlieka kitas teisės
aktuose, kolegijos Statute ir
Fakulteto nuostatuose
nustatytas funkcijas

Svarstyti klausimai
Svarstyta ir pateikta Akademinei tarybai tvirtinti pakeitimai šiose
studijų programose: Verslo; Buhalterinės apskaitos; Įmonių ir
įstaigų administravimo; Finansų ir ekonomikos.
Svarstyta ir pateikta Akademinei tarybai tvirtinti nauji Buhalterinės
apskaitos ir Finansų ir ekonomikos studijų programų tikslai ir nauji
studijų rezultatai.
Svarstyta ir pateikta Akademinei tarybai tivirtinti VTF studijų
programų planai 2016–2017 mokslo metams.
Svarstyta ir pateikta Akademinei tarybai tvirtinti naujai parengta
Pardavimų valdymo studijų programa.
Svarstyta ir pateikta Akademinei tarybai tvirtinti 2017 m. m.
priėmimui VTF studijų programos.
Svarstytas ir patvirtintas Verslo ir technologijų fakulteto Veiklos
planas 2016 metams.
Svarstyta ir patvirtinta Verslo ir technologijų fakulteto dekano
veiklos ataskaita už 2014 ir 2015 metus.
Svarstyta ir pateikta Akademinei tarybai tvirtinti naujo nario į
Apeliacinę komisiją kandidatūra.
Svarstyta ir pateikta kolegijos direktoriui kreipimasis dėl galimybės
didinti dėstytojų darbo užmokestį.

Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto tarybos veikla
Fakulteto taryba 2016 m. kvietė 5 posėdžius ir apsvarstė 14 klausimų. 2015 m. 8 posėdžiuose
nagrinėjo 15 klausimų. 2014 m. įvyko 5 Fakulteto tarybos posėdžiai, juose svarstyta 17 klausimų.
Vadovaudamasi jos veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir atlikdama savo funkcijas, Fakulteto
taryba 2016 m. svarstė šiuos klausimus:
 Svarstė ir patvirtino Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto
patikslintą 2016 m. veiklos planą ir 2017 m. veiklos plano projektą.
 Svarstė ir pritarė ketinamos vykdyti studijų programos Kūrybinės komunikacijos verslas
projektui ir teikė Akademinei tarybai tvirtinti.
 Pritarė studijų programų, į kurias bus priimami 2017 m. studentai, sąrašui ir studijų kainoms.
 Svarstė realizuojamų studijų programų pakeitimus: pakoreguoti Kultūros ir sporto vadybos,
Sveikatingumo ir grožio verslo studijų programų studijų planai, siekiant nuosekliau išdėstyti
studijų dalykus; Įvaizdžio stilisto studijų programos studijų plano koregavimas ir Šokio
pedagogikos studijų programos pakeitimai atlikti remiantis socialinių partnerių siūlymais,
studijų programų išorinio vertinimo išvadomis ir ekspertų rekomendacijomis; atlikti Teisės
studijų programos pakeitimai: studijų plano koregavimas svarstytas dviejuose posėdžiuose.
Padidinus baigiamojo darbo rengimo kreditų skaičių nuo 9 iki 12 ir 3 kreditais padidinus
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specializacijų apimtį, baigtos įgyvendinti 2014 m. Teisės studijų programą vertinusių ekspertų
rekomendacijos.
Visi paminėti studijų programų pakeitimai teikti Akademinei tarybai tvirtinti. Šiuos pakeitimus
lėmė įvairios priežastys: darbo rinkos tendencijos ir socialinių partnerių siūlymai, studijų programas
vertinusių ekspertų rekomendacijos, studentų nuomonė, studijų programose dirbančių dėstytojų
įžvalgos ir kt.
Socialinio darbo studijų programos pakeitimai taip pat svarstyti dviejuose Fakulteto tarybos
posėdžiuose. Išklausius visų svarstymo dalyvių argumentus, teiginius, nuomones, pastebėjimus,
programos pakeitimams nebuvo pritarta.
 Fakulteto tarybos narei Linai Urbonaitei, ėjusiai sekretorės pareigas, išėjus iš darbo, sekretore
buvo išrinkta Alė Murauskienė.
Iš 14 klausimų, numatytų Fakulteto tarybos 2016 m. posėdžių darbotvarkėse, 8 skirti
realizuojamų studijų programų pertvarkai svarstyti, 6 klausimai susiję su kitomis Fakulteto tarybos
atliekamomis funkcijomis.
4.2.2. MKSA veiklos ataskaita
Vasario mėnesį vyko kasmetinė antrakursių šventė – „Mediumas“. Balandžio mėnesį
Marijampolės kolegijos studentų atstovybės (MKSA) prezidentės pareigas laikinai ėjusi Algirdė
Adomaitytė neeilinėje ataskaitinėje konferencijoje buvo išrinkta MKSA prezidente. Gegužės mėnesį
atstovybė šventė 14-ąjį savo gimtadienį.
Rugpjūčio mėnesį surengta kasmetinė pirmakursių stovykla „Devintam danguj“ sodyboje. Ką
tik įstojusieji kolegijos studentai stovykloje buvo supažindinti su kolegijos struktūra, popaskaitine
veikla ir turėjo galimybę iš arčiau susipažindinti ne tik su MKSA, jos nariais, bet ir su kolegijos
administracija.
Rugsėjo mėnesį vyko kiekvienais metais organizuojamos pirmo kurso studentų „Krikštynos“.
Taip pat MKSA prisidėjo ir dalyvavo pirmakursių adaptacinėse dienose, kuriose artimiau susipažino
su kolegijos fakultetais, dėstytojais ir administracija. MKSA dalyvavo MJOT rengiamame „Vasaros
forume“, kuriame padėjo formuoti jaunimo politiką. Rugsėjo pabaigoje vykusiame susirinkime
pirmakursiams buvo pristatyta MKSA, kad daugiau sužinotų apie studentų veiklą, jų interesus,
kolegijos renginius ir kitą jiems rūpimą informaciją. Apsilankyta jaunimo forume „Cross the border,
grow your idea“!, kuriame susirinko jaunimas iki 25 metų iš Norvegijos, Suomijos, Švedijos, Danijos,
Rusijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos diskutuoti apie darbo mažėjimą bei kaip jų sukurtos idėjos galėtų
pakeisti didėjantį nedarbingumo lygį.
Spalio mėnesį MKSA pradėjo pasveikindama dėstytojus su Mokytojų diena. Vyko stojimai į
MKSA, buvo priimti 7 nauji nariai. Buvo parengtas ir Marijampolės savivaldybės patvirtintas
projektas „Būsiu sveikas“, kuriame studentai užsiėmė pilatesu, dalyvavo specialioje paskaitoje apie
sveiką mitybą ir gyvenseną, žaidė sportinius žaidimus ir laimėjo puikių prizų. MKSA pasveikino
kolegijos direktorių su „Boso diena“. Įvyko susitikimas su LSS prezidentu Pauliumi Baltoku –
lankydamas aukštąsias mokyklas, jis užsuko ir į Marijampolės kolegiją aptarti MKSA ir visai kolegijai
svarbų naują rotacijos skaičiavimą bei vertinimą.
Lapkričio mėnesį MKSA dalyvavo ASU MEF SA rengiamoje ataskaitinėje konferencijoje,
kurioje buvo išrinktas naujas pirmininkas. Taip pat buvo nuvykta į LSS rengiamą neeilinę ataskaitinę
konferenciją Klaipėdos valstybinėje kolegijoje.
Gruodžio mėnuo pradėtas su MKSA narių dalyvavimu LSS rengiamuose mokymuose
„Startuok“. Surengta neeilinė ataskaitinė konferencija, per kurią į MKSA buvo priimta naujų narių.
Bendrabutyje buvo surengti rinkimai „Kalėdiškiausias bendrabučio kambarys“. Per MJOT „Apskrito
stalo“ padėkos vakarą MKSA gavo „Metų feniksas“ apdovanojimą. Kaip ir kiekvieną gruodį, kolegijos
administracija ir dėstytojai buvo pasveikinti su artėjančiomis šventėmis. Marijampolės savivaldybės
leidimu surengtos „Orientacinės varžybos naktyje“. MKSA dalyvavo labai svarbioje LSS
konferencijoje Alma Mater „Aukštųjų mokyklų konsolidacija: grėsmės ir galimybės Lietuvai“.
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Sausio mėnesio pradžioje MKSA miesto centre praeiviams dalijo neužmirštuoles, taip
paminėdama Sausio 13-osios žuvusiuosius už laisvę. Surengtas ir MJOT „Apskritojo stalo“ žiemos
forumas 2017, kuriame ir dalyvauta.

