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 Pratarmė 
 

Marijampolės kolegija (toliau – kolegija) – vienintelė Sūduvos regiono aukštoji mokykla, 

įsteigta Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1035, sujungus tuometines Marijampolės 

aukštesniąsias pedagogikos ir žemės ūkio mokyklas, įregistruota 2001 m. rugpjūčio 31 d. (Nr. 15AK, 

pažymėjimas Nr. M 000380). Aukštesnioji pedagogikos mokykla – dabar Edukologijos ir socialinio 

darbo fakultetas. Mokymo institucijos veiklos pradžia – prieš šimtmetį (1919 m.) įsteigta 

Marijampolės mokytojų seminarija, rengusi mokytojus pradžios mokykloms. Saugodama savo 

istoriją ir puoselėdama tradicijas, 2019 m. kolegijos bendruomenė minėjo ir šventė pedagogų rengimo 

100-metį. Aukštesnioji žemės ūkio mokykla – dabar Verslo ir technologijų fakultetas. Veiklos pradžia 

– 1926 m. Kvietiškyje įsteigta žemesnioji žemės ūkio mokykla, kurioje ūkininkų vaikai buvo mokomi 

moderniai ūkininkauti. 2012 m. rugsėjo 3 d. kolegija Valstybiniame registrų centre užregistruota kaip 

viešoji įstaiga. 

Kolegijos misija:  

Studentams: suteikti galimybes mokytis, įgyjant aktualias žinias, gebėjimus ir kompetencijas, 

įgalinančias efektyviai ir kūrybingai veikti pasirinktoje veiklos srityje. 

Miestui ir regionui: būti aktyviu savo krašto visuomenės ir verslo bendruomenės partneriu, 

užtikrinančiu paklausių aukštos kokybės specialistų rengimą ir kompetencijų tobulinimą. 

Lietuvai ir pasauliui: ugdyti kūrybingus, atsakingus, aktyvius savo valstybės piliečius, 

gerbiančius  šalies istoriją ir pasiekimus, atvirus pasauliui, ištikimus demokratijai ir žmonijos kultūros 

turtams. 

Kolegijos vizija: Marijampolės kolegija – kuriantis, atviras, dinamiškas Pietvakarių Lietuvos 

studijų, taikomųjų mokslų ir kultūros centras, tarptautiniais ryšiais susietas su pasaulio mokslo, 

studijų ir verslo bendruomene, plėtojantis socialinės partnerystės tinklus, užtikrinantis patrauklią ir 

kokybišką studijų aplinką, kurioje asmuo įgyja ir tobulina savo kraštui bei globaliam pasauliui 

reikalingas žinias ir gebėjimus. Marijampolės kolegija – atvira visuomenei, verslui, mokslui ir 

naujovėms, iniciatyvoms ir pokyčiams, dinamiška aukštoji mokykla, integruojanti tradicijas ir 

tarptautines tendencijas, kurianti kokybišką studijų aplinką ir sudaranti sąlygas sėkmingai studentų 

profesinei karjerai. 

2019 m. kolegijos bendruomenei buvo pilni pokyčių, susijusių su kolegijos ir padalinių 

vadovybės kaita, valdymo struktūros pertvarka, tačiau jais siekiama kurti pažangią kolegiją, 

rengiančią įvairių sričių specialistus ne tik Marijampolės savivaldybei, bet ir visam Pietvakarių 

Lietuvos regionui. 

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 

2019 m.  

 Studentų skaičius spalio 1 d. 

(SVIS sistemos duomenys) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.Socialinis darbas (SD) Iki 2019-08-31 

Kristina 

Dulinskienė, nuo 

2019-09-02 -dr. 

Salomėja 

Karasevičiūtė  

134 134 142 151 133 118 113 100 



5 
 

 

2.Teisė (TE) / Teisė ir 

viešieji pirkimai (TEV) 

Arūnas 

Žukauskas 
139 172 141 106 70 48 52 39 

3.Automobilių techninis 

eksploatavimas (AT) 

Daiva 

Kalvaitienė 
126 96 75 56 45 27 16 15 

4. Viešasis maitinimas / 

Maitinimo technologijos 

(VM) 

Raimonda 

Čelkienė  
18 43 75 64 43 17 8 - 

5. Vaikystės pedagogika 

(IP/VP) 

Iki 2019-03-31 

Alė 

Murauskienė, 

nuo 2019-04-01 

Rima 

Klasavičienė  

40 56 65 73 65 75 93 116 

6. Informacinių sistemų 

technologijos (IT)/ 

Informacinių sistemų 

technologijos ir 

kibernetinė sauga (ITK) 

Vilma 

Riškevičienė 

28 43 63 63 57 52 40 52 

7. Buhalterinė apskaita 

(BA) 

Birutė 

Petrošienė 
75 64 61 69 79 81 91 80 

8.Kultūros ir sporto 

industrijų vadyba (KS) 

Lina 

Jaruševičienė, 

nuo 2020-10-06 

Valė Sorakaitė 

44 57 60 49 40 39 34 20 

9. Įmonių ir įstaigų 

administravimas / 

Tarptautinio verslo 

administravimas (AD)/ 

Tarptautinio verslo 

vadyba (TV) 

Iki 2019-09-05 

Danė 

Papečkienė, nuo 

2019-09-06 dr. 

Regina Andriu-

kaitienė, nuo 

2020-10-05   

Kristina 

Miškinienė 

87 67 

 

 

51 

 

 

29 44 35 25 16 

10. Žemės ūkio 

technologija (ŽŪ) 

Iki 201-02-10 

Andrejus 

Jerešiūnas, nuo 

2019-02-11 

Irena 

Sviliuvienė 

73 61 43 38 24 8 - - 

11. Verslo vadyba ir 

Verslo valdymas (VV) 
- 74 73 41 11 11 0 - - 

12. Turizmo 

administravimas (TA) 
- 60 31 13 0 * - - - 

13. Šokio pedagogika 

(ŠP) 
- 14 13 12 8 8 0 - - 

14. Taikomosios 

užsienio kalbos (TK) 
- 27 20 10 0 * - - - 

15. Įvaizdžio stilistas 

(IV) 
- 14 6 5 5 * - - - 

16. Vežimo kelių 

transportu technologijos 

(VK) 

- 5 4 4 0 * - - - 
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* - programos išregistravimo metai 

 

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. - 

15 studijų programų, 2018-2019 vykdoma 13 programų, 2019-2020 ir 2020-2021 vykdoma po 12 

programų. Iš jų vienoje programoje (Automobilių techninis eksploatavimas) studijuoja paskutinė 

laida, daugiau studentų priimti nebeplanuojama. Taip pat priėmimo nuo 2020 m. nebevykdome ir į 

Kultūros ir sporto industrijų vadybos studijų programą, Sveikatingumo ir grožio verslo, Transporto 

logistikos technologijų studijų programas. Gausiausios programos visuose kursuose ir abiejose 

formose turinčios studentų yra  Vaikystės pedagogikos studijų programa - 116, Socialinio darbo – 

100,  Buhalterinės apskaitos – 80.  

Bendras studentų skaičius sumažėjo neženkliai (5 proc.) lyginant su 2019 m. Tam turėjo įtakos 

geresni 2020 m. priėmimo rodikliai. 2019 m. bendras studentų skaičius buvo sumažėjęs 7 proc. 

lyginant su 2018 m. (žiūrėti 1.1.5 skyrių apie studentų priėmimo rodiklius).  

2020 m. pakeisti šių studijų programų pavadinimai: 2020 m. sausio mėn. – Tarptautinio verslo 

administravimas į Tarptautinio verslo vadybą, Informacinių sistemų technologijos į Informacinių 

sistemų technologijos ir kibernetinę saugą, Verslo anglų kalba į Verslo anglų kalbą ir komunikaciją, 

2020 m. kovo mėn. - Verslo valdymas (Verslo studijų kryptis) į Darnaus verslo vadybą (Vadybos 

studijų kryptis). 

2020 m. pasikeitė šių studijų programų pirmininkai: direktorės 2020-10-05 įsakymu Nr. 1V-

102 patvirtinta Tarptautinio verslo vadybos studijų programos komiteto pirmininke – Kristina 

17. Finansai (FN) - 32 15 0 0 * - - - 

18. Lietuvių kalbos ir 

tikybos pedagogika (LT) 

- 
21 7 0 * - - - - 

19. Pradinio ugdymo 

pedagogika (PU) 

- 
13 6 0 * - - - - 

20. Finansai ir 

ekonomika (FE) 
- - 14 8 7 * - - - 

21. Transporto 

logistikos technologijos 

(TLT) 

Rimvydas 

Šoblinskas, 

Nuo 2020-10-05 

Daiva 

Kalvaitienė 

- - 30 51 73 98 87 52 

22. Verslo anglų kalba 

(VA)/ Verslo anglų kalba 

ir komunikacija (VAK) 

Odeta 

Gluoksnytė - - 14 19 17 18 13 36 

23. Sveikatingumo ir 

grožio verslas (SG) 

Živilė Myru 
- - 10 22 16 14 14 5 

24. Verslo informacijos 

sistemos (VI) 

- 
- 1 0 * - - - - 

25. Muzikos pedagogika 

(MP) 

- 
8 0 * - - - - - 

26. Socialinė 

pedagogika (SP) 

- 
20 0 * - - - - - 

27. Maitinimo verslo 

organizavimas (MV) 

- 
12 0 * - - - - - 

28. Kultūrinės veiklos 

vadyba (KV) 

- 
15 0 * - - - - - 

29. Darnaus verslo 

vadyba (DV)  

Nuo 2020-10-06 

Ilona 

Mulerenkienė 

- - - - - - - 25 

  1079 983 923 821 725 630 586 556 
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Miškinienė, Transporto logistikos technologijos studijų programos pirmininke – Daiva Kalvaitienė, 

o direktorės 2020-10-06 įsakymu Nr. 1V-103 patvirtinta Kultūros ir sporto industrijų vadybos 

pirmininke – Valė Sorakaitė, Darnaus verslo vadybos studijų programos pirmininke – Ilona 

Mulerenkienė. 
 

1.1.2. Naujų ir vykdomų studijų programų rengimo ir akreditavimo rodikliai 
 

Išoriniai studijų programų vertinimai jau nebevykdomi nuo 2018 metų. Vykdomų studijų 

išorinio vertinimo ir akreditavimo procedūros pagal naująją tvarką pradėtos įgyvendinti nuo 2020 m. 

sausio 1 d. pagal SKVC patvirtintą ir viešai paskelbtą studijų krypčių išorinio vertinimo 

planą. Kolegijos šiuo metu vykdomos studijų kryptys laikomos akredituotomis tol, kol nebus 

įvertintos. 

2020 m. pagal naują   ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodiką parengta viena 

nauja studijų programa - Transporto logistika. Studijų kokybės vertinimo centras, vadovaudamasis 

ekspertų parengtomis išorinio vertinimo išvadomis, šią studijų programą įvertino teigiamai (SKVC 

sprendimas 2020-10-02 Nr.SV2-22). 

2020 m. rugsėjo mėn. turėjome  pateikti Transporto inžinerijos studijų krypties savianalizės 

suvestinę, tačiau atsižvelgiant į tai, kad rengėme Transporto logistikos studijų programą (vadybos 

kryptis), atsisakėme Transporto inžinerijos studijų krypties vertinimo (2020 m. gegužės 25 d. Nr.KS-

111). Be to, neplanavome vykdyti priėmimo į Transporto logistokos technologijų ir Automobilių 

techninio ekploatavimo studijų programas Transporto inžinerijos kryptyje.   

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2017 m. nebevykdome priėmimo į Viešojo maitinimo studijų 

krypties Maitinimo technologijų studijų programą, atsisakėme Viešojo maitinimo studijų krypties 

vertinimo (2020-08-25 Nr. KS-179. 

2020 metai buvo pakeisti keletos studijų programų pavadinimai ir atnaujinti studijų tikslai ir 

studijų rezultai bei dalykų sąrašas studijų  programose. Siekdami, kad studijų programos pavadinimas 

tiksliai atspindėtų programos esmę ir tinkamai informuotų  stojančiuosius, darbdavius ir socialinius 

partnerius, Verslo anglų kalbos studijų programos pavadinimas pakeistas į Verslo anglų kalbos ir 

komunikacijos (2020-01-23 Nr.2S-127), nes pagrindinis kalbos tikslas versle – komunikuoti, todėl 

didesnis dėmesys turi būti skiriamas komunikacijos gebėjimų ugdymui. Tarptautinio verslo 

administravimo studijų programos pavadinimas pakeistas į Tarptautinio verslo vadybos (2020-01-29 

Nr. 2S-156), siekiant, kad būsimas specialistas gebėtų spręsti tarptautinio verslo problemas, reaguotų 

į tarptautinės rinkos pokyčius, įkurtų įmonę ir jai vadovautų. Informacinių sistemų technologijos 

studijų programos pavadinimas pakeistas į Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinės saugos 

(2020-01-29, Nr. SD-20), siekiant studentams suteikti daugiau aktualių dalykinių žinių, gebėjimų, 

atliepiant aktualiausias informacinių technologijų plėtojimo sritis: kibernetinis saugumas, asmens 

duomenų apsaugos politiką ir t.t.  Siekdami sukurti racionalią ir lanksčią studijų programų visumą 

kolegijoje bei sumažinti studijų programų skaičių toje pačioje studijų kryptyje, lanksčiai prisitaikyti 

prie sparčiai kintančių regiono darbo rinkos pokyčių, taip atliepiant darnios plėtros koncepciją, Verslo 

valdymo studijų programos pavadinimas pakeistas į Darnaus verslo vadybos (2020-03-26, Nr.KS-81) 

ir įvestos specializacijos (Transporto logistika, Kultūros ir sporto industrijų vadyba, Sveikatingumo 

ir grožio verslas, Agroverslas), kurios leis studentams gilinti žinias pasirinkotje verslo srityje. 

 

1.1.3. Studijų programų rengimo ir akreditavimo rezultatai 
 

Parengta viena ketinama vykdyti studijų programa – Transporto logistika (vadybos studijų 

kryptis) ir akredituota SKVC  (SKVC sprendimas 2020-10-02 Nr.SV2-22). Kadangi priėmimas per 

LAMA BPO jau buvo pasibaigęs, per tiesioginį priėmimą (spalio – lapkričio mėn.) suformuoti grupės 

nepavyko. Studijų programų rengimo ir akreditavimo rezultatai pateikti 2 lentelėje.  
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2 lentelė. Studijų programų rengimo ir akreditavimo rezultatai 

 

Studijų programų 

rengimo ir 

akreditavimo veiklos 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Parengta naujų 

studijų programų, vnt. 
5 6 4 3 2 1 0 0 0 1 

Iš jų akredituota SKVC, 

vnt.  
5 3 2 2 2 1 - - - 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 - 1 - 

Iš jų: 

akredituota 

maksimaliam terminui 

- 1 - - - - - 1 - - 

akredituota minimaliam 

terminui 
- - 4 4 2 1 2 - - - 

neakredituota - - 1 - - 1 - 1* - - 

laukiama išvadų - - - - - - 2 - 1 - 

Parengta ir teikta 

vertinti savianalizė, 

vnt. (išorinis 

vertinimas bus 

vykdomas kitais 

metais) 

- - 2 - 2 - - - - - 

*- dėl neakredituotos Teisės studijų programos buvo teikta apeliacija ir kreiptasi į teismą. 

 

LR Seime patvirtinus Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimus, kuriais numatytas 5 

kvalifikacinio lygmens programų įgyvendinimas aukštosiose mokyklose, 2020 m. buvo planuojama 

rengti  naujas 5 lygio programas: Socialinio darbuotojo padėjėjo, Sveikatos ir grožio paslaugų verslo 

specialisto, Pardavimų organizavimas, Apskaita,  Apgyvendinimo paslaugų organizavimas,  Turizmo 

paslaugų organizavimas. Tačiau nesant poįstatyminių teisės aktų, planuotos 5 lygio trumposios 

studijų programos nebuvo parengtos ir neteiktos vertinti.  
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Pasiūlymai veiklai tobulinti 

Pasitelkus veiklos atstovus (darbdavius, socialinius partnerius ir kt.), įvertinti studijų 

programų rezultatų ir dalykų atitikimą rinkos ir technologijų raidos iššūkiams ir pagal poreikį 

atnaujinti studijų rezultatus ir programų turinį, orientuojant į ECTS sistemos tolimesnį diegimą. 

Pasirengti studijų krypčių vertinimo procesui pagal naują studijų krypčių vertinimo metodiką. 

Stiprinti socialinių partnerių įtraukimą į studijų programų komitetų ir darbo grupių veiklą.  

Sukurti racionalią ir lanksčią studijų programų visumą kolegijoje, programų lankstumą 

užtikrinti per specializacijas. 

Siekiant užtikrinti efektyvų grįžtamąjį ryšį studijų kokybei gerinti, reikia plėtoti komunikaciją 

tarp studentų, dėstytojų ir socialinių partnerių.  

Pradėti rengti V lygio trumpąsias studijų programas ir atsiradus poįstatyminiams teisės aktams 

teikti vertinimui bei pradėti vykdyti 2021 m. rudenį. 
 

1.1.4.  Studentų skaičiaus dinamika pagal studijų programas, studijų formas bei 
finansavimo pobūdį 

 

2020 m. gruodžio mėn. 31 d. kolegijoje studijavo  525 studentai, tai yra  7 proc. mažiau negu 

2019 m. gruodžio 31 dienai (1 pav.). Nors priimtųjų skaičius 2020 m. lyginant su 2019 m. beveik 

dvigubai didesnis, studentų skaičiaus sumažėjimą lyginamuoju laikotarpiu lėmė studentų 

„nubyrėjimas“. Didesnis studentų skaičiaus mažėjimas stebimas Verslo ir technologijų fakultete 

(VTF). Tam įtakos turi tai, kad VTF vykdomos penkios studijų programos, Edukologijos ir socialinio 

darbo fakultete – septynios, kuriose studijuoja 38 proc. didesnis studentų skaičius. Be to, 2020 m. į 

pirmą kursą VTF  buvo priimta 43 studentai, ESDF – 153. 

 

 
1 pav. Studentų skaičiaus kaita 2018–2020 m. gruodžio 31 d. 

 

2020 m. gruodžio 31 d., kaip ir 2019 m. tuo  pačiu laikotarpiu, daugiausia kolegijos studentų, 

t. y. 26,29 proc. studijavo Verslo ir viešosios studijų krypčių grupės programose (žr. 2 pav.). 

Socialinius mokslus studijavo 18,48 proc. kolegijos studentų, inžinerijos mokslus – 12,76 proc. 

