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Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2010 m. balandžio 1 d. 

 

Europos socialinio fondo agentūroje pasirašoma projekto „Studijų kokybės gerinimas mokymo(si) 
visą gyvenimą kontekste“ SFMIS VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-027 finansavimo ir administravimo 
sutartis 

 



Pasirašyta projekto „Kolegijų dėstytojų bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų, grįstų mokymo(si) 
inovacijomis tobulinimas stažuotėse“ SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-020 finansavimo ir 
administravimo sutartis Marijampolės kolegijoje 

Projekto veiklos įgyvendinamos iki 2012 m. rugsėjo 30 d.  

PROJEKTO APRAŠYMAS 

Pastaruoju metu aukštųjų mokyklų veiklą kritikuoja studentai, pasigendantys aukštesnės 
studijų kokybės, veiklos pasaulio atstovai, besiskundžiantys diplomuotų specialistų kvalifikacija, 
neatitinkančia realių darbo rinkos poreikių. Augantis tarptautinis bendradarbiavimas ir konkurencija 
įtakojo naują požiūrį į mokymąsi visą gyvenimą, apimantį naujų kompetencijų įgijimą ir anksčiau 
įgytų tobulinimą. Šios prielaidas patvirtina Pietų Lietuvos regiono specialistų poreikio tyrimai. Visa 
tai skatina atnaujinti Verslo vadybos ir administravimo studijų krypties programas, perorientuojant 
jas į aiškiai apibrėžtomis kompetencijomis grįstus modelius. Panaudojant ES fondų lėšas dėstytojai 
turės galimybę kelti kvalifikaciją, atnaujinti studijų programas, dalykų mokymo(si) modulius, juos 
išleidžiant leidiniais bei pateikiant daugialypėje terpėje. Studentams projekto įgyvendinimas 
sudarytų sąlygas įgyti naujausias dalykines žinias, perteiktas inovatyviais mokymo(si) metodais. 
Marijampolės kolegija yra vienintelė aukštoji mokykla Lietuvos Pietų regione, numatomos 
atnaujinti studijų programos vienos iš paklausiausių, todėl studijų programų atnaujinimas, studijų 
inovatyvumo didinimas ypač aktualus šiam regionui. Atnaujintos studijų programos turės įtakos 
institucijos konkurencingumo didinimui, tarptautiškumo skatinimui, o pagal naujus mokymo(si) 
metodus parengti specialistai lengviau įsilies į šalies verslo pasaulį.  

PRODUKTŲ IR REZULTATŲ RODIKLIAI 

Rodiklio pavadinimas Vienetai Reikšmė 

Atnaujintos studijų programos Skaičius 3,00 

Studentai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo 
programas 

Skaičius 45,00 

Dėstytojai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo 
programas 

Skaičius 20,00 

Rezultatų rodikliai 

Rodiklio pavadinimas Vienetai Reikšmė 

Teigiamai įvertintos studijų programos Skaičius 3,00 

Studentų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo valstybės pripažįstamą 
kvalifikaciją, dalis 

Procentai 80,00 

Bazinis: studentai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal formaliojo 
švietimo programas 

Skaičius 45,00 

Pokyčio: studentų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo valstybės 
pripažįstamą kvalifikaciją, skaičius 

Skaičius 36,00 

Dėstytojų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo neformaliojo švietimo 
programos baigimo pažymėjimus, dalis 

Procentai 90,00 

Bazinis: dėstytojai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal neformaliojo 
švietimo programas 

Skaičius 20,00 

Pokyčio: dėstytojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo Skaičius 18,00 



pažymėjimus, skaičius 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS 

 

 

Projekto įgyvendinimo pradžios akimirkos. 

Įgyvendintos ir įgyvendinamos veiklos 

Veiklos 
numeris 

Veiklos pavadinimas Pristatymas 

1.1.1 
Atnaujinamų studijų programų 
planų parengimas 

Atnaujinamos studijų programos: 



• 65303 S130 Verslo vadyba (120 kr.) — atnaujinama 66 
kr. 

• 65303 S129 Verslo informacijos sistemos (120 kr.) — 
atnaujinama 70 kr. 