4.3. DOKUMENTŲ VALDYMAS
4.3.1. Apžvalga
Dokumentų valdymą reglamentuoja LR dokumentų ir archyvų įstatymas. Tai atskira kolegijos
veiklos sritis, apimanti veiksmingą ir sisteminę dokumentų rengimo, gavimo, išsaugojimo, priežiūros,
naudojimo ir sprendimų vykdymo kontrolę, įskaitant veiksmus, susijusius su veiklos įrodymų ir
informacijos apie veiklos sritis fiksavimu dokumentuose.
2012 m. spalio 23 d. – 2013 m. gegužės 16 d. laikotarpiu UAB „Bankinės konsultacijos“
vykdė mokymus pagal kokybės vadybos sistemos projektą „Marijampolės kolegijos studijų sistemos
efektyvumo didinimas“ (Nr. VPI-2.1-ŠMM-04-K-02-017). Nuo 2013 m. gruodžio 1 d. UAB
„Sekasoft“ penkeriems meta įdiegta ms įdiegta Dokumentų valdymo sistema (DVS) pagal tarptautinio
standarto ISO 9001 reikalavimus ir IWA 2 rekomendacijas.
Ši sistema kolegijoje siekiant efektyviau valdyti ne tik organizacijos dokumentų valdymo
procesus, bet ir optimizuoti užduočių paskirstymą. Džiugu, kad pastaraisiais metais kolegijoje
pasikeitė požiūris į dokumentų valdymą. Dokumentų valdyme jau kalbama ne apie dokumentų, bet
apie informacijos valdymą. Tai labai svarbus akcentas, nes dokumento vertė yra jame esančioje
informacijoje. Dėl turimos dokumentų valdymo sistemos (DVS) informacija yra valdoma ir tvarkoma
taip, kad padėtų žmonėms vykdyti jų veiklą, o ne tik būtų duomenų pertvarkymas.
DVS nauda akivaizdi, nes ji suteikia organizacijos valdymui efektyvumo. Sistema griežtai
klasifikuoja dokumentus, todėl paspartėjo reikiamo dokumento paieška. DVS leidžia taupyti
dokumentų spausdinimui, kopijavimui ir tvarkymui skirtas išlaidas ir laiką. Be to, interneto prieiga bet
kuriuo metu leidžia naudotis sistemos teikiamomis galimybėmis – į savo elektroninį paštą vartotojui
gauti jam skirto dokumento aktyvią nuorodą.
DVS ženkliai palengvina darbą su korespondencija, leidžia atlikti jį vienoje vietoje, sumažinant
tarpinių žingsnių skaičių. Adresatui nereikia atvykti pasiimti dokumento arba siųsti kurjerio. Tokiu
būdu sutaupomas adresatų darbo laikas, nekalbant jau apie informacijos sklaidos operatyvumą.
Registruojančiam asmeniui tereikia nurodyti reikiamą žmogų iš DVS vartotojų sąrašo. Deja, kad
absoliučiai visi kolegijos darbuotojai taptų DVS vartotojais, dar tebėra siekiamybė.
Kol kas turime tik kompiuterizuotą DVS, suteikiančią galimybę dokumentus registruoti,
supažindinti, rašyti rezoliucijas, saugoti elektroninėje versijoje, tačiau šia sistema valdomi dokumentai
netampa automatiškai elektroniniais dokumentais ir galioja tik atspausdinti ir pasirašyti, sistemoje
negalima rengti elektroninių dokumentų. Atsižvelgiant į popierinių dokumentų parengimo sąnaudas
matoma, kad esama dokumentų valdymo sistema yra nepakankamai efektyvi ir ekonomiškai naudinga
kolegijos dokumentų valdymo veiklai.
Dokumentų valdymo procesas sistemingai audituojamas vidaus auditorių. Po pastaraisiais
metais vykusio vidaus audito buvo rekomenduota įvertinti esamos DVS naudingumą ir kolegijos
poreikių atitikimą. Įvertinus esamos sistemos galimybes, matyti, kad turima DVS supaprastino darbą,
tačiau esama ir trūkumų:
 nėra galimybės rengti elektroninių dokumentų;
 nėra galimybės pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu;
 nėra elektroninių dokumentų mainų galimybės.
Norint pašalinti DVS trūkumus, reikėtų atnaujinti kolegijos dokumentų valdymo sistemą. Tai
padaryti leistų siūlomi nauji sprendimai ir moduliai, kurie yra nuolat plėtojami ir tobulinami.
Artimiausiu laiku planuotina įsigyti:
 elektroninį parašą dokumentams ir operacijoms su duomenimis patvirtinti;
 lustines korteles (SmartCard) sistemos naudotojams identifikuoti;
 keitimosi dokumentais su kitomis dokumentų valdymo informacinėmis sistemomis galimybę.
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4.4. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA
Sertifikuota kokybės vadybos sistema kolegijoje veikia nuo 2013 metų. 2016 m. rugpjūčio 25
d. vyko Marijampolės kolegijos kokybės vadybos sistemos persertifikavimo auditas, kurio metu
nustatyta, jog vadybos sistema atitinka standarto ISO 9001:2015 reikalavimus ir organizacijos
procedūras. 2016 m. rugsėjo 1 d. DNV GL Business Assurance Finland OY/AB išdavė vadybos
sistemos sertifikatą Nr. 144133-2013-AQ-LTU-FINAS.
Išorės persertifikavimo audito ataskaitoje kaip teigiami požymiai pažymėti:
- didelis kokybinis teikiamų aukštojo mokslo studijų paslaugų šuolis Kolegijoje įdiegus
kokybės vadybos sistemą;
- ženkliai sustiprinta Kolegijos marketinginė veikla, jai palaikyti ir vystyti skiriami priderami
ištekliai;
- aukšta vadovaujančių darbuotojų kompetencija studijų kokybės vadybos srityje.
Taip pat buvo konstatuota, kad gerai atlikti veiklų/procesų efektyvumo auditai padeda
nustatyti tolesnes procesų stiprinimo galimybes ir išryškina naudojamas geras praktikas.
Išorinio audito metu buvo rekomenduota vidaus auditus laikinai sustabdyti ir, įsigijus
lietuviškąją standarto ISO 9001:2015 redakciją, papildomai apmokyti vidaus auditorius, praplečiant
žinias bei gebėjimus atlikti auditus taikant naujojoje standarto redakcijoje apibrėžtus kriterijus,
požiūrius bei principus. Todėl buvo atlikti 16 iki rugsėjo mėnesio metiniame vidaus auditų plane
numatyti auditai, parengtos jų ataskaitos, informacija apsvarstyta direktorato posėdžiuose, numatyti
korekciniai ir prevenciniai veiksmai. Rengiant metinį auditų planą, didesnis dėmesys skirtas
pagrindiniams, su studijų vykdymu susijusiems procesams, taip pat buvo atsižvelgiama į ankstesnių
auditų, monitoringo rodiklių, metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus. Per 2016 m. užfiksuoti 3
neatitikčių atvejai. Lyginant su 2013–2015 m., užfiksuotų neatitikčių skaičius sumažėjo (2013 m.
užfiksuotos 7 neatitiktys, 2014 m. ir 2015 m. – po 5). Pažymėtina, kad, kaip ir 2015 m., 2016 m. į
neatitikčių registravimą įsitraukė ir studentai.
Vykdytas tolesnis Kokybės vadybos sistemos tobulinimas. Per metus parengta ir paskelbta 8
nauji procedūrų leidimai, tai yra atnaujinta beveik trečdalis visų procedūrų (2015 m. – pusė).
Didesnis dėmesys buvo skirtas grįžtamajam ryšiui iš studentų gauti ir jo analizei. Su VDU
vykdytas bendras projektas „Baigiamųjų kursų studentų pasitenkinimo studijomis apklausa“, kurio
klausimynas parengtas pagal Didžiosios Britanijos „Studentų pasitenkinimo tyrimą“. Išanalizuoti 145
kolegijos absolventų atsakymai, apimantys dėstymą, vertinimą ir grįžtamąjį ryšį, praktiką, akademinę
pagalbą, studijų organizavimą ir vadybą, studijų išteklius, bendrą studijų programos įvertinimą. Taip
pat įvykdytas ir vidinis Kolegijos tyrimas, kurio metu apklausti 246 įvairiose studijų programose ir
studijų formose studijuojantys studentai, prašant įvardyti, kuo patrauklios studijos Marijampolėje ir
išdėstyti tobulintinus aspektus. Tyrime tirtos studijų, praktikų organizavimo, paramos studentams,
administracijos, dėstytojų veiklos, materialiųjų išteklių, sąlygų dalyvauti tarptautiniuose mainuose,
tiriamojoje, meninėje-sportinėje veikloje problemos.

4.5. KOMUNIKACIJA IR MARKETINGAS
Viešieji ryšiai – tai viena iš svarbiausių institucijos veiklos sričių, formuojanti įstaigos įvaizdį
visuomenėje ir vykdanti vidinę bei išorinę komunikaciją. 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 trys žmonės:
skyriaus vedėjas ir du specialistai. Skyriui taip pat priklauso kolegijos muziejus. Kolegijoje diegiant
ISO 2008:9001 standartą buvo sukurta procedūra „Išorinė komunikacija ir marketingas“. Šioje
procedūroje nurodytos viešosios komunikacijos ir marketingo veiklos, jas vykdantys ir atsakingi
asmenys bei terminai.
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4.5.1. Metinio veiksmų plano įgyvendinimo apžvalga
2016 m. buvo laikomasi metų pradžioje sudaryto sistemingo veiksmų plano, kuris Viešosios
komunikacijos skyriuje susidarė iš šių dalių: Viešųjų ryšių ir rinkodaros programos parengimas;
Viešųjų ryšių programos įgyvendinimas ir rezultatų analizės sąsajos su studentų priėmimo rezultatų
aspektu.
Pirmosios dalies vienintelis ir pagrindinis planuotas uždavinys – parengti marketingo veiklos
planą. Toks planas buvo parengtas ir vykdant su reklama susijusius veiksmus buvo atsižvelgta į šiame
plane nurodytus aspektus.
Antroji metinio veiksmų plano dalis yra labai plati, apimanti įvairius aspektus. Pats
svarbiausias iš jų buvo – įvesti naują logotipą į rinką, kas buvo sėkmingai įvykdyta. Kolegijos
reprezentacijoje bet kuriame kanale yra naudojamas naujas logotipas, kurį žmonės pamažu atpažįsta ir
natūraliai priskiria Marijampolės kolegijos vardui. Naujojo logotipo pagrindu buvo sukurta ir
pašventinta kolegijos vėliava, sukurtas bendras elektroninio pašto parašas bei sumaketuota ir
pagaminta begalė kitos reklaminės medžiagos su naujuoju logotipu.
Visus metus sėkmingai vyko kelionės, vizitai į parodas, 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 – nuolat vykdomas veiksmas, kuris ir šių metų plane taip pat figūravo ir buvo įvykdytas.
Skyriaus darbuotojai nuolat kūrė dalinamąją medžiagą, ją maketavo ir spausdino. Taip buvo
maketuojami visų Marijampolės kolegijos renginių kvietimai, pranešimai, skelbimai, kuriami
sveikinimai socialiniams ir verslo partneriams. Pildomos paraiškos, nurašymo aktai ir kiti reikalingi
dokumentai norint atlikti tam tikrus veiksmus. Vienas iš nenutrūkstamų veiksmų – nuolatinis
bendravimas su parneriais, moksleiviais, studentais elektoriniu paštu, telefonu ar tiesiogiai akis į akį.
Taip pat buvo organizuoti ir įgyvendinti renginiai ar konkursai.
Vienas svarbiausių šių metų veiklos plano punktų buvo sukurti naują internetinę svetainę. Šis
punktas sėkmingai išpildytas sukuriant šiuolaikišką ir vizualiai patrauklią kolegijos interneto svetainę
www.marko.lt. Greta lietuviškos svetainės versijos nuo 2016 metų balandžio mėn. taip pat pradėjo
nuolat veikti ir svetainės versija anglų kalba – iki šiol to nebuvo.
Šis žingsnis yra labai svarbus tarptautinio marketingo aspektas. Stebint kolegijos internetinės
svetainės lankomumo statistiką matome, kad svetainė yra lankoma iš labai įvairių pasaulio šalių.
4.5.2. 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 per www.marko.lt tinklalapyje esantį „Palikite mums
žinutę“ kanalą bei Marijampolės kolegijos „Facebook“ profilyje, taip pat „Kur stoti“ forume.
Didžiausias dėmesys studijų programų reklamai buvo skiriamas Studijų mugių (Kaune ir
Vilniuje) metu. Buvo sumaketuota ir atspausdinta dalinamoji medžiaga, kurioje pristatomos studijų
programos. Vykusių studijų mugių metu buvo išdalyta 1–2 tūkst. vienetų dalinamosios medžiagos,
bendrauta su daugiau kaip 160 mokytojų iš skirtingų Lietuvos mokyklų/gimnazijų. Surinkta kontaktų
bazė buvo naudojama susisiekti su mokyklų karjeros centrais ir operatyviai perduoti naujienas apie
kolegijoje vyksiančius renginius, aktualius būsimiesiems studentams.
Mokyklų pageidavimu buvo rengiami vizitai į mokslo įstaigas ir asmeniškai susitinkama su
mokytojais, moksleiviais, abiturientais. Tokie susitikimai paprastai susidėdavo iš trijų dalių: 1.
Bendras Marijampolės kolegijos pristatymas 2. Marijampolės kolegijos vykdomų studijų programų
pristatymas 3. Individualios konsultacijos ir atsakymai į moksleivių klausimus. Auditorijos skaičius
buvo įvairus, jis daugiausia priklausė nuo mokyklos, į kurią buvo vykstama, dydžio. Metų pabaigoje
buvo nuspręsta, kad tokie susitikimai buvo naudingi abiem pusėms, mokiniams buvo pristatytos
kolegijos vykdomos studijų programos, kolegijos darbuotojai tuo metu surinko duomenų apie
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mokinius labiausiai dominančias studijų programas ir kitus aspektus. Taigi, siekiant užtikrinti dar
sklandesnį ir platesnį kolegijos vykdomų studijų programų viešimą mokyklose, metų pabaigoje
vykusiame Akademinės tarybos posėdyje buvo patvirtintos Studijų programų viešinimo gairės.
Dauguma studijų programų viešinimo ir reklamos veiksmų persipina su Karjeros centro
veikla. Vykstant į studijų muges, mokyklas/gimnazijas pateikiamos informacijos pobūdis, kolegijai
atstovaujančios grupės parinkimas, organizaciniai klausimai dažniausiai sprendžiami tariantis ir derint
tolimesnius veiksmus su Karjeros centro vyr. specialiste.
Buvo vykdomas ir kolegijos tinklalapyje www.marko.lt patalpintų studijų programų aprašų
atnaujinimas ir optimizuojamas turinio vizualinis pateikimas. Siūlomos studijų programos pateikiamos
portale www.studyinlithuania.lt ir www.lamabpo.lt
41 lentelė. Viešųjų ryšių sklaidos priemonės
www.marko.lt
www.marijampolieciai.lt
www.marijampolietis.lt
www.kurstoti.lt
www.suduvosgidas.lt
www.stubox.lt
Žurnalas „Veidas“
Žurnalas „Kur stoti?“
Laikraštis „Suvalkietis“
Laikraštis „Miesto laikraštis“
Laikraštis „Mūsų savaitė“
Vilkaviškio laikraštis „Santaka“
Laikraštis „Lietuvos rytas“
Reklaminiai skydeliai mokyklų tinklalapiuose
Elektroninis dienynas „Mano dienynas“
Marijampolės kolegijos „Facebook“ profilis
Moksleivių ir kitų institucijų grupės „Facebook“ socialiniame tinkle
Marijampolės kolegijos profilis „LinkedIn“
Marijampolės kolegijos profilis „YouTube“
Plakatai kolegijos stenduose
Plakatai mokyklose ir miesto viešosiose erdvėse
Radijo stotis „Kapsai“ ( radijo laida: „Aš kolegijoje. Marijampolės kolegija miestui.“)
TV laida „marijampolieciai.lt“
Marijampolės TV
Studijų mugės Kaune ir Vilniuje
Išvykos į Marijampolės miesto ir regiono mokyklas
Bendravimas su visuomene kolegijos tinklalapio skyrelyje „Palikite mums žinutę“
Pokalbiai telefonu ir el. paštu
Konsultavimas www.kurstoti.lt forume
Reklaminė medžiaga (lankstinukai, skrajutės, plakatai, stendai)