Lyginamuoju laikotarpiu išaugo studentų, studijuojančių Ugdymo mokslus– nuo 16,34 proc. 2019 m. 

iki 20,95 proc. ir Humanitarinius mokslus -  nuo  1,95 proc. 2019 m. iki 5,71 proc. 2020 m. tokį pokytį 

lėmė didesnis priimtųjų skaičius į šias studijų kryptis. 2020 m. pastebimas mažesnis studijuojančiųjų 
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skaičius Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupėje, nes į šią kryptį 2020 m. nebuvo vykdomas 

priėmimas. 

 

 

2 pav. Studentų dalis proc. pagal studijų krypčių grupes 2019-2020 m. gruodžio 31 d. 

 

Studentų skaičius pagal studijų programas ir studijų formas 2018–2020 m. pateikiamas 

3 lentelėje. 

3 lentelė. Studentų skaičius pagal studijų programas ir studijų formas 2018–2020 m. 

Studijų programos pavadinimas 

Studentų skaičius 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 

NS IS Iš 

viso 

NS IS Iš 

viso 

NS IS Iš 

viso 

ESDF 

Darnaus verslo vadyba - - - - - - 12 9 21 

Kultūros ir sporto industrijų vadyba  29 11 40 15 20 35 3 16 19 

Sveikatingumo ir grožio verslas  - 14 14 0 14 14 - 7 7 

Socialinis darbas  21 98 119 24 86 110 17 80 97 

Teisė  1 42 43 0 46 46 0 18 18 

Teisė ir viešieji pirkimai - - - - 11 11 0 21 21 

Vaikystės pedagogika  6 71 77 10 82 92 20 90 110 

Verslo anglų kalba  13 - 13 11 - 11 7 - 7 

Verslo anglų kalba ir komunikacija - - - - - - 8 15 23 

Iš viso ESDF  70 236 306 60 259 319 67 256 323 

VTF 

Automobilių techninis 

eksploatavimas  
10 24 34 1 14 15 1 15 16 

Buhalterinė apskaita  5 74 79 4 81 85 5 69 74 

Informacinių sistemų technologijos 14 35 49 0 36 36 2 30 32 

Informacinių sistemų technologijos 

ir kibernetinė sauga 
- - - - - - 6 6 12 

Įmonių ir įstaigų administravimas  10 26 36 10 15 25 1 16 17 

Maitinimo technologijos 1 16 17 0 8 8 - - - 

Žemės ūkio technologijos 2 7 9 - - - - - - 

Transporto logistikos technologijos  32 61 93 21 66 87 9 42 51 

Iš viso VTF  74 243 317 36 220 256 24 178 202 

Iš viso kolegijoje  144 479 623 96 479 575 80 445 525 

28,24

16,34

19,54

17,9

6,39

8,2

1,95

1,4
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20,95

18,48

12,76
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Kaip matyti iš 3 lentelėje pateiktų duomenų, lyginamuoju laikotarpiu daugiausiai studentų 

studijuoja ESDF Vaikystės pedagogikos ir Socialinio darbo studijų programose, VTF – Buhalterinės 

apskaitos ir Transporto logistikos technologijų studijų programose. 

Kolegijoje studijos vykdomos nuolatine ir ištęstine studijų formomis. 2020 m. gruodžio 31 d. 

nuolatine forma studijavo 80 studentų, ištęstine – 445. Studentų skaičiaus pagal studijų formas 

dinamika 2018–2020 m. gruodžio 31 d. pateikta 3 paveiksle. 

 

 
3 pav. Studentų skaičiaus pagal studijų formas dinamika 2018-2020 m.  

 

Tikėtina, kad nuolatinės studijų formos studentų skaičiaus mažėjimui  įtaką turi kasmet 

augantis studentų, derinančių darbą su studijomis, skaičius. 

2018 m. apie 50 proc. studentų studijavo valstybės finansuojamose (VF) vietose, 2019 m. 

buvo žymus VF vietose studijuojančių studentų skaičiaus sumažėjimas (VF vietose studijuojančių 

studentų buvo tik 34 proc. nuo visų studijuojančiųjų), tuo tarpu 2020 m. VF vietose studijuojančių 

studentų skaičius išaugo, nes per bendrąjį priėmimą buvo priimta daugiau studentų į VF vietas, nei į 

valstybės nefinansuojamose (VNF). 2020 m.  285 studentai studijavo VF vietose, VNF - 240 (žr. 4 

pav.). 

 

 
 

4 pav. Studentų skaičiaus pagal finansavimo pobūdį dinamika 
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1.1.5. Studentų priėmimo rodiklių dinamika 
 

Bendrajame priėmime 2020 m. dalyvavo 36 aukštosios mokyklos (17 universitetų – 12 

valstybinių ir 5 privatūs bei 19 kolegijų – 12 valstybinių ir 7 privačios). 

2020 m. bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas metu LAMA BPO prašymus pateikė ir 

bent vieną pageidavimą įrašė 30 281 brandos atestatus turintis asmuo (2019 m. – 28 523).  

Per du etapus vykusius konkursus įveikė ir studijų sutartis su aukštosiomis mokyklomis 

pasirašė 20 237 stojantieji, (2019 m. – 19 255), t. y. 5 proc. daugiau negu 2019 m. Studijų sutartis 

pasirašė 11 372 šių metų abiturientai (2019 m. – 11 974). Lietuvos abiturientų, palyginus su 

praėjusiais metais, vėl sumažėjo: bendrojo ugdymo mokyklose šiemet įteikti 20 879 brandos atestatai 

(2019 m. – 21 988), profesinio mokymo įstaigose – 3 781 (2019 m. – 4 093). 

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus minimalius rodiklius ir mažiausią stojamąjį 

konkursinį balą valstybės finansuojamoms vietoms užimti ar studijų stipendijai gauti pagal pateiktus 

pageidavimus tenkino 16 869 asmenys (2019 m. – 16 291). Į Lietuvos kolegijų valstybės 

finansuojamas studijų vietas 2020 m. buvo priimta 4428 pirmakursiai (2019 m – 4664).  Į valstybės 

nefinansuojamas studijų vietas priimtas 5721 pirmakursis (2019 m. - 4825). Remiantis žurnalo 

„Reitingai“ duomenimis, 2019-2020 m. į valstybines kolegijas priimtų studentų skaičiaus pokytis 

proc. pateiktas 4 lentelėje. 

 
4 lentelė. 2019-2020 m. į valstybines kolegijas priimtų studentų skaičiaus pokytis proc. 

Aukštoji mokykla 

Priimta studentų Bendras 

pokytis 

 
2020 2019 

Marijampolės kolegija 155 84 85 

Klaipėdos valstybinė kolegija 968 563 72 

Panevėžio kolegija 323 189 71 

Alytaus kolegija 209 145 44 

Šiaulių valstybinė kolegija 377 304 24 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 226 191 18 

Vilniaus technologijų  ir dizaino kolegija 418 388 8 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 166 157 6 

Kauno technikos kolegija 294 392 -25 

Kauno kolegija 1664 1840 -10 

Utenos kolegija 235 219 -7 

Vilniaus kolegija 2237 2275 -2 

 

Kaip matyti iš pateiktų duomenų, didžiausias pokytis 2020 m. užfiksuotas Marijampolės 

kolegijoje, kur buvo priimta beveik dvigubai daugiau pirmakursių. Daugumoje valstybinių kolegijų 

bendras stojančiųjų pokytis teigiamas. Didžiausias neigiamas pokytis stebimas Kauno technikos 

kolegijoje, didžiosiose Vilniaus ir Kauno kolegijose taip pat fiksuotas neigiamas pokytis.  
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Marijampolės kolegija vykdė priėmimą per LAMA BPO ir tiesioginį priėmimą. 2020 m. 

studentų priėmimas vykdytas į 8 studijų programas. Per LAMA BPO buvo skelbtas priėmimas į 

Socialinio darbo, Vaikystės pedagogikos, Buhalterinės apskaitos, Verslo anglų kalbos ir 

komunikacijos, Informacinių sistemų technologijų  ir kibernetinės saugos, Darnaus verslo vadybos, 

Tarptautinio verslo vadybos studijų programas, į Teisė ir viešųjų  pirkimų studijų programą skelbtas 

tik tiesioginis priėmimas. Per LAMA BPO priėmimą atitinkamame etape dėl per mažo stojančiųjų 

skaičiaus buvo atsisakyta tęsti priėmimą į Tarptautinio verslo vadybos studijų programą. 

2020 m. spalio 1 d. į pirmą kursą priimta studijuoti 196 studentai, 2019 m. tuo pačiu 

laikotarpiu buvo priimta 157 (žr. 5 pav.). Per pastaruosius trejus metus stebimas žymus priimtųjų 

skaičiaus mažėjimas Verslo ir technologijų fakultete. Tam įtakos turi ir mažėjantis informatikos bei 

inžinerijos studijų krypčių grupių studijų programų populiarumas. 2020 m. nebuvo vykdomas 

priėmimas į inžinerijos studijų krypčių grupės programas. 

 

5 pav. Priimtųjų skaičiaus kaita fakultetuose 2018–2020 m. spalio 1 d. 

Vertinant priimtųjų skaičių pagal finansavimo pobūdį, stebimas teigiamas pokytis priimtųjų į 

valstybės finansuojamas vietas (žr. 6 pav.). Valstybės finansuojamų vietų (VF) skaičiaus didėjimas 

tikėtina susijęs su didesniu valstybės finansuojamų vietų skyrimu atitinkamoms studijų kryptims, taip 

pat ir su studentų konkursiniais balais, kurie buvo pakankami užimti valstybės finansuojamas vietas. 

 

 

6 pav. Priimtųjų skaičiaus kaita pagal finansavimo pobūdį 2018–2020 m. spalio 1 d. 
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Populiariausios tarp stojančiųjų, kaip ir ankstesniais metais, buvo Vaikystės pedagogikos, 

Socialinio darbo studijų programos. Sėkmingas priėmimas buvo ir į naujas studijų programas: į 

Verslo anglų kalbos ir komunikacijos studijų programą priimti 29 pirmakursiai, į Darnaus verslo 

vadybos - 25, į Informacinių sistemų technologijų ir kibernetinės saugos – 19  (žr. 5 lentelę).  

 

5 lentelė. Priimtųjų skaičius pagal studijų programas 2020 m. spalio 1 d. 

Studijų programos pavadinimas 
Priimta studentų 

VF VNF VNF/ST* Iš viso 

Buhalterinė apskaita 16 8   24 

Darnaus verslo vadyba 15 10   25 

Informacinių sistemų technologijos ir 

kibernetinė sauga 
12 7   19 

Teisė ir viešieji pirkimai   11   11 

Socialinis darbas 22 14 2 38 

Vaikystės pedagogika 18 32   50 

Verslo anglų kalba ir komunikacija 13 16   29 

*VNF/ST – valstybės nefinansuojama studijų vieta su studijų stipendija 

LAMA BPO duomenimis valstybės finansuojamų studijų vietų sutartis su kolegijomis 

pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 6,03, o nefinansuojamose vietose – 4,72. Kolegijose, 

kuriose stojamųjų egzaminų nėra, vidutiniai balai žemesni, jie nesiekia 6 balų, o valstybės 

nefinansuojamose vietose – ir 5 balų, išskyrus atvejus, kai mokyklos prideda papildomų balų už jų 

nusistatytus rodiklius. 

Kolegijoje 2020 m. studijų sutartis pasirašiusiųjų į valstybės finansuojamas vietas ir valstybės 

nefinansuojamas vietas su studijų stipendija vidutinis konkursinis balas siekė 5,76 balo, į valstybės 

nefinansuojamas vietas – 5,7. Pirmakursių vidutiniai konkursiniai balai pagal studijų programas 

pateikti 7 pav. 

 

 

7 pav. Priimtųjų 2020 m. vidutiniai konkursiniai balai pagal studijų programas 
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Nagrinėjant vidutinius priimtųjų konkursinius balus pagal studijų programas, nustatyta, kad 

aukščiausi konkursiniai balai yra pakviestųjų studijuoti į Buhalterinės apskaitos, Vaikystės 

pedagogikos Informacinių sistemų technologijų ir kibernetinės saugos, Verslo anglų kalbos ir 

komunikacijos studijų programas. 

1.2. STUDIJŲ PROCESAS IR REZULTATAI 

 

1.2.1.  Studijų programų realizavimas ir Studijų rezultatų baigiamojo vertinimo 
rodiklių analizė 

 

A. Studijų programos realizavimo procesas  

 

Pagal procedūrą MK PR – 19 „Studijų programos realizavimas“ kolegijos studijų programos 

realizavimo procese išskiriami trys etapai: 1.Teorinis ir praktinis mokymas; 2.Praktikos atlikimas; 

3.Vertinimas. Studijų programos realizavimo procesui pagal kolegijos kokybės vadybos sistemą yra 

nustatyti 4 monitoringo rodikliai (19.1.Dėstytojų kvalifikacinės sudėties atitiktis studijų programoje 

proc. (100 proc.); 19.2. Studentų, neturinčių akademinių skolų sk. (proc. ne mažiau 80 proc.); 19.3. 

Lėšos skirtos dalyko studijų realizavimo materialinei bazei atnaujinimui, įskaitant literatūrą (Eur, ne 

mažiau nei 0,5 proc. nuo biudžeto); 19.4. Mokslo metais nutraukusiųjų studijas skaičiaus ir bendro 

studentų skaičiaus santykio rodiklis (maks. 34, min. 5 proc.) (žr. 6 lentelė).   

 
6 lentelė. Monitoringo rodikliai 

 

 
2016-

2017 

2017-

2018 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

19.1. Dėstytojų kvalifikacinės 

sudėties atitiktis studijų 

programoje proc. (100 proc.);  

87,5 66,7 69,23 66,67 100 

19.2. Studentų, neturinčių akade-

minių skolų, skaičius (proc., ne 

mažiau kaip 80 proc.);  

94 95,4 93,6 98,4 96,77 

 

 

19.3. Lėšos, skirtos dalyko studijų 

realizavimo materialinei bazei at-

naujinti, įskaitant literatūrą (Eur, 

ne mažiau nei 0,5 proc. nuo 

biudžeto);  

13608/ 

191928

3 = 0,7 

14078/ 

1851761

= 

0,76 

22818,5/ 

1700000 = 

1,3 

19375,50/ 

1624500 = 

1,2 

10380,98 

/1384081= 

0,75 

19.4. Mokslo metais nutraukusiųjų 

studijas skaičiaus ir bendro 

studentų skaičiaus santykio 

rodiklis (maks. 34, min. 5 proc.).  

17,89 19,45 13,34 17,55 13,6 

 

 

19.1. Dėstytojų kvalifikacinės sudėties atitiktis studijų programose - 2020-2021 m.m. sudaro 

100%.  

Dėstytojų kvalifikacinės sudėties atitiktis studijų programose yra 100 proc., t.y. visose studijų 

programose studijų krypties dalykus dėsto nemažiau kaip 10 proc. mokslininkų,   

2018-2019 m.m. sudaro 69,23 %  (ESDF – 100 %, t.y. nuosekliai gerinant situaciją pasiektas 

reikiamas rodiklis. VTF – 42,9 %, t.y. netenkina keturiose studijų programose). Šis rodiklis 2019-

2020 m.m.   sudarė 66,67% , nes rodiklis pablogėjo VTF programose, nes  dėstytojų kvalifikacinės 

sudėties atitiktis tenkino tik dviejose programose, t.y. 33,33 % (IT, TL). Tačiau 2020-2021 m.m. 

abiejuose fakultetuose dėstytojų kvalifikacinės sudėties atitiktis studijų programose sudaro 100%, nes 

studijų krypties dalykus studijų programose dėsto daugiau dėstytojų, turinčių mokslinį laipsnį. 
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Mokslo laipsnį turinčių dėstytojų dėstomų krypties dalykų studijų kreditų skaičiaus dalis turi 

būti ne mažiau 10%. Studijų programų dalis, kuriose tenkinamas dėstytojų kvalifikacinės atitikties 

rodiklis, pateikta 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. (tenkinančių progr. skaič. iš 

vykdomų progr. skč.) 

2016-2017 m.m. 2017-2018 m.m. 2018-2019 m.m. 2019-2020 m.m. 2020-2021 m.m. 

ESDF 
87,5  

(7 iš 8) 

85,71  

(6 iš 7) 

100  

(6 iš 6) 

100 

(6 iš 6) 

100 

(7 iš 7) 

VTF 
87,5  

(7 iš 8) 

50,0  

(4 iš 8) 

42,9 

(3 iš 7) 

33,33 

(2 iš 6) 

100  

(5 iš 5) 

MK 87,5  66,7  69,23  66,67 100 

 

Toliau analizuojama dėstytojų kvalifikacinės sudėties atitiktis konkrečiose studijų 

programose ir pateikiama 8 lentelėje.  

 
8 lentelė. Dėstytojų kvalifikacinė sudėtis 2014–2018 m. 

 

Studijų programa 

Mokslo laipsnį turinčių dėstytojų dėstomų krypties dalykų  

ECTS kreditų skaičiaus procentas 

2016–2017 

m.m. 

2017-2018 

m.m. 

2018-2019 

m.m. 

2019-2020 

m.m. 

2020-2021 

m.m. 

ESDF 

Socialinis darbas 15,6 20,0 22,2 26,7 40,0 

Teisė ir viešieji pirkimai 13,3 15,2 15,2 17,4 17,4 

Kultūros ir sporto 

industrijų vadyba 

15,6 17,8 13,3 17,4 11,1 

Verslo anglų kalba 11,1 11,1 13,3 11,1 10,6 

Vaikystės pedagogika  8,0 8,0 10,0 11,5 11,5 

Sveikatingumo ir grožio 

verslas 

13,3 11,1 10,9 11,1 13,0 

Darnaus verslo vadyba 

(pradėta vykdyti 2020 

m.) 

- - - - 24,4 

VTF 

Automobilių techninis 

eksploatavimas  

12,5 6,7 6,3 - 18,5 

Buhalterinė apskaita 3,0 2,2 4,2 3,0 11,1 

Įmonių ir įstaigų 

administravimas 

25,0 27,4 40,6 9,6 25,9 

Informacinių sistemų 

technologijos  

25,0 15,6 21,9 15,6 31,1 

Transporto logistikos 

technologijos  

12,5 28,9 34,4 29,6 20,0 

Žemės ūkio technologija  18,8 11,9 6,3 - - 

 

2020-2021 m.m visose ESDF ir VTF studijų programose dirba pakankamas skaičius mokslo 

laipsnį turinčių dėstytojų, t. y. ne mažiau kaip 10 procentų krypties dalykų apimties dėsto mokslo 

laipsnį turintys dėstytojai. Ypatingai išsiskiria socialinio darbo studijų programa, kurioje net 40 % 

krypties dalykų apimties dėsto mokslų daktarai, Informacinių sistemų technologijų studijų programa 

– 31,1 %, Įmonių ir įstaigų administravimo studijų programa – 25,9 %. 
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Taip pat visose studijų programose dirbantys dėstytojai turi ne žemesnį kaip magistro arba 

jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį. 