• 65303 S128 Maitinimo verslo organizavimas (120 kr.) 
— atnaujinama 72 kr. 

Rezultatas: trijų studijų programų studijų planai (lietuvių 
ir užsienio kalbomis). 

Veiklos įgyvendinimo laikotarpis: 2010-08 – 2010-09 

1.1.1.1 
ES direktyvų ir kitų norminių 
aktų, standartų, nuostatų 
analizė 

Rezultatas: trijų studijų programų studijų planai (lietuvių 
ir užsienio kalbomis). 

Veiklos įgyvendinimo laikotarpis: 2010-08 – 2010-09 

1.1.2 
Studijų programų šakų 
atnaujinimas 

Rezultatas: Nauji studijų programų šakų (specializacijų) 
standartai. 

Veiklos įgyvendinimo laikotarpis: 2010-06 – 2010-07 

1.1.3 
Laisvai pasirenkamų dalykų 
sistemos sukūrimas 

Rezultatas: Parengta laisvai pasirenkamų dalykų sistema. 
Parengta 12 dalykų modulių. 

Veiklos įgyvendinimo laikotarpis: 2010-09 – 2010-12 

1.2.1 
Atnaujinamų studijų programų 
rengėjų mokymai 

Rezultatas:mokymo programos; metodinė ir dalomoji 
medžiaga; pravesti mokymai, kuriuose dalyvavo studijų 
programų rengimo komitetų nariai (14 narių). 

Veiklos įgyvendinimo laikotarpis: 2010-05 – 2010-06 

1.2.2 
Studijų programų modulių 
rengėjų mokymai 

Rezultatas: mokymo programos; metodinė ir dalomoji 
medžiaga; pravesti mokymai, kuriuose dalyvavo 
dėstytojai, rengiantys dalykų programas (20 dėstytojų).  

Veiklos įgyvendinimo laikotarpis: 2010-06 – 2010-07 

1.3.1 
Naujai įvedamų dalykų 
programų/ modulių rengimas  

Rezultatai: parašytos naujos studijų programose naujai 
įvedamų dalykų/modulių programos. 

Veiklos įgyvendinimo laikotarpis: 2010-10 – 2010-11 

1.3.2 
Atnaujinamų dalykų modulių 
rengimas 

Rezultatai: studijų programose atnaujinti dalykų 
moduliai. 

Veiklos įgyvendinimo laikotarpis:2010-10 – 2010-11 

1.3.3. Programų vertinimas 
Veiklos įgyvendinimo laikotarpis:2011-02 – 2011-04; 
2012-06 - 2012-09 

1.3.3.1. 
Tarpinis studijų programos 
vertinimas 

Rezultatas: Tarpinių vertintojų išvados. Koreguotos 
studijų programos. Veiklos įgyvendinimo laikotarpis: 
2011-02 – 2010-04 



1.3.3.2. 
Galutinis studijų programų 
vertinimas 

Rezultatas: Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos 
nutarimas, SKVC vertintojų išvados. 

Veiklos įgyvendinimo laikotarpis:2012-06 – 2012-09 

2.1.1 
Susipažinimas su ES patirtimi 
užsienyje  

Rezultatas: Perimti mokymo(si) metodų ir formų taikymo 
studijų procese gerąją patirtį, ECTS sistemos diegimo 
patirtį iš Europos Sąjungos šalių: Danija - Tietgen Verslo 
koledžas Odense; Belgija - SPACE  Europos verslo 
studijų ir kalbų tinklas; Jungtinės karalystės - Edingurgp 
Telford Koledžas. Sutartys ir ataskaitos. 

Veiklos įgyvendinimo laikotarpis: 2011-03 – 2011-06 

2.1.2 
Mokymasis Europinės kreditų 
perkėlimo ir kaupimo sistemos 
(ECTS,2008)  

Rezultatas: parengta kursų programa, padalomoji 
medžiaga, pažymėjimai. Pravesti mokymai, kuriuose 
dalyvavo dėstytojai, rengiantys dalykų programas (20 
dėstytojų).  

Veiklos įgyvendinimo laikotarpis: 2010-11 – 2010-12 

  

2.1.3 
Europinės kreditų perkėlimo ir 
kaupimo sistemos (ECTS, 
2008) diegimas 

 Rezultatas: trijų studijų programų studijų planai. 

 Veiklos įgyvendinimo laikotarpis: 2010-12 – 2010-12 

2.1.4 
Baigiamųjų darbų rengimo 
metodikos pagal ES standartus 
parengimas 

Rezultatas: Baigiamojo darbo rengimo metodika. 

Veiklos įgyvendinimo laikotarpis: 2011-06 – 2011-07 

2.2.1 
Studijų modulių parengimas 
užsienio kalba 

Rezultatas: Parengti anglų kalba moduliai. 

Veiklos įgyvendinimo laikotarpis: 2011-06 – 2011-07 

3.1.1 
Naujų mokymosi formų ir 
metodų studija  

Rezultatai: Mokymo programos; metodinė ir dalomoji 
medžiaga; pažymėjimai. 

Veiklos įgyvendinimo laikotarpis: 2011-08 – 2011-10 

3.1.2 
Naujų mokymosi formų ir 
metodų diegimas  

Rezultatai: dvi metodikos. 

Veiklos įgyvendinimo laikotarpis: 2011-10 – 2012-06 

3.1.2.1 
Į problemą orientuoto 
mokymo/si metodikos 
parengimas ir diegimas 

Rezultatai: Į problemą orientuoto mokymo/si metodika. 

  

  

3.1.2.2 

Savarankiškų darbų 
organizavimo, individualios 
konsultacijos derinimo su 
savarankišku darbu metodikų 
parengimas 

Rezultatai: Savarankiškų darbų metodika.  

  

3.1.2.3 
Studentų mokymai pagal 
atnaujintas studijų programas 

Pagal naujai parengtas studijų programas studijuos 45 
Verslo ir vadybos studijų krypties studentai. 

3.2.1 
Mokymo(-si) knygų 
parengimas ir leidyba 

Rezultatai.Išleistos trys knygos: 

•  Patiekalų ruošimo technologijos pagrindai. A. 



Laukaitienė (160 psl) 

•  Aptarnavimas paslaugų įmonėse. R. Andriukaitienė. D. 
Baltrūnaitė (600 psl.) 

Gamybos organizavimas maitinimo įmonėse. R. 
Labutienė (280 psl.) 

Veiklos įgyvendinimo laikotarpis: 2010-06 – 2011-11 

3.2.2 

Mokymo(-si) modulių 
rinkinių parengimas  

  

Rezultatai:  

parengti mokymo/si modulių rinkiniai naujai įvedamiems 
dalykams:  

• Internetinės technologijos. D. Visockienė (120 psl.) 

• Elektroninių parduotuvių kūrimas. D.Kalvaitienė (120 
psl.) 

• Elektroninės skaičiuoklės versle. G.Šnipaitienė(120 
psl.) 

• Šiuolaikinės programavimo technologijos. 
V.Riškevičienė (120 psl.) 

• Marketingo tyrimai. A. Pabedinskienė (150 psl.) 

parengti mokymo/si modulių rinkiniai atnaujinamiems 
dalykams:  

• Vadyba. V.Beržanskis (100 psl.) 

• Verslo ekonomika. N.Koncevičienė (100) psl. 

Veiklos įgyvendinimo laikotarpis: 2011-06 – 2012-05 

3.2.3 
E-mokymo(-si) priemonių 
daugialypėje terpėje kūrimas 

Rezultatai: Parengtos E-mokymo(si) priemonės. 

Veiklos įgyvendinimo laikotarpis: 2012-06 – 2012-08 

 

Projekto vadovė – Irutė Matulaitienė 
Projektinės veiklos skyriaus vedėja 
El. paštas: Irute.matulaitiene@mkolegija.lt 
Tel. 8 343 56899 
Projekto buhalterė – Dijana Kubilienė 
Vyriausioji buhalterė 
El. paštas: diana.kubiliene@mkolegija.lt 
Tel. 8 343 98889 