4.5.3. Bendradarbiavimas su partneriais
Sėkminga Marijampolės kolegijos veikla neatsiejama nuo glaudaus bendradarbiavimo su
partneriais. Ši veikla buvo plėtojama ištisus metus. Kolegijos tinklalapyje ir kitose sklaidos priemonėse
buvo viešinamos partnerių ir kartu su jais vykdomų projektų naujienos. Įvairios institucijos ir verslo
įmonės buvo nuolat kviečiamos į kolegijos renginius, informuojamos apie studijų programų ir kitas
kolegijos naujienas. Jiems taip buvo maketuojami ir siunčiami įvairūs sveikinimai, dalyvaujama
partnerių organizuotuose renginiuose. Įvairiomis progomis talpintos padėkos ir sveikinimai spaudoje.
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4.5.4. Kita svarbi informacija
2016 metais buvo atnaujinti Viešosios komunikacijos ir marketingo skyriaus vedėjo ir
specialistų pareiginiai nuostatai. Nuo 2016 rugsėjo 19 d. VKMS skyriui pradėjo vadovauti naujas
vedėjas.

4.6. Institucinė kultūra
4.6.1. Vidinė komunikacija
Be viešosios komunikacijos ir marketingo, VKMS 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.
Siekiant užtikrinti Marijampolės kolegijos internetinėje svetainėje skelbiamos informacijos
kokybę ir savalaikį atnaujinimą, 2016.10.04 direktoriaus įsakymu Nr. 1V_16-0118, buvo patvirtintas
„Asmenų, atsakingų už kuruojamų sričių informacijos pateikimą, atsakomybių sąrašas“.
Visus metus buvo vykdomi kolegijos bendruomenės renginiai. Tokių renginių tikslas – telkti
bendruomenę, stiprinti bendruomeniškumo dvasią, gerinti organizacijos mikroklimatą ir vidinę kultūrą.
Vienas didžiausių tokių renginių – iškilmingas Marijampolės kolegijos įkūrimo 15 metų jubiliejaus
paminėjimas.
4.6.2. Kultūrinė veikla
Kultūros klube „Aistuva“ 2016 m. veikė šie kolektyvai: Tautinio meno ansamblio
„Sūduonėlė“ šokėjų, dainininkų ir kanklininkių grupės, Lengvosios muzikos studija, Raiškiojo žodžio
studija, istorinio šokio grupė „Reverence“ (kolegijos darbuotojų,kolegijos choro grupė. 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 ir tarptautiniuose renginiuose. Propagavo nacionalinę kultūrą užsienio
šalyse ir taip garsino kolegijos vardą. Tautinio meno ansamblis „Sūduonėlė“ 2016 m. gegužės mėn.
28–30 koncertavo tarptautiniame jaunimo kolektyvų festivalyje (Festival of Culture Partnership Cities)
kartu su kolektyvais iš Kroatijos, Rumunijos, Serbijos, Baltarusijos, Rusijos, Vengrijos. Ansamblio
vadovė – Vida Mickuvienė, dainininkių grupės – Lina Miliuvienė, šokėjų – Ermana Grincienė.
Reklamuodami kolegiją ir palaikydami ryšius su lietuviais, gyvenančiais Punske ir Seinuose,
„Sūduonėlė“ ir Raiškiojo žodžio studijos studentai (vadovė Vida Mickuvienė) koncertavo Punsko
licėjaus ir St. Girėno gimnazijos moksleiviams (02-19). Po koncertinės programos ir kolegijos
pristatymo, kurį vedė Viešųjų ryšių skyriaus darbuotojai, vyko studentų susitikimas su moksleiviais,
dalyvavo abiejų Punsko mokyklų, kolegijos direktoriai ir Lietuvos konsulato Seinuose atstovas.
Tradiciškai „Sūduonėlė“ ir Raiškiojo žodžio studija parengė Vasario 16-osios programą. Šie
kolektyvai koncertavo tradiciniame kolegijos renginyje „Mažoji Kūčia“. Nuo 2016 m. lapkričio
mėnesio pradėjo repetuoti kanklininkių grupė (vadovė Rasa Slankauskienė), kurios pirmasis
pasirodymas buvo „Mažoji Kūčia“ renginyje. Raiškiojo žodžio studijos dalyviai skaitė ir vedė Rugsėjo
pirmosios šventę, Teisės studijų programos respublikinę konferenciją (05-11), studenčių-dainininkių
solinį koncertą (03-01), kolegijos 15 metų jubiliejaus šventę; buvo parengta kompozicija K. Griniaus
150-ųjų gimimo metų jubiliejinei konferencijai (12-15).
2015 m. pradėjusi repetuoti kolegijos choro grupė (vadovė Alma Sakalauskienė) dainavo
Kovo 11-osios minėjime ir kolegijos 15 metų jubiliejaus šventėje.
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Lengvosios muzikos grupė (vadovas Tomas Makluševičius) parengė koncertą „Nes jau
pavasaris“ (03-01), dainavo „Pusdiplomio“, „Šauniausio studento“ rinkimų, „Metų dėstytuvo“,
Rugsėjo 1-osios renginiuose.
Rugsėjo 23–24 dienomis studentų saviveiklininkų aktyvas keliavo po buvusias Prūsijos žemes
nuo Tilžės iki Karaliaučiaus, aplankė lietuviškas saleles Ragainėje, Tolminkiemyje, susitiko su Įsruties
(Černiachovsko) pedagoginio instituto studentais. Kelionę padovanojo Marijampolės Kristijono
Donelaičio draugija.
Dvaro istorinio šokio grupė „Reverence“ (vadovė Daina Misiukevičienė) sėkmingai
koncertuoja įvairiose Sūduvos ir kitose Lietuvos vietose, renginiuose, dvaruose populiarindama ir
skleisdama žinią apie Marijampolės kolegiją, įsikūrusią istorinėje vietoje – buvusiame Kvietiškio
dvare. Metų pasirodymai:
1. Marijampolės TAU tarptautiniame šokių festivalyje, 2016-01-21
2. Tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda ADVENTUR, 2016-01-22
3. Programa K. Oginskiui Marijampolės kultūros centre, 2016-01-26 (režisierė ir atlikėja V.
Kochanskytė)
4. „Muziejų naktis Kvietiškio dvare“, 2016-05-20
5. Atrestauruotų Paežerių dvaro rūmų iškilmingas atidarymas, 2016-05-21
6. Šokiai Marijampolės muziejų organizuotame „Muziejų kelyje“, 2016-09-06
7. Programa „Paežerių muziejų kelio dienoje“, 2016-09-09
8. „Kvietiškio dvaro diena“. Renesanso ir XIX a. epochų šokiai, 2016-09-17
9. Prienų kultūros centro atidarymas, 2016-10-28
10. Programa Prienų savivaldos 225 m. minėjime Prienų kultūros centre, 2016-11-15
4.6.3. Sportinė veikla
Panaikinus privalomus kūno kultūros užsiėmimus, kolegijos sporto kolektyvai ir visa sportinė
veikla gyvuoja pasikeitusiomis sąlygomis. Tai negalėjo neatsispindėti veikloje. Tapo sunkiau formuoti
sporto kolektyvus, organizuoti renginius, įtraukti studentus į savarankiškas pratybas. Tačiau mes
sugebėjome ne tik išlaikyti turimas pozicijas, bet kai kuriuose srityse ir praplėsti veiklą. Pasirašius
bendradarbiavimo sutartis su Marijampolės sporto klubais „Visata“ ir „Kadis“, kurie pritraukė rėmėjų,
šiuo metu turime dvi profesionalias krepšinio komandas, kurios garsina kolegiją ir sudaro galimybę
studentams kelti sportinį meistriškumą. Vaikinų krepšinio komanda „Kolegija“ jau ketvirti metai
dalyvauja Lietuvos studentų lygos, o moterų komanda „Kolegija-Sūduvis“ – Lietuvos moterų
krepšinio „Akvilės“ lygos varžybose. Prieš dvejus metus, pakeitus laisvai pasirenkamų dalykų tvarką,
pajutome sportinės veiklos aktyvumą, bešališką kontaktą su studentais. Pakvietėme naujų narių į
sporto kolektyvus, optimaliau išnaudojame kolegijos sporto bazę. Tradiciškai kolegijoje veikia keturi
sporto kolektyvai: krepšinio (v), tinklinio (v), lengvosios atletikos, stalo teniso. Šiais mokslo metais
praplėtėme kolektyvų gretas suburdami vaikinų futbolo komandą, kuri sėkmingai pasirodė
respublikinėse varžybose. Pagrindinis kolektyvų tikslas – Lietuvos kolegijų sporto žaidynės.
2016 metai kolegijos kolektyvams buvo sėkmingi: tinklinio ir futbolo komandos, laimėjusios
Lietuvos kolegijų sporto žaidynių „B“ grupės varžybas, kitais metais prisijungs prie krepšinio
komandos ir turėsime net 3 kolektyvus rungtyniausiančius „A“ grupės varžybose.
Po ilgos pertraukos šiais metais buvo renkamas kolegijos geriausių sportininkų penketukas.
Kandidatų buvo pakankamai daug. Galime pasidžiaugti, kad mūsų geriausieji rungtyniauja meistrų
komandose, kurios dalyvauja Lietuvos čempionatuose ir iškovoja apdovanojimus.
Būtina paminėti ir tradiciniais tapusius „Judėjimo savaitės“ renginius. Jie vykdomi jau penkti
metai ir orentuoti į kolegijos bendruomenę. Tai europinis projektas, vykdomas daugelyje šalių tuo
pačiu laiku. Bendradarbiaujant su LKSKA „Nemunas“, kuris kuruoja šį renginį Lietuvoje ir aprūpina
renginio atributika bei suvenyrais, mes siūlome kolegijos bendruomenei penkių dienų renginius: nuo
teorinių užsiėmimų iki netradicinių praktinių užsiėmimų. Malonu, kad šiais metais skirta padėka
Marijampolės kolegijos bendruomenei už darbą, organizuojant europinį projektą „Move week“ ir
aktyvų bendradarbiavimą.
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Aktyviai bendradarbiaujama su LKSKA „Nemunas“, Marijampolės savivaldybe, Lietuvos
kolegijų sporto komitetu. Dalyvaujama jų vykdomuose renginiuose, vykdome įvairias varžybas,
ruošiame projektus, gauname paramą. Galima paminėti tradicinius renginius: Suvalkijos-Dzūkijos
regiono šeimų sporto šventę, Lietuvos kolegijų krepšinio ir tinklinio zonines bei finalinias varžybas,
„Judėjimo savaitės“ renginius ir kt.
Studentų sportinei veiklai sudarytos geros sąlygos. Jie laukiami ne tik sporto kolektyvuose,
bet turi galimybę ir savarankiškai sportuoti. Šiais metais suremontuota kolegijos sporto bazė tapo
žymiai patrauklesnė, tačiau apmaudu, kad galimybe mankštintis savarankiškai pasinaudoja gana mažai
studentų. Reikia manyti, kad, pertvarkius laisvai pasirinkamų dalykų tvarką, šie užsiėmimai ateityje
bus dar masiškesni.
42 lentelė. Kolegijos sportinės veiklos kryptys 2014-2017m.m.
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Tinklinis,v
Lengvoji atletika
Stalo tenisas
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Profesionalios krepšinio komandos:
Vaikinai
Merginos

Tradiciniai renginiai:
Judėjimo savaitės renginiai
Suvalkijos-Dzūkijos regiono šeimų
sporto šventė
Kolegijos bendruomenės sporto šventė
Kalėdiniai atskirų sporto šakų
renginiai: stalo teniso, krepšinio,
tinklinio
Atvirų durų dienos, savarankiškos
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Vaizdinė agitacija ir reklama
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6

Bendradarbiavimas su kitomis
institucijomis

+

+

+

Pastabos
2016 m. praplėtėme sporto kolektyvų
gretas: suburta vaikinų salės futbolo
komanda

Vaikinų komanda dalyvauja LSKL
varžybose.
Merginų komanda dalyvauja
LMK „Akvilės“ L varžybose.
2014–2015 m. m. nutrūko kolegijos
bendruomenės
sporto
šventės
vykdymas. Šį renginį pakeitė atskirų
sporto šakų taurės varžybos skirtos
studentams.