 

19.2. Studentų, neturinčių akademinių skolų, skaičius (proc., ne mažiau kaip 80 proc.) – 

96,77 proc. Tačiau šis rodiklis nėra visiškai tikslus, nes rudens semestro skolininkai paaiškėja tik 

pasibaigus semestrui, t. y. 2021 m. sausio pabaigoje – vasario pradžioje. 

Kolegijoje nelikviduotų akademinių įsiskolinimų 2020 m. turėjo 18 studentų, 2019 m. turėjo 

10 studentų. 2020 m. nelikviduotų akademinių įsiskolinimų turėjo daugiau ištęstinių studijų studentai, 

tai yra 14 studentų (77,78 % nuo visų studentų, turinčių nelikviduotų akademinių įsiskolinimų). 

 

 

 
 

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

 

ESDF 2020 m. pabaigoje nelikviduotų akademinių įsiskolinimų turėjo 13 studentų (2018 m. 

jų turėjo 15, 2017 m. – 11 ESDF studentų. Studentų, neturinčių akademinių skolų, santykinė dalis 

tenkina rodiklio reikalavimus ir turi tendenciją svyruoti: mažiausia ji buvo 2018 m. (95,51 %), 

didžiausia – 2019 m. (100,0 %), o  2020 m. – 95,72 % (NS – 93, 33 %  ir 96,31 %). (žr. 8 pav.). ESDF 

daugiausia akademinių įsiskolinimų turėjo Kultūros ir sporto industrijų vadybos studijų programos 

studentai bei Teisės ir viešųjų pirkimų studijų programos studentai (atitinkamai 6 ir 5 studentai). 

VTF  2020 m. pabaigoje nelikviduotų akademinių įsiskolinimų turėjo 5 studentai.  2020 m. 

studentų, neturinčių akademinių įsiskolinimų buvo 98,04 % (NS - 100%; IS – 97,69%). Lyginant su 

2019 m. padidėjo 1,24 procentinio punkto, o lyginant su 2018 m. – 4,14 procentinio. Pastaraisiais 

metais VTF mažėja studentų, turinčių akademinių įsiskolinimų, skaičius. (žr. 8 pav.). VTF 

daugiausiai akademinių įsiskolinimų turėjo Automobilių techninio eksploatavimo studijų programos  

ir Transporto logistikos technologijų studijų programos studentai (atitinkamai 2 ir 3 studentai).    

Akademinių skolų turėjimą dažniausiai nulemia tai, kad studentai dėl sunkios finansinės 

padėties turi derinti studijas su darbu,  lanko paskaitas pagal galimybes, o taip pat nemaža dalis 

studentų nepakankamai geba studijuoti savarankiškai,  nesugeba arba nenori naudotis nuotolinių studijų 

galimybėmis ir kt. Studijų rezultatus dalinai įtakoja dalykų dėstytojų ir studijų programų komitetų 

pirmininkų prevencinis darbas su silpnesnių gebėjimų ar/ir jau turinčiais akademinių įsiskolinimų 

studentais. 

 

19.3. Lėšos, skirtos dalyko studijų realizavimo materialinei bazei atnaujinti, įskaitant 

literatūrą (Eur, ne mažiau nei 0,5 proc. nuo biudžeto) – 0,75 proc.   

Bendra materialinės bazės atnaujinimui skirta lėšų suma 2020 m. yra 10380,98 7 Eur , t.y.  

53,57 proc. mažesnė nei 2019 m. (19375,50 Eur).  Reikšmingai mažesnė bendra materialinės bazės 
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atnaujinimui skirta lėšų suma buvo 2019 m., tai yra 85 proc. mažiau nei 2018 m. 2020 m. ESDF 

studijų reikmėms skirtos lėšos neženkliai skiriasi nuo 2019 m. (atitinkamai 1974 Eur ir 1981). VTF 

2020 m. skirta 598,17 Eur daugiau nei 2019 m.  

ESDF 2020 m. buvo skirta 1981 Eur studijų realizavimo atnaujinimui, įskaitant literatūrą (2019 

m. – 1974 Eur, 2018 m. – 8581 Eur, 2017 m. – 2218 Eur). Studijų realizavimui ESDF skirtos lėšos 

kasmet dažniausiai svyruoja apie 2000 eurų. Į šias lėšas paprastai įskaičiuojamos lėšos, skirtos naujos 

literatūros bei Infolex teisės aktų sistemos metinių interaktyvių licencijų, kurios reikalingos Teisės ir 

viešųjų pirkimų programos vykdymui, įsigijimui. 2018 m. lėšos buvo ženkliai padidėjusios (iki 8581 

Eur), nes tais metais buvo įrengtos dvi specialios auditorijos (213 a. ir 214 a.) Vaikystės pedagogikos 

studijų programos realizavimui. (žr. 9 pav.) 

VTF studijų materialinei bazei, praktinio mokymo įrangai įsigyti ir atnaujinti 2020 ir 2019 m. 

lėšų nebuvo skirta (2018 m. - 12 448,50 Eur, 2017 m. - 8790,56 Eur). Mokomajai literatūrai, 

vadovėliams (taip pat ir el. knygoms) įsigyti ir prenumeruoti 2020 metams buvo skirta  2071, 17 Eur. 

Lyginant su 2019 m. (1473,00 Eur), skiriamų lėšų mokomajai literatūrai padidėjo 29 proc. Taip pat 

2020 m. gauta 137,58 Eur parama knygoms iš fizinių ir juridinių asmenų. (žr. 9 pav.) Tai lėmė ir 

ketinamos vykdyti Transporto logistikos studijų programos parengimas, didėjantis studentų skaičius 

bei geresnė kolegijos finansinė situacija.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

Kolegijos studentai taip pat turi galimybę naudotis EBSCOhost mokslo duomenų baze, 

jungiantis tiek nuotoliniu būdu su individualiu prisijungimu, tiek Kolegijos Informacijos ir studijų 

šaltinių centre. Taip pat studentams sudaryta galimybė prisijungti prie VGTU ir KTU elektroninių 

knygų. Studijų programų dalykų studijų realizavimo pagerinimui nuotoliniu būdu įsigyta kameros, 

garsiakalbiai, ausinės, įsegamų mikrofonų komplektas ir t.t.. Išvardintam studijų dalykų realizavimui 

išleista 6328,81 Eur. Todėl bendros lėšos, skirtos dalyko studijų realizavimo materialinei bazei at-

naujinti, įskaitant literatūrą,  2020 m. sudaro 10380,98 Eur. 

 

19.4. Mokslo metais nutraukusiųjų studijas skaičiaus ir bendro studentų skaičiaus santykio 

rodiklis (maks. 34, min. 5 proc.). Rodiklio reikšmės 2016 m. – 17,89; 2017 m. – 19,45, 2018 m. – 

13,34, 2019 m. – 17,55, 2020 m. – 13,6 (304+255 – 559 st nutraukė 76) 

Iš viso per 2019-2020 m.m. studijas nutraukė 76 studentai (2018-2019 m.m. – 108 studentai, 

2017-2018 m.m. – 113 studentų), iš jų nuolatinėse studijose 9 studentai, o ištęstinėse - 67  studentai. 

Studentų nubyrėjimo kaita fakultetuose pateikta   10-11 paveiksluose  ir 9 lentelėje. 
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10 pav. ESDF studentų nubyrėjimo kaita, proc.              11 pav. VTF studentų nubyrėjimo kaita, proc 

  
 

Studentų nubyrėjimas ESDF nuolatinėse studijose per paskutinius trejus studijų metus 

pasižymėjo augimo tendencija, t.y. buvo mažiausias – 2017-2018 m. m. (6,2 %) ir didžiausias 2019-

2020 m. m. (15,1 %), o ištęstinėse studijose svyravo: mažiausias buvo 2019-2020 m. m. (12,6 %), 

didžiausias – 2018-2019 m. m. (17,9 %). 2020 m. daugiausia nuolatinėje studijų formoje studijas 

nutraukė Kultūros ir  sporto industrijų vadybos studentų (31,3 %), o ištęstinėje studijų formoje – 

Teisės ir viešųjų pirkimų studijų programos studentų (21,6 %). (žr. 9 lentelę). 

 
9 lentelė. Studentų nubyrėjimo kaita fakultetuose 2017-2020 metais 

 

Studijų programos 

2017-2018 m. 2018-2019 m.  2019-2020 m. 

Nutraukusiųjų 

studijas sk. 
% 

Nutraukusiųjų 

studijas sk. 
% 

Nutraukusiųjų 

studijas sk. 
% 

VTF 

NUOLATINĖS STUDIJOS  

Automobilių techninis 

eksploatavimas 

5 23.8 2 20,0 0 - 

Buhalterinė apskaita  0 0 3 17,6 1 2,5 

Įmonių ir įstaigų 

administravimas 

  
1 10,0 0 - 

Informacinių sistemų 

technologijos  

(ir kibernetinė sauga) 

12 28.6 4 16,0 0 - 

Transporto logistikos 

technologijos 

3 13.6 5 14,7 0 - 

Maitinimo technologijos 

(Viešasis maitinimas)  

3 9.6 NS forma nevykdoma Programa nevykdoma 

Žemės ūkio technologija  3 17.6 1 10,0 Programa nevykdoma 

Iš viso: 26 13,3 16 13,01 1 2,6 

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS 

Automobilių techninis 

eksploatavimas 

12 28,2 12 38,7 1 6,7 

Buhalterinė apskaita  5 57,4 9 14,8 12 14,5 
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Studijų programos 

2017-2018 m. 2018-2019 m.  2019-2020 m. 

Nutraukusiųjų 

studijas sk. 
% 

Nutraukusiųjų 

studijas sk. 
% 

Nutraukusiųjų 

studijas sk. 
% 

Įmonių ir įstaigų 

administravimas  

4 27,1 1 3,1 1 6,7 

Informacinių sistemų 

technologijos  

(ir kibernetinė sauga) 

6 19,3 4 13,8 10 2,7 

Transporto logistikos 

technologijos 

9 29,0 8 20,0 11 16,7 

Maitinimo technologijos 5 33,0 1 4,0 3 37,5 

Žemės ūkio technologija  3 20,1 1 7,6 2 0,8 

Iš viso: 50 30,6 41 23,5 38 17,51 

Bendras VTF: 76 21,9 57 15,6 39 15,29 

ESDF 

NUOLATINĖS STUDIJOS 

Socialinis darbas 3 9,1 0 0,0 1 4,2 

Vaikystės pedagogika - - 1 16,7 0 0,0 

Kultūros ir sporto industrijų 

vadyba 
3 7,7 6 20,0 5 31,3 

Verslo anglų kalba ir 

komunikacija 
0 0,0 3 23,1 2 15,4 

Iš viso: 6 6,2 10 14,7 8 15,1 

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS 

Socialinis darbas 9 9,5 14 15,2 10 11,2 

Vaikystės pedagogika 7 11,5 9 12,7 5 8,6 

Teisė ir viešieji pirkimai 12 20,0 14 34,2 11 21,6 

Kultūros ir sporto industrijų 

vadyba 
- - 2 18,2 2 10,5 

Sveikatingumo ir grožio 

verslas 
3 20,0 2 14,3 1 7,1 

Iš viso: 31 13,1 41 17,9 29 12,6 

Iš viso ESDF 37 11,1 51 17,2 37 13,0 

 

Bendras studentų nubyrėjimas 2019-2020 m. m. (13,0 %), lyginant su 2018-2019 m. m. (17,2 

%), yra sumažėjęs daugiau kaip 4 procentiniais punktais ir visose studijų programose neviršija 34  

procentų, t. y. tenkina nustatytus reikalavimus. 

2020 m. nutraukusiųjų studijas skaičiaus ir bendro studentų skaičiaus santykio rodiklis  VTF  

yra 15,29 % Rodiklio reikšmė tenkina nustatytus reikalavimus. Studentų „nubyrėjimas“ 2020 m. yra 

mažiausias per paskutiniuosius trejus metus. Ištęstinėse studijose didžiausias studentų „nubyrėjimas“ 

buvo 2018 m. (30,6%), mažiausias - 2020 m. (17,51%). Nuolatinėse studijose didžiausias 2018 m. 

(13,3%), mažiausias 2020 m. (2,6%). 2020 m. nuolatinėje studijų formoje studijas nutraukė tik 

Buhalterinės apskaitos  studijų programos studentai (2,5 %), o ištęstinėje studijų formoje daugiausia 

studentų išsibraukė iš Maitinimo technologijų studijų programos (37,5 %).  Tai vienintelė studijų 

programa kolegijoje, kurioje viršijamas nustatytas reikalavimas (34 %). (žr. 9 lentelę prieduose).  

Dauguma studijas nutraukusių studentų tai padarė savo noru, tačiau buvo ir išbrauktų iš 

studentų sąrašų dėl finansinių įsipareigojimų nevykdymo, nepažangumo, neužsiregistravimo po 

akademinių atostogų. 

 

Pasiūlymai Studijų programos realizavimo proceso veiklai tobulinti 

 

1. Įsigyti naujausios mokomosios ir mokslo literatūros Socialinio darbo, Teisės ir viešųjų 

pirkimų, Vaikystės pedagogikos, Darnaus verslo vadybos, Kultūros ir sporto industrijų 

vadybos, Verslo anglų kalbos ir komunikacijos, Sveikatingumo ir grožio verslo studijų 

programų realizavimui. 

2. Įsigyti 8 licencijas darbui su kompiuterizuota teisės aktų sistema Infolex.Praktika. 
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3. Prenumeruoti EBSCO duomenų bazę. 

4. Tobulinti dėstytojų didaktinę kompetenciją. 

5. Organizuoti A2 ir B1/B2 lygio anglų kalbos kursus kolegijos dėstytojams. 

6. Organizuoti seminarą dėstytojams apie studento mokymosi motyvacijos stiprinimą. 

 

 

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 (21.1. Studijas baigusiųjų skaičius; 21.2. Leidimą ginti baigiamąjį darbą ir (ar) 

laikyti kvalifikacinį egzaminą gavusiųjų skaičiaus santykis su visu baigiamojo kurso studentų 

skaičiumi (proc.); 21.3. Teigiamą studijų rezultatų baigiamąjį vertinimą gavusiųjų procentas (ne 

mažiau kaip 90 proc.); 21.4.Studijų rezultatų baigiamųjų įvertinimų vidurkis pagal studijų programas 

(siekiamybė ne mažiau nei 7); 21.5. Neatitikčių skaičius dėl baigiamojo vertinimo). Monitoringo 

rodikliai pateikti 10 lentelėje.  
 

10 lentelė. Monitoringo rodikliai 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Studijas baigusiųjų skaičius 258 212 196 206 147 143 
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 98,1 100 92,86 

Teigiamą studijų rezultatų baigiamąjį vertinimą 

gavusiųjų procentas (ne mažiau kaip 90 proc.)  

98,7 99,0 97,03 99,0 100 100 

Studijų rezultatų baigiamųjų įvertinimų vidurkis pagal 

studijų programas (siekiamybė ne mažiau nei 7);  

8,4 8,14 8,12 8,18 8,36 8,41 

Neatitikčių skaičius dėl baigiamojo vertinimo. 0 0 0 0 0 0 

 

Baigusių studijas studentų skaičiaus kaita matoma 12–14 paveiksluose.  

 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 pav. Absolventų skaičius ESDF                                      13 pav. Absolventų skaičius VTF 
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14 pav. Absolventų skaičius pagal studijų formas kolegijoje  

 

Bendras absolventų skaičius kolegijoje 2020 m., lyginant su 2019 m., sumažėjo neženkliai 

2,72 %,  tačiau lyginant su 2018 m. bendras baigiančiųjų skaičius sumažėjo 28,5 %, ir tai yra susiję 

su mažėjančiu bendru studentų skaičiumi.  

Studijas baigusiųjų skaičius per paskutinius ketverius metus svyruoja. Tačiau atkreiptinas 

dėmesys į tai, kad nuolatinių studijų absolventų skaičius turi tendenciją mažėti, o ištęstinių studijų 

absolventų skaičius išliko beveik toks pat, kaip ir 2019 m. (žr. 14 pav.) 

Studentų pasirengimą ginti baigiamuosius darbus matome 11 lentelėje. 

 
 

11 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 

2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020 

ESDF 
Nuolatinės 

studijos 
100 95,1 89,7 78,6 94,4 97,4 100 100 

Ištęstinės 

studijos 
98,4 98,5 92,7 92,8 96,8 98,4 100 100 

ESDF  

iš viso: 
99,2 97,2 91,7 88,7 95,7 98,1 100 100 

VTF 
Nuolatinės 

studijos 
100 100 100 100 97,5 100 100 100 

Ištęstinės 

studijos 
100 91,1 100 100 100 100 100 100 

VTF  

iš viso: 
100 95,6 100 100 98,8 100 100 100 

 

2020 m. visų ESDF ir VTF studijų programų baigiamųjų kursų studentai, gavę leidimą ginti 

baigiamąjį darbą, gavo ir teigiamą studijų rezultatų baigiamąjį vertinimą. Bendras gavusių leidimą 

ginti baigiamąjį darbą studentų skaičiaus santykis su visu baigiamojo kurso studentų skaičiumi ESDF 
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yra 88,7 %. Lyginant su 2019 m. ir 2018 m. šis santykis sumažėjo, nes didesnis skaičius studentų 

prieš baigiamųjų darbų gynimą katedroje išėjo akademinių atostogų. Bendras gavusių leidimą ginti 

baigiamąjį darbą studentų skaičiaus santykis su visu baigiamojo kurso studentų skaičiumi VTF yra 

100 %. Leidimą ginti baigiamąjį darbą gavusiųjų skaičiaus santykis su visu baigiamojo kurso studentų 

skaičiumi yra 92,86  %. 

Baigiamųjų darbų įvertinimų vidurkiai 2020 m. tarp studijų formų mažiau skyrėsi ESDF( NS-

8,27, IS- 8,38), ženkliau skyrėsi VTF studijų formose  (NS-8,61, IS – 8,39) (žr. 12 lentelė). 

 
12 lentelė. Studijų rezultatų baigiamųjų įvertinimų vidurkių palyginimas 

 

ESDF VTF 

Studijų 

programos 

pavadini-

mas 

Vertinimų 

vidurkis 

2020 m. 

Vertinimų 

vidurkis 

2019 m. 

Vertinimų 

vidurkis 

2018 m. 

Studijų 

programos 

pavadini-

mas 

Vertinim

ų 

vidurkis 

2020 m. 

Vertinimų 

vidurkis 

2019 m. 

Vertini

mų 

vidurki

s 

2018 m. 

Nuolatinė studijų forma 

Socialinis 

darbas 

8,58 8,25 8,00 Buhalterinė 

apskaita 

9,30 7,33 - 

Kultūros ir 

sporto 

industrijų 

vadyba 

7,90 8,62 8,75 Įmonių ir 

įstaigų 

administravi

mas 

8,70 8,33 7,66 

    Transporto 

logistikos 

technologijos 

7,82 7,50 7,80 

Viso: 8,27 8,31 7,90 Viso: 8,61 7,72 7,73 

Ištęstinė studijų forma 

Socialinis 

darbas 

8,50 8,82 8,58 Buhalterinė 

apskaita 

8,80 - 8.8 

Teisė  8,14 8,57 7,52 Maitinimo 

technologijos  

8,60 7,29 8,5 

Vaikystės 

pedagogika 

8,41 8,60 8,19 Transporto 

logistikos 

technologijos 

7,78 8,00 - 

Sveikatingu

mo ir grožio 

verslas 

8,33 8,14 9,38     

Viso: 8,38 8,63 8,23 Viso: 839 7,65 8,65 

Iš viso 

ESDF: 

8,35 8,52 8,11 Iš viso VTF: 8,50 7,69 8,19 

 

ESDF studijų rezultatų baigiamųjų įvertinimų vidurkis per paskutinius trejus metus turi 

tendenciją svyruoti: aukščiausias vidurkis buvo 2019 m. (8,52), o mažiausias – 2018 m. (8,11).  

Nuolatinėse studijose 2020 m. aukščiausi baigiamieji įvertinimai buvo Socialinio darbo studijų 

programos absolventų (8,58), o žemiausi – Kultūros ir sporto industrijų vadybos studijų programos 

absolventų (7,90). Ištęstinėse studijose aukščiausi įvertinimai buvo Socialinio darbo (8,50), o 

žemiausi – Teisės (8,14) studijų programos absolventų.  

VTF studijų rezultatų baigiamųjų įvertinimų vidurkis per paskutinius trejus metus taip pat turi 

tendenciją svyruoti: aukščiausias vidurkis buvo 2020 m. (8,50), o mažiausias – 2019 m. (7,69).  

Nuolatinėse studijose 2020 m. aukščiausi baigiamieji įvertinimai buvo Buhalterinės apskaitos 

darbo studijų programos absolventų (9,30), o žemiausi – Transporto logistikos technologijų studijų 

programos absolventų (7,82). Ištęstinėse studijose išlieka tokios pačios tendencijos: aukščiausi 
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įvertinimai buvo taip pat Buhalterinės apskaitos studijų programos absolventų (8,80), o žemiausi – 

Transporto logistikos technologijų studijų programos absolventų (7,78). 

Pastebėtina, kad visose studijų programose studijų rezultatų įvertinimų vidurkis viršija 7 balus.  

Tai tenkina nustatytus reikalavimus, nes kolegijos bendras studijų rezultatų baigiamųjų įvertinimų 

vidurkis pagal studijų programas yra 8,41.  (siekiamybė ne mažiau nei 7). Neatitikčių dėl baigiamojo 

vertinimo užfiksuota nebuvo. (žr. 9 lentelę.) 

 

Pasiūlymai Studijų rezultatų baigiamojo vertinimo proceso veiklai tobulinti 
 

1. Rengiant Socialinio darbo studijų programos studentų baigiamuosius darbus, paieškoti 

naujesnių ir dar kolegijoje nenagrinėtų temų, didesnį dėmesį skirti socialinio darbo profesijos 

atskleidimui. 

2. Vaikystės pedagogikos studijų programos baigiamuosiuose darbuose skirti daugiau dėmesio, 

sudarant apklausos anketas ir atlikti gilesnius tyrimus, išsamesnę surinktų duomenų analizę.  

3. Rengiant Kultūros ir sporto industrijų vadybos studijų programos studentų baigiamuosius 

darbus, atkreipti dėmesį į metodinius baigiamųjų darbų reikalavimus, kad būtų aiškiai suformuluota 

darbo tema ir būtų atliekamas konkrečią temą atitinkantis tyrimas; atkreipti dėmesį į darbuose bei 

prezentacijose pasitaikančias gramatines ir stiliaus klaidas, išsamų temos plėtojimą ir naudotos 

literatūros pateikimą; baigiamųjų darbų pristatymuose daugiau dėmesio skirti praktiniam 

išanalizuotos temos pritaikymo pateikimui.  

4. Rengiant Sveikatingumo ir grožio verslo studijų programos studentų baigiamuosius darbus 

atkreipti dėmesį į pasitaikančias gramatines klaidas, tikslinti literatūros sąrašus ir daugiau remtis 

šiuolaikine literatūra, daugiau dėmesio skirti tikslesnei analizei. 

5. Teisės studijų programos studentų baigiamųjų darbų vadovams rekomenduotina skirti 

papildomą dėmesį pradiniam baigiamųjų darbų ruošimo etapui, siekiant užtikrinti teigiamus 

baigiamųjų darbų galutinius rezultatus. 

6. Rengiant Automobilių techninio eksploatavimo studijų programos baigiamuosius darbus, 

atsižvelgti į 2020 m. Kvalifikavimo komisijos pastabas dėl temų šiuolaikiškumo, aktualumo ir 

įvairovės. 

7 Baigiamųjų darbų vadovams rekomenduotina užtikrinti, kad baigiamųjų darbų literatūros 

šaltinių sąrašuose būtų ne mažiau kaip trys šaltiniai anglų kalba ir šaltinių iš EBSCO duomenų bazės. 

8. Užtikrinti, kad visi baigiamieji darbai būtų patikrinti plagijavimo sistemoje. 

9. Pasiekti, kad rengiant Baigiamuosius darbus būtų laikomasi BD rengimo reglamento 

reikalavimų dėl literatūros ir informacijos šaltinių lietuvių ir užsienio kalbomis sąrašo ir šaltinių 

citavimo.  

         11. Rekomenduoti Kvalifikavimo komisijoms, kad, pasibaigus baigiamųjų darbų  gynimui, 

komisijos nariai įvertintų baigiamųjų darbų praktinę vertę ir komisijos įvertinimas būtų 

užprotokoluotas. 

 

1.2.2. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 
 

Informacija apie bendradarbiavimą su socialiniais partneriais pateikta 13 lentelėje. 

 
13 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 

Marijampolės socialinės rūpybos įstaigos Profesinės veiklos praktikų organizavimas 

Marijampolės Nevyriausybinės 

organizacijos 

Profesinės veiklos praktikų organizavimas 
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Institucijos pavadinimas Bendradarbiavimo formos 

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 

 VDU Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio 

inžinerijos, Bioekonomikos plėtros bei 

Agronomijos fakultetai,  Lietuvos sporto 

universitetas. 

Bendradarbiavimas tobulinant studijų procesą bei 

specialistų parengimą, rengiant mokslines-

praktines konferencijas, seminarus, dalijimasis 

akademine, metodine ir dalykine patirtimi.  

Marijampolės profesinio rengimo centras. Bendradarbiavimas keičiantis ir dalijantis patirtimi, 

gerinant studentų praktinio mokymo galimybes ir 

didinant praktinio mokymo priemonių bei įrangos 

naudojimą bei prieinamumą. 

Žemės ūkio bendrovės, įvairios įmonės ir 

organizacijos, kuriose, be kitų tarpusavio 

įsipareigojimų, studentai atlieka profesinės 

veiklos praktikas. 

Bendradarbiavimas gerinant specialistų rengimo 

kokybę, absolventus integruojant į darbo rinką, 

dalinantis profesine patirtimi, vertinant parengtų 

specialistų gebėjimus ir kompetencijas, 

organizuojant profesinės veiklos praktikas. 

 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad sudarytų sutarčių dėl profesinės veiklos praktikų organizavimo 

skaičius turi tendenciją svyruoti. Sudarytų sutarčių skaičius dėl profesinės veiklos praktikų matomas 

15 paveiksle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ESDF sutarčių dėl profesinės veiklos praktikų organizavimo skaičius 2020 m. lyginant su 

ankstesniais metais ženkliai sumažėjo. 2020 m. iš viso buvo sudaryta 211 trišalių sutarčių dėl 

profesinės veiklos praktikų organizavimo (2019 m. – 391 sutartys, 2018 m. – 343 sutartys, 2017 m. 

– 382 sutartys). 

Sumažėjimą sąlygojo mažesnis profesinės veiklos praktiką atlikusių studentų skaičius ir tai, 

kad kai kuriems studentams ji buvo įskaityta. Didžiausias sutarčių dėl profesinės veiklos praktikų 

skaičius buvo 2019 metais. 
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2020 m. VTF pasirašė  pasirašė 212 trišalių praktikos sutarčių (2019 m. – 181; 2018 m. – 239; 

2017 m. - 281) su įvairiomis institucijomis dėl studentų profesinių veiklos praktikų. Sutartys 

profesinės veiklos praktikoms atlikti pasirašomos ir su tomis institucijomis ir įmonėmis, su kuriomis 

yra pasirašytos ilgalaikio bendradarbiavimo sutartys (UAB Mantinga; UAB Arvi ir Ko, UAB 

Marijampolės pieno konservai ir kt.).  

1.3. ABSOLVENTŲ KARJERA 

 

2020 m. kolegiją baigė 143 absolventai. 

14 lentelė. Absolventų skaičiaus dinamika 

Metai 2018 2019 2020 

Studentų skaičius 196 140 143 

 

Kolegijoje yra nuolat vykdoma absolventų įsidarbinimo stebėsena. Absolventų įsidarbinimo 

duomenys renkami praėjus 6 mėn. po studijų baigimo. Duomenys patikslinami, praėjus vieneriems 

metams po studijų baigimo ir vėliau nuolat atnaujinami.  

Kolegijos absolventų karjeros stebėsena 2020 m. buvo vykdoma remiantis Užimtumo 

tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (UT), Karjeros valdymo informacinės 

sistemos (KVIS) duomenimis bei studijų programų komitetų pirmininkų pateikta informacija.  

Pagal UT duomenis, 2020 m. absolventų įsidarbinimo rodiklis siekė 76,19 proc., šis rodiklis  

yra mažesnis nei ankstesniais metais: 2019 m. absolventų įsidarbinimo rodiklis buvo 92,64 proc., 

2018 m.– 90,31 proc.  2020 m. UT buvo registruotas 21 kolegijos absolventas (8 baigę studijas 2019 

m., 13 absolventų baigusių studijas 2020 m.), iš kurių įsidarbino 16 baigusių šias studijas programas: 

Įmonių ir įstaigų administravimo - 2 absolventai, Kultūros ir sporto industrijų vadybos – 4, 

Informacinių sistemų technologijų – 2, Automobilių techninio eksploatavimo – 1, Transporto 

logistikos technologijų – 2, Buhalterinės apskaitos -1, Socialinio darbo – 3.  

Absolventų karjeros stebėsena vykdoma, remiantis Karjeros valdymo informacine sistema 

(KVIS) (žr. 15 lentelę). Reikšminga, kad absolventų įsidarbinimo pagal studijų kryptį procentas taip 

pat auga: nuo 57.09 proc. 2017 m. iki 66.57 proc.  

 

15 lentelė. Absolventų įsidarbinimo rodikliai, proc. 

Metai 2017 2018 2019 

Įsidarbinę absolventai 60.7 66 67.1 

Įsidarbinę pagal studijų kryptį 57.09 62.50 66.57 

 

Pagal dirbančių absolventų rodiklį (67,1 proc.) kolegija užima septintą vietą tarp valstybinių 

kolegijų – KVIS dalyvių  (žr. 16 pav.). 
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16 pav. Valstybinės kolegijos pagal dirbančių 2019 m. absolventų procentinę dalį (KVIS duomenys) 

 

Vertinant kolegijos dirbančių absolventų rodiklius pagal studijų kryptis, daugiausia dirbančių 

2019 m. absolventų yra baigusių Pedagogikos (93,33 proc.),  Žemės ūkio mokslų (75 proc.), 

Socialinio darbo (73.33 proc.) studijų kryptis. Mažiausiai dirbančiųjų buvo tarp Verslo (42,86 proc.) 

ir Vadybos (50 proc.) studijų krypčių absolventų (žr. 16 lentelę).  

 
16 lentelė. Dirbančių absolventų, praėjus 6 mėn. po studijų baigimo, pasiskirstymas pagal studijų 

kryptis 2019 m. 

Studijų kryptis 
Absolventų 

skaičius 

Dirbančių 

absolventų 

skaičius 

Dirbančių 

absolventų 

procentinė dalis 

Pedagogika  15 14 93,33 

Žemės ūkio mokslai  8 6 75 
Socialinis darbas  30 22 73,33 

Maisto studijos  7 5 71,43 

Teisė  7 5 71,43 

Informatikos inžinerija  14 9 64,29 

Transporto inžinerija  25 16 64 
Filologija  5 3 60 

Vadyba  22 11 50 

Verslas  7 3 42,86 

Iš viso  140 121 84,62 

 

Studijų ir karjeros skyriuje teikiamos individualios karjeros konsultacijos (dėl gyvenimo 

aprašymo, darbo vietos paieškos, dėl asmeninio prisistatymo darbdaviui ir kt.). Prisijungę prie KVIS 

studentai ir absolventai (pastarieji sistema gali naudotis dar 5 m. po studijų baigimo) gali 

savarankiškai pasinaudoti karjeros planavimo įrankiais, darbdaviams pateikti informaciją apie save, 

sužinoti įvairių praktinių patarimų, pasinaudoti darbo pasiūlymais ir praktikų galimybėmis.  

Siekiant, kad jauni žmonės apie savo karjerą pradėtų galvoti kuo anksčiau ir susipažintų su 

kolegijoje vykdomomis studijų programomis, 2020 m. buvo lankytasi 18 mokyklų, kuriose susitikimų 

su abiturientais ir kitų klasių moksleiviais metu buvo pristatytos studijų programos, gimnazistai turėjo 

galimybę testo pagalba išsiaiškinti savo profesinį kryptingumą, patikrinti žinias apie kolegijoje 

vykdomas studijas ir kitas veiklas, varžydamiesi interaktyviame žaidime. 

Kolegija dalyvavo tarptautinėje mokymosi, studijų ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 

2020“ Vilniuje,  kurioje buvo pristatytos studijų programos, pasirinkimo galimybės ir priėmimo 
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tvarka, teikiamos konsultacijos, kokių žinių ir gebėjimų reikia, norint studijuoti pasirinktą studijų 

programą. 

Marijampolės kolegijos Alumnų klubo tikslas - palaikyti kolegijos absolventų ryšius su 

„Alma Mater“, kurti ir puoselėti socialinius ryšius ir padėti tobulinti bendrąsias bei profesines 

kompetencijas. Informacijos sklaida kolegijos absolventams yra vykdoma Facebook socialinėje 

svetainėje. Alumnai kviečiami susitikti su savo buvusiais dėstytojais, bendrakursiais bei užmegzti 

naujas pažintis. Tačiau šią sritį reikėtų stiprinti, nes susitikimai jau keletą metų nevyksta. 

Kolegijos tinklapyje ir Facebook socialinėje svetainėje skelbiama su karjera susijusi 

informacija. Studijų ir karjeros skyrius glaudžiai bendradarbiauja su Komunikacijos ir marketingo 

skyriumi, Studentų atstovybe, kartu organizuoja įvairius renginius. 

 

1.4. VEIKLOS TARPTAUTIŠKUMAS 

1.4.1.  Studentų ir dėstytojų judumo rodikliai 
 

Marijampolės kolegija yra tarptautinės Erasmus+ chartijos ir Erasmus+ programos 

dalyvė, todėl visa 2020 m. tarptautinė veikla vyko šios programos rėmuose. 2020 metų gruodžio 

mėnesį gauta nauja Erasmus+ Chartija 2021-2027 metams. Pagrindinės veiklos: KA1- studentų 

mobilumas  studijoms ir praktikoms bei personalo mobilumas dėstymui ir mokymuisi;  KA2 – 

Strateginių partnerysčių projektai.   

Pagrindiniai KA1 veiklos rodikliai 2020 gali būti vertinami pagal šiuos pagrindinius 

kriterijus:  

• Erasmus+ programos lėšų (įskaitant ESF) įsisavinimas, 

• dėstytojų ir studentų tarptautiniai mainai, 

• naujų tarpinstitucinių sutarčių skaičių. 

 

Judumo rodikliai priklauso nuo gauto finansavimo, kuris tiesiogiai priklauso nuo įstojusių 

studijuoti Marijampolės kolegijoje skaičiaus ir nuo atvykstančių studentų ir dėstytojų pagal 

Erasmus+ mainų programą, skaičiaus. 2020 m. judumo rodiklius lėmė Covid-19 sukelta 

pandemija, stipriai paveikusi visos Erasmus+ programos vyksmą. 

 
17 lentelė. Gautos lėšos 

 

 Europos komisijos (EK) 

2018/2019 29 800 EUR 

2019/2020 33 400 EUR 

2020/2021 29 660 EUR 

 

 Europos struktūrinio fondo 

(ESF) 

2017/2019 12600 EUR,  

iš jų 4700 2019/2020 
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18 lentelė. Erasmus+ dėstytojų mobilumo rodikliai 

 
Metai 

 
Išvykstantys Tikslas Šalis 

2018 4 Mokymosi vizitai Danija, Latvija 

 2 Dėstymo vizitai Kroatija 

2019 9 Mokymosi vizitai Turkija, Danija, 
Portugalija 

 2 Dėstymo vizitai Ispanija 

2020 0 Mokymosi vizitai  

 0 Dėstymo vizitai  

Metai 
 

Atvykstantys Tikslas Šalis 

2018 1 Dėstymo vizitas Jungtinė Karalystė 

2019 9 Mokymosi vizitai Lenkija, Turkija 

 4 Dėstymo vizitai Turkija, JK, Bulgarija 

2020 0 Mokymosi vizitai  

 1 Dėstymo vizitai Turkija 

 

2020 m. MK dėstytojų ir užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojų vizitai dėl Covid-19 

pandemijos buvo atšaukti. 

 
19 lentelė. Erasmus+ studentų mobilumo rodikliai 

 

 

Metai 

 

Išvykstantys 

 

Tikslas Šalis 

2018 1 Studijos Danija 

10 Praktika Kipras, Italija, 

Graikija, Ispanija, 

Airija, Norvegija, 

Danija, Nyderlandai 

2019 0 Studijos  

7 Praktika Airija, Olandija, 

Danija, Graikija, 

Norvegija, Vokietija 

2020 0 Studijos  

4 Praktika Junktinė Karalystė, 

Norvegija, 

 

Metai 

 

Atvykstantys 

 

Tikslas Šalis 

2018 2 Studijos Turkija 

4 Praktika Turkija 

2019 8 Studijos Turkija 

2 Praktika Turkija 

2020 10 Studijos Turkija 

0 Praktika  

 

Išvykstančiųjų studentų skaičius yra mažesnis.   
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Atvykstančiųjų 2020 m. skaičius išliko tas pats. Dalinėms Erasmus+ studijoms buvo atvykę 

10 studentų iš Turkijos universitetų į Informacinių sistemų technologijų,  Socialinio darbo, Verslo 

anglų kalbos, Vaikystės pedagogikos studijų programas.  

1.4.2. Dvišalis bendradarbiavimas 
 

Dvišalis bendradarbiavimas įgyvendintas per Erasmus veiklas ir MK administracijos 

lygmenyje bei katedrų tiesiogiai organizuotuose ir įgyvendintuose renginiuose fakultetuose. MK 

užsienio partnerių tinklas sudarytas iš Erasmus partnerinių institucijų ir dvišalio bendradarbiavimo 

partnerių. Buvo puoselėjami ilgalaikiai ryšiai su turimais partneriais bei pasirašytos  sutartys  su  

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. 

2020 m. pasirašytos 5 naujos bendradarbiavimo sutartys su: Glazgo Kelvino kolegija 

(Jungtinė karalystė), Alanijos Aladino Keikubato universitetu (Turkija), Verslo kolegija (Albanija), 

Venspilio kolegija (Latvija), Riseba kolegija  (Latvija). 
 

1.4.3. Institucinė narystė 
 

Marijampolės kolegija yra EURASHE ir EfVET tarptautinių organizacijų narė. 

1.4.4. Projektinė veikla 
 

Marijampolės kolegija dalyvauja Erasmus+ KA2  „Strateginės  partnerystės“  programos 

projekte: 

• „Indera“ (Exchange of Good Practices). Pareiškėjas – Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi (Turkija). Marijampolės kolegija - partneris. Dėl Covid-19 sukeltos 

pandemijos projekto vykdymas nukeltas į 2021 m.  

 

20 lentelė. Pateiktos paraiškos tarptautiniams projektams. 

 

 Teikta Projekto teikėjas/partneris Finansuoti 

2018 KA2- 2 projektai Partneris 0 

Nordplus- 1 projektas Teikėjas 0 

2019 KA2 – 2 projektai Teikėjas/Partneris 1 

2020 KA2 – 2 projektai Teikėjas/Partneris 0 

 

2020 m. buvo teikta paraiška „Erasmus“ aukštojo mokslo chartijai (ECHE) gauti 2021-2027 

laikotarpiu. MK buvo suteikta chartija. 

1.4.5. Užsienio studentų priėmimas nuolatinėms studijoms 

 

2020 m. Marijampolės kolegija nepriėmė nė vieno studento studijuoti nuolatinėms 

studijoms. 
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1.5. PARAMA STUDENTAMS  

1.5.1.  Akademinė parama 
 

Verslo ir technologijų fakultetas 

 

Fakultete siekiama sudaryti sąlygas studijuoti 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 dalykus studijuoti nuotoliniu būdu Moodle aplinkoje. 2020 m. 

parengti 8 kursai, tačiau jie dar neakredituoti. Didžioji dauguma fakulteto dėstytojų yra parengę 

dėstomų dalykus kursus Moodle aplinkoje, kas sudaro sąlygas sėkmingai vykdyti studijas pandemijos 

laikotarpiu.  

2020 m., kaip ir praeitais metais,  VTF dėstytojai nepateikė  Leidybos komisijai nė vieno 

leidinio.  

Dirbantys, vaikus auginantys studentai turi galimybę studijuoti pagal individualų grafiką. 

Kasmet pastebimas studentų, studijuojančių pagal individualų grafiką, mažėjimas. 2020 m. kaip ir 

2019 m. tik 2 studentai pateikė prašymus studijuoti pagal individualų grafiką, prašymų mažėjimas 

susijęs su mažėjančiu studentų, studijuojančių nuolatine forma, skaičiumi. 

Kitose aukštosiose mokyklose arba kolegijoje studijavę fakulteto studentai gali pasinaudoti 

studijų rezultatų įskaitymo galimybe. Ataskaitiniu laikotarpiu fakultete buvo įskaityti 86 dalykų 

studijų rezultatai 30 studentų (žr. 21 lentelę).  

 
21 lentelė. Informacija apie studijų rezultatų įskaitymą VTF 2018–2020 m. 

 

Metai 
Studentų 

skaičius 

Įskaityti 

dalykai 

Įskaityti studijų 

rezultatai, įgyti kitose 

aukštosiose mokykloje 

kreditais 

Įskaityti studijų 

rezultatai, įgyti 

Marijampolės 

kolegijoje kreditais 

2018 72 238 588 412,50 

2019 38 109 306 127 

2020 30 86 60 303 

 

Lyginant įskaitytus studijų rezultatus, pastebimas ženklus įskaitytų studijų rezultatų, įgytų 

kitose aukštosiose mokykloje, mažėjimas, 2020 m. įskaityta 60 kreditų, kai 2019 m. – 306 kreditai.  

Tuo tarpu daugiau nei  dvigubai padaugėjo įskaitytų studijų rezultatų kreditais įgytų Marijampolės 

kolegijoje Įskaitytų studijų rezultatų skaičius priklauso nuo fakultete studijuojančių studentų, kurie 

anksčiau yra studijavę kitoje aukštojoje mokykloje ar kolegijoje, skaičiaus. Šiais metais įstojo 

daugiau kolegijos absolventų, kurie sugrįžo studijuoti kitų studijų programų. 

Pagal suderintą studijų turinį 2018–2020 m. fakulteto studentai vyko atlikti praktiką pagal 

Erasmus+ programą. Tikėtina dėl pandemijos 2020 m. praktiką atliko tik 2 VTF studentai, kuriems 

įskaityta 12 kreditų. 

Studentai turi galimybę dalyvauti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi 

pasiekimų pripažinimo studijų rezultatais vertinimo procese. Reikėtų aktyviau skatinti studentus 

pasinaudoti šia galimybe, nes 2020 m., kaip ir 2019 m., nebuvo pateiktas nė vienas prašymas. 

 

Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas 

 

ESDF bendruomenė 2020 m., kaip ir kasmet, didelį dėmesį skyrė studijų paramai. Pirmųjų 

kursų studentai, vykdant adaptacijos programą, supažindinti su studijų tvarka, pasirinktos programos 
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studijų specifika, tolimesnė  karjera,  finansinės ir kitos paramos galimybėmis. Siekiant studijų 

organizavimo lankstumo, studentams, kurie dirba arba dėl kitų priežasčių negali sistemingai lankyti 

paskaitų, buvo leista studijuoti pagal individualių studijų grafikus, kuriais jie pasinaudojo:  2018 m.- 

13 studentų, 2019 – 17 studentų, 2020 –  8 studentai.  Šiems studentams paskaitų ir sesijos 

tvarkaraščiai buvo sudaryti, atsižvelgiant į jų poreikius bei 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 kolegijoje, kitose 

Lietuvos ir užsienio šalių aukštosiose mokyklose bei dalyvavę tarptautiniuose mainų projektuose, 

turėjo galimybę įskaityti studijuotus dalykus mūsų kolegijoje: 2018 m. - 66 studentams, 2019 m. - 96 

studentams, 2020 m. – 83 studentams. Studijų rezultatų įskaitymo 2018–2020 m. paskirstymas 

kreditais pateiktas 22 lentelėje. 

 
22 lentelė. ESDF studijų rezultatų įskaitymo lentelė 

 

Metai 

Dalykų 

įskaitymas iš 

universitetų 

Dalykų 

įskaitymas iš 

kolegijų 

Tarptautinių 

mainų 

programų 

dalykų 

įskaitymas 

Marijampolės 

kolegijoje 

studijuoti dalykai 

2018 194,5 kr. 131,5 kr. 3 kr. 179,5 kr. 

2019 244 kr. 

(iš 264 kr.) 

352 kr. 

(iš 372 kr.) 

33 kr. 444 kr. 

(iš 468 kr.) 

2020 268 kr. 114 kr. 0 kr. 371,5 kr. 

 

Iš pateiktos statistikos matyti, kad studentų galimybė pasinaudoti studijų įskaitymo tvarka 

tendencijos nežymiai kinta. 2019 m. studentų bei įskaitomų kreditų skaičius buvo didžiausias (virš 

1000 kreditų), o 2018 m. – perpus mažesnis (508,5 kreditai), 2020 metais – 753,5 kreditai. Iš viso per 

2020 m. dalykai buvo įskaityti 83 studentams, kreditų skaičius sumažėjo ketvirtadaliu. 2018 m. 

dalykai buvo įskaitomi 66 studentams, bendras kreditų skaičius taip pat sumažėjo iki 508,5 kreditų. 

Tais metais daugiausiai kreditų pageidavo įskaityti studentai, studijavę universitetuose – 194,5 kr., 

Marijampolės kolegijoje – 179,5 kr. bei iš kitų kolegijų – 131,5 kr. Praeitais metais, kaip ir 2020 

metais, daugiausiai kreditų pageidavo įsiskaityti studentai iš  Marijampolės kolegijoje studijuotų 

dalykų, mažiausiai - iš kitų kolegijų (3 kartus). Taigi, dalykų įskaitymas iš kitų kolegijų studijų 

ženkliai sumažėjo nuo 2019 metų. Tarptautinių mainų programų dalykų įskaitymas didžiausias 2019 

metasi - 33 kreditai. 2020 metais dėl pandemijos studentai nevyko į jokias tarptautines programas, 

todėl nebuvo įskaityta tarptautinių programų dalykų kreditų. Šiais metais yra nemažas skaičius mūsų 

kolegijos absolventų, kurie jau įgiję vieną ar kitą specialybę, sugrįžo studijuoti kitų studijų programų.   

2015-01-12 patvirtinus Marijampolės kolegijos Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašą, 

5 studentams  (iš viso 14,5 kr.) buvo įskaityti dalykai iš kitų švietimo įstaigų, ne tik aukštųjų mokyklų: 

Pasieniečių mokyklos (2), Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centro (1), Lietuvos policijos 

mokyklos (2). Jau nuo 2018 m.  išlieka tendencija, kai studentai pageidauja įskaityti studijų rezultatus 

iš kelių aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų, derindami kolegines ir universitetines bakalauro bei 

magistrantūros studijas. 

2018–2020 m. studentams buvo toliau plečiamos galimybės dalykus studijuoti nuotoliniu 

būdu. Per 2018 m. parengti 7 moduliai, per 2019 metus - 6 moduliai.  2020 metais parengti net 21 

nauji, neakredituoti kursai: 

1. Socialinių projektų rengimas ir valdymas. Dėstytoja Jolanta Pivorienė 

2. Intelektinės nuosavybės teisė. Aivaras Naujalis 

3. Lietuvių kalbos kultūra. Vida Balickienė 

4. Lietuvių kalbos ugdymas. Vida Balickienė 

5. Kalbos kultūra ir specialybės kalba. Vida Balickienė 
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6. Anglų kalba pažengusiems. Dileta Ravinienė 

7. Rusų kalba. Jūratė Spūdienė 

8. Užsienio kalba. Vaikystės pedagogika. Dileta Ravinienė 

9. Vaiko ugdymas daugiakultūrinėje aplinkoje. Romas Prakapas 

10. Įvadas į studijas. Dėstytoja Ilona Mulerenkienė 

11. Lotynų kalba. Kęstutis Žemaitis 

12. Mokslinio straipsnio parengimas publikavimui: metodologiniai ypatumai. Romas 

Prakapas 

13. Vaiko sveikata ir saugumas. Vaida Vitkauskienė 

14. Krizių intervencijos. Salomėja Karasevičiūtė 

15. Socialinė raida. Salomėja Karasevičiūtė 

16. Socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje. Salomėja Karasevičiūtė 

17. Socialinė reabilitacija ir integracija. Salomėja Karasevičiūtė 

18. Socialinė gerontologija ir paliatyvi pagalba .Salomėja Karasevičiūtė 

19. Administracinis procesas. Andrėjus Novikovas 

20. Administracinio proceso teisė. Andrėjus Novikovas 

21. Sociokultūrinė antropologija. Živilė Advilonienė 

 

Studijuodami Kultūros ir sporto vadybos bei Socialinio darbo studijų programose, studentai 

galėjo rinktis vieną iš laisvai pasirenkamų studijų šakų/specializacijų, kurios suteikia daugiau 

profesinių kompetencijų, o baigus studijas, sudaro geresnes sąlygas įsidarbinti. Taip pat nuo 2020 

metų studentai gali rinktis ištęstinę ar nuotolinę Verslo anglų kalbos ir komunikacijos studijų 

programos formą, ši studijų programa atnaujinta ir pakeistas pavadinimas (buvo Verslo anglų kalba). 

Teisės studijų programa pakeitė pavadinimą į Teisės ir viešieji pirkimai bei buvo pridėti viešųjų 

pirkimų dalykai. 

Edukologijos ir socialinio darbo fakultete studentams buvo sudarytos sąlygos papildomai 

saviugdai popaskaitiniu metu. Meninius, kūrybinius gebėjimus jie galėjo ugdyti įvairiose studijose, 

meno saviveiklos kolektyvuose, būreliuose ir sekcijose. 

 

1.5.2.  Socialinė parama 
 

Kolegijoje studijuojantiems studentams taikoma nuosekli, sisteminga finansinė ir socialinė 

parama pagal paramos rūšis ir formas. Procesas vyksta pagal procedūros MK PR-23 „Socialinės 

paramos teikimo“ aprašymą. Visa studentams reikalinga informacija apie paramą operatyviai 

talpinama kolegijos internetinėje svetainėje, Facebook paskyroje, Studijų ir karjeros skyriaus ir 

fakultetų skelbimų lentose, taip pat informacijos sklaidai naudojama informacinis monitorius ir 

„Office 365“ elektroninio pašto sistema.  

Siekiant sėkmingo pirmakursių adaptavimosi akademinėje ir socialinėje kolegijos aplinkoje, 

pirmo kurso studentams yra paskirti kuratoriai. Pirmakursiams organizuojami informaciniai  

susitikimai apie studijas, paramą studentams, tarptautinį judumą, saviraiškos galimybes su kolegijos 

įvairių padalinių atstovais. Internetinėje svetainėje parengtas „Pirmakursio gidas“, kuriame 

pateikiama aktuali informacija apie studijų procesą, informacija apie socialinę bei finansinę paramą 

studentams. Pirmakursių  adaptacijai išsiaiškinti vykdoma adaptacijos anketinė apklausa. 

Skatinamosios ir tikslinės stipendijos. 

Skatinamosios stipendijos skiriamos studentams, studijuojantiems nuolatinėje formoje 

valstybės finansuojamose studijų vietose, neturintiems akademinių skolų ir atsižvelgiant į studentų 

studijų rezultatus. Skatinamųjų stipendijų kiekvienais metais išmokama vis mažiau (žr. 17 pav.). Tam 

įtakos turi kasmet mažėjantis valstybės finansuojamų studentų skaičius nuolatinėje formoje, nes šiuo 

metu žymiai didesnis skaičius stojančiųjų renkasi ištęstines studijas. 
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17 pav. Skatinamosioms stipendijoms išmokėta suma, Eur 

 

Nuo 2010 m. mokamos tikslinės stipendijos studijuojantiems valstybės finansuojamose 

studijų vietose pagal pedagogikos studijų krypties programas (LR vyriausybės 2010 m. gegužės 12 

d. nutarimas Nr.538 „Dėl tikslinių stipendijų skyrimo pedagogų rengimo programų studentams“). 

Tikslinės stipendijos dydis įstojusiems iki 2020 m.  –115,85 Eur/mėn.  Kolegijoje šiuo metu vykdoma 

viena šios krypties studijų programa –Vaikystės pedagogika. Šioje programoje apie 50 proc. 

studijuojančių yra valstybės finansuojami. 2020 m. Vaikystės pedagogikos studijų programoje 

studijuojantiems studentams buvo išmokėta 31696,95 Eur tikslinių stipendijų (žr. 18 pav.). 

 

 
 

18 pav. Tikslinėms stipendijoms išmokėta suma, Eur 

 

LAMA BPO duomenimis 2020 m. metais ugdymo mokslų krypčių grupės studijų programos 

sulaukė didelio stojančiųjų dėmesio. Tikėtina, kad tai paskatino Vyriausybės pritarimas LR Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos teiktai iniciatyvai, kuria siekiama skatinti gabius ir motyvuotus 

stojančiuosius rinktis pedagogo profesiją. 300 eurų stipendijas kas mėnesį gaus visi 2020 m. 

įstojusieji į valstybės finansuojamas pedagoginių studijų vietas. Stipendijas gaus studentai, kurie 

studijuoja be akademinių įsiskolinimų.  

Vadovaujantis Paramos skyrimo  tvarkos aprašu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. 

birželio 3 d. nutarimo Nr. 559 redakcija ) stipendijos skiriamos pirmosios pakopos pedagogikos 
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krypties studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, studentams, pirmosios 

pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų studentams, greta studijuojantiems pedagogikos 

studijų modulį, ir pedagoginių profesinių studijų programų studentams. Remiantis 2020 m. spalio 

mėn. 14 d. Lėšų paramai pedagogikos studijų studentams mokėti naudojimosi sutartimi KDS-7, 

kolegijoje įstojusiems 2020 m. į Vaikystės pedagogikos nuolatinių ir ištęstinių  studijų programą 

valstybės finansuojamą vietą, visam studijų laikotarpiui skirta 300 Eur/mėn. dydžio parama. 2020 m. 

rugsėjo – gruodžio mėn. studentams išmokėta 19800 Eur. 

Vadovaujantis 2020 m. lapkričio mėn. 30 d. Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos sutartimi dėl valstybės biudžeto lėšų pervedimo ir naudojimo Nr. 8-318 kolegijos 

Informacinių sistemų technologijų ir kibernetinės saugos studijų programos studentams, 

studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose,  skirtos 200 Eur/mėn.  tikslinės skatinamosios 

stipendijos. 2020 m. rugsėjo – gruodžio mėn. išmokėta 2200 Eur. 

Tiek skatinamųjų, tiek tikslinių stipendijų skyrimas priklauso nuo iš valstybės biudžeto 

gaunamų lėšų. Šias lėšas pagal dabar galiojančius teisinius dokumentus galima skirti tik studentams, 

atitinkantiems gerai besimokančio studento statusą ir studijuojantiems valstybės finansuojamose 

studijų vietose. 

Vienkartinės ir vardinės stipendijos 

Vienkartinės stipendijos skiriamos iš joms skirto fondo (iki 3 proc. skatinamųjų stipendijų 

fondo lėšų) bei sutaupytų skatinamųjų stipendijų fondo lėšų. Vienkartinės stipendijos dydis yra iki 

1,5 BSI dydžio. Vienkartinės stipendijos gali būti skiriamos už aktyvią veiklą Studentų atstovybėje, 

olimpiadų, konkursų, sportinių varžybų prizininkams, renginių organizatoriams, gerai dirbantiems 

grupių seniūnams, taip pat gali būti skiriamos studentams dėl sunkios materialinės padėties, gimus 

vaikui, mirus artimam šeimos nariui. Studentų atstovybės prezidentui gali būti skiriama išmoka (iki 

3 BSI) už aktyvų kolegijos studentų atstovybės tikslų ir planų įgyvendinimą. 2020 m. vienkartines 

stipendijas gavo beveik trigubai daugiau studentų nei 2019 m. (žr.1 lentelę). Tam įtakos turėjo  

aktyvesnis studentų  dalyvavimas visuomeninėje-kultūrinėje, viešinimo ir marketingo veiklose, už ką 

studentai ir yra dažniausiai skatinami vienkartinėmis išmokomis. Studentams gali būti skiriama ir 

vardinė stipendija už ypatingus pasiekimus ar nuopelnus įvairiose mokslo bei kitose srityse. 2020 m., 

kaip ir ankstesniais, vardinių stipendijų steigėjai buvo Marijampolės savivaldybė bei Kolegijos 

taryba. Marijampolės savivaldybės vardinėms stipendijoms skiriama 35 proc. pareiginės algos 

bazinio dydžio, galiojančio stipendijos skyrimo metu.  Marijampolės savivaldybės vardinėmis 

stipendijomis siekiama paskatinti gerai besimokančius, gyvenamąją vietą deklaravusius 

Marijampolės savivaldybėje, aktyviai dalyvaujančius kultūrinėje, sportinėje ar kitoje visuomeninėje 

veikloje studentus. 2020 m. ši stipendija buvo paskirta 12 studentų (2019 m. – po 53,25 Eur/mėn.,  

2020 m. – 61,60 Eur/mėn.). Marijampolės kolegijos tarybos vardine stipendija (100 Eur/mėn. vienam 

semestrui) siekiama skatinti studentus siekti geriausių studijų rezultatų, plėtoti taikomąją, mokslinę, 

kūrybinę, kultūrinę veiklą bei puoselėti kolegijos ir savo krašto vertybes. 2020 m. ši stipendija buvo 

paskirta 2 studentams (žr. 23 lentelę). 
 

23 lentelė. Vienkartinėms ir vardinėms stipendijoms išmokėtos lėšos Eur 2018-2020 m. 

Metai 

Vienkartinės stipendijos Vardinės stipendijos 

Studentų 

skaičius 

Išmokėta suma Studentų 

skaičius 

Išmokėta suma 

2018 42 1526.20 15 4316 

2019 19 570 14 4556 

2020 74 2801.95 14 3956.80 

 

Nuo 2018 m. LRV įsteigė Signatarų stipendijas, siekdama pagerbti Lietuvos 

Nepriklausomybės Akto signatarų atminimą ir paskatinti geriausius Lietuvos abiturientus studijuoti 
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Lietuvos aukštosiose mokyklose. Signatarų stipendijos dydis –190 Eur/mėn. Ši stipendija šiais metais 

buvo  paskirta ir kolegijos pirmakursei –Verslo anglų kalbos ir komunikacijos studijų programos 

studentei. Šiuo metu šią stipendiją gauna trys kolegijos studentai (2020 m. išmokėta 5460 Eur). 

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 (90,48 Eur/mėn.); kiekvieną 

semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti –124,80 Eur (žr. 24 lentelę). 

 
24 lentelė. Neįgaliesiems išmokėtos lėšos 2018-2020 m. 

 

Metai Studentų skaičius Specialiesiems 

poreikiams, Eur 

Studijų išlaidoms, 

Eur 

2018 8 5530,74 608 

2019 6 5655,34 1094,40 

2020 7 5247,84 873,60 

 
Kolegija taip pat dalyvauja Valstybinio studijų fondo vykdomame projekte „Studijų 

prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“. Viena iš projekto veiklų –

tikslinių išmokų teikimas studijų prieinamumui didinti, informacinės ir fizinės aplinkos pritaikymas 

specialiųjų poreikių turintiems studentams. Tikslinės išmokas dydis 2020 m.  – 160 Eur/mėn. 2020 

m. parama neįgaliesiems pasinaudojo 16 studentų (žr. 25 lentelę). 

 

25 lentelė. Tikslinės išmokos neįgaliesiems 2018-2020 m. 

Metai Studentų skaičius Išmokėta suma, Eur 

2018 9 12008 

2019 6 10488 

2020 16 15680 

  

Mokėjimas už studijas dalimis. 

Studentams, dėl sunkios materialinės padėties negalintiems sumokėti visos studijų kainos, 

suteikiama galimybė studijų kainą mokėti dalimis (2015-04-27 MK direktoriaus įsakymas Nr.1V-86 

„Marijampolės kolegijos studentų įmokų nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas“). Šia galimybe 

2018 m. pasinaudojo 27 studentai, 2019 m. – 15 studentų, 2020 m. -30 studentų. 

Socialinės stipendijos ir valstybės remiamos paskolos.  

Kolegijos studentai, atitinkantys numatytus kriterijus, gali pasinaudoti teise gauti socialinę 

stipendiją iš Valstybinio studijų fondo („Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo 

ir administravimo tvarkos aprašas“, LRV 2009-12-23 nutarimas Nr.1801 bei Valstybinio studijų 

fondo direktoriaus 2015-01-06 įsakymas Nr.V1-2 „Dėl socialinių stipendijų skyrimo nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo). Socialinę stipendiją gali gauti studentai, prašymo skirti socialinę stipendiją 

priėmimo metu atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų: yra vieni iš bendrai gyvenančių asmenų arba 

vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos 

Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą; turi teisės aktų 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EEE59417F13/CeBIhYxOoP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EEE59417F13/CeBIhYxOoP
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nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar 

vidutinį neįgalumo lygį; yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta 

tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę. Socialinės 

stipendijos dydis 2020 m. ženkliai padidėjo nuo 123,5 Eur/mėn. iki 253,50 Eur/mėn. 2018 m. ir 2019 

m. socialinė stipendija buvo skirta –34 studentams, 2020 m. – 25 studentams. 

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 2000 Eur 

/metus; paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis – iki  2400 Eur/metus. Šia paskolos 

suteikimo galimybė nė karto nesinaudojo nei vienas kolegijos studentas. 2020  m. lyginant su 2019 

m. išaugo studentų, pasinaudojusių paskolomis studijų kainai ir gyvenimo išlaidoms: paskolą 

gyvenimo išlaidoms gavo 9 studentai, o paskolą studijų kainai – 11 studentų (žr. 26 lentelę). 

 

26 lentelė. Studentų, pasinaudojusių valstybės remiamomis paskolomis, skaičius 2018-2020 m. 

Metai Paskola studijų kainai Paskola gyvenimo išlaidoms 

2018 12 3 

2019 8 2 

2020 11 9 

 

Studijų kainos kompensavimas.  

Kolegijos studentams, kurie visą studijų laikotarpį ar jų dalį (semestrą) studijavo valstybės 

nefinansuojamose vietose ir atitinka numatytus kriterijus, gali būti kompensuojama už studijas 

sumokėta suma (direktoriaus 2018-09-25 įsakymas Nr. 1V-81 „Dėl už studijas sumokėtos kainos 

kompensavimo tvarkos aprašo“). Tuo siekiama, kad valstybės nefinansuojamų studentų studijų 

rezultatai būtų tinkamai įvertinti, būtų sumažinta jiems tenkanti finansinė našta, augtų studentų 

motyvacija toliau tęsti studijas bei didėtų valstybės nefinansuojamų studijų prieinamumas. 2018 m. 

už studijas buvo kompensuota 24 studentams, 2019 m. – 8 studentams, 2020 m. – 11 studentų. 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 

(kolegijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr.1V-90 „Dėl nuolatinę privalomąją pradinę 

karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos 

dalies kompensavimo tvarkos Marijampolės kolegijoje aprašo“). Tokių studentų analizuojamu 

laikotarpiu nebuvo. Studijų kainos kompensavimą administruoja Valstybinis studijų fonas.  

Apgyvendinimas bendrabutyje.  

Kolegijos bendrabutyje apgyvendinami visi pageidaujantys studentai, nepriklausomai nuo 

gyvenamosios vietos, socialinės padėties ar pažangumo. Studentams sudarytos sąlygos pagal 

pageidavimus ir galimybes apsigyventi dviviečiuose, triviečiuose kambariuose arba nuomotis visą 

kambarį. Našlaičiams ir netekusiems vieno iš maitintojų nuomos mokestis už gyvenimą bendrabutyje 

gali būti mažinamas 50 proc. nuo mažiausio patvirtinto bendrabučio nuomos įkainio (2014 m. liepos 

29 d. MK direktoriaus įsakymas Nr.1V-154 „Dėl įkainių nustatymo“).  

Kolegijoje, atsižvelgiant į studentų poreikius, stengiamasi taikyti įvairesnes materialinio ir 

socialinio skatinimo priemones. Studentų susitikimuose su kuratoriais, katedrų posėdžių, dekanato 

posėdžių metu išryškėję svarbiausi studentų socialiniai bei finansiniai poreikiai taip pat padeda ieškoti 

naujų finansinių šaltinių studentų finansinei ir socialinei paramai gerinti. 
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2. MOKSLO IR MENO TAIKOMOJI VEIKLA 
 

Įgyvendinant ketvirtąjį MK strateginės veiklos tikslą „Vystyti mokslo taikomąją ir meno 

veiklą (MTMV)“, sėkmingai vykdoma taikomosios mokslo ir meno veikla. 

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 

ir konsultacinę veiklą bei mokslo taikomuosius tyrimus. 

Mokslo taikomųjų darbų ir meno veiklos rezultatų sklaida skatinama įvairiuose mokslo 

leidiniuose, taip pat vykdant mokslo publikacijų leidinio „Homo-Societas-Technologiae“ (H-S-T) 

leidybą bei  organizuojant mokslo konferencijas.  

Kolegijos mokslo ir meno veiklos modelis remiasi klasterių principais. Taip pat mokslo 

taikomoji veikla vykdoma katedrose ir individualiai.  

2020 m. buvo išrinkta nauja Mokslo taikomosios veiklos taryba. Vadovaujantis 

Marijampolės kolegijos Mokslo taikomosios veiklos tarybos nuostatais, patvirtintais Akademinės 

tarybos  2018 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 10-3 redakcija, ir  atsižvelgiant į fakultetų dekanų 

teikimus, 2020 m. spalio  1 d. (direktoriaus įsakymas Nr. 1V-100) buvo patvirtinta nauja 

Marijampolės kolegijos Mokslo taikomosios veiklos tarybos sudėtis. 2020 m. lapkričio 5 d. įvyko 

pirmasis tarybos posėdis, kurio metu buvo išrinktas naujas pirmininkas prof. Kęstutis Žemaitis ir 

pavaduotoja dr. Salomėja Karasevičiūtė, kuri yra ir mokslinių straipsnių leidinio „HOMO-

SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“ redkolegijos pavaduotoja. Gruodžio 16 d. įvyko antrasis tarybos 

posėdis, kurio metu buvo aptarta mokslinių straipsnių leidinio „HOMO-SOCIETAS-

TECHNOLOGIAE“  leidyba 2021 m. bei diskutuota dėl MK reikalavimų moksliniams straipsniams. 

Taip pat svarstyta galimybė kurti Socialinių mokslų srities klasterį, kuris atsižvelgiant į mokslinių 

tyrimų plėtrą,  paskatintų atlikti tarpkryptinius mokslo tyrimus. Į šį klasterį būtų kviečiami jungtis 

Socialinio darbo ir Vaikystės pedagogikos studijų programų dėstytojai. 

ŠMSM skatina kolegijas ir skiria lėšų taikomajai konsultacinei veiklai ir meninei kūrybai 

plėtoti, atsižvelgdama į praeitų metų šios veiklos rezultatus. 2020 m.  kolegijai buvo skirta 18,5 tūkst. 

Eur, 2019 m. buvo gauta 25,6 tūkst. Eur mokslo taikomajai veiklai skatinti, 2018 m. - 7800 Eur, 2017 

m. – 1700 Eur. 2016 m. – 8800 Eur. 

2020  m. mokslo 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 Edukaciniu aukštojo mokslo studijų centru); 

• Pranešimų skaitymas konferencijose; 

• Straipsnių publikavimas; 

• Kita mokslo taikomoji veikla: tobulinimosi seminarų, kursų ir kt. renginių vedimas (kartu 

su Edukaciniu aukštojo mokslo studijų centru), konsultavimas, leidyba; 

• Dalyvavimas mokslo taikomosios veiklos projektuose. 

 

2.1. TAIKOMIEJI TYRIMAI 

 

Taikomieji tyrimai klasteriuose  

Klasteryje „Marijampolės regiono socioekonominių sistemų tvarumo tyrimai“ atliekami 

tyrimai: 

1. Tęstinis tyrimas „Ūkio subjekto vidaus auditas ir kontrolė“ (rengiamas straipsnis) 

2. Tęstinis tyrimas „Vadybos kultūra  raiška verslo įmonių valdyme: Lietuvos ir Ukrainos 

atvejis (rengiamas straipsnis) 
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3. Tęstinis mokslinį tyrimą „Socialinės atsakomybės lygis verslo organizacijose: Lietuvos 

ir Ukrainos atvejis“ (rengiamas straispnis) 

Vykdant klasterio veiklą bendradarbiaujama su Zaporožės (Ukraina) valstybinės inžinerinės 

akademijos,  Tavrijos (Ukraina) valstybinio agrotechnologinio universiteto, Charkovo (Ukraina) 

Nacionalinio technikos universiteto Politechnikos instituto, Daugpilio (Latvija) universiteto, Rygos 

Baltijos akademijos (Latvija), Lietuvos sporto universiteto mokslininkais bei KPPAR Marijampolės 

filialu. 

Mokslinio klasterio veikloje nuo 2019 m.  dalyvauja prof. dr. Valentina Voronkova, (ZNU), 

dr. Vitalina Nikitenko, dr.  Roman Oleksenko, dr. Marina Ažaža (ZNU). 

Klasterio veiklos rezultatas –  mokslinės publikacijos (sąrašas 5.2. priede), pranešimai 

konferencijose. 

Klasteris į mokslinę taikomąją veiklą įtraukia ir studentus. Šioje veikloje dalyvavo 

Buhalterinės apskaitos programos studentė ir absolventė (skaitė pranešimus konferencijoje ir parengė 

straipsnius). 

Kultūrinės ir edukacinės veiklos klasterio „Kvietiškio dvaro aplinkos pritaikymas 

rekreaciniams bendruomenės poreikiams“ veikla yra sulėtėjusi, kadangi klasterio vadovas nutraukė 

darbo sutartį su kolegija ir šiuo metu ieškoma naujo klasterio vadovo. 

Mokslo taikomosios veiklos taryboje bei Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedroje 

svarstyta galimybė kurti Socialinių mokslų srities klasterį, kuris apjungtų Socialinio darbo ir 

Vaikystės pedagogikos studijų programų dėstytojus. 

Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros dėstytojai tęsia užsakomįjį tyrimą 

„Inovatyvių edukacinių metodų ir priemonių integravimas į ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo 

turinį“. Tyrimo ataskaitą planuojama pateikti 2021 m. kovo mėn. 

Kolegijos dėstytojai organizuoja konsultacijas, seminarus, kursus, vykdo užsakomuosius 

projektus. Kolegijos eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros, regionų plėtros, konsultacinės 

veiklos pajamos 2020 m. sudarė 19588 Eur (2019 m. sudarė 91432,65 Eur). Minėtos veiklos pajamų 

mažėjimą įtakojo tai, kad 2020 m. nevyko konsultacijos ūkininkams, vykdytas tik vienas užsakomasis 

projektas, dėl Covid-19 situacijos šalyje sumažėjo ir pajamos iš kvalifikacijos tobulinimo kursų ir 

seminarų. 

 

2.2. KONFERENCIJOS 

 

Konferencijos yra puiki informacijos sklaidos, dalijimosi gerąja patirtimi priemonė. 

Fakultetai bei katedros organizuoja savo srities mokslines-praktines konferencijas. Tarptautinės 

mokslinės praktinės konferencijos užtikrina mokslo / meno veiklos tarptautiškumą ir sąsajas su verslo 

pasauliu. 

2020 m. surengtos 2 konferencijos (2019 m. – 6, 2018 m. – 2, 2017 m. – 4, 2016 m. – 4, 2015 

m. – 4, 2014 m. – 5,  2013 m. – 9). Konferencijų skaičiaus sumažėjimui įtakos turėjo dėl Covid-19 

susidriusi situacija šalyje  bei vieno klasterio veiklos sulėtėjimas. 2020 metų duomenys pateikiami 

27 lentelėje.   

 
27 lentelė. 2020 m. organizuotos konferencijos 

 

Konferencijos pavadinimas Data 
Verslo ir ekonomikos katedros organizuota tradicinė tarptautinė mokslinė-praktinė 

konferencija „Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos“ kartu su LSU Sporto 

edukologijos fakulteto  Sporto, vadybos ekonomikos ir sociologijos katedra. 
2019-05-21-22 

Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros organizuota nuotolinė mokslinė-

praktinė  konferencija „Skirtingų galių vaikai: pagalba ir realybė“ kartu su 

Marijampolės savivaldybės administracija. 
2020-12-09 
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Kartu su LSU tradiciškai kasmet organizuojamoje konferencijoje „Mokslas ir praktika: 

aktualijos ir perspektyvos“ 1 pranešimas skaitytas plenariniame posėdyje ir 6 pranešimus sekcijose 

perskaitė kolegijos dėstytojai ir studentai. Vienas straipsnis patalpintas konferencijos straipsnių 

rinkinyje, taip pat publikuotos 6 dėstytojų tezės. Konferencijoje iš viso  buvo pristyta 160 pranešimų. 

Dalyvavo socialiniai partneriai iš Lenkijos, Latvijos, Ukrainos,Turkijos,  Rusijos ir Kazachstano 

universitetų. 

Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros organizuotoje mokslinėje-praktinėje  

konferencijoje „Skirtingų galių vaikai: pagalba ir realybė“ kartu su Marijampolės savivaldybės 

administracija pranešimus skaitė 3 kolegijos dėstytojai. Socialinio darbo studijų programos komiteto 

pirmininkė buvo renginio moderatorė. Iš viso konferencijoje dalyvavo 300 dalyvių.                              

Įvairiose kitų institucijų organizuotose tarptautinėse konferencijose VTF dėstytojai parengė ir 

pristatė  pranešimus. Po dalyvavimo konferencijose buvo  parengtos 8 tezės ir publikuotos  

konferencijų leidiniuose. Regina Andriukaitienė dalyvavo konferencijose  kaip mokslinio ir 

organizacinio komiteto narė. 

Dvi ESDF dėstytojos dalyvavo  konferencijoje  "Philosophy in the Modern World" (Kharkiv, 

Ukraine, 20-21.11.2020) ir  VU Žemės ūkio akademijos organizuotoje tarptautinėje  mokslinėje  

konferencijoje  (2020-11-19) „Apskaita ir finansai: inovatyvūs sprendimai darniai bioekonomikos ir 

kaimo plėtrai“, kuriose skaitė pranešimus temomis „SOCIAL BUSINESS: FASHION AND/OR 

PROFIT?” ir „Socialinio verslo nauda šiuolaikinėje visuomenėje bioekonomikos kontekste“. Taip pat 

vieno pranešimo  tezės  buvo publikuotos  konferencijos leidinyje. 

Iš viso kolegijos dėstytojai 2020 m. paruošė 21 pranešimą konferencijose.  

 

2.3. PUBLIKACIJOS 

 

Informacijos ir studijų šaltinių centras vykdo publikacijų registraciją internetinėje publikacijų 

duomenų bazėje. Iki 2021-01-15 dienos buvo  įregistruota  26 publikacijos už 2020 m., (5.3. priedas). 

Informacija, kaip teikti publikacijas bibliotekai, yra nurodyta kolegijos tinklapyje 

(https://marko.lt/moksline-veikla/),  ten pat pateikta ir publikacijų registravimo tvarka. 

2020 m. įvairiuose leidiniuose buvo publikuota 11 kolegijos dėstytojų straipsnių ir 14 tezių 

recenzuojamoje konferencijų medžiagoje bei  išleista viena kolektyvinė monografija. 

2020 m.  išleistas naujas septintas mokslo publikacijų leidinys „Homo-Societas-

Technologiae“ (H-S-T), kuris buvo skirtas Marijampolės kolegijos ištakų ir pedagogų rengimo 

Marijampolėje 100-mečiui. Šiame leidinyje publikuota 8 kolegijos dėstytojų ir studentų spraipsniai. 

Leidinys įregistruotas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos informacinėje sistemoje 

http://www.mab.lt/lt/istekliai-internete/mokslo-zurnalai/268. Trys moksliniai straipsniai publikuoti 

leidiniuose, kurie įtraukti į tarptautines  duomenų bazes. Vienas straipsnis publikuotas mokslo, meno, 

kultūros, profesiniuose leidiniuose. 

Daugiausia parengta socialinių mokslų srities publikacijų – jos sudaro 81,8 proc. visų 

publikuotų tyrimų, humanitarinių mokslų publikacijos – 13,6 proc., o technologijų mokslų 

publikacijos – 4,6 proc. 

2.4. MOKSLO PROJEKTINĖ VEIKLA 

 

2020 m. buvo įgyvendintas Marijampolės savivaldybės finansuojamas projektas „ Aukštojo 

mokslo prieinamumo didinimas Marijampolės savivaldybėje, siekiant užtikrinti koleginių studijų 

kokybę“, kuriam skirta 5000 Eur. Projekto vykdymo metu buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas - ištirti 

aukštojo mokslo prieinamumą Marijampolės savivaldybėje, siekiant užtikrinti koleginių studijų 

kokybę. Siekiant išsiaiškinti studijų kokybės Marijampolės kolegijoje vertinimus skirtingais aspektais 

(motyvacija studijuoti kolegijoje, studijų turiniu ir metodų kokybė, nematerialinės studijų sąlygos, 

materialinės studijų sąlygos, įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimas),atliktas tyrimas skirtas 

http://www.mab.lt/lt/istekliai-internete/mokslo-zurnalai/268
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studijų kokybės esamai būklei identifikuoti iš skirtingų pozicijų. Studijų kokybė įvertinta iš dėstytojų, 

studentų, absolventų ir socialinių partnerių pozicijų.  

Informacija, kurią pateikė apie 500 respondentų, dabar yra analizuojama, apibendrinti tyrimo 

rezultatai bus pristatomi 2021 metais ir panaudoti studijų kokybės Marijampolės kolegijoje 

tobulinimui. 

 

2.5. KITA SVARBI INFORMACIJA 

 

Kolegijos dėstytojai dalyvauja ir kitų institucijų leidinių redakcinėse kolegijose, 

organizuojamų konferencijų moksliniuose ir organizaciniuose komitetuose:  

1. Regina Andriukaitienė yra žurnalo „HUMANITIES STUDIES“ (Zaporožės nacionalinis 

universitetas, Ukraina) redaktorės pavaduotoja (Deputies of Editor-in-Chief); 

 2. Doc. Dr. Jolita Greblikaitė, doc. dr. Milita Vienažindienė „HUMANITIES STUDIES“ 

(Zaporožės nacionalinis universitetas, Ukraina) žurnalo redakcijos narės. 

3. Dr. Regina Andriukaitienė  žurnalo „Гілея: науковий вісник“ (Ukraina) žurnalo 

redakcijos narė.  

4. Dr. Regina Andriukaitienė  žurnalo „VERSUS“ (Ukraina) žurnalo redakcijos narė. 

5. Doc. dr.  Jolita Greblikaitė dalyvauja Lenkijos mokslo fondo eksperto veikloje. 

6. Regina Andriukaitienė  kartu su LSU doc. dr. Biruta Švagždiene yra  VTF ir LSU Sporto 

edukologijos fakulteto, Sporto, vadybos ekonomikos ir sociologijos katedros  bendros tarptautinės 

mokslinės-praktinės konferencijos „Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos 2020“ tezių 

rinkinio (ISBN 978-609-8200-22-5) sudarytoja.  

 

Pasiūlymai veiklai tobulinti:  

1. Suburti skirtingomis kompetencijomis pasižyminčių mokslininkų klasterį, kuris sujungtų 

kelių krypčių potencialą ir atliktų bendrus tyrimus. 

2. Siekti, kad lėšos, gaunamos už ekspertinę / konsultacinę veiklą, kiekvienais metais augtų, 

aktyviau dėstytojams įsitraukiant į užsakomąją projektinę veiklą bei organizuojant kursus, seminarus, 

konsultacijas. 

3. Kolegijų mokslo veiklą orientuoti, atsižvelgiant į Kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų, 

eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento nuostatas.  

  4. Skatinti aktyvų dėstytojų, studentų dalyvavimą, skaitant pranešimus šalies bei 

tarptautinėse konferencijose bei mokslinės produkcijos sklaidą. 

 

2.6. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS 

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

 

2020 m. Marijampolės kolegijos Edukacinis aukštojo mokslo studijų centras teikė 

profesinės kompetencijos tobulinimo paslaugas įvairių sričių dirbantiesiems iš Marijampolės 

savivaldybės ir kitų Lietuvos regionų. 

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 bei kitų edukacinių paslaugų poreikius; 

http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/62
http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/62
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• Organizuojant renginius, vykdytos apklausos, siekiant įvertinti profesinių 

kompetencijų tobulinimo paslaugų efektyvumą bei gerinti teikiamų paslaugų kokybę.  

2020 m. profesinių kompetencijų tobulinimo renginiuose dalyvavo įvairių sričių 

klausytojai: Marijampolės kolegijos, kitų aukštųjų mokyklų dėstytojai bei 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 2020 m. buvo 8 akad. val. teoriniai – praktiniai seminarai, kursai, 

mokslinės-praktinės konferencijos ir kt.  

 Visi renginiai buvo įgyvendinami pagal ministerijose ar Kolegijoje patvirtintas 

profesinės kompetencijos  tobulinimo programas.  

 

2020 m. Kvalifikacijos tobulinimo proceso rezultatai: 

 

• Įgyvendinti 75 profesinės kompetencijos tobulinimo renginiai, 38 iš jų vyko Kolegijoje, 

16 – už Kolegijos ribų, 20 – nuotollliniu   būdu. 

• Pravesta 63 seminarai. 

• Suorganizuotos 2 respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos. 

• Pravesta 10 kursų (mokymų): 

- vieneri mokymai „Mokslinių projektų vadyba“; 

- vieneri mokymai „Marko akademija“; 

- šešeri (40 akad. val.) Įžanginių socialinių darbuotojų padėjėjų kursų; 

- dveji (50 akad. val.) Siuvimo mokymo kursai pradedantiesiems. 

• Marijampolės kolegijoje patvirtina 6 KT programos,  pagal kurias buvo suorganizuota 

30 seminarų. 

• Parengta  nauja „Įžanginių individualios priežiūros personalo dirbančio su senyvo 

amžiaus asmenimis mokymų“ programa ir patvirtinta  Socialinių paslaugų priežiūros 

departamente  prie SDM. 

• Parengta  nauja „Įžanginių individualios priežiūros personalo dirbančio su vaikais 

mokymų“ programa ir patvirtinta  Socialinių paslaugų priežiūros departamente  prie 

SDM. 

• Profesinės kompetencijos tobulinimo renginiuose dalyvavo 1843 dalyviai. 

• Išduoti 1434 pažymėjimai renginių dalyviams – klausytojams, lektoriams, 

organizatoriams. 

• KT renginius organizavo ir vedė 299 lektoriai.  

• Įgyvendintų renginių trukmė – 681 akad. val. 
 

28 lentelė. 2017 m.,  2018 m., 2019 m., 2020 m.  KT veiklos rezultatai 

 

Kvalifikacijos tobulinimo proceso rezultatai 2017 m. 2018 m. 2019 m 2020 m. 

Įgyvendinti renginiai 94 87 75 75 

Renginiai vykę Kolegijoje 72 60 57 38 

Renginiai vykę už Kolegijos ribų 22 27 18 16 

Renginiai vykę už nuotoliniu būdu    20 

Konferencijos 2 2 4 2 

Seminarai 92 85 71 63 

Kursai (mokymai) 22 18 11 10 

Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių kursai 2 1 1 - 

Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų kursai 13 9 5 6 
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Kvalifikacijos tobulinimo proceso rezultatai 2017 m. 2018 m. 2019 m 2020 m. 

Anglų kalbos kursai pažengusiems 

(B1 intermediate) lygiu 

3 1 1  

Anglų kalbos kursai pažengusiems B2 (upper-

intermediate) lygiu 

- 1 - - 

Anglų kalbos kursai pažengusiems 

(B1/B2 intermediate)  lygiu 

1 - - - 

Mokymai    1 

Marko akademija    1 

Siuvimo mokymosi kursai pradedantiesiems 3 7 4 2 

Bendras dalyvių skaičius 2486 2241 1846 1843 

Išduota KT pažymėjimų (viso) 1842 1908 1520 1434 

Klausytojams 1652 1493 1307 861 

Lektoriams, organizatoriams 190 412 213 299 

Elektroniniai pažymėjimai    284 

Patvirtintos KT programos 24 18 11 6 

Pajamos (Eur) 28.858Eur 27.088Eur 19.114Eur 14.696 Eur 

 

  

Pasiūlymai veiklos tobulinimui:  

 

• Įvertinus mokymų poreikį, nustatyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo  prioritetus 

Marijampolės bei aplinkinėse savivaldybėse; 

• Plėsti suaugusių 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 

 

2019 m. gruodžio 30 d. Marijampolės kolegijos direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas 

Marijampolės kolegijos 2020 m. etatų sąrašas, kuriuo nustatytas bendras etatų skaičius kolegijoje 

buvo 76,10  etato. 

2020 m. metų eigoje etatų sąrašas keitėsi: 

1. panaikinti šių pareigybių etatai: Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vyresniojo 

specialisto, sargo-budėtojo, vairuotojo (bus naikinamas įspėjimo apie atleidimą iš darbo terminui 

suėjus), sekretorės; 

2. pakeisti kai kurių pareigybių tarnybiniai koeficientai; 

3. vyresniojo specialisto viešiesiems pirkimams pareigybės etatas nuo 0,5 padidintas iki 1,0. 

 

2020 m. (nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31) į kolegiją buvo priimtas 71 darbuotojas,  iš darbo 

atleisti 78 darbuotojai.  
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Atleisti darbuotojai darbo sutarties pasibaigimo pagrindo prasme pasiskirsto taip: 

1. darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu – 1; 

2. darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių – 10; 

3. darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės – 7; 

4. darbo sutarties pasibaigimas terminui suėjus – 60. 

 

Bendras etatų skaičius kolegijoje 2020 m. gruodžio 31 d. yra 64,89. 

 

Darbuotojų skaičius pagal kategorijas 

 

Kolegijoje 2020 m. gruodžio 31 d. dirbo 119 darbuotojų, iš kurių: 

1)  akademinis personalas – 87 darbuotojai (iš jų 76 yra tik dėstantys dėstytojai, be vadovų, 

administracijos ir kt. pareigas dirbančiųjų);  

2) personalas, teikiantis akademinę pagalbą studentams, – 6 darbuotojai;  

3) personalas, dirbantis vadovaujamąjį darbą, – 13 darbuotojų; 

4) kiti administracijos darbuotojai – 14 darbuotojų;  

5) aptarnaujantis ūkio personalas – 7 darbuotojai.  

  
29 lentelė. Darbuotojų skaičiaus kitimas pagal kategorijas, etatais 

               

*Dėstytojų kategorijai priskiriama: asistentai, lektoriai, docentai, profesoriai. 

**Vadovaujantį darbą dirbančių darbuotojų kategorijai priskiriama – direktorius, 

direktoriaus pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas, Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus 

vadovas, Studijų ir karjeros skyriaus vadovas,  Informacinių technologijų ir elektroninių studijų 

centro vadovas, Komunikacijos ir marketingo skyriaus vadovas, Projektinės veiklos ir tarptautinės 

partnerystės skyriaus vadovas, Dokumentų valdymo tarnybos administratorius, dekanai, 

Infrastruktūros ir paslaugų skyriaus vadovas. 

***Kitų administracijos darbuotojų kategorijai priskiriama: vyresnysis specialistas 

kokybei, personalo specialistas, Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas, 

vyresnysis specialistas viešiesiems pirkimams, Komunikacijos ir marketingo skyriaus specialistas, 

sekretorės-referentės, sekretorės, referentas, archyvaras, darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės ir 

gaisrinės saugos specialistas, Edukacinio aukštojo mokslo centro metodininkas tobulinimosi 

studijoms,  kapelionas. 

****Darbuotojų, teikiančių akademinę pagalbą studentams, kategorijai priskiriama: 

Studijų ir karjeros skyriaus metodininkai, Projektinės veiklos ir tarptautinės partnerystės 

Darbuotojų kategorija 

Skaičius etatais 

2018 m. 

gruodžio 31 d. 

Skaičius etatais 

2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Skaičius etatais 

2020 m. 

gruodžio 31 d.' 

Dėstytojai * 32,49 29,08 25,37 

Mokslo darbuotojai 0 0 0 

Vadovaujantį darbą dirbantys 

darbuotojai** 
12,0 11,75 12,75 

Kiti administracijos 

darbuotojai*** 
19,08 15,475 

10,90 

 

Darbuotojai, teikiantys 

akademinę pagalbą 

studentams **** 

7,74 5,87 5,50 

Pagalbinis ūkio 

personalas***** 
17,25 11,25 6,85 
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vadybininkas, vyresnysis specialistas karjerai, Informacijos ir studijų šaltinių centro (bibliotekos) 

vadovas ir bibliotekininkai. 

*****Pagalbinio ūkio personalo kategorijai priskiriama: bendrabučio administratorius, 

vairuotojas, vairuotojas-mechanikas, maitinimo organizatorius, elektrikas, darbininkai. 

 

Pastaba. Skaičius etatais 2020 m. gruodžio 31 d. nurodyti pagal faktiškai užimtą etato dydį. 

 
30 lentelė. Bendro darbuotojų skaičiaus pokytis per kalendorinius metus 

 

Kalendoriniai 

metai 

Darbuotojų 

skaičius metų 

pradžioje 

Darbuotojų 

skaičius metų 

pabaigoje 

Pokyčio rodiklis 

vnt. 

Pokyčio rodiklis 

proc. 

2018 m. 160 140 - 20 - 14,23 

2019 m. 140 122 -18 - 14,75 

2020 m. 122 119 -3 - 2,52 

 

Dėstytojų pasiskirstymas pagal pareigybę, amžių, lytį 

 

2020 m. gruodžio 31 d. kolegijoje dirbo 87 dėstytojai, kurie užėmė 25,37 etato. Tik 

dėstytojais dirbo 76 darbuotojai, nes 11 iš 87 dirba ne tik dėstytojais, bet ir vadovaujantį, 

administracinį ar kt. darbą kolegijoje.  

 

 
 

19 pav. Kolegijos dėstytojų pareigybių pasiskirstymas etatais 2020m. gruodžio 31 d. 

 

Dėstytojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes ir lytį (31 lentelė ir 19 pav.). 
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31 lentelė. Kolegijos dėstytojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes ir lytį 

 

Amžiaus grupė 

Dėstytojų skaičius Procentas nuo 

viso dėstytojų 

skaičiaus 
Moterys Vyrai Iš viso 

Iki 25 metų 0 0 0 0 

25-29 metų 1 0 1 1,15 

30-34 metų 2 1 3 3,45 

35-39 metų 0 2 2 2,30 

40-44 metų 7 5 12 13,79 

45-49 metų 11 7 18 20,69 

50-54 metų 12 4 16 18,39 

55-59 metų 12 4 16 18,39 

60-64 metų 9 4 13 14,94 

65 metų ir vyresni 3 3 6 6,90 

 

Dėstytojų amžiaus vidurkis yra 52 metai. 

 

 

 
 

20 pav. Kolegijos dėstytojų pasiskirstymas pagal amžių ir lytį. 

 

24 kolegijos dėstytojai turi daktaro arba habilituoto daktaro mokslo laipsnį ir tai sudaro 20,88 

proc. nuo viso dėstytojų skaičiaus. Jų amžiaus vidurkis – 50 metų.  

 
32 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 

(%) 

2018 m. 5,56 32,49 17,11 

2019 m. 6,33 29,08 21,76 

2020 m. 5,96 25,37 23,49 
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3.2.MATERIALIEJI IŠTEKLIAI 

3.2.1. Pastatai ir renovacija. Studijų programų materialinės bazės plėtra 
 

Valdomo turto perdavimas ir pertvarkymas 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 28 „Dėl 

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl viešame aukcione 

parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“ Marijampolės kolegija 2020 m. liepos 8 d. perdavė VĮ Turto bankas perteklinį 38 

nekilnojamojo turto vienetų pastatų kompleksą, kurie bus grąžinami valstybei.  

 

33 lentelė. Valstybei perduoto turto sąrašas 

 

Eil. 

Nr. 

Turto vieneto pavadinimas, unikalus numeris, plotas, adresas 

1. 
Ūkio patalpa, unikalus numeris 1885-0001-0109:0028, bendras plotas 399,57 kv. m, Marijampolė, 

Kvietiškio g. 1 K10-28    

2. 
Ūkio patalpa, unikalus numeris 1885-0001-0341:0003, bendras plotas 24,24 kv. m, Marijampolė, 

Kvietiškio g. 1A K3-3    

3. 
Ūkio patalpa, unikalus numeris 1885-0001-0196:0004, bendras plotas 12,12 kv. m, Marijampolė, 

Kvietiškio g. 1A K4-4    

4. 
Sandėlis 19I1/p, unikalus numeris 1885-0000-3148, bendras plotas 1350,28 kv. m, Marijampolė, 

Kvietiškio g. 1 K3   

5. 
Kalvė 33P1/p, unikalus numeris 1885-0000-3070, bendras plotas 69,45 kv. m, Marijampolė, P. Armino 

g. 84H   

6. 
Mokomosios dirbtuvės 34P1/p, unikalus numeris 1885-0000-3115, bendras plotas 532,62 kv. m, 

Marijampolė, Kvietiškio g. 1 K2    

7. 
Svarstyklės 36H1/p, unikalus numeris 1885-0000-3066, bendras plotas 32,26 kv. m, Marijampolė, 

Kvietiškio g. 1 K4   

.8. 
Ūkinis pastatas 16I1/p, unikalus numeris 1885-0001-0363, bendras plotas 825,63 kv. m, Marijampolė, 

Kvietiškio g. 1 K9    

9. 
Ūkinis pastatas – garažai 17I1/p, unikalus numeris 1885-0001-0374, bendras plotas 465,55 kv. m, 

Marijampolė, Kvietiškio g. 1 K7    

10. 

Butas, unikalus numeris 1885-0001-0041:0011, bendras plotas 31,93 kv. m; ūkio patalpa, unikalus 

numeris 1885-0001-0352:0002, bendras plotas 12,12 kv. m; ūkio patalpa, unikalus numeris 1885-0001-

0096:0004, bendras plotas 5,69 kv. m; ūkio patalpa, unikalus numeris 1885-0001-0109:0012, bendras 

plotas 20,43 kv. m, Marijampolė, Kvietiškio g. 1A-12   

11. 
Butas, unikalus numeris 1885-0001-0041:0012, bendras plotas 34,52 kv. m; ūkio patalpa, unikalus 

numeris 1885-0001-0096:0005, bendras plotas 19,49 kv. m, Marijampolė, Kvietiškio g. 1A-13   

12. 
Butas, unikalus numeris 1885-0001-0041:0010, bendras plotas 39,87 kv. m, Marijampolė, Kvietiškio g. 

1A-2   

13. 
Butas, unikalus numeris 1885-0001-0041:0013, bendras plotas 44,51 kv. m, Marijampolė, Kvietiškio g. 

1A-20   

14. 
Butas, unikalus numeris 1885-0001-0041:0014, bendras plotas 61,13 kv. m, Marijampolė, Kvietiškio g. 

1A-21   

15. 
Butas, unikalus numeris 1885-0001-0041:0015, bendras plotas 29,60 kv. m; ūkio patalpa, unikalus 

numeris 1885-0001-0096:0011, bendras plotas 13,80 kv. m, Marijampolė, Kvietiškio g. 1A-7  

16. 
Butas, unikalus numeris 1885-0001-1017:0005, bendras plotas 28,74 kv. m; ūkio patalpos, unikalus 

numeris 1885-0001-0185:0006, bendras plotas 12,10 kv. m, Marijampolė, Kvietiškio g. 2-16   
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Eil. 

Nr. 

Turto vieneto pavadinimas, unikalus numeris, plotas, adresas 

17. 
Butas, unikalus numeris 1885-0001-1017:0008, bendras plotas 30,97 kv. m, Marijampolė, Kvietiškio g. 

2-17   

18. 
Butas, unikalus numeris 1885-0001-1017:0006, bendras plotas 54,07 kv. m, Marijampolė, Kvietiškio g. 

2-3   

19. 
Butas, unikalus numeris 1885-0001-1017:0007, bendras plotas 30,13 kv. m, Marijampolė, Kvietiškio g. 

2-4   

20. 
Ūkio patalpos, unikalus numeris 1885-0001-0309:0004, bendras plotas 32,10 kv. m, Marijampolė, 

Kvietiškio g. 6 K1-4   

21. 
Butas, unikalus numeris 1890-0005-7036:0006, bendras plotas 34,21 kv. m, Marijampolė, Kvietiškio g. 

6-6   

22. 
Butas, unikalus numeris 1890-0005-7036:0004, bendras plotas 71,73 kv. m, Marijampolė, Kvietiškio g. 

6-7   

23. 
Butas, unikalus numeris 1885-0001-2014:0012, bendras plotas 13,89 kv. m, Marijampolė, Kvietiškio g. 

7-6   

24. 
Butas, unikalus numeris 1885-0001-2014:0013, bendras plotas 29,84 kv. m, Marijampolė, Kvietiškio g. 

7-7   

25. 
Sporto salė 30C2/p, unikalus numeris 1897-3004-6027, bendras plotas 1122,02 kv. m; valgykla 31E1/p, 

unikalus numeris 1897-3004-6038, bendras plotas 728,22 kv. m, Marijampolė, P. Armino g. 94   

26. 
Butas, unikalus numeris 1897-3004-6016:0003, bendras plotas 84,83 kv. m, Marijampolė, P. Armino g. 

94-2   

27. 
Butas, unikalus numeris 1890-0005-7036:0005, bendras plotas 35,14 kv. m, Marijampolė, Kvietiškio g. 

6 K1-4   

28. 
Boilerinė 37H1/p, unikalus numeris 4400-0312-3119, bendras plotas 144,65 kv. m, Marijampolė, 

Kvietiškio g. 1 K1   

29. 
Mechanizacijos korpusas 42C2/p, unikalus numeris 4400-0311-9982, bendras plotas 2824,93 kv. m, 

Marijampolė, Kvietiškio g. 1    

30. Kiemo statiniai, unikalus numeris 4400-0448-4019, Marijampolė, P. Armino g. 92   

31. 

Bendrabučio patalpos su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis R-2 (718/1000 dalių nuo 10,84 

kv. m), R-4 (718/1000 dalių nuo 16,86 kv. m), R-13 (718/1000 dalių nuo 13,08 kv. m), R-14 (718/1000 

dalių nuo 28,89 kv. m), unikalus numeris 4400-5332-5052:8437, bendras plotas 3240,81 kv. m, P. 

Armino g. 94-4, Marijampolė 

 

Pagal VĮ Turto bankas privalomąją tvarką perduodant nekilnojamąjį turtą reikalinga patalpas 

palikti tuščias ir tvarkingas. Inventorizavimus patalpose esamų daiktų būklę ir realųjį poreikį 

studijoms buvo atrinktas materialusis turtas, kuris suskirstytas į tris kategorijas- naudotinas, 

nusidėvėjęs ir naudotinas, tačiau neturintis poreikio.  

Naudotinas turtas buvo patalpintas į sandėliavimo patalpas, kurios įrengtos mokymo pastato 

rūsyje, kitas stambiagabaritis turtas patalpintas į kitas kolegijos sandėliavimo ir ūkines patalpas. 

Patalpos, kuriose daiktai sandėliuojami buvo išvalytos, įrengtos lentynos ir paruoštos naudojimui.  

Nusidėvėjęs turtas inventorizuotas, surašyti turto nurašymo aktai dėl turto likvidavimo ir 

finansinio anuliavimo. Suorganizuotas nusidėvėjusio turto- atliekų išvežimas į Marijampolės regiono 

atliekų sąvartyną. 

Naudotinas, tačiau neturintis poreikio turtas numatytas parduoti aukciono būdu, gaunant 

papildomas lėšas įstaigai.  

 

Kolegijos poreikiams iš visų turėtų nekilnojamojo turto vienetų paliktas mokymo pastatas, 

dalis bendrabučio, garažai ir ūkinės sandėliavimo patalpos. 
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34 lentelė. Naudojamų pastatų patalpų plotai 

 

Rodikliai 2020 m. 

Bendras pastatų plotas, m2 6857,15 

Mokymo patalpų plotas, m2 4317,21 

Sandėliavimo patalpų plotas, m2 756,68 

Pagalbinių, ūkinių patalpų plotas, m2 597,06 

Bendrabučio patalpų plotas, m2 1186,20 

 

Po turto grąžinimo ženkliai pasikeitė naudojamų pastatų plotai, auditorijų skaičius, vietų 

skaičius bendrabutyje ir kita statistika.  

Nors sumažėjo naudojamų patalpų plotai, tačiau buvo siekiama, kad patalpos būtų kokybiškos 

ir patogios naudojimui. Bendrabučio gyvenamosiose patalpose atlikti remonto darbai. Sutvarkyta 

sugedusi santechnika, koridoriuose pakeisto naujos durys ir šviestuvai, sutvarkytos kambarių durų 

rankenos ir spynos, susidėvėjusios lovos pakeistos į geresnės kokybės, visuose kambariuose uždėtos 

langų žaliuzės, kai kuriuose užuolaidos, bendrojo naudojimo virtuvėse aprūpinta kepimo ir virimo 

įranga, lėkštėmis ir įrankiais, ūkiniuose kambarėliuose įrengtos skalbyklos. 

Sandėliavimo ir ūkinėse patalpose atliktas priešgaisrinės saugos reikalavimų įrangos 

atnaujinimas, sutvarkytos pavojingos atliekos.  

 

Studijų aplinkos ir infrastruktūros tobulinimas 

 

             Per 2020 m. pradėtas vykdyti studijų  aplinkos ir infrastruktūros tobulinimo, įgyvendinant 

regioninės kolegijos modelį, projektas bei STEAM projektas. 

              Studijų  aplinkos ir infrastruktūros tobulinimo, įgyvendinant regioninės kolegijos modelį, 

projektas, kuriuo siekiama tobulinti studijų infrastruktūrą, įkuriant laboratorijas, studijų centrus, 

modernizuojant kolegijos biblioteką, pradėtas vykdyti trečiąjį metų ketvirtį. Parengtas projekto 

viešųjų pirkimų planas, kuris pagal Bendrąjį Viešųjų Pirkimų Žodyną šį projektą skirsto į 26 atskiras 

dalis. Per visas projekto dalis planuojama įsigyti virš 1500 skirtingų kategorijų ir rūšių prekių, kurios 

bendroje išraiškoje sudarys daugiau nei 31000 vienetų prekių. Trečiojo ir ketvirtojo metų ketvirčio 

metu parengta 12 skirtingų viešųjų pirkimų techninių specifikacijų ir įvykdyti 8 viešieji pirkimai. 

Įvykdytų pirkimų rezultatas ženkliai pagerino studijų aplinkos kokybę, įsigytomis prekėmis jau 

naudojasi studentai ir dėstytojai. 

           Įgyvendinant  STEAM ugdymo veiklos centro projektą, 2020 metais pasiekti  geri rezultatai. 

Centre  užbaigti chemijos ir biologijos laboratorijų remonto darbai. Šiose patalpose buvo atliekami 

kapitaliniai patalpų remontai.  Iš viso sutvarkyta 135 kv. m. patalpų ploto, sunaudota 11 990 Eur 

kolegijos biudžeto lėšų.  Trečiąjį metų ketvirtį parengtas viešųjų pirkimų planas, kuriame numatyta 7 

skirtingi viešieji baldų ir įrangos pirkimai. Ketvirtąjį metų ketvirtį parengtos 5 viešųjų pirkimų 

techninės specifikacijos. 
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3.2.2. IT plėtra 
 

35 lentelė. Kompiuterinės įrangos kiekiai 

 

Rodikliai 

2018/2019 m.m. 2019/2020 m.m. 2020/2021 m.m. 
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Kompiuterių skaičius 

(pradedant PC 486 

modeliu) 

153 93 246 158 47 205 190 47 237 

Iš jų panaudota 

kompiuterizuoti: 
 

- studijas 141 - 141 141 - 141 173 - 173 

- biblioteką 11 - 11 17 - 17 17 - 17 

- administraciją - 93 93 - 47 47 - 47 47 

- studentų atstovybę 1 - 1 1 - 1 1 - 1 

Kopijavimo aparatai - 5 5 - 4 4 - 4 4 

Multimedia - 

projektorius 
- 44 44 22 - 

22 
22 - 

22 

Spausdintuvai - 35 35 - 25 25 - 25 25 

 

Pagal veiklos planą 2020 metais atnaujinti nekokybišką vaizdą rodantys  projektoriai 

auditorijose. Pradėtas įgyvendinti projektas, kurio metu jau nupirkti ir parengti naudoti 32 vnt. 

kompiuteriai. Taip pat 2021 m. bus perkama ir diegiama Infrastruktūriniame projekte numatyta 

įranga.   

Bendrai IT infrastruktūros aptarnavimui pagal metinį veiklos planą išleista 5172,89 Eur. 

Detalesnė informacija ir palyginimas su 2018 ir 2019 metais apie IT infrastruktūros aptarnavimo 

išlaidas pateikiama 36 lentelėje.  

 
36 lentelė. Išlaidos IT infrastruktūrai 

 

Veiklos 

plano 

kodas 

Veiklos pavadinimas 
Suma (Eurais) 

2017 metais 

Suma 

(Eurais) 2018 

metais 

Suma 

(Eurais) 2019 

metais 

5.6.1.1. 
IT techninės infrastruktūros 

palaikymo paslaugos 
494,52 0,00 4150,30 

5.6.1.2. 

Studentų mokymo vietų 

kompiuterinės įrangos 

atnaujinimas 

1328,26 600,00 29548,36 

5.6.1.3. 
Darbuotojų darbo vietų 

kompiuterizavimas 
3423,00 0,00 5196,45 

5.6.1.4. 
Darbuotojų kompiuterizuotų 

darbo vietų atnaujinimas 
2917,20 0,00 0,00 

5.6.1.5. IT įrangos gedimų šalinimas 1086,81 1092,68 290,40 

5.6.1.6. Biuro įrangos aptarnavimas 2058,83 0,00 732,96 
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Veiklos 

plano 

kodas 

Veiklos pavadinimas 
Suma (Eurais) 

2017 metais 

Suma 

(Eurais) 2018 

metais 

Suma 

(Eurais) 2019 

metais 

5.6.1.7. 

Buhalterinės apskaitos programos 

modernizavimas ir palaikymas 

DEBETAS 

1177,96 211,22 1215,20 

5.6.1.8. 
Informacinės studijų proceso 

valdymo sistemos palaikymas 
1100,00 1100,00 700,00 

5.6.1.9. 
Dokumentų valdymo sistemos 

aptarnavimas 
0,00 0,00 0,00 

5.6.1.10. 
Internetinių informacinių sistemų, 

paslaugų pirkimas ir nuoma 
1700,97 431,51 15522,29 

5.6.1.11. 
Programinės įrangos įsigijimas ir 

serveriai. 
1210,00 1437,48 13337,12 

5.6.1.12. 
Narystės organizacijų paslaugos: 

EDINA, MOODLE 
300,00 300,00 290,00 

Iš viso: 16823,29 5182,89 70983,08 

 

2020 metų laikotarpiu vykdoma numatyta vieningo autentifikavimo sistemos ir elektroninės 

tapatybių valdymo sistemos palaikymas it tobulinimas. Šios sistemos apima daugelį Marijampolės 

kolegijos informacinių sistemų ir didžiąją dalį informacinių technologijų ir elektroninių studijų centro 

vadovo darbo laiko.  

Toliau palaikomos ir prižiūrimos Marijampolės kolegijoje naudojamos sistemos bei 

kompiuterinės darbo vietos: Akademinė bazė, bevielis internetas „Eduroam“, bendrabučio bevielis 

internetas, apskaitos sistema „Debetas“, duomenų apsikeitimo paslauga padaliniams, „Microsoft 

Office 365“ elektroninio pašto sistema, virtuali mokymosi aplinka „Moodle“, internetinė slaptažodžių 

valdymo svetainė https://savitarna.mkolegija.lt. 

Paleistas ir sukonfigūruotas naujas aukšto našumo serveris naujoms sistemoms įdiegti. 

Optimizuotas tinklas, sumažintos saugumo spragos vieningo prisijungimo sistemose. 

Paruoštos virtualios vietos naujai DVS „Kontora“ sistemai, kuri pradės funkcionuoti kolegijoje nuo  

2021 metų II ketvirčio bei naujai akademinei platformai „Unimetis“, kuri pradės pilnai funkcionuoti 

nuo 2021 metų rugsėjo mėnesio. 

https://savitarna.mkolegija.lt/
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21 pav. Marijampolės kolegijoje naudojamos sistemos 

 

Ateinančiais 2021 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, pasitelkiant terminalų naudojimo principus. 

Įsisavinant Infrastruktūros projekto lėšas, numatomi esminiai pokyčiai darbuotojų darbo 

vietų atnaujinimui. Biudžetas numatytas, siekiant užtikrinti jau esamų prenumeruojamų paslaugų 

veikimą. Numatyta atnaujinti kompiuterizuotas darbo vietas, skirtas studentams.  

 

3.2.3. Informacijos ir studijų šaltinių centro (bibliotekos) išteklių plėtra 
 

Marijampolės kolegijos biblioteka - informacijos ir studijų centras, užtikrinantis atvirą 

prieigą prie bibliotekoje sukauptų spausdintų leidinių ir elektroninių mokslinės informacijos išteklių, 

siekiantis aprūpinti Marijampolės kolegijos studijas informacinėmis paslaugomis bei užtikrinti 

prieigą prie visų bibliotekos išteklių nutolusiems vartotojams. 

 Informaciją apie biblioteką  galima rasti kolegijos tinklalapyje www.marko.lt 

• Kolegijