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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.

1.	STUDIJOS
1.1. STUDIJŲ PROGRAMOS IR STUDENTAI

1.1.1.  Studijų programų ir jų komitetų pirmininkų sąrašas

1 lentelė. Vykdomų studijų programų kaita

Vykdomos programos Programos vadovas
Studentų skaičius spalio 1 d.
(SVIS sistemos duomenys)

2013 2014 2015 2016 2017
1. Socialinis darbas (SD) Kristina Dulinskienė 134 134 142 151 133
2. Teisė (TE) Arūnas Žukauskas 139 172 141 106 70
3. Automobilių techninis

eksploatavimas (AT)
Daiva Kalvaitienė 126 96 75 56 45

4. Viešasis maitinimas (VM) Vida Jakštienė 18 43 75 64 43
5. Vaikystės pedagogika (IP) Rima Klasavičienė 40 56 65 73 65
6. Informacinių sistemų
technologijos (IT)

Vilma Riškevičienė 28 43 63 63 57

7. Buhalterinė apskaita (BA) Birutė Petrošienė 75 64 61 69 79
8. Kultūros ir sporto vadyba (KS) Lina Jaruševičienė 44 57 60 49 40
9. Įmonių ir įstaigų
administravimas (AD)

Danė Papečkienė 87 67 51 29 44

10. Žemės ūkio technologija (ŽŪ) Andrejus Jerešiūnas 73 61 43 38 24
11. Verslo vadyba ir Verslo
valdymas (VV)

Virginija Giliuvienė 74 73 41 11 11

12. Turizmo administravimas (TA) Marija Beržanskienė 60 31 13 0 *
13. Šokio pedagogika (ŠP) Nijolė Vasylienė 14 13 12 8 8
14. Taikomosios užsienio kalbos
(TK)

Romalda Kasiliauskienė 27 20 10 0 *

15. Įvaizdžio stilistas (IV) Nijolė Vasylienė 14 6 5 5 *
16. Vežimo kelių transportu
technologijos (VK)

Rimvydas Šoblinskas 5 4 4 0 *

17. Finansai (FN) - 32 15 0 0 *
18. Kultūrinės veiklos vadyba (KV) - 15 0 * - -
19. Lietuvių kalbos ir tikybos

pedagogika (LT)
- 21 7 0 * -

20. Pradinio ugdymo pedagogika - 13 6 0 * -
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* - tais metais išregistruota

2013–2014 m. m. vykdytos 23 studijų programos, 2014–2015 m. m. – 20 studijų programų,
2015–2016 m. m. – 20 studijų programų, 2016–2017 m. m. – 17 studijų programų, 2017–2018 m. m.
vykdoma 15 studijų programų, taigi programų skaičius laipsniškai mažėja.

Bendras studentų skaičius daugumoje programų mažėja dėl mažėjančio priėmimo (žr. 1.1.5.
skyrių apie studentų priėmimo rodiklius).

2017–2018 m. m. pasikeitė studijų programų pirmininkai: Žemės ūkio technologijų studijų
programai pradėjo vadovauti doc. dr. Andrejus Jerešiūnas, Verslo valdymo studijų programai –
Virginija Giliuvienė, Automobilių techninio eksploatavimo studijų programai – Daiva Kalvaitienė,
Sveikatingumo ir grožio verslo studijų programai – Živilė Myru.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujam Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias
vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašui (patvirtintas ŠMM 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr.
V-1075), visos vykdomos studijų programos perregistruotos į naujas studijų kryptis, joms suteikti nauji
valstybiniai kodai.

2017 m. iš Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro išregistruotos šios studijų
programos: Įvaizdžio stilistas (nebevykdoma), Finansai ir ekonomika (neakredituota), Finansai
(nebevykdoma), Taikomosios užsienio kalbos (neakredituota), Turizmo administravimas (neakre-
dituota), Vežimo kelių transportu technologijos (nebevykdoma), Verslo vadyba (nebevykdoma).

2017 m. pakeisti šių studijų programų pavadinimai: Ikimokyklinis ugdymas į Vaikystės
pedagogika, Automobilių ir traktorių techninis eksploatavimas į Automobilių techninis
eksploatavimas, Sausumos transporto logistikos technologijos į Transporto logistikos technologijos.
Patikslintas registre Buhalterinės apskaitos studijų programos pavadinimo vertimas į anglų kalbą (iš
Accountancy į Accounting).

1.1.2. Naujų ir vykdomų studijų programų akreditavimo rodikliai

2017 m. naujų studijų programų nebuvo parengta. Antrą kartą priėmimui paskelbta nauja
2016 m. patvirtinta Pardavimų valdymo studijų programa  nesurinko studentų.

2017 m. buvo vertintos ir akredituotos arba dar laukia galutinio sprendimo keturios studijų
programos:

 Žemės ūkio technologija (vizitas – 2017-05-24, akredituota 3 m. iki 2020-11-30).
 Teisė (vizitas – 2017-10-26, laukiama įvertinimo).
 Buhalterinė apskaita (vizitas – 2017-11-23, akredituota 3 m. iki 2020-11-30).
 Socialinis darbas  (vizitas – 2017-12-12, laukiama įvertinimo).

Šokio pedagogikos studijų programos savianalizė pagal SKVC planą neteikta, programos
numatoma nebevykdyti ir išregistruoti, 2018 m. priėmimas neskelbiamas.

(PU)
21. Finansai ir ekonomika (FE) Nijolė Gedvilienė - 14 8 7 *
22. Transporto logistikos

technologijos (ST)
Rimvydas Šoblinskas - - 30 51 73

23. Verslo anglų kalba (VA) Odeta Gluoksnytė - - 14 19 17
24. Sveikatingumo ir grožio verslas

(SG)
Živilė Myru - - 10 22 16

25. Verslo informacijos sistemos
(VI)

- - 1 0 * -

26. Muzikos pedagogika (MP) - 8 0 * - -
27. Socialinė pedagogika (SP) - 20 0 * - -
28. Maitinimo verslo

organizavimas (MV)
- 12 0 * - -

1079 983 923 821 725
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2017 m. vasario 21 d. gautos išvados dėl 2016 m. vertintos studijų programos Finansai ir
ekonomika, programa įvertinta neigiamai ir neakredituota.

2017 m. rugsėjo 11 d. raštu Nr. S-3425 SKVC informavo, jog dėl besikeičiančios vykdomų
studijų programų vertinimo tvarkos ir perėjimo prie vertinimo pagal studijų kryptis anksčiau skelbtas
2018 m. vertinimo planas laikomas neaktualiu ir studijų programų vertinimas pagal šį planą nebus
vykdomas. 2018 m. vertinimo plane numatytų studijų krypčių savianalizių suvestinių rengti ir teikti
Studijų kokybės vertinimo centrui plane nurodytais terminais nereikia.

Nuo 2018 m. numatoma taikyti naują studijų krypčių vertinimo ir akreditavimo tvarką, kuri
šiuo metu yra rengiama. Parengus šią tvarką bus nustatyti ir krypčių vertinimo terminai, apie kuriuos
aukštosios mokyklos bus informuotos atskirai. Todėl numatytų 2018 m. vertinti vykdomų studijų
programų savianalizės nepradėtos rengti. Tačiau susidaro neapibrėžta situacija, trukdanti planingai
pasiruošti vienos ar kitos krypties akreditacijai.

1.1.3.  Studijų programų rengimo ir akreditavimo rezultatai

Ketinamų vykdyti programų rengimo ir akreditavimo rezultatai pateikti 2 lentelėje.
2 lentelė. Studijų programų rengimo ir akreditavimo rezultatai

Studijų programų rengimo ir
akreditavimo veiklos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Parengta naujų studijų programų,
vnt.

5 6 4 3 2 1 0

Iš jų akredituota SKVC, vnt. 5 3 2 2 2 1 -
Iš jų priimti studentai
(suformuotos grupės)

4 2 1 1 2+1 - -

Atliktas vykdomų studijų
programų išorinis vertinimas, vnt.

- 1 5 4 2 2 4

Iš jų:
akredituota maksimaliam

terminui;
- 1 - -

- - -
akredituota minimaliam

terminui;
- - 4 4 2 1 2

neakredituota; - - 1 - - 1 -
laukiama išvadų. 2

Parengta ir teikta vertinti
savianalizė, vnt. (išorinis
vertinimas bus vykdomas kitais
metais)

- - 2 - 2 - -

Kaip matome, 2017 m. pirmą kartą nebuvo parengta nė viena nauja studijų programa.
Tačiau keičiantis aukštojo mokslo politikai buvo intensyviai diskutuojama dėl galimų naujų 5 ir 6
lygių programų informacinių technologijų ir jų taikymo gamybos automatizavimo srityje, Socialinio
darbuotojo padėjėjo, Sveikatos ir grožio paslaugų darbuotojo, Verslo ir vadybos krypties specialisto 5
lygio programų.

Akredituojant vykdomas programas kol kas negautas nė vienas maksimalios trukmės
akreditavimo terminas, kita vertus, dvi programos dar negavusios išvadų.

Pasiūlymai veiklai tobulinti:
 Tobulinti savianalizės procesą, sukuriant geresnes prielaidas studijų programų įgyvendinimo

kokybei gerinti, inicijuojant teigiamus pokyčius, į savianalizės procesą labiau įtraukiant visas
suinteresuotas šalis.

 Toliau tobulinti studijų programas, diegiant į studentą orientuotų studijų sistemos principus.
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1.1.4. Studentų skaičiaus dinamika pagal studijų programas, studijų formas bei
finansavimo pobūdį

Studentų skaičiaus pokytis kolegijoje ir fakultetuose per pastaruosius ketverius metus
pateiktas 1 pav.

1 pav. Bendrojo studentų skaičiaus kaita

Skaičiaus mažėjimas, nors ir nežymiai, tačiau intensyvėja: per 2015 m. studentų skaičius,
lyginant su praėjusiais metais, sumažėjo 7 proc., per 2016 m. – 10,9 proc., per 2017 m. – 11, 8 proc.

Vidutinis studentų skaičius vienoje programoje (visuose kursuose ir formose) didėja. Šis
pokytis vyksta labiau dėl programų skaičiaus mažėjimo, o ne dėl studentų skaičiaus augimo.

2 pav. Programų ir studentų skaičiaus ryšys
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Studentų skaičiaus pokyčiams įtaką daro absolventų laidos dydis, „nubyrėjimas“, priėmimas į
pirmąjį kursą ir priėmimas į aukštesnius kursus. Esminę įtaką skaičiaus svyravimui turi priėmimas ir
absolventų laidos dydis. Pastaraisiais metais išaugo ir „nubyrėjimo“ skaičius.

3 pav. Studentų skaičiaus kitimo balansas

Siekdami įvertinti situacijos stabilizavimo galimybes, analizuojame detalesnę informaciją
apie studentų skaičiaus kaitą 2017 metais (žr. tolimesnes diagramas).

Atkreiptinas dėmesys, kad reikšmingai mažėja priimtųjų studijuoti nuolatinėse studijose.

4 pav. Bendro studentų skaičiaus pagal studijų formas kaita

Tai galima paaiškinti tuo, kad kiekvienais metais vidurinę mokyklą baigia vis mažiau
abiturientų. Daugiau kaip pusė įstojusiųjų studijuoti nuolatinėse studijose, vidurinį išsilavinimą yra
įgiję tais pačiais metais (žr. sk. „Priėmimas“). 5 ir 6 paveiksluose matome studentų skaičiaus
pasiskirstymą pagal finansavimo pobūdį ir studijų formą.
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5 pav. Studentų skaičiaus kaita pagal finansavimo pobūdį

Studentų skaičiaus mažėjimas valstybės finansuojamose vietose lėtesnis, nei studijuojančiųjų
nefinansuojamose vietose. Tai susiję su tuo, kad vis didesnę studentų dalį sudaro technologinių
krypčių studentai, šiose kryptyse skiriama daugiau valstybės finansuojamų vietų, o už savo lėšas
norinčiųjų studijuoti mažiau dėl didesnės studijų kainos. Būtina pažymėti, kad valstybės finansuojamų
studijų vietų skaičius mažėja ir dėl to, kad mūsų kolegiją renkasi stojantieji su vis mažesniu
konkursiniu balu (žr. skyrelį „Studentų priėmimas“).

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

Valstybės finansuojamose vietose vis mažiau yra nuolatinės formos studentų ir vis daugiau –
ištęstinės.
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7 pav. Studentų, studijuojančių valstybės nefinansuojamose vietose, skaičiaus kaita pagal studijų formas

Kaip matome, valstybės nefinansuojamose vietose studijavo beveik 3 kartus daugiau ištęstinės
formos studentų nei nuolatinės. Ši santykinė dalis didėja, nes 2014 m. ištęstinėse studijose studijavo tik
2 kartus daugiau valstybės nefinansuojamų studentų.

1.1.5. Studentų priėmimo rodiklių dinamika

2017 m. į pirmą kursą priimta 19 studentų mažiau nei 2016 m. (žr. 8 pav.). Mažėjimas
atspindi bendrą Lietuvos aukštųjų mokyklų priėmimo tendenciją. Įtakos turėjo ir aukštesnis minimalus
konkursinis balas. Jis nuo 1 padidėjo 1,6. Marijampolės kolegija 2017 m. priėmime į valstybės
nefinansuojamas vietas taikė žemesnį konkursinį balą – 1. Konkursinį balą nuo 1 iki 1,6 turėjo 18
įstojusiųjų. Palyginimui 2016 m. 12-os priimtųjų klausytojais konkursinis balas buvo mažesnis nei
vienetas. 6 iš jų savo prašymu nutraukė sutartis iki prasidedant II semestrui, kiti 6 pasiekė reikiamą
lygį ir studijuoja toliau.

8 pav. Priimtųjų į pirmąjį kursą skaičiaus kaita
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3 lentelė. Priimtųjų studijuoti pagal studijų programas (metų spalio 1 d.)

Grupė 2015 m. 2016 m. 2017 m.
Nuolatinės studijos

Automobilių ir traktorių techninis eksploatavimas 0 13 2
Sveikatingumo ir grožio verslas 14 6 7
Įmonių ir įstaigų administravimas 0 0 11
Informacinių sistemų technologijos 20 9 0
Sausumos transporto logistikos technologijos 15 11 15
Viešasis maitinimas 20 1 0
Žemės ūkio technologija 12 4 0
Kultūros ir sporto vadyba 17 10 18
Socialinis darbas 19 12 10
Teisė 12 5 0
Verslo anglų kalba 14 6 0

Iš viso: 143 77 63
Ištęstinės studijos

Automobilių ir traktorių techninis eksploatavimas 11 0 13
Buhalterinė apskaita 0 21 28
Informacinių sistemų technologijos 20 7 15
Įmonių ir įstaigų administravimas 13 5 15
Sausumos transporto logistikos technologijos 15 20 20
Viešasis maitinimas 15 8 0
Žemės ūkio technologija 7 0 0
Ikimokyklinis ugdymas 18 21 11
Socialinis darbas 29 31 19
Sveikatingumo ir grožio verslas 10 11 0
Kultūros ir sporto vadyba 0 6 0
Teisė 20 11 15

Iš viso: 158 141 136
Iš viso kolegijoje: 301 218 199

Programų nevienodo populiarumo priežastys gali būti įvairios.
Toliau išlieka mažėjimo tendencija pageidaujančiųjų studijuoti technologijų studijų srities

studijų programose. Kaip tik šiose programose valstybė skiria daugiausia valstybės finansuojamų
vietų. Daugiametė priėmimo statistikos analizė rodo, kad kaip tik čia gana didelę įtaką turėjo
konkursinio balo padidinimas. Ir 2016 m. dalies studentų, gavusių valstybės finansavimą, konkursinis
balas buvo mažesnis už šiais metais nustatytą minimalų.

Reikėtų įvertinti, kiek priimtųjų skaičiui atskirose studijų programose įtakos turėjo
nevienodas programų komitetų aktyvumas populiarinant studijų programas, siūlomų priėmimui
programų rinkinys bei pokyčiai regiono darbo rinkoje. Ypač aktyviai dirba Buhalterinės apskaitos,
Įmonių ir įstaigų administravimo, Kultūros ir sporto vadybos programų komitetų pirmininkės.
Priėmimo rezultatams įtakos galėjo turėti ir geriau organizuota jų rinkodara.

Edukologijos ir socialinio darbo fakultete labiausiai sumažėjo priimtųjų į Teisės studijų
programą – nuolatinėse studijose studijuoti pakankamo skaičiaus pageidaujančiųjų antri metai iš eilės
neatsirado, į ištęstines skaičius sumažėjo. Tikėtina, kad didžiausią įtaką šios programos populiarumui
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daro objektyvios priežastys. Pagal dabar egzistuojančią tvarką, baigusiųjų kolegines Teisės studijas
įsidarbinimo galimybės gana ribotos.

Tenka apgailestauti, kad, nepriklausomai nuo kolegijos pastangų, buvo sutrikdytas priėmimas
į Marijampolėje paklausią Ikimokyklinio ugdymo studijų programą. Prasidėjus bendrajam priėmimui,
valstybės finansuojamų vietų Marijampolės kolegijai Švietimo ir mokslo ministerija neskyrė. Didelių
kolegijos pastangų dėka pavyko jų išsikovoti, bet jau buvo per vėlu. Stojantieji nesugebėjo taip greitai
persiorientuoti ir rinkosi tas mokyklas, kuriose buvo galima tikėtis valstybės finansavimo. Pasibaigus
bendrajam priėmimui visgi pavyko suformuoti pirmakursių, studijuojančių savo lėšomis, grupę.

Bendrojo priėmimo metu sprendimų priėmimą apsunkina tai, kad negalima prognozuoti, kiek
iš pateikusiųjų prašymus bus pakviesta studijuoti ir kiek pakviestųjų studijuoti atvyks pasirašyti
sutarčių. Nuo 2009 metų, kai organizuojamas bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas,
išlieka ta pati tendencija – pakviečiama studijuoti maždaug du trečdaliai pareiškusiųjų norą bet kuriuo
prioritetu studijuoti Marijampolės kolegijoje.

9 pav. Užsiregistravusiųjų ir pakviestųjų studijuoti santykis (procentais)

Kitas rodiklis, išliekantis panašus pastaruosius trejus metus, – pakviestųjų ir pasirašiusiųjų
sutartis santykis.

10 pav. Pakviestųjų ir pasirašiusiųjų sutartis santykis

Šiuos statistinius rodiklius kaip nors paveikti sudėtinga, tačiau jų žinojimas sudaro sąlygas
numatyti perspektyvas prašymų registravimų eigoje.
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Vienas iš sunkiausių priėmimo planavimo etapų – numatyti priėmimui siūlomas studijų
programas. Kaip ir visais metais, taip ir šiais planai buvo per daug optimistiški.

4 lentelė. Priėmimo planai ir realybė

Nesuformuotos studijų programos: Verslo valdymas, Sveikatingumo ir grožio verslas,
Pardavimų valdymas, Verslo anglų kalba, Viešasis maitinimas, Žemės ūkio technologija.

Nesuformuotos grupės: Automobilių techninis eksploatavimas (nuolatinėss), Informacinių
sistemų technologijos (nuolatinės), Teisė (nuolatinės), Kultūros ir sporto vadyba (ištęstinė),
Ikimokyklinis ugdymas (nuolatinės).

Galima daryti prielaidą, kad planuojant priėmimą per mažai dėmesio skiriama esamai
padėčiai rinkoje analizuoti, neatsižvelgiama į kitų institucijų atliktus ir skelbiamus tyrimus,
daugiametes studentų priėmimo tendencijas.

11 pav. Priimtųjų skaičius pagal studijų formas

Vis labiau ryškėja tendencija rinktis studijas ištęstine forma. Tai galima paaiškinti tuo, kad vis
mažiau abiturientų baigia vidurines mokyklas, o studijuoti norintys vyresni pretendentai mieliau
renkasi ištęstines studijas. Tai jiems leidžia studijuoti dirbant ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

12 paveiksle matome, kad pusė 2017 m. įstojusiųjų į nuolatines studijas vidurinį išsilavinimą
yra įgiję tais pačiais metais.

Iš viso ESDF VTF Iš viso ESDF VTF
Programų skaičius 15 6 9 9 4 5
Grupių skaičius 28 11 17 13 5 8

Skelbtos Suformuotos
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12 pav. Priimtųjų 2017 m. dalis (procentais) pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus

13 pav. Priimtųjų į pirmą kursą skaičius pagal finansavimo šaltinį

Šiemet studijuoti savo lėšomis vėl buvo priimta daugiau nei į valstybės finansuojamas vietas,
tokia situacija buvo ir 2015 m., ir 2016 m. Priešingas santykis buvo tik 2016 m. Daugiausia valstybės
finansuojamų vietų užimta šiose studijų programose: Sausumos transporto logistikos – 18,
Buhalterinės apskaitos – 16, Socialinio darbo – 15.
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14 pav. Priimtųjų studijuoti konkursinių balų palyginimas

Vidutinis konkursinis balas per trejus metus nežymiai padidėjo, ypač padidėjo šis balas
valstybės finansuojamose vietose ir gerokai viršija ŠMM nustatytą minimalų balą. Valstybės
nefinansuojamų vietų balas, kad ir nežymiai, tačiau sumažėjo.

1.1.6. Naujų studijų programų paklausos rodikliai

Nauja studijų programa – sąlyginė sąvoka. Pirmą kartą paskelbų programų 2017 m. nebuvo.
Šioje ataskaitoje naujomis programomis laikome tas, kurios įgyvendinamos dar tik vieną ciklą
(ištęstine forma – 4 metus), į jas priėmimas pradėtas skelbti 2014 metais ir vėliau. Taigi, naujomis
programomis galima vadinti 4 studijų programas (žr. 5 lentelę). Penktoji – Finansai ir ekonomika –
išleido vieną laidą ir jau išregistruota, nes nesurinkdavo studentų.

Į naujausią studijų programą Pardavimų valdymas dvejus pastaruosius metus nebuvo
pakankamo kiekio pageidaujančiųjų studijuoti, o į kitas dvi programas (Sveikatingumo ir grožio
verslas, Verslo anglų kalba) 2017 m. nesurinktas pakankamas stojančiųjų skaičius.

5 lentelė. Studentų priėmimas į naujausias studijų programas

Studijų programos pavadinimas
Pradėtas
skelbti

priėmimas

Priimta studentų spalio 1 d.

2014 2015 2016 2017

Finansai ir ekonomika 2014 14 0 0

Pardavimų valdymas 2016 0 0

Transporto logistikos technologijos 2015 30 51 73

Sveikatingumo ir grožio verslas 2015 10 13 0

Verslo anglų kalba 2015 14 6 0
Pastaba. „0“ – į studijų programą nebuvo pakankamo skaičiaus pageidaujančiųjų studijuoti.

Žvelgiant į 5 lentelės duomenis galima teigti, kad į studijų programų rengimą įdėtas darbas
atsipirko tik iš dalies. Prieš rengiant kiekvieną studijų programą reikia įvertinti daug faktorių, kurie
gali nulemti jos populiarumą (kolegijos pasirengimą ją vykdyti, ypač trūkstamo personalo suradimą,
poreikį darbo rinkoje, stojančiųjų pasirinkimų tendencijas, kitų akštųjų mokyklų vykdomas
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analogiškas studijų programas ir priėmimo tendencijas į jas, darbo užmokesčio lygį šios srities darbo
vietose ir kt.). Pirmą kartą skelbiamos studijų programos turėtų būti intensyviau ir išradingau
pristatomos potencialiems stojantiesiems.

1.2. STUDIJŲ PROCESAS IR REZULTATAI

1.2.1. Studijų programos realizavimo ir Studijų rezultatų baigiamojo vertinimo rodiklių
analizė

A. Studijų programos realizavimo procesas

Marijampolės kolegijos studijų programos realizavimo procese išskiriami trys etapai (1.
Teorinis ir praktinis mokymas; 2. Praktikos atlikimas; 3. Vertinimas). Studijų programos realizavimo
procesui, pagal kolegijos kokybės vadybos sistemą, yra nustatyti 4 monitoringo rodikliai:

2016–2017 2017–2018
19.1. Dėstytojų kvalifikacinės sudėties atitiktis studijų programoje
proc. (100 proc.); 82,4 % 66,7 %

19.2. Studentų, neturinčių akademinių skolų, skaičius (proc., ne
mažiau kaip 80 proc.); 94 95,4

19.3. Lėšos, skirtos dalyko studijų realizavimo materialinei bazei
atnaujinti, įskaitant literatūrą (Eur, ne mažiau nei 0,5 proc. nuo
biudžeto);

13608:
1919283 =
0.7 %

14078/
1851761=
0,76 %

19.4. Mokslo metais nutraukusiųjų studijas skaičiaus ir bendro
studentų skaičiaus santykio rodiklis (maks. 34, min. 5 proc.).

17,89 19,45

19.1. Dėstytojų kvalifikacinės sudėties atitiktis studijų programose 2017–2018 m. m. sudaro 66,7 %.

Dėstytojų kvalifikacinės sudėties atitiktis studijų programoje nesiekia reikiamo rodiklio (100
proc.) ir 2017–2018 m. m. sudaro 66,7 proc. (ESDF – 85, 71 proc., t. y. neatitinka vienos, tos pačios
kaip ir ankstesniais metais, programos, VTF – 50,0 proc., t. y. netenkina 4-se studijų programose). Šis
rodiklis iki 2016–2017 m. m. gerėjo, tačiau 2017–2018 m. m. vėl pablogėjo, nes 3-se VTF programose
nebetenkina reikalavimų (AT, VV, VM).

Mokslo laipsnį turinčių dėstytojų dėstomų krypties dalykų ECTS kreditų skaičiaus dalis turi
būti ne mažiau kaip 10 %. 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.

2017-2018
m. m.

ESDF 14 proc. (1 iš  7) 40 proc. (2 iš
5) 80 proc. (4 iš 5) 87,5 (7 iš 8) 85,71 (6 iš 7)

VTF n. d. 28,6 proc. (2 iš
7) 62,5 proc. (5 iš 8) 87,5 (7 iš 8) 50,0 (4 iš 8)

MK 33,3 proc. 69,2 proc. 87,5 proc. 66,7 proc.

Toliau analizuojama situacija konkrečiose programose.
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6 lentelė. Dėstytojų kvalifikacinė sudėtis 2014–2017 m.

Studijų programa
Mokslo laipsnį turinčių dėstytojų dėstomų krypties dalykų

ECTS kreditų skaičiaus procentas
2014–2015 m. m. 2015–2016 m. m. 2016–2017 m. m. 2017-2018 m. m.

ESDF
Socialinis darbas 11,1 6,7 15,6 20,0
Teisė 8,9 8,9 13,3 15,2
Kultūros ir sporto vadyba 11,1 6,7 15,6 17,8
Verslo anglų kalba - 8,3 11,1 11,1
Vaikystės pedagogika
(Ikimokyklinis ugdymas)

4,0 4,4 8,0 8,0

Šokio pedagogika 0,0 44,4 10,0 10,0
Sveikatingumo ir grožio verslas - 27,3 13,3 11,1
VTF
Automobilių techninis
eksploatavimas

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

Buhalterinė apskaita 0 4,0 3,0 2,2
Įmonių ir įstaigų administravimas 6,6 24,0 25,0 27,4
Informacinių sistemų
technologijos

13,3 25,0 25,0 15,6

Transporto logistikos
technologijos (Sausumos
transporto logistikos
technologijos)

- 12,0 12,5 28,9

Verslo valdymas 6,6 14,0 12,5 8,9
Viešasis maitinimas 11,1 10,0 12,5 8,9
Žemės ūkio technologija 6,7 7,0 18,8 11,9

ESDF pakankamas skaičius mokslo laipsnį turinčių dėstytojų dirba Socialinio darbo, Teisės,
Kultūros ir sporto vadybos, Verslo anglų kalbos, Sveikatingumo ir grožio verslo studijų programose.
Vaikystės pedagogikos (buvusi Ikimokyklinio ugdymo) studijų programa yra pertvarkoma ir pagal
naują programą studentai studijuoja tik pirmame kurse, ateity planuojama pasiekti mokslo laipsnį
turinčių dėstytojų dėstomų krypties dalykų apimties 10 procentų dalį.

ESDF studijų programose dirbantys dėstytojai turi ne žemesnį kaip magistro arba jam
prilygintą kvalifikacinį laipsnį.

VTF dėstytojų kvalifikacinės sudėties atitikties rodiklis 18,9 procentinio punkto viršijamas
Transporto logistikos technologijų, 17,4 procentinio punkto Įmonių ir įstaigų administravimo, 5,6
procentinio punkto Informacinių sistemų technologijų ir 1,9 procentinio punkto Žemės ūkio
technologijų studijų programose.

Tačiau Automobilių techninio eksploatavimo, Buhalterinės apskaitos, Verslo valdymo ir
Viešojo maitinimo studijų programose šis rodiklis nesiekia 10 procentų.

Visi fakulteto studijų programose dirbantys dėstytojai turi magistro ar jam prilyginamą
kvalifikacinį laipsnį, išskyrus vieną asistentą, dėstantį Automobilių techninio eksploatavimo
(Automobilių techninio eksploatavimo) ir Transporto logistikos technologijų studijų programose. Jis
turi bakalauro laipsnį ir studijuoja magistrantūroje.

Studijų programos akademinio personalo kvalifikacinei atitikčiai poveikį labiausiai turėtų
daryti studijų programų komitetų pirmininkai; kai pirmininkui trūksta įgaliojimų bendraujant su išorės
galinčiais dėstyti profesionalais, trūkstamą personalą turi padėti pakviesti kiti administracijos atstovai
(katedrų vedėjai, dekanai, direktoriaus pavaduotojas, direktorius). Situacija ir kelerių metų patirtis
rodo, kad toks modelis reikiamų rezultatų ne visada duoda.
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19.2. Studentų, neturinčių akademinių skolų, skaičius (proc., ne mažiau kaip 80 proc.) –
95,4 proc. Tačiau šis rodiklis nėra visiškai tikslus, nes rudens semestro skolininkai paaiškėja tik
pasibaigus semestrui, t. y. 2018 m. sausio pabaigoje – vasario pradžioje.

Kolegijoje nelikviduotų akademinių įsiskolinimų 2017 m. turėjo 35 studentai, iš jų – 10
nuolatinių ir 29 ištęstinių studijų studentai (žr. 15 pav.).

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

ESDF 2017 m. nelikviduotų akademinių įsiskolinimų turėjo 11 (2016 m. – 26, 2015 m. – 37)
studentų, iš jų 6 (2016 m. – 9, 2015 m. – 11) nuolatinių ir 5 (2016 m. – 17, 2015 m. – 26) ištęstinių
studijų studentai. Studentų, neturinčių akademinių skolų, santykinė dalis tiek nuolatinėse, tiek
ištęstinėse studijose viršija minimalią ribą ir turi tendenciją didėti. Nuolatinėse studijose visose
grupėse, išskyrus KS16NS grupę, pažangumas viršija 80 procentų, o ištęstinėse studijose visų grupių
pažangumas buvo didesnis negu 80 procentų. Lyginant su 2016 m. ir 2015 m., bendras pažangumo
procentas ESDF 2017 m. (97,34 %) taip pat padidėjo (2016 m. – 94,0 %, 2015 m. – 91,9 %).

2017 m. VTF akademinių įsiskolinimų turėjo 24 studentai, neturinčių nelikviduotų
akademinių įsiskolinimų skaičius, lyginant su 2016 m., padidėjo 2,8 procentinio punkto, o, lyginant su
2015 m. – 5,6 procentinio punkto.

2017 metais 80 procentų nuolatinių studijų ir 61,9 procento ištęstinių studijų akademinių
grupių studentai neturėjo nelikviduotų akademinių įsiskolinimų.

Daugiausia nelikviduotų akademinių įsiskolinimų turėjo nuolatinių studijų ST15NS (25 %),
AT16NS (14,3 %) ir IT16NS (10 %) grupių studentai. Kiek kitokia situacija yra ištęstinių studijų
grupėse – net 50,0 % VV14IS gr., 43,8 % AD14IS gr. ir 30,0 % AD15IS gr. studentų turėjo
nelikviduotų akademinių įsiskolinimų.

Konkrečios priežastys, nulemiančios akademinių skolų turėjimą, sunkiai prognozuojamos,
nemažai studentų, nepriklausomai nuo studijų formos, dirba ir lanko paskaitas pagal galimybes, taip
pat nepakankamai geba studijuoti savarankiškai, nesugeba ar nenori naudotis nuotolinių studijų
galimybėmis ir kt.

Studijų rezultatams iš dalies daro įtaką ir dalykų dėstytojų bei studijų programų komitetų
pirmininkų prevencinis darbas su silpnesnių gebėjimų ar/ir jau turinčiais akademinių įsiskolinimų
studentais.
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19.3. Lėšos, skirtos dalyko studijų realizavimo materialinei bazei atnaujinti, įskaitant
literatūrą (Eur, ne mažiau nei 0,5 proc. nuo biudžeto) – 0,76 proc.

Bendra materialinės bazės atnaujinimui skirta lėšų suma 2017 m. yra beveik tokia pati, kaip
2016 m. – 14078 eurų, ir tai yra tik 470 eurų daugiau, tačiau 3027 eurais mažiau nei 2015 m.

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

ESDF 2017 m. buvo skirta 2218 Eur studijų realizavimo atnaujinimui, įskaitant literatūrą
(2016 m. – 2279 Eur, 2015 m. – 1826 Eur, 2014 m. – 3039 Eur).

Studijų realizavimui ESDF skirtos lėšos nuo 2014 iki 2015 m. sumažėjo 39,9 %. 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., lyginant su
2015 m., studijų realizavimui ESDF skirtos lėšos padidėjo 24,8 %, o 2017 m., lyginant su 2016 m.,
skirtų lėšų kiekis buvo panašaus dydžio.

VTF 2017 metams buvo skirta 2350 Eur mokomajai literatūrai ir vadovėliams įsigyti
(2016 m. – 2261 Eur, 2015 m. – 2700 Eur)  ir 13950 Eur studijų materialinei bazei (2016 m. – 8768,19
Eur, 2015 m. – 13600 Eur). 2017 m. praktinio mokymo įrangai įsigyti ir atnaujinti skirta apie 5791
Eur.

Reikia atkreipti dėmesį, kad šis monitoringo rodiklis nelabai atspindi esmę, todėl būtų
tikslinga pakeisti rodiklį ir skaičiuoti, kiek lėšų skiriama vienam studentui.

19.4. Mokslo metais nutraukusiųjų studijas skaičiaus ir bendro studentų skaičiaus santykio
rodiklis (maks. 34, min. 5 proc.). Rodiklio reikšmės: 2015 m. – 17,6; 2016 m. – 17,89; 2017 m. –

19,45.
Iš viso per metus studijas nutraukė 141 studentas: iš jų nuolatinėse studijose – 51 studentas,

ištęstinėse – 90  studentų. Rodiklio reikšmė tenkina Kokybės vadybos sistemoje nustatytus
reikalavimus (maks. 34, min. 5 proc.), tačiau stebima didėjančio nubyrėjimo tendencija, o kai kuriose
studijų programose nubyrėjimas peržengia leistinas ribas, todėl tikslinga atidžiau analizuoti
nubyrėjimo priežastis.

Studentų nubyrėjimo kaita fakultetuose pateikta 17 paveiksle.
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17 pav. Nutraukusių studijas studentų dalis, proc.

ESDF 2016–2017 m. m. šis rodiklis buvo 15,4 %. Lyginant su 2015–2016 m. m. (10,2 %), jis
išaugo. Rodiklio reikšmės padidėjimą lėmė didesnis pirmojo kurso studentų nubyrėjimas. 2014–2015
m. m. šio rodiklio reikšmė buvo 12,3 %. Studentų nubyrėjimas ESDF nuolatinėse studijose 2016–2017
m. m., lyginant su paskutiniais dvejais mokslo metais, padidėjo iki 17,5 %. Ištęstinėse studijose per
paskutinius ketverius metus jis taip pat buvo didžiausias (13,6 %). Studentų nubyrėjimo padidėjimą
nuolatinėse studijose nulėmė padidėjęs nubyrėjimas Kultūros ir sporto vadybos studijų programoje, o
ištęstinėse studijose didesniam studentų nubyrėjimui įtakos turėjo gerokai didesnis nubyrėjusių
studentų skaičius Vaikystės pedagogikos (Ikimokyklinio ugdymo), Sveikatingumo ir grožio verslo bei
Socialinio darbo studijų programose. 2016–2017 m. m. nubyrėjusiųjų procentas visose studijų
programose, išskyrus Sveikatingumo ir grožio verslo studijų programą, neviršija maksimalios leistinos
ribos (34 %).

VTF studentų nubyrėjimas 2017 metais, lyginant su 2016 metais, padidėjo nežymiai – 0,6
nuolatinėse ir kiek daugiau ištęstinėse studijose – 4,4 procentinio punkto. Arti kritinės ribos, o kai
kuriose programose ir ją peržengia, ištęstinių studijų studentų nubyrėjimas, 2017 m. jis buvo
didžiausias per pastaruosius trejus metus. Didžiausias studentų nubyrėjimas buvo Buhalterinės
apskaitos (57,4 %), Viešojo maitinimo (33,0 %), Transporto logistikos technologijų (29,0 %) studijų
programose.

Nuolatinėse VTF studijose daugiausia studentų išbraukta iš Informacinių sistemų technologijų
(28,6 %), Automobilių techninio eksploatavimo (23,8 %) ir Žemės ūkio technologijų (17,6 %) studijų
programų studentų sąrašų. Kasmet daug studentų (2017 m. – 13,6 %, 2016 m. – 23,5 %, 2015 m. –
18,6 %) išbraukiama iš Transporto logistikos technologijų studijų programos studentų sąrašų. Viena iš
dažniausių priežasčių – silpni tiksliųjų mokslų pagrindai. Kitos svarbios studijų nutraukimo priežastys:
asmeninės priežastys, finansiniai sunkumai ir problemos derinant darbą ir studijas.

Pasiūlymai Studijų programos realizavimo proceso veiklai tobulinti:
1. Padidinti mokslo laipsnį turinčių dėstytojų dėstomų krypties dalykų ECTS kreditų skaičių

Vaikystės pedagogikos, Automobilių techninio eksploatavimo, Buhalterinės apskaitos, Verslo
valdymo ir Viešojo maitinimo studijų programose.

2. Įsigyti naujausios mokomosios ir mokslo literatūros studijų programų realizavimui.
3. Įsigyti 12 licencijų darbui su kompiuterizuota teisės aktų sistema „Infolex.Praktika“ ir tris

papildomas kompiuterizuotos vertimo raštu programos „Trados“ licencijas.
4. Organizuoti B1 ir B2 lygio anglų kalbos kursus dėstytojams.
5. Organizuoti seminarą dėstytojams apie kokybinius tyrimus studentų baigiamuosiuose darbuose.
6. Analizuoti ištęstinių studijų studentų studijų nutraukimo priežastis ir teikti paramą siekiant

sumažinti studentų nubyrėjimą.
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7. Padidinti lėšų, skirtų studijų materialinės bazės atnaujinimui, dalį kolegijos biudžete iki 1
procento arba nustatyti naują monitoringo rodiklį skaičiuojant, kiek išleista lėšų materialinės
bazės atnaujinimui vienam studentui atskirai kiekvienoje studijų programoje.

8. Išanalizuoti atskirų programų didelio studentų nubyrėjimo priežastis ir imtis atitinkamų
priemonių jam sumažinti.

B. Studijų rezultatų baigiamojo vertinimo procesas
Studijų rezultatų baigiamasis vertinimas atliekamas vadovaujantis Marijampolės kolegijos

kokybės vadybos sistemos Studijų rezultatų baigiamojo vertinimo procedūra MK PR-21.
Studijų rezultatų baigiamojo vertinimo procesui pagal kolegijos kokybės vadybos sistemą yra

nustatyti 5 monitoringo rodikliai, kurių reikšmės pasiektos tokios:
2015 2016 2017

Studijas baigusiųjų skaičius 258 212 196
Leidimą ginti baigiamąjį darbą ir (ar) laikyti kvalifikacinį egzaminą gavusiųjų
skaičiaus santykis su visu baigiamojo kurso studentų skaičiumi (proc.)

97,4 98,6 99,6

Teigiamą studijų rezultatų baigiamąjį vertinimą gavusiųjų procentas (ne
mažiau kaip 90 proc.)

98,7 99 97,03

Studijų rezultatų baigiamųjų įvertinimų vidurkis pagal studijų programas
(siekiamybė ne mažiau nei 7)

8,4 7,97 8,05

Neatitikčių skaičius dėl baigiamojo vertinimo 0 0 0

Baigusių studijas studentų skaičiaus kaita matoma 18–20 paveiksluose.

18 pav. Absolventų skaičius ESDF 19 pav. Absolventų skaičius VTF

20 pav. Absolventų skaičius pagal studijų formas kolegijoje iš viso
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Bendras absolventų skaičius kolegijoje 2017 m., lyginant su 2014 m., sumažėjo 63
absolventais, arba 24 procentais. Lyginant su 2016 m., absolventų sumažėjo 11, arba 5,3 proc.

ESDF studijas baigusiųjų skaičius per paskutinius ketverius metus svyruoja 10–14 procentų
ribose. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad nuolatinių studijų absolventų skaičius turi tendenciją
mažėti, o ištęstinių studijų absolventų skaičius tendenciją didėti. Minėtas dvi tendencijas lėmė 2010–
2014 m. studentų priėmimo į fakultetą rezultatai.

VTF baigusiųjų studijas studentų skaičius sparčiai mažėja – 2017 m. baigė 84 studentai (39
NS ir 45 IS) – 25,7 % mažiau nei 2016 m. ir 42,9 % mažiau nei 2015 m. 2016 m. baigė 113 studentų
(57 NS ir 56 IS), 2015 m. baigė 147 studentai (100 NS ir 47 IS). Studentų skaičiaus mažėjimas susijęs
tiek su demografinėmis problemomis, jaunų žmonių migracija, tiek su gyventojų, ypač jaunimo,
finansinėmis galimybėmis. Taip pat 2013 ir 2012 metais studentų priėmimas į kolegiją buvo smarkiai
sumažėjęs.

Fakultete studentų skaičius taip pat mažėja: 2017 m. – 353 (20,6 % mažiau nei 2016 m. ir
29,9 % mažiau nei 2015 m.), 2016 m. – 451 ir 2015 m. – 497.

Studentų pasirengimą ginti baigiamuosius darbus matome 7 lentelėje.

7 lentelė. Leidimą ginti baigiamąjį darbą ir teigiamą studijų rezultatų baigiamąjį vertinimą gavusiųjų
procentų palyginimas

Studijų forma

Leidimą ginti baigiamąjį darbą gavusiųjų
procentas

Teigiamą studijų rezultatų baigiamąjį
vertinimą gavusiųjų procentas

2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017
m.

ESDF
Nuolatinės
studijos 100,0 92,8 100,0 100,0 100,0 100,0 96,1 98,4 98,1 94,4

Ištęstinės
studijos 100,0 100,0 100,0 100,0 98,4 100,0 100,0 96,2 99,0 96,8

ESDF iš viso: 100,0 95,2 100,0 100,0 99,2 100,0 97,5 97,4 99,0 95,7
VTF
Nuolatinės
studijos

92,5 89,4 94,2 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0 97,5

Ištęstinės
studijos

96,9 97,2 95,3 91,1 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100

VTF iš viso 94,7 93,3 94,7 95,6 100 100,0 100,0 100,0 100,0 98,8

ESDF 2017 m. daugumos studijų programų baigiamųjų kursų studentai, gavę leidimą ginti
baigiamąjį darbą, gavo ir teigiamą studijų rezultatų baigiamąjį vertinimą. Iš 117 leidimą ginti
baigiamąjį darbą gavusių studentų teigiamą įvertinimą gavo 112 studentų, t. y. 95,7 %. Bendras
gavusių leidimą ginti baigiamąjį darbą studentų skaičiaus santykis su visu baigiamojo kurso studentų
skaičiumi yra 99,2 %. 2016 m. ir 2015 m. šis santykis buvo 100,0 %.

VTF 2017 m. visi baigiamųjų kursų studentai (100,0 % ) gavo leidimą ginti baigiamuosius
darbus ir gavo teigiamą studijų rezultatų baigiamąjį įvertinimą. 2016 metais baigiamuosius darbus
ginti buvo leista 100,0 % nuolatinių studijų (2015 m. – 94,2%) ir 91,1 % ištęstinių studijų (2015 m. –
95,3 %) studentams. Teigiamą įvertinimą gavo visi nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai. Bendras
gavusių leidimą ginti baigiamuosius darbus studentų skaičiaus santykis su visu baigiamojo kurso
studentų skaičiumi yra 100,0 %. 2016 m. šis santykis buvo 95,6 % ir 2015 m. – 94,7%.

Baigiamųjų darbų įvertinimų vidurkiai 2017 m. mažiau skyrėsi studijų formose (žr. 21–22
paveikslus).
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21 pav. ESDF studijų rezultatų baigiamųjų 22 pav. VTF studijų rezultatų baigiamųjų įvertinimų
vidurkių palyginimas vidurkių palyginimas

ESDF studijų rezultatų baigiamųjų įvertinimų vidurkis 2017 m., lyginant su  2016 m., yra
labai panašus. Nuolatinėse studijose 2017 m. aukščiausi baigiamieji įvertinimai yra Kultūros ir sporto
vadybos studijų programos absolventų (8,73), o žemiausi – Teisės studijų programos absolventų
(7,43). Ištęstinėse studijose aukščiausi įvertinimai yra Įvaizdžio stilisto (9,40), o žemiausi – Teisės
(6,84) programos absolventų. Pasakytina, kad visose studijų programose įvertinimų vidurkis viršija 7
balus, tačiau imant atskirai pagal studijų formas Teisės studijų programos ištęstinėse studijose
baigiamųjų įvertinimų vidurkis (6,84) nesiekia 7 balų. 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 2016 m. (8,19), o mažiausias – 2015 m. (7,78). Bendras baigiamųjų įvertinimų vidurkis per
paskutinius trejus metus įgijo nežymaus mažėjimo tendenciją.

VTF baigiamųjų įvertinimų vidurkis per pastaruosius trejus metus tiek nuolatinėse, tiek
ištęstinėse studijose svyruoja nepriklausomai nuo kokių nors realių faktorių: nuolatinėse studijose
didžiausias buvo 2015 m. (8,46), mažiausias – 2016 m. (7,97), ištęstinėse studijose – didžiausias 2016
m. (8,44), mažiausias – 2017 m. (8,17). 2017 m. aukščiausius baigiamųjų darbų gynimo įvertinimus
gavo Finansų ir ekonomikos nuolatinių studijų (9,28), Įmonių ir įstaigų administravimo ištęstinių
studijų (9,00) ir Buhalterinės apskaitos ištęstinių studijų (8,80) programų studentai. Žemiausiais
baigiamųjų darbų įvertinimais studijas baigė Automobilių ir traktorių techninio eksploatavimo
nuolatinių studijų (6,85), Žemės ūkio technologijos ištęstinių studijų (7,34) ir Automobilių techninio
eksploatavimo ištęstinių studijų (6,85)  programų studentai. Tradiciškai žemiausiais balais įvertinami
Automobilių techninio eksploatavimo (NS, IS), Žemės ūkio technologijų studijų programų studijų
programų studentų parengti ir ginti baigiamieji darbai.

Baigiamųjų darbų įvertinimų vidurkiai labai priklauso nuo to, kokių programų studentai
baigia studijas (kai kuriais metais nebūna baigiančių inžinerinių technologinių grupių, jų vidurkiai
paprastai būna žemesni), taip pat visada stebimas ir nepaaiškinamas reiškinys, kai tos pačios studijų
programos skirtingos laidos būna skirtingo pažangumo lygio, nors dirbama pagal tą pačią studijų
programą ir dirba tas pats personalas.

Neatitikčių dėl baigiamųjų darbų vertinimo užfiksuota nebuvo.

Pasiūlymai Studijų rezultatų baigiamojo vertinimo proceso veiklai tobulinti:

1. Rengiant Socialinio darbo studijų programos baigiamuosius darbus ieškoti naujų ir įdomių
baigiamųjų darbų temų, kai kurių darbų temomis rašyti straipsnius, viešinti aktualias temas
žiniasklaidos priemonėse.

2. Rengiant Automobilių techninio eksploatavimo, Viešojo maitinimo ir Žemės ūkio technologijų
studijų programų baigiamuosius darbus atsižvelgti į Kvalifikavimo komisijų pastabas dėl temų
šiuolaikiškumo, aktualumo ir įvairovės.

3. Rengiant Kultūros ir sporto vadybos studijų programos studentų baigiamuosius darbus naudotis
šiuolaikiškais literatūros šaltiniais, atkreipti dėmesį į darbuose pasitaikančias kalbos, korektūros
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klaidas, kai kuriuose darbuose labiau išplėtoti teorinę dalį, darbo turinį labiau sieti su
pagrindine tema, daugiau dėmesio skirti gilesnei analizei, apibendrinimui.

4. Teisės studijų programos studentų baigiamųjų darbų vadovams rekomenduotina skirti didesnį
dėmesį darbų autorystės tikrinimui ir darbų rengimui, siekiant užtikrinti darbų kokybinius
parametrus.

5. Baigiamųjų darbų vadovams rekomenduotina užtikrinti, kad baigiamųjų darbų literatūros
šaltinių sąrašai būtų papildyti literatūra anglų kalba, o rengiant darbus būtų naudojami
šiuolaikiškesni literatūros šaltiniai.

6. Pasiekti, kad 2018 metais rengiant baigiamuosius darbus būtų griežtai laikomasi Baigiamųjų
darbų rengimo reglamento reikalavimų dėl literatūros ir informacijos šaltinių sąrašo, šaltinių
citavimo ir šaltinių užsienio kalba.

7. Rekomenduoti Kvalifikavimo komisijoms, kad pasibaigus baigiamųjų darbų gynimui komisijos
nariai įvertintų baigiamųjų darbų praktinę vertę ir Komisijos įvertinimas būtų užprotokoluotas.

8. Sukurti kolegijos studentų baigiamųjų darbų duomenų bazę ir įdiegti plagiato tikrinimo
sistemą.

1.2.2. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais

Informacija apie bendradarbiavimą su socialiniais partneriais pateikta 8 lentelėje.

8 lentelė. Bendradarbiavimo sritys su socialiniais partneriais

Institucijos pavadinimas Bendradarbiavimo formos
Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir
socialinio darbo institutas

Tęstinių studijų organizavimas ESDF
absolventams,
magistrantūros studijų organizavimas.

Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetas Universitetinio bakalauro studijų
organizavimas ESDF absolventams.

Marijampolės socialinės rūpybos įstaigos Profesinės veiklos praktikų organizavimas.
Marijampolės Nevyriausybinės organizacijos Profesinės veiklos praktikų organizavimas.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Profesinės veiklos praktikų organizavimas.
Marijampolės bendrojo lavinimo mokyklos Profesinės veiklos praktikų organizavimas.
Kultūros įstaigos Profesinės veiklos praktikų organizavimas.
Sporto įstaigos Profesinės veiklos praktikų organizavimas.
Kelionių agentūros Profesinės veiklos praktikų organizavimas.
Verslo įmonės Profesinės veiklos praktikų organizavimas.
Teisėsaugos institucijos Profesinės veiklos praktikų organizavimas.
KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas Bendradarbiavimas tobulinant studijų procesą

ir specialistų parengimą, rengiant mokslines-
praktines konferencijas, seminarus, atliekant
mokslo taikomuosius tyrimus, plėtojant
švietėjišką veiklą Marijampolės regione,
dalijimasis akademine, metodine ir dalykine
patirtimi.

KTU Chemijos fakultetas
KTU Maisto institutas
A.Stulginskio Ekonomikos ir vadybos fakultetas
A.Stulginskio  Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Lietuvos sporto universitetas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Marijampolės profesinio rengimo centras Bendradarbiavimas keičiantis ir dalijantis

patirtimi, žiniomis ir informacija,
organizuojant mokomuosius seminarus,
kursus, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir
perkvalifikavimą, stiprinant specialistų
profesinius ryšius, gerinant studentų praktinio
mokymo galimybes ir didinant praktinio
mokymo priemonių bei įrangos naudojimą bei
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Institucijos pavadinimas Bendradarbiavimo formos
prieinamumą (Automobilių ir traktorių
techninio eksploatavimo ir Viešojo maitinimo
studijų programų).

Ūkininkai, įvairios įmonės ir organizacijos,
kuriose, be kitų tarpusavio įsipareigojimų,
studentai atlieka profesinės veiklos praktikas

Bendradarbiavimas gerinant specialistų
rengimo kokybę, plėtojant abipusiškai
naudingą aukštosios mokyklos ir verslo
įmonės bendradarbiavimą, rengiant
specialistus su koleginiu išsilavinimu,
absolventus integruojant į darbo rinką, keliant
darbuotojų kvalifikaciją, dalijantis profesine
patirtimi, plečiant verslo atstovų dalyvavimo
galimybes rengiant naujas ir tobulinant
vykdomas studijų programas, vertinant
parengtų specialistų gebėjimus ir
kompetencijas.

KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas
KTU Chemijos fakultetas
KTU Maisto institutas
A.Stulginskio Ekonomikos ir vadybos fakultetas
A.Stulginskio  Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Lietuvos sporto universitetas,
Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

Bendradarbiavimas tobulinant studijų procesą
ir specialistų parengimą, rengiant mokslines-
praktines konferencijas, seminarus, atliekant
mokslo taikomuosius tyrimus, plėtojant
švietėjišką veiklą Marijampolės regione,
dalijimasis akademine, metodine ir dalykine
patirtimi.

Marijampolės profesinio rengimo centras Bendradarbiavimas keičiantis ir dalijantis
patirtimi, žiniomis ir informacija,
organizuojant mokomuosius seminarus,
kursus, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir
perkvalifikavimą, stiprinant specialistų
profesinius ryšius, gerinant studentų praktinio
mokymo galimybes ir didinant praktinio
mokymo priemonių ir įrangos naudojimą bei
prieinamumą (Automobilių ir traktorių
techninio eksploatavimo ir Viešojo maitinimo
studijų programų).

Ūkininkai, įvairios įmonės ir organizacijos,
kuriose, be kitų tarpusavio įsipareigojimų,
studentai atlieka profesinės veiklos praktikas.

Bendradarbiavimas gerinant specialistų
rengimo kokybę, plėtojant abipusiškai
naudingą aukštosios mokyklos ir verslo
įmonės bendradarbiavimą, rengiant
specialistus su koleginiu išsilavinimu,
absolventus integruojant į darbo rinką, keliant
darbuotojų kvalifikaciją, dalinantis profesine
patirtimi, plečiant verslo atstovų dalyvavimo
galimybe rengiant naujas ir tobulinant
vykdomas studijų programas, vertinant
parengtų specialistų gebėjimus ir
kompetencijas.

Sutarčių sudarymas dėl profesinės veiklos praktikų matomas 23 paveiksle.



26

23 paveikslas. Sudarytų sutarčių dėl profesinės veiklos praktikų organizavimo skaičiaus
palyginimas

ESDF 2017 m. iš viso buvo sudarytos 382 dvišalės ir trišalės sutartys dėl profesinės veiklos
praktikų organizavimo (2016 m. – 343 sutartys, 2015 m. – 274 sutartys, 2014 m. – 227 sutartys).

Atkreiptinas dėmesys, kad sudarytų sutarčių dėl profesinės veiklos praktikų organizavimo
skaičius turi tendenciją didėti. Šią tendenciją nulėmė dvišalių sutarčių skaičiaus minimizavimas, jas
pakeičiant trišalėmis sutartimis, kurios sudaromos kiekvienam į praktiką išleidžiamam studentui
atskirai.

VTF 2017 m. buvo pasirašytos 281 trišalės sutartys su įvairiomis institucijomis dėl studentų
profesinių veiklos praktikų, 2016 m. – 217 dvišalės ir trišalės sutartys dėl profesinės veiklos praktikų
organizavimo, 2015 m. – 278 sutartys.

Siekiant tobulinti studentų profesinį pasirengimą, 2017 metais buvo pasirašyta 12
bendradarbiavimo sutarčių su įvairiomis institucijomis, kurios numatytos kaip bazinės ir kurios turėtų
tapti bazinėmis studentų praktinio mokymo institucijomis. Daugiausia tokių sutarčių pasirašyta Žemės
ūkio technologijų studijų programos studentų profesiniam pasirengimui tobulinti: su Rumokų
bandymų stotimi, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialu, „Arvi ir ko“ įmonių grupe (visoms
studijų programoms), UAB „East West Agro“, Lietuvos-Vokietijos UAB „Litgenas“, keturiomis
žemės ūkio bendrovėmis, UAB „Marijampolės agrocentras“, TŪB „Repulsus“ ir ūkininku Valdu
Pauliukoniu.

Taip pat analogiškam tikslui pasirašytos sutartys su kavine „Nuošalė“, kavine-restoranu,
muzikos klubu „Adampolis“, UAB „Apto IT“.

2017 m. sudarytų sutarčių dėl profesinės veiklos praktikų organizavimo skaičius, lyginant su
ankstesniais metais, padidėjo (2017 m. – 281; 2016 m.– 217; 2015 m. – 278). Galima manyti, kad tam
įtakos turėjo tai, jog profesinės veiklos praktikų atlikti į kiekvieną skirtingą instituciją nuvyko po
mažiau studentų.

154

278

217

281

227

274

343
382

2014 2015 2016 2017

VTF ESDF
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1.3. ABSOLVENTŲ KARJERA

1.3.1. Absolventų skaičius

2017 m. kolegiją baigė 196 absolventai (2016 m. – 207, 2015 m. – 258) (žr. 24 pav.)).

24 pav. 2014–2017 m. m. absolventų skaičius

1.3.2. Statistiniai įsidarbinimo rodikliai

Mums 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-balandžio mėnesiais Karjeros centras (KC) vykdė apklausą telefonu.
Buvo siekta išsiaiškinti absolventų tolimesnę veiklą: kaip absolventams sekėsi integruotis į darbo
rinką, ar pavyko rasti darbą pagal specialybę, ar toliau tęsia studijas. Nors valstybės planinis projektas
yra pasibaigęs, bet Karjeros valdymo informacine sistema (KVIS) galima naudotis ir gauti absolventų
stebėsenos rezultatus. 2017 m. absolventų įsidarbinimo analizė bus atlikta 2018 m. pradžioje, kai į
KVIS duomenų sistemą bus sukelti „Sodros“ duomenys, VMI informacija. Ši informacija bus viešai
skelbiama kolegijos tinklalapyje.

1.3.3. Kita svarbi informacija

Karjeros centras padeda  ne tik studentams planuotis karjerą, bet ir moksleiviams, kuriems
labai aktualu tinkamai pasirinkti studijas. 2017 m. kolegijos studijų programų populiarinimas buvo
vykdomas studijų mugėse:  aukštųjų mokyklų mugėse Kaune ir Vilniuje. Kolegijos dėstytojų ir
studentų grupės taip pat lankėsi Marijampolės profesinio rengimo centre, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus
gimnazijoje, Marijampolės Sūduvos gimnazijoje, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje, Kalvarijos
gimnazijoje ir  Kalvarijos jaunimo darbo centre.

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 ugdyti savo karjeros
valdymo kompetencijas, kurios kiekvienam žmogui yra ne mažiau reikšmingos nei profesinis ar
praktinis pasirengimas. 2017 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, vykdė asmeninius mokymus
dėl viešojo kalbėjimo ypatumų.
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Kaip ir kiekvienais metais, organizuota „Atvirų durų diena“, šiais metais buvo pakeistas šio
renginio formatas. Katedrose dėstytojai moksleivius sutiko su skirtingomis užduotimis, kurias išlaikę,
gavo asmeninius diplomus.

1.4. VEIKLOS TARPTAUTIŠKUMAS

1.4.1.  Studentų ir dėstytojų judumo rodikliai

Marijampolės kolegija yra tarptautinės „ Erasmus+“ chartijos ir „ Erasmus+“
programos dalyvė, todėl visa 2017 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 2017 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 tiesiogiai priklauso nuo įstojusiųjų

studijuoti į kolegiją skaičiaus ir nuo atvykstančių studentų ir dėstytojų pagal „Erasmus+“ mainų
programą skaičiaus.

9 lentelė. Gautos lėšos

Europos komisijos (EK)
2015–2016 22 430 Eur
2016–2017 17 710 Eur
2017–2018 19 220 Eur

Valstybės biudžeto (VB)
2016 7 540 Eur
2017 6850 Eur

Europos struktūrinio fondo
(ESF)

2017–2019 13 200 Eur

Lyginant su praeitais metais, gautos Europos Komisijos (EK) lėšos padidėjo 1510 Eur,
Valstybės biudžeto (VB) sumažėjo 690 Eur. Lėšų mažėjimas 2016 m. susijęs su mažėjančiu studentų
skaičiumi ir pasikeitusiu finansavimo skyrimo modeliu, susiejant skiriamą lėšų sumą su studentų,
atvykusių į instituciją studijoms pagal „Erasmus+“ mainų programą, skaičiumi.

10 lentelė. „Erasmus+“ dėstytojų mobilumo rodikliai

Išvykstantys Tikslas Šalis

2015 8 Mokymosi vizitai Portugalija, Latvija,
Turkija, Ispanija,
Kipras

2016
6 Dėstymo vizitai Lenkija, Portugalija,

Turkija
7 Mokymosi vizitai Lenkija, Suomija,
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Nyderlandai,
Ispanija

2017 13 Mokymosi vizitai Lenkija, Latvija,
Bulgarija, Turkija

3 Dėstymo vizitai Turkija

Atvykstantys Tikslas Šalis

2015 8 Mokymosi vizitai Portugalija, Latvija,
Turkija, Ispanija,
Kipras

2016 1 Mokymosi vizitai Lenkija
2 Dėstymo vizitai

2017 1 Mokymosi vizitai Turkija
1 Dėstymo vizitai

Kolegijoje dėstytojų mokymosi vizitų skaičius padidėjo daugiau nei dvigubai: nuo 7 vizitų
(2016 m.) iki 13 vizitų (2017 m.). 2017 m. dėstymo vizitų skaičius, palyginus su 2016 m., sumažėjo
perpus: 6 vizitai 2016 m. ir 3 vizitai 2017 m.

Atvykstančių dėstytojų vizitų sumažėjo:  3 vizitai 2016 m., 2 vizitai 2017 m.

11 lentelė. „Erasmus+“ studentų mobilumo rodikliai

Išvykstantys Tikslas Šalis

2015 1 Studijos Vokietija
13 Praktika Graikija, Norvegija,

Ispanija
2016 0 Studijos

11 Praktika Ispanija, Norvegija,
Graikija, Italija

2017 1 Studijos Portugalija
9 Praktika Norvegija, Graikija,

Kreta, Ispanija,
Olandija

Atvykstantys Tikslas Šalis

2014 0 Studijos
0 Praktika

2015 0 Studijos
2016 2 Studijos Lenkija

0 Praktika
2017 0 Studijos

0 Praktika

Lyginant su 2016 m. rodikliais, studentų, išvykusių į „Erasmus+“ studijas, padidėjo  (2017
m. – 0 studentų, 2017 m. – 1 studentas), į  praktikas  išvyko mažiau studentų nei 2016 m. (2016 m.
– 11, 2017 m. – 19 studentų). Kai kurie mažesni kolegijos studentų judumo rodikliai susiję su tuo, į
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kokią šalį ir kokiam periodui buvo vykstama, nes nuo to priklauso, kiek finansavimo proporcingai
išnaudoja vienas studentas vienai stažuotei.

Atvykstančių studentų 2017 m. nebuvo.

1.4.2. Dvišalis bendradarbiavimas

Dvišalis bendradarbiavimas įgyvendintas per „Erasmus“ veiklas ir kolegijos administracijos
lygmenyje ir katedrų tiesiogiai organizuotuose ir įgyvendintuose fakultetų renginiuose. 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: užsienio partnerių pasirinkimą grindė motyvacija suintensyvinti studentų
mobilumą studijoms bei praktikai ir įtraukti studijų programų, kurių studentai dar nebuvo išvykę
dalinių studijų ar į praktiką užsienio šalyse, „Erasmus“ veiklų dalyvius.

Tęsiamas bendradarbiavimas su ilgalaikiais partneriais: Lenkijos Ciechanow valstybine
profesinio rengimo aukštąja mokykla, Lenkijos  Radom socialinių ir techninių mokslų aukštąja
mokykla Turkijos Adnan Menderes universitetu, iš Bulgarijos Tarptautinio universitetinio koledžo
(IUC), Austrijos, Kroatijos, Danijos Karalystės MSI.

2017 m. pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys su La Laguna universitetu (Tenerifė),
Kocaeli universitetu (Turkija), Bingol universitetu (Turkija) ir Poltavos ekonomikos ir prekybos
universitetu (Ukraina).

1.4.3. Institucinė narystė

Kolegija yra EURASHE ir EfVET narė.
2017 m. dalyvauta EfVET kasmetinėje konferencijoje Salonikuose (2017-10) ir EURASHE

metinėje konferencijoje Le Havre (2017-03).

1.4.4. Projektinė veikla

Kolegija dalyvavo „Erasmus+“ KA2 „Strateginės partnerystės“  programos projektuose.
Į projektą CASYS (Culinary Arts Education in Support of Youth Employment and Social Inclusion“
buvo įtraukti Viešojo maitinimo studijų programos dėstytojai. Pareiškėjai – BG. Projekto pabaiga –
2017 m. rugsėjo mėnuo.

Projektas JOPAPP (Job Placement Application) buvo skirtas studentų praktikų modeliui
gerinti. Pareiškėjai – ESP. Projektas baigtas 2017 m. spalio mėnesį.

SCORE (Sport For Community Regeneration and Empowerment: Integrating Sport Event
Management into Youth Work for Enduring Social Impact) projekto pabaiga – 2017 m. rugpjūčio
mėnuo.
Pateiktos paraiškos tarptautiniams projektams.

Nuo 2014 m. kolegija teikia paraiškas (partnerio teisėmis) tarptautiniams „Erasmus+“ KA2,
KA3 pagrindinių veiklų ir kitų programų projektams. 2017 m. kolegija teikė paraišką „Nordplus“
programai kartu Islandijos ir Norvegijos partneriais, bet projektas negavo finansavimo.

12 lentelė. Paraiškos tarptautiniams projektams

Teikta Projekto
teikėjas/partneris Finansuoti

2015 KA2 – 4 projektai Partneris 2
EEE programos - 2 Partneris 2

2016 KA2 – 5 projektai Partneris 1
KA3 – 1 projektas Partneris 0
INTERREG – 1 projektas Partneris 0

2017 KA2- 5 projektai Partneris 1
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„Nordplus“ – 1 projektas Pareiškėjas 0

2017 m. buvo baigtas įgyventi projektas SCORE (Socialinio verslumo, socialinių inovacijų ir
socialinį poveikį turinčių veiklų organizavimas jaunimui, siekiant bendruomenės sutelktumo ir
įgalinimo), kuriame kolegija dirbo su Bulgarijos (pareiškėjai), Turkijos, Zimbabvės, Botsvanos ir
Nigerijos partneriais.

1.4.5. Kita svarbi informacija

Kolegija teikė projektą Lietuvos užsienio reikalų ministerijai, siekdama gauti papildomą
paramą  savo vykdomam projektui „Parama Etiopijos mokyklai“. Deja, projektas nebuvo finansuotas.
Organizuotas Koege Business College, Denmark atstovo direktoriaus tarptautinei veiklai vizitas į
Marijampolės, Kauno ir Vilniaus profesinio rengimo įstaigas.

1.4.5.1. Užsienio studentų priėmimas

2017 m. Tarptautinių  studijų ir ryšių  skyrius (TSRS) organizavo užsienio studentų
priėmimą iš trečiųjų šalių: Pakistano, Indijos ir Bangladešo.

13 lentelė. Užsienio studentų priėmimas

Gauta paraiškų Išsiųsta
priėmimo laiškų

Sumokėjo už
vienerių m.

studijas
2016 73 52 26
2017 51 27 16

Visiems 16 studentų buvo grąžinti pinigai, nes nei vienam nebuvo išduotos vizos.

1.4.5.2. Mentorystės plėtojimas

Balandžio 10–21 d. TSRS koordinavo studentų iš Furstenwald‘o profesinės mokyklos
(Vokietija) praktikas Marijampolės ikimokyklinio ugdymo įstaigose, Marijampolės jaunimo centre ir
socialinės globos įstaigose. Kolegijos studentai buvo įtraukti į veiklas kaip mentoriai, kurie padėjo
orientuotis Marijampolėje ir komunikuoti praktikų metu su įstaigų personalu.

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 neaprobuotų  nuotolinių modulių. 2017 m.
dėstytojai parengė 17 dalykų kursus virtualioje mokymosi aplinkoje, tačiau, kaip ir 2016 m., kursai
neaprobuoti.

2015 m. Leidybos komisija aprobavo vieną dėstytojo leidinį, 2016  ir 2017 m. neparengtas nei
vienas leidinys.

Dirbantys, vaikus auginantys studentai turi galimybę studijuoti pagal individualų grafiką (žr.
14 lentelę).
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14 lentelė. VTF  studentų, studijuojančių pagal individualų grafiką, skaičius 2015-2017 m.

Metai Studentai, studijuojantys pagal individualų grafiką
2015 13
2016 17
2017 19

Kitose aukštosiose mokyklose arba kolegijoje studijavę fakulteto studentai gali pasinaudoti
studijų rezultatų įskaitymo galimybe. Ataskaitiniu laikotarpiu fakultete buvo įskaityti 235 dalykų
studijų rezultatai 56 studentams (žr. 15 lentelę).

15 lentelė. Informacija apie studijų rezultatų įskaitymą VTF 2015-2017 m.

Metai Studentų
skaičius

Įskaityti
dalykai

Įskaityti studijų rezultatai,
įgyti kitose aukštosiose

mokykloje kreditais

Įskaityti studijų
rezultatai, įgyti
Marijampolės

kolegijoje kreditais
2015 63 140 444,5 142,50
2016 44 143 418 145,5
2017 56 235 578,5 284

Įskaitytų studijų rezultatų skaičius priklauso nuo fakultete studijuojančių studentų, kurie
anksčiau yra studijavę kitoje aukštojoje mokykloje ar kolegijoje, skaičiaus. Pastaraisiais metais
pastebimas vis didesnis  studentų, anksčiau studijavusių kitose aukštosiose mokyklose ar kolegijoje,
skaičius. 2015–2016 m. įskaitymo tendencijos išliko panašios, tačiau 2017 m. žymiai padidėjo
įskaitytų dalykų ir kreditų skaičius. Tai nulėmė į kolegiją stojantis didesnis studentų, jau įgijusių
aukštąjį išsilavinimą, skaičius, kuris sudarė galimybę įskaityti daugiau kolegijoje studijuojamų dalykų
studijų rezultatų.

Pagal suderintą studijų turinį 2015 – 2017 m. fakulteto studentai vyko atlikti praktikos pagal
„Erasmus+“ programą. 2015 m. buvo įskaityta profesinės veiklos praktika 2 studentėms (12 kreditų).
2016 m. – 8 studentams (48 kreditai), 2017 m. – 6  studentams (36 kr.).

2017 m. buvo parengta Informacinių sistemų technologijų studijų programos neformaliuoju ir
savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo studijų rezultatais vertinimo metodika, kurios
pagrindu šios programos studentas pasinaudojo galimybe formalizuoti neformaliuoju ir savaiminiu
būdu įgytas kompetencijas (žr. 16 lentelę).

16 lentelė. VTF informacija apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų
pripažinimą studijų rezultatus 2015-2017 m.

Metai Studijų
programa

Studentų
skaičius

Įskaityti
dalykai

Įskaityta ECTS

2015 Buhalterinė
apskaita

1 1 3

2016 Buhalterinė
apskaita

2 2 12

2017 Informacinių
sistemų

technologijos

1 4 21

Parama studentams ESDF
ESDF bendruomenė 2017 m. didelį dėmesį skyrė studijų paramai. Pirmųjų kursų studentai,

vykdant adaptacijos programą, supažindinti su studijų tvarka, pasirinktos studijų programos studijų
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specifika, tolimesne karjera, finansinėmis ir kitomis 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: 2015 m. –
26 studentai,  2016 m. – 26 studentai, 2017 m. – 13 studentų.  Šiems studentams paskaitų ir sesijos
tvarkaraščiai buvo sudaryti atsižvelgiant į jų poreikius ir derinantis prie užimtumo darbe.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006-07-11 d. įsakymu Nr.
ISAK-1463 ir Marijampolės kolegijos studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašu, Akademinės tarybos
patvirtintu 2015-01-12, studentai, studijavę kitose studijų programose kolegijose, kitose Lietuvos ir
užsienio šalių aukštosiose mokyklose bei dalyvavę tarptautiniuose mainų projektuose, turėjo galimybę
įskaityti studijuotus dalykus mūsų kolegijoje. 2015 m. studijų rezultatai įskaityti 83  studentams, 2016
m. – 79 studentams, 2017 m. – 97 studentams. Studijų rezultatų įskaitymo 2015–2017 m. paskirstymas
kreditais pateiktas 17 lentelėje.

17 lentelė. ESDF studijų rezultatų įskaitymo lentelė

Metai Dalykų įskaitymas
iš universitetų

Dalykų įskaitymas
iš kolegijų

Tarptautinių
mainų programų
dalykų įskaitymas

Marijampolės
kolegijoje

studijuoti dalykai
2015 368 kr. 48 kr. 27 kr. 432 kr.
2016 328,5 kr. 86 kr. 4 kr. 241 kr.
2017 540 kr. 96 kr. 3 kr. 492 kr.

Iš pateiktos statistikos matyti, kad studentų pasinaudoti studijų įskaitymo tvarka tendencijos
2015 m. ir 2016 m. išliko stabilios, o 2017 m. gerokai padidėjo studentų ir įskaitomų kreditų skaičius.
Iš viso per 2017 m. dalykai buvo įskaityti 97 studentams, o kreditų skaičius išaugo iki 1131.
Daugiausia kreditų pageidavo įskaityti studentai, studijavę universitetuose, – 540 kr., Marijampolės
kolegijoje – 492 kr. (tai dvigubai daugiau nei 2016 m.) Taigi, smarkiai padidėjo dalykų įskaitymas iš
universitetinių studijų ir Marijampolės kolegijos. Iš kitų kolegijų ir tarptautinių mainų liko stabilus.
Antroje vietoje yra mūsų kolegijos absolventai, kurie, jau įgiję vieną ar kitą specialybę, sugrįžta
studijuoti kitų studijų programų.

2015-01-12 patvirtinus Marijampolės kolegijos studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašą, 5
studentams  (iš viso 39 kr.) buvo įskaityti dalykai iš kitų švietimo įstaigų, ne tik aukštųjų mokyklų:
Profesinio rengimo centro, policijos ir pasieniečių mokyklų, žemės ūkio mokyklų. Yra ir naujų studijų
dalykų įskaitymo tendencijų: 2017 m. 14 studentų (iš viso 458 kr.) pageidavo įskaityti studijų
rezultatus iš kelių aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų, derindami kolegines ir universitetines bakalauro
bei magistrantūros studijas.

2017 m. buvo parengta ir išleista 1 metodinė priemonė – D. Ravinienės „Anglų kalbos
gramatika verslo ir vadybos specialistams“.

2015–2017 m. studentams buvo toliau plečiamos galimybės studijuoti nuotoliniu būdu. Iki
2015 m. buvo parengta 20 studijų dalykų studijuoti nuotoliniu būdu, 2017 m. parengti 6 dalykai. 2017
m. savo dalykų modulius parengė šie dėstytojai: E. Kirpienė. „Administracinė teisė“, A. Žukauskas.
„Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis“, K. Žiemys. „Šeimos teisė“, V. Stumbrys. „Europos Sąjungos
teisė“, J. Makauskienė. „Socialinė politika“, J. Makauskienė. „Socialinės paslaugos“. 2015 m.
studijoms nuotoliniu būdu studijų dalykų nebuvo parengta. 2016 m. V. Vitkauskienė parengė studijų
dalyką „Aplinkos pažinimas“.

Studijuodami pasirinktą studijų programą, studentai galėjo rinktis vieną iš laisvai
pasirenkamų studijų šakų / specializacijų, kurios suteikia daugiau profesinių kompetencijų, o baigus
studijas sudaro geresnes sąlygas įsidarbinti.

Edukologijos ir socialinio darbo fakultete studentams buvo sudarytos sąlygos papildomai
saviugdai popaskaitiniu metu. Meninius, kūrybinius ir sportinius gebėjimus jie galėjo ugdyti įvairiose
studijose, meno saviveiklos kolektyvuose, būreliuose ir sporto sekcijose.
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1.5.2. Socialinė parama

Kolegijos studentams nuolat teikiama finansinė ir socialinė parama. Procesas vyksta pagal
procedūros MK PR-23 „Socialinės paramos teikimo“ aprašymą. 2017 m. birželio mėn. vyko šios
procedūros vidaus auditas, kurio tikslas – nustatyti  procedūros atitiktį reikalavimams. Audito metu
aptarta šio proceso etapų eiga ir paskutinio audito 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
Skatinamosios stipendijos skiriamos studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose

studijų vietose, neturintiems akademinių skolų ir atsižvelgiant į studentų studijų rezultatus. 2017 m.
skatinamųjų stipendijų buvo išmokėta mažiau nei 2016 metais, nes beveik 10 proc. sumažėjo
finansuojamų studentų skaičius, lyginant su praėjusiais metais. 2017 m. skatinamųjų stipendijų
išmokėta daugiau nei 2015 ir 2014 metais, tačiau tam įtakos turėjo tai, 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 (žr. 25 pav.).

25 pav. Skatinamosioms stipendijoms išmokėta suma, Eur

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 538
„Dėl tikslinių stipendijų skyrimo pedagogų rengimo programų studentams“, mokamos tikslinės
stipendijos studijuojantiesiems valstybės finansuojamose studijų vietose pagal pedagogikos studijų
krypties programas. Tikslinės stipendijos dydis – 115,85 Eur/mėn. Tikslinių stipendijų skiriama vis
mažiau, nes liko tik viena šios krypties studijų programa – Vaikystės pedagogika (VP). Be to, 2017
metais  VP programai nebuvo skirta finansuojamų studijų vietų, todėl 2017 metais tikslinės stipendijos
buvo skirtos tik II-IV kurso VP studijų programos finansuojamiems studentams ( žr. 26 pav.).
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26 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) ir 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) gali būti skiriama ir premija  (iki 3 BSI) 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. Nors 2017 m. vienkartines stipendijas gavo mažesnis studentų
skaičius nei 2016 metais, tačiau išmokėtų lėšų suma skiriasi ne itin. Tai rodo, kad vienkartinės
stipendijos buvo išmokėtos mažesniam studentų skaičiui, bet jos buvo didesnio dydžio (žr. 5.5 priedą,
1 lentelę).

Studentams gali būti skiriama ir vardinė stipendija už ypatingus pasiekimus ar nuopelnus
įvairiose mokslo ir kitose srityse. Gerai ir labai gerai besimokantys, visuomeniškai aktyvūs,
dalyvaujantys krepšinio sporto veikloje kolegijos studentai gali gauti krepšinio vardinę stipendiją – 30
Eur/mėn., kurios steigėjas yra sporto klubas „Kadis“.  2017 metais ši stipendija buvo paskirta tik
vienam studentui pavasario semestre.

2017 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.  2017 m. ši stipendija buvo paskirta 12 studentų.

2017 m. dviems studentams paskirta ir Marijampolės kolegijos tarybos vardinė stipendija,
kuria norima paskatinti studentus siekti geriausių studijų rezultatų, plėtoti taikomąją, mokslinę,
kūrybinę, kultūrinę veiklą ir puoselėti kolegijos bei savo krašto vertybes (žr. 18 lentelę).
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18 lentelė. Vienkartinėms ir vardinėms stipendijoms išmokėtos lėšos

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 (65 Eur), kiekvieną semestrą
studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 3,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nustatyto minimalaus
gyvenimo lygio (121,60 Eur) (žr. 19 lentelę).

Kolegija ne vienus metus 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
fizinės aplinkos pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems studentams. Tikslinės išmokos dydis – 152
Eur/mėn. (žr. 20 lentelę).

Studentams, dėl sunkios materialinės padėties negalintiems sumokėti visos studijų kainos,
suteikiamos galimybės studijų kainą mokėti dalimis (2015-04-27 Marijampolės kolegijos direktoriaus
įsakymas Nr.1V-86 „Marijampolės kolegijos studentų įmokų nustatymo ir mokėjimo tvarkos
aprašas“). Šia galimybe 2014 m. pasinaudojo 36 studentai, 2015 m. – 40 studentų, 2016 m. – 38
studentai, 2017 m. – 19 studentų. Šia mokėjimo už studijas galimybe daugiau naudojasi nuolatinės
studijų formos studentai.

19 lentelė. Neįgaliesiems išmokėtos lėšos

Metai Studentų sk. Spec. poreikiams, Eur Studijų išlaidoms, Eur
2014 14 6881 2048
2015 12 6807 1824
2016 11 6216 1094.4
2017 11 5125 729.60

20 lentelė. Tikslinės išmokos neįgaliesiems

Metai Studentų sk. Išmokėta suma, Eur
2014 14 18675
2015 11 19456
2016 10 16112
2017 11 14896

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 ir 2016 m. kovo 30 d. Nr. 337
tvarkos aprašo 7 p. pakeitimai). Socialinės stipendijos  dydis – 123,5 Eur/mėn. 2014 m. socialinė
stipendija buvo paskirta 156 studentams, 2015 m. – 96 studentams, 2016 m. – 65 studentams, 2017 m.
– 50 studentų.

Metai Vienkartinės stipendijos Vardinės stipendijos
Studentų sk. Suma, Eur Studentų sk. Suma, Eur

2014 43 1206 67 2710
2015 79 1514 22 4240
2016 60 1325 16 3856
2017 36 1132.70 15 3706
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Kolegijos studentai taip pat gali pasinaudoti valstybės remiamomis paskolomis, kurias
administruoja Valstybinis studijų fondas. Valstybės remiamos paskolos yra:

 paskola studijų kainai – maksimali suma už vienerius metus lygi studijų kainai;
 paskola gyvenimo išlaidoms – iki 1900 Eur per metus;
 paskola dalinėms studijoms užsienyje – maksimali suma 2280 Eur per metus.
Paskola dalinėms studijoms užsienyje nepasinaudojo nei vienas kolegijos studentas.
2017 m. studentų, pasinaudojusių valstybės remiamomis paskolomis (gyvenimo išlaidoms),

skaičius ne itin sumažėjo, o pasinaudojusių paskola studijų kainai skaičius šiek tiek padidėjo (žr. 21
lentelę).

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 (MK direktoriaus 2011-11-07 įsakymas Nr. 1V-80 „Dėl už studijas sumokėtos kainos
kompensavimo tvarkos Marijampolės kolegijoje, aprašo). 2017 m. už studijas buvo kompensuota 38
studentams, 2016 m. – 33 studentams, 2015 m. – 29 studentams, 2014 m. – 33 studentams.

Taip pat gali būti kompensuojama už studijas sumokėtos kainos dalis studentams, kurie
atitinka numatytus kriterijus ir atliko nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigė bazinius
karinius mokymus (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“).

Atsižvelgiant į studentų poreikius, stengiamasi taikyti vis įvairesnes materialinio ir socialinio
skatinimo priemones. Studentų susitikimuose su kuratoriais, „Adaptacijos dienų“, katedrų posėdžių
metu išryškėję svarbiausi studentų socialiniai ir finansiniai poreikiai taip pat padeda ieškoti naujų
finansinių šaltinių studentų finansinei ir socialinei paramai gerinti. Visa informacija apie socialinę ir
finansinę paramą studentams yra operatyviai talpinama įvairiose informacijos sklaidos priemonėse.

21 lentelė.  Studentų, pasinaudojusių valstybės remiamomis paskolomis, skaičius

Metai Paskola studijų kainai Paskola gyvenimo išlaidoms
2014 18 11
2015 17 9
2016 17 6
2017 20 5

2.	MOKSLO	IR	MENO	TAIKOMOJI	VEIKLA
2.1. TAIKOMIEJI TYRIMAI

Kolegijos strategijos gairėse 2017–2021 metams, 2016-11-30 patvirtintose Kolegijos
tarybos, numatyta vystyti mokslo taikomąją ir meno veiklą (MTMV). Šiuo tikslu siekiama plėtoti
bendradarbiavimą su regiono, šalies ir tarptautiniais partneriais, vykdant MTMV veiklą klasteriuose,
vykdyti konsultacinę veiklą, mokslo taikomuosius tyrimus.

Taip pat skatinama mokslo taikomųjų darbų ir meno veiklos rezultatų sklaida įvairiuose
mokslo leidiniuose, vykdant mokslo publikacijų leidinio „Homo-Societas-Technologiae“ (H-S-T)
leidybą, organizuojant mokslo konferencijas ir kultūrinius renginius.
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Kolegijos mokslo ir meno veiklos modelis remiasi klasterių principais. Pagal šį modelį 2017
m. kolegijoje veiklas vykdė du klasteriai: „Marijampolės regiono socioekonominių sistemų  tvarumo
tyrimai“  ir „Kvietiškio dvaro aplinkos pritaikymas rekreaciniams bendruomenės poreikiams“.

2017 m. birželio 14 d. Akademinė taryba pritarė technologijų srities klasterio  „Automobilių
techninio eksploatavimo medžiagų kokybės ir jų gerinimo tyrimai“ steigimui.

2017  m. taikomoji veikla buvo vykdoma ir katedrose.
Katedros vykdė šiuos mokslo taikomosios veiklos darbus:
 Mokslo taikomieji tyrimai, inicijuoti katedros darbuotojų;
 Užsakomieji tyrimai pagal sutartis su užsakovais;
 Konferencijų organizavimas (kartu su Tobulinimosi studijų centru);
 Pranešimų skaitymas konferencijose;
 Straipsnių publikavimas;
 Kita mokslo taikomoji veikla: tobulinimosi seminarų, kursų ir kt. renginių vedimas (kartu

su Tobulinimosi studijų centru), konsultavimas, leidyba;
 Dalyvavimas mokslo taikomosios veiklos projektuose.
Mokslo klasteryje „Marijampolės regiono socioekonominių sistemų tvarumo tyrimai“

buvo tęsiami tyrimai:
 Tyrimas vadybos tema, bendradarbiaujant su Tarptautinės Baltijos akademijos (Ryga)

dėstytojais. Grupės vadovas – prof. dr. Marina Gunare. Tyrimas atliekamas adaptavus klausimyną
„Vadybos kultūros raiška siekiant įgyvendinti įmonių socialinę atsakomybę“, panaudojant vadybos
kultūros skales.

 Tyrimo „Šiuolaikinių vadybos koncepcijų taikymas pažangiam šalių vystymuisi“
bendradarbiaujant su Zaporožės inžinerinės akademijos Vadybos katedros mokslininkais vykdymas.
Tyrimas atliekamas adaptavus klausimyną „Vadybos kultūros raiška siekiant įgyvendinti įmonių
socialinę atsakomybę“, panaudojant vadybos kultūros skales.

Taip pat šiame klasteryje atlikas tyrimas „Įmonių socialinės atsakomybės diegimo reikšmė
tvaraus vystymosi kontekste“, duomenys analizuojami.

Menų/mokslo klasterio „Kvietiškio dvaro aplinkos pritaikymas rekreaciniams bendruo-
menės poreikiams“ veiklos rezultatai pasižymi praktiniu pritaikomumu, ugdant visuomenės savo
krašto istorijos, dvarų kultūros pažinimą. Klasterio veiklos vykdomos bendradarbiaujant su istorikais,
muziejininkais, tyrinėjant istorijos šaltinius, objektus. Svarbiausi šio klasterio veiklos rezultatai:

 LRT paveldo rubrikoje „Atspindžiai“ dokumentiniame-pažintiniame filme pristatomas
Kvietiškio dvaras.

 Kolegijoje 2017 m. birželio mėn. surengta paroda „Nuo Kvietiškio dvaro iki kolegijos“,
skirta dvaro 300 m. jubiliejui, paroda pristatoma Kvietiškyje apsilankantiems turistams.

 Europos paveldo dienai ir Kvietiškio dvaro 300 metų jubiliejui surengtas jubiliejinis
renginys „Kvietiškio dvaro sakmė“. Jo metu vyko mokslinė diskusija „Kvietiškio dvaras ir
Marijampolės miestas: žvilgsnis į kultūrinį paveldą“. Išleistas šios diskusijos straipsnių rinkinys
„Kvietiškio dvaras ir Marijampolės miestas: žvilgsnis į kultūrinį paveldą“ (sudarytoja V. Mickuvienė).

 Marijampolės savivaldybės administracijai pateiktas turistinis maršrutas „Grafienės
Butlerienės Rožančkeliu“. Maršruto aprašymo leidybą finansavo Marijampolės TIC. Maršrutas pirmą
kartą išbandytas Europos paveldo dienų metu pristatant jį marijampoliečiams rugsėjo 16 d.

 Vykdyta įvairi edukacinė veikla: pradinių klasių mokiniams (2017-04-28, 2017-05-17,
2017-05-25, 2017-05-27, 2017-05-29, 2017-05-30), viena edukacija 6–7 klasių mokiniams ir jų tėvams
2017-06-01, TAU universiteto atstovams 2017-05-05, draugijai „Gyvastis“ 2017-05-16, Gražiškių
gimnazijos mokytojams 2017-12-21, „Kalvio“ edukacija pradinukams ir „Istorinio kostiumo“
edukacija vyresniųjų klasių moksleivėms paveldo dienų metu 2017-09-16. Vyko Kvietiškio dvaro
istorijos pristatymas turistų grupėms. Į edukacinę veiklą įtraukti kolegijos studentai.
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Tyrimai katedrose

Živilė Myru, Vida Jakštienė, Vilma Riškevičienė ir Andrejus Jerešiūnas vykdė užsakomąjį
tyrimą „Vartotojų nuomonės apie ES ir jos institucijų informacijos sklaidą ir komunikaciją „Europe
direct“ informacijos centre (EDIC) Marijampolėje“;

Lina Jaruševičienė vykdė tęstinį tyrimą „Šuolio aukščio kitimas įvairaus pobūdžio darbo
metu“  LSU Žmogaus motorikos laboratorijoje 2017 m. rugsėjo mėn.

Mokslo taikomoji veikla kolegijoje vykdoma ir per ES finansuojamus projektus. Taip
pasiekiamas dar didesnis Marijampolės regiono žinomumas tarptautinėje erdvėje.

ŠMM skatina kolegijas ir skiria lėšų taikomajai konsultacinei veiklai ir meninei kūrybai
plėtoti, atsižvelgdama į praeitų metų šios veiklos rezultatus. 2017 m. metais iš ŠMM gauta – 1700 Eur
(2016 m. – 8800 Eur, 2015 m. – 6715 Eur, 2014 m. – 1737,72 Eur) mokslo taikomajai veiklai skatinti.
Žymus skatinimo lėšų sumažėjimas sietinas su tuo, kad 2016 m. buvo vykdomas didelės apimties
MTV projektas. 2017 m. buvo teikta paraiška ir gautas finansavimas kitam MTV projektui:
„Mikotoksinų poveikio mažinimo technologijų demonstravimas, siekiant gerinti produkcijos kokybę
gyvulininkystės ūkiuose“ (Nr. 14PA-KM-16-1-02468-PR001) pagal KPP priemonės „Žinių
perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo
veiklai“, finansuojama suma – 149 417,00 Eur. Taip pat gauta parama organizuoti gyvulininkystės
mokslo naujovių sklaidos seminarą „Mokslu pagrįstos gyvulininkystės technologijos“ – 914,70 eurų.

2.2. KONFERENCIJOS

2017 m. surengtos 4 konferencijos (2016 m. – 4-ios, 2015 m. – 4-ios; 2014 m. – 5-ios; 2013
m. – 9-ios). Kolegija prisidėjo prie tarptautinės konferencijos organizavimo Lenkijoje Ciechanovo
(Ciechanów) kolegijoje. Į tradicinės konferencijos „Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos“
organizavimą įtraukti partneriai iš Ukrainos. Konferencijas organizavo klasteriai ir fakultetai. 2017
metų duomenys pateikiami 22 lentelėje.

22 lentelė. 2017 m. organizuotos konferencijos

Konferencijos pavadinimas Data
Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros organizuota mokslinė
- praktinė konferencija „Bendruomeninės paslaugos pertvarkos
kontekste“.

2017-01-26

MK buvo partneris organizuojant tarptautinę konferenciją Lenkijos
Ciechanovo valstybinės kolegijos Mlavos fakultete. Doc. dr. Vaidotas
Viliūnas konferencijos prezidiumo narys.

2017-04-05

Teisės, vadybos ir komunikacijos katedros organizuota mokslinė -
praktinė konferencija „Anglų kalba darbui, verslui ir komunikacijai:
dabartis ir perspektyvos“.

2017-04-07

Verslo ir ekonomikos katedros kartu su LSU Sporto edukologijos
fakulteto Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedra
organizuota tarptautinė konferencija Kaune „Mokslas ir praktika:
aktualijos ir perspektyvos“.

2017-05-11,12

Menų/mokslo klasterio „Kvietiškio dvaro aplinkos pritaikymas
rekreaciniams bendruomenės poreikiams“ organizuota mokslinė
diskusija „Kvietiškio dvaras ir Marijampolės miestas: žvilgsnis į
kultūrinį paveldą“.

2017-09-16

2017-04-05 ir 2017-04-11 dienomis kartu su IP grupės studentėmis, programos komiteto
narėmis, Marijampolės lopšelių darželių ,,Varpelis“ ir ,,Rūta“ vaikais, pedagogėmis, studentais iš
Vokietijos Fiurstenwaldės (Fürstenwalde) profesinės mokyklos organizuotas kūrybinis-
praktinis studentų ir ikimokyklinių įstaigų projektas ,,Mokomės žaisdami“.
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2017 m. neįvyko planuotos konferencijos „Kultūros ir sporto vadyba: tendencijos ir iššūkiai“,
„Technologijų naujovės, aktualijos ir perspektyvos“ ir „Šiuolaikinės vadybos ir ekonomikos teorijos:
pokyčių kontekstas“.

2017 m. spalio 26 d. vyko tradicinis seminaras „Mokslu pagrįstos gyvulininkystės
technologijos“, skirtas gyvulininkystės praktinės patirties sklaidai.

Kolegijos dėstytojai aktyviai dalyvavo ir kitų institucijų konferencijose, seminaruose, „Lauko
dienose“ Lietuvoje ir užsienyje, skaitė pranešimus (žr. 5.4 priedą). Pranešimų konferencijose skaičius,
lyginant su ankstesniais metais, išaugo daugiau kaip trečdaliu.

2.3. PUBLIKACIJOS

Kolegijos dėstytojų mokslo publikacijų skaičius išaugo trigubai. 2015 ir 2016 m.
recenzuojamuose mokslo žurnaluose buvo publikuota po 3 straipsnius, 2017 m. – 10 straipsnių, iš
kurių vienas – „ISI Web of Science“ duomenų bazėje (žr. 5.3 priedą). Publikacijų skaičius išaugo dėl
aktyvios klasterio „Marijampolės regiono socioekonominių sistemų tvarumo tyrimai“ veiklos, kuriam
vadovauja Verslo ir ekonomikos katedros vedėja doc. dr. Regina Andriukaitienė. Tai dar kartą įrodo,
kad produktyviai mokslinei veiklai vykdyti reikalingi iniciatyvūs į savo mokslinių interesų sritį
besigilinantys mokslininkai, buriantys apie save ir mokslo laipsnio neturinčius tyrėjus.

Paskelbta ir viena mokslo populiarinimo publikacija: straipsnis „Šiuolaikinių lengvųjų
automobilių deginių neutralizavimo sistemų eksploatavimo ypatumai“ UAB „Baltijos automobilių
diagnostikos sistemos“ internetiniame puslapyje.

2.4. KITA SVARBI INFORMACIJA

Marijampolės kolegija, siekdama sudaryti palankesnes sąlygas mokslo taikomosios veiklos
rezultatų sklaidai, leidžia periodinį mokslinių straipsnių leidinį „Homo-Societas-Technologiae“
(http://www.marko.lt/leidinys-homo-societas-technologiae/). Iki 2017 m. išleisti 5 numeriai.
Pastaraisiais metais kolegijos tyrėjai užmezgė platesnius bendradarbiavimo ryšius su kitų institucijų,
ypač užsienio, partneriais ir tyrimų rezultatus publikuoja kitų institucijų leidiniuose, todėl „H-S-T“
leidybą nutarta laikinai sustabdyti.

Tęsiama publikacijų registracija internetinėje publikacijų duomenų bazėje. Iki 2017-01-22
dienos buvo  įregistruotas 1 straipsnis už 2017 m., nors publikacijų yra žymiai daugiau. Informacija,
kaip teikti publikacijas bibliotekai, yra nurodyta marko.lt tinklapyje
(http://www.marko.lt/kolegija/id/136/a/mokslo-publikaciju-registravimo-tvarka), jame pateikta ir
publikacijų registravimo tvarka.

Kolegijos dėstytojai aktyviai dalyvavo organizuojant mokslo taikomąją veiklą ir kolegijoje, ir
už jos ribų. Dėstytojai dalyvauja ir mokslinių leidinių redkolegijose: „Soter“, VDU KTF – doc. dr. Ž.
Advilonienė; „Logos“ – doc. dr. Ž. Advilonienė; „Homo-Societas-Technologiae“ – doc. dr. Ž.
Advilonienė, doc. dr. V. Viliūnas, doc. dr. A. Jerešiūnas. Doc. dr. Regina Andriukaitienė dalyvauja
mokslinių darbų žurnalo „Hileya“ redakcinėje kolegijoje (Natsional’nyy pedahohichnyy universytet
imeni M. P. Drahomanova/ Nacionalinis pedagoginis M. P. Dragomanovkso universitetas/
Ukrayins’ka Akademiya Nauk/Ukrainos mokslų akademija, Google Scholar; Index Copernicus;
EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA)), ISSN 2076-1554. Regina
Andriukaitienė dalyvauja ir žurnalo „Versus“ redakcinėje kolegijoje (Melitopolio Bogdano
Chmelnickio valstybinis pedagoginis universitetas ISSN2310-4562  (registracija-КВ № 20218-10018
Р від 06.08.2013 р.).

Kolegos dalyvauja ir kitų institucijų organizuojamų konferencijų moksliniuose ir
organizaciniuose komitetuose. Konferencijoje kartu su LSU (2017-05-11,12) moksliniame komitete
dalyvavo kolegijos atstovai: doc. dr. V. Viliūnas ir doc. dr. R. Andriukaitienė, organizaciniame
komitete – lektorės N. Gedvilienė, V. Giliuvienė, L. Jaruševičienė ir doc. dr. R. Andriukaitienė.
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Reikia pažymėti, kad menų/mokslo klasteris „Kvietiškio dvaro aplinkos pritaikymas
rekreaciniams bendruomenės poreikiams“ plėtoja ryšius su kitomis kultūros įstaigomis. Sudarytos
kultūrinio-edukacinio bendradarbiavimo sutartys su Marijampolės kraštotyros muziejumi, Lietuvos
Prezidento K. Griniaus memorialiniu muziejumi ir Vilkaviškio rajono Suvalkijos kultūros centru-
muziejumi  (Paežerių dvaru), abipusis bendradarbiavimas vyksta jau keletą metų. 2017 m.  sutarčių
partneriai pateikė straipsnius klasterio leidiniui „Kvietiškio dvaras ir Marijampolės miestas: žvilgsnis į
kultūrinį paveldą“: R.Urbonavičius, archyvo direktorius, klasterio narys; T. Kukauskas, muziejininkas,
klasterio narys; A. Kapsevičius, muziejininkas, ir kt.  2017-09-16 jie „Dvaro dienos“ mokslinėje
diskusijoje skaitė pranešimus. Dalyvauta Paežerių dvare organizuotame Dvarų senovinės muzikos
festivalyje „Viva la musica“ su menine programa „Sidabriniai gruodžio kandeliabrai“. Istorinio šokio
grupė su programa dalyvavo Prienų miesto dienų šventėje, Marijampolės miesto šventėje, Paežerių
dvare, Kidulių dvare, Raudondvaryje. Kolegijos bendruomenei suorganizuotas renginys „Dvarų
kultūros kaip neatsiejamos Lietuvos kultūros istorijos dalies pažinimas: edukacinis renginys „XIX a.
vakarojimas Kvietiškio dvare. Kontradansai“.

Apibendrinant atkreiptinas dėmesys, kad 2017 m. žymiai išaugo mokslo taikomosios veiklos
rezultatų pristatymas (publikacijos, pranešimai konferencijose, praktinis pritaikomumas).

Siūlymai veiklai tobulinti:
 Skatinti projektinį MTV finansavimą.
 Peržiūrėti dėstytojų mokslinės veiklos motyvavimo sistemą.

2.6. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS

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

2017 m. kolegijos Tobulinimosi studijų centras (TSC) teikė profesinės kompetencijos
tobulinimo paslaugas Marijampolės savivaldybės ir kitų Lietuvos regionų įvairių sričių dirbantiesiems
Teikiant kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, veikla buvo organizuojama šiomis kryptimis:

 Mokymų organizavimas įvairių sričių dirbantiesiems tenkinant profesinio tobulėjimo ir
saviraiškos galimybes.

 Kolegijos akademinės bendruomenės profesinės kompetencijos tobulinimas.
 Bendravimo ir bendradarbiavimo su Lietuvos ir užsienio aukštosiomis mokyklomis,

socialinėmis institucijomis ir kt. organizacijomis plėtojimas siekiant išsiaiškinti mokymosi ir
kitų edukacinių paslaugų poreikius.

 Dalyvavimas projektų įgyvendinime, organizuojant mokymo dalyvių kompetencijų ugdymą.
 Organizuojant renginius vykdytos apklausos, siekiant įvertinti profesinių kompetencijų

tobulinimo paslaugų efektyvumą ir gerinti 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.

2017 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, siuvėjos ir kt.

Mokymų dalyviams buvo siūlomos įvairios renginių formos. Populiariausi profesinės
kompetencijos tobulinimo renginiai 2017 m. buvo 8 akademinių valandų teoriniai-praktiniai seminarai,
kursai, mokslinės-praktinės konferencijos ir kt. Siekėme, kad mokymų turinys suteiktų galimybių
kiekvienam besimokančiam dalyviui pasiekti geresnių ugdymosi rezultatų ir įgyti šiuolaikinėje
visuomenėje būtinų kompetencijų. Mokymų metu buvo sudarytos galimybės reflektuoti savo žinias ir
patirtį su kolegomis, kūrėme palankias sąlygas formuotis tarpusavio palaikymo ir paramos kultūrai.
Renginių metu vyko įvairių problemų aptarimas, diskusijos, debatai, buvo parenkami tinkamiausi jų
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sprendimų būdai, stiprinantys profesinę kompetenciją. Vykdant mokymus lektoriai taikė aktyvius
mokymo(si) metodus: koncepcijų žemėlapio sudarymas ir jo aptarimas, simuliaciniai žaidimai,
savirefleksija ir pan.

Visi renginiai buvo įgyvendinami pagal ministerijose ar kolegijoje patvirtintas profesinės
kompetencijos  tobulinimo programas.

2017 m. kvalifikacijos tobulinimo proceso rezultatai:
 Įgyvendinti 94 profesinės kompetencijos tobulinimo renginiai, 70 iš jų vyko kolegijoje, 22 – už

kolegijos ribų;
 Atlikti 92 seminarai, kursai;
 Suorganizuotos 2 respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos;
 Vesti 22 kursai (mokymai):

 2 (30 akad. val.) Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių specialieji periodiniai kursai;
 13 (40 akad. val.) Įžanginių socialinių darbuotojų padėjėjų kursų;
 4 (40 akad. val.) Anglų kalbos kursai pažengusiesiems B1 Intermediate lygiu ir Anglų kalbos
kursai pažengusiesiems B1/B2 Intermediate lygiu;
 3 (50 akad. val.) Siuvimo mokymo kursai pradedantiesiems;

 Patvirtintos 24 kvalifikacijos tobulinimo programos, pagal kurias buvo suorganizuota 30
seminarų;

 Profesinės kompetencijos tobulinimo renginiuose dalyvavo 2486 dalyviai.
 Išduoti 1842 pažymėjimai renginių dalyviams: klausytojams, lektoriams, organizatoriams.
 Kvalifikacijos tobulinimo renginius organizavo ir vedė 190 lektorių.
 Įgyvendintų renginių trukmė – 962 akad. val.

23 lentelė. 2015 m.,  2016 m., 2017 m. kvalifikacijos tobulinimo veiklos rezultatai

Kvalifikacijos tobulinimo proceso rezultatai 2015 m. 2016 m. 2017 m.

Įgyvendinti renginiai 100 103 94
Renginiai vykę kolegijoje 68 58 72
Renginiai vykę už kolegijos ribų 32 45 22
Konferencijos 3 3 2
Seminarai 47 100 92
Kursai (mokymai) 16 18 22
Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių kursai 1 3 2
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų kursai 13 13 13
Anglų kalbos kursai pažengusiesiems
B1 intermediate lygiu

2 1 3

Anglų kalbos kursai pažengusiesiems A2/B1 intermediate lygiu - 1 -

Anglų kalbos kursai pažengusiesiems
B1/B2 intermediate lygiu

- - 1

Siuvimo mokymosi kursai pradedantiesiems - - 3

Mokymai „Nuotolinio mokymo(si) kurso talpinimas virtualioje
„Moodle“ aplinkoje“ 1 - -

Projektai 1 - -
Bendras dalyvių skaičius 2279 2378 2486
Išduota KT pažymėjimų (iš viso) 2004 1956 1842
Klausytojams 1777 1713 1652
Lektoriams, organizatoriams 227 243 190
Patvirtintos kvalifikacijos tobulinimo programos 26 21 24
Pajamos (Eur) 25 817 Eur 23 675 Eur 28 858 Eur
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Teigiami pokyčiai:
 Lyginant 2016 m. ir 2017 m. veiklos rodiklius, pastebima, kad pagausėjo kursų, bendras

mokymų dalyvių skaičius bei pajamos.
 TSC bendradarbiaujant su Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros lektoriais įvyko 13

Įžanginių socialinių darbuotojų padėjėjų kursų, kurie mokymų dalyviams suteikė galimybę
įsidarbinti.

 Išaugo poreikis Siuvimo mokymo kursų pradedantiesiems.
 Iš kvalifikacijos tobulinimui skirtų lėšų kolegijos akademinės bendruomenės darbuotojai

tobulino anglų kalbos gebėjimus.

Pasiūlymai veiklos tobulinimui:
 Įvertinus mokymų poreikį, nustatyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo prioritetus

Marijampolės bei aplinkinėse savivaldybėse;
 Plėsti suaugusiųjų profesinės kompetencijos tobulinimo galimybes ir mokymosi poreikių

tenkinimą;
 Siūlyti pagal poreikį profesinės kompetencijos tobulinimo renginių tematiką, darbo formas,

metodus;
 Bendradarbiauti su socialiniais partneriais siekiant profesinės kompetencijos tobulinimo plėtros

ir kokybės.

3.	IŠTEKLIAI
3.1. PERSONALAS

3.1.1. Rodiklių pagal realiųjų išteklių metodiką, monitoringo rodiklių analizė

Etatų sąrašo pokytis per metus
2018 m. sausio 2 d. Marijampolės kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. 3P-1 „Dėl

Marijampolės kolegijos 2018 metų etatų sąrašo tvirtinimo“ buvo patvirtintas Marijampolės kolegijos
2018 metų etatų sąrašas: bendras kolegijoje etatų skaičius 2017-12-31 buvo 117,50 etato. 2017 m.
gruodžio 31 d. faktiškai užimtų etatų kolegijoje skaičius – 107,75 etato.

Etatų sąrašas 2017 metų eigoje keitėsi 4 kartus dėl tarnybinio koeficiento dydžio padidinimo,
etatų panaikinimo, etatų steigimo.

2017 m. panaikinti metodininkės praktikai ir Studijų skyriaus metodininkės pareigybių etatai.
2017 m. kolegijoje įsteigtas kapeliono pareigybės etatas, kurio dydis 0,25, ir, panaikinus 1 Studijų
skyriaus metodininkės etatą, įsteigtas 1 Studijų skyriaus vyresniosios metodininkės  etatas.

2017 m. (nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31) į kolegiją buvo priimti 84 darbuotojai, iš darbo
atleisti 92 darbuotojai. 7 darbuotojai iš darbo atleisti jų pačių prašymu, 5 darbuotojai, dirbę pagal
neterminuotas darbo sutartis, atleisti iš darbo šalių susitarimu. Trumpiau nei 1 metus išdirbusių
darbuotojų kaita yra pakankamai didelė, nes nemaža dalis dėstytojų priimami dirbti ne ilgiau kaip
vieneriems mokslo metams, t. y. nuo rugsėjo 1 d. (arba vėliau) iki mokslo metų pabaigos ar dar
trumpesniam laikotarpiui, arba tik keleto dienų laikotarpiui dalyvauti studentų baigiamųjų darbų
gynimo komisijose, recenzuoti studentų baigiamuosius darbus ir pan. Todėl didžioji dalis darbuotojų
atleista suėjus darbo sutarties terminui.

2017 m. 3 darbuotojai buvo priimti į atsilaisvinusias darbo vietas: Karjeros centro vyresnysis
specialistas, Tarptautinių studijų ir ryšių skyriaus vyresnysis specialistas, sargas-budėtojas.

Darbuotojų skaičius pagal kategorijas
Kolegijoje 2017 m. gruodžio 31 d. dirbo 160 darbuotojų, iš kurių:

1. akademinis personalas – 102 darbuotojai (iš jų 80 yra tik dėstantys dėstytojai, be vadovų,
administracijos ir kt. pareigas dirbančiųjų);
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2. mokslo darbuotojai – 1 darbuotojas;
3. personalas, teikiantis akademinę pagalbą studentams, – 17 darbuotojų;
4. personalas, dirbantis vadovaujantį darbą, – 15 darbuotojų;
5. kiti administracijos darbuotojai – 21 darbuotojai (iš jų 3 darbuotojos, kurios yra vaiko

priežiūros atostogose);
6. aptarnaujantis ūkio personalas – 26 darbuotojai.

24 lentelė. Darbuotojų skaičiaus kitimas pagal kategorijas, etatais

*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, dekanai, Mokslo
taikomosios veiklos centro vadovas, 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
specialistai, vyr. specialistas viešiesiems pirkimams, 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, kapelionas.

****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, praktinio mokymo firmų vadovai, meno vadovai, koncertmeisteriai.

*****Pagalbinio ūkio personalo kategorijai priskiriama: Ūkio skyriaus specialistai,
vairuotojas, vairuotojas-mechanikas, valgyklos vedėjas ir valgyklos darbininkai, sargai-budėtojai,
traktorininkas, šaltkalvis, elektrikas, darbininkai.

Dėstytojų skaičiaus kitimui įtaką darė studentų skaičiaus mažėjimas.
Vadovaujantį darbą dirbančių darbuotojų etatų skaičius sumažėjo dėl atsilaisvinusio Mokslo

taikomosios veiklos centro vadovo etatinio krūvio.
Darbuotojų kategorijoje „Kiti administracijos darbuotojai“ etatų skaičius sumažėjo dėl

atsilaisvinusių etatų.
Darbuotojų, teikiančių akademinę pagalbą studentams, skaičius etatais sumažėjo dėl meno

vadovų ir koncertmeisterių etatinio darbo krūvio sumažėjimo.

Darbuotojų kategorija Skaičius etatais
2015 m.

gruodžio 1 d.

Skaičius etatais
2016 m.

gruodžio 31 d.

Skaičius etatais
2017 m.

gruodžio 31 d.
Dėstytojai * 45,74 42,54 37,82

Mokslo darbuotojai 0,25 0,25 0,25
Vadovaujantį darbą dirbantys
darbuotojai** 14,5 15,2 15,0
Kiti administracijos
darbuotojai*** 21,75 20,5 17,75
Darbuotojai, teikiantys
akademinę pagalbą studentams
****

9,27 11,12 10,93

Pagalbinis ūkio personalas***** 26,5 25,5 26,0
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Pagalbinio ūkio personalo kategorijoje etatų skaičius padidėjo dėl šiai kategorijai priskirtos
vairuotojo-mechaniko pareigybės.

25 lentelė. Bendro darbuotojų skaičiaus pokytis per kalendorinius metus

Kalendoriniai
metai

Darbuotojų
skaičius metų

pradžioje

Darbuotojų
skaičius metų

pabaigoje

Pokyčio rodiklis
vnt.

Pokyčio rodiklis
proc.

2015 m. 179 169 -10 - 6 proc.
2016 m. 168 168 0 0 proc.
2017 m. 168 160 - 8 - 5 proc.

Dėstytojų pasiskirstymas pagal pareigybę, amžių, lytį
2017 m. gruodžio 31 d. kolegijoje dirbo 102 dėstytojai, iš kurių 1 dėstytojas – užsienietis, ir

kurie užėmė 37,82 etato. Tik dėstytojais dirbo 80 darbuotojų, nes 22 iš 102 dirba ne tik dėstytojais, bet
ir vadovaujantį, administracinį ar kitą darbą kolegijoje.

27 pav. Kolegijos dėstytojų pareigybių pasiskirstymas etatais 2017 m. gruodžio 31 d.

Dėstytojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes ir lytį (žr. 26 lentelę ir 28 pav.).

26 lentelė. Kolegijos dėstytojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes ir lytį

Amžiaus grupė
Dėstytojų skaičius Procentas nuo

viso dėstytojų
skaičiaus

Moterys Vyrai Iš viso

25–29 metų 0 1 1 0,98
30–34 metų 0 1 1 0,98
35–39 metų 4 3 7 6,86
40–44 metų 10 3 13 12,75
45–49 metų 9 8 17 16,67
50–54 metų 15 5 20 19,61
55–59 metų 11 7 18 17,65
60–64 metų 15 9 24 23,52
65 metų ir vyresni 0 1 1 0,98

Dėstytojų amžiaus vidurkis yra 52 metai.

3,23

28,56

5,6

0,43

Asistentas

Lektorius

Docentas

Profesorius

Etatų skaičius
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28 pav. Kolegijos dėstytojų pasiskirstymas pagal amžių ir lytį

15 kolegijos dėstytojų turi daktaro arba habilituoto daktaro mokslo laipsnį ir tai sudaro 14,71
proc. nuo viso dėstytojų skaičiaus. Jų amžiaus vidurkis – 49 metai.

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

Kalendoriniai
metai

Dėstytojų, turinčių
mokslo laipsnį,

užimti etatai

Visų  dėstytojų
bendrai užimti

etatai

Santykio rodiklis
(%)

2015 m. 5,01 44,86 11,17
2016 m. 5,53 42,54 13,00
2017 m. 4,96 37,82 13,12

Dėstytojų kvalifikacinių reikalavimų atitikties rodiklis
Atkreiptinas dėmesys, kad keleto dėstytojų, dirbančių kolegijoje, išsilavinimas neatitinka

reikalaujamo magistro ar prilygstančio magistrui išsilavinimo. 4 dėstytojai neturi dėstytojų
kvalifikacinius reikalavimus atitinkančio reikiamo išsilavinimo, tačiau pažymėtina, kad iš jų 2
dėstytojai atlieka praktikos vadovo funkcijas, ir jų turimas išsilavinimas atitinka šioms funkcijoms
atlikti keliamus bendruosius studijų reikalavimus.

Atsižvelgiant į tai, 1,96 proc. dėstytojų nuo viso dėstytojų skaičiaus neatitinka dėstytojo
kvalifikacinių reikalavimų.

3.2. MATERIALIEJI IŠTEKLIAI

3.2.1. Pastatai ir jų renovacija
Vykdant Marijampolės kolegijos tarybos 2014 m. balandžio 23 d. nutarimą optimizuota

kolegijos organizacinė struktūra ir valdomas turtas, perkeltas iš Edukologijos ir socialinio darbo
fakulteto į pastatus, esančius P. Armino g. 90, 92, 94, todėl kolegijos veikloje naudojamų patalpų
kiekis, lyginant su 2013 metų pabaigos rodikliais, žymiai sumažėjo. Šį pasikeitimą atspindi žemiau
pateikiamos 28 lentelės duomenys.

0
2
4
6
8

10
12
14
16

25-29
metų

30-34
metų

35-39
metų

40-44
metų

45-49
metų

50-54
metų

55-59
metų

60-64
metų

65
metų ir
vyresni

Moterys Vyrai



47

28 lentelė. Naudojamų pastatų plotai

Rodikliai 2013 m. 2017 m.
Bendras pastatų plotas, m2 27715,18 18355,29
Mokymo patalpų plotas, m2 6780,86 4141,06

Iš jų skirta:
-teoriniams mokymams, m2 5788,86 3384,06
-praktiniams mokymams, m2 992,00 757,00
Srautinių auditorijų skaičius/vietų jose 4/260 2/130
Vietų bendrabučiuose skaičius (projektinis) 1098 419
Sporto salių plotas, m2 1126 1126
Vietų valgyklose skaičius 220 120
Mokymo patalpų plotas 1 studentui, m2 6,30 5,70

Pastatų ir patalpų atnaujinimo ir remonto, laboratorijų ir kitos įrangos atnaujinimo galimybes
didžia dalimi lemia lėšos, gaunamos iš investicinių projektų, bet, deja, 2017 m. tokių lėšų nebuvo
gauta, todėl remonto darbai buvo vykdomi tik naudojant nuosavas lėšas. Įvažiavimo kelio remontas
atliktas kooperuojant kolegijos ir savivaldybės lėšas. Įvairių kolegijos patalpų: kabinetų ir bendrabučio
remonto, darbus už 25426,30 Eur atliko kolegijos ūkio skyriaus darbininkai, kitiems darbams buvo
samdomi rangovai. Patalpų ir pastatų remonto apimtis ir panaudotas lėšas atspindi žemiau pateikiama
lentelė.

29 lentelė. Pastatų ir patalpų remonto darbai 2017 metais

Eil.
Nr.

Objektas Darbų arba prekių
pavadinimas

Plotas, m² Kaina
Eur

1 Pirmi rūmai Grindų, sienų ir elektros instaliacijos 57,79 1641,36
315 kabinetas remontas

2
Pirmi rūmai

Lubų, sienų ir elektros instaliacijos 20,92 1628,49
100 kabinetas remontas

3
Pirmi rūmai

Kapitalinis remontas 58,82 8510,00
111 kabinetas

4 Bendrabutis Pirmojo aukšto fojė 91,05 2717,68
kapitalinis remontas

5 Bendrabutis 4 kambario kapitalinis 34,90 2142,53

remontas

6 Antri rūmai Kapitalinis remontas 41,31 3328,82
204 kabinetas

7 Antri rūmai Kapitalinis remontas 69,18 5457,42

111–111a kabinetai

IŠ VISO: 373,97 25426,30

1 Valgykla Stogo kapitalinis remontas 562,0 17499,56

2 Valgykla Vidaus patalpų  ir  įėjimo 271,1 59522,02

aikštelės remontas
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Eil.
Nr.

Objektas Darbų arba prekių
pavadinimas

Plotas, m² Kaina
Eur

3 Centriniai rūmai Laiptų rekonstrukcija 78,8 14825,50

4 Centriniai rūmai Stogo karnizų remontas 18,0 2692,82

5 Kolegijos teritorija Įvažiavimo  kelio remonto 1856,00 41783,21

darbai

136323,11

3.2.2. IT plėtra

30 lentelė. Kompiuterinės įrangos kiekiai

Rodikliai

2015–2016 m. m. 2016–2017 m. m. 2017–2018 m. m.
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Kompiuterių skaičius (pradedant
PC 486 modeliu) 173 96 269 160 93 253 153 93 246

Iš jų panaudota kompiuterizuoti:
- studijas 160 - 160 147 - 147 141 - 141
- biblioteką 12 - 12 12 - 12 11 - 11
- administraciją - 96 96 - 93 93 - 93 93
- studentų atstovybę 1 - 1 1 - 1 1 - 1
Kopijavimo aparatai - 7 7 - 5 - - 5 5
Multimedia - projektorius 41 - 41 44 - 44 - 44 44
Spausdintuvai - 40 40 - 35 35 - 35 35

Pagal veiklos planą 2017 metams buvo numatyta atnaujinti nekokybišką vaizdą rodančius
projektorius auditorijose, bibliotekos darbuotojų kompiuterinę įrangą, tačiau dėl nepakankamo
finansavimo projektorių ir bibliotekos darbuotojų kompiuterinės įrangos atnaujinimas perkeltas į 2018
metų planą.

Informacinių technologijų saugumui užtikrinti administracijos padalinių kompiuteriuose ir
serveriuose įdiegtas antivirusinės programinės įrangos sprendimas „ESET Endpoint Protection
Advanced“. Centralizuota šios programinės įrangos sprendimo monitoringo priemonė leidžia stebėti
visų kompiuterių kenkėjiškos programinės įrangos aptikimo žurnalus vienoje vietoje, centralizuotai
valdyti antivirusinę programinę įrangą tvarkant jos nustatymus arba nuotoliniu būdu paleisti sistemos
ar programinės įrangos atnaujinimus, skenuoti kompiuterius nuo virusų.

Bendrai IT infrastruktūros aptarnavimui pagal metinį veiklos planą išleista 21483,62 Eur.
Detalesnė informacija apie IT infrastruktūros aptarnavimo išlaidas ir palyginimas su 2016 metais
pateikiami 31 lentelėje.
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31 lentelė. Išlaidos IT infrastruktūrai

Veiklos
plano
kodas

Veiklos pavadinimas Suma (Eurais)
2016 metais

Suma (Eurais)
2017 metais

5.6.1.1. IT techninės infrastruktūros
palaikymo paslaugos 494,52 494,00

5.6.1.2. Studentų mokymo vietų
kompiuterinės įrangos atnaujinimas 6117,20 8598,54

5.6.1.3. Darbuotojų darbo vietų
kompiuterizavimas 0,00 689,97

5.6.1.4. Darbuotojų kompiuterizuotų darbo
vietų atnaujinimas 20672,72 3558,36

5.6.1.5. IT įrangos gedimų šalinimas 3157,40 1180,08
5.6.1.6. Biuro įrangos aptarnavimas 881,14 1215,50
5.6.1.7. Buhalterinės apskaitos programos

modernizavimas ir palaikymas 935,25 1824,00

5.6.1.8. Informacinės studijų proceso
valdymo sistemos palaikymas 250,00 500,00

5.6.1.9. Dokumentų valdymo sistemos
aptarnavimas 121,00 0,00

5.6.1.10. Internetinių informacinių sistemų,
paslaugų pirkimas ir nuoma 1819,57 1835,65

5.6.1.11. Programinės įrangos įsigijimas 709,85 1587,52
Iš viso: 35723,40 21483,62

Lyginant su 2016 metais, finansavimas informacinėms technologijoms sumažėjo 40 proc. Dėl
to buvo atsisakyta įsigyti dalį IT įrangos, kuri buvo numatyta auditorijų ir laboratorijų atnaujinimui.
Šios įrangos įsigijimas perkeltas į 2018 metus. Pagal veiklos plano (5.6.1.4. Darbuotojų
kompiuterizuotų darbo vietų atnaujinimas 2016) punktą buvo vykdomas katedrų IT įrangos
atnaujinimas. Šiam laikotarpiui IT įranga studijų administravimui atnaujinta, todėl išlaidos sumažėjo.
Ženkliai išaugo Buhalterinės apskaitos programos aptarnavimo išlaidos. Šiam pokyčiui įtakos galėjo
turėti pasikeitę teisės aktai, kurie turi tiesioginę įtaką tiksliam programinės įrangos darbui.

Kelta darbuotojų kvalifikacija informacinių technologijų saugos srityje. Dalyvavome
LITNET CERT organizuotose „Informacinių sistemų pažeidžiamumų aptikimas ir kibernetinių atakų
simuliacijos“ ir „Žalingo kodo mobiliuosiuose įrenginiuose analizė“ pratybose-mokymuose. Dalyvauta
ir kituose su informacinėmis technologijomis susijusiuose renginiuose: „ATEA Action 2017“,
kasmetinėje LITNET konferencijoje, ATEA ir „Cisco“ seminare apie naujausius technologinius
organizacijos darbo našumą didinančius IT sprendimus.

Ateinančiais metais numatoma kelti Informacinių technologijų centro darbuotojų kvalifikaciją
dalyvaujant su informacinėmis technologijomis susijusiuose renginiuose.

Kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos auditorijai numatoma atnaujinti IT įrangą.
Atnaujinimui ketiname diegti naują, virtualizuotą IT sprendimą su vienu serveriu, galinčiu aptarnauti
iki 20 darbo vietų.

Dėl pakankamai mažo IT išlaidų plano nenumatomi esminiai pokyčiai darbuotojų darbo
vietoms atnaujinti. Biudžetas numatytas siekiant užtikrinti jau esamų, prenumeruojamų paslaugų
pateikiamumą. Dėl nuolatinės informacinių technologijų ir kitų švietimui skirtų paslaugų plėtros
kolegijoje reikalingas vieningas vartotojų autentifikavimas vidiniams ir išoriniams resursams pasiekti,
todėl ateinančiais metais numatoma įdiegti vientiso autentifikavimo sistemą. Ši autentifikacija bus
integruota į jau esančias informacines sistemas ir palengvins vartotojų administravimą, išplės IT
infrastruktūros monitoringo galimybes. Įdiegus tokią sistemą bus galima prisijungti prie tarptautinės e.
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tapatybių federacijos LITNET FEDI.  Tikimasi, jog Federacinė tapatybių infrastruktūra spręs šias
problemas suteikdama šiuos pagrindinius privalumus:

 studentams, mokslininkams, dėstytojams atsiras didesnės galimybės pasinaudoti resursais
kituose universitetuose. Be to, jungiantis į kitos institucijos paslaugas, bus galima naudotis
savo institucijoje suteiktais prisijungimo duomenimis ir neliks būtinybės prisiminti keletą
slaptažodžių;

 paslaugos teikėjas įgaus galimybę pateikti paslaugą labai dideliam vartotojų ratui – visiems
didžiausių šalies universitetų studentams, dėstytojams, mokslo darbuotojams;

 institucijoms, kurios naudojasi bendrais resursais ir bendrai pateiktomis paslaugomis,
nebereikės investuoti į analogiškų resursų ir paslaugų diegimą savo tinkluose.

3.2.3. Bibliotekos išteklių plėtra

Marijampolės  kolegijos  biblioteka – tai informacijos ir studijų centras, užtikrinantis atvirą
prieigą prie bibliotekoje sukauptų spausdintų leidinių ir elektroninių mokslinės informacijos išteklių,
siekiantis aprūpinti studijas kolegijoje informacinėmis paslaugomis ir užtikrinti prieigą prie visų
bibliotekos išteklių nutolusiems vartotojams.

Kolegijos bibliotekos bendras patalpų plotas – 340 m². Skaitytojų paslaugoms veikia bendroji
ir tylioji skaityklos, bevielis internetas. Skaitykloje yra 8 kompiuterizuotos darbo vietos su internetine
prieiga. Kompiuterinės darbo vietos yra pritaikytos individualiam ir darbui grupėse mokslinės
informacijos paieškos klausimais. Bibliotekoje  aptarnaujami kolegijos studentai, dėstytojai ir išoriniai
skaitytojai.

Mokslo metų pradžioje pirmakursių grupės supažindinamos su biblioteka ir naudojimosi
taisyklėmis, paslaugomis ir bibliotekos informacine sistema. Čia studentai nuolat konsultuojami apie
bibliotekos el. katalogą, duomenų bazes. Abonemente  ir skaitykloje užregistruota 700 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.

2017 m. bibliotekos fondams papildyti  gauta 131 fiz. vnt. leidinių. Gauta 2885 Eur lėšų (tarp
jų fizinių ir juridinių asmenų parama – 59 Eur.), periodikai skirta 951,00 Eur. Prenumeruojami
periodiniai elektroniniai leidiniai ir elektroninės knygos. Gauname nemokamą paslaugą – el. knygos
nemokamai – 260 vnt.

Bibliotekos elektroniniame kataloge (eLABa) parengtų įrašų skaičius – 32947 vnt. Į
Marijampolės kolegijos bibliotekos katalogą suvesta 95 proc. visų esamų leidinių. Mažėjant studentų
skaičiui, mažėjo ir leidinių išdavimas. Bibliotekoje rengiamos teminės ir knygų parodos, per metus jų
įvyko 20.

Bibliotekos patalpose veikia muziejus. Kaupiama istorinė-vertybinė medžiaga, susijusi su
mokyklos praeitimi ir dabartimi. Saugomi dokumentai „Už bibliotekos sienų“ sulaukė didelio
susidomėjimo, nes tai gyvavimo istorijos namai.

Kolegijos bibliotekoje lankėsi Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados darbuotojai. Jie
padovanojo 204 knygas, kurios papildė bibliotekos fondus mokomąja literatūra, leidiniais apie JAV.

Bibliotekoje teikiamos spausdinimo ir kopijavimo paslaugos. 2017 m. padaryta 5399 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.

Skaitykloje pateikiami tarptautinių duomenų bazių internetinių puslapių adresai socialiniams
mokslams, jais studentai gali naudotis atlikdami užduotis, plėsdami profesines žinias ir įgūdžius.
Elektroninių adresų sąrašai patalpinti ir kolegijos internetinėje svetainėje.

2017 m. į kolegijos mokslo publikacijų duomenų bazę (PDB) įvesta 20 publikacijų, iš viso
MK PDB yra 106 įrašai. Vykdomas publikacijų retrospektyvos suvedimas ir pasikeitusių viso teksto
nuorodų redagavimas. Pildant PDB nuolat buvo atliekama kolegijos mokslo publikacijų paieška kitose
atviros prieigos duomenų bazėse ir Lietuvos bei užsienio bibliotekų kataloguose.
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Biblioteka palaiko nuolatinius ryšius su įvairiomis leidyklomis, dalyvauja projekte „Lietuvos
akademinės bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros
konsorciumas“ – LABIIMSPPK (2016 m. pavadinimas pakeistas į eLABa konsorciumas).

3.3. FINANSAI

3.3.1. 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo rodikliai

32 lentelė. Pajamos

PAJAMOS 2016 m.
PLANAS

2016 m.
ĮVYKDYMAS

2017 m.
PLANAS

2017 m.
ĮVYKDYMAS

Sąskaitos likutis sausio 1d. (Eur) 289979 289979 232088 232088
Valstybės biudžeto asignavimai 1130000 1281200 1124000 1125700
Numatomi  valstybės biudžeto
asignavimai ( I kurso studijų krepšelis) 50000 41200 40000 25700
Projektų pajamos 67000 52991 143977 100562
Grąžintos projektams skolintos lėšos 6300 6336 28586 28587
Pajamos už studijas 300000 320320 300000 246732
Pajamos už akademines skolas 10000 7667 7000 6103
Valgyklos pajamos 56000 62900 60000 70794
Tobulinimosi studijų centro
pajamos+Ūkininkavimo pradmenų
pajamos 27000 27039 27000 29097
Mokomojo ūkio pajamos (Pielikienė+
„Litagra“) 11960 16187 16000 10651

Studijų registracija 0 0 7327
Marijampolės savivaldybė 3000 2556 2500 2656
Parama ir stipendijos studentams iš kitų
šaltinių („Kadis“, „Ivega“, „Alga“,
„Mantinga“, VMI 2 proc),
„ETIOPIJA“)) (161) 3000 5312 3000 2113
Tiesioginės išmokos už cukrų ir
pasėlius 10000 10253 10000 9514
EFVET kompensacija 0 0 0 2802
Kitos įv. Paslaugos („Elpama“,
euroautomatai, „Devela“, kitų įm.,
gyventojai, transporto paslaugos, žolės
pjovimas, Leidybos centro paslaugos ir
kt.) 55000 23486 25000 16840
Pajamos už parduotą turtą 10583 5000 0
VRM Alboristų projektui 0 0 0 0
„Marko“ verslo pajamos 1000 1000 1000 925
Pajamos už butus ir bendrabučio
nuomą 48000 44144 48000 39646
Pajamos už kito turto nuomą
(auditorijos, sporto salė) 7000 6109 6500 4748
Iš viso pajamų: 1 785 260 1 919 283 1 847 563 1 730 497
Planuojamas lėšų likutis 2017 m. gruodžio 31 d. 115 771
Piniginių lėšų likutis 2017 m. gruodžio
31d. 110 824
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33 lentelė. Išlaidos

Eil.
Nr.

Sąmatos išlaidų straipsnių
pavadinimas

2016 m.
PLANAS

2016 m.
ĮVYKDYMAS

2017 m.
PLANAS

2017m.
ĮVYKDYMAS

1 2 5 6 7 8

1
Darbo užmokestis ir
socialinis draudimas 1190800 1220552 1220000 1213573

2 Transporto išlaikymas 23000 15251 20000 16102

3

Institucijos ilgalaikio turto ir
ūkinio inventoriaus įsigijimui
(kompiuteriai, programinė
įranga, mašinos ir įrengimai,
biuro įranga) 60200 51038 50000 52073

4

Prekių įsigijimui (medž.
remontui, toneriai, kanc.
prekės, produktai
valgykloms, ūkinės prekės,
elektros prekės) 95100 84721 68000 89169

5 Komandiruočių išlaidos 5600 6780 6000 13368

6
Ilgalaikio turto einamasis
remontas 50000 101000 100000 83384

7 Kvalifikacijos kėlimas 5500 7273 21000 7480
8 Komunalinės paslaugos 108500 167382 127200 88027

8.1. šildymas 75000 124321 90000 53465
8.2. vanduo 10500 7272 7200 8107
8.3. elektra 23000 35789 30000 26455

9 Kitos paslaugos 143400 154174 147402 125176
9.1. juridinės paslaugos 4200 14775 16170 10566
9.2. patalpų valymas 33000 38652 38652 42126
9.3. atliekų tvarkymas 8000 8065 8065 9316
9.4. pastatų draudimas 1600 1082 1100 1412

9.5. Išlaidos reprezentacijai
ir tarptautiniams ryšiams 56600 47401 40000 20581
9.6. Elektros ir šilumos ūkio
aptarnavimas 9000 7690 7700 10449
9.7. Studentų atstovybė 3000 2724 3000 2430
9.8. Kitos paslaugos 25000 26087 25000 24266
9.9. Narystės mokesčiai 2500 2982 3000 1851
9.10 Studentų praktika 500 501 500 355
9.11. Kompiuterinių
programų palaikymas 4000 4215 4215 1824

10 Stipendijos 39000 63300 55000 60656
11 Projektų išlaidos 67000 69845 141775 85202

12 Paskolinta projektams 50000 28586 0 11612

13
Kolegijos aikštelių
sutvarkymas 0 0 0 0

14 Prenumerata 1500 1215 1500 930
15 Ryšiai 7000 6057 6000 5009

Iš viso išlaidų: 1 846 600 1 977 174 1 963 877 185 1761
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3.4. PROJEKTINĖS VEIKLOS REZULTATAI

3.4.1. Monitoringo rodiklių pristatymas ir analizė

2017 m. paskelbti konkursiniai kvietimai teikti paraiškas 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiui. 2017 m. kolegija, kaip projektų vykdytojas, įgyvendino projektą „Mikotoksinų poveikio
mažinimo technologijų demonstravimas, siekiant gerinti produkcijos kokybę gyvulininkystės ūkiuose“
(Nr. 14PA-KM-16-1-02468-PR001). Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai pateikta Žinių
perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo paraiška organizuoti seminarą „Mokslu pagrįstos
gyvulininkystės technologijos“; finansavimas skirtas.

Žemiau pateikiami duomenys apie projektus prasidėjus programavimo laikotarpiui.

34 lentelė.  Įgyvendinamųjų projektų ir juose dirbusių kolegijos dėstytojų ir darbuotojų skaičius

Rodikliai 2015 metai 2016 metai 2017 metai
MK įgyvendinamųjų projektų skaičius 2 0 2
Projektų skaičius, kuriuose esame partneriai 4 0 4
Dėstytojai ir darbuotojai dirbo projektuose,
matuojamas projektinių vienetų skaičiumi (yra
dėstytojų/ darbuotojų, dirbusių keliuose
projektuose)

16 0 8

2017 m. kolegija teikė aštuonias partnerystės paraiškas, iš kurių šešiose dalyvavo partnerio
teisėmis: pagal priemonę Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01 „Studijų kokybės gerinimas“, 9.2. veiklą
„Studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas“, dvi paraiškos pagal priemonę Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-
01 „Studijų kokybės gerinimas“, 9.1. veiklą „Praktikos darbo vietose pagal profesiją, partnerystė su
socialiniais partneriais ir jų įtraukimas į studijų praktikų organizavimo tobulinimą ir įgyvendinimą“.

2017 m. skirtas finansavimas trims partnerystės projektams pagal 9.2. veiklą „Studentų
verslumo ir kūrybiškumo ugdymas“ ir vienam partnerystės projektui pagal 9.1. veiklą „Praktikos darbo
vietose pagal profesiją, partnerystė su socialiniais partneriais ir jų įtraukimas į studijų praktikų
organizavimo tobulinimą ir įgyvendinimą“. Dvejų metų laikotarpiu įgyvendinant šių projektų veiklas
dalyvaus daugiau nei 80 kolegijos studentų ir daugiau nei 10 kolegijos dėstytojų.

2017 m. kolegijos dėstytojai ir darbuotojai uždirbo projektuose (žr. 35 lentelę):

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

Rodikliai 2015 metai 2016 metai 2017 metai
Projektuose dirbusių kolegijos dėstytojų ir
darbuotojų darbo užmokestis, Eur

19642,33 Eur 0 Eur 3313,86

2017 m. nebuvo vykdoma įgyvendinamųjų projektų, kuriuose dėstytojai ir darbuotojai galėtų

kelti kvalifikaciją.

36 lentelė. Dėstytojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas projektuose

Rodikliai 2015 metai 2016 metai 2017 metai
Tobulino kvalifikaciją įvairiuose
projektų mokymuose, konferencijose,
(projektinių vienetų skaičius)

3 0 0

37 lentelė. ŽŪM skirtos lėšos įgyvendinamiesiems projektams

Rodikliai 2015 metai 2016 metai 2017 metai
Lėšos įgyvendinamiesiems projektams 68834,51 0 3879,55
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2017 m. projektinės veiklos rezultatams įtaką darė tai, kad ne visada galėjome atitikti
konkursinių kvietimų teikti paraiškas 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo
laikotarpiui keliamas sąlygas:

2017 m. sustabdytas finansavimo skyrimas kolegijos projektui „Inovatyvių technologijų
centro kūrimas“ iš 2014–2020 metų 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“.
Parengtas Investicinis projektas ir pateikta paraiška Švietimo ir mokslo ministerijai.

2017 m. sustabdytas STEAM atviros prieigos centro kūrimas kolegijoje dėl užsitęsusių
Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro projekto veiklų įgyvendinimo.

2017 m. skirtas finansavimas 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
įgyvendinamas. Taip pat Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai pateikta Žinių perdavimo ir
informavimo veiklos finansavimo paraiška seminarui „Mokslu pagrįstos gyvulininkystės
technologijos“ organizuoti; finansavimas skirtas. Seminaras vyko 2017 m. spalio 26 d.

4.VALDYMAS
4.1. KOLEGIJOS STRATEGIJOS GAIRĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

Marijampolės kolegijos veikla 2017 m. buvo vykdoma vadovaujantis Kolegijos tarybos
2016-11-30 posėdyje (protokolo Nr. KT-7) patvirtintomis strategijos gairėmis 2017–2021 metams ir
metiniu veiklos planu. Išsamios kolegijos strategijos nebuvo galima parengti dėl pradėto Lietuvos
aukštojo mokslo sektoriaus tinklo optimizavimo ir su tuo susijusių Švietimo ir mokslo ministerijos
žadamų aukštųjų mokyklų valdymo permainų, kurie iki 2017 m. pabaigos taip ir nepaaiškėjo.

Marijampolės kolegijos vadovybė, pristatydama 2017-02-24 Kolegijos tarybai 2016 m.
veiklos ataskaitą, pateikė tokius 2017 metų veiklos prioritetus:

 Tęsti naujo kolegijos statuto įteisinimo darbus;
 Plėtoti studijų tarptautiškumą, pradedant nuolatines studijas anglų kalba Verslo valdymo

(Business Management) ir Informacinių sistemų technologijos (Technology of Information
Systems) programose;

 Įgalinti ir motyvuoti studijų programų komitetų vadovus siekti maksimalaus studijų progamų
akreditacijos rezultatų;

 Modernizuoti studijų ir taikomųjų tyrimų materialinę bazę, įkuriant Inovatyvių technologijų
centrą;

 Bendradarbiaujant su Marijampolės profesinio rengimo centru parengti 5-ojo nacionalinės
kvalifikacijos sąrangos lygio programų paketo projektą;

 Bendradarbiaujant su Alytaus kolegija parengti Pietų Lietuvos koleginių studijų „Dipolio“
projektą;

 Organizuoti Kolegijos tarybos ir Akademinės tarybos rinkimus;
 Parengti ir patvirtinti Kolegijos strategiją 2017 – 2021 m. m.;
 Gerinti savarankiškoms studijoms skirtas erdves ir studentų gyvenimo sąlygas bendrabutyje;
 Tęsti STEAM centro projekto įgyvendinimą.

Toliau pristatomi svarbiausi 2017 m. strategijos gairių įgyvendinimo rezultatai.

4.1.1. Teikti kokybiškas ir konkurencingas studijas, atitinkančias studentų lūkesčius bei
šiuolaikinius visuomenės ir darbo rinkos poreikius



55

Praeitų metų pradžioje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija pradėjo telkti kitas
ministerijas Vyriausybės programos regionų politikos įgyvendinimui. Tai paskatino ir Marijampolės
regioną išsigryninti perspektyviausių verslų kryptis. Todėl buvo parengtas „4.0 M“ plano projektas,
pavadinime užkoduojant didžiausią regione nacionalinio produkto dalį sukuriančias verslo sritis –
maisto, medienos ir metalo pramonės įmones. Ketvirtoji „M“ reiškia mokslą ir mokslo įstaigas,
padedančias regiono verslui rengti specialistus. Šie pokyčiai paskatino kolegijos bendruomenę taip pat
labiau sieti studijų programų pasiūlą ir turinį su išryškėjusiomis verslo kryptimis.

2017 m. pradžioje buvo atkreiptas visų studijų programų komitetų dėmesys į poreikį aktyviai
stebėti ir kartu su socialiniais partneriais tobulinti programų turinį. Reikia pažymėti, kad toks
decentralizuotas dialogas jau įgijo tradiciją ir vyksta nuolat. Vis dėlto atsisakyti priėmimo į
neperspektyvias studijų programas be kategoriško direktoriaus įsikišimo sunkiai pavyksta (Šokio
pedagogikos programa). Trūksta aktyvesnės fakultetų lyderystės inicijuojant perpektyvių programų
kūrimą.

LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetas 2017 m. inicijavo eilę pasitarimų ISCED 5-ojo
kvalifikacinio lygmens studijų nišos užpildymo klausimu. Buvo aptarta ir sutarta, kad tai yra aukštojo
mokslo sritis, ir šio lygmens programų teikėjai turėtų būti kolegijos. Taip pat buvo aptarta, kad 5-ojo
kvalifikacinio lygmens studijų programos galėtų būti kuriamos turimų 6-ojo kvalifikacinio lygmens
studijų programų pagrindu. Kolegijoje buvo sutarta, kad Marijampolė kolegija galėtų
parengti Inžinerijos – IT specialisto, Socialinio darbuotojo padėjėjo, Sveikatos ir grožio paslaugų
darbuotojo bei Verslo ir vadybos krypties specialistų rengimo studijų programas. Kol kas tolesni 5-ojo
kvalifikacinio lygmens įteisinimo darbai įstrigo Švietimo ir mokslo ministerijos lygmenyje.

Nors ir buvo išsikeltas uždavinys siekti tik aukščiausių studijų programų akreditacijos
rezultatų, nei viena 2017 m. vertinta studijų programa negavo maksimalaus termino akreditacijos.
Nemažai tam įtakos turėjo netinkamas pasirengimo akreditacijai planavimas ir koordinavimas,
paliekant per mažai laiko kokybiškam savianalizės parengimui ir jos išvertimui į anglų kalbą.

Pastaraisiais metais atkreiptas deramas dėmesys į socialinių partnerių, dėstytojų ir studentų
tarpusavio komunikavimo aspektus. Po kiekvienos sesijos vykdomos studentų apklausos, analizuojami
rezultatai, jie pristatomi bei aptariami ir apibendrintai, ir detaliai. Stengiamasi reaguoti į gaunamas
pastabas, jas viešinti taip užtikrinant grįžtamajį ryšį.

Sudaromos visos sąlygos dėstytojų profesinės kompetencijos tobulinimui – dėstytojai
išreiškia savo pageidavimus katedroms ir fakultetams, asmeniniai interesai derinami su instituciniais,
planuojamos tam reikalingos lėšos. Pastaraisiais metais buvo patenkinami beveik visi individualūs
dėstytojų pageidavimai, siūloma tobulinti ir diegti naujus pedagoginius įgūdžius.

Į studentą ir studijų rezultatus orientuotos studijų sistemos diegimas yra tęstinis procesas,
kadangi keičiasi darbo rinkos poreikiai ir tobulėja pats studentas. Darbdaviai vis daugiau akcentuoja
socialinius gebėjimus, verslumą, kūrybiškumą, gebėjimą spręsti iškylančias problemas, ieškoti ir rasti
netradicinius sprendimus. Tai reikalauja tobulinti dėstymo ir ugdymo metodus, mokymą turi keisti
mokymasis, studijas vykdyti ieškant problemų sprendimo, taikyti projektinį metodą ir pan.

Kartu su darbdaviais aptariami praktikų organizavimo klausimai, ieškomi tinkamiausi jų metu
keliamų tikslų įgyvendinimo būdai, lankstesnio praktikų organizavimo galimybės.

Turimų išteklių ribose ir tardamiesi su studentais bei dėstytojais ieškoma studijoms skirtų
patalpų tinkamesnio pritaikymo įvairiems dėstymo ir mokymosi poreikiams, todėl palaipsniui
atnaujinamos auditorijos, savarankiškam ir darbui grupėmis skirtos patalpos, ieškoma sprendimų, kaip
sudaryti sąlygas studijuoti neįgaliesiems ir specialiuosius poreikius turintiems studentams.

Nors akademinėje bendruomenėje akcentuojama tarpusavio pagarba ir atvirumu grįsto
studentų ir dėstytojų bendradarbiavimo svarba, vis dėlto dar pasitaiko įprastų akademinio bendravimo
normų peržengimo atvejų bei galios demonstravimo.
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4.1.2. Plėtoti kolegijos veiklos tarptautiškumą

Aukštosios mokyklos prestižas labai priklauso nuo jos tarptautiškumo lygmens. O pastarasis
tiesiogiai susietas su bendruomenės, ypač dėstytojų, užsienio kalbų gebėjimų ir noro iniciatyviai
bendradarbiauti su kolegomis užsienyje. Nors jau keleri metai kolegijoje organizuojami anglų kalbos
mokymai visiems norintiesiems, tačiau pasiekimai kol kas kuklūs. Šiuo metu kolegijoje anglų kalba
nedėstoma nei viena studijų programa. Informacinių technologijų ir Verslo valdymo studijų programos
dėstyti anglų kalba yra pasirengusios tik iš dalies, t. y. po keletą dalykų, bet  anglų kalba jie nedėstomi,
kadangi nėra studentų. Socialinio darbo studijų programa yra parengta taip, kad, atsiradus studentų, ji
bus dėstoma anglų kalba. Atitinkamai kuklūs ir atvykstančių studentų ir dėstytojų iš užsienio skaičiai.
Įsidrąsinančiųjų dėstyti anglų kalba taip pat tik vienas kitas. Matyt, kol dėstytojams nebus keliami
tiesioginiai ir konkretūs užsienio kalbų gebėjimų kvalifikaciniai reikalavimai atestacijoms ir
konkursams, situacija iš esmės nepasikeis. Tam, kad situacija pajudėtų, bus siūloma per 2018 metus
parengti dėstyti anglų kalba sutartą skaičių dalykų visose dėstomose studijų programose.

2017 metais antrą kartą buvo organizuotas priėmimas užsienio studentams studijuoti anglų
kalba. Deja, ir šį kartą nepavyko, nors kolegija įdėjo daug pastangų. Susidomėjimas studijomis
Marijampolėje nėra didelis, prisideda ir vizų gavimo kliūtys atvykti į Lietuvą trečiojo pasaulio šalių
studentams. Svarstomas klausimas dėl studentų pritraukimo iš Ukrainos, bet, remiantis kitų Lietuvos
aukštųjų mokyklų patirtimi, ir šios studijų perspektyvos turėtų savo ypatumų.

Siekiant paskatinti tarptautinį bendradarbiavimą, o dėstytojus rengti dėstomuosius dalykus
anglų kalba, rengiamos „Erasmus“ strateginės partnerystės projektų paraiškos. 2017 m. buvo
vykdomas projektas kartu su partneriais iš Afrikos šalių: Zimbabvės, Nigerijos ir Botsvanos. Tokių
projektų metu plėtojamas dėstytojų tarpusavio bendradarbiavimas su kolegomis, semiamasi dalykinės
ir pedagoginės patirties, lavinami užsienio kalbų gebėjimai. Vis dėlto jų efektyvumas kol kas taip pat
kuklus.

Studentai yra skatinami rinktis užsienio kalbų dalykus kaip laisvai pasirenkamuosius ar
papildomus dalykus.

4.1.3. Plėtoti darnią nuoseklaus mokymosi visą gyvenimą paslaugų sistemą, atitinkančią
darbo rinkos ir individo poreikius

Kolegijoje tradiciškai vykdomi formaliojo ir neformaliojo švietimo mokymai socialinio darbo
ir žemės ūkio techlologijų srityse. Bendradarbiaujant su Kauno technologijos ir Mykolo Romerio
universitetais sudaromos sąlygos organizuoti vadybos, ekonomikos ir teisės išlyginamąsias, bakalauro
ir magistrantūros studijas. Kartu su Vytauto Didžiojo universitetu bus vykdomos laipsnio
nesuteikiančios pedagogikos studijos.

Numatytas uždavinys sukurti ir pradėti teikti neformaliuoju bei savaiminiu būdu įgytų
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo paslaugas visose vykdomose studijų programose kol kas
neįgyja pagreičio.

4.1.4. Vystyti mokslo taikomąją ir meno veiklą

Mokslo taikomoji veikla kolegijose, skirtingai nuo universitetų, yra palikta kolegijų nuožiūrai,
nors mokslininkų dalyvavimas koleginėse studijose turi būti užtikrinamas – ne mažiau kaip 10 proc.
studijų programų apimties turi dėstyti mokslo daktaro laipsnį turintys pedagogai. Visgi mokslo
taikomoji veikla yra įmanoma tik tada, kai ją inicijuoja ir organizuoja tyrimų patirties turintys kolegos.
Todėl jos ir yra tiek, kiek yra tokių kolegų. Iki šiol mokslo taikomosios veiklos ministerija kolegijoms
nefinansuoja. Prieš dvejus metus buvo atliktas mokslo taikomųjų tyrimų poreikio regiono įmonėse
tyrimas. Jis atskleidė situaciją, kad dauguma regiono įmonių tokių tyrimų poreikio iš viso neturi, o jei
turi, nenori to atskleisti. Taip pat, galima manyti, jog nesitikima, kad kolegija yra pajėgi atlikti
sudėtingus tyrimus.
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Vis dėlto regione vykstantys investiciniai procesai išryškino poreikį pradėti nuolatinę regiono
darbo rinkos poreikių tyrimo programą, kuri sudarytų sąlygas kolegijai adekvačiai reaguoti į situaciją,
jos pokyčius, stebėti tendencijas ir savo veikla kryptingai prisidėti prie specialistų rengimo.

4.1.5. Tobulinti kolegijos valdymą

Dar 2016 m. gruodžio mėnesį kolegija pateikė Švietimo ir mokslo ministerijai patvirtintą
Kolegijos statuto projektą. Tuo metu vis dar tęsėsi naujo Mokslo ir studijų įstatymo derinimas.
Galiausiai įstatymas buvo patvirtintas 2017-07-01,  dėl to Kolegijos statuto projektas vėl buvo skubiai
pakoreguotas, patvirtintas Akademinės tarybos ir Tarybos sprendimais, ir vėl pateiktas Švietimo ir
mokslo ministerijai derinti. Kolegijos statuto projekto tvirtinimo procesas kol kas tęsiasi.

Kolegijos administracija vykdo nuolatinę kokybės užtikrinimo veiklą planingai vykdydama
vidaus auditus ir aptardama jos rezultatus bei tobulindama valdymą. Kiekvienais metais savianalizės
posėdyje aptariama visų procesų vykdymo būklė, kylančios problemos, priimami sprendimai, susiję su
kolegijos kokybės politika, kokybės gerinimu, įvertinamos veiklos rizikos.

Vykdomas nuoseklus pajamų ir išlaidų bei viešųjų pirkimų planavimas, periodinė stebėsena ir
tikslinimai. Savalaikis klausimų, susijusių su ištekliais, aptarimas su atsakingais darbuotojais ir
proporcingai paskirstoma atsakomybė sudaro sąlygas palaikyti deramą finansinės veiklos discipliną,
gerą apskaitos būklę ir finansinį kolegijos veiklos tvarumą.

Nors pačios kokybės valdymo sistemos, grįstos ISO 9001:2015 ir ESG 2015 standartais,
būklė yra patenkinama, vis dėlto dar negalime būti patenkinti pakankama kokybės kultūra. Dar dažnai
krinta į akis skirtingas kolegų požiūris į tai, kas asmeniška ir kas bendra, geranoriškumo ir
bendruomeniškumo stoka. Dar pasitaiko ir pakankamai skirtingų požiūrių į akademinę etiką.

Kolegija sudaro sąlygas ir remia savarankišką kolegijos studentų atstovybės veiklą (MKSA).
MKSA telkia aktyvesnius studentus atstovauti studentų interesams dalyvaujant Kolegijos tarybos,
Akademinės tarybos, fakultetų tarybų, Akademinės etikos ir Ginčų komisijų bei Direktorato veikloje.

Pastaraisiais metais kolegijos veiklos rinkodara ir viešoji komunikacija tapo kryptinga ir
efektyvi. Visų pirma analizuojami klientai ir partneriai, veiklos metodai ir priemonės, vertinamas jų
efektyvumas. Tokiu būdu geriau apibrėžiamos veiklos kryptys, atsisakoma nereikalingų priemonių ar
neefektyvių veiklos formų, koncentruojamasi į tai, kas duoda didžiausią efektą su mažiausiomis
išteklių sąnaudomis.

Nuolat investuojama į informacijos ir komunikacijos technologijų infrastruktūros atnaujinimą
ir palaikymą. Nauji asmens ir institucinių duomenų apsaugos užtikrinimo reikalavimai atitinkamai
kelia naujus iššūkius. Bet visa tai yra stebima ir atitinkamai reaguojama mokant personalą ir įsigyjant
reikalingas technines priemones.

Įvertinus aplinkos veiksnius ir kolegijos galimybes siūlomos šios 2018 m. prioritetinės veiklos
kryptys:

 Parengti ir patvirtinti kolegijos strategiją 2018 – 2021 m. m.;
 Visą dėmesį sukoncentruoti į studijų programų ir krypčių kokybės užtikrinimą, garantuojant

aukščiausius akreditavimo rezultatus;
 Intensyvinti bendradarbiavimą su regiono verslo įmonėmis ir savivalda;
 Parengti ir pradėti vykdyti nuolatinę regiono darbo rinkos tyrimų programą bei pagal jos

rezultatus planuoti ir vykdyti kolegijos studijų programas ir mokymus;
 Tęsti naujo Kolegijos statuto įteisinimo darbus;
 Stiprinti tarptautinį marketingą ir būti visiškai pasirengusiems Verslo valdymo (Business

Management) ir Informacinių sistemų technologijos (Technologies of Information Systems)
studijų programas vykdyti anglų kalba;

 Parengti dalykų, skirtų dėstyti anglų kalba rinkinį Erasmus+ akademiniams mainams;
 Modernizuoti studijų ir taikomųjų tyrimų materialinę bazę, įkuriant Inovatyvių technologijų

centrą;
 Įsijungti ir aktyviai dalyvauti Kauno regiono pedagogų rengimo centro veikloje;
 Parengti 5-ojo nacionalinės kvalifikacijos sąrangos lygmens programų paketą;
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 Gerinti savarankiškoms studijoms skirtas erdves ir studentų gyvenimo sąlygas bendrabutyje;
 Tęsti STEAM centro projekto įgyvendinimą;
 Toliau plėtoti Pietų Lietuvos koleginių studijų dipolio idėją.

2017 m., finansiškai padedant Marijampolės savivaldybei (2/3 reikiamų lėšų), buvo praplatinti
automobilių parkavimo ir naujai išasfaltuoti privažiavimo prie kolegijos keliai. Šiais metais vėl bus
tariamasi su Marijampolės savivaldybės vadovybe dėl paramos kolegijos akademinio miestelio
aplinkotvarkai.

4.2. SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VEIKLA

4.2.1. Fakultetų tarybų veiklos ataskaita

Verslo ir technologijų fakulteto tarybos veikla
Verslo ir technologijų fakulteto taryba savo veikloje vadovaujasi Verslo ir technologijų

fakulteto tarybos darbo reglamentu, patvirtintu 2012-12-19 nutarimu Nr. TP-4.
2017 m. Verslo ir technologijų fakultete vyko 8 posėdžiai, iš jų – 6 elektroninės

konferencijos. Jų metu svarstyti šie klausimai:

Fakulteto tarybos funkcijos Svarstyti klausimai
7.2.  Renka VTF tarybos
pirmininką, pavaduotoją ir
sekretorių.

Patvirtintas naujai išrinktas VTF tarybos pirmininkas: nuo 2017 m.
rugsėjo 15 d. Fakulteto tarybos pirmininke išrinkta Virginija
Giliuvienė.

7.4.  Svarsto ir teikia
Kolegijos akademinei tarybai
tvirtinti fakulteto studijų
programas, studijų planus  ir
jų pakeitimus.

Svarstyta ir pateikta Akademinei tarybai tvirtinti studijų pakeitimai
studijų programose: Verslo valdymo studijų programa; Buhalterinės
apskaitos studijų programa;  Įmonių ir įstaigų administravimo
studijų programa; Informacinių sistemų technologijos studijų
programa; Pardavimų valdymo studijų programa; Sausumos
transporto logistikos technologijų gretutinė studijų programa
(Vadyba).
Svarstyta ir pateikta tvirtinti Akademinei tarybai nauji Viešojo
maitinimo studijų programos tikslai ir nauji studijų rezultatai.
Svarstyta ir pateikta tvirtinti Akademinei tarybai pakeistas
programos pavadinimas: Automobilių techninis eksploatavimas,
atsižvelgiant į inžinerijos studijų krypčių grupės aprašą
(ŠMM 2015-09-10 įsakymas Nr. V-964), patvirtinti suformuluoti
studijų programos tikslai ir studijų rezultatai.
Svarstyta ir pateikta tvirtint Akademinei tarybai VTF studijų
programų planai 2017–2018 mokslo metams.

7.8. Svarsto ir tvirtina
fakulteto veiklos planą.

Svarstytas ir patvirtintas Verslo ir technologijų fakulteto 2018
metams veiklos plano projektas.

7.9. Išklauso ir tvirtina
fakulteto dekano parengtą
metinę veiklos ataskaitą.

Svarstyta ir patvirtinta Verslo ir technologijų fakulteto dekano
veiklos ataskaita už 2016 metus.

7.11. Atlieka kitas teisės
aktuose, Kolegijos statute ir
fakulteto Nuostatuose
nustatytas funkcijas.

Svarstyta ir pateikta Akademinei tarybai VTF atstovai į naujai
formuojamą Akademinę tarybą.
Svarstyta ir pateikta Akademinei tarybai VTF atstovai į naujai
formuojamą Kolegijos tarybą.

2017 m. fakulteto taryboje vyko pareigų persiskirstymas – dėl asmeninių aplinkybių
atsisakius šių pareigų buvusiai pirmininkei, išrinkta nauja pirmininkė.

Dauguma fakulteto posėdžių vyko elektroninės konferencijos būdu, nes svarstyti daugiau
techniniai klausimai, todėl nuspręsta sprendimus priimti greitai ir operatyviai, taupant tarybos narių
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laiką. Didelę dalį svarstytų klausimų apėmė pakeitimai studijų programose, kurie buvo orientuoti į
studijų programų tikslų ir rezultatų įgyvendinimą ir studijų kokybės gerinimą (studijų programos:
Automobilių techninis eksploatavimas, Viešasis maitinimas). Daug pakeitimų padaryta Informacinių
sistemų technologijos studijų programos plane, užtikrinant studijų kokybę ir atsižvelgiant į ekspertų
pastabas. Nemažai pakeitimų studijų programų planuose padaryta dėl perėjimo į dalykų srautinį
dėstymą.

Fakultete pagal poreikį ir galimybes pradėtas taikyti modulinis mokymo metodas, kuris
leidžia mokomąją medžiagą ir patį mokymo procesą suskaidyti į savarankiškus, tačiau tarpusavyje
susijusius elementus, nes modulinis mokymas didina studentų motyvaciją (Automobilių techninio
eksploatavimo studijų programa).

Fakulteto taryba apsvarstė 2018 metų veiklos plano projektą.

Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto tarybos veikla
Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto taryba 2017 m. kvietė 6 posėdžius (iš jų vienas

vyko virtualiai) ir  apsvarstė 14 klausimų. Vadovaudamasi jos veiklą reglamentuojančiais dokumentais
ir vykdydama savo funkcijas,  Fakulteto taryba 2017 m. svarstė šiuos klausimus:

ESDF tarybos funkcijos Svarstyti klausimai
7.4.  Svarsto ir teikia
Kolegijos akademinei tarybai
tvirtinti fakulteto studijų
programas, studijų planus  ir
jų pakeitimus.

Svarstyta ir teikta tvirtinti Marijampolės kolegijos akademinei
tarybai  realizuojamų studijų programų pakeitimai:
Kultūros ir sporto vadybos studijų programos, Šokio pedagogikos
studijų programos, Verslo anglų kalbos studijų programos,
Sveikatingumo ir grožio verslo studijų programos studijų planų
koregavimas.
Svarstyta Vaikystė pedagogikos (Ikimokyklinio ugdymo)  studijų
programos pertvarka ir teikta tvirtinti Marijampolės kolegijos
Akademinei tarybai.

7.8. Svarsto ir tvirtina
fakulteto veiklos planą.

Svarstytas ir patvirtintas Marijampolės kolegijos Edukologijos ir
socialinio darbo fakulteto pakoreguotas  2017 m.  veiklos planas.
Svarstytas ir patvirtintas Marijampolės kolegijos Edukologijos ir
socialinio darbo fakulteto 2018 m. veiklos plano projektas.

7.9. Išklauso ir tvirtina
fakulteto dekano parengtą
metinės veiklos ataskaitą.

Svarstyta ir patvirtinta Marijampolės kolegijos Edukologijos ir
socialinio darbo fakulteto  2016 m. veiklos ataskaita.

7.10. Renka fakulteto
kandidatus į Kolegijos ir
Akademinę tarybas.

Svarstyta kandidatų į Marijampolės kolegijos tarybą  iškėlimas.
Svarstyta kandidatų į Marijampolės kolegijos akademinę  tarybą
iškėlimas.

Iš 14 klausimų, numatytų ESDF tarybos 2017 m. posėdžių darbotvarkėse, 5 buvo skirti
realizuojamų studijų programų pertvarkai svarstyti. Studijų programų pakeitimus lėmė įvairios
priežastys: Kultūros ir sporto vadybos studijų programos studijų plane dalies dalykų pavadinimai
pakeisti dėl galimybės  jungti į srautus. Nauji dalykai įtraukti siekiant studijų programą modernizuoti,
kad ji būtų originalesnė, patrauklesnė ir geriau atitiktų  darbo rinkos tendencijas. Šokio pedagogikos
studijų programos studijų plano koregavimas buvo vykdomas atsižvelgiant į ekspertų rekomendacijas
ir siekiant dalykų turinio rišlumo, dalykų sekos, dėstomų temų loginio pagrindimo. Verslo anglų
kalbos ir Sveikatingumo ir grožio verslo studijų programų studijų planų koregavimas – studijų dalykų
pavadinimų ir jų vietos studijų planuose keitimas – susijęs su siekiu numatytus dalykus dėstyti
sujungus į srautus. Vaikystės pedagogikos (Ikimokyklinio ugdymo) studijų programos pertvarka
atlikta vadovaujantis Švietimo ir ugdymo krypčių aprašu (2015 m. gruodžio 10 d., įsakymas Nr. V-
1264, Vilnius). Iš esmės pertvarkytas studijų planas, 7 dalykai, orientuojantis į tam tikrą vaikų amžiaus
tarpsnį, numatyti dėstyti Kūdikystės ir ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo, Ikimokyklinio amžiaus vaikų
ugdymo, Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo koncentruose.
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Aptariant kitus su fakulteto veikla susijusius klausimus, Studentų atstovybės deleguoti
Fakulteto tarybos nariai pateikė įdomių ir vertingų pasiūlymų dėl studijų programų reklamavimo
pobūdžio, formų, turinio ir kt.

4.2.2. MKSA veiklos ataskaita

Veikla nuo 2017-01-01 iki 2017-04-19.
Šiuo laikotarpiu Marijampolės kolegijos studentų atstovybės (MKSA) prezidentės pareigas

ėjo Algirdė Adomaitytė. Sausio mėn. dalyvauta „Mero padėkos“ ir Marijampolės jaunimo organizacijų
tarybos apskritojo stalo padėkų vakaruose, gauta nominacija „Metų feniksas“ – džiugu, kad
Marijampolė pastebėjo MKSA organizacijos aktyvią veiklą. Dalyvauta Kaune tradicija tapusioje
mugėje „Aukštųjų mokyklų mugė 2017“ ir „Litexpo“ parodoje „Studijos 2017“, kur pristatyta ir
Marijampolės kolegija. Kaip ir kiekvienais metais, vasario mėnesį MKSA surengė šventę „Mediumas“
antrojo kurso studentams, kad parodytų, jog jie įveikė pusę savo studijų, vakare vyko renginys
„Valentynkė. Šiais metais studentai Vasario 16-tosios minėjimą šventė netradiciškai: ant kolegijos
pastato iškėlė didelę Lietuvos vėliavą su užrašu „Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse“. Vasario
mėn. MKSA prisidėjo prie kolegijoje organizuojamų „Atvirų durų dienos“. Vykta į AKSA, JOLO
„Protmūšius“ ir LSS konferencijas. Studentų atstovybė stiprino savo komandą dalyvaudama
mokymuose, kuriuos vedė organizacija „Jaunimo laisvalaikis“ ir ASU MEF SA pirmininkas, prisidėjo
prie kasmetinės šventės „Užgavinės“ organizavimo, skatindama dėstytojus ir studentus neformaliai
bendrauti. Kovo mėnesį dalyvauta ASU karjeros dienose, seminare LSPKJ „Ar tau rūpi tavo
saugumas, karjera, ateitis?“,  KMAIK SA ir KVK SA konferencijose. Taip pat prisidėta prie Kovo 11-
osios minėjimo.

2017-04-05 vyko eilinė ataskaitinė rinkiminė konferencija, kurios metu Algirdė Adomaitytė
pristatė veiklos rezultatų ir finansines ataskaitas. Vykusioje konferencijoje naujas prezidentas
neišrinkas, todėl buvo nuspręsta, kad laikinai prezidento pareigas eis Tautvydas Mackevičius.

Nuo 2017-04-19 iki 2017-10-23.
Po neeilinės konferencijos, kuri vyko balandžio 19 d., MKSA prezidentu išrinktas Viktoras

Krakys. Gegužės mėnesį atstovybė šventė savo „15-ąjį gimtadienį“. Gegužės mėn. dalyvauta kitų
aukštųjų mokyklų studentų atstovybės rengiamose konferencijose, liepos ir rugpjūčio mėn. – LSS
tarybos posėdžiuose. Rugpjūčio mėn. surengta pirmakursių stovykla „Fuxų vasaros stovykla 2017m.“,
parengus projektą Marijampolės savivaldybei dėl pirmakursių stovyklos. Rugpjūčio mėn. surengta
kasmetinė pirmakursių stovykla „Devintam danguj“ sodyboje, kur pirmųjų kursų studentai buvo
supažindinti su kolegijos struktūra, MKSA veikla, jos nariais, studentus aplankė kolegijos
administracija. Rugpjūčio 25–27 d. dalyvauta kasmetiniame LSS renginyje „LSS Asamblėja“. Rugsėjo
mėn. vyko kiekvienais metais organizuojamos „krikštynos“ pirmųjų kursų studentams – „Pirmakursių
varžybos“.  Spalio mėn. MKSA sveikino dėstytojus su Mokytojų diena, vyko stojimas į MKSA narius,
komanda pasipildė 4 naujomis merginomis, vykta į AKSA eilinę ataskaitinę konferenciją, dalyvauta
KMAIK SA „15 gimtadienyje“ ir LSS neeilinėje konferencijoje.

Veikla nuo 2017-04-19 iki 2017-10-23.
Prezidentas Viktoras Krakys buvo nušalintas nuo einamų pareigų Tarybos sprendimu,  todėl

laikinai prezidento pareigas ėjo Rasa Kaškonaitė. Lapkričio 29 d. MKSA dalyvavo Marijampolės
jaunimo organizacijos apskritojo stalo renginyje-paskaitoje „Priklausomybės: ką turėtų žinoti jaunas
žmogus“. Gruodžio mėnesį MKSA veikla suaktyvėjo: 9–21 d. MKSA dalyvavo LSS renginyje
„Kalėdinis padėkos vakaras“, Marijampolės jaunimo organizacijos apskritojo stalo rinkiminėje-
ataskaitinėje konferencijoje, vyko į Alytaus kolegijos studentų atstovybės „16-ąjį gimtadienį“.
Dalyvauta susikaupimo renginyje „Mažoji kūčia“, Marijampolės jaunimo organizacijos apskritojo
stalo kalėdiniame padėkos vakare. „Facebook“ internetinėjė erdvėje MKSA surengė „Kalėdiškiausio
bendrabučio kambario“ konkursą. 2017-12-21 MKSA rengė neeilinę ataskaitinę-rinkiminę
konferenciją, kurios metu išrinkta MKSA prezidentė.
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4.4. DOKUMENTŲ VALDYMAS

4.4.1. Apžvalga

Dokumentų valdymas – tai atskira kolegijos veiklos sritis, apimanti sisteminę dokumentų
rengimo, gavimo, išsaugojimo, priežiūros, naudojimo ir sprendimų vykdymo kontrolę, įskaitant
veiksmus, susijusius su veiklos įrodymų ir informacijos apie veiklos sritis fiksavimu dokumentuose.

Kolegijoje vadovaujamasi dokumentų valdymą reglamentuojančiais teisės aktais.
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 metams buvo įdiegta Dokumentų valdymo sistema (DVS) pagal tarptautinio
standarto ISO 9001 reikalavimus ir IWA 2 rekomendacijas.

Sistema suteikė organizacijos valdymui efektyvumo, valdomi ne tik procesai, bet ir
optimizuotas užduočių paskirstymas. DVS griežtai klasifikuoja dokumentus, o tai palengvina reikiamo
dokumento paiešką. Be to, sistema leidžia sutaupyti dokumentų spausdinimui, kopijavimui bei
tvarkymui skirtas išlaidas ir laiką. Su ja turime galimybę dokumentus registruoti, supažindinti, rašyti
rezoliucijas, saugoti elektroninėje versijoje, tačiau turimoje DVS dar nėra galimybės rengti
elektroninius dokumentus, todėl jie galioja tik atspausdinti ir pasirašyti popieriuje.

Dokumentų valdymo procesai sistemingai audituojami vidaus ir išorės auditorių. 2017 metais
vyko du procesų vidaus auditai: Vidaus ir išorės dokumentų rengimo ir valdymo bei Dokumentacijos
plano ir registrų sąrašo rengimo. Pastaraisiais metais kolegijos dokumentų valdymo bei saugojimo
patikrinimą atliko ir Kauno regiono valstybės archyvo Marijampolės filialo vyriausioji specialistė.
Patikrinimų metu jokių neatitikčių neužfiksuota, į pateiktas rekomendacijas atsižvelgta, jomis
vadovaujamasi, trūkumai ištaisyti.

Siekiant užtikrinti kolegijoje vykstančiuose posėdžiuose išsakytos informacijos kuo išsamesnį
fiksavimą, daromi jos garso įrašai, kurie prilyginami protokolui. Tuo tikslu parengta ir direktoriaus
įsakymu patvirtinta „Garso įrašų darymo tvarka“, pagal kurią numatytų posėdžių rašomi tik nutarimai.
Dokumentacijos planas pasipildė naujais punktais – kolegijoje vykstančių posėdžių garso įrašų.

Kolegija pradėjo naudotis E. pristatymo sistema, kuri patogi tuo, kad svarbią informaciją –
dokumentus, pažymas ir kt. – galime pateikti ar gauti neišeinant iš darbo vietos. Duomenų apskaita
vyksta realiu laiku, duomenys pateikiami labai greitai. Sistema užtikrina visišką duomenų apsaugą.
Siuntos pristatymas E. pristatymo sistemoje turi teisinę ir įrodomąją galią, atitinkančią registruoto
laiško įteikimą. Ši sistema naudinga ir tuo, kad sutaupomos lėšos, kurios būdavo išleidžiamos pašto
ženklams.

Kol kas turime tik kompiuterizuotą DVS, kurioje dokumentai netampa automatiškai
elektroniniais. Turima sistema yra nepakankamai efektyvi ir ekonomiškai naudinga kolegijos
dokumentų valymo veiklai. Todėl kolegija Marijampolės savivaldybės paprašė suteikti galimybę
dalyvauti UAB NEVDA „Raštinių“ projekte, kuris vykdomas savivaldybei pavaldžiose įstaigose. Ši
dokumentų valdymo sistema leis operatyviai keistis raštais tarp savivaldybės įstaigų. Sistemos
naudojimo klausimais galima bus konsultuotis su kitų įstaigų raštinėmis ir pasirinkti geriausią praktiką
sistemos eksploatavimui. Sistema išbaigta ir jau patikrinta praktikoje, turi bendrai integruotus visus
pagrindinius ir papildomus jos naudojimo įskiepius, suderinama su trečiųjų šalių paslaugomis
tokiomis, kaip E-pristatymas, elektroninis parašas, tiesioginis dokumento įkėlimas iš elektroninio
pašto. Viena iš mūsų siekiamybių – tokios DVS sistemos įdiegimas kolegijoje kitais metais.

4.5. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA

4.5.1. Apžvalga

Kolegijoje nuo 2013 m. veikia sertifikuota kokybės vadybos sistema. 2017 m. birželio 13 d.
vyko išorinis periodinis Marijampolės kolegijos kokybės vadybos sistemos auditas, kurio metu
nustatyta, jog vadybos sistema atitinka standarto ISO 9001:2015 reikalavimus. Jo metu taip pat
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įvertintas vadybos sistemos veiksmingumas, siekiant užtikrinti organizacijos pajėgumą pasiekti
nustatytus tikslus ir atitikti taikytinus teisinius, norminius bei sutartinius reikalavimus. Esminė šio
išorinio periodinio audito dėmesio sritis – pokyčių valdymo rezultatyvumas.

Išorinio periodinio 2017 m. audito ataskaitoje kaip teigiami požymiai pažymėti:
- Atliekama gili kolegijos konteksto bei suinteresuotųjų šalių analizė.
- Aiškus su kolegijos strategine kryptimi susijusių rizikų vertinimas ir jų valdymo veiksmų

planavimas.
- Racionaliai atnaujinama vadybos sistemos dokumentacija.
Taip pat buvo konstatuota, kad sistemiškai stiprėja rinkodaros veikla, jai skiriami reikiami

ištekliai; gera kompiuterinių sistemų ir elektroninių duomenų apsauga. Taip pat skiriamas prideramas
dėmesys „žaliesiems pirkimams“.

Vykdytas tolesnis Kokybės vadybos sistemos tobulinimas. Per 2017 m. parengta ir paskelbta
4 nauji procedūrų leidimai (2016 m. – 8,  2015 m. – 14). Išleistas ketvirtas Marijampolės kolegijos
kokybės vadovo leidimas.

Vidaus auditų metinis planas buvo sudarytas taip, kad per metus būtų audituoti visi procesai.
Tačiau tie, kurie reikalavo didesnio dėmesio dėl ankstesnių auditų rezultatų, buvo audituojami atskirais
etapais, o kitais atvejais, kai proceso realizavimas keletą metų nekėlė didesnių problemų, keletas
panašios krypties procesų buvo audituojami vieno audito metu. Atlikti visi 28 metiniame 2017 m.
vidaus auditų plane numatyti auditai. 2017 m. užfiksuota tiek pat neatitikčių, kiek ir 2016 m. – po 3.
Lyginant penkerių metų tendencijas, pastebimas užfiksuotų neatitikčių skaičiaus mažėjimas  (2015 m.
ir 2014 m. – po 5, 2013m. – 7).  Vidaus auditų ataskaitose per 2017 m. pareikštos 25 pastabos, pateikti
82 siūlymai ir rekomendacijos; atliekami korekciniai ir prevenciniai veiksmai. Dėl nepilnos tobulinimo
veiksmų įgyvendinimo kontrolės kai kada veiksmų įgyvendinimas vėluoja.

2017 m., kaip ir 2016 m., buvo vykdoma baigiamųjų kursų studentų pasitenkinimo studijomis
apklausa. Klausimynas šiai apklausai parengtas pagal Didžiosios Britanijos „Studentų pasitenkinimo
tyrimą“. Šis klausimynas naudotas ir 2016 m., realizuojant bendrą VDU ir MK projektą. Gauti ir
išanalizuoti 172 absolventų, baigusių kolegiją 2017 m., atsakymai. Rezultatai, taip pat palyginimas su
2016 m. apklausos rezultatais, apsvarstyti direktorato posėdyje. Absolventų atsakymai apėmė dėstymą,
vertinimą ir grįžtamąjį ryšį, praktiką, akademinę pagalbą, studijų organizavimą ir vadybą, studijų
išteklius, bendrą studijų programos įvertinimą. Kaip ir praeitais metais, teigiamai savo studijų
programos kokybę vertino apie trys ketvirtadaliai absolventų.

4.6. KOMUNIKACIJA IR RINKODARA

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 du žmonės: skyriaus
vedėjas ir  specialistas. Kolegijoje diegiant ISO 2008:9001 standartą buvo sukurta procedūra „Išorinė
komunikacija ir marketingas“. Šioje procedūroje nurodytos viešosios komunikacijos ir rinkodaros
veiklos, jas vykdantys atsakingi asmenys ir terminai.

4.6.1. Metinio veiksmų plano įgyvendinimo apžvalga

2017 m. buvo laikomasi 2016 m. pabaigoje sudaryto sistemingo veiksmų plano, kuris
Viešosios komunikacijos ir marketingo skyriuje susidarė iš šių dalių: Viešųjų ryšių ir marketingo
programos parengimas, Viešųjų ryšių programos įgyvendinimas ir rezultatų analizės sąsajos su
studentų priėmimo rezultatų aspektu.

Pirmosios dalies vienintelis ir pagrindinis planuotas uždavinys – parengti rinkodaros veiklos
planą. Toks planas buvo parengtas atlikus išsamią ankstesnių metų reklamos kanalų ir jų teikiamo
grįžtamojo ryšio analizę. Parengtas rinkodaros veiklų planas apėmė tik realią tiesioginę naudą
teikiančius reklamos kanalus. Tokiu būdu gerokai pavyko sumažinti reklamai ir rinkodarai
išleidžiamų lėšų kiekį ir išlaikyti gana stabilų stojančiųjų skaičių.
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Antroji metinio veiksmų plano dalis yra labai plati, apimanti įvairius aspektus. Pats
svarbiausias iš jų buvo – gerinti kolegijos įvaizdį viešojoje erdvėje formuojant jį kaip inovatyvios,
mokslinę veiklą vykdančios įstaigos. Šiam tikslui pasiekti į kolegijos reklamines kampanijas buvo
įtrauktos naujausiomis kompiuterinėmis technologijomis paremtos priemonės: „Virtualios realybės
akiniai“, „Toyota Prius“ hibridinis automobilis“ ir kt.

Visus metus sėkmingai vyko kelionės, vizitai į studijų 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 yra nuolat vykdomas veiksmas, jis vyravo ir šių metų plane ir buvo įvykdytas. Skyriaus
darbuotojai nuolat kūrė dalinamąją medžiagą, ją maketavo ir spausdino. Skyriuje buvo maketuojami
visų Marijampolės kolegijos renginių kvietimai, pranešimai, skelbimai, kuriami sveikinimai
socialiniams ir verslo partneriams, pildomos paraiškos, nurašymo aktai ir kiti reikalingi dokumentai
norint atlikti tam tikrus veiksmus. Vienas iš nenutrūkstamų veiksmų – nuolatinis bendravimas su
parneriais, moksleiviais, studentais elektroniniu paštu, telefonu ar tiesiogiai akis į akį. Taip pat buvo
organizuoti ir įgyvendinti renginiai ar konkursai.

Šiais metais skyriaus darbuotojai ypač domėjosi naujausiomis internetinės rinkodaros
tendencijomis ir kėlė profesinę kvalifikaciją. Įgytos žinios leido sėkmingai tobulinti kolegijos vaizdinę
reklamą, buvo nufilmuotas ir sumontuotas diplomų įteikimo vaizdo klipas, kuris vėliau naudotas kaip
reklama ir ekrano užsklanda įvairių kolegijos renginių metu.

Ir toliau buvo tobulinamas internetinės svetainės marko.lt turinio išdėstymas. Buvo
pertvarkytas daugelio vidaus dokumentų išdėstymas, atlikti kiti patobulinimai. Papildyta videoteka ir
pridėta nuoroda į kolegijos „Youtube“ kanalą. „Youtube“ platformoje taip pat buvo talpinami nauji
vaizdo įrašai, kurie buvo montuojami profesionaliai, prijungiant standartizuotą pradžios ir pabaigos
užlaidą su Marijampolės kolegijos logotipu.

Plečiant įtaką užsienio rinkose, skyriuje sumaketuoti lankstinukai apie studijas anglų kalba
buvo nuolat platinami užsienio partneriams, taip pat su Švietimo mainų paramos fondu kartu buvo
vykstama į tarptautinę studijų mugę Indijoje. Išvykos metu užmegzti ryšiai su potencialiais studentais
ir agentais.

4.6.2. Studijų programų rinkodaros 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 ir Marijampolės kolegijos „Facebook“ profilyje, taip pat „Kur stoti?“
forume.

Daug dėmesio studijų programų reklamai skyrėme aukštųjų mokyklų mugių (Kaune ir
Vilniuje) metu. Buvo sumaketuota ir atspausdinta dalinamoji medžiaga su pristatomomis studijų
programomis. Vykusių studijų mugių metu buvo išdalyta 1–2 tūkst. vienetų dalinamosios medžiagos,
bendrauta su daugiau kaip su 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. Šių renginių metu
taip pat organizavome konkursus kolegijos prizams laimėti, juose dalyvavo apie 400 moksleivių.
Kadangi dauguma pildydami dalyvio anketą nurodė savo kontaktus, vėliau jiems buvo išsiųsti
Marijampolės kolegijos naujienlaiškiai.

Metų pabaigoje išanalizavus 3 pastarųjų metų stojimo rodiklius buvo padaryta išvada, kad
tipinis Marijampolės kolegijos studentas gyvena apie 80 km atstumu nuo Marijampolės. Taip pat buvo
nustatytas naujai įstojusių pirmakursių mažėjimas iš Alytaus ir Vilkaviškio rajonų. Todėl įvertinus
reklamai skiriamas lėšas ir gaunamą naudą į 2018 m. veiklos planą įtrauktas tik dalyvavimas  aukštųjų
mokyklų mugėje Kaune, atsisakant dalyvavimo parodoje „Studijos 2018“ Vilniuje kaip ekonomiškai
netikslingo.
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Visus metus buvo siekiama didinti kolegijos įtaką Marijampolės regione, iš kurio ir
sulaukiama daugiausia naujų studentų. Daug dėmesio skyrėme dalyvavimui Marijampolės miesto
dienose, kur buvo pristatytos kolegijos vykdomos studijų programos ir organizuota keletas konkursų ir
edukacinių veiklų. Susidomėjimas buvo išties didelis – per tris dienas sulaukėme per 700 dalyvių.
Dalyvavome ir tradicinėje „Sūduvos kraitėje 2017“, kur šventės dalyvius stebinome moksliniais
eksperimentais, vaizduojančiais skysto azoto poveikį ir savybes.

Nuolat bendradarbiavome su kitais kolegijos padaliniais ir dėstytojais. Visuomenei pristatėme
jų inovacijas ir pasiekimus. Rengėme įvairius profesiniam mokinių orientavimui skirtus straipsnius,
kurie buvo paremti įvairiais sociologiniais ir darbo rinkos tyrimais. Į šiuos straipsnius nuosekliai
įkomponavome Marijampolės kolegijoje vykdomų studijų programų reklamą.

Metų eigoje 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.

Dauguma studijų programų viešinimo ir reklamos veiksmų susiję su Karjeros centro veikla.
Vykstant į studijų muges, mokyklas/gimnazijas pateikiamos informacijos pobūdis, kolegijai
atstovaujančios grupės parinkimas, organizaciniai klausimai dažniausiai sprendžiami kartu su Karjeros
centro vyr. specialiste.

Studijų programų viešinimo sezono pabaigoje, vasaros laikotarpiu, buvo surinkti visi
nepanaudoti dalinamosios medžiagos vienetai, kurių buvo apie 1500 vnt., ir išplatinti Marijampolės
miesto ir aplinkinių rajonų gyventojams kartu su reklaminiu leidiniu „100 procentų“.

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

38 lentelė. Viešųjų ryšių sklaidos priemonės

www.marko.lt
www.kurstoti.lt
www.suduvosgidas.lt
Žurnalas „Veidas“
Žurnalas „Kur stoti?“
Laikraštis „Suvalkietis“
Laikraštis „Miesto laikraštis“
Vilkaviškio laikraštis „Santaka“
Laikraštis „Lietuvos rytas“
Reklaminiai skydeliai mokyklų tinklalapiuose
Elektroninis dienynas „Mano dienynas“
Marijampolės kolegijos „Facebook“ puslapis
Moksleivių ir kitų institucijų grupės „Facebook“ socialiniame tinkle
Marijampolės kolegijos „LinkedIn“ puslapis
Marijampolės kolegijos „YouTube“ puslapis
Plakatai kolegijos stenduose
Plakatai mokyklose ir miesto viešosiose erdvėse
Radijo stotis „Kapsai“ (radijo laida: „Aš kolegijoje. Marijampolės kolegija miestui.“)
„Marijampolės TV“
TV6 laida „Nuo amato iki verslo“
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
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Konsultavimas www.kurstoti.lt forume
Reklaminė medžiaga (lankstinukai, skrajutės, plakatai, stendai)
Marijampolės kolegijos el. naujienlaiškiai

4.6.3. 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.

4.6.4. Kita svarbi informacija

2017 metų pabaigoje (lapkričio mėn.) iš Viešosios komunikacijos ir marketingo skyriaus
specialistės pareigų pasitraukus darbuotojai skyriuje liko dirbti 2 darbuotojai – vedėjas ir specialistė.
Kolegijos vadovybė priėmė sprendimą neieškoti naujo darbuotojo laisvai darbo vietai užpildyti, o
buvusią darbo apimtį išskirstyti kitiems skyriaus darbuotojams. Dėl tokio sprendimo ir padidėjusių
darbo apimčių ilgalaikėje perspektyvoje galimai nukentės Marijampolės kolegijos studijų programų
viešinimas, kolegijos įvaizdžio gerinimas ir kitos VKMS skyriaus atliekamos funkcijos.

4.7. INSTITUCINĖ KULTŪRA

4.7.1. Vidinė komunikacija

Be viešosios komunikacijos ir rinkodaros, 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 jos atnaujinimą laiku, toliau buvo laikomasi 2016-10-04 direktoriaus įsakymo Nr. 1V_16-
0118, kuriuo 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.

4.7.2. Kultūrinė veikla

Kultūros klube Aistuva 2017 m. veikė šie kolektyvai: Tautinio meno ansamblio Sūduonėlė
šokėjų, dainininkų ir kanklininkių grupės, Lengvosios muzikos studija, Raiškiojo žodžio studija,
Istorinio šokio grupė Reverence (kolegijos darbuotojai).

Kultūrinės studentų veiklos tikslas – ugdyti visapusišką, kultūringą, aukštos moralės,
patriotišką, pilietišką, mylinčią Tėvynę, šeimą asmenybę. Siekti specialistų rengimo kokybės,
nenutrūkstamo ryšio su ugdomuoju procesu išlaikymo.

Meno kolektyvai rengė repertuarus, ruošė programas pagal iš anksto numatytą planą,
koncertavo kolegijos, miesto ir tarptautiniuose renginiuose. Visuose susitikimuose, koncertuose,
renginiuose buvo populiarinamas ir garsinimas kolegijos vardas.

2017-02-16 programoje meninius tekstus skaitė Raiškiojo žodžio studijos studentai.
2017-04-11 meninę programą parengė ansamblis Sūduonėlė ir Raiškiojo žodžio studija.

Teatralizuotoje programoje dalyvavo visos trys ansamblio grupės (ansamblio vadovė Vida
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Mickuvienė, dainininkių grupės – Lina Miliuvienė, šokėjų – Ermana Grincienė, kanklininkų – Rasa
Slankauskienė).

2017-04-28 Sūduonėlės dainininkai ir Raiškiojo žodžio studijos studentai dalyvavo
tarptautinėje konferencijoje „Skaitymai: Mažajai Lietuvai ir Kristijonui Donelaičiui“, organizuotoje
Marijampolės Kristijono Donelaičio draugijos. Pranešimus skaitė, sveikino ir diskutavo mokslininkai
Daiva ir Sigitas Narbutai iš MA Vrublevskių bibliotekos, evangelikų vyskupas Mindaugas Sabutis,
kunigas Klaipėdos universiteto docentas habil. dr. Darius Petkūnas, lektoriai iš Kauno, Druskininkų,
dvi delegacijos iš Karaliaučiaus (Kaliningrado) srities: Įsruties (Černiachovsko) pedagoginio instituto
studentai ir dėstytojos bei Stalupėnų (Nesterovo) kultūros, švietimo darbuotojai.

2017-05-20 kolegijos studentai dalyvavo Poezijos pavasario renginyje Tolminkiemyje, skaitė
marijampolietės mokytojos eiles, skirtas K. Donelaičiui.

2017-05-22 pratęsdami bendrystę  bei palaikydami ryšius su lietuviais, gyvenančiais Punske,
Seinuose ir Suvalkuose, Sūduonėlės ir Raiškiojo žodžio studijos studentai koncertavo Lenkijos
Suvalkų lietuvių bendruomenei .

2017-05-21 Sūduonėlės ir Raiškiojo žodžio studijos studentai koncertavo Marijampolės
savivaldybės salėje, kur dalyvavo visos ansamblio grupės: dainininkai, šokėjai ir kanklininkai.

2017-09- 16 Aistuvos kultūros klubo studentai dalyvavo EU paveldo dienoje Kvietiškio dvaro
sakmė.

2017-10-05 visų Aistuvos kultūros klubo meno kolektyvų atstovai ir studentų atstovybės
nariai  keliavo po Marijampolės savivaldybės piliakalnius vykdant projektą „Jaunimo iniciatyvos
populiarinant gamtos ir kultūros paveldą“ .

2017-12-14  II-oji projekto dalis, popietė, skirta Tautinio kostiumo ir Piliakalnių metams,
„Auskim juostą tautiškumo“. Dalyvavo „Malūnėlis“ – moksleivių folkloro ansamblis iš Pilkanio
(Karaliaučiaus / Kaliningrado sritis), Punsko folkloro ansamblio „Alna“ vadovas Vytautas Batvinskas
atvyko su jaunąja smuikininke Jūrate Birgelyte-Dolkovskaja. Sigitas Šamborskis, Karaliaučiaus
lietuvių bendruomenės vadovas, pristatė Pilkalnio (Dobrovolsko) miestelį, mokyklą ir ansamblį
„Malūnėlis“, kurio rėmėjas yra. Įdomiai tautos ir valstybės simbolį – tautinį drabužį – pristatė
Marijampolės kraštotyros muziejaus vyr. muziejininkė Danutė Katkuvienė.

2017-12-20 „Mažosios kūčios“ renginyje Sūduonėlė daininkai pagiedojo giesmių.
Dvaro istorinio šokio grupė Reverence (vadovė Daina Misiukevičienė) sėkmingai koncertuoja įvairiose
Sūduvos / Lietuvos vietose, renginiuose, dvaruose populiarindama ir skleisdama žinią apie
Marijampolės kolegiją, įsikūrusią istorinėje vietoje – buvusiame Kvietiškio dvare. 2017 metų
pasirodymai:
05-20 Prienų miesto dienų šventėje;
05 -25 Marijampolės miesto šventėje;
08-19 Kidulių dvaro šventėje;
09-16 „Kvietiškio dvaro sakmė“, EU paveldo diena dvare;
11-22 Marijampolės TIC prisistatyme Raudondvaryje;
12-07 programa „Sidabriniai gruodžio kandeliabrai“ Paežerių dvare organizuotame Dvarų senovinės
muzikos festivalyje „Viva la misica“.

4.7.3. Sportinė veikla

Panaikinus privalomus kūno kultūros užsiėmimus, kolegijos sporto kolektyvai ir visa sportinė
veikla gyvuoja pasikeitusiomis sąlygomis. Tai negali neatsispindėti veikloje. Tapo sunkiau formuoti
sporto kolektyvus, organizuoti renginius, įtraukti studentus į savarankiškas pratybas. Vis dėlto
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,
šiais metais turėjome dvi profesionalias krepšinio komandas, kurios garsino kolegiją ir sudarė
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, nešališką bendravimą su studentais. Pakvietėme naujų narių į
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sporto kolektyvus, optimaliau išnaudojame kolegijos sporto bazę. Tačiau vėliau pakeitus laisvai
pasirenkamų dalykų tvarką, kūno kultūros užsiėmimams vietos neliko.

Tradiciškai kolegijoje veikia keturi sporto kolektyvai: krepšinio (v), tinklinio (v), futbolo (v),
stalo teniso(v). Pagrindinis kolektyvų tikslas – Lietuvos kolegijų sporto žaidynės. Gaila, kad
nepavyksta suburti merginų komandas.

2017 metai kolegijos kolektyvams buvo sėkmingi – tinklinio, futbolo ir krepšinio komandos
dalyvavo Lietuvos kolegijų „A“ grupės finaliniame etape ir galutinėje žaidynių lentelėje iškovojo IV
vietas. Džiaugiamės, kad turime ir aukšto meistriškumo sportininkų, kurie rungtyniauja miesto
komandose,  dalyvauja Lietuvos čempionatuose ir iškovoja apdovanojimų.

Būtina paminėti tradiciniais tapusius Judėjimo savaitės renginius. Jie vykdomi jau penkti
metai ir orientuoti 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 ir suvenyrais, mes siūlome kolegijos bendruomenei įvairių renginių: nuo teorinių
iki netradicinių praktinių. Malonu pažymėti, kad šiais metais skirta padėka Marijampolės kolegijos
bendruomenei už darbą, organizuojant europinį projektą „Move week“ ir aktyvų bendradarbiavimą.

Aktyviai bendradarbiaujame su LKSKA „Nemunas“, Marijampolės savivaldybe, Lietuvos
kolegijų sporto komitetu. Dalyvaujame jų vykdomuose renginiuose, vykdome įvairias varžybas,
ruošiame projektus, gauname paramą (pavyzdžiui, Suvalkijos-Dzūkijos regiono šeimų sporto šventė,
Lietuvos kolegijų krepšinio ir tinklinio zoninės ir finalinės varžybos, Judėjimo savaitės renginiai ir kt.).

Sudarytos geros sąlygos studentų sportinei veiklai. Jie laukiami ne tik sporto kolektyvuose,
bet ir turi galimybę savarankiškai sportuoti. Šiais metais suremontuota kolegijos sporto bazė tapo
gerokai patrauklesnė, tik gaila, kad galimybe mankštintis savarankiškai pasinaudoja gana mažai
studentų. Reikia manyti, kad pakeitus laisvai pasirinkamų dalykų tvarką, šie užsiėmimai ateityje taps
masiškesni.

39 lentelė. Kolegijos sportinės veiklos kryptys 2015–2018 m.

Veiklos 2015–2016 2016–2017 2017–2018 Pastabos
1. Sporto kolektyvai:

Krepšinis,v;
Tinklinis,v;
Lengvoji atletika;
Stalo tenisas;
Futbolas, v.

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+

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

2. Profesionalios krepšinio
komandos:
Vaikinai;
Merginos.

+
-

+
+

+
+

Vaikinų komanda dalyvavo
LSKL  varžybose.
Merginų komanda
dalyvavo
LMK „Akvilės“ L
varžybose.

3. Tradiciniai renginiai:
„Judėjimo savaitės“
renginiai;
Suvalkijos-Dzūkijos
regiono šeimų sporto
šventė;
Kolegijos bendruomenės
sporto šventė;
Kalėdiniai atskirų sporto
šakų renginiai: stalo
teniso, krepšinio,
tinklinio.

+
+

+

-

+
+

-

+

+
+

-

+

2014–2015 m. nutrūko
kolegijos bendruomenės
sporto šventės vykdymas.
Šį renginį pakeitė atskirų
sporto šakų taurės
varžybos, skirtos
studentams.

4. Atvirų durų dienos, - + + 2016–2017 m. studentų



68

Veiklos 2015–2016 2016–2017 2017–2018 Pastabos
savarankiškos pratybos. savarankiškoms pratyboms

skiriama dar daugiau
valandų patogesniu laiku.

5. Vaizdinė agitacija ir
reklama.

+ + + Atnaujinamas internetinis
puslapis ir stendų
medžiaga.

6. Bendradarbiavimas su
kitomis institucijomis.

+ + +

39 lentelėje matyti, kaip augo sporto kolektyvų skaičius. 2014 m. suburta moterų krepšinio
komanda „Kolegija-Sūduvis“ pasiekė rezultatų – užregistruota kaip studenčių komanda, startuosianti
Lietuvos kolegijų sporto žaidynėse. Vaikinų krepšinio komanda dalyvauja LSKL.  2014 m., mažėjant
kolegijos bendruomenės aktyvumui, neįvyko Sporto šventė. Ją pakeitė atskirų sporto šakų taurės
varžybos. Pastaruoju metu populiarėja „Judėjimo savaitės“ renginiai.

Gausiausi renginiai, vykdyti 2015–2018 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;
Pietų Lietuvos kolegijų sporto klubo „Visata“ tinklinio taurės varžybos;
Sporto klubo „Visata“ stalo teniso atviros pirmenybės.

Svariausi pasiekimai 2015–2018 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.
2016 m. vaikinų futbolo komanda – Lietuvos kolegijų žaidynės „B“ grupė – I vieta.
2016 m. vaikinų krepšinio komanda – Lietuvos kolegijų žaidynės „A“ grupė – III vieta.
2017m. vaikinų krepšinio komanda – Lietuvos kolegijų žaidynės „A“ grupė – IV vieta.
2017m. vaikinų tinklinio komanda – Lietuvos kolegijų žaidynės „A“ grupė – IV vieta.
2017m. Vaikinų futbolo komanda – Lietuvos kolegijų žaidynės „A“ grupė – IV 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, pritraukiant lėšų sportinei  veiklai  ir sporto
bazės priežiūrai bei atnaujinimui.

4.8. AKADEMINĖ ETIKA

Per 2017 metus įvyko penki Akademinės etikos komiteto posėdžiai. Posėdžiuose svarstyti ir
teikti Akademinei tarybai tvirtinti pakeitimai Akademinės etikos kodekse, atsižvelgiant į LR
Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus rekomendacijas Marijampolės kolegijai (2017-02-22
Nr. S-84). Per 2017 metus gauti ir komiteto posėdžiuose svarstyti du tarnybiniai pranešimai iš
kolegijos akademinės bendruomenės narių apie galimai padarytus akademinės etikos pažeidimus.

2017 metais kelis kartus keitėsi kolegijos Akademinės etikos komiteto narių sudėtis, kadangi
MKSA keitė savo atstovus komitete.
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2017 m. gruodžio 13 d. kolegijos direktorius V. Viliūnas, direktoriaus pavaduotoja
akademinei veiklai I. Sviliuvienė, Vadovybės atstovė kokybei, aplinkosaugai, profesinei saugai ir
sveikatai N. Margelevičienė ir Akademinės etikos komiteto pirmininkė G. Jakovickienė dalyvavo  LR
Akademinės etikos ir procedūrų tarnybos konferencijoje-diskusijoje „Akademinė etika ir teisės
normos“, vykusioje LR Seime. Renginyje buvo aptariamos akademinės etikos ir teisės normų santykio
problemos, su kuriomis savo veikloje susiduria ir kontrolierius, ir aukštųjų mokyklų akademinės etikos
komitetai.

5. PRIEDAI
5.1. priedas. SVARBIAUSI METŲ ĮVYKIAI

5.1.1. Chronologiškai pagal datas išvardyti kolegijai reikšmingi metų įvykiai

Renginio pavadinimas Data
„Dvarų kultūros kaip neatsiejamos Lietuvos kultūros istorijos dalies
pažinimas. Klasterio „Kvietiškio dvaro aplinkos pritaikymas
rekreaciniams bendruomenės poreikiams“ edukacinis renginys MK
bendruomenei „XIX a.vakarojimas Kvietiškio dvare. Kontradansai“

2017-01-05

Aukštųjų mokyklų mugė Žalgirio arenoje 2017-01-18
Mokslinė-praktinė konferencija „Bendruomeninės paslaugos
pertvarkos kontekste“.

2017-01-26

Įvaizdžio stilisto ir Sveikatingumo ir grožio verslo studijų programų
studentės gilino grimo ir makiažo praktines žinias dirbdamos
apdovanojimų renginyje „M.A.M.A. 2016“

2017-01-27

„Studijos 2017 „Litexpo“ 2017-02-02-04

„Mediumas“ 2017-02-14

Vasario 16-osios paminėjimas 2017-02-15

Susitikimas kolegijoje su Marijampolės savivaldybės tarybos nariais
dėl paramos dvaro objektams

2017-02-20

Atvirų durų diena Marijampolės kolegijoje „Studentas: DEMO
versija“

2017-02-21

Pokalbis-diskusija „Alkoholizmo žala ir prevencija“ 2017-02-23

Užgavėnių šventė 2017-02-28

Marijampolės kolegijoje lankėsi Alytaus kolegijos vadovų delegacija,
siekiant stiprinti bendradarbiavimą

2017-03-07

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo minėjimas 2017-03-09

Marijampolės kolegijoje vyko tradicinis renginys „Informatikų diena
2017“

2017-03-15

Jaunimo darbo centro renginys studentams „Planuok karjerą
atsakingai“

2017-03-22

Baigiamoji projekto „Sumanus valdymas viešajame sektoriuje per
tvarią regioninę plėtrą“ konferencija kolegijoje „Sumanus valdymas
viešajame sektoriuje: inovatyvios antikorupcinės priemonės“

2017-03-23

Kraujo donorystės akcija 2017-04-05
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Renginio pavadinimas Data
Kūrybinis -praktinis projektas ,,Mokomės žaisdami“, kuriame
dalyvavo ikimokyklinio ugdymo studijų programos studentės
ir Marijampolės lopšelių darželių ,,Varpelis“ ir ,,Rūta“ vaikai,
pedagogės, Marijampolės kolegijos Ikimokyklinio ugdymo studijų
programos komiteto narės ir studentai iš Vokietijos Fiurstenwaldės
profesinės mokyklos

2017-04-5,11

Konferencija „Anglų kalba darbui, verslui ir komunikacijai: dabartis ir
perspektyvos“

2017-04-07

Įteiktos vardinės Marijampolės savivaldybės stipendijos 2017-04-11
Mokslinė -praktinė konferencija „Anglų kalba darbui, verslui ir
komunikacijai: dabartis ir perspektyvos“

2017-04-07

„Darom 2017“ 2017-04-21

Konferencija „Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos“  (kartu
su LSU Sporto edukologijos fakulteto, Sporto vadybos, ekonomikos ir
sociologijos katedra)

2017-04-21,22

Marijampolės kolegijos bendruomenės sporto šventė 2017-04-26
Marijampolės kolegijos studentai ir dėstytojos dalyvavo Marijampolės
savivaldybės tarybos posėdžių salėje tarptautinėje konferencijoje
„Skaitymai: Mažajai Lietuvai ir Kristijonui Donelaičiui“

2017-04-28

IT16NS ir AT16NS grupių studentai Gintaras Dulinskas, Renatas
Valinčius, Martynas Verbyla ir Martynas Matukaitis dalyvavo
tradiciniame Lietuvos aukštųjų mokyklų Inžinerinės ir kompiuterinės
grafikos konkurse Panevėžio kolegijoje, laimėta III- oji vieta

2017-05-04

„Pirmas žingsnis – „Big Idea konkursas“ 2017-05-07
Krepšinio 3×3 turnyras 2017-05-12
„Išmanioji „Swedbank“ paskaita“ 2017-05-17
Marijampolės kolegijoje vyko verslumo idėjų „Big Idea“ konkursas 2017-05-19
Susitikimas su LR Seimo nariu, lietuvių diplomatu, ambasadoriumi dr.
Žygimantu Pavilioniu

2017-05-22

Žemės ūkio technologijos studijų programos išorinio vertinimo vizitas 2017-05-24
Socialinio darbo studijų programos atstovų susitikimas su Samarijos
draugijos atstovėmis iš Vokietijos

2017-05-25

Dalyvavimas viaduko atidaryme (Cukraus fabriko sankryža) 2017-05-26
„Marijampolės miesto dienos 2017“ 2017-05-26-28
Kolegijos dėstytojos Antanina Laukaitienė, Romalda Kasiliauskienė,
Dalia Miliuvienė dalyvavo „Eramus+“ programos KA2 projekto
CASYS bendruose mokymuose Varnoje

2017-05-29 iki
2017-06-04

Diplomų įteikimas MKC 2017-06-28
Tarptautinio projekto CASYS mišriojo mobilumo mokymai
Bulgarijoje: dalyvavo dėstytoja Antanina Laukaitienė ir Viešojo
maitinimo studijų programos absolventės

2017-07-03 iki
2017-07-07

Bolonijoje (Italija) vyko baigiamasis tarptautinio projekto CASYS
dalyvių susitikimas

2017-07-27

Mokslo metų pradžios šventė 2017-09-04
Seimo pirmininko V. Pranckiečio vizitas 2017-09-05
Europos paveldo dienos ir  Kvietiškio dvaro 300 m. jubiliejaus
minėjimo šventė kolegijoje

2017-09-16

Marijampolės kolegijos ir kitų mokyklų susitikimas su Lez‘o
(„Dovista“) atstovais iš Danijos

2017-09-22
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Renginio pavadinimas Data
„Neeilinė PROFADIENIO paskaita!“ 2017-09-22
Susitikimas koelgijoje su socialinio darbo profesijos kūrėju Lietuvoje
prof. David Harrison (JAV)

2017-09-27

Išrinktos kolegijos Akademinė taryba ir Kolegijos taryba 2017-10-03
MK dalyvauja „Sūduvos kraitėje“ su ŽŪ studijų programos studentais 2017-10-07
Neatlygintinos kraujo donorystės akcija 2017-10-10
Marijampolės profesinio rengimo centre vyko konferencija - mokymai
„Mobilioji praktikų programėlė“ pagal „Erasmus+“ KA2 projektą
JOPAPP

2017-10-19

Teisės studijų programos išorinio vertinimo vizitas 2017-10-26
Marijampolės kolegijoje vyko seminaras „Mokslu pagrįstos
gyvulininkystės technologijos“. Dalyvavo TROUW NUTRITION /
Selko kompanijos atstovas iš Olandijos Hay Kleusken

2017-10-26

Įteiktos vardinės Marijampolės savivaldybės stipendijos 2017-10-27
Apskritojo stalo diskusija su regiono darbdaviais 2017-11-02
„Pyragų diena“ 2017-11-06
Lietuvos veislinių triušių paroda 2017 Marijampolės kolegijoje 2017-11-11
Susitikimas su Graikijos įdarbinimo ir kelionių agentūra „Algoos“ 2017-11-21
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje vyko edukacinė popietė
„Marijampolės miesto istorijos blyksnis: grafienės P. Butlerienės
sugrįžimas“, kurioje dalyvavo SD studijų programos studentės

2017-11-22

Buhalterinės apskaitos studijų programos išorinio vertinimo vizitas 2017-11-23
Kauno informacinių technologijų (IT) bendruomenės „KIT club“
Marijampolės kolegijoje surengtas susitikimas su studentais,
moksleiviais ir IT entuziastais

2017-11-30

Savivaldybės atstovės kolegijoje pristatė informaciją apie Marijampolę
– kultūros sostinę 2018

2017-11-30

„Sėkminga IT karjera: kaip, kada ir kodėl?“ 2017-11-30
Dalyvavome Marijampolės Sūduvos gimnazijoje jau septintą kartą
vykusioje Karjeros dienoje

2017-12-05

Pirmasis naujosios Marijampolės kolegijos tarybos posėdis 2017-12-06
Istorinio šokio grupės ir studentų koncertinė programa Paežerių dvare
dvarų senovinės muzikos festivalyje „Viva la musica 2017“

2017-12-07

Socialinio darbo studijų programos išorinio vertinimo vizitas 2017-12-12
Kolegijoje vyko projekto, skirto Tautinio kostiumo ir Piliakalnių
metams, baigiamasis renginys, dalyvavo Tautinio meno ansamblis
„Sūduonėlė“, moksleivių folkloro ansamblis „Malūnėlis“ iš Pilkalnio
(Karaliaučiaus / Kaliningrado sritis), Punsko delegacija

2017-12-14

Marijampolės kolegijos sporto bazėje vyko tradicinės Pietų Lietuvos
kolegijų tinklinio varžybų sporto klubo „Visata“ taurei laimėti
finalinės varžybos

2017-12-20

Bendruomenės „Mažoji Kūčia“ 2017-12-20
MKSA prezidento pirmalaikiai rinkimai 2017-12-21
Susitikimas kolegijoje su JAV kultūros atašė 2017-12-21
Edukacinė programa apie Kvietiškio dvarą Gražiškių gimnazijos
mokytojams

2017-12-21
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5.2. priedas. MONITORINGO RODIKLIAI

5.2.1. Rodiklių pavadinimai ir reikšmės

Eil.
Nr. Procesas Monitoringo rodikliai Rodiklio reikšmė

2016 m. 2017 m.

1.

Strateginis
valdymas,

vadovybinė
analizė ir

savianalizė

1.1. Lėšų, vidutiniškai tenkančių vienam
studentui studijų srityse, rodiklis (MOSTA
13.9) (ne mažiau kaip 70 proc. MK norminės
studijų pakopos kainos);

57 % n.d.*

1.2. Įstojusiųjų konkursinių balų pagal studijų
programas rodiklis (ne mažiau kaip 60 proc.);

100 n. d.*

1.3. Akademinės grupės studentų skaičiaus
vidurkis.

13,27 12,29

2.
Personalo

valdymas ir
mokymai

2.1. Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį
(pripažintų menininkų), užimtų etatų ir bendro
dėstytojų užimtų etatų santykio rodiklis
(MOSTA 15.3.) (minimali vertė 5 proc.);

13,1 % n.d.*

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.);

25,3 % n. d.*

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.);

64,3 % n.d.*

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.);

4,1 % n.d.*

2.5. Mokslininkų, dėstančių studijų krypties
dalykus įvairiose studijų programose,
santykinė dalis. (100 proc.);

82,4 66,7

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

0
1 – 0,94 %
3 – 2,83 %
9 – 8,49 %
21 – 19,81 %
13 – 12,26 %
19 – 17,92 %
20 – 18,88 %
18 – 16,98 %
2 – 1,89 %
Iš viso
106
dėstytojai

0
1 – 0,98 %
1 – 0,98 %
7 – 6, 86 %
13 – 12,75 %
17 – 16,67 %
20 – 19,61 %
18 – 17,65 %
24 – 23,52 %
1 – 0,98 %
Iš viso
102
dėstytojai

2.7. Bendro darbuotojų skaičiaus pokyčio
rodiklis per kalendorinius metus;

0 % -5 %

2.8. Etatų sąrašo kitimo rodiklis, proc.
(pareigybių ir darbo krūvių);

X X

2.9. Dėstytojų kvalifikacinių reikalavimų 96,82 % 98,04 %
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atitikties rodiklis, proc. (siekiamybė 98 proc.);
2.10. Studentų skaičiaus, tenkančio vienam

darbuotojui, teikiančiam pagalbą studijų ir
mokslinių tyrimų vykdymui, rodiklis (maks. 65).

32,0 n.d.*

3.

Materialiųjų
išteklių ir

infrastruktūros
valdymas

3.1. Iš viso lėšų, vidutiniškai tenkančių 1
studentui, rodiklis (Eur);

2465 2554

3.2. Bendrojo patalpų ploto, tenkančio vienam
studentui, rodiklis (MOSTA minimalus 2016
m. – 8,7);

27,9 n.d.*

3.3. Pastatų ir patalpų atnaujinimo rodiklis
(MOSTA minimalus 2016 m. – 5,2);

3,9 n. d.*

3.4. Renovuotų pastatų, patalpų skaičius; 12 12
3.5. Technologinės (meninės kūrybos)
įrangos atnaujinimo rodiklis (MOSTA 13.3,
minimalus 2016 m. – 28,7);

84,5 n. d.*

3.6. Aprūpintų ir/ar atnaujintų reikalinga
įranga auditorijų ir laboratorijų skaičius;

1 0

3.7. Bibliotekos (bibliotekų) fondų atnaujinimo
rodiklis (minimali vertė 2015 m. – 5,8);

4,2 n. d.*

3.8. Bibliotekos (bibliotekų) fizinių darbo vietų
rodiklis. (MOSTA 13.5. Maksimalus 2016 m. –
18,2);

17,3 n. d.*

3.9. Bibliotekos (bibliotekų) kompiuterizuotų
darbo vietų rodiklis (pagal MOSTA 13.6.
maksimalus 2016 m. – 184,9);

59,8 n. d.*

3.10. Kolegijos belaidžiu ryšiu padengiamo
bendrojo patalpų ploto rodiklis (ne mažiau
kaip 50 proc. ploto);

80 80

3.11. Informacinių technologijų išteklių
atnaujinimo rodiklis (pagal MOSTA 13.8.
minimalus 2016 m. – 13,6);

48,6 n.d.*

3.12. Atnaujintų kompiuterizuotų darbo vietų
skaičius;

34 12

3.13. Kompiuterizuotų auditorijų su
interneto prieiga skaičius;

39 39

3.14. Įdiegta Dokumentų tvarkymo
informacinė sistema;

1 0

3.15. Šiluminės ir elektros energijos
sunaudojimo rodiklis (Eur);

160110 79920

3.16. Žemės ūkio produkcijos iš mokomojo
ūkio pelningumo rodiklis;

16187 10651

3.17. Valgyklų veiklos pelningumo rodiklis; 35000 32800
3.18. Transporto poreikiams išleistos lėšos; 15251 16102
3.19. Lėšos, gautos iš teikiamų paslaugų (nuoma,

maitinimas ir kt.).
209569 180028

4. Pirkimai

4.1. Viešųjų pirkimų metu išleistų lėšų
santykis su planuotomis išleisti pirkimams
lėšomis, numatytomis pirkimų plane (proc.);

n.d. 100%

4.2. Viešųjų pirkimų plano savalaikis
vykdymas (vėlavimų skaičius);

0 0

4.3. Kolegijos darbuotojų ir išorės atstovų
nusiskundimų skaičius dėl viešųjų pirkimų
vykdymo.

0 0
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5. Projektų
valdymas

5.1. Pateiktų paraiškų dalyvauti ES ir
investicinių projektų konkursuose skaičius;

1 1

5.2. Marijampolės kolegijoje įgyvendinamų
projektų skaičius;

0 2

5.3. Projektų, kuriuose Marijampolės
kolegija dalyvauja kaip partneris/ dalyvis,
skaičius;

0 4

5.4. Projektuose dalyvaujančių (mokymuose,
konferencijose, stažuotėse ir kt.)
dėstytojų/darbuotojų skaičius;

0 0

5.5. Projektuose dirbančių
dėstytojų/darbuotojų skaičius;

0 8

5.6. Darbo užmokestis įgyvendinant
projektus (Eur);

0 3313,86

5.7. Kolegijos papildomų pajamų kiekis vykdant
projektinę veiklą (Eur);

0 3879,55

5.8. Išleistos lėšos investicijoms į kolegijos
infrastruktūrą (Eur).

0 0

6. Tarptautiniai
ryšiai ir judumas

6.1. „Erasmus“ išvykstančių studentų judumo
studijoms ir praktikai rodiklis (proc. nuo
bendro studentų sk.);

1,37 1,41

6.2. „Erasmus“ atvykstančių studentų
judumo studijoms ir praktikai rodiklis (proc. nuo
bendro studentų sk.);

0,25 0

6.3. „Erasmus“ išvykstančių dėstytojų ir
administracijos
personalo judumo dėstymui/mokymuisi
rodiklis (proc. nuo bendro dėstytojų sk.);

6,60 7,3

6.4 . „Erasmus“ atvykstančių dėstytojų ir
administracijos darbuotojų judumo
dėstymui/mokymuisi rodiklis (proc. nuo
bendro dėstytojų sk.);

2,83 1,9

6.5. „Erasmus|“ programos neišnaudotų lėšų
dalis (proc. ne daugiau kaip 5 proc.);

0,55 0,9

6.6. Galiojančių bendradarbiavimo sutarčių su
aukštojo mokslo institucijomis ir
organizacijomis užsienyje sutarčių skaičius
(vnt.);

16 20

6.7. Dvišalio bendradarbiavimo įgyvendintų
veiklų skaičius (vnt.);

n.d. n.d.

6.8. Tarptautinės patirties sklaidos vienetų
(renginys, pranešimas, straipsnis, pristatymas,
diskusija ir t. t.) skaičius (vnt.);

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

2 sklaidos
renginiai,
7 straipsniai
marko.lt,
10 projektų
pristatymai
diskusijose,
39 pranešimai
FB paskyroje

6.9. Parengtų jungtinių su užsienio partneriais
studijų programų skaičius (vnt.);

0 0

6.10. Studijų dalykų, pritaikytų dėstyti 20 20
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užsienio kalba, skaičius;
6.11. Tarptautinių studijų modulių, parengtų
užsienio kalba, skaičius.

0 0

7.
Išorinė
komunikacija ir
marketingas

7.1. Internetinių apklausų skaičius (vnt.); 1 1
7.2. Suorganizuotų reklaminių (studijų mugės,
išvykos į mokyklas) renginių skaičius;

25 27

7.3.www.marko.lt tinklapio nauji vartotojai; 28495
(25,1% nuo
visų
lankytojų)

27985
(25,9% nuo
visų lankytojų)

7.4. Kolegijos „Facebook“ narių skaičius; 2598 2958
7.5. „Facebook“ populiarų pranešimų dalis su
bendru „Facebook“ pranešimų kiekiu (proc.);

62 % 58 %

7.6. Publikuotų straipsnių ir pranešimų
visuomenės informavimo priemonėse
skaičius;

1147 612

7.7. Viešiesiems ryšiams panaudotų lėšų kiekis
(Eur);

43 299,29 20 527,02

7.8. Bendras išleistų lėšų santykis su įstojusiųjų
(besimokančiųjų) skaičiumi.

43
299,29/218

20 527,02/185

8.
Mokslo
taikomoji veikla

8.1. Lėšų kiekis, ŠMM skirtas mokslo
taikomosios veiklos (MTV) skatinimui (Eur);

8800 1700

8.2. MK lėšų kiekis, skirtas MTV vykdymui (ne
mažiau kaip 1450 Eur/m.);

8910 2065

8.3. MK dėstytojų publikacijų skaičius
recenzuojamuose mokslo žurnaluose;

3 10 (vienas iš jų
ISI)

8.4. „Homo-Societas-Technologiae“
išleistų numerių skaičius per metus (ne mažiau
kaip 1);

1 0

8.5. Organizuotų mokslinių praktinių
konferencijų skaičius (ne mažiau kaip 2 per
metus);

4 5

8.6. Dėstytojų pranešimų skaičius
konferencijose su
recenzuojamu leidiniu;

15 22

8.7. Klasterių metinių veiklos planų
vykdymas (ne mažiau kaip 80 proc. nuo
planuotų publikacijų sk.);

Neįvykdytas 50 proc.

8.8. Darbuotojų, dalyvaujančių MTV,
skaičius (vnt.);

Daugiau kaip
20

Daugiau kaip
23

8.9. MK vykdomų MTV projektų apimtys (Eur); 0 3879,55
8.10. Atliktų taikomųjų tyrimų (išskyrus
užsakomuosius) skaičius;

3 4

8.11. Užsakomųjų tyrimų skaičius ir uždirbtų
lėšų kiekis;

0 2

8.12. Išleistų monografijų skaičius; 0 0
8.13. Dėstytojų metodinių leidinių, pripažintų
nustatyta tvarka, skaičius;

0 0

8.14. MK išleistų recenzuojamų konferencijų
leidinių skaičius;

1 0

8.15. Užsienio autorių publikacijų žurnale
„Homo-Societas-Technologiae“ skaičius;

0 0

8.16. MK dėstytojų straipsnių žurnale „Homo- 1 0
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Societas-Technologiae“ skaičius;

8.17. Mokslo populiarinimui skirtų
informacinių priemonių (straipsnis, renginys,
lauko diena ir t. t.) skaičius;

Vykdyta
(nėra
apskaitos
metodikos)

Vykdyta (nėra
apskaitos
metodikos)

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 kaip 50
proc.);

Įvykdytas.
Ne mažiau
kaip 80 proc.

Įvykdytas. Ne
mažiau kaip
80 proc.

8.19. Įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų
konsultavimo sutarčių skaičius;

Vykdyta
(nėra
apskaitos
metodikos)

Vykdyta (nėra
apskaitos
metodikos)

8.20. Iš konsultacijų uždirbtų lėšų kiekis. 0 0

9.

Kvalifikacijos
tobulinimo
paslaugų
teikimas

9.1. KT renginių dalyvių (klausytojų ir
lektorių) skaičius;

2378 2486

9.2. Renginių skaičius (pagal formas); 121 116:
Konferencijos
–2;
seminarai–92;
kursai–22

9.3. Išduotų KT pažymėjimų skaičius; 1956 1842
9.4. Lėšos, gautos už pravestus mokymus; 23675 28858
9.5. Veiklos pajamų ir išlaidų santykis; 157/1 192/1
9.6. Patenkintų mokymų organizavimu ir
turiniu (gerai ir l. gerai) klausytojų dalis (proc.
nuo visų apklaustųjų);

15 % gerai;
80 % labai
gerai; 5%
patenk.

3 % – kita,
5 % –
patenkinamai,
17 % – gerai,
ir 75 % – l.
gerai
klausytojų
dalis (nuo visų
apklaustųjų)

9.7. Patenkintų mokymų organizavimu (gerai
ir l. gerai) lektorių dalis(proc. nuo visų
apklaustųjų);

5 % gerai; 95
% labai gerai

5 % – gerai, 95
% – l. gerai
lektorių dalis
(nuo visų
apklaustųjų)

9.8. Patvirtintų KT programų skaičius; 21 24
9.9. Naujų pasiūlytų ir įvykdytų mokymų
apimties dalis (proc., akad. val.) bendroje KT
paslaugų teikimo apimtyje;

21 renginys
(20%)

30 renginių
(30 %)
bendroje KT
paslaugų
teikimo
apimtyje

9.10. KT renginių apimtis (ak. val.). 850 962 akad. val.

10.

Ketinamų
vykdyti studijų

programų
rengimas ir

10.1. Parengtų ir akredituotų ketinamų
programų santykis proc. (ne mažiau kaip 50
proc.);

100 % neparengta

10.2. Paskelbtų naujų programų ir suformuotų 0 0
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akreditavimas priėmimo metu programų santykis.

11.

Vykdomų
studijų

programų
tobulinimas ir
akreditavimas

11.1. Studentų, patenkintų pasirinkta studijų
programa, proc. (ne mažiau kaip 80 proc.);

94 92,6

11.2. Absolventų, teigiamai vertinančių
studijų programą proc. (ne mažiau kaip 80
proc.);

93,5 96,4

11.3. Darbdavių teigiamai vertinančių studijų
programą proc. (ne mažiau kaip 80 proc.);

95 95,4

11.4. Vertintų ir maksimaliam terminui
akredituotų programų santykis proc. (ne mažiau
kaip 50 proc.);

0 0 (nėra
galutinių
duomenų)

11.5. Besikreipiančių klientų,
pageidaujančių neformaliuoju būdu įgyti
kompetencijas, skaičius;

2 1

11.6. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų
vertinimų skaičius.

2 4

12. Tvarkaraščių
rengimas

12.1. Neatitikčių skaičius dėl netinkamai parengto
paskaitų tvarkaraščio (0).

0 0

13.

Studijų
programos

realizavimas

13.1. Dėstytojų kvalifikacinės sudėties
atitiktis bendriesiems studijų programų
reikalavimams proc. (100 proc.);

64,7 % 66,7 %

13.2. Studentų, neturinčių akademinių skolų sk.
(proc. ne mažiau kaip 80 proc.);

94 95,4

13.3. Lėšos, skirtos dalyko studijų realizavimo
materialinei bazei atnaujinimui, įskaitant
literatūrą (Eur, ne mažiau kaip 0,5 proc. nuo
biudžeto);

13608/
1919283 =
0,7 %

14078/
1851761 =
0,76 %

13.4. Mokslo metais nutraukusiųjų studijas
skaičiaus ir bendro studentų skaičiaus santykio
rodiklis (maks. 34, min. 5 proc.).

17,89 19,45

14.
Studijų rezultatų
administravimas

14.1. Likvidavusių skolas studentų skaičiaus
santykis su bendru skolininkų skaičiumi.

50,43 37,50

15.
Studijų rezultatų

baigiamasis
vertinimas

15.1. Studijas baigusiųjų skaičius; 212 196
15.2. Leidimą ginti baigiamąjį darbą ir (ar)
laikyti kvalifikacinį egzaminą gavusiųjų
skaičiaus santykis su visu baigiamojo kurso
studentų skaičiumi (proc.);

98,6 99,6

15.3. Teigiamą studijų rezultatų baigiamąjį
vertinimą gavusiųjų procentas (ne mažiau
kaip 90 proc.);

99 97,03

15.4. Studijų rezultatų baigiamųjų įvertinimų
vidurkis pagal studijų programas (siekiamybė
ne mažiau nei 7);

7,97 8,05

15.5. Neatitikčių skaičius dėl baigiamojo
vertinimo.

0 0

16.

Studijų baigimo
dokumentų
išrašymas ir

įteikimas

16.1. Sugadintų ir išduotų dokumentų santykis
(proc.).

3,63 4,33

17. Socialinės
paramos

17.1. Vienkartinių išmokų skaičius ir skirtas lėšų
kiekis;

60
1325

36
1132,70
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teikimas 17.2. Vardinių stipendijų skaičius ir skirtas lėšų

kiekis.
15
3856

15
3706

18.
Studentų
judėjimo

administravimas

18.1. Nutraukusiųjų studijas ir studijuojančių
studentų skaičiaus santykis (proc.).

17,89 17,58

19. Karjeros
valdymas

19.1. Įsidarbinusių absolventų proc. nuo visų
baigusiųjų skaičiaus (ne mažiau kaip 57
proc.);

46,4 % Informacija
bus parengta
2018 m.
pradžioje po
apklausų
rezultatų

19.2. Įsidarbinusių absolventų pagal specialybę
proc. nuo visų baigusiųjų (ne mažiau kaip 24
proc.);

19,8 % Informacija
bus parengta
2018 m.
pradžioje po
apklausų
rezultatų

19.3. Absolventų, tęsiančių studijas, skaičius
nuo bendro absolventų skaičiaus;

3,4 % Informacija
bus parengta
2018 m.
pradžioje po
apklausų
rezultatų

19.4. Studentų ugdymo karjerai skirtų
renginių skaičius (ne mažiau kaip 10 renginių
per metus);

10 11

19.5. Neįsidarbinusių po pusės metų nuo
baigimo absolventų procentas (ne daugiau kaip 25
proc.).

Darbo
biržoje
registruota
27
absolventų
(13,0 %)

Darbo biržoje
registruota 24
absolventų
(13,8 %)

* pažymėtus rodiklius skaičiuoja ne Kolegijos darbuotojai, todėl jie bus pateikiami vėliau

5.3. priedas. Publikacijų sąrašas recenzuojamuose mokslo žurnaluose

1. Regina Andriukaitienė, Valentyna Voronkova, Olga Kyvliuk, Marina Maksimenyuk and
Aita Sakun (2017). Theoretical insights into expression of leadership competencies in the process of
management. Problems and Perspectives in Management , 15(1-1), 220-226. doi:10.21511/ppm.15(1-
1).2017.09 (straipsnis  ISI Web of Science bazėje bendradarbiaujant su Zaporožės valstybinės
inžinerinės akademijos (Ukraina) dėstytojais.

2. Jerešiūnas, A.; Jerešiūnienė, O. The effect of  yeast culture and niacin suplement on
production and rumen fermentation in dairy cows / Andrejus Jerešiūnas, O. Jerešiūnienė // 16. Boku -
Symposium Tierernährung. Tagungsband.  Der gesunde Verdauungstrakt 27 April 2017/ in Wien
ISBN 9783900932473. 2017,  p. 78–82.

3. Воронкова В. Г., Андрюкайтене Р., Максименюк М.Ю. Формування концепції
ноосферно-інформаційно-інноваційного розвитку адміністративного менеджмету у сучасну
епоху. Гуманітарний вісник Запорізької державноїі нженерної академії, 2017 No.69, p. 44–50 .

4. Valentyna Voronkova, Regina Andriukaitienė. Саморозгортання глобалізованого світу
як сукупності складних соціальних систем в умовах нестабільності. Гуманітарний вісник
Запорізької державноїі нженерної академії, 2017, No.70, p 20-28. ISSN 2072-7941 (Online), ISSN
2072-1692 (Print). Гуманітарний вісник ЗДІА.
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5. Aušra Gabrevičienė & Birute Petrošienė & Danguole Šidlauskienė. INTERNAL
AUDIT: CONCEPT, ACTIVITIES AND PROBLEMS. Гуманітарний вісник Запорізької
державноїі нженерної академії, 2017, No.71, p 20-28. ISSN 2072-7941 (Online), ISSN 2072-1692
(Print). Гуманітарний вісник ЗДІА.

6. Gedviliene Nijole & Giliuviene Virginija. INFLUENCE OF PROFESSIONAL
PRACTICES IN THE CONTEXT OF COLLEGE STUDIES QUALITY. Гуманітарний вісник
Запорізької державноїі нженерної академії, 2017, No.71, p. 20–28. ISSN 2072-7941 (Online), ISSN
2072-1692 (Print). Гуманітарний вісник ЗДІА.

7. Milita Vienažindienė. VIEŠOJO SEKTORIAUS INSTITUCIJŲ VEIKLOS
TOBULINIMAS TAIKANT SUBALANSUOTŲ RODIKLIŲ SISTEMĄ:  KOMISARIATO
ATVEJIS. Visuomenės saugumas ir Viešoji tvarka (16), 2017. Žurnalas referuojamas EBSCO
Publishing, Index Copernicus tarptautinėse duomenų bazėse.

8. Воронкова В., Кивлюк О., Романенко T., Рижова И., Андрюкайтене Р. KОНЦЕП-
ТУАЛИЗАЦИЯ SMART-ОБЩЕСТВА И SMART-ТЕХНОЛОГИЙ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos. Mokslinių
straipsnių rinkinys Elektroninis leidinys 2017-06-30. Lietuvos sporto universitetas. Kaunas: LSU,
2017. 279 p. ISSN 2345-007X.

9. Nijole Gedviliene, Virginija Giliuviene. Significance of Practices  on Quality of Studies
fnd Specialists‘ Training.  VERSUS,1(9)’ 2017, 85-94. Melitopol Bohdan Khmelnytsky, State
Pedagogical University, ISSN2310-4562, http://ojs.mdpu.org.ua/index.php/versus/index.

10. Danguole Šidlauskiene, Živile Myru. European Identity in the context of national Identity,
VERSUS,1(9)’ 2017, 32-35. Melitopol Bohdan Khmelnytsky, State Pedagogical University,
ISSN2310-4562, http://ojs.mdpu.org.ua/index.php/versus/index.

5.4. priedas. Dėstytojų pranešimų konferencijose su recenzuojamu leidiniu sąrašas

1. Milita Vienažindiene, Regina Andriukaitiene. „Corporate social responsibility in human
resource management“. Pranešimas Tarptautinėje – mokslinėje konferencijoje «Становлення і
розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності
України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», Запорізькa державнa нженернa
академїa, 2017-11-23,24

2. Valentyna Voronkova, Regina Andriukaitiene. „Sustainable development of
organizations - innovative approach and social responsibility”. Pranešimas Tarptautinėje – mokslinėje
konferencijoje «Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення
конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави»,
Запорізькa державнa нженернa академїa, 2017-11-23,24

3. Регіна Андрюкайтене & Марина Ажажа & Валентина Воронкова. СТАНОВЛЕННЯ
І РОЗВИТОК  ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В  УКРАЇНІ ТА ЛИТВІ:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ. Pranešimas Tarptautinėje – mokslinėje konferencijoje «Становлення і
розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності
України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», Запорізькa державнa нженернa
академїa, 2017-11-23,24.

4. Vveinhardt, J., Andriukaitienė, R. „Old truths about a new management culture: between
spirituality and pragmatics“ Pranešimas tarptautiniame praktiniame seminare „Людина в умовах
мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний вимір», 2017 -06-09, Melitopol,
Ukraine.

5. Regina Andriukaitiene. Socially Responsible Interinstitutional Cooperation In The
Application Of Cultural Heritage For Tourism. Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Pоль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді», 8  грудня  2017 рокy, Мелітопольський
державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Навчально-науковий
інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти,  м. Мелітополі, Ukraine.
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6. Milita Vienazindiene  & Regina Andriukaitiene. THE CHALLENGES TO HUMAN
RESOURCE MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF PUBLIC MANAGEMENT REFORMS.
Pranešimas Tarptautinėje – mokslinėje konferencijoje «Становлення і розвиток інформаційного
суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого
розвитку суспільства і держави», Запорізькa державнa нженернa академїa, 2017-11-23,24.

7. Aušra Gabrevičienė & Birute Petrošienė & Danguole Šidlauskienė. INTERNAL
AUDIT: CONCEPT, ACTIVITIES AND PROBLEMS.Pranešimas Tarptautinėje – mokslinėje
konferencijoje «Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення
конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави»,
Запорізькa державнa нженернa академїa, 2017-11-23,24.

8. Nijole Gedviliene & Virginija Giliuviene. INFLUENCE OF PROFESSIONAL
PRACTICES IN THE CONTEXT OF COLLEGE STUDIES QUALITY. Pranešimas Tarptautinėje –
mokslinėje konferencijoje «Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи
забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і
держави», Запорізькa державнa нженернa академїa, 2017-11-23,24.

9. Валентина Воронкова & Регіна Андрюкайтене & Ольга Кивлюк. ФОРМУВАННЯ
СМАРТ-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА У ГЛОБАЛЬНОМУ
ВИМІРІ ТА НОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ СМАРТ-СТАФФІНГУ. Pranešimas Tarptautinėje – mokslinėje
konferencijoje «Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення
конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави»,
Запорізькa державнa нженернa академїa, 2017-11-23,24.

10. Jolita Greblikaitė, Neringa Gerulaitienė, Wlodimierz Sroka, Regina Andriukaitienė. From
traditional business to social one: new possibilitics for entrepreneurs in rural areas. 8 international
scientific conference“ Rural development 2017: Bioeconomy challenges“, 24 November, 2017,
Aleksandras Stulginskis university,  Kaunas, Lithuania.

11. Vveinhardt J., Andriukaitienė R. (2017). Employees psychosocial wellbeing: how
declarative are corporate social responsibility activities? Conference «Trends in the development of
national economies, economic and legal measurement/  Тенденції розвитку національних економік:
економічний та правовий виміри: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м.
Київ, 18-19 травня 2017 р. – Київ : ККІБП, 2017, 3 т. — 84 с.

12. Laukaitiene A. REGIONAL ACTION PLAN FOR SOCIALLY RESPONSIBLE
CULINARY BUSINESS: LITHUANIA. Conference «Trends in the development of national
economies, economic and legal measurement/  Тенденції розвитку національних економік:
економічний та правовий виміри: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м.
Київ, 18-19 травня 2017 р. – Київ : ККІБП, 2017, 3 т. — 84 с.

13. Virginija Giliuvienė, Nijolė Gedvilienė. RIZIKA. JOS VALDYMAS LIETUVOS
ĮMONĖSE. Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos Tarptautinė mokslinė - praktinė
konferencija 2017 m. gegužės 11-12 d., Kaunas. Tezių rinkinys (internete) ISBN 978-609-8200-07-2,
79 p.

14. L. Jaruševičienė, A. Zajankauskaitė. SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO YPATU-
MAI „X“ BENDRUOMENĖJE.  Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos Tarptautinė mokslinė
- praktinė konferencija 2017 m. gegužės 11-12 d., Kaunas. Tezių rinkinys (internete) ISBN 978-609-
8200-07-2, 35-36 p.

15. A. Adomaitytė, L. Jaruševičienė. KULTŪRINIŲ IR SPORTINIŲ RENGINIŲ POREIKIS
X RAJONE. Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos Tarptautinė mokslinė - praktinė
konferencija 2017 m. gegužės 11-12 d., Kaunas. Tezių rinkinys (internete) ISBN 978-609-8200-07-2,

16. K. Dzingaitė, L Jaruševičienė. SPORTO KLUBO „X“ VADYBOS ANALIZĖ Mokslas ir
praktika: aktualijos ir perspektyvos Tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija 2017 m. gegužės 11-
12 d., Kaunas. Tezių rinkinys (internete) ISBN 978-609-8200-07-2,

17. L. Jaruševičienė, S. Buragaitė. KULTŪROS IR SPORTO CENTRŲ ADMINISTRA-
VIMAS Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos Tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija
2017 m. gegužės 11-12 d., Kaunas. Tezių rinkinys (internete) ISBN 978-609-8200-07-2,
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18. L. Urbanavičiūtė, L. Jaruševičienė. LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO
STRUKTŪROS PALYGINIMAS SU VOKIETIJOS OLIMPINE SPORTO KONFEDERACIJA
Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos Tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija 2017 m.
gegužės 11-12 d., Kaunas. Tezių rinkinys (internete) ISBN 978-609-8200-07-2,

19. L. Jaruševičienė, E. Šmulkštytė. KONFLIKTŲ SPRENDIMO BŪDAI X SPORTO
ORGANIZACIJOSE. Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos Tarptautinė mokslinė - praktinė
konferencija 2017 m. gegužės 11-12 d., Kaunas. Tezių rinkinys (internete) ISBN 978-609-8200-07-2,

20. Vaidotas Viliūnas. Geopolitinė situacija Europoje ir aplink ją. Tarptautinė konferencija
2017-04-05, Ciechanovo valstybinė kolegija.

21. D. Kalvaitienė, R. Misevičienė,  V. Riškevičienė, D. Makackas.  Virtualus darbalaukis
mokymui: diegimo sąnaudos. Pranešimas konferencijoje „Kompiuterininkų dienos 2017.“ 2017
rugsėjo 21–22 d.
D. Kalvaitienė, R. Misevičienė, V. Riškevičienė, D. Makackas. VIRTUAL DESKTOP INFRA-
STRUCTURE IN EDUCATION: DEPLOYMENT EXPENDITURE. Pranešimas tarptautinėje
konferencijoje „ALTA‘17 – Pažangios mokymosi technologijos. Išmanus mokymasis“, 2017 lapkričio
16 d.
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5.5. priedas. Kvalifikacijos tobulinimo proceso renginių suvestinė

K Lėšos, skirtos kolegijai
L Lėšos, skirtos lektoriui
DU Darbo  užmokestis, atskaičiavus 30,98 % sodros mokestį, ir 0,2 % garantinio fondo įmoką
P gautos pajamos
I Išlaidos (transportui, maitinimui, priemonėms)

Renginiai, vykdyti pagal naujai patvirtintas KT programas

Eil.
Nr. Renginio pavadinimas Data Vieta Organizatoriai,

lektoriai

Dal.
sk.

Trukmė
akad.
val.

P
(Eur)

K
(Eur)

L
(Eur)

DU
(Eur)

1.

Teorinis– praktinis seminaras „Žmogaus teisės
nacionaliniuose ir tarptautiniuose
dokumentuose. Žmogaus teisių padėties globos
namuose analizė“

2017 01 18

VšĮ Švč.
Marijos

globos namai

Kazys Balickas,
Vida Balickienė 15 8 180 36 144 109

2. Teorinis – praktinis seminaras „Streso, patiriamo
socialiniame darbe, įveika ir atsipalaidavimas“ 2017 01 24 MK Gražina

Jakovickienė 35 8 350 70 280 213

3.
Teorinis – praktinis seminaras „Bendruomeninių
paslaugų plėtra institucinės globos pertvarkos
kontekste“

2017 01 26 MK
Jūratė

Makauskienė 51 8 249 249 - -

4. Teorinis – praktinis seminaras „Bendruomeninių
paslaugų plėtra institucinės globos pertvarkos
kontekste“

2017 01 26 MK
Kristina

Dulinskienė 42 8 210 210 - -

5.
Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija
„Bendruomeninių paslaugų plėtra institucinės
globos pertvarkos kontekste“

2017 01 26 MK

Jūratė
Makauskienė,

Kristina
Dulinskienė

22 8 68 68 - -

6. Teorinis – praktinis seminaras
„Kaip tobulinti komunikavimo su socialinio
darbo klientais įgūdžius?“

2017 01 27 MK
Doc. dr.Vilma

Liaudanskė 36 8 360 72 288 219

7. Teorinis – praktinis seminaras 2017 02 17 MK Gražina 24 8 240 48 192 146
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Eil.
Nr. Renginio pavadinimas Data Vieta Organizatoriai,

lektoriai

Dal.
sk.

Trukmė
akad.
val.

P
(Eur)

K
(Eur)

L
(Eur)

DU
(Eur)

„Stresinių ir konfliktinių situacijų valdymas
socialiniame darbe“

Jakovickienė

8. 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“

2017 02 20 MK
Jūratė

Makauskienė 53 8 424 84 339 258

9. Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis,
proto/psichinę negalę turinčiais asmenimis,
kursai (40 akad. val.)
2. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinės
pagalbos pagrindai“

2017 02 23 MK
Kristina

Dulinskienė 35 8 280 56 224 170

10. Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su vaikais, kursai (40 akad. val.)
2. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinės
pagalbos pagrindai, atsižvelgiant į vaikų
amžiaus ypatumus“

2017 02 24 MK
Kristina

Dulinskienė 18 8 144 28 115 88

11. Teorinis – praktinis seminaras
„Kaip nustatyti socialinio darbo specialisto
profesinės galios ribas?“

2017 02 27 MK
Doc. dr.Vilma

Liaudanskė 21 8 210 42 168 128

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

2017 03 02 MK
Kristina

Dulinskienė 34 8 272 54 217 165

13. Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su vaikais, kursai (40 akad. val.)
3. Teorinis – praktinis  seminaras

2017 03 07 MK
Kristina

Dulinskienė 18 8 144 28 115 88
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Eil.
Nr. Renginio pavadinimas Data Vieta Organizatoriai,

lektoriai

Dal.
sk.

Trukmė
akad.
val.

P
(Eur)

K
(Eur)

L
(Eur)

DU
(Eur)

„Tarpasmeninės sąveikos ypatumai
individualaus ir grupinio darbo procese“

14. Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis bei
proto/psichinę negalią turinčiais asmenimis,
kursai (40 akad. val.)
4. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinių
darbuotojų padėjėjų funkcijos ir atsakomybės
komandiniame darbe“

2017 03 14 MK
Kristina

Dulinskienė 34 8 272 54 217 165

15. Teorinis – praktinis seminaras
„Socialinio darbo formos globos sistemos
pertvarkoje: bendruomeninės paslaugos“

2017 03 20 MK
Jūratė

Makauskienė 21 8 210 42 168 128

16. Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su vaikais, kursai (40 akad. val.)
4. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinių
darbuotojų padėjėjų funkcijos ir atsakomybės
komandiniame darbe“

2017 03 21 MK
Kristina

Dulinskienė 18 8 144 28 115 88

17. Teorinis – praktinis seminaras „Asmens,
turinčio suicidinių ketinimų atpažinimas ir
intervencijos taikymas socialinės globos
namuose“

2017 03 22
Didvyžių
socialinės

globos namai

Jūratė
Makauskienė 25 8 300 60 240 182

18. Teorinis – praktinis seminaras
„Fizinis ir emocinis saugumas socialiniame
darbe: kaip jį užtikrinti?"

2017 03 24 MK Doc. dr.Vilma
Liaudanskė 28 8 280 56 224 170

19. 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“

2017 0 29 MK
Jūratė

Makauskienė 53 8 424 84 339 258

20. Teorinis – praktinis seminaras „Streso, patiriamo
socialiniame darbe, įveika ir atsipalaidavimas“ 2017 03 30 MK Gražina

Jakovickienė 34 8 340 68 272 207
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Eil.
Nr. Renginio pavadinimas Data Vieta Organizatoriai,

lektoriai

Dal.
sk.

Trukmė
akad.
val.

P
(Eur)

K
(Eur)

L
(Eur)

DU
(Eur)

21. Teorinis – praktinis seminaras „Edukacinių
inovacijų taikymo galimybės vairuotojų
rengime“

2017 04 01 MK Biruta
Urbonavičienė 5 10 175 35 140 107

22.
Respublikinė mokslinė - praktinė konferencija
„Anglų kalba darbui, verslui ir komunikacijai:
dabartis ir perspektyvos“

2017 04 07 MK

Odeta
Grušelionienė,

Romalda
Kasiliauskienė,

Dileta Ravinienė

44 8 51 51 - -

23. Teorinis – praktinis seminaras
„Saugaus ir atsakingo vairavimo psichologinės
prielaidos“

2017 04 08 MK Gražina
Jakovickienė 5 10 175 35 140 107

24. Siuvimo mokymosi kursai pradedantiesiems 2017 03 21
2017 04 12 MK Alma Motūzienė 9 50 900 180 720 549

25. Teorinis – praktinis seminaras
„Pedagoginiai, psichologiniai mokymo(-si)
sėkmės kriterijai praktiniame vairuotojų
rengime“

2017 04 15 MK Biruta
Urbonavičienė 5 10 175 35 140 107

26. Teorinis – praktinis seminaras
„Asmens, turinčio suicidinių ketinimų

atpažinimas ir intervencijos taikymas socialinės
globos namuose”

2017 04 19 MK
Jūratė

Makauskienė 12 8 144 28 115 87

27. Teorinis – praktinis seminaras
„Streso, patiriamo socialiniame darbe, įveika ir
atsipalaidavimas”

2017 04 20
Ilguvos

socialinės
globos namai

Gražina
Jakovickienė 30 8 420 84 336 256

28. Teorinis – praktinis seminaras
„Sielovadinis mirštančiojo palydėjimas: teoriniai
ir praktiniai aspektai"

2017 04 20
Didvyžių
socialinės

globos namai

Doc. dr. Živilė
Advilonienė 25 8 350 70 280 213

29. Teorinis – praktinis seminaras
„Socialinio darbo formos globos sistemos
pertvarkoje: bendruomeninės paslaugos“

2017 04 26 MK
Jūratė

Makauskienė 12 8 144 28 115 87

30. Teorinis – praktinis seminaras
„Savęs pažinimas ir psichologiniai bendravimo 2017 04 27 Ilguvos

socialinės
Gražina

Jakovickienė 29 8 406 81 324 247
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Eil.
Nr. Renginio pavadinimas Data Vieta Organizatoriai,

lektoriai

Dal.
sk.

Trukmė
akad.
val.

P
(Eur)

K
(Eur)

L
(Eur)

DU
(Eur)

aspektai socialiniame darbe” globos namai
31.

Siuvimo mokymosi kursai pradedantiesiems 2017 04 19
2017 05 25 MK Alma Motūzienė 4 50 400 80 320 244

32. Teorinis – praktinis seminaras
„Asmens, turinčio suicidinių ketinimų
atpažinimas ir intervencijos taikymas socialinės
globos namuose “

2017 05 10
Strėvininkų
socialinės

globos namai

Jūratė
Makauskienė 21 8 294 58 235 179

33. Teorinis – praktinis seminaras
„Asmens, turinčio suicidinių ketinimų
atpažinimas ir intervencijos taikymas socialinės
globos namuose “

2017 05 12
Didvyžių
socialinės

globos namai

Jūratė
Makauskienė 25 8 350 70 280 213

34. 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“

2017 05 24 MK
Jūratė

Makauskienė 43 8 387 77 309 236

35. Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis,
proto/psichinę negalę turinčiais asmenimis,
kursai (40 akad. val.)
2. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinės
pagalbos pagrindai“

2017 05 26 MK
Kristina

Dulinskienė 34 8 306 61 245 187

36. Teorinis – praktinis seminaras
„Savęs pažinimas ir psichologiniai bendravimo

aspektai socialiniame darbe “ 2017 05 26

Šakių
socialinių
paslaugų
centras

Doc. dr.Vilma
Liaudanskė 46 8 644 128 515 392

37. Teorinis – praktinis seminaras
,,Bendravimo su klientais ir jo šeimos nariais
įgūdžių tobulinimas“ 2017 05 29 MK

Jūratė
Makauskienė

38 8 456 91 364 278

38. Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų, 2017 05 30 MK Kristina 34 8 306 61 245 187
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Eil.
Nr. Renginio pavadinimas Data Vieta Organizatoriai,

lektoriai

Dal.
sk.

Trukmė
akad.
val.

P
(Eur)

K
(Eur)

L
(Eur)

DU
(Eur)

dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis bei
proto/psichinę negalią turinčiais asmenimis,
kursai (40 akad. val.)
3. Teorinis – praktinis  seminaras
„Tarpasmeninės sąveikos ypatumai
individualaus ir grupinio darbo procese“

Dulinskienė

39. Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su vaikais, kursai (40 akad. val.)
2. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinės
pagalbos pagrindai, atsižvelgiant į vaikų
amžiaus tarpsnius“

2017 05 31 MK
Kristina

Dulinskienė 9 8 81 16 64 49

40.
Teorinis – praktinis seminaras
„Bendravimo su įvairių specialiųjų poreikių
turinčiais asmenimis ypatumai“.

2017 05 31
Alytaus
pataisos
namai

Nijolė
Margelevičienė 15 8 210 42 168 128

41. Teorinis – praktinis seminaras
,,Bendravimo su klientais ir jo šeimos nariais
įgūdžių tobulinimas“

2017 0531 MK
Jūratė

Makauskienė 34 8 408 81 326 248

42. Įgyvendinant projektą „Integralios pagalbos į
namus teikimas” Marijampolės savivaldybėje
Projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0022

Teorinis – praktinis seminaras
„Kliento ir darbuotojo tarpusavio ryšių
gerinimas”

2017 06 01 MSPC
Kristina

Dulinskienė 33 8 396 79 316 241

43. Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su vaikais, kursai (40 akad. val.)
3. Teorinis – praktinis  seminaras
„Tarpasmeninės sąveikos ypatumai
individualaus ir grupinio darbo procese“

2017 06 02 MK
Kristina

Dulinskienė 9 8 81 16 64 49

44. Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis bei
proto/psichinę negalią turinčiais asmenimis,

2017 06 09 MK
Kristina

Dulinskienė 34 8 306 61 245 187
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kursai (40 akad. val.)
4. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinių
darbuotojų padėjėjų funkcijos ir atsakomybės
komandiniame darbe“

45. Teorinis – praktinis seminaras
„Bendravimo su klientais ir jo šeimos nariais
įgūdžių tobulinimas “ 2017 06 12

Kalvarijos
globos ir

užimtumo
centras

Jūratė
Makauskienė 25 8 350 70 280 213

46. Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su vaikais, kursai (40 akad. val.)
4. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinių
darbuotojų padėjėjų funkcijos ir atsakomybės“

2017 06 13 MK
Kristina

Dulinskienė 9 8 81 16 64 49

47. 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 “

2017 06 14 MK
Jūratė

Makauskienė 43 8 387 77 309 236

48. Teorinis praktinis seminaras „Pozityvaus
mąstymo ir bendravimo įgūdžių lavinimas“ 2017 06 20 MK Gražina

Jakovickienė 33 8 396 79 316 241

49. Teorinis –praktinis seminaras
„Bendradarbiavimo principai ir jų taikymas
dirbant globos namuose“

2017 06 27
VšĮ Švč.
Marijos

globos namai

Doc. dr. Ramunė
Jurkuvienė 17 8 238 47 190 145

50. Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su vaikais, senyvo amžiaus
žmonėmis, kursai (40 akad. val.)
1. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinių
paslaugų sistema“

2017 09 19 MK
Jūratė

Makauskienė 49 8 441 88 353 269

51. Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis, kursai
(40 akad. val.)
2. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinės

2017 09 25 MK
Kristina

Dulinskienė 39 8 351 70 280 214



89

Eil.
Nr. Renginio pavadinimas Data Vieta Organizatoriai,

lektoriai

Dal.
sk.

Trukmė
akad.
val.

P
(Eur)

K
(Eur)

L
(Eur)

DU
(Eur)

pagalbos pagrindai“
52. Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,

dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis, kursai
(40 akad. val.)
1. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinių
paslaugų sistema“

2017 09 26

Kaišiadorių
socialinių
paslaugų
centras

Jūratė
Makauskienė 45 8 450 90 360 274

53. Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis, kursai
(40 akad. val.)
2. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinės
pagalbos pagrindai“

2017 09 28

Kaišiadorių
socialinių
paslaugų
centras

Kristina
Dulinskienė 45 8 450 90 360 274

54.
Siuvimo mokymosi kursai pradedantiesiems 2017 09 29 MK Alma Motūzienė 8 20 307 61 245 187

55. 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“

2017 09 29 MK Kristina
Dulinskienė 39 8 351 70 280 214

56. Teorinis – praktinis seminaras
„Pozityvaus kontakto su klientu užmezgimas
socialiniame darbe".

2017 09 29 MK Doc. dr.Vilma
Liaudanskė 37 8 444 88 355 270

57. Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su vaikais, kursai (40 akad. val.)
2. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinės
pagalbos pagrindai, atsižvelgiant į vaikų
amžiaus ypatumus“

2017 10 02 MK Kristina
Dulinskienė 10 8 90 18 72 55

58. Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis, kursai
(40 akad. val.)
3. „Tarpasmeninės sąveikos ypatumai
individualaus ir grupinio darbo procese“

2017 09 05

Kaišiadorių
socialinių
paslaugų
centras

Kristina
Dulinskienė 45 8 450 90 360 274
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59. 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“

2017 10 06 MK Kristina
Dulinskienė 39 8 351 70 280 214

60. Teorinis – praktinis seminaras
„Edukacinių  inovacijų taikymo galimybės
vairuotojų rengime“ 2017 10 07 MK

Biruta
Urbonavičienė 3 10 105 21 84 64

61. 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“

2017 10 12

Kaišiadorių
socialinių
paslaugų
centras

Kristina
Dulinskienė 45 8 450 90 360 274

62 Teorinis – praktinis seminaras
„Studentų vedimas per praktikos procesą“ 2017 10 12 MK Doc. dr. Ramunė

Jurkuvienė 32 8 300 60 240 182

63. Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su vaikais, kursai (40 akad. val.)
3. Teorinis – praktinis  seminaras
„Tarpasmeninės sąveikos ypatumai
individualaus ir grupinio darbo procese“

2017 10 13 MK
Kristina

Dulinskienė 10 8 90 18 72 55

64. Teorinis – praktinis seminaras
„Saugaus ir atsakingo vairavimo psichologinės
prielaidos“

2017 10 14 MK Gražina
Jakovickienė 3 10 105 21 84 64

65. Teorinis – praktinis seminaras
„Kaip sėkmingai spręsti konfliktus socialiniame
darbe “ 2017 10 19

Kaišiadorių
socialinių
paslaugų
centras

Gražina
Jakovickienė 58 8 812 162 649 495

66. Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su vaikais, kursai (40 akad. val.)
4. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinių

2017 10 19
MK

Kristina
Dulinskienė 10 8 90 18 72 55
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darbuotojų padėjėjų funkcijos ir atsakomybės
komandiniame darbe“

67. Siuvimo mokymosi kursai pradedantiesiems 2017 10 20 MK Alma Motūzienė 8 30 493 98 394 300

68.

Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis, kursai
(40 akad. val.)
5.  „Perdegimo sindromas socialiniame darbe:
priežastys ir pagalbos galimybės“

2017 10 20

Kaišiadorių
socialinių
paslaugų
centras

Jūratė
Makauskienė 45 8 450 90 360 274

69.

Teorinis – praktinis seminaras
„Pedagoginiai, psichologiniai mokymo(-si)
sėkmės kriterijai praktiniame vairuotojų
rengime“

2017 10 21 MK Biruta
Urbonavičienė 3 10 105 21 84 64

70.

Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis, kursai
(40 akad. val.)
5.  „Perdegimo sindromas socialiniame darbe:
priežastys ir pagalbos galimybės“

2017 10 27 MK
Jūratė

Makauskienė 49 8 441 88 353 269

71.
Teorinis – praktinis seminaras
„Bendravimas su klientu socialiniame darbe:
kaip išvengti klaidų“

2017 10 27 MK Doc. dr.Vilma
Liaudanskė 36 8 432 86 345 263

72.
Teorinis – praktinis seminaras
„Kliento ir darbuotojo santykių svarba teikiant
kokybiškas paslaugas”

2017 10 30 MK
Jūratė

Makauskienė 31 8 372 74 297 226

73.

Teorinis – praktinis seminaras „Sėkmingas
bendravimas su įvairaus tipo klientais
socialiniame darbe“ 2017 10 31

Kaišiadorių
socialinių
paslaugų
centras

Gražina
Jakovickienė 58 8 812 162 649 495

74. Anglų kalbos kursai pažengusiems (B1
intermediate lygiu) 2017 10 31 MK Dileta Ravinienė 6 40 450 - 450 343

75.
Teorinis – praktinis seminaras
„Kliento ir darbuotojo santykių svarba teikiant
kokybiškas paslaugas “

2017 11 24
Šakių

socialinių
paslaugų

Jūratė
Makauskienė 42 8 588 117 468 356
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76. Teorinis – praktinis seminaras „Kaip sėkmingai
įveikti pokyčius socialiniame darbe “ 2017 11 24 MK

Doc. dr. Vilma
Liaudanskė 29 8 348 69 276 210

77.
Teorinis – praktinis seminaras
„Emocinis intelektas ir jo ugdymas socialiniame
darbe: teoriniai ir praktiniai aspektai“

2017 11 28 MK Doc. dr. Živilė
Advilonienė 26 8 312 62 248 189

78. Siuvimo mokymosi kursai pradedantiesiems 2017 11 30 MK Alma Motūzienė 8 30 493 98 394 300

79.

Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis,
proto/psichinę negalią turinčiais asmenimis bei
vaikais, kursai (40 akad. val.)
1. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinių
paslaugų sistema“

2017 11 30 MK
Jūratė

Makauskienė 40 8 360 72 288 219

80.

Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su vaikais, kursai (40 akad. val.)
2. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinės
pagalbos pagrindai, atsižvelgiant į vaikų
amžiaus ypatumus“

2017 12 01 MK
Kristina

Dulinskienė 15 8 135 27 108 82

81.

Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis bei
proto/psichinę negalią turinčiais asmenimis,
kursai (40 akad. val.)
2. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinės
pagalbos pagrindai“

2017 12 04 MK
Kristina

Dulinskienė 31 8 279 55 223 170

82.

Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su vaikais, kursai (40 akad. val.)
3. Teorinis – praktinis  seminaras
„Tarpasmeninės sąveikos ypatumai
individualaus ir grupinio darbo procese“

2017 12 07 MK
Kristina

Dulinskienė 15 8 135 27 108 82

83.
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis, kursai
(40 akad. val.)

2017 12 08 MK
Kristina

Dulinskienė 31 8 279 55 223 170
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3. Teorinis – praktinis  seminaras
„Tarpasmeninės sąveikos ypatumai
individualaus ir grupinio darbo procese“

84. Anglų kalbos kursai pažengusiems (B1
intermediate lygiu) 2017 12 11 MK Dileta Ravinienė 6 40 450 - 450 343

85.
Teorinis – praktinis seminaras
„Emocinis intelektas ir jo ugdymas socialiniame
darbe: teoriniai ir praktiniai aspektai “

2017 12 13 Kalvarijos
socialinės

globos namai

Doc. dr. Živilė
Advilonienė 24 8 336 67 268 204

86.

Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis bei
proto/psichinę negalią turinčiais žmonėmis,
kursai (40 akad. val.)
4. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinių
darbuotojų padėjėjų funkcijos ir atsakomybės“

2017 12 14 MK
Kristina

Dulinskienė 31 8 279 55 223 170

87. Teorinis – praktinis seminaras
„Klientų socialinio ir emocinio atsparumo
ugdymo metodai dirbant socialinį darbą“ 2017 12 15 MK Gražina

Jakovickienė 12 8 144 28 115 87

88. Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su vaikais, kursai (40 akad. val.)
4. Teorinis – praktinis seminaras „Socialinių
darbuotojų padėjėjų funkcijos ir atsakomybės
komandiniame darbe“

2017 12 15 MK Kristina
Dulinskienė 15 8 135 27 108 82

89. Teorinis – praktinis seminaras
„Bendravimas su vaiku socialiniame darbe: kaip
išvengti klaidų“

2017 12 18
Jiezno vaikų
globos namai Doc. dr.Vilma

Liaudanskė 37 8 518 103 414 315

90. Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų,
dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis,
proto/psichinę negalią turinčiais asmenimis  bei
vaikais, kursai (40 akad. val.)
5.„Perdegimo sindromas socialiniame darbe:

2017 12 19 MK
Jūratė

Makauskienė 46 8 414 82 331 252
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priežastys ir pagalbos galimybės“
91. Siuvimo mokymosi kursai pradedantiesiems 2017 12 19 MK Alma Motūzienė 8 20 307 61 245 187
92. Edukacinis seminaras „Edukacinė programa –

seminaras „Kvietiškio dvaro 300 metų istorija ir
dvarų kultūra“ 2017 12 21 MK Irena Sviliuvienė 18 6 36 36 - -

Iš viso: 2486 962 28858 6059 22750 17330

Išlaidos:  pažymėjimų spausdinimas – 100  eurų; kanceliarinės prekės – 40 eurų.

5.6. priedas. Veiklos procesų ataskaitos

Veiksmai iš metinio plano Planuotos lėšos Informacija apie įvykdymą ir panaudotas lėšas
(PR-01) Strateginis valdymas, vadovybinė analizė ir savianalizė. Proceso vadovas Vaidotas Viliūnas, MK direktorius
5.1.1.1. Rūpintis pateikto Kolegijos statuto
projekto Švietimo ir mokslo ministerijai
tvirtinimo eiga iki jo galutinio patvirtinimo.

- Kolegija 2016 m. pabaigoje pateikė ŠMM statuto projektą, po to, kai 2017-07-01 buvo
priimtas Mokso ir studijų įstatymo pataisymas, dar kartą priderino statuto projekto tekstą
su įstatymo raide ir vėl pateikė ŠMM tvirtinti

5.1.2.1. Užtikrinti laiku viešosios informacijos
talpinimą į kolegijos interneto tinklalapį ir
kolegijos tarnybinės informacijos talpinimą į
kolegijos vidaus informacijos sistemą.

- Nuolat vykdoma

5.1.3.1. Stebėti Tarybos ir Akademinės tarybos
nutarimų ir direktoriaus įsakymų vykdymą.

- Stebėjimas nuolat vykdomas

5.1.4.1. Kalendorinių metų pradžioje ir atsiradus
poreikiui peržiūrėti pavaldžių darbuotojų
pareigybinių aprašų atitikimą jų atsakomybei ir
įgaliojimams, struktūros pokyčiams bei laiku
atlikti reikiamas korekcijas.

- Nuolat vykdoma

5.1.5.1. Pagal poreikį keisti kolegijos
organizacinę struktūrą, įgalinant kolegiją veikti

- Kolegijos organizacinės struktūros pokyčiai bus galimi patvirtinus naują statutą
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kokybiškai ir efektyviai.
5.1.6.1. Parengti MK strategijos projekto 2017-
2021 m. m. rengimo planą.

- Netikslinga, kol neaišku, kaip numatoma įgyvendinti Lietuvos aukštojo mokslo tinklo
optimizavimo planą.

5.1.6.2. Parengti MK 2017–2021 m. m.
strategijos projektą.

- Netikslinga, kol neaišku, kaip numatoma įgyvendinti Lietuvos aukštojo mokslo tinklo
optimizavimo planą.

5.3.3.1. Analizuoti vykdomų procesų atitikimą
veiklos poreikiams ir nuolat juos tobulinti.

- Vykdoma aptariant procedūrų vidaus auditų ir savianalizės rezultatus.

5.5.1.1. Parengti ir įdiegti tvarios plėtotės ir
socialinės atsakomybės nuostatus.

500,00 Netikslinga, kol neaišku, kaip numatoma įgyvendinti Lietuvos aukštojo mokslo tinklo
optimizavimo planą. Lėšos nepanaudotos.

5.5.2.1. Kurti kolegijos muziejų, tęsiant ir
apjungiant fakultetų muziejų veiklą: įrengti
patalpas, įdarbinti muziejininką, tvarkyti
sisteminti fondus, įrengti nuolatinių ir keičiamų
ekspozicijų vietą, organizuoti renginius.

Du muziejininkui ir priedai
bibliotekos darbuotojoms

Biblioteka perėmė fizinę muziejaus inventoriaus globą, inventorius buvo inventorizuotas
ir aprašytas. Kol kas muziejininko atsisakyta, kadangi neturime tinkamo specialisto.
Numatomas kurti virtualaus modelio muziejus, kurio fondai tarnautų visuomenės
informavimui, teminių ekspozicijų rengimui ir leidinių leidybai.

5.5.2.2. Koordinuoti studentų dalyvavimą VšĮ
„Profat“ organizuojamame renginyje
„Profadienis“.

95,00
(transporto išlaidos – 2

vykimai)

Renginyje dalyvauta, lėšos panaudotos.

5.5.2.3. Parengti studentų komandą ir dalyvauti
respublikiniame  IT konkurse.

54,00
(transporto išlaidos

Renginys neįvyko, lėšos nepanaudotos.

5.5.2.4. Parengti studentų komandą ir dalyvauti
respublikiniame  Kompiuterinės grafikos
konkurse Panevėžio kolegijoje.

95,00
(65,00 – transporto išlaidos;

30,00 – komandos
registracijos mokestis)

Kolegijos komanda rentinyje dalyvavo, lėšos panaudotos.

5.5.2.5. Organizuoti tradicinę regiono
informatikų dieną „Informatukas“.

330,00
(250,00 dalyvių prizams;
80,00 svečių ir dalyvių

priėmimui)

Veikla įvykdyta. Lėšos panaudotos.
Tradicinis renginys „Informatikų dienos 2017“ įvyko 2017-03-15.

(PR-02) Personalo mokymas. Proceso vadovas Vaidotas Viliūnas, MK direktorius
1.1.5.1. Tobulinti atskirų dalykų dėstytojų
dalykinę ir didaktinę kompetencijas įvairiuose
mokymuose pagal fakultetuose nustatytus
prioritetus.

Planuota – 3630,00 Eur STEK‘o mokymai – 96,80 Eur.
Seminaras „Tematinė analizė – metodologinis „tiltas“ tarp kokybinio ir kiekybinio
klausimyno“ – 240,00 Eur, apgyvendinimas – 96,00 Eur.
Seminaras „Pakeičiamos vaikų globos sistemos vystymas“, kuris 2017-02-23
organizuotas Marijampolės kolegijoje. Lektorė Dalija Snieškienė, paslaugų kaina –
112,00 Eur.
Lektorės V. Balickienės dalyvavimas seminare „Elekroninių dokumentų valdymas:
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teorija ir praktika 2017 m.“, panaudota 65,00 Eur
IŠ VISO PANAUDOTA: 609,80 Eur

1.1.5.2. Tobulinti dėstytojų dalykines
kompetencijas dalyvaujant visuomeninėje
profesinėje veikloje.

-
Procesas vykdomas

1.1.5.3. Organizuoti naujausių informacinių
technologijų pritaikymo praktinėje veikloje
mokymus dėstytojams ir administracijos
darbuotojams.

300,00

Mokymai nebuvo organizuoti, lėšos nepanaudotos

1.1.5.4. Organizuoti dėstytojams patirties
sklaidos seminarą, skirtą  bazinių didaktikos
kompetencijų mokymui.

30,00
Neįvyko, lėšos nepanaudotos

1.1.5.5. Dalyvauti KTU EDU_lab mokymuose,
skirtuose vykdomų studijų programų ir
gebėjimų metodiškai rengti naujas programas
tobulinimui, prioritetą teikiant artimiausiai
numatomų akredituoti studijų programų
komitetų pirmininkams.

1400,00

Didaktikos kompetencijų tobulinimo kursai (3 dienos), kuriuose dalyvavo D. Papečkienė,
V. Giliuvienė, B. Petrošienė, K. Dulinskienė, V. Vitkauskienė. Panaudota 990,00 Eur.
IŠ VISO PANAUDOTA: 990,00 EUR

1.1.5.6. Lavinti virtualiojo mokymo/mokymosi
įgūdžius, dalyvaujant KTU EDU_lab
mokymuose.

800,00
Mokymai neįvyko (perkelti į 2018 m. 1 ketvirtį). Lėšos nepanaudotos

1.1.5.7. Tobulinti viešojo kalbėjimo,
prezentacijų rengimo įgūdžius, dalyvaujant
seminaruose šia tema.

250,00
Seminaruose nedalyvauta, lėšos nepanaudotos

1.1.5.8. Organizuoti mokymus, siekiant įgyti
žinių apie MOODLE sistemos  taikymo
galimybes.

100,00 2017-12-07 iki 2017-12-08 Seminarai: „Metodikos  ir technologiniai sprendimai”; “
Institucijų iniciatyvų, projektų ir gerosios praktikos pavyzdžių pristatymai“. Panaudotos
LIEDM konsorciumo lėšos. Kolegijos numatytos lėšos nepanaudotos

1.1.5.9. Organizuoti seminarą „Studentų
mokymosi motyvacijos stiprinimas“
dėstytojams.

300,00
Seminaras organizuotas 2017-05-19, planuotos lėšos panaudotos

1.1.5.10. Tobulinti įgūdžius konfliktų sprendimo
ir konfliktinių situacijų valdymo klausimais.

250,00 Neįvyko, lėšos nepanaudotos

1.1.5.11. Organizuoti seminarą „Fizinis akty-
vumas ir proto sveikata“ dėstytojams ir
studentams.

200,00
Seminaras įvyko, planuotos lėšos panaudotos

1.1.5.12. Organizuoti meistriškumo klasę šokio 100,00 Meistriškumo klasė šokio pedagogams suorganizuota. Planuotos lėšos nepanaudotos.
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dėstytojams ir studentams (kartu su išorės
klausytojais už papildomą užmokestį).
1.1.5.13. Organizuoti seminarą Socialinio darbo
studijų programos dėstytojams ir socialiniams
partneriams „Studentų vedimas per praktikos
procesą“ (Peter Stet, Utrechto universitetas,
Olandija).

300,00

Seminaras vyko 2017-09-26, planuotos lėšos panaudotos. Seminarą vedė Deividas
Harisonas, JAV

1.1.5.14. Organizuoti seminarą Socialinio darbo
studijų programos dėstytojams ir socialiniams
partneriams „Atspindėjimo fenomenas
socialiniame darbe su grupėmis“ (Hans Erikson,
Oslo universitetas, Norvegija).

300,00

Neįvyko, lėšos nepanaudotos

1.1.5.15. Organizuoti seminarą Socialinio darbo
studijų programos dėstytojams ir socialiniams
partneriams „Kūnas ir mintis“ (Peter Stet,
Utrechto universitetas, Olandija).

300,00

Neįvyko, lėšos nepanaudotos

IŠ VISO SUPLANUOTA: 8260,00 Eur IŠ VISO PANAUDOTA: 1599,80 Eur
1.1.6.1. Kvalifikacijos tobulinimas dalyvaujant
foto kursuose, seminaruose.

850,00 Kursuose, seminaruose nedalyvauta, lėšos nepanaudotos

1.1.6.2. Kvalifikacijos tobulinimas dalyvaujant
maketavimo – spaudos dizaino kursuose,
seminaruose.

850,00 2017-10-03 dalyvauta mokymuose apie darbą su grafika socialinėje medijoje, panaudota
200 Eur (Dalyvavo Ona Janulevičienė, Laura Pakutkaitė).
IŠVISO PANAUDOTA: 200,00 Eur

1.1.6.3. Kvalifikacijos tobulinimas dalyvaujant
marketingo, žiniasklaidos mokymuose.

850,00 2017-01-26 dalyvauta Lietuvos eksportuotojų forume, panaudota 65,00 Eur (dalyvavo
Povilas Šlapševičius);
2017-01-30 dalyvauta seminare „Labdaros ir paramos teikimas“, panaudota 266,20 Eur
(dalyvavo Rasa Zygmantaitė, Povilas Šlapševičius);
2017-12-01 dalyvauta seminare „Rodikliais pagrįstas ilgalaikis planavimas ir valdymas
pagal metodiką X matricą, veiklos rodikliai“, panaudota 150,00 Eur (dalyvavo R.
Zygmantaitė, P. Šlapševičius ir  R. Giedraitis).
IŠ VISO PANAUDOTA: 481,20 Eur

1.1.6.4. Dalyvauti projektų rengimo,
administravimo seminaruose, mokymuose,
siekiant žinoti naujoves  ir pakeitimus 2014-
2020 m. programavimo laikotarpyje, gebėti
pasinaudoti tiesioginėje veikloje.

200,00
Seminaruose, mokymuose nedalyvauta, lėšos nepanaudotos.

1.1.6.5. Seminarai įstaigos vidaus dokumentų 250,00 2017-07-03 dalyvauta seminare „Darbo kodeksas nuo 2017-07-01“, panaudota 83,49 Eur;
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rengimo darbuotojų saugos ir sveikatos srityje
klausimais.

2017-11-10 dalyvauta seminare „Profesinės rizikos vertinimas“, panaudota 24,20 Eur.
IŠ VISO PANAUDOTA: 107,69 Eur

1.1.6.6. Seminarai įstaigos vidaus dokumentų
rengimo, tvarkymo, archyvavimo ir saugojimo
temomis.

250,00 2017-04-12 dalyvauta seminare „Archyvinių dokumentų tvarkymas ir apskaita“,
panaudota 75,00 Eur.
IŠ VISO PANAUDOTA: 75,00 Eur

1.1.6.7. Pirmosios pagalbos mokymai ir
pratybos.

150,00 Mokymai nebuvo organizuoti, lėšos nepanaudotos

1.1.6.8. Karjeros planavimas, duomenų
rinkimas, apklausos. Įtvirtinti  žinias karjeros
planavimo klausimais, taisyklingai rengti
studentų apklausas,  nepriekaištingai vesti
duomenų apskaitą.

100,00
Nevykdyta. Lėšos nepanaudotos.

1.1.6.9. Efektyvus dokumentų valdymas:
naujovės aktualijos.
Elektroninių dokumentų valdymas šiuolaikinėje
įstaigoje. Dokumentų valdymo ir sisteminimo
naujovių įtvirtinimas, atsižvelgiant į naujausias
rekomendacijas.

160,00 2017-09-28 dalyvauta seminare „Elekroninių dokumentų valdymas: teorija ir praktika
2017 m.“, panaudota 140,00 Eur
IŠ VISO PANAUDOTA: 140,00 Eur

1.1.6.10. Aktualūs dokumentų tvarkymo ir
apskaitos pakeitimai. Atnaujinti dokumentų
rengimo, valdymo, saugojimo žinias.

140,00 2017-05-05 dalyvauta seminare „Švietimo įstaigų elektroninių dokumentų valdymo
aktualijos, praktika ir esminiai aspektai“, panaudota 80,00 Eur
IŠ VISO PANAUDOTA: 80,00 Eur

1.1.6.11. Bibliotekų informacinės sistemos ir
institucinių virtualių bibliotekų naujovės.
Tobulinti bibliotekų fondo valdymą ir
bibliotekos darbuotojų kompetencijas.

200,00
2017-11-09 dalyvauta mokymuose „eLABa PDB ir ETD mokymai pradedantiesiems
kolegijų naudotojams.“, seminaras nemokamas (dalyvavo Stefanija Rožaitienė)

1.1.6.12. Viešųjų pirkimų vykdymo ir
organizavimo aktualijos. Naujovės ir teisinės
bazės pasikeitimai 2017 m. Pagilinti žinias
viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo
klausimais.

300,00 2017-06-22 dalyvauta seminare „Viešieji pirkimai: 2017 m. didieji pasikeitimai“,
panaudota 104,00 Eur (seminare dalyvavo ir R. Giedraitis);
2017-12-18 dalyvauta seminare „Viešieji pirkimai: dokumentų rengimas ir tvarkymas“,
panaudota 50,00 Eur
IŠ VISO PANAUDOTA: 154,00 Eur

1.1.6.13. Darbo teisės aktualijos ir teisinio
reguliavimo naujovės. Pagilinti žinias apie
svarbiausias darbo kodekso ir kitų teisės aktų,
reguliuojančių teisinius darbo santykius,
nuostatas. Teisės aktų taikymo praktika.

400,00 2017-07-04 dalyvauta seminare „Naujasis darbo kodekso įgyvendinimas nuo 2017-07-
01: darbo sutartys, vidinės tvarkos ir darbo santykiai“, panaudota 183,92 Eur (dalyvavo
Jurgita Burokaitė, Romas Giedraitis);
2017-09-21 dalyvauta seminare „Komandiruočių išlaidų apskaita ir apmokestinimas
viešajame sektoriuje nuo 2017 m. liepos 1 d.“, panaudota 90,00 (dalyvavo Jurgita
Burokaitė ir Dijana Kubilienė).
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IŠ VISO PANAUDOTA: 273,92 Eur
1.1.6.14. Naujasis darbo kodeksas, svarbiausios
naujovės ir pasiruošimo veiksmai.  Darbo
kodekso nuostatų taikymo praktika.

300,00 2017-05-24 dalyvauta seminare „Naujasis darbo kodeksas: kaip pasirengti naujųjų
nuostatų taikymui”, panaudota 70,00 Eur (dalyvavo Jurgita Burokaitė);

2017-06-08 dalyvauta seminare „Naujasis DK nuo 2017 m.: reformos įgyvendinimas ir
naujos galimybės“, panaudota 90,00 Eur (dalyvavo Jurgita Šmulkštytė);
2017-07-13 dalyvauta seminare „Naujasis DK: aktualūs pakeitimai ir jų praktinis
taikymas nuo 2017-07-01“, panaudota 75,00 Eur (dalyvavo Jurgita Šmulkštytė).
IŠ VISO PANAUDOTA: 235,00 Eur

1.1.6.15. Studentų priėmimas į aukštąsias
mokyklas. Susipažinti su priėmimo į aukštąsias
mokyklas naujovėmis.

50,00 2017-05-15 dalyvauta nemokamuose mokymuose „LAMA BPO mokymuose „Sistemos
naudojimo mokymai LAMA BPO konsultantams ir Lietuvos aukštųjų mokyklų priėmimo
skyrių atstovams“ (dalyvavo Vaida Vitkauskienė), lėšos nepanaudotos

1.1.6.16. Finansinė parama studijoms.
Susipažinti su finansinės paramos organizavimo
bei administravimo naujovėmis.

50,00
Valstybinis studijų fondas neorganizavo renginių šia tema, lėšos nepanaudotos.

1.1.6.17. Darbo užmokesčio  apskaitos naujovės
švietimo įstaigose.

100,00 2017-01-27 dalyvauta seminare „Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir apskaita“,
panaudota 65,00 Eur;
2017-06-08 dalyvauta seminare „Darbo užmokesčio skaičiavimo naujovės nuo 2017 m.
liepos 1 d. Suminė darbo laiko apskaita įsigaliojus naujajam DK“, panaudota 102,85 Eur;
2017-08-24 dalyvauta seminare „Darbo užmokesčio skaičiavimo naujovės nuo 2017 m.
liepos 1 d. Suminė darbo laiko apskaita įsigaliojus naujam DK“. Dalyvavo V. Miciutienė,
panaudota lėšų 102,85 Eur.
IŠ VISO PANAUDOTA: 270,70 EUR

1.1.6.18. Viešojo sektoriaus atskaitomybė: nuo
apskaitos politikos parinkimo iki atskaitomybės
pateikimo.

100,00 2017-02-09 dalyvauta seminare „Pelno nesiekiančių įmonių 2016 m. finansinių ataskaitų
rengimas“, panaudota 123,24 Eur.
IŠ VISO PANAUDOTA: 123,24 Eur

1.1.6.19. Naujasis darbo kodeksas: svarbiausios
naujovės ir jų taikymas.

100,00 2017-07-04 dalyvauta seminare „Naujasis darbo kodekso įgyvendinimas nuo 2017-07-
01: darbo sutartys, vidinės tvarkos ir darbo santykiai“, panaudota 91,96 Eur (dalyvavo
Stasė Milerienė).
2017-08-29 seminaras „Seimo sesijai pasibaigus: darbo teisės pertvarka buhalteriams,
nauji VSD tarifai ir mokesčių pakeitimai“, panaudota lėšų  127,93 Eur (dalyvavo Stasė
Milerienė).
2017-11-14 seminaras „Pasirengimas 2017 m. atskaitomybei, būsimi mokesčių
pakeitimai ir kiti buhalteriams aktualūs klausimai“, panaudota lėšų 99,75 Eur (dalyvavo
Stasė Milerienė).
IŠ VISO PANAUDOTA: 319,64 Eur
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1.1.6.20. PVM kursai: apmokestinimas,
reglamentavimas, praktika.

100,00 Nedalyvauta, lėšos nepanaudotos.

1.1.6.21. Finansavimo sumos pagal VSAFAS,
projektų iš ES ir valstybės biudžeto finansavimo
sumų apskaita.

200,00 2017-04-10 dalyvauta seminare „Projektų apskaita pagal VSAFAS“. Dalyvavo D.
Kubilienė, S. Milerienė, panaudota lėšų 158,00 Eur.
IŠ VISO PANAUDOTA: 158,00 Eur

1.1.6.22. Turto įsipareigojimų nuvertėjimo,
grynojo turto apskaita pagal VSAFAS.

100,00 Nedalyvauta, lėšos nepanaudotos

1.1.6.23. Labdaros ir paramos teikimas. 133,00 Nedalyvauta, lėšos nepanaudotos
1.1.6.24. Mokesčiai, apskaita ir naujausi
finansinės atskaitomybės reikalavimai
VSAFAS.

110,00 2017-02-20 dalyvauta seminare „Buhalteriams aktualios 2017 m. naujovės: apskaita ir
atskaitomybė, mokesčiai, teisė”, panaudota 162,00 Eur (dalyvavo Vida Miciutienė ir
Dijana Kubilienė).
IŠ VISO PANAUDOTA: 162,00 Eur

2.1.2.1. Pagal poreikius organizuoti akademinio
personalo ir administracijos anglų kalbos
kompetencijų stiprinimo mokymus, atsižvelgiant
į kalbos lygį.

2000,00 Anglų kalbos mokymo pažengusiems (B2 lygiu) paslaugos nuo 2017-03-01 iki 2017-05-
15 (lektorė Dileta Ravinienė), paslaugų kaina – 600,00 Eur.
2017-10-31 Anglų kalbos kursai pažengusiems (B1 intermediate lygiu), panaudota
343,00 Eur, (lektorė Dileta Ravinienė);
2017-12-12 Anglų kalbos kursai pažengusiems (B1 intermediate lygiu), panaudota
343,00 Eur (lektorė Dileta Ravinienė).
IŠ VISO PANAUDOTA: 1286,00 Eur

2.1.2.2. Organizuoti dėstytojų, dėstančių
dalykus anglų kalba, anglų kalbos kompetencijų
stiprinimo mokymus.

1800,00 Anglų kalbos mokymo pažengusiems (B1 intermediate lygiu) paslaugos nuo 2017-03-01
iki 2017-05-24 (lektorė Lionė Galinienė), paslaugų kaina – 900,00 Eur.
Anglų kalbos mokymo pažengusiems (B1 intermediate lygiu) paslaugos nuo 2017-09-25
iki 2017-12-04 (lektorė Lionė Galinienė), paslaugų kaina – 900,00 Eur.
IŠ VISO PANAUDOTA: 1800,00 Eur

5.7.1.1. Sukurti ir įdiegti administracijos ir
akademinių darbuotojų veiklos vertinimo ir
skatinimo už pasiektus rezultatus sistemą.

600,00
Neįgyvendinta

5.7.2.1. Periodiškai konsultuotis su programų
komitetų pirmininkais dėl dėstytojų korpuso
kompetencijos tobulinimo ir aukštos
kompetencijos specialistų pritraukimo.

-

Buvo vykdoma pagal poreikį

5.7.3.1. Suorganizuoti personalo mokymus
darbo teisės ir viešųjų pirkimų klausimais

400,00 Mokymai nebuvo organizuoti. Perkelta į 2018 m. veiklos planą

IŠ VISO PLANUOTA: 10843,00 EUR IŠ VISO PANAUDOTA: 5866,39 Eur

NEPLANINIAI
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2017-06-06 seminaras „Kibernetinės saugos pamatai organizacijoje“, panaudota 108,90
Eur

(PR-04) Materialiųjų išteklių ir infrastruktūros valdymas. Proceso vadovas Romas Giedraitis, Administracijos direktorius
1.3.1.1. Pagerinti  savarankiškų studijų
galimybes, pertvarkant biblioteką, įrengiant
bendrąją ir tyliąją skaityklas.

10 000,00 Neįvykdyta dėl išteklių stokos

5.2.3.1. Tinkamai prižiūrėti kolegijos patalpas
(valymo paslaugos) .

40000,00 Panaudota 42054.88 Eur

5.2.3.2. Tinkamai prižiūrėti kolegijos elektros
įrangą ir šiluminius tinklus (UAB“Vilarė“).

9000,00 Panaudota 10449.44 Eur

5.2.3.3. Apdrausti kolegijos pastatus. 1500,00 Panaudota 1303.76 Eur
5.2.3.4. Elektros ir santechnikos įrangos
eksploatacija  (medžiagos).

2500,00 Panaudota 2225,50 Eur

5.2.3.5. Baldų atnaujinimas (naujų  įsigijimas). 25000,00 Panaudota 8447.18 Eur
5.2.3.6. Bibliotekos įrangos atnaujinimas
(naujos įsigijimas).

5000,00 Neįvykdyta dėl išteklių stokos

5.2.3.7. Aprūpinimas kanceliarinėmis prekėmis. 5000,00 Panaudota 3749.80 Eur
5.2.3.8. Ryšio paslaugų palaikymas. 7000,00 Panaudota 7102.64 Eur
5.2.3.9. Priešgaisrinės ir darbų saugos
palaikymas.

4580,00 Panaudota 4318,33 Eur

5.2.3.9.1. Atlikti ergonominių, psichosocialinių,
cheminių, fizikinių veiksnių tyrimus: darbuotojų
darbo vietose ir studentų praktikų vietose.

1500,00 Atlikta, panaudota 1500,00 Eur

5.2.3.9.2. Siekiant užtikrinti gaisrinę saugą,
atlikti gesintuvų patikrą ir ženklų atnaujinimą.

400,00 Atlikta, panaudota 280,33 Eur

5.2.3.9.3. Organizuoti kasmetinius sveikatos
tikrinimo paslaugų pirkimus.

500,00 Atlikta, panaudota 469,50 Eur

5.2.3.9.4. Nupirkti ir/ar atnaujinti medicinines
vaistinėles ir/ar jų turinį.

30,00 Neatlikta

5.2.3.9.5. Skiepyti nuo gripo administracijos
darbuotojus, ūkio ir     techninius  prižiūrėtojus.

150,00 Atlikta, panaudota 72,50 Eur

5.2.3.9.6. Nupirkti ir išduoti darbuotojams AAP. 2000,00 Atlikta, 2000,00 Eur

5.2.3.10. Patalpų šildymo užtikrinimas. 100000,00 Panaudota 100314.75 Eur
5.2.3.11. Elektros energijos tiekimo
užtikrinimas.

30000,00 Panaudota 27282.18 Eur
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5.2.3.12. Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo
užtikrinimas.

10000,00 Panaudota 8289.98 Eur

5.2.3.13. Komunalinių atliekų tvarkymo
užtikrinimas.

10000,00 Panaudota 10095.28 Eur

5.2.3.14. Valgyklos aprūpinimas maisto
produktais.

18000,00 Panaudota 28312.14 Eur

5.2.3.15.  Įvairios skalbimo, higienos ir valymo
prekės ir paslaugos.

3500,00 Panaudota 3220,00 Eur

5.2.3.16. Transporto priemonių einamasis
remontas.

7000,00 Panaudota 5390.62 Eur

5.2.3.17. Degalai transporto priemonėms. 14000,00 Panaudota 11822.01 Eur
5.5.3.1. Kolegijos 102 studentų atstovybės
rėmimas.

3000,00 Panaudota 2285.73 Eur

5.6.1.1. IT techninės infrastruktūros palaikymo
paslaugos.

331,00 Panaudota 494,00Eur

5.6.1.2. Studentų mokymo vietų kompiuterinės
įrangos atnaujinimas.

13676,00 Panaudota 8598,54Eur

5.6.1.3. Darbuotojų darbo vietų
kompiuterizavimas.

900,00 Panaudota 689,97Eur

5.6.1.4. Darbuotojų kompiuterizuotų darbo vietų
atnaujinimas.

8335,00 Panaudota 3558,36Eur

5.6.1.5. IT įrangos gedimų šalinimas. 3500,00 Panaudota 1180,08Eur
5.6.1.6. Biuro įrangos aptarnavimas. 3400,00 Panaudota 1215,50Eur
5.6.1.7. Buhalterinės apskaitos programos
modernizavimas ir palaikymas.

1448,00 Panaudota 1824,00Eur

5.6.1.8. Informacinės studijų proceso valdymo
sistemos palaikymas.

300,00 Panaudota 500,00Eur

5.6.1.9. Dokumentų valdymo sistemos
aptarnavimas.

1210,00 Neišnaudota

5.6.1.10. Internetinių informacinių sistemų,
paslaugų pirkimas ir nuoma.

1827,00 Panaudota 1835,65Eur

5.6.1.11. Programinės įrangos įsigijimas. 3440,00 Panaudota 1587,52Eur
5.6.2.1. Parengti kolegijos patalpų atnaujinimo
planą  2017 metams.

- Parengtas

5.6.2.2. Atlikti patalpų remontą pagal patvirtintą
planą (medžiagos).

30000,00 Panaudota 25426,30 Eur
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5.6.2.3. Atlikti  patalpų kapitalinį remontą pagal
patvirtintą planą (statybos-remonto darbai ).

100000,00 Panaudota 94539,90 Eur

5.6.2.4. Atnaujinti studijų materialinę bazę:
5.6.2.4.1. Nupirkti ir įrengti stūmoklinį
kompresorių;

1350,00 Panaudota 1090.56 Eur

5.6.2.4.2. Nupirkti pagrindines priemones ir
įkurti Krovinių vežimo laboratoriją;

5000,00 Neįvykdyta

5.6.2.4.3. Projektoriumi demonstruojami
automobilių  komponentų modeliai (HAKO
LEHRMITTEL);

7600,00 Neįvykdyta

5.6.2.4.4. Organizuoti dalykines ekskursijas į
įmones, muges ir parodas (transporto išlaidos).

1650,00 Panaudota 550,00 Eur

5.6.2.5. Išlaidos už patalpų ir įrangos, reikalingų
Viešojo maitinimo studijų programos studentų
praktinių darbų ir profesinės veiklos praktikos
vykdymui Marijampolės Sūduvos gimnazijoje,
nuomą.

580,00 Panaudota 580,00Eur

5.6.2.6. Išlaidos už patalpų ir įrangos, reikalingų
Automobilių ir traktorių techninio
eksploatavimo studijų programos studentų
praktinių darbų ir profesinės veiklos praktikos
vykdymui Marijampolės profesinio rengimo
centre, nuomą.

240,00 Panaudota 240,00Eur

5.6.2.7. Nenumatytos išlaidos. 300,00 Nepanaudota
(PR-06) Projektų valdymas. Proceso vadovė Irutė Matulaitienė, Projektinės veiklos skyriaus vedėja
2.1.3.1. Rengti ir teikti paraiškas paskelbtiems
kvietimams paraiškoms teikti.

- Paraiškos neteiktos.

2.1.3.2. Esant kvietimui paraiškoms teikti,
dalyvauti rengiant partnerystės paraiškas.

- Pateiktos šešios paraiškos, kuriose Marijampolės kolegija dalyvauja partnerio teisėmis
pagal priemonę Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01 „Studijų kokybės gerinimas“ 9.2. veiklą
„Studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas“. Dvi partnerystės paraiškos pateiktos
pagal priemonę Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01 „Studijų kokybės gerinimas“ 9.1. veiklą
„Praktikos darbo vietose pagal profesiją, partnerystė su socialiniais partneriais ir jų
įtraukimas į studijų praktikų organizavimo tobulinimą ir įgyvendinimą“.

2.1.3.3. Įgyvendinti finansuojamų projektų
veiklas.

Panaudota 3879,55 Eur.
Lėšos iš ES ir LR biudžeto.

Įgyvendinamas projektas „Mikotoksinų poveikio mažinimo technologijų
demonstravimas, siekiant gerinti produkcijos kokybę gyvulininkystės ūkiuose“ Nr.
14PA-KM-16-1-01468-PR001.
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Skirtas finansavimas seminarui „Mokslu pagrįstos gyvulininkystės technologijos“ gauti
valstybės pagalbą žinių perdavimo ir informavimo veiklai organizuoti.

2.1.3.4. Viešinti projektų veiklas ir rezultatus. 223,66 Eur. Lėšos iš ES ir
LR biudžeto.

Viešinta kolegijos svetainėje ir regioninėje bei respublikinėje spaudoje.

(PR-07) Dokumentų ir įrašų valdymas. Proceso vadovė Vilija Meleckienė, Raštinės vedėja
5.8.1.1. Parengti vidaus veiklą
reglamentuojančių  dokumentų registrą.

- Sukurtas ir tęsiamas vidaus veiklą reglamentuojančių dokumentų registras.

5.8.1.2. Surinkti vidaus veiklą
reglamentuojančius dokumentus ir patalpinti
intranete.

- Dokumentai nuolat talpinami kolegijos internetinėje svetainėje bei Dokumentų valdymo
sistemoje.

5.8.2.1. Naudoti E. pristatymą – elektroninių
pranešimų ir dokumentų pristatymo informacinę
sistemą.

- Kolegijoje pradėta naudotis E. pristatymo sistema.

(PR-08) Tarptautiniai ryšiai ir judumas. Proceso vadovė Kristina Čeponienė, Tarptautinių studijų ir ryšių skyriaus vedėja
2.1.3.1. Parengti ir pateikti paraišką pagal 2017
m. kvietimą „Erasmus +“ KA1 (personalo
mobilumo) veikloms.

- Paraiška paruošta ir pateikta Švietimo mainų paramos fondui.

2.1.4.1. Parengti dėstymui anglų kalba Verslo
anglų kalbos studijų programos trečiųjų studijų
metų dalykus.

- Parengtas Verslo anglų kalbos studijų programos studijų tinklelis anglų kalba.

2.1.4.2. Tęsti Verslo valdymo studijų programos
dalykų  aprašų (antrojo kurso) anglų kalba
parengimą.

- Parengtas Verslo valdymo studijų programos studijų tinklelis anglų kalba.

2.1.4.3. Tęsti IT studijų programos dalykų
aprašų (antrojo kurso) anglų kalba parengimą.

- Parengtas IT studijų programos studijų tinklelis anglų kalba.

2.1.4.4. Parengti dėstymui anglų kalba
Socialinio darbo studijų programos pirmųjų
studijų metų dalykus.

- Parengtas Socialinio darbo programos studijų tinklelis anglų kalba.

2.1.4.5. Parengti Verslo praktinio mokymo
firmos UAB Marko „Mantingėlė“ metodinę
priemonę anglų kalba.

150,00
(vertimui į anglų kalbą)

Mokymo priemonė parengta, lėšos panaudotos.

2.3.1.1. Reguliariai informuoti tiek dėstytojus,
tiek studentus apie studentų galimybes išvykti į
studijas ar praktiką pagal „Erasmus+“ programą
el. paštu, socialiniuose tinkluose, susirinkimų
metu.

- Studentai ir dėstytojai nuolat informuojami apie galimybes studijuoti, atlikti praktiką
išvykti į mokymo ir mokymosi vizitus pagal Erasmus+ programą el. paštu, MK
socialiniuose tinkluose, susirinkimų ir paskaitų metu.
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2.3.2.1. Įgyvendinti „Erasmus+“ personalo
mobilumą pagal KA1 veiksmą.

Iš „Erasmus+“ programai
skirtų EK ir valstybės
biudžeto lėšų

Gautos lėšos Erasmus+ personalo mobilumui pagal KA1 veiksmą: iš EK (Europos
Komisijos) - 17 710 EUR (2016/2017 m.) ir 19220 EUR (2017/2018 m.); iš VB
(Valstybės biudžeto) - 6850 EUR (2017 m. ); iš ESF (Europos struktūrinio fondo) -
13200 EUR (2017-2019 m.). MK dėstytojų mokymosi vizitų skaičius padidėjo daugiau
nei dvigubai: nuo 7 vizitų (2016m.) iki 13 vizitų (2017 m.). 2017 m. dėstymo vizitų
skaičius palyginus su 2016 m. sumažėjo perpus: 6 vizitai (2016), 3 vizitai (2017).
Atvykstančių dėstytojų vizitų sumažėjo:  3 vizitai (2016 m.), 2 vizitai (2017 m.).

2.3.3.1. Organizuoti tarptautinę „Erasmus+“
savaitę pavasario semestre.

800,00
(maitinimui ir kultūrinei

programai)

Lėšos nepanaudotos, nes esant mažam dalyvių skaičiui, pakako ERASMUS+
administravimui skirtų lėšų

2.3.4.1. Motyvacijos didinimas bus vykdomas
didinant informacijos sklaidą.

- Vyko visus metus

2.3.5.1. Sudaryti dalykų sąrašus, kuriuos būtų
galima dėstyti anglų kalba pagal Erasmus+
programą  atvykstantiems studentams.

- Sudaryti dalykų sąrašai ir studijų programos, kurias galima dėstyti anglų kalba pagal
Erasmus+ programą atvykstantiems studentams.

2.3.6.1. Analizuoti ir sekti informaciją apie
reikalavimus EK ECTS/DS kokybės etiketės
diplomo priedėliui.

- Vykdoma.

2.4.1.1. Tęsti bendradarbiavimą su Zaporožės
valstybinės inžinerinės akademijos (Ukraina)
dėstytojais mokslo tiriamojoje veikloje.

300,00
(250,00 straipsnių vertimui į
anglų kalbą; 50,00 – dalyvių

registracijos mokestis)

Bendradarbiavimas vyksta ir tęsiamas, lėšos panaudotos.

2.4.1.2. Bendradarbiauti  su Kijevo
kooperatinio verslo ir teisės instituto (Ukraina)
dėstytojais mokslo tiriamojoje veikloje.

300,00
(250,00 straipsnių vertimui į
anglų kalbą; 50,00 – dalyvių

registracijos mokestis)

Bendradarbiavimas vyksta, lėšos nepanaudotos.

2.4.1.3. Bendradarbiauti  su Dabrova Gornica
(Lenkija) aukštosios verslo mokyklos
dėstytojais mokslo tiriamojoje veikloje.

300,00
(250,00 straipsnių vertimui į
anglų kalbą; 50,00 – dalyvių

registracijos mokestis).

Bendradarbiavimas vyksta, lėšos nepanaudotos.

2.4.1.4. Tęsti bendradarbiavimą su  Ciechanowo
aukštąja mokykla (Lenkija) - Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
(paskaitų skaitymas, dalijimasis patirtimi,
rengiant IT specialistus).

400,00
(transporto ir

apgyvendinimo išlaidos).

Tęsiamas bendradarbiavimas su ilgalaikiais partneriais Lenkijos Ciechanow valstybine
profesinio rengimo aukštąja mokykla. 2017 m. 7 MK dėstytojai buvo išvykę mokymosi
vizitui į Ciechanow valstybinę profesinio rengimo aukštąją mokyklą.

2.4.1.5. Palaikyti santykius su turimais - Buvo puoselėjami ilgalaikiai ryšiai su turimais partneriais bei pasirašytos sutartys su
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partneriais „Erasmus+“ programos šalyse. naujais Erasmus partneriais. Užsienio partnerių pasirinkimą grindė motyvacija
suintensyvinti studentų mobilumą studijoms ir praktikai bei įtraukiant     studijų
programų, kurių studentai dar nebuvo išvykę dalinių studijų ar į praktiką užsienio šalyse,
Erasmus veiklų dalyvius.
Tęsiamas bendradarbiavimas su ilgalaikiais partneriais: Lenkijos Ciechanow valstybine
profesinio rengimo aukštąja mokykla, Lenkijos  Radom socialinių ir techninių
mokslų aukštąja mokykla Turkijos Adnan Menderes universitetu, iš Bulgarijos
Tarptautinio universitetinio koledžo (IUC), Austrijos, Kroatijos, Danijos Karalystės
MSI.

7 MK dėstytojai buvo išvykę mokymosi vizitui į Ciechanow valstybinę
profesinio rengimo aukštąją mokyklą.

2 MK dėstytojos 2017 m. rugsėjį mokymosi tikslais lankėsi Varna University of
Management.

2 MK dėstytojos mokymosi tikslais lankėsi „Universidad Politecnica de
Valencia“.

2.4.1.6. Dalyvauti EURASHE metinėje
konferencijoje.

Registracijos mokestis iš
MK nuosavų lėšų - 400
EUR, komandiruotės

išlaidos – 800 Eur

Dalyvauta, lėšos panaudotos.

2.4.1.7. Dalyvauti EfVET veikloje ir metinėje
konferencijoje.

Metinis narystės mokestis –
350 EUR, komandiruotės

išlaidos – 1500,00 Eur

2017 spalio mėn. dalyvauta EfVET kasmetinėje konferencijoje Salonikuose, Graikijoje.
Užmegzti nauji ryšiai, pagilinti dalykiniai santykiai su esamais partneriais.

2.4.2.1. Parengti ir pateikti paraišką „Erasmus+“
KA1 (studentų mobilumo studijoms ir
praktikoms) pagal 2017 m. kvietimą.

- Paraiška pateikta.

2.4.2.2. Įgyvendinti „Erasmus+“ studentų
mobilumą studijoms programose šalyse.

Iš „Erasmus+“ programai
skirtų EK,  valstybės

biudžeto ir ES   struktūrinio
fondo lėšų

Lyginant su 2016 m. rodikliais, studentų, išvykusių į Erasmus+ studijas, padidėjo  (2016
m. – 0 studentų, 2017 m. – 1 studentas (Polytechnic Institute of Guarda, Portugalija)).
Atvykstančių studentų nebuvo.

2.4.2.3.  Įgyvendinti „Erasmus+“
studentų praktikos mobilumą studijų
programose šalyse.

Iš „Erasmus+“ programai
skirtų EK,  valstybės

biudžeto ir ES   struktūrinio
fondo lėšų

2017 m į  praktikas  išvyko mažiau studentų  nei 2016 m. (2016 m. – 11, 2017 m. – 9
studentai). Iš EK - . Iš VB - . Iš ESF - . Atvykstančių studentų nebuvo.

2.4.2.4. Įgyvendinti „Erasmus+“ KA2 projekto
„CASYS“ antrųjų projekto metų (2017 m.)

24904,00
(Viso laikotarpio MK

Įgyvendintas projektas CASYS (Culinary Arts Education in Support of Youth
Employment and Social Inclusion“, į kurį buvo įtraukta viešojo maitinimo programos
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veiklas. MK – projekto partneris, Tarptautinis
koledžas (Bulgarija) – pareiškėjas.

skirtas projekto biudžetas) dėstytojai. Pareiškėjai – Tarptautinis koledžas (Bulgarija). Projekto pabaiga - 2017 m.
rugsėjo mėn. Gauta – 25014 EUR.

2.4.2.5. Įgyvendinti „Erasmus+“ KA2 projekto
„JOPAPP“ antrųjų projekto metų (2017 m.)
veiklas. MK – projekto partneris, Zubiri Manteo
(Ispanija) – pareiškėjas.

17 390,00
(Viso laikotarpio MK

skirtas projekto biudžetas)

Įgyvendintas projektas JOPAPP (Job Placement Application), skirtas studentų praktikų
modelio gerinimui. Pareiškėjai Zubiri Manteo (Ispanija). Projekto pabaiga - 2017 m.
spalio 31 d. Gauta - 13912 EUR. Negauta – 2597,07 EUR.

2.4.2.6. Įgyvendinti „Erasmus+“ KA2 projekto
„SCORE“ pirmųjų projekto metų (2017 m.)
veiklas. MK – projekto partneris, Futbolen klub
Inter (Bulgarija) – pareiškėjas.

14543,60
(Viso laikotarpio MK

skirtas projekto biudžetas)

Įgyvendintas projektas SCORE (Sport For Community Regeneration and Empowerment:
Integrating Sport Event Management into Youth Work for Enduring Social Impact).
Projekto pabaiga – 2017 m. rugpjūčio mėn. Gauta - 7720 EUR, negauta – 6050 EUR.

2.4.3.1. Ieškoti naujų galimybių dalyvauti
daugiašalėse partnerystėse EK ir kituose
projektuose bei įtraukti akademinį personalą.

- 2017 metais partnerio teisėmis buvo pateikti 4 KA2 projektai (finansuotas 1 projektas) ir
1 Nordplus (pareiškėjas – MK, finansavimas negautas). 2018 m. bus teikiamas 1
Nordplus projektas (pareiškėjas – MK). 2017 m. pasirašytos naujos bendrdarbiavimo
sutartys su La Laguna universitetu (Tenerifė), Kocaeli universitetu (Turkija), Bingol
universitetu (Turkija) ir Poltavos ekonomikos ir prekybos universitetu (Ukraina).

2.4.4.1. Dalytis patirtimi ir informacija iš
tarptautinių konferencijų (EfVET, EURASHE ir
kt.).

800,00 Dalintasi patirtimi ir informacija iš tarptautinių konferencijų su MK kolegomis
susirinkimų metu, vykdoma informacijos sklaida MK renginių metu ir socialiniuose MK
tinklapiuose.

2.4.4.2. Informuoti kolegijos bendruomenę apie
dalyvavimą Europos Komisijos darbo grupių,
formuojančių ES švietimo politiką, veikloje ir
naujoves ES aukštojo mokslo bei aukštojo
profesinio ugdymo srityje.

- Veikla vykdoma.

2.4.5.1. Ieškoti partnerių trečiosiose
šalyse įvažiuojamosioms studijų
programoms įgyvendinti.

MK lėšų –
10000,00 Eur ir
ŠMM (jei bus

galimybė)

2017 m. buvo baigtas įgyventi projektas SCORE (Socialinio verslumo, socialinių
inovacijų ir socialinį poveikį turinčių veiklų organizavimas jaunimui, siekiant
bendruomenės sutelktumo ir įgalinimo), kuriame MK dirbo su Bulgarijos
(Pareiškėjai), Turkijos, Zimbabvės, Botsvanos ir Nigerijos partneriais.

2.4.5.2. Dalyvauti ŠMM ir ŠMPF
organizuojamose švietimo tarptautinimo
parodose.

MK lėšų – 3000,00 Eur ir
ŠMM

Dalyvauta Turkijoje, lėšos panaudotos.

2.5.1.1. Vykdyti dėstytojų tarptautinės patirties,
įgytos „Erasmus+“, sklaidą tarp  dėstytojų ir
studentų, www.marko.lt , sklaidos renginiuose,
pvz., popietėse, pristatymuose.

80,00
(išlaidos kavai,
pyragaičiams)

Sklaida apie dėstytojų tarptautines patirtis, įgytas dalyvaujant Erasmus+ programoje
vykdoma susirinkimų ir kitų renginių metu, taip pat MK socialiniuose tinklapiuose.

2.5.1.2. Organizuoti „Erasmus+“ studentų - Renginiai organizuoti.
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mobilumo patirties sklaidos renginius
(ESDF,VTF).
2.5.2.1. Įgyvendinti mentorių parengimo ir
priskyrimo užsienio studentams programą.

- 2017 m. balandžio 10-21 d. MK Tarptautinių  studijų ir ryšių  skyrius koordinavo
studentų iš Furstenwald‘o profesinės mokyklos (Vokietija) praktikas Marijampolės
ikimokyklinio ugdymo įstaigose, Marijampolės jaunimo centre ir socialinės globos
įstaigose. Marijampolės kolegijos studentai buvo įtraukti į veiklas kaip mentoriai, kurie
padėjo orientuotis Marijampolėje ir komunikuoti praktikų metu su įstaigų personalu.

2.5.3.1. Informuoti darbuotojus ir studentus apie
kolegijoje esančias įvairiakalbes informacijos ir
žiniasklaidos priemones, pvz., CNN laisvalaikio
erdvėse ir kt.

- Informuojama.

2.5.4.1. Organizuoti atvykusių studentų
prezentacijas apie savo aukštojo mokslo
instituciją, šalį.

50,00
(išlaidos kavai,
pyragaičiams)

Įvykdyta.

(PR-09) Išorinė komunikacija ir marketingas. Proceso vadovas Povilas Šlapševičius, Viešosios komunikacijos ir marketingo skyriaus vedėjas
1.1.6.1. Koordinuoti savalaikį informacijos
atnaujinimą marko.lt svetainėje. - Atlikta.

1.1.6.2. Skelbti naujienas kolegijos „Facebook“
paskyroje, „Instagram“ ir kituose soc. tinkluose. - Atlikta.

1.1.6.3. Parengti ir skelbti informaciją miesto ir
regiono žiniasklaidoje. 1500,00 Atlikta, išnaudota 2212,00.

1.1.6.4. Parengti ir skelbti informaciją
žiniasklaidoje nacionaliniu mastu. 1500,00 Atlikta, išnaudota, 1294,98.

1.1.6.5. Platinti informacinius leidinius
regioniniuose švietimo centruose ir vid.
mokyklose.

-
Atlikta.

1.1.6.6. Koordinuoti savalaikį kolegijos
tinklalapio veiklos kalendoriaus pildymą. - Atlikta.

1.1.6.7. Prižiūrėti informacinius skelbimus
kolegijos skelbimų lentose. - Atlikta.

1.1.6.8. Koordinuoti informacijos kolegijos
monitoriuose laiku paskelbimą. - Atlikta.

1.1.6.9. Atsakinėti į moksleivių ir studentų
klausimus www.marko.lt internetinėje
svetainėje ir „Facebook“ soc. tinkle.

-
Atliekama nuolat.

1.1.6.10. Organizuoti ekskursijas kolegijoje - Atlikta.
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stojantiesiems.
1.1.6.11. Organizuoti vizitus į vid. mokyklas
Pietų Lietuvoje. Pristatyti Marijampolės kolegiją
ir jos studijų programas, palaikyti tiesioginį
kontaktą su moksleiviais ir profesinio
orientavimo išvykas.

650,00

Atlikta.

1.1.6.12. Siųsti naujienlaiškius apie kolegiją į
vid. mokyklas. - Atlikta.

1.1.6.13. Kviesti mokyklų bendruomenes į
kolegijos renginius. 200,00 Atlikta, išnaudota 150,00.

1.1.6.14. Išsiųsti reklaminius skydelius į visas
Marijampolės ir regiono vid. mokyklas. - Atlikta.

1.1.6.15. Reklamuoti kolegiją moksleivių el.
dienynuose. 4500,00 Atlikta, išnaudota 489,27.

1.1.6.16. Išnuomoti reklaminius stendus
Marijampolėje, Vilkaviškyje, Kalvarijoje ir
juose talpinti kolegijos įvaizdinę reklamą.

4000,00
Atlikta, išnaudota 1040,00.

1.1.6.17. Pagal poreikį ruošti informacinius
leidinius apie kolegiją, pabrėžiant studijų
programas.

6000,00
Atlikta, išnaudota 1225,00.

1.1.6.18. Pildyti informaciją apie kolegijoje
vykdomas studijas lietuvių ir anglų kalbomis
tinklalapyje www.studyinlithuania.lt.

-
Atlikta.

1.1.6.19. Publikuoti informaciją apie MK ir
studijų programas nacionaliniuose profesiniam
orientavimui skirtuose leidiniuose.

2000,00
Atlikta, išnaudota 508,20.

1.1.6.20. Konsultuoti moksleivius „Kur stoti?“
tinklalapyje esančiame forume. - Atlikta.

1.1.6.21. Talpinti straipsnius portale
www.kurstoti.lt 700,00 Atlikta, išnaudota 700,00.

1.1.6.22. Talpinti reklaminį skydelį
www.kurstoti.lt visus 2017 metus. 1400,00 Atlikta, išnaudota 1400,00.

1.1.6.23. Pasiruošti studijų mugei Kaune ir joje
dalyvauti. 4000,00 Atlikta, išnaudota 1552,00.

1.1.6.24. Pasiruošti studijų mugei Vilniuje ir joje
dalyvauti. 4500,00 Atlikta, išnaudota 3786,97.
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3.2.2.1. Plėtoti neformaliuoju būdu įgytų
kompetencijų formalizavimo sistemos ir
tolimesnių studijų galimybių viešinimą
kolegijos, regioniniuose ir nacionaliniuose
informaciniuose kanaluose.

600,00

Atlikta.

5.1.2.1. Skelbti kolegijos valdymo organų
sprendimus www.marko.lt ir „Facebook“
paskyroje.

-
Atliekama.

5.4.1.1. Parengti ir įgyvendinti kolegijos
nacionalinio ir tarptautinio marketingo gaires. - Atlikta.

5.4.1.2. Sudaryti renginių, kuriuose būtų galima
reprezentuoti kolegiją, metinį sąrašą. - Atlikta.

5.4.2.1. Prižiūrėti ir tobulinti www.marko.lt
svetainės dizainą, turinio išdėstymą. - Atlikta.

5.4.2.2. Vykdyti MK prekinio ženklo sklaidą
įvairiomis priemonėmis. 500,00 Atlikta, išnaudota 992,02.

5.4.2.3. Organizuoti 2 – 3 kolegijos renginius
(viešąsias paskaitas) Marijampolės miesto
erdvėse.

2000,00
Neatlikta. Neatsirado viešąją paskaitą galinčių skaityti dėstytojų.

5.4.2.4. Atnaujinti Marijampolės kolegijos
stiliaus aplanką. - Atlikta.

5.4.2.5. Plėtoti galimybę studentams įsigyti
atributikos su Marijampolės kolegijos logotipu. - Atliekama nuolat.

5.4.2.6. Sukurti bendrą vizualinį sprendimą
kolegijos 2017 m. reklamai (Stendas,
lankstinukai, FB, kolegijos svetainė,
reprezentacinė atributika – vyrauja vientisas
motyvas).

-

Atlikta.

5.4.2.7. Periodiškai įsigyti įvairių
reprezentacinių priemonių su kolegijos
atributika (tušinukai, trintukai, pieštukai,
atšvaitai, kaklajuostės, USB laikmenos ir kt.).

7000,00

Atliekama, išnaudota 4774,48.

5.4.2.8. Kurti vizualiai patrauklius šventinius
sveikinimus kolegijos darbuotojams,
studentams, soc. ir verslo partneriams.

300,00
Atlikta, išnaudota 67,49.

5.4.2.9. Parengti straipsnius apie kolegijos - Atliekama nuolat.
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absolventus ir studentus.
5.4.2.10. Reklamuoti įvairias kolegijos
teikiamas paslaugas. - Atliekama nuolat.

5.4.2.11. Atnaujinti kolegijos videoteką anglų
kalba. - Atliekama nuolat.

5.4.2.12. Išleisti 2018 metų MK kalendorių. 300,00
5.4.2.13. Gėlės reprezentacijai. 600,00 Atliekama nuolat.
5.4.2.14. Nenumatytos išlaidos. 1500,00 Atliekama nuolat, išnaudota 334,21.
5.4.2.15. Planinis marko.lt techninis palaikymas
ir atnaujinimas. 1000,00 .

5.5.4.1 Stiprinti kolegijos ir Alumnų klubo
ryšius. - Atliekama nuolat.

5.5.5.1. Inicijuoti renginių koordinavimo
sistemos sukūrimą. - Neatlikta, įgyvendinimas nukeltas į 2018 m.

(PR-10) Mokslo/meno taikomoji veikla. Proceso vadovas Andrejus Jerešiūnas, Mokslo taikomosios veiklos centro vadovas
3.1.5.1.1. Vykdyti tyrimą „Šuolio aukščio
kitimas įvairaus pobūdžio darbo metu“.

_ Atlikta. Tyrimas vykdytas LSU Žmogaus motorikos laboratorijoje 2017 m. rugsėjo mėn.

4.1.1.1. Atlikti tyrimą „Marijampolės kolegijos
studijų programų viešinimo priemonių
tikslingumas“.

_ Tyrimas nebuvo atliekamas dėl pasikeitusio poreikio.

4.1.1.1.2. Mokslinio tyrimo vadybos tema
vykdymas, bendradarbiaujant su Tarptautinės
Baltijos akademijos (Ryga) dėstytojais. Grupės
vadovas Prof. dr. Marina Gunare (tyrimo
tęsinys).

200,00
(kanceliarinės prekės,
vizitas ir / ar partnerių

priėmimas)

Vykdoma. Lėšos nepanaudotos.
Tyrimas atliekamas  adaptavus klausimyną „Vadybos kultūros raiška siekiant įgyvendinti
įmonių socialinę atsakomybę“ panaudojant vadybos kultūros skales.

4.1.1.1.3. Mokslinių tyrimo „Šiuolaikinių
vadybos koncepcijų taikymas pažangiam šalių
vystymuisi“  bendradarbiaujant su Zaporožės
inžinerinės akademijos Vadybos katedros
mokslininkais vykdymas (tyrimo tęsinys).

200,00 EUR
(kanceliarinės prekės,

vertimų paslaugos)

Vykdoma. Planuotos lėšos nepanaudotos.
Tyrimas atliekamas  adaptavus klausimyną „Vadybos kultūros raiška siekiant įgyvendinti
įmonių socialinę atsakomybę“ panaudojant vadybos kultūros skales.

4.1.1.1.4. Parengti pranešimus  tarptautinėje
mokslinėje konferencijoje Zaporožės
inžinerinėje akademijoje vadybos, ekonomikos,
finansų, viešojo administravimo temomis.

120,00
4 tezių konferencijai

vertimui

Vykdoma. Planuotos lėšos panaudotos 2 tezėms išversti.
Publikuotos tezės ir parengti pranešimai:
Milita Vienažindiene, Regina Andriukaitiene.
„Corporate social responsibility in human resource management“.
Pranešimas Tarptautinėje – mokslinėje konferencijoje «Становлення і розвиток
інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності
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України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», Запорізькa державнa
нженернa академїa,
2017-11-23,24
Valentyna Voronkova, Regina Andriukaitiene.
„Sustainable development of organizations - innovative approach and social
responsibility”.
Pranešimas tarptautinėje – mokslinėje konferencijoje «Становлення і розвиток
інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності
України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», Запорізькa державнa
нженернa академїa,
2017-11-23,24
Регіна Андрюкайтене & Марина Ажажа & Валентина Воронкова.
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК  ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В
УКРАЇНІ ТА ЛИТВІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ.
Pranešimas tarptautinėje – mokslinėje konferencijoje «Становлення і розвиток
інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності
України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», Запорізькa державнa
нженернa академїa,
2017-11-23,24.
Milita Vienazindiene  & Regina Andriukaitiene.
THE CHALLENGES TO HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE CONTEXT
OF PUBLIC MANAGEMENT REFORMS.
Pranešimas Tarptautinėje – mokslinėje konferencijoje «Становлення і розвиток
інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності
України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», Запорізькa державнa
нженернa академїa,
2017-11-23,24.
Aušra Gabrevičienė & Birute Petrošienė & Danguole Šidlauskienė.
INTERNAL  AUDIT: CONCEPT, ACTIVITIES AND PROBLEMS.
Pranešimas tarptautinėje – mokslinėje konferencijoje «Становлення і розвиток
інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності
України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», Запорізькa державнa
нженернa академїa,
2017-11-23,24.
Nijole Gedviliene & Virginija Giliuviene.
INFLUENCE OF PROFESSIONAL PRACTICES IN THE CONTEXT OF COLLEGE
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STUDIES QUALITY. Pranešimas Tarptautinėje – mokslinėje konferencijoje
«Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення
конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і
держави», Запорізькa державнa нженернa академїa,
2017-11-23,24.
Валентина Воронкова & Регіна Андрюкайтене & Ольга Кивлюк.
ФОРМУВАННЯ СМАРТ-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ІНФОРМАЦІЙНОГО
СУСПІЛЬСТВА У ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ ТА НОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ СМАРТ-
СТАФФІНГУ.
Pranešimas tarptautinėje – mokslinėje konferencijoje «Становлення і розвиток
інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності
України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», Запорізькa державнa
нженернa академїa,
2017-11-23,24.

4.1.1.1.5. Parengti pranešimą  konferencijai
bendradarbiaujant su Dabrowa Gornica
aukštosios verslo mokyklos dėstytojais
(Lenkija).

120,00
straipsnių vertimui  ir nario

mokesčiui (160 Eur)

Vykdoma. Planuotos lėšos nepanaudotos.
Jolita Greblikaitė, Neringa Gerulaitienė, Wlodimierz Sroka, Regina Andriukaitienė.
From traditional business to social one: new possibilitics for entrepreneurs in rural areas.
8 international scientific conference“ Rural development 2017: Bioeconomy challenges“,
24 November, 2017, Aleksandras Stulginskis university,  Kaunas, Lithuania.
Regina Andriukaitienė, Jolita Greblikaitė. Rengiamas pranešimas konferencijai (2016 m.
birželio mėn.) bendradarbiaujant su Dabrova Gornica (Lenkija) aukštosios verslo
mokyklos prof.  dr.WL. Sroka ir VDU prof. dr J. Wvveinhardt, siekiant viešinti tyrimo
rezultatus įmonių socialinės atsakomybės tema.

4.1.1.1.6. Parengti pranešimus  ir dalyvauti
tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Šalies
ekonominio vystymosi tendencijos: ekonominiai
ir teisiniai aspektai“ vadybos, ekonomikos,
finansų, viešojo administravimo temomis
Kijevo kooperatinio verslo ir teisės institute
vyksiančioje konferencijoje.

120,00
4 tezių konferencijai

vertimui

Vykdoma. Planuotos lėšos nepanaudotos.
Publikuotos tezės ir pranešimai:
Vveinhardt J., Andriukaitienė R. (2017).
Employees psychosocial wellbeing: how declarative are corporate social responsibility
activities? Conference «Trends in the development of national economies, economic and
legal measurement/  Тенденції розвитку національних економік: економічний та
правовий виміри: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м.
Київ, 18-19 травня 2017 р. – Київ : ККІБП, 2017, 3 т. — 84 с.
Laukaitiene A.
REGIONAL ACTION PLAN FOR SOCIALLY RESPONSIBLE CULINARY
BUSINESS: LITHUANIA. Conference «Trends in the development of national
economies, economic and legal measurement/  Тенденції розвитку національних
економік: економічний та правовий виміри: Матеріали Міжнародної науково-



114

практичної конференції, м. Київ, 18-19 травня 2017 р. – Київ : ККІБП, 2017, 3 т. —
84 с.

4.1.1.1.7. Publikuoti straipsnius žurnale
“Гуманітарний вісник Запорізької державноїі
нженерної академії” vadybos kultūros tema,
socialinės atsakomybės ir žmogiškųjų išteklių
valdymo temomis.

120,00
vertimo paslaugoms

2 straipsniai

Vykdoma. Planuotos lėšos nepanaudotos.
Воронкова В. Г., Андрюкайтене Р., Максименюк М.Ю. Формування концепції
ноосферно-інформаційно-інноваційного розвитку адміністративного менеджмету у
сучасну епоху. Гуманітарний вісник Запорізької державноїі нженерної академії,
2017 No.69, p. 44-50 .
Valentyna Voronkova, Regina Andriukaitienė.
Саморозгортання глобалізованого світу як сукупності складних соціальних систем
в умовах нестабільності. Гуманітарний вісник Запорізької державноїі нженерної
академії, 2017, No.70, p 20-28. ISSN 2072-7941 (Online), ISSN 2072-1692 (Print).
Гуманітарний вісник ЗДІА.

4.1.1.1.8. Publikuoti straipsnius žurnale
“Гуманітарний вісник Запорізької державноїі
нженерної академії” vadybos, ekonomikos,
finansų ir administravimo temomis (Ukraina).

180,00
vertimo paslaugoms

3 straipsniai

Vykdoma. Planuotos lėšos panaudotos 2 straipsnių vertimui.
Gabrevičienė Aušra & Petrošienė Birute & Šidlauskienė Danguole.
INTERNAL  AUDIT: CONCEPT, ACTIVITIES AND Гуманітарний вісник
Запорізької державноїі нженерної академії, 2017, No.71, p 20-28. ISSN 2072-7941
(Online), ISSN 2072-1692 (Print). Гуманітарний вісник ЗДІА.
Gedviliene Nijole & Giliuviene Virginija. INFLUENCE OF PROFESSIONAL
PRACTICES IN THE CONTEXT OF COLLEGE STUDIES QUALITY. Гуманітарний
вісник Запорізької державноїі нженерної академії, 2017, No.71, p 20-28. ISSN 2072-
7941 (Online), ISSN 2072-1692 (Print). Гуманітарний вісник ЗДІА.

4.1.1.1.9. Publikuoti straipsnius žurnale
vadybos, ekonomikos, finansų ir administravimo
temomis (Ukraina) Kijevo kooperatinio verslo ir
teisės instituto žurnale.

180,00
Vertimo paslaugoms

3 straipsniai

Vykdoma. Planuotos lėšos nepanaudotos.
Sudaryta bendradarbiavimo sutartis, aptartos bendradarbiavimo galimybės.

4.1.1.1.10. Publikuoti straipsnius žurnale
„Organizacija“ (Slovėnija) vadybos,
ekonomikos, finansų ir administravimo
temomis.

180,00
Vertimo paslaugoms

3 straipsniai

Vykdoma. Planuotos lėšos nepanaudotos.
Greblikaitė J., Vienažindienė M., Andriukaitienė R.
(2017). Community Social Welfare  Modeling.
Pateiktas straipsnis recenzuojamas.

4.1.1.1..11. Mokslinio tyrimo „Įmonių socialinės
atsakomybės diegimo reikšmė tvaraus
vystymosi kontekste”  rezultatų apibendrinimas
ir viešinimas „Homo-Societas-Technologiae“
(H-S-T).

- Tyrimas atliktas. Analizuojami tyrimo duomenys.

4.1.1.1.12. Mokslinių tyrimų rezultatų
apibendrinimas ir viešinimas „Homo-Societas-

- Atlikta.
Tyrimai publikuoti užsienio žurnale siekiant  stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą.
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Technologiae“  (H-S-T).
3.1.6.13. Organizuoti tarptautinę mokslinę-
praktinę konferencija „Šiuolaikinės vadybos ir
ekonomikos teorijos: pokyčių kontekstas“.

150,00
Konferencijos svečių kavai
ir kanceliarinėms prekėms

Neatlikta. Planuotos lėšos nepanaudotos.
Klasterio narių sprendimu dėl Buhalterinės apskaitos studijų programos akreditacijos
konferencija nebuvo rengiama ir atidedama pagal galimybes kitų metų rudens semestrui.

4.1.1.1.14. Dalyvauti Tarptautinės konferencijos
„Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos“
(Kaunas) organizavimo veiklose  ir parengti
pranešimus.

100,00
transportui vykti į Kauną,

LSU

Atlikta. Planuotų lėšų panaudota ~ 30,00 Eur
Parengtas pranešimas ir  publikuotos tezės:
Virginija Giliuvienė, Nijolė Gedvilienė.
Rizika. Jos valdymas Lietuvos įmonėse. Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos
Tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija 2017 m. gegužės 11-12 d., Kaunas. Tezių
rinkinys (internete) ISBN 978-609-8200-07-2.
Publikuotas straipsnis:
Воронкова В., Кивлюк О., Романенко T., Рижова И. , Андрюкайтене Р.
Kонцептуализация smart-общества и smart-технологий в контексте развития
современной цивилизации. Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos. Mokslinių
straipsnių rinkinys Elektroninis leidinys 2017-06-30. Lietuvos sporto universitetas.
Kaunas: LSU, 2017. 279 p. ISSN 2345-007X.

4.1.1.1.15. Kviesti ASU, LSU, VDU, KTU,
Kolpingo kolegijos, Kauno kolegijos, Vilniaus
kolegijos   studentus ir dėstytojus publikuoti H-
S-T leidinyje mokslo taikomųjų darbų
rezultatus.

- Atlikta.
„Marijampolės regiono socioekonominių sistemų tvarumo tyrimai“ klasterio nariai
rekomendavo partneriams publikuoti straipsnius.

4.1.1.1.16. Kviesti Zaporožės valstybinės
inžinerinės akademijos  dėstytojus ir studentus
publikuoti H-S-T leidinyje mokslo taikomųjų
darbų rezultatus.

- Atlikta.
Rekomenduota partneriams publikuoti straipsnius.

4.1.1.1.17. Kviesti Kijevo kooperatinio verslo ir
teisės instituto  dėstytojus ir studentus publikuoti
H-S-T leidinyje mokslo taikomųjų darbų
rezultatus.

- Atlikta.
Rekomenduota partneriams publikuoti straipsnius.

4.1.1.1.18. Tarptautinė konferencija Porto,
Portugalija. ICLEL 3 – ioji tarptautinė
konferencija „Mokymasis visą gyvenimą ir
lyderystė visiems“. Konferencijos tikslas –
aptarti, kaip naujoji karta gali nuosekliai augti ir
sėkmingai dirbti verslo, ekonomikos ir švietimo
sektoriuose visiškai suprasdama ir nuolatos

250,00
(dalyvio mokestis)

Neatlikta. Lekt. R.Kasiliauskienė neišvyko į konferenciją dėl ligos.
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taikydama mokymosi visą gyvenimą
koncepcijas ir perspektyvas.
NEPLANUOTOS VEIKLOS Publikuotas  straipsnis  ISI Web of Science bazėje bendradarbiaujant su Zaporožės

valstybinės inžinerinės akademijos (Ukraina) dėstytojais: Regina Andriukaitienė,
Valentyna Voronkova, Olga Kyvliuk, Marina Maksimenyuk and Aita Sakun (2017).
Theoretical insights into expression of leadership competencies in the process of
management. Problems and Perspectives in Management , 15(1-1), 220-226.
doi:10.21511/ppm.15(1- 1). 2017.09.
Inicijuotas bendradarbiavimas su Melitopolio Bogdano Chmelnickio valstybiniu
pedagoginiu universitetu.
Regina Andriukaitienė dalyvauja žurnalo „VERSUS“ redakcinėje kolegijoje. Melitopolio
Bogdano Chmelnickio valstybinis pedagoginis universitetas ISSN2310-4562
(registracija-КВ № 20218-10018 Р від 06.08.2013 р.).
Parengti straipsniai:
Nijole Gedviliene, Virginija Giliuviene. Significance of Practices  on Quality of Studies
fnd Specialists‘ Training.  VERSUS,1(9)’ 2017, 85-94. Melitopol Bohdan Khmelnytsky,
State Pedagogical University, ISSN2310-4562,
http://ojs.mdpu.org.ua/index.php/versus/index
Danguole Šidlauskiene, Živile Myru. European Identity in the context of national
Identity, VERSUS,1(9)’ 2017, 32-35. Melitopol Bohdan Khmelnytsky, State Pedagogical
University, ISSN2310-4562, http://ojs.mdpu.org.ua/index.php/versus/index
Publikuotos tezės:
Vveinhardt, J., Andriukaitienė, R.„Old truths about a new management culture: between
spirituality and pragmatics“ Pranešimas tarptautiniame praktiniame seminare „Людина в
умовах мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний вимір», 2017 -
06-09, Melitopol, Ukraine;
Regina Andriukaitiene. Socially Responsible Interinstitutional Cooperation In The
Application Of Cultural Heritage For Tourism. Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Pоль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді», 8  грудня
2017 рокy, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана
Хмельницького, Навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та
мистецької освіти,  м. Мелітополі, Ukraine.

A. Adomaitytė, L. Jaruševičienė. KULTŪRINIŲ IR SPORTINIŲ RENGINIŲ
POREIKIS X RAJONE Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos Tarptautinė
mokslinė - praktinė konferencija 2017 m. gegužės 11-12 d., Kaunas. Tezių rinkinys
(internete) ISBN 978-609-8200-07-2,
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K.Dzingaitė, L Jaruševičienė. SPORTO KLUBO „X“ VADYBOS ANALIZĖ Mokslas
ir praktika: aktualijos ir perspektyvos Tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija 2017
m. gegužės 11-12 d., Kaunas. Tezių rinkinys (internete) ISBN 978-609-8200-07-2,
L.Jaruševičienė, S.Buragaitė. KULTŪROS IR SPORTO CENTRŲ
ADMINISTRAVIMAS Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos Tarptautinė
mokslinė - praktinė konferencija 2017 m. gegužės 11-12 d., Kaunas. Tezių rinkinys
(internete) ISBN 978-609-8200-07-2,
L.Urbanavičiūtė, L.Jaruševičienė. LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO
STRUKTŪROS PALYGINIMAS SU VOKIETIJOS OLIMPINE SPORTO
KONFEDERACIJA Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos Tarptautinė
mokslinė - praktinė konferencija 2017 m. gegužės 11-12 d., Kaunas. Tezių rinkinys
(internete) ISBN 978-609-8200-07-2,
L.Jaruševičienė, E.Šmulkštytė. KONFLIKTŲ SPRENDIMO BŪDAI X SPORTO
ORGANIZACIJOSE Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos Tarptautinė
mokslinė - praktinė konferencija 2017 m. gegužės 11-12 d., Kaunas. Tezių rinkinys
(internete) ISBN 978-609-8200-07-2.

4.1.1.2.1. „Dvarų kultūros kaip neatsiejamos
Lietuvos kultūros istorijos dalies pažinimas.
Edukacinis renginys „XIX a.vakarojimas
Kvietiškio dvare . Kontradansai“

250,00 Įvyko 2017-01-05. Kontradansų vakaras „Popiečio arbatėlė dvare“ . Svečiai: Sportinių
šokių studija „Pūkas“ , Meno mokyklos šokėjos.
Išnaudota  lėšų 40,00 Eur.

4.1.1.2.2. Klasterio posėdžiuose apsvarstyti ir
parengti dvaro  300-ųjų  metų jubiliejaus
programą (parengta programa bus pridėta
vėliau).

_ Klasterio posėdžiuose buvo svarstomi jubiliejinio renginio klausimai. Parengtas
scenarijus.

4.1.1.2.3. Suburti komandą edukacijai
Kvietiškio dvare parengti.

_ Grupė buvo sudaryta, pasiskirstyta pareigomis; vykdoma įvairi edukacinė veikla:
pradinių klasių mokiniams (2017-04-28, 2017-05-17, 2017-05-25, 2017-05-27, 2017-05-
30), viena edukacija 6–7 kl. mokiniams ir jų tėvams 2017-06-01, TAU universiteto
atstovams 2017-05-05, draugijai „Gyvastis“ 2017-05-16, Gražiškių mokyklos
mokytojams 2017-12-21, kalvio edukacija pradinukams ir istorinio kostiumo edukacija
vyresnių klasių merginoms paveldo dienos metu 2017-09-16. Dvaro istorijos pristatymas
turistų grupėms. Į edukacinę veiklą įtraukti studentai.

4.1.1.2.4. Darbo priemonėms įsigyti: tikslinė
literatūra, vaizduojamojo meno kūrinių
reprodukcijos ir kt.

200,00 Lėšos nepanaudotos .

4.1.1.2.5. Dalyvauti tarptautinėje muziejų
naktyje.

200,00 Nedalyvauta, lėšos nepanaudotos.
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4.1.1.2.6. Marijampolės savivaldybės
administracijai pateikti  turistinį maršrutą
Grafienės Butlerienės Rožančkelis.

100,00 Atlikta. Maršrutas pateiktas iš miesto susirinkusiesiems ir bendruomenės nariams.
Maršruto aprašymo leidybą finansavo Marijampolės TIC.

4.1.1.2.7. Istorinio šokio grupės Reverence
pasirodymas dvarų ir kituose renginiuose.

150,00 Pasirodymai Prienų m. dienų šventėje 05-20; Marijampolės m. šventėje 05.25, Paežerių
dvare 12-07; Kidulių dvare 08-19; Raudondvaryje 11.22. Transporto išlaidos Transporto
išlaidos 69,00 Eur – 24 Eur gauta iš Prienų krašto muziejaus

4.1.1.2.8. Plėtoti ryšius su kitais dvarais ir pagal
galimybę dalyvauti  jų renginiuose.

200,00 Sudarytos kultūrinio-edukacinio bendradarbiavimo sutartys 05.25. su Kraštotyros,
K.Griniaus muziejais bei Vilkaviškio rajono Suvalkijos kultūros centru-muziejumi
(Paežerių dvaru); vyksta abipusis bendradarbiavimas keletą metų. 2017 m.  sutarčių
partneriai pateikė straipsnius klasterio leidiniui „Kvietiškio dvaras ir Marijampolės
miestas: žvilgsnis į kultūrinį paveldą“: R.Urbonavičius, archyvo direktorius, klasterio
narys; T. Kukauskas, muziejininkas, klasterio narys; A. Kapsevičius, muziejininkas ir kt.
2017-09-16. dalyvavo Dvaro dienos  mokslinėje diskusijoje ir skaitė pranešimus.
Dalyvauta Paežerių dvare organizuotame Dvarų senovinės muzikos festivalyje „Viva la
misica” 2017-12-07 su programa „Sidabriniai gruodžio kandeliabrai“. Išlaidos kavai
arbatai sutarties pasirašymo susitikimo metu – 20 Eur.

4.1.1.2.9. Adaptacijos laikotarpiu visoms
studentų grupėms organizuoti pažintines
ekskursijas po Kvietiškio dvaro teritoriją.

- 2017-09/10 supažindinta .

4.1.1.2.10. Dalyvauti Marijampolė – kultūros
sostinė pasirengime.

- Pateikti pasiūlymai Kultūros skyriui; į renginių planą įtrauktas „Istorinio šokio“
festivalis.

4.1.1.2.11. Komandiruotės į dvarus Lietuvoje ir
užsienyje: kultūrinės, pažintinės, edukacinės.

300,00 Pateikti pasiūlymai Kultūros skyriui; į renginių planą įtrauktas Istorinio šokio festivalis.
Lėšos nepanaudotos.

4.1.1.2.12. Parengti tarptautinius projektus
plėtojant dvarų kultūros įtaką bendruomenėms.

- Neparengta.

4.1.1.2.13. Jubiliejinė Kvietiškio dvaro puota. 800,00 Jubiliejinis renginys  Europos paveldo dienai  ir dvaro 300 m. jubiliejui Kvietiškio dvaro
sakmė.
Renginio išlaidos – 1656,00 Eur, iš kurių kolegijos išlaidos –773.00 Eur, rėmėjų lėšos –
883,00 Eur.

4.1.2.1. Konsultuoti valstybės, verslo įmones,
fizinius asm. kokybės valdymo, (ISO,
RVASVT, BRC) ir agrotechnologijų tobulinimo
klausimais.

- Vykdyta. Lėšų nepanaudota.

4.1.2.2. Dalyvauti Žemės ūkio ministerijos,
MITA darbo grupių posėdžiuose, diskusijose ir
kt.

150,00
(kelionei ir išlaidoms

degalams)

Vykdyta. Lėšų nepanaudota.
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4.1.3.1.  Vykdyti tyrimą „Šuolio aukščio kitimas
įvairaus pobūdžio darbo metu“.

_ Lina Jaruševičienė

4.2.1. Vykdyti tyrimų sklaidą nacionalinėse ir
tarptautinėse konferencijose.

200,00
konferencijos tezių vertimui/

vertimų koregavimui

MK buvo partneris organizuojant tarptautinę konferenciją Ciechanovo kolegijos Mlavos
fakultete. Vaidotas Viliūnas buvo įtrauktas į vadinamąjį garbės komitetą ir skaitė
pranešimą „Geopolitinė situacija Europoje ir aplink ją“. Kelionės išlaidos  iš „Erasmus“
lėšų. Išlaidos kurui apie 100 Eur.
Planuojama pranešimo publikavimas Ciechanovo  kolegijos ketvirtiniame publikacijų
leidinyje.

4.2.2. Vykdyti tyrimų sklaidą teikiant straipsnius
publikavimui nacionaliniuose ir tarptautiniuose
žurnaluose: parengti straipsnį logistikos/tiekimo
grandinės valdymo tema.

250,00
straipsnio vertimui, vertimo

koregavimui

Atlikta. Planuotos lėšos nepanaudotos.
Milita Vienažindienė.
Publikuotas straipsnis „Viešojo sektoriaus institucijų veiklos tobulinimas taikant
subalansuotų rodiklių sistemą:  komisariato atvejis“  mokslinių straipsnių rinkinyje
„Visuomenės saugumas ir Viešoji tvarka“ (16), 2017. Žurnalas referuojamas EBSCO
Publishing, Index Copernicus tarptautinėse duomenų bazėse.

4.2.3. Dalyvauti tarptautinėje konferencijoje
„16. BOKU-Symposium Tierernährung - 27
April 2017“ Vienoje ir pristatyti mokslinius
rezultatus.

800,00
(komandiruotės išlaidos ir

konferencijos
mokestis )

Įvykdyta. Andrejaus Jerešiūno publikacija ir pranešimas konferencijoje „The effect of
yeast culture and niacin supplement on production and rumen fermentation in dairy
cows”. Komandiruotės išlaidos – 480,9 Eur; Konferencijos mokestis – 85,0 Eur

4.2.1.1. Išleisti „Homo-Societas-Technologiae“
6 ir 7 numerius.

1400,00 Leidinys neišleistas. Lėšų nepanaudota.

4.2.3.1. Organizuoti mokslinę – praktinę
konferenciją „Bendruomeninės paslaugos
pertvarkos kontekste“.

200,00 (150 Eur
konferencijos dalyvių

maitinimui, 50 Eur kanc.
prekėms)

Įvykdyta 2017-01-26. Dalyvavo 9 ESDF dėstytojai. Panaudota 96,63 Eur.

4.2.3.2. Organizuoti praktinę konferenciją
„Anglų kalba darbui, verslui ir komunikacijai:
dabartis ir perspektyvos“.

200,00 (150 Eur
konferencijos dalyvių

maitinimui, 50 Eur kanc.
prekėms)

Įvyko 2017-04-07. Dalyvavo 8 ESDF dėstytojai. Panaudota 34,24 Eur.

4.2.3.3.  Organizuoti mokslinę –praktinę
konferenciją „Kultūros ir sporto vadyba:
tendencijos ir iššūkiai“.

200,00 (150 Eur
konferencijos dalyvių

maitinimui, 50 Eur kanc.
prekėms)

Neatlikta.

4.2.3.4. Organizuoti kūrybinį- praktinį studentų
ir ikimokyklinių įstaigų projektą ,,Mokomės
žaisdami" (Metodinių dalykinių (savo
gamybos) priemonių, skirtų ikimokykliniam

200,00 (50 Eur projekto
dalyvių maitinimui, 150 Eur

kanc. prekėms)

Įvyko 2017-04-05 ir 2017-04-11dienomis, kartu su IP studentėmis, programos komiteto
narėmis, Marijampolės lopšelių darželių ,,Varpelis“ ir ,,Rūta“ vaikais, pedagogėmis,
studentais iš Vokietijos Fiurstenwaldės profesinės mokyklos. Panaudota 36,24 Eur.
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ugdymui, parodą).
4.2.3.5. Organizuoti tradicinę tarptautinę
konferenciją „Mokslas ir praktika: aktualijos ir
perspektyvos“  (kartu su LSU Sporto
edukologijos fakulteto, Sporto vadybos,
ekonomikos ir sociologijos katedra).

80,00 (50,00 - transporto
išlaidos; 30,00 -

kanceliarijos prekėms).

Atlikta. Planuotos lėšos nepanaudotos.
Konferencija vyko Kaune, LSU 2017-05-11,12. Moksliniame komitete dalyvavo
Marijampolės kolegijos partneriai: Prof. dr. V. Voronkova (Zaporožės valstybinė
inžinerinė akademija, Ukraina), Prof. dr. R. Oleksenko (Melitopolio Bogdano
Chmelnickio valstybinis pedagoginis universitetas, Melitopolis, Ukraina), Prof. dr. N.
Kiričenko (Nacionalinės pedagogikos mokslų akademijos švietimo vadybos universitetas,
Kijevas, Ukraina), Doc. dr. V. Melnik (Nacionalinis pedagoginis M.P. Dragomanovo
universitetas, Kijevas, Ukraina) ir kolegijos atstovai: Doc. dr. V. Viliūnas (Marijampolės
kolegijos direktorius) ir Dr. R. Andriukaitienė.
Organizaciniame komitete dalyvavo lektorės N. Gedvilienė, V. Giliuvienė,
L. Jaruševičienė ir doc. dr. R. Andriukaitienė.

4.2.3.6. Organizuoti respublikinę konferenciją
„Technologijų naujovės, aktualijos ir
perspektyvos“.

230,00 Neįvykdyta. Planuotos lėšos nepanaudotos.

NEPLANUOTA VEIKLA - Živilė Myru, Vida Jakštienė,  Vilma Riškevičienė ir Andrejus Jerešiūnas vykdė
užsakomąjį tyrimą „Vartotojų nuomonės apie ES ir jos institucijų informacijos sklaidą ir
komunikaciją EUROPE DIRECT INFORMACIJOS CENTRE (EDIC)
MARIJAMPOLĖJE“. Planuojamas viešinimas.

- „Europe Direct Marijampolė“ informacijos centro užsakomasis tyrimas „ES institucijų
komunikacijos sklaida Marijampolės regione“.

- Doc. dr. Regina Andriukaitienė dalyvauja mokslinių darbų žurnalo „Hileya“ redakcinėje
kolegijoje. (Natsional’nyy  pedahohichnyy
universytet  imeni M. P. Drahomanova/ Nacionalinis pedagoginis M.P. Dragomanovo
universitetas/  Ukrayins’ka Akademiya Nauk/Ukrainos mokslų akademija,  Google
Scholar; Index Copernicus; EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing
Services) (USA)),  ISSN 2076-1554.

- Konferencija „Kompiuterininkų dienos 2017.“
2017 rugsėjo 21-22 dienomis.  Pranešimas „Virtualus darbalaukis mokymui: diegimo
sąnaudos“, autoriai:  D. Kalvaitienė, R. Misevičienė,  V. Riškevičienė, D. Makackas.

- Straipsnis „Šiuolaikinių lengvųjų automobilių deginių neutralizavimo sistemų
eksploatavimo ypatumai“ . Paskelbtas UAB „Baltijos automobilių diagnostikos sistemos“
internetiniame puslapyje.

- Tarptautinė konferencija ALTA‘17 – Pažangios mokymosi technologijos. Išmanus
mokymasis“ , 2017 lapkričio 16 d. pranešimas „Virtual Desktop Infrastructure In
Education: Deployment Expenditure“ autoriai D. Kalvaitienė, R. Misevičienė,  V.
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Riškevičienė, D. Makackas.
(PR-11) Kvalifikacijos tobulinimo paslaugų teikimas. Proceso vadovė Biruta Urbonavičienė, Tobulinimosi studijų centro vyr. Specialistė
3.1.1.1. Profesinės kompetencijos tobulinimo
poreikio tyrimas.
Temų sąrašų atnaujinimas, skelbimas ir
viešinimas.

- Atlikta  apklausa raštu skirta mokymų dalyviams Profesinės kompetencijos tobulinimo
poreikiams nustatyti bei 2017 m. vykusio kvalifikacijos tobulinimo proceso kokybės
vertinimas. Papildyti temų sąrašai, kurie skelbiami www.marko.lt svetainėje, išplatinta
mokymų dalyviams. Lėšomis nepasinaudota.

3.1.1.2. TSC   paslaugų kainų nustatymas. - Kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kainos buvo pakeistos ir patvirtintos 2017 metais
vasario 24 d. Marijampolės kolegijos Direktoriaus įsakymu Nr. 2V-4. Lėšomis
nepasinaudota.

3.1.1.3. Profesinės kompetencijos tobulinimo
programų kolegijoje ir ministerijose tvirtinimas.
Paraiškų teikimas neformalių mokymo
programų vykdymo licencijoms gauti.

-
Patvirtinta Marijampolės kolegijoje 24 profesinės kompetencijos tobulinimo programos.
Lėšomis nepasinaudota.

3.1.2.1. Profesinės kompetencijos tobulinimo
renginių (seminarų, mokymų) organizavimas
kolegijos bendruomenei.

4800 Eur Vesti anglų k. kursai:
 B1 bei B1/B2 lygiu Marijampolės kolegijos akademinės bendruomenės nariams;
 B1 lygiu anglų kalbos kursai lektoriams, kurie dėstys savo dėstomus dalykus anglų

kalba.
Vesti  mokymai, skirti akademinės bendruomenė nariams ir studentams:

 Psichologo Evaldo Karmazos seminaras „Studentų mokymosi motyvacijos
stiprinimas“.

 Vesti trys šokio meistriškumo klasės užsiėmimai.
 Seminaras „Fizinis aktyvumas ir proto sveikata“.
 Seminaras prof. David Harrison (JAV) „Studentų vedimas per praktikos procesą“.

Lėšomis pasinaudota.
3.1.2.2. Profesinės kompetencijos tobulinimo
renginių organizavimas įvairių sričių
dirbantiesiems kolegijoje ir išorėje pagal
poreikį.

Mokymų dalyvių ir
socialinių partnerių lėšos

 Įgyvendinti 94 profesinės kompetencijos tobulinimo renginiai, 72 iš jų vyko
kolegijoje, 22 – už kolegijos ribų;

 Pravesta 92 seminarai.
 Pravesti 22 kursai (mokymai):

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

 trylika (40 akad. val.) Įžanginių socialinių darbuotojų padėjėjų kursų;
 keturi (40 akad. val.) Anglų kalbos kursai  pažengusiesiems B1 Intermediate

lygiu ir Anglų kalbos kursai pažengusiesiems B1/B2 Intermediate lygiu;
 trys (50 akad. val.) Siuvimo mokymo kursai pradedantiesiems;
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 Profesinės kompetencijos tobulinimo renginiuose dalyvavo 2486 dalyviai.
 Išduoti 1842 pažymėjimai renginių dalyviams: klausytojams, lektoriams,

organizatoriams.
 KT renginius organizavo ir vedė 190 lektorių.
 Įgyvendintų renginių trukmė – 962 akad. val.

3.1.2.3. Dalyvauti rengiant ESDF ir VTF
katedrų inicijuojamų konferencijų
įgyvendinime.

130.87  Eur Suorganizuotos 2 respublikinės  mokslinės – praktinės konferencijos:
 „Bendruomeninės paslaugos pertvarkos kontekste“;
 „Anglų kalba darbui, verslui ir komunikacijai: dabartis ir perspektyvos“. Lėšomis

pasinaudota.
3.1.2.4. Vesti paskaitas apskaitininko
specialybės studentams VšĮ „Profesijų
spektras“.

-
Pravesta. Lėšomis nepasinaudota.

3.1.2.5. Profesinės kompetencijos tobulinimo
renginių organizavimas įgyvendinant kolegijoje
vykdomus projektus.

-  Įgyvendinant projektą „Integralios pagalbos į namus
teikimas“ Marijampolės savivaldybėje.

Projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0002, vestas seminaras „Kliento ir darbuotojo
tarpusavio ryšių gerinimas“.

 Respublikinė -praktinėje konferencija
„Ekologiškas restorano verslas: pasirinkimas ar būtinybė“ įgyvendinant projektą

„Kulinarinis menas jaunimo užimtumui didinti ir socialinei integracijai skatinti“
(CASYS) Projekto Nr. 2015-1-BG01-KA204-014346.

 Konferencija „Sumanus valdymas viešajame sektoriuje:     inovatyvios antikorupcinės
priemonės“.
Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija. 2009–2014 m. Norvegijos finansinio
mechanizmo programa.
LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos ir Norvegijos
viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“
Projektas: „Sumanus valdymas viešajame sektoriuje per tvarią regioninę plėtrą“
Nr.NOR-LT10-VRM-01-K-01-007.

 Įgyvendinant projektą „Integralios pagalbos teikimas tikslinių grupių asmenims jų
namuose Prienų rajono savivaldybėje“. Projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0022.
Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų, dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis
kursai (40 akad. val.).

3.1.2.6. TSC dokumentų (Profesinės
kompetencijos tobulinimo pažymėjimų, registrų,

300 Eur Pažymėjimų spausdinimas, metodinės, padalomosios ir kitos medžiagos rengimas.
Lėšomis pasinaudota.
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kt.) rengimas. Metodinės, dalinamosios
medžiagos rengimas.
(PR-12) Ketinamų vykdyti studijų programų rengimas ir akreditavimas. Proceso vadovė Irena Sviliuvienė, Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai
1.1.1.1. Parengti ir teikti vertinimui Automobilių
eksploatavimo inžinerija studijų programą.

400,00
– darbo užmokesčiui
(300,00 – akreditavus
programą ir 100,00

suformavus studentų grupę).

Veikla įvykdyta. Planuotos lėšos nepanaudotos.
Pasikeitus aplinkybėms studijų programa Automobilių ir traktorių techninis
eksploatavimas pertvarkyta ir registruota nauju pavadinimu Automobilių techninis
eksploatavimas. Parengti studijų programos  studijų rezultatai, nuolatinių ir ištęstinių
studijų  planai, modulių aprašai. Patvirtinta Akademinės tarybos posėdyje 2017 m. kovo
13 d. Nr. AT-9-3. Suformuota pirmo kurso studentų grupė.

(PR-13) Vykdomų studijų programų tobulinimas ir akreditavimas. Proceso vadovė Irena Sviliuvienė, Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai
1.1.2.1. Parengti Verslo anglų kalbos  studijų
programos savianalizės suvestinę anglų kalba.

1500,00
(darbo užmokesčiui)

Atlikta 2016 m., lėšos nepanaudotos, nes apmokėta  taip pat 2016 m.
Atlikta iš dalies, nes SKVC atšaukė savianalizės pateikimą.

1.1.2.2. Parengti Teisės  studijų programos
savianalizės suvestinę anglų kalba.

1500,00
(vertimo paslaugoms)

Atlikta, savianalizės vertimui į anglų kalbą teikimas DU buvo 1597,79 Eur, vertimui
žodžiu vizito metu – 154,11 Eur., iš viso 2278,53 Eur.

1.1.2.3. Parengti Socialinio darbo studijų
programos savianalizės suvestinę anglų kalba.

1500,00
(vertimo paslaugoms)

Atlikta. Savianalizės ataskaita anglų kalba pateikta SKVC 2017 m. birželio mėn.
Panaudota 1991,80 Eur.

1.1.2.4. Parengti Šokio pedagogikos studijų
programos savianalizės suvestinę anglų kalba.

1500 Eur (vertimo
paslaugoms)

Atlikta iš dalies, nes kolegijos vadovybė nusprendė neteikti programos akreditavimui.
Parengta savianalizė lietuvių kalba. Lėšų panaudota nebuvo.

1.1.2.5. Studijų programų vykdymo analizė ir
aptarimas. Tobulinimo plano parengimas.

- Veikla įvykdyta.
Studijų programų komitetų protokolai:
 Informacinių sistemų technologijos. Protokolas Nr.1 2017-03-02;
 Automobilių techninis eksploatavimas. Protokolas Nr.1, 2017-03-01;
 Viešojo maitinimo. Protokolas Nr. 5. 2017-03-07;

Sausumos transporto logistikos technologijos. Protokolas Nr. 1., 2017-03-03.
1.1.2.6. Parengti Finansų ir ekonomikos studijų
programos tobulinimo planą pagal nustatytą
formą.

- Neparengtas. Studijų programa nebuvo akredituota.

1.1.2.7. Tęsti Buhalterinės apskaitos ir Finansų
ir ekonomikos studijų programų atnaujinimą
pagal studijų krypčių aprašus.

- Atlikta.

1.1.2.8. Parengti Buhalterinės apskaitos studijų
programos  savianalizės ataskaitą anglų kalba.

2060,00 (2000,00 – vertimo
paslaugoms

apmokėti; 60,00 –
kanceliarinėms priemonėms)

Atlikta. Panaudota 1817,52 Eur planuotų lėšų.

1.1.2.9. Parengti Žemės ūkio technologijų
studijų programos  savianalizės ataskaitą anglų

2060,00 (2000,00 - vertimo
paslaugoms

Atlikta, savianalizės vertimui į anglų kalbą teikimas DU buvo 270,31 Eur.
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kalba. apmokėti; 60,00 –
kanceliarinėms priemonėms)

1.1.3.1. Organizuoti programų komitetų
posėdžius ir/ar kitus renginius, pasikviečiant
socialinių partnerių atstovus.

- Vykdyta.

1.1.4.1. Atlikti vykdomų studijų programų
studentų ir jiems dėstančių dėstytojų apklausą
dėl programų realizavimo ir tobulinimo bei
teikti pasiūlymus katedroms ir dekanui.

- Veikla įvykdyta.
Katedros kuruojamų studijų programų komitetų protokolai:
Informacinių sistemų technologijos. Protokolas Nr.1 2017-03-02;
Automobilių techninis eksploatavimas. Protokolas Nr.1, 2017-03-01;
Viešojo maitinimo. Protokolas Nr. 5. 2017-03-07;

Sausumos transporto logistikos technologijos, protokolas Nr.1., 2017-03-03.
1.1.4.2. Atlikti absolventų ir darbdavių
nuomonės tyrimus pagal studijų programas.

- Atlikta.

1.1.4.3. Organizuoti apskrito stalo diskusijų
savaitę bendradarbiaujant su KPPAR
Marijampolės skyriumi ir su  socialiniais
parneriais, pasirašant bendradarbiavimo sutartis:
Buhalterinės apskaitos, Finansų ir ekonomikos,
pardavimų valdymo, Verslo valdymo, Įmonių ir
įstaigų administravimo.

180,00
(diskusijos dalyvių

priėmimui)

Iš dalies įvykdyta. Planuotų lėšų panaudota apie 10,00 Eur;
Verslo ekonomikos katedra,  bendradarbiaujant  su Kauno PPAR Marijampolės filialu,
2017 -11-02  organizavo apskrito stalo diskusiją. Renginyje dalyvavo įvairių verslo
įmonių ir valstybinių įstaigų atstovai. Diskutuota  dėl Buhalterinės apskaitos, Pardavimų
valdymo, Įmonių ir įstaigų administravimo specialistų kompetencijų poreikio.

1.1.4.4. Organizuoti apskrito stalo diskusijas su
socialiniais parneriais, pasirašant
bendradarbiavimo sutartis: AT, IT, VM, ST, ŽŪ

300,00
- diskusijos dalyvių

priėmimui:

Iš dalies įvykdyta. Planuotų lėšų panaudota apie 10,00 Eur.
Veikla iš dalies įvykdyta. Informacinių sistemų technologijos studijų programa.
Diskusija su Apto IT, UAB.  2017 m. kovo mėn. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

1.2.2.1. Studijų programose diegti modulinę
sistemą.

- Veikla įvykdyta.
Automobilių techninio eksploatavimo programa parengta ir pradėta vykdyti pagal
modulinio mokymo(si) sistemą.
Viešojo maitinimo studijų programa –parengtas  modulis „Profesinė komunikacija“.

1.2.3.1. Koreguoti studijų dalykų  ir studijų
programų tikslus bei rezultatus, tobulinti studijų
vertinimo metodų dermę.

- Atlikta.

1.2.3.2. Tobulinti  vykdomų studijų programų
dalykų  turinį, vertinimą vadovaujantis ECTS
sistemos principais.

- Veikla įvykdyta.
Akademinės tarybos 2017 m. kovo 13 d. posėdyje (protokolo Nr. AT-9-3) patvirtinta:
 Viešojo maitinimo studijų programos atnaujinimas – studijų rezultatų bei studijų  planų

parengimas;
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 Sausumos transporto logistikos technologijos studijų programos atnaujinimas – studijų
planų koregavimas;

 Informacinių sistemų technologijos studijų programos atnaujinimas – studijų  planų
koregavimas.

Pasikeitus studijų rezultatams ir planams, koreguoti dalykų aprašai.
Parengtos metodinės priemonės:
„Lengvųjų automobilių dujų įrangos eksploatavimas“.  Lektorius Mindaugas Šnipaitis;
„Automobilių gedimai“. Lektorius Mindaugas Šnipaitis;
„Aušinimo, stabdžių, langų plovimo skysčiai“. Lektorius Mindaugas Šnipaitis.

1.2.3.3. Tobulinti Socialinio darbo, Šokio
pedagogikos, ikimokyklinio ugdymo programų
planus, remiantis naujais studijų krypčių
aprašais.

- Atlikta.

1.2.3.4. Atnaujinti Šokio pedagogikos,
Socialinio darbo, Ikimokyklinio ugdymo,
Kultūros ir sporto vadybos, Teisės, Verslo anglų
kalbos, Sveikatingumo ir grožio verslo  studijų
programų turinį.

- Atlikta.

(PR-19) Studijų programos realizavimas. Proceso vadovė Irena Sviliuvienė, Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai. Etapų vadovai fakultetuose: Kęstutis
Traškevičius ir Vladas Beržanskis, dekanai
1.1.4. Plėtoti studentų, dėstytojų ir socialinių
partnerių komunikaciją, užtikrinant efektyvų
grįžtamąjį ryšį studijų kokybei gerinti.

1.1.4.1. Organizuoti renginį,
skirtą Socialinių darbuotojų
dienos minėjimui.

100,00
(40 Eur renginio dalyvių maitinimui,
60 Eur kanc. prekėms).

1.2.1. Užtikrinti studijų lankstumą ir
prieinamumą.

1.2.1.1. Didinti nuotoliniu
būdu dėstomų  dalykų
skaičių

-

1.2.1.2. Tęsti studijų programų  pertvarkymą
vadovaujantis ECTS sistemos principais.

- Veikla įvykdyta.
Akademinės tarybos posėdyje 2017 m. kovo 13 d. Nr. AT-9-3 patvirtinta:
 Viešojo maitinimo studijų programos atnaujinimas – Studijų rezultatų bei studijų

planų parengimas;
 Sausumos transporto logistikos technologijos studijų programos atnaujinimas:

nuolatinių ir ištęstinių studijų  planų koregavimas;
 Informacinių sistemų technologijos studijų programos atnaujinimas – nuolatinių ir

ištęstinių studijų  planų koregavimas.
Pasikeitus studijų rezultatams bei planams, koreguoti dalykų aprašai.

1.2.1.3. Rengti ir MOODLE aplinkoje talpinti - Veika vykdyta.
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dalykų  metodinę medžiagą  (praktinių darbų,
savarankiškų darbų, testų ir kt.).

MOODLE sistemoje parengti 9 nauji kursai (šiuo metu dar neakredituoti):
„3D grafika ir modeliavimas“. Lektorė Vilma Riškevičienė;
„Taikomoji matematika“ (3 ECTS). Lektorė Ginta Šnipaitienė;
„Programų inžinerijos pagrindai“. Lektorė Ginta Šnipaitienė;
„Programavimo pagrindai“. Lektorė Ginta Šnipaitienė;
„Geografinių informacinių sistemų pagrindai“.  Lektorė Vilma Riškevičienė;
„Informacinės technologijos“ (skirta atnaujintai AT studijų programai). Lektorė Daiva
Kalvaitienė;
„Interneto technologijos“ (skirta atnaujintai IT studijų programai). Lektorė Daiva
Kalvaitienė;
„Botanika ir augalų fiziologija“. Lektorė Irutė Matulaitienė;

„Teisė“ (skirta ŽŪ studijų programai). lektorė Ingrida Pucėtienė.
1.2.1.4. Rengti vaizdo paskaitas. - Veikla neįvykdyta.
1.2.1.5. Parengti Ūkininko ūkio apskaitos
dalyko mokymo medžiagą MOODLE aplinkoje.

- Atlikta.
Pasikeitus aplinkybėms neparengta „Ūkininko ūkio apskaita“ dalyko mokymo medžiaga,
tačiau parengta „Žemės ūkio įmonių apskaita“ dalyko medžiaga.

1.2.1.6.  Parengti  Maitinimo įmonių darbuotojų
ir Profesinės etikos dalykų mokymo medžiagą
MOODLE aplinkoje.

- Atlikta.

1.2.1.7. Parengti  ir MOODLE aplinkoje
patalpinti Logistikos ir Viešojo administravimo
dalykų mokymo medžiagą.

- Vykdyta iš dalies.
Atnaujinta „Viešasis administravimas“, „Verslo etiketas“, „Kokybės vadyba“,
„Logistika“ dėstomųjų dalykų medžiaga, koreguoti dalykų aprašai, tačiau nepateikti
MOODLE sistemoje.
Planuojama patalpinti 2018 m.

1.2.1.8.  Parengti  ir MOODLE aplinkoje
patalpinti Apskaitos politikos  dalyko mokymo
medžiagą.

- Vykdoma.
Birutė Petrošienė neparengė „Apskaitos politika“ dalyko mokymo medžiagos.
Parengė „Dokumentų valdymas“  ir „Apskaitos pagrindai“ dalykų medžiagą,  skirtą STV
studijų programai.

1.2.4.1. Organizuoti apskrito stalo diskusiją su
Kultūros ir sporto vadybos ir Verslo anglų
kalbos studijų programų profesinės veiklos
praktikų vadovais

100,00
(diskusijos dalyvių

maitinimui)

Atlikta. Diskusijos vyko 2017 m. gegužės mėn. Lėšų panaudota nebuvo.

1.3.4.1. Organizuoti renginį, skirtą Socialinių
darbuotojų dienos minėjimui.

100,00
(40 Eur renginio dalyvių

maitinimui,
60 Eur kanc. prekėms)

-
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2.2.1. Į Laisvai pasirenkamų dalykų sąrašą
įtraukti darbo rinkoje perspektyvias užsienio
kalbas

-
Atlikta. Sąrašas parengtas.

3.1.3.1. Organizuoti  KTU Ekonomikos ir verslo
fakulteto Įmonių valdymo papildomąsias ir
magistrantūros studijas VTF bazėje.

- Atlikta. Suformuota Verslo ekonomikos studijoms 1 grupė ( 6 studentai) ir 10 studentų
grupė Įmonių valdymo dalyko studijoms Alytuje.

3.1.3.1. Organizuoti MRU teisės edukologijos
papildomąsias ir magistrantūros studijas
kolegijos bazėje.

- Atlikta iš dalies. MRU teisės edukologijos magistrantūroje studijavo 13 studentų.

3.1.3.2. Organizuoti MRU teisės bakalauro
tęstines studijas kolegijos bazėje.

- Atlikta. MRU teisės bakalauro studijose studijavo 14 studentų.

5.6.2.1. Įsigyti naujausios mokomosios ir
mokslo literatūros studijų programoms:

- VTF iš viso: Atlikta. Išnaudota knygoms – 725,00 Eur /el. knygoms –275,00 Eur,
/prenumeratai –838,00 Eur.

Teisės 300,00 Atlikta. Įsigyta literatūros už 114 Eur  ir duomenų bazė už 1178 Eur.
Socialinio darbo 200,00 Atlikta. Įsigyta literatūros už 678 Eur.
Kultūros ir sporto vadybos 150,00 Atlikta. Įsigyta literatūros už 94 Eur.
Šokio pedagogikos 200,00 Neatlikta
Ikimokyklinio ugdymo 200,00 Atlikta. Įsigyta literatūros už 10 Eur.
Verslo anglų 300,00 Atlikta. Įsigyta literatūros už 31 Eur.
Sveikatingumo ir grožio verslo 300,00 Neatlikta.
Buhalterinės apskaitos 150,00 Atlikta. Įsigyta literatūros už 704,00.
Finansų ir ekonomikos 150,00
Įmonių ir įstaigų administravimo 150,00 Atlikta. Įsigyta literatūros už 496,00.
Pardavimų valdymo 350,00 -
Verslo valdymo 150,00 -
Automobilių eksploatavimo inžinerija 350,00 Atlikta. Įsigyta literatūros už 246,00.
Automobilių ir traktorių techninio
eksploatavimo

200,00 -

Informacinių sistemų technologijų 200,00 Atlikta. Įsigyta literatūros už 56,00.
Viešojo maitinimo 150,00 Atlikta. Įsigyta literatūros už 45,00.
Transporto logistikos technologijų 350,00 Atlikta. Įsigyta literatūros už 97,00.
Žemės ūkio technologijų 150,00 Atlikta. Įsigyta literatūros už 53,00
5.6.2.2. Sukurti edukacinę aplinką (dailės,
darbelių, dramos, žaidimų, socialinių įgūdžių
ugdymo užsiėmimams ir pan.).

1500,00
(kabineto įrangai ir

priemonėms)

Neatlikta. Lėšos nepanaudotos.
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(PR-23) Socialinės paramos teikimas. Proceso vadovas Mindaugas Šnipaitis,  Studijų skyriaus vedėjas
1.2.5.1. Tobulinti Akademinę studijų bazę. Planuota 350,00 Eur, išleista

500,00 Eur.
Už įvardytą sumą Akademinėje studijų bazėje pagal pateiktus pageidavimus koreguotos
formos ir atskaitos, eksportuoti kolegijos baigimo dokumentai į DAPKR sistemą,
koreguotos diplomų ir jų priedėlių spausdinimo formos, duomenų apie priimtus studijuoti
importavimas iš LAMA BPO. Diplomų ir jų priedėlių spausdinimo formos koreguotos
dėl pasikeitusių ŠMM reikalavimų profesinio bakalauro diplomo tekstui. Jos buvo
patvirtintos 2017 m. pavasarį, todėl reikėjo papildomų lėšų.

1.2.5.2. Operatyviai skelbti informaciją apie
akademinės bazės teikiamas galimybes ir
naujovės.

- Naujovių, apie kurias privalėtų žinoti studentais, Akademinėje studijų bazėje šiais metais
nebuvo. Studentams nuolat primenama, kad jie sektų savo studijų rezultatus bazėje ir apie
netikslumus pranešti Studijų skyriuje. Oficialiai tokia informacija skelbiama Kolegijos
tinklalapyje ir socialiniuose tinkluose du kartus per mokslo metus – skelbimas apie
rudens ir pavasario semestrų pabaigą.

1.3.3.1. Operatyviai skelbti informaciją apie
galimybes gauti materialinę ir socialinę paramą;

55000,00 Eur (iš ŠMM
skiriamų lėšų)

Aktuali informacija operatyviai skelbiama mokyklos tinklalapyje, mokyklos skelbimo
lentose ir socialiniuose tinkluose. Išsami ataskaita apie panaudotas pinigines lėšas
pateikta ataskaitos 1.5. punkte „Parama studentams – socialinė parama“.

1.3.3.2. Inicijuoti socialinių partnerių, galinčių
padėti teikti socialinę ir materialinę paramą;

- Kartu su Verslo ir technologijų fakulteto dekanu Vladu Beržanskiu pradėti pokalbiai su
Lietuvių automobilininkų sąjungos ir  Inter Cars Lietuva atstovais. Abi įmonės planuoja
2018 metais paremti kolegiją ir jos studentus finansiškai bei materialiai.

1.3.3.3. Atsižvelgiant į studentų nuomones,
nuolat tobulinti materialinės ir socialinės
paramos teikimo tvarką.

- 2017 m. nei studentai, nei kiti asmenys nuomonės dėl tvarkos tobulinimo nepateikė.
Studijų skyriaus darbuotojams esama tvarka taip pat priimtina, dėl to ji nebuvo keista.

(PR-25) Karjeros valdymas. Proceso vadovė Algirdė Adomaitytė, Karjeros centro vyresnioji specialistė
1.1.6.1. Atlikti  2016 m. absolventų įsidarbinimo
analizę.

- Dėl KVIS sistemos neveiksnumo informacija nepateikta.

1.1.6.2. Studentams skelbti ir organizuoti
karjeros renginius, paskaitas, seminarus,
susitikimus su įvairių specialybių atstovais dėl
įsidarbinimo bei praktikos atlikimo galimybių,
konsultuoti studentus karjeros planavimo
klausimais.

- Atlikta.

1.1.6.3. Bendradarbiauti su įmonių ir įstaigų
atstovais, siekiant stiprinti studentų karjeros
galimybių pažinimą.

- Nuolat vykdoma.

1.1.6.4. Organizuoti ir vykdyti studijų programų
populiarinimą studijų mugėse, regiono
mokyklose, kolegijoje.

- Atlikta.
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(PR-28). Tobulinimo veiksmų valdymas. Proceso vadovė Nijolė Margelevičienė, Vadovybės atstovė kokybei, aplinkosaugai bei profesinei saugai ir sveikatai)
5.3.1.1. Inicijuoti išorinį periodinį kolegijos
KVS atitikties ISO 9001:2015 standarto
reikalavimams auditą.

847,00
(audituojančiai firmai)

Išorinis periodinis kolegijos KVS atitikties ISO 9001:2015 standarto reikalavimams
auditas vyko 2017-06-13. Planuotos lėšos panaudotos.

5.3.1.2. Atlikti kolegijos KVS ir ESG 2015
standartų reikalavimų dermės analizę.

- Atlikta: palygintas ESG 2015 standartų ir gairių reikalavimų atitikimas Marijampolės
kolegijos kokybės vadybos sistemos reikalavimams.

5.3.2.1. Padalinių susirinkimuose diskutuoti
apie padalinių bei atskirų asmenų indėlį ir
atsakomybes, įgyvendinant kokybės politiką bei
akademinės etikos principus.

- Diskutuota Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedroje.

5.3.3.1. Tobulinti kolegijos Kokybės vadybos
sistemą.

- Išleistas ketvirtas Marijampolės kolegijos kokybės vadovo leidimas. Patobulintos 4
procedūros.

5.3.4.1. Organizuoti planinius vidaus auditus,
įvertinti korekcinių, tobulinimo veiksmų
poreikį, įgyvendinti reikalingus veiklos
gerinimo veiksmus.

1218,00 Atlikti 28 vidaus auditai. Vidaus auditų metu nustatytos 3 neatitiktys, pareikštos 25
pastabos, pateikti 82 siūlymai bei rekomendacijos; atliekami korekciniai bei prevenciniai
veiksmai. Panaudota 1174,50 Eurų.

5.3.4.2. Pagal poreikį vykdyti neplaninius
auditus, įvertinti korekcinių, tobulinimo
veiksmų poreikį, įgyvendinti reikalingus veiklos
gerinimo veiksmus.

174,00 Neplaninių auditų nevyko. Planuotos lėšos nepanaudotos.