2016–2017
m.
m.
studentų
savarankiškoms pratyboms skiriama
dar daugiau valandų ir patogesniu
laiku.
Atnaujinamas internetinis puslapis
bei stendinė medžiaga.

Analizuojant lentelę matyti, kad per šį laikotarpį padidėjo sporto kolektyvų skaičius. 2014 m.
suburta moterų krepšinio komanda „Kolegija-Sūduvis“, todėl užregistruota studenčių komanda,
startuosianti Lietuvos kolegijų sporto žaidynėse. Vaikinų krepšinio komanda dalyvauja LSKL. 2014
m., mažėjant kolegijos bendruomenės aktyvumui, neįvyko sporto šventė. Ją keitė atskirų sporto šakų
taurės varžybos. Pastaruoju metu daugėja „Judėjimo savaitės“ renginių.
Vykdyti Vykdyti stambiausi renginiai 2014–2017 m. m.
„Judėjimo savaitė“ kolegijos bendruomenei.
Kalėdiniai atskirų sporto šakų turnyrai.
Suvalkijos-Dzūkijos šeimų sporto šventė.
Lietuvos kolegijų vaikinų krepšinio, tinklinio ir futbolo „B“ diviziono finalinės varžybos.
Svariausi pasiekimai 2014–2017 m. m.
2015 m. moterų krepšinio komanda „Kolegija-Sūduvis“ - LMK“A“lyga – II vieta.
2016 m.vaikinų krepšinio komanda – LSKL II gr. – III vieta.
2016 m. vaikinų tinklinio komanda – Lietuvos kolegijų žaidynės „B“ grupė – I vieta.
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2016 m. vaikinų futbolo komanda – Lietuvos kolegijų žaidynės „B“ grupė – I vieta.
2016 m. vaikinų krepšinio komanda – Lietuvos kolegijų žaidynės „A“ grupė – III vieta.
Kolegijos sportinės veiklos tikslai:
1. Formuoti sporto kolektyvus pagal žmogiškuosius ir materialuosius išteklius.
2. Ruošti kolegijos komandas respublikinėms varžyboms, kelti žaidėjų sportinį meistriškumą.
3. Skatinti visą kolegijos bendruomenę dalyvauti renginiuose, sportuoti savarankiškai.
4. Gausinti sportuojančiųjų gretas.
5. Garsinti kolegijos vardą.
6. Tęsti bendradarbiavimą su įvairiomis institucijomis ir pritraukti lėšų sportinei veiklai ir
sporto bazės priežiūrai bei atnaujinimui.
4.6.4. Tradicijos ir bendruomenės renginiai
43 lentelė. Tradiciniai renginiai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Renginio pavadinimas
„Neužmirštuolių akcija mieste“
Vasario 16-osios minėjimas
Atvirų durų dienos
Kovo 11-osios minėjimas „Aš – Lietuvos ateities signataras“
MKSA renginys „Metų dėstytuvas“
Kraujo donorystės akcija
Šauniausio studento rinkimai
Akcija „Darom“
Tarptautinė buhalterių diena „Skaičių bitės“
Krepšinio 3x3 turnyras, kolegijos dėstytojui ir treneriui Algirdui
Burlėgai atminti
„Muziejų naktis“ Kvietiškio dvare
MK - Miesto dienose'16
Diplomų įteikimo šventė
Pirmakursių stovykla
„Švęskime naujųjų mokslo metų pradžią kartu!“
Pirmakursių „Krikštynos“
Dviračių žygis
Neatlygintinos kraujo donorystės akcija
„Pyragų diena“
2016 m. geriausių Marijampolės kolegijos sportininkų pagerbimas
„Top-5“

Data
2016-01-13
2016-02-15
2016-03-03
2016-03-09
2016-03-17
2016-04-11
2016-04-21
2016-04-25
2016-05-11
2016-05-19
2016-05-20
2016-05-27 – 2016-15-29
2016-06-23
2016-08-19 –2016-08-21
2016-09-01
2016-09-08
2016-09-30
2016-10-26
2016-12-01
2016-12-21

4.7. AKADEMINĖ ETIKA
Per 2016 metus vyko 4 akademinės etikos komiteto posėdžiai, kuriuose svarstytas ir parengtas
Marijampolės kolegijos akademinės etikos komiteto darbo reglamentas, aptarta komiteto iniciatyva dėl
priemonių, įgalinančių mažinti akademinio nesąžiningumo apraiškas kolegijoje ir kiti klausimai.
2016 m. balandžio mėnesį kolegijos Akademinės etikos komitetas inicijavo diskusijas
katedrose, programų komitetuose, studentų atstovybėje dėl priemonių, padedančių mažinti akademinio
nesąžiningumo (plagijavimo, nusirašinėjimo egzaminų, atsiskaitymų metu) apraiškas kolegijoje.
Vadovaujantis Lietuvoje atliktais akademinio sąžiningumo tyrimais, kitų aukštųjų mokyklų patirtimi,
kolegijos akademinei bendruomenei buvo pateiktas sąrašas priemonių, dėl kurių buvo prašoma
diskutuoti ir teikti pasiūlymus.
2016 m. rugsėjo mėn. pirmųjų kursų studentai supažindinti su Etikos kodeksu.
2016 metais kelis kartus keitėsi kolegijos Akademinės etikos komiteto narių sudėtis, kadangi
Studentų atstovybė du kartus keitė savo atstovus komitete.
Per 2016 metus gauti du tarnybiniai pranešimai iš kolegijo akademinės bendruomenės narių
apie galimai padarytus akademinės etikos pažeidimus.
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5. PRIEDAI
5.1. priedas. SVARBIAUSI METŲ ĮVYKIAI
5.1.1. Chronologiškai pagal datas išvardyti kolegijai reikšmingi metų įvykiai

Renginio pavadinimas
„Neužmirštuolių akcija mieste“
Aukštųjų mokyklų studijų mugė Kaune
Studijų mugė „Studijos 2016“ Vilniuje

Data
2016-01-13
2016-01-29
2016-02-04 - 2016-02-06

Vasario 16-osios minėjimas
Laisvosios muzikos studijos koncertas „Nes jau pavasaris!“
Atvirų durų dienos
Kovo 11-osios minėjimas „Aš – Lietuvos ateities signataras“
Mokslinio - praktinio seminaro „Nevyriausybinių organizacijų veikla
bendruomenėje: iššūkiai ir galimybės"
MKSA renginys „Metų dėstytuvas“
Kraujo donorystės akcija
Renginys „Planuok karjerą atsakingai“
Susitikimas, skirtas Socialinio darbo studijų programos absolventams

2016-02-15
2016-03-01
2016-03-03
2016-03-09
2016-03-14

Seminaras „Sėkmė palieka pėdsakus...“
Inscenizuotas teismo posėdis / Sporto čempionų programa
Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Mokslas ir praktika:
aktualijos ir perspektyvos“
Šauniausio studento rinkimai
Akcija „Darom“
Sportiška šeima
Pasaulio virtuvės Marijampolės kolegijoje
Festivalis „Šokio korys“
Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Lietuvos teisinės
valstybės istorinė patirtis ir ateities iššūkiai“
Tarptautinė buhalterių diena „Skaičių bitės“
Krepšinio 3x3 turnyras, kolegijos dėstytojui ir treneriui Algirdui
Burlėgai atminti
„Muziejų naktis Kvietiškio dvare“
MK - Miesto dienose'16

2016-04-19
2016-04-20
2016-04-21

2016-05-20
2016-05-27 – 2016-15-29

Diplomų įteikimo šventė
Pirmakursių stovykla

2016-06-23
2016-08-19 –2016-08-21

2016-03-17
2016-04-11
2016-04-16
2016-04-18

2016-04-21
2016-04-25
2016-04-30
2016-05-05
2016-05-11
2016-05-11
2016-05-11
2016-05-19

„Švęskime naujųjų mokslo metų pradžią kartu!“
Pirmakursių krikštynos
„Ten, kur Kvietiškio dvaras stovėjo“
Mokslinė praktinė konferencija „Veiksmingas suaugusiųjų mokymas“

2016-09-01
2016-09-08
2016-09-17
2016-09-28

Dviračių žygis
„Neeilinė PROFADIENIO paskaita!“
Paramos Etiopijos mokyklai projektas

2016-09-30
2016-10-05
2016-10-17
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Neatlygintinos kraujo donorystės akcija
Marijampolės kolegijos 15 metų jubiliejus
Lietuvos kolegijų salės futbolo zoninės varžybos
„Pyragų diena“
Renginys-degustacija „Antono master class“
Konferencija su sporto žurnalistu D. Matvejevu
2016 m. geriausių Marijampolės kolegijos sportininkų pagerbimas
„Top-5“

2016-10-26
2016-11-11
2016-11-30
2016-12-01
2016-12-06
2016-12-07
2016-12-21

5.2. priedas. MONITORINGO RODIKLIAI
5.2.1. Rodiklių pavadinimai ir reikšmės
Proceso
Nr.

Procesas

Rodiklio reikšmė

Monitoringo rodikliai

2015 m.

1.

2.

Strateginis
valdymas,
vadovybinė
analizė ir
savianalizė

Personalo
valdymas ir
mokymai

1.1. Lėšų, vidutiniškai tenkančių vienam
studentui studijų srityse, rodiklis (MOSTA
13.9) (ne mažiau kaip 70 proc. MK norminės
studijų pakopos kainos).
1.2. Įstojusiųjų konkursinių balų pagal studijų
programas rodiklis (ne mažiau kaip 60 proc.).
1.3. Akademinės grupės studentų skaičiaus
vidurkis.
2.1. Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį
(pripažintų menininkų), užimtų etatų ir bendro
dėstytojų užimtų etatų santykio rodiklis
(MOSTA 15.3.) (minimali vertė 5 proc.).
2.2. Dėstytojų, einančių antraeiles pareigas, t.
y. laisvu nuo darbo pagrindinėje darbovietėje
metu, užimtų etatų ir bendro dėstytojų užimtų
etatų santykio rodiklis. (MOSTA 15.4.) (65
proc.).
2.3. Aukštosios mokyklos administracijos
kartu su kitais darbuotojais užimtų etatų ir
dėstytojų kartu su mokslo darbuotojais užimtų
etatų santykio rodiklis. (MOSTA 15.5.) (ribinė
vertė – 60 proc.).
2.4. Aukštosios mokyklos administracijos
kartu su kitais darbuotojais užimtų etatų ir
aukštosios mokyklos studentų visos darbo
dienos ekvivalentu santykio rodiklis. (MOSTA
15.6.) (25 proc.)
2.5. Mokslininkų, dėstančių studijų krypties
dalykus įvairiose studijų programose,
santykinė dalis. (100 proc.)
2.6. Dėstytojų, suskirstytų amžiaus grupėmis,
(jaunesni nei 25 metų;
25–29 metų ;
30–34 metų ;
35– 39 metų;
40–44 metų;
45–metų;
50–54 metų;
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39

2016 m.
n.d.

76,9

100

12,94

13,27

10,6 %

13,1 %

22,4 %

25,3 %

67,1 %

n.d.

4,0 %

n.d.

71

82,4

5 – 4,85
6 – 5,83
17 – 16,50
13 – 12,62
18 – 17,48

1 – 0,94
3 – 2,83
9 – 8,49
21 – 19,81
13 – 12,26
19 – 17,92

Proceso
Nr.

Procesas

55–59 metų;
60–64 metų ;
65 metų ir vyresni), santykis su visu dėstytojų
skaičiumi.

3.

Materialiųjų
išteklių ir
infrastruktūros
valdymas

Rodiklio reikšmė

Monitoringo rodikliai

2.7. Bendro darbuotojų skaičiaus pokyčio
rodiklis per kalendorinius metus.
2.8. Etatų sąrašo kitimo rodiklis, proc.
(pareigybių ir darbo krūvių).
2.9. Dėstytojų kvalifikacinių reikalavimų
atitikties rodiklis, proc. (siekiamybė 98 proc.)
2.10. Studentų skaičiaus, tenkančio vienam
darbuotojui, teikiančiam pagalbą studijų ir
mokslinių tyrimų vykdymui, rodiklis (maks. 65)
3.1. Iš viso lėšų, vidutiniškai tenkančių 1
studentui, rodiklis (Eur).
3.2. Bendrojo patalpų ploto, tenkančio vienam
studentui, rodiklis (MOSTA minimalus 2016
m. – 8,7)
3.3. Pastatų ir patalpų atnaujinimo rodiklis
(MOSTA minimalus 2016 m. - 5,2).
3.4. Renovuotų pastatų, patalpų skaičius.
3.5. Technologinės (meninės kūrybos)
įrangos atnaujinimo rodiklis (MOSTA 13.3,
minimalus 2016 m. – 28,7).
3.6. Aprūpintų ir/ar atnaujintų reikalinga
įranga auditorijų ir laboratorijų skaičius.
3.7. Bibliotekos (bibliotekų) fondų atnaujinimo
rodiklis (minimali vertė 2015 m. – 5,8).
3.8. Bibliotekos (bibliotekų) fizinių darbo vietų
rodiklis. (MOSTA 13.5. Maksimalus 2016 m. –
18,2).
3.9. Bibliotekos (bibliotekų) kompiuterizuotų
darbo vietų rodiklis (pagal MOSTA 13.6.
maksimalus 2016 m. – 184,9).
3.10. Kolegijos belaidžiu ryšiu padengiamo
bendrojo patalpų ploto rodiklis (ne mažiau
kaip 50 proc. ploto).
3.11. Informacinių technologijų išteklių
atnaujinimo rodiklis (pagal MOSTA 13.8.
minimalus 2016 m. – 13,6)
3.12. Atnaujintų kompiuterizuotų darbo vietų
skaičius
3.13. Kompiuterizuotų auditorijų su
interneto prieiga skaičius
3.14. Įdiegta Dokumentų tvarkymo
informacinė sistema
3.15. Šiluminės ir elektros energijos
sunaudojimo rodiklis (Eur)
3.16. Žemės ūkio produkcijos iš mokomojo
ūkio pelningumo rodiklis
3.17. Valgyklų veiklos pelningumo rodiklis
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2015 m.
20 – 19,42
22 – 21,36
2 – 1,94
Iš viso
103dėstytojai
6%

2016 m.
20 – 18,88
18 – 16,98
2 – 1,89
Iš viso
106 dėstytojai
0

X

X

96,12 %

96,82 %

147,6

15,7

1220

2465

24,1

n.d.

3,9

n.d.

17
73,1

12
n.d.

1

1

3,7

n.d.

20

n.d.

69,1

n.d.

80

80

42

n.d.

34

34

39

39

1

1

106470

160110

12000

16187

35300

3500

Proceso
Nr.

4.

5.

6.

Procesas

Pirkimai

Projektų
valdymas

Tarptautiniai
ryšiai ir judumas

Rodiklio reikšmė

Monitoringo rodikliai

3.18. Transporto poreikiams išleistos lėšos
3.19. Lėšos, gautos iš teikiamų paslaugų (nuoma,
maitinimas ir kt.)
4.1. Viešųjų pirkimų metu išleistų lėšų
santykis su planuotomis išleisti pirkimams
lėšomis, numatytomis pirkimų plane (proc.)
4.2. Viešųjų pirkimų plano savalaikis
vykdymas (vėlavimų skaičius)
4.3. Kolegijos darbuotojų ir išorės atstovų
nusiskundimų skaičius dėl viešųjų pirkimų
vykdymo
5.1. Pateiktų paraiškų dalyvauti ES ir
investicinių projektų konkursuose skaičius
5.2. Marijampolės kolegijoje įgyvendinamų
projektų skaičius
5.3. Projektų, kuriuose Marijampolės
kolegija dalyvauja kaip partneris/ dalyvis,
skaičius
5.4. Projektuose dalyvaujančių (mokymuose,
konferencijose, stažuotėse ir kt.)
dėstytojų/darbuotojų skaičius
5.5. Projektuose dirbančių
dėstytojų/darbuotojų skaičius
5.6. Darbo užmokestis įgyvendinant
projektus (Eur)
5.7. Kolegijos papildomų pajamų kiekis vykdant
projektinę veiklą (Eur)
5.8. Išleistos lėšos investicijoms į Kolegijos
infrastruktūrą (Eur)
6.1. Erasmus išvykstančių studentų judumo
studijoms ir praktikai rodiklis (proc. nuo
bendro studentų sk.)
6.2. Erasmus atvykstančių studentų judumo
studijoms
ir praktikai rodiklis (proc. nuo bendro studentų
sk.)
6.3. Erasmus išvykstančių dėstytojų ir
administracijos
personalo judumo dėstymui/mokymuisi
rodiklis (proc. nuo bendro dėstytojų sk.)
6.4 . Erasmus atvykstančių dėstytojų ir
administracijos darbuotojų judumo
dėstymui/mokymuisi rodiklis (proc. nuo
bendro dėstytojų sk.)
6.5. Erasmus programos neišnaudotų lėšų dalis
(proc. ne daugiau 5 proc.)
6.6.Galiojančių bendradarbiavimo sutarčių su
aukštojo mokslo institucijomis ir
organizacijomis užsienyje sutarčių skaičius
(vnt.)
6.7. Dvišalio bendradarbiavimo įgyvendintų
veiklų skaičius (vnt.)
6.8. Tarptautinės patirties sklaidos vienetų
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2015 m.
17500
83888

2016 m.
15251
209569

n.d.

n.d.

0

0

0

0

2

1

2

0

4

0

3

0

17

0

21223,36

0

68834,51

0

-

0

1,55

1,37

0

0,25

13 %

6,60

8

2,83

1,07

0,55

11

16

n.d.

n.d.

30

2 sklaidos

Proceso
Nr.

Procesas

Rodiklio reikšmė

Monitoringo rodikliai

2015 m.
(renginys, pranešimas, straipsnis, pristatymas,
diskusija ir t. t.) skaičius (vnt.)

8.9. Parengtų jungtinių su užsienio partneriais
studijų programų skaičius (vnt.).
8.10. Studijų dalykų, pritaikytų dėstyti
užsienio kalba, skaičius.
8.11. Tarptautinių studijų modulių, parengtų
užsienio kalba, skaičius.
7.1. Internetinių apklausų skaičius (vnt.).
7.2. Suorganizuotų reklaminių (studijų mugės,
išvykos į mokyklas) renginių skaičius
7.3.www.marko.lt tinklapio nauji vartotojai

7.

8.

Išorinė
komunikacija ir
marketingas

Mokslo
taikomoji veikla

7.4. Kolegijos „Facebook“ narių skaičius
7.5. „Facebook“ populiarų pranešimų dalis su
bendru „Facebook“ pranešimų kiekiu (proc.)
7.6. Publikuotų straipsnių ir pranešimų
visuomenės informavimo priemonėse
skaičius
7.7. Viešiesiems ryšiams panaudotų lėšų kiekis
(Eur)
7.8. Bendras išleistų lėšų santykis su įstojusiųjų
(besimokančiųjų) skaičiumi
8.1. Lėšų kiekis, ŠMM skirtas mokslo
taikomosios veiklos (MTV) skatinimui (Eur)
8.2. MK lėšų kiekis, skirtas MTV vykdymui (ne
mažiau kaip 1450 Eur/m.)
8.3. MK dėstytojų publikacijų skaičius
recenzuojamuose mokslo žurnaluose
8.4. „HOMO-SOCIETASTECHNOLOGIAE“ išleistų numerių skaičius
per metus (ne mažiau kaip 1)
8.5. Organizuotų mokslinių praktinių
konferencijų skaičius (ne mažiau kaip 2 per
metus)
8.6. Dėstytojų pranešimų skaičius
konferencijose su
recenzuojamu leidiniu
8.7. Klasterių metinių veiklos planų
vykdymas (ne mažiau 80 proc. nuo planuotų
publikacijų sk.)
8.8. Darbuotojų, dalyvaujančių MTV,
skaičius (vnt.)
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2016 m.

renginiai,
5 straipsniai
marko.lt,
3 projektų
pristatymai
diskusijose,
20
pranešimų
FB paskyroje
0

0

4

20

0

0

1
17

1
25

35320
(26,3% nuo
visų
lankytojų)
1690
52%

28495 (25,1%
nuo visų
lankytojų)

467

1147

20290

43 299,29

20290/321

43 299,29/218

6715

8800

1925

8910

3

3

1

1

4

4

1

15

Neįvykdytas

Neįvykdytas

Daugiau kaip
20

Daugiau kaip
20

2598
62%

Proceso
Nr.

Procesas

8.9. MK vykdomų MTV projektų apimtys (Eur).
8.10. Atliktų taikomųjų tyrimų (išskyrus
užsakomuosius) skaičius
8.11. Užsakomųjų tyrimų skaičius ir uždirbtų
lėšų kiekis
8.12. Išleistų monografijų skaičius
8.13. Dėstytojų metodinių leidinių, pripažintų
nustatyta tvarka, skaičius.
8.14.MK išleistų recenzuojamų konferencijų
leidinių skaičius
8.15. Užsienio autorių publikacijų žurnale
„HOMO- SOCIETAS – TECHNOLOGIAE“
skaičius
8.16. MK dėstytojų straipsnių žurnale
„HOMO- SOCIETAS- TECHNOLOGIAE“
skaičius
8.17. Mokslo populiarinimui skirtų
informacinių priemonių (straipsnis, renginys,
lauko diena ir t. t.) skaičius
8.18. Studentų baigiamųjų darbų, tiriančių
regiono ir šalies įmonių ir įstaigų praktines
problemas, skaičius procentais nuo visų
baigiamųjų darbų. (Raštinis įmonės
atsiliepimas, recenzento vertinimas, vertinimo
komisijos atsiliepimai, ne mažiau 50 proc.)
8.19. Įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų
konsultavimo sutarčių skaičius
8.20. Iš konsultacijų uždirbtų lėšų kiekis

9.

10.

Kvalifikacijos
tobulinimo
paslaugų
teikimas

Ketinamų
vykdyti studijų
programų

Rodiklio reikšmė

Monitoringo rodikliai

9.1. KT renginių dalyvių (klausytojų ir
lektorių) skaičius
9.2. Renginių skaičius (pagal formas)
9.3. Išduotų KT pažymėjimų skaičius
9.4. Lėšos, gautos už pravestus mokymus
9.5. Veiklos pajamų ir išlaidų santykis
9.6. Patenkintų mokymų organizavimu ir
turiniu (gerai ir l. gerai) klausytojų dalis (proc.
nuo visų apklaustųjų)
9.7. Patenkintų mokymų organizavimu (gerai
ir l. gerai) lektorių dalis(proc. nuo visų
apklaustųjų)
9.8. Patvirtintų KT programų skaičius
9.9. Naujų pasiūlytų ir įvykdytų mokymų
apimties dalis (proc., ak. val.) bendroje KT
paslaugų teikimo apimtyje
9.10. KT renginių apimtis (ak. val.)
10.1. Parengtų ir akredituotų ketinamų
programų santykis proc. (ne mažiau 50 proc.)
10.2. Paskelbtų naujų programų ir suformuotų

67

2015 m.
72162
7

0
3

10,84

0

0
0

0
0

1

1

1

0

4

1

Vykdyta.
(nėra
apskaitos
metodikos)
Įvykdytas. ne
mažiau kaip
80 proc.

Vykdyta (nėra
apskaitos
metodikos)

Nepakito

Nepakito

Gaunama tik
vykdant
projektinę
veiklą.
2279

Nėra

100
1777
25817
126/1
28% gerai;
72% labai
gerai

121
1956
23675
157/1
15% gerai;
80% labai
gerai; 5%
patenk.
5% gerai; 95%
labai gerai

10% gerai;
90% labai
gerai
21
38 renginiai
(75%)

2016 m.

Įvykdytas. ne
mažiau kaip
80 proc.

2378

21
21 renginys
(20%)

878
100%

850
100%

100%

0

Proceso
Nr.

Procesas

Rodiklio reikšmė

Monitoringo rodikliai

2015 m.
rengimas ir
akreditavimas

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Vykdomų
studijų
programų
tobulinimas ir
akreditavimas

Tvarkaraščių
rengimas

Studijų
programos
realizavimas

Studijų rezultatų
administravimas

Studijų rezultatų
baigiamasis
vertinimas

Studijų baigimo
dokumentų
išrašymas ir
įteikimas
Socialinės
paramos

2016 m.

priėmimo metu programų santykis

11.1. Studentų, patenkintų pasirinkta studijų
programa, proc. (ne mažiau kaip 80 proc.)
11.2. Absolventų teigiamai vertinančių studijų
programą proc. (ne mažiau kaip 80 proc.)
11.3. Darbdavių teigiamai vertinančių studijų
programą proc. (ne mažiau kaip 80 proc.)
11.4. Vertintų ir maksimaliam terminui
akredituotų programų santykis proc. (ne mažiau
kaip 50 proc.)
11.5. Besikreipiančių klientų,
pageidaujančių neformaliuoju būdu įgyti
kompetencijas, skaičius
11.6. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų
vertinimų skaičius
12.1. Neatitikčių skaičius dėl netinkamai parengto
paskaitų tvarkaraščio (0)
13.1.Dėstytojų kvalifikacinės sudėties
atitiktis bendriesiems studijų programų
reikalavimams proc. (100 proc.)
13.2. Studentų, neturinčių akademinių skolų sk.
(proc. ne mažiau kaip 80 proc.)
13.3.Lėšos, skirtos dalyko studijų realizavimo
materialinei bazei atnaujinimui, įskaitant
literatūrą (Eur, ne mažiau kaip 0,5 proc. nuo
biudžeto)
13.4.Mokslo metais nutraukusiųjų studijas
skaičiaus ir bendro studentų skaičiaus santykio
rodiklis (maks. 34, min. 5 proc.)
14.1. Likvidavusių skolas studentų skaičiaus
santykis su bendru skolininkų skaičiumi

92

94

84

93,5

85

95

0

0

1

2

1

2

0

0

50 %

64,7%

93

94

17 105/2,038
mln. 0,8%

13608/ 1919283
= 0.7%

17,6

17,89

n.d.

50,43

15.1. Studijas baigusiųjų skaičius
15.2. Leidimą ginti baigiamąjį darbą ir (ar)
laikyti kvalifikacinį egzaminą gavusiųjų
skaičiaus santykis su visu baigiamojo kurso
studentų skaičiumi (proc.)
15.3. Teigiamą studijų rezultatų baigiamąjį
vertinimą gavusiųjų procentas (ne mažiau
kaip 90 proc.)
15.4.Studijų rezultatų baigiamųjų įvertinimų
vidurkis pagal studijų programas (siekiamybė
ne mažiau nei 7)
15.5. Neatitikčių skaičius dėl baigiamojo
vertinimo
16.1. Sugadintų ir išduotų dokumentų santykis
(proc.)

258
97,4

212
98,6

98,7

99

8,4

7,97

0

0

1,94

3,63

17.1. Vienkartinių išmokų skaičius ir skirtas lėšų 79 išmokos,
kiekis
514 Eur

68

60
1325

Proceso
Nr.

Procesas

Rodiklio reikšmė

Monitoringo rodikliai

2015 m.
teikimas

18.

Studentų
judėjimo
administravimas

17.2. Vardinių stipendijų skaičius ir skirtas lėšų
kiekis
18.1. Nutraukusiųjų studijas ir studijuojančių
studentų skaičiaus santykis. (proc.)
19.1. Įsidarbinusių absolventų proc. nuo visų
baigusiųjų skaičiaus (ne mažiau kaip 57
proc.)
19.2. Įsidarbinusių absolventų pagal specialybę
proc., nuo visų baigusiųjų (ne mažiau kaip 24
proc.)

19.

Karjeros
valdymas

19.3. Absolventų, tęsiančių studijas skaičius
nuo bendro absolventų skaičiaus
19.4. Studentų ugdymo karjerai skirtų
renginių skaičius (ne mažiau kaip 10 renginių
per metus)
19.5. Neįsidarbinusių po pusės metų nuo
baigimo absolventų procentas (ne daugiau kaip 25
proc.)

69

2016 m.

22
4240 Eur
10,62

15
3856
17,89

60,1

Informacija bus
parengta 2017 m.
pradžioje po
apklausų rezultatų
Informacija bus
parengta 2017 m.
pradžioje po
apklausų rezultatų
Informacija bus
parengta 2017 m.
pradžioje po
apklausų rezultatų

37,6

7,36%

21

10

Darbo biržoje
registruota 27
absolventai
(10%)

Darbo biržoje
registruota 24
absolventai
(11%)

5.3. priedas. Kvalifikacijos tobulinimo proceso renginių suvestinė
K
L
DU
P
I

Eil.
Nr.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

lėšos, skirtos kolegijai
lėšos, skirtos lektoriui
darbo užmokestis, atskaičiavus 30,98 % sodros mokestį ir 0,2 % garantinio fondo įmoką
gautos pajamos
išlaidos (transportui, maitinimui, priemonėms)
Renginiai, vykdyti pagal naujai patvirtintas KT programas

Renginio pavadinimas

Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių
specialieji periodiniai kursai.
1. Teorinis – praktinis seminaras „Edukacinių
inovacijų taikymo galimybės vairuotojų
rengime“
Teorinis – praktinis seminaras „Žmogaus teisės kaip
socialinio
darbo veiklos pagrindas“
Teorinis – praktinis seminaras „Žmogaus teisės kaip
socialinio
darbo veiklos pagrindas“
Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių
specialieji periodiniai kursai.
2.Teorinis – praktinis seminaras
„Saugaus ir atsakingo vairavimo psichologinės
prielaidos“

Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis, kursai
(40 akad. val.)
1. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinių
paslaugų sistema“
Teorinis – praktinis seminaras „Žmogaus teisės
kaip socialinio
darbo veiklos pagrindas“

Data

Organizatoriai,
lektoriai

Vieta

Dal.
sk.

Trukmė
akad.
val.

P
(Eur)

K
(Eur)

L
(Eur)

DU
(Eur)

2016 01 16

MK

Biruta
Urbonavičienė

2016 01 21

MK

Kazys Balickas

24

8

120

24

96

73

2016 01 21

MK

Vida Balickienė

24

8

120

24

96

73

2016 01 23

MK

Gražina
Jakovickienė

8

10

280

56

224

170

2016 01 26

MK

Jūratė
Makauskienė

25

8

200

40

160

121

2016 01 28

Prienų r.
savivaldybės
socialinių

Kazys Balickas

18

8

216

21

86

65

70

8

10

280

56

224

170

Eil.
Nr.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Renginio pavadinimas

Teorinis – praktinis seminaras „Žmogaus teisės
kaip socialinio
darbo veiklos pagrindas“
Teorinis – praktinis seminaras
„Psichologinės įtampos socialiniame darbe
įveikimo metodai”
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis, kursai
(40 akad. val.)
2. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinės
pagalbos pagrindai“
Teorinis – praktinis seminaras
„Psichologinės įtampos socialiniame darbe
įveikimo metodai”
Teorinis – praktinis seminaras
„Mokymo(-si) metodų parinkimas ir jų taikymo
galimybės teisės krypties studijose“
Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių
specialieji periodiniai kursai.
3. Teorinis – praktinis seminaras
„Pedagoginiai, psichologiniai mokymo (-si)
sėkmės kriterijai praktiniame vairuotojų
rengime“
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis, kursai
(40 akad. val.)
3. Teorinis – praktinis seminaras
„Tarpasmeninės sąveikos ypatumai
individualaus ir grupinio darbo procese“

Data

2016 01 28

2016 01 28

Organizatoriai,
lektoriai

Vieta

paslaugų centras
Prienų r.
savivaldybės
socialinių
paslaugų centras
Vilkaviškio
rajono Kybartų
vaikų globos
namai

Dal.
sk.

Trukmė
akad.
val.

P
(Eur)

K
(Eur)

L
(Eur)

DU
(Eur)

Vida Balickienė

18

8

216

21

86

65

Gražina
Jakovickienė

35

8

420

84

336

256

2016 01 28

MK

Kristina
Dulinskienė

25

8

200

40

160

121

2016 01 29

MK

Doc. dr. Vilma
Staskevičienė

28

8

280

56

224

170

2016 01 29

Gedimino g. 2
Marijampolė

7

6

14

14

-

-

9

10

315

63

252

192

27

8

216

43

172

131

2016 01 30

MK

2016 02 09

MK

Živilė
Barkauskaitė

Biruta
Urbonavičienė

Kristina
Dulinskienė

71

Eil.
Nr.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Renginio pavadinimas

Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis, kursai
(40 akad. val.)
1. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinių
paslaugų sistema“
Teorinis – praktinis seminaras
„Psichologinė socialinio darbuotojo saviugda:
kaip įveikti kasdieninį stresą ir įtampą“
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis, kursai
(40 akad. val.)
4. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinių
darbuotojų padėjėjų funkcijos ir atsakomybės
komandiniame darbe“
Teorinis – praktinis seminaras
„Psichologinės įtampos socialiniame darbe
įveikimo metodai”
Teorinis – praktinis seminaras
„Konsultavimas socialiniame darbe: efektyvaus
konsultanto asmenybė ir pagrindinės
konsultavimo technikos
Edukacinis seminaras „Studijų programos
siekiami rezultatai: sisteminis požiūris,
tendencijos, idėjos, praktika“
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis, kursai
(40 akad. val.)
5. Teorinis – praktinis seminaras
„Perdegimo sindromas socialiniame darbe:
priežastys ir pagalbos galimybės”

Data

2016 02 11

2016 02 15

Organizatoriai,
lektoriai

Vieta

Vilkaviškio
socialinės
pagalbos centras
Vysk. A. Karoso
g. 5,
Vilkaviškis
Lazdijų
socialinių
paslaugų centras
Lazdijai
Kauno g. 8

Dal.
sk.

Trukmė
akad.
val.

P
(Eur)

K
(Eur)

L
(Eur)

DU
(Eur)

Jūratė
Makauskienė

21

8

189

37

151

115

Gražina
Jakovickienė

30

8

360

72

288

219

2016 02 19

MK

Kristina
Dulinskienė

27

8

216

43

172

131

2016 02 19

MK

Doc. dr. Vilma
Staskevičienė

24

8

240

48

192

146

2016 02 25

MK

24

8

240

48

192

146

2016 02 25

MK

24

6

48

48

-

-

2016 02 26

MK

27

8

216

43

172

131

Gražina
Jakovickienė

Doc. dr. Berita
Simonaitienė
Jūratė
Makauskienė

72

Eil.
Nr.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Renginio pavadinimas

Teorinis – praktinis seminaras
„Psichosocialinės epilepsijos pasekmės ir jų
įveikimas. Socialinio darbo vystymas epilepsijos
srityje”
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis, kursai
(40 akad. val.)
2. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinės
pagalbos pagrindai“
Teorinis - praktinis seminaras
„Profesinių vaidmenų realizavimo galimybės ir
ribos praktiniame darbe su klientais”
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis, kursai
(40 akad. val.)
3. Teorinis – praktinis seminaras
„Tarpasmeninės sąveikos ypatumai
individualaus ir grupinio darbo procese“
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis, kursai
(40 akad. val.)
4. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinių
darbuotojų padėjėjų funkcijos ir atsakomybės
komandiniame darbe“
Teorinis – praktinis seminaras „Psichologinė
socialinio darbuotojo saviugda: kaip įveikti
kasdieninį stresą ir įtampą“
Teorinis – praktinis seminaras
„Profesinių vaidmenų realizavimo galimybės ir
ribos praktiniame darbe su klientais”
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis, kursai

Data

2016 02 26

2016 03 01

2016 03 08

2016 03 15

2016 03 22

2016 03 25

2016 03 29
2016 03 29

Organizatoriai,
lektoriai

Vieta

MK

Dr. Polina
Šedienė

Vilkaviškio
socialinės
pagalbos centras

Dal.
sk.

Trukmė
akad.
val.

P
(Eur)

K
(Eur)

L
(Eur)

DU
(Eur)

19

8

190

38

-

-

Kristina
Dulinskienė

22

8

198

39

158

120

Kalvarijos
socialinės
globos namai

Kristina
Dulinskienė

18

8

216

43

172

131

Vilkaviškio
socialinės
pagalbos centras

Kristina
Dulinskienė

24

8

216

43

172

131

Vilkaviškio
socialinės
pagalbos centras

Kristina
Dulinskienė

24

8

216

43

172

131

29

8

348

69

278

212

Kristina
Dulinskienė

17

8

204

40

163

124

Jūratė
Makauskienė

24

8

216

43

172

131

Šakių socialinių
paslaugų centras
Kalvarijos
socialinės
globos namai
Vilkaviškio
socialinės

73

Gražina
Jakovickienė

Eil.
Nr.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Renginio pavadinimas

(40 akad. val.)
5. Teorinis – praktinis seminaras
„Perdegimo sindromas socialiniame darbe:
priežastys ir pagalbos galimybės”
Teorinis – praktinis seminaras
„Profesinių vaidmenų realizavimo galimybės ir
ribos praktiniame darbe su klientais”
Teorinis – praktinis seminaras
„Konsultavimas socialiniame darbe: efektyvaus
konsultanto asmenybė ir pagrindinės
konsultavimo technikos“
Teorinis – praktinis seminaras
„Socialinio darbo proceso iššūkiai dirbant su
proto ir psichinę negalią turinčiais žmonėmis"
Edukacinis seminaras
Studijų programos rezultatai: didaktinė sistema,
scenarijai, strategijos ir metodai
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis bei
vaikais, kursai (40 akad. val.)
1. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinių
paslaugų sistema“
Teorinis – praktinis seminaras
„Psichologinės įtampos socialiniame darbe
įveikimo metodai”
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su vaikais kursai (40 akad. val.)
2. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinės
pagalbos pagrindai, atsižvelgiant į vaikų
amžiaus tarpsnius“
Teorinis – praktinis seminaras
„Savęs pažinimas ir psichologiniai bendravimo

Data

Organizatoriai,
lektoriai

Vieta

Dal.
sk.

Trukmė
akad.
val.

P
(Eur)

K
(Eur)

L
(Eur)

DU
(Eur)

pagalbos centras

MK

Kristina
Dulinskienė

Alytaus
socialinių
paslaugų centras

2016 03 31

Didvyžių
socialinės
globos namai

2016 03 31

MK

2016 04 01

MK

2016 04 08

Prienų r.
savivaldybės
socialinių
paslaugų centras

2016 04 12

2016 04 14

2016 03 30

2016 03 31

12

8

120

24

96

73

Gražina
Jakovickienė

25

8

300

60

240

182

Jūratė
Makauskienė

25

8

300

60

240

182

22

6

44

44

-

-

28

8

224

44

179

136

Doc. dr. Vilma
Staskevičienė

37

8

444

88

355

270

MK

Kristina
Dulinskienė

11

8

88

17

70

53

MK

Rima
Klasavičienė

33

8

330

66

264

201

Doc. dr. Berita
Simonaitienė
Jūratė
Makauskienė

74

Eil.
Nr.

37.

38.

39.

Renginio pavadinimas

aspektai socialiniame darbe”
Teorinis – praktinis seminaras
„Konfliktinių situacijų valdymas ir tarpusavio
santykių stiprinimas, teikiant paslaugas protinę
ir psichinę negalią turintiems žmonėms”
Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių
specialieji periodiniai kursai.
1.Teorinis – praktinis seminaras „Edukacinių
inovacijų taikymo galimybės vairuotojų
rengime“
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis, kursai
(40 akad. val.)
2. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinės
pagalbos pagrindai“

Data

Organizatoriai,
lektoriai

Vieta

Strėvininkų
socialinės
globos namai

Jūratė
Makauskienė

2016 04 16

Alytaus
profesinio
rengimo centras

2016 04 19

2016 04 15

41.

42.

43.

Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su vaikais, kursai (40 akad. val.)
3. Teorinis – praktinis seminaras
„Tarpasmeninės sąveikos ypatumai
individualaus ir grupinio darbo procese“
Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių
specialieji periodiniai kursai.
2.Teorinis – praktinis seminaras
„Saugaus ir atsakingo vairavimo psichologinės
prielaidos“
Teorinis – praktinis seminaras
„Darbuotojų ir klientų santykių raiška, teikiant
paslaugas proto ir psichinę negalią turintiems
žmonėms“

Trukmė
akad.
val.

P
(Eur)

K
(Eur)

L
(Eur)

DU
(Eur)

23

8

276

55

220

168

Biruta
Urbonavičienė

11

10

385

77

308

234

MK

Kristina
Dulinskienė

20

8

160

32

128

97

2016 04 21,
22

MK

Regina
Andriukaitienė
Marija
Beržanskienė

14

16

30

30

-

-

2016 04 22

MK

Kristina
Dulinskienė

11

8

88

17

70

53

2016 04 23

Alytaus
profesinio
rengimo centras

Gražina
Jakovickienė

11

10

385

77

308

234

Jūratė
Makauskienė

24

8

288

57

230

175

40.

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija
„Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos“

Dal.
sk.

2016 04 25

Strėvininkų
socialinės
globos namai

75

Eil.
Nr.
44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Renginio pavadinimas

Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis, kursai
(40 akad. val.)
3. Teorinis – praktinis seminaras
„Tarpasmeninės sąveikos ypatumai
individualaus ir grupinio darbo procese“
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su vaikais, kursai (40 akad. val.)
4. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinių
darbuotojų padėjėjų funkcijos ir atsakomybės
komandiniame darbe“
Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių
specialieji periodiniai kursai.
3. Seminaras „Pedagoginiai, psichologiniai
mokymo(-si) sėkmės kriterijai praktiniame
vairuotojų rengime“
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis, kursai
(40 akad. val.)
4. „Socialinių darbuotojų padėjėjų funkcijos ir
atsakomybės komandiniame darbe”
Teorinis – praktinis seminaras
„Konfliktinių situacijų valdymas ir tarpusavio
santykių stiprinimas, teikiant paslaugas protinę
ir psichinę negalią turintiems žmonėms”
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis bei
vaikais, kursai (40 akad. val.)
5. „Perdegimo sindromas socialiniame darbe:
priežastys ir pagalbos galimybės”
Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija
“Lietuvos teisinė valstybė: Sūduvos regiono
istorinė patirtis ir ateities iššūkiai”

Data

Organizatoriai,
lektoriai

Vieta

Kristina
Dulinskienė

2016 04 26

MK

2016 04 29

MK

2016 04 30

Alytaus
profesinio
rengimo centras

2016 05 02

MK

2016 05 05

P
(Eur)

K
(Eur)

L
(Eur)

DU
(Eur)

8

160

32

128

97

11

8

88

17

70

53

10

10

350

70

280

213

Jūratė
Makauskienė

20

8

160

32

128

97

Jūratė
Makauskienė

27

8

324

64

259

197

31

8

248

49

198

151

47

8

68

68

-

-

Biruta
Urbonavičienė

2016 05 06

MK

Jūratė
Makauskienė

2016 05 11

Viešbučio
"Šešupės
Vingis"

Arūnas
Žukauskas
Alė

76

Trukmė
akad.
val.

20

Kristina
Dulinskienė

Strėvininkų
socialinės
globos namai

Dal.
sk.

Eil.
Nr.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Renginio pavadinimas

Teorinis – praktinis seminaras
„Socialinio darbo proceso iššūkiai dirbant su
proto ir psichinę negalią turinčiais žmonėmis"
Teorinis – praktinis seminaras
„Psichologinė socialinio darbuotojo saviugda:
kaip įveikti kasdieninį stresą ir įtampą“
Teorinis – praktinis seminaras
„Darbuotojų ir klientų santykių raiška, teikiant
paslaugas proto ir psichinę negalią turintiems
žmonėms“
Teorinis – praktinis seminaras
„Psichologiniai senėjimo aspektai socialinės
pagalbos kontekste”

Teorinis – praktinis seminaras
„Personalo bendravimo ir komandinio darbo
kompetencijų stiprinimas, dirbant su senyvo
amžiaus žmonėmis”
Teorinis – praktinis seminaras
„Psichologiniai senėjimo aspektai socialinės
pagalbos kontekste”
Teorinis – praktinis seminaras
„Bendravimo su klientais klaidos: kaip jų
išvengti"
Teorinis – praktinis seminaras

Data

2016 05 13

2016 05 23

2016 05 23

2016 05 24

2016 05 25

Organizatoriai,
lektoriai

Vieta

Dal.
sk.

Trukmė
akad.
val.

P
(Eur)

K
(Eur)

L
(Eur)

DU
(Eur)

konferencijų
salė, Poilsio g.
26, Marijampolė
Didvyžių
socialinės
globos namai

Murauskienė

Jūratė
Makauskienė

25

8

300

60

240

182

Merkinės globos
namai

Gražina
Jakovickienė

26

8

312

62

249

190

Strėvininkų
socialinės
globos namai

Jūratė
Makauskienė

24

8

288

57

230

175

Gražina
Jakovickienė

25

8

300

60

240

182

25

8

300

60

240

182

26

8

312

62

249

190

Kudirkos
Naumiesčio
parapijos
socialinės
pagalbos centro
globos namai
Kudirkos
Naumiesčio
parapijos
socialinės
pagalbos centro
globos namai

Audronė
Putauskienė
Gražina
Jakovickienė

2016 05 26

Merkinės globos
namai

2016 05 27

MK

Doc. dr. Vilma
Staskevičienė

33

8

330

66

264

201

2016 06 07

VšĮ Kazlų

Doc. dr. Vilma

28

8

336

67

268

204

77

Eil.
Nr.

59.

60.
61.

62.
63.

64.

65.

66.

67.

Renginio pavadinimas

„Bendravimo su klientais klaidos: kaip jų
išvengti"
Teorinis – praktinis seminaras „Problemų ir
konfliktų sprendimo paieška reflektuojant savo
patirtį“
Teorinis – praktinis seminaras „Bendravimo su
klientais klaidos: kaip jų išvengti
Teorinis – praktinis seminaras „Senyvo amžiaus
asmenų problemų sprendimas ir poreikių
tenkinimas socialinės globos įstaigoje“
„Standarto ISO 9001 (kokybės vadybos
sistemos) reikalavimų mokymai“
Teorinis – praktinis seminaras
„Profesinių vaidmenų realizavimo galimybės ir
ribos praktiniame darbe su klientais”
Teorinis – praktinis seminaras
„Psichologiniai senėjimo aspektai socialinės
pagalbos kontekste”
Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių
specialieji periodiniai kursai.
1.Teorinis – praktinis seminaras „Edukacinių
inovacijų taikymo galimybės vairuotojų
rengime“
Teorinis – praktinis seminaras „Tarpinstitucinė
gerosios socialinio darbo patirties sklaida,
formuojant socialinę politiką ir jos plėtrą“

Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių
specialieji periodiniai kursai.
2.Teorinis – praktinis seminaras

Data

2016 06 08

Organizatoriai,
lektoriai

Vieta

Rūdos socialinės Staskevičienė
paramos centras
Jūratė
MK
Makauskienė

Dal.
sk.

Trukmė
akad.
val.

P
(Eur)

K
(Eur)

L
(Eur)

DU
(Eur)

9

8

90

18

72

54

43

8

516

103

412

314

20

8

240

48

192

146

2016 06 10

Šakių socialinių
paslaugų centras

2016 06 21

Švč. Marijos
globos namai

2016 06 21

MK

Rimvydas
Šoblinskas

5

6

110

22

88

67

2016 06 21

MK

Kristina
Dulinskienė

24

8

240

48

192

146

MK

Gražina
Jakovickienė

22

8

220

44

176

134

4

10

140

28

112

85

28

16

58

58

-

-

5

10

175

35

140

106

2016 06 22

2016 09 10

Jūratė
Makauskienė

MK

2016 09 16
- 17

Rusnė

2016 04 23

MK

Doc. dr. Vilma
Staskevičienė

Biruta
Urbonavičienė
Jūratė
Makauskienė,
Viduta
Bačkierienė,
Aušra
Kupčinskienė
Gražina
Jakovickienė

78

Eil.
Nr.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

Renginio pavadinimas

„Saugaus ir atsakingo vairavimo psichologinės
prielaidos“
Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių
specialieji periodiniai kursai.
3. Seminaras „Pedagoginiai, psichologiniai
mokymo(-si) sėkmės kriterijai praktiniame
vairuotojų rengime“
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis bei
vaikais, kursai (40 akad. val.)
1. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinių
paslaugų sistema“
Teorinis – praktinis seminaras „Pasitikėjimu
grįsto santykio kūrimas atliepiant kliento
poreikius‘‘
Seminaras „Pasitikėjimo tarp socialinio
darbuotojo ir kliento kūrimas: problemos ir jų
sprendimo būdai"
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis, kursai
(40 akad. val.)
2. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinės
pagalbos pagrindai“
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su vaikais, kursai (40 akad. val.)
2. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinės
pagalbos pagrindai, atsižvelgiant į vaikų
amžiaus ypatumus“
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis, kursai
(40 akad. val.)

Data

2016 09 26

Organizatoriai,
lektoriai

Vieta

MK

Biruta
Urbonavičienė

2016 09 29

2016 09 30

2016 09 30

Lietuvos
psichikos
negalios žmonių
bendrija
“Giedra”

2016 09 30

MK

Dal.
sk.

Trukmė
akad.
val.

P
(Eur)

K
(Eur)

L
(Eur)

DU
(Eur)

6

10

210

42

168

128

Jūratė
Makauskienė

42

8

336

67

268

204

Jūratė
Makauskienė

17

8

204

40

163

124

32

8

320

64

256

195

Doc. dr. Vilma
Liaudanskė

2016 10 06

MK

Kristina
Dulinskienė

28

8

224

44

179

136

2016 10 07

MK

Kristina
Dulinskienė

20

8

160

32

128

97

2016 10 13

MK

Kristina
Dulinskienė

28

8

224

44

179

136

79

Eil.
Nr.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

Renginio pavadinimas

3. Teorinis – praktinis seminaras
„Tarpasmeninės sąveikos ypatumai
individualaus ir grupinio darbo procese“
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su vaikais, kursai (40 akad. val.)
3. Teorinis – praktinis seminaras
„Tarpasmeninės sąveikos ypatumai
individualaus ir grupinio darbo procese“
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis, kursai
(40 akad. val.)
4. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinių
darbuotojų padėjėjų funkcijos ir atsakomybės
komandiniame darbe“
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su vaikais, kursai (40 akad. val.)
Teorinis – praktinis seminaras „Socialinių
darbuotojų padėjėjų funkcijos ir atsakomybės
komandiniame darbe“
Teorinis – praktinis seminaras „Pasitikėjimu
grįsto santykio kūrimas atliepiant kliento
poreikius‘‘
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis bei
vaikais, kursai (40 akad. val.)
5. „Perdegimo sindromas socialiniame darbe:
priežastys ir pagalbos galimybės”
Teorinis – praktinis seminaras
„ Asmenų, dirbančių socialinio darbo srityje, ir
klientų santykių gerinimas”
Teorinis – praktinis seminaras
„Savimotyvacija ir emocinio atsparumo
didinimas dirbant socialinį darbą“

Data

Organizatoriai,
lektoriai

Vieta

Dal.
sk.

Trukmė
akad.
val.

P
(Eur)

K
(Eur)

L
(Eur)

DU
(Eur)

2016 10 14

MK

Kristina
Dulinskienė

19

8

152

30

121

92

2016 10 20

MK

Kristina
Dulinskienė

28

8

224

44

179

136

2016 10 21

MK

Kristina
Dulinskienė

19

8

152

30

121

92

2016 10 25

MK

Jūratė
Makauskienė

28

8

280

56

224

170

2016 10 28

MK

Jūratė
Makauskienė

47

8

376

75

300

229

2016 10 28

MK

34

8

340

68

272

207

35

8

350

70

280

213

2016 10 31

Doc. dr. Vilma
Liaudanskė
Gražina
Jakovickienė

MK

80

Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Data

82.

Teorinis – praktinis seminaras „Žmogaus teisės
kaip socialinio darbo veiklos pagrindas“

2016 11 03

83.

Teorinis – praktinis seminaras „Žmogaus teisės
kaip socialinio
darbo veiklos pagrindas“

2016 11 03

84.

85.
86.

87.

88.

89.

90.

Teorinis – praktinis seminaras „Pasitikėjimu
grįsto santykio kūrimas atliepiant kliento
poreikius‘‘
Teorinis – praktinis seminaras „Dalykinė
komunikacija socialinio darbuotojo profesinėje
veikloje“
Teorinis – praktinis seminaras
„Tarpusavio ryšio su klientu kūrimas socialinės
pagalbos teikimo procese”
Teorinis – praktinis seminaras
„Galios ir įtakos valdymas dirbant su socialinės
rizikos šeimomis”
Teorinis – praktinis seminaras
„Tarpusavio ryšio su klientu kūrimas socialinės
pagalbos teikimo procese”
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su vaikais, senyvo amžiaus žmonėmis
bei proto/psichinę negalią turinčiais asmenimis,
kursai (40 akad. val.)
1. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinių
paslaugų sistema“
Teorinis – praktinis seminaras
„Intervencijos metodai ir jų derinimas dirbant su
socialinės rizikos šeimomis“

Organizatoriai,
lektoriai

Vieta

Ilguvos
socialinės
globos namai
Ilguvos
socialinės
globos namai

Dal.
sk.

Trukmė
akad.
val.

P
(Eur)

K
(Eur)

L
(Eur)

DU
(Eur)

Kazys Balickas

28

8

168

33

134

102

Vida Balickienė

28

8

168

33

134

102

2016 11 17

MK

Jūratė
Makauskienė

23

8

230

46

184

140

2016 11 18

Prienų rajono
savivaldybės
socialinių
paslaugų centras

Doc. dr. Vilma
Liaudanskė

14

8

196

39

156

119

2016 11 24

MK

Gražina
Jakovickienė

38

8

380

76

304

231

2016 11 29

Prienų rajono
savivaldybės
socialinių
paslaugų centras

Jūratė
Makauskienė

14

8

196

39

156

119

2016 11 29

Šakių socialinių
paslaugų centras

Gražina
Jakovickienė

26

8

312

62

249

190

2016 12 01

MK

Kristina
Dulinskienė

39

8

312

62

249

190

2016 12 02

Prienų rajono
savivaldybės
socialinių
paslaugų centras

Kristina
Dulinskienė

14

8

196

39

156

119

81

Eil.
Nr.
91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

Renginio pavadinimas

Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su vaikais, kursai (40 akad. val.)
2. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinės
pagalbos pagrindai, atsižvelgiant į vaikų
amžiaus ypatumus“
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su proto/psichikos negalią turinčių bei
senyvo amžiaus žmonėmis, kursai (40 akad.
val.)
2. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinės
pagalbos pagrindai“
Teorinis – praktinis seminaras „Tarpusavio ryšio
su klientu kūrimas socialinės pagalbos teikimo
procese”
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su vaikais, kursai (40 akad. val.)
3. Teorinis – praktinis seminaras
„Tarpasmeninės sąveikos ypatumai
individualaus ir grupinio darbo procese“

Data

Trukmė
akad.
val.

P
(Eur)

K
(Eur)

L
(Eur)

DU
(Eur)

MK

Kristina
Dulinskienė

15

8

120

24

96

73

2016 12 06

MK

Kristina
Dulinskienė

26

8

208

41

166

126

2016 12 06

Kazlų Rūdos
socialinės
paramos centras

Gražina
Jakovickienė

22

8

264

52

211

161

2016 12 07

MK

Kristina
Dulinskienė

15

8

120

24

96

73

Kazys Balickas

28

8

168

33

134

102

28

8

168

33

134

102

2016 12 09

Teorinis – praktinis seminaras „Žmogaus teisės
kaip socialinio
darbo veiklos pagrindas“

2016 12 09

Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,

Dal.
sk.

2016 12 05

Teorinis – praktinis seminaras „Žmogaus teisės
kaip socialinio darbo veiklos pagrindas“

Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su proto/psichikos negalią turinčių bei
senyvo amžiaus žmonėmis, kursai (40 akad.
val.) 3. Teorinis – praktinis seminaras
„Tarpasmeninės sąveikos ypatumai
individualaus ir grupinio darbo procese“

Organizatoriai,
lektoriai

Vieta

Ilguvos
socialinės
globos namai
Ilguvos
socialinės
globos namai

Vida Balickienė

2016 12 12

MK

Kristina
Dulinskienė

26

8

208

41

166

126

2016 12 14

MK

Kristina

15

8

120

24

96

73

82

Eil.
Nr.

99.

100

101

102

103

Renginio pavadinimas

dirbančių su vaikais, kursai (40 akad. val.)
4. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinių
darbuotojų padėjėjų funkcijos ir atsakomybės
komandiniame darbe“
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su proto/psichikos negalią turinčių bei
senyvo amžiaus žmonėmis, kursai (40 akad.
val.)
4. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinių
darbuotojų padėjėjų funkcijos ir atsakomybės
komandiniame darbe“
Teorinis – praktinis seminaras „Pasitikėjimu
grįsto santykio kūrimas atliepiant kliento
poreikius‘‘
Teorinis – praktinis seminaras „Pasitikėjimu
grįsto santykio kūrimas atliepiant kliento
poreikius‘‘
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su vaikais, senyvo amžiaus žmonėmis
bei proto/psichinę negalią turinčiais asmenimis,
kursai (40 akad. val.)
5. „Perdegimo sindromas socialiniame darbe:
priežastys ir pagalbos galimybės”
Teorinis – praktinis seminaras
„Tarpusavio ryšio su klientu kūrimas socialinės
pagalbos teikimo procese”

Data

Organizatoriai,
lektoriai

Vieta

Dal.
sk.

Trukmė
akad.
val.

P
(Eur)

K
(Eur)

L
(Eur)

DU
(Eur)

Dulinskienė

2016 12 15

2016 12 16

2016 12 19

Kristina
Dulinskienė

MK

Kalvarijos
socialinės
globos namai
Kalvarijos
socialinės
globos namai

2016 12 20

MK

2016 12 20

MK

Išlaidos: pažymėjimų spausdinimas –100 eurų; kanceliarinės prekės – 50 eurų.

83

27

8

216

43

172

131

Jūratė
Makauskienė

17

8

170

34

136

103

Jūratė
Makauskienė

18

8

180

36

144

109

Jūratė
Makauskienė

42

8

336

67

268

204

Gražina
Jakovickienė

37

8

370

74

296

225

IŠ VISO:

2378

850

23 675

4 878

18380

13978

5.4. priedas. Socialinė parama studentams
1 lentelė. Vienkartinėms ir vardinėms stipendijoms išmokėtos lėšos

Metai
2014
2015
2016

Vienkartinės stipendijos
Studentų sk.
Suma, eur
43
1206
79
1514
60
1325

Vardinės stipendijos
Studentų sk.
Suma, eur
67
2710
22
4240
16
3856

2 lentelė. Neįgaliesiems išmokėtos lėšos

Metai
2014
2015
2016

Studentų sk.
14
12
11

Studijų išlaidoms, eur
2048
1824
1094.4

Spec. poreikiams, eur
6881
6807
6216
3 lentelė. Tikslinės išmokos neįgaliesiems

Metai
2014
2015
2016

Studentų sk.
14
11
10

Išmokėta suma, eur
18675
19456
16112

4 lentelė. Studentų, pasinaudojusių valstybės remiamomis paskolomis, skaičius

Metai
2014
2015
2016

Paskola studijų kainai
18
17
17

Paskola gyvenimo išlaidoms
11
9
6
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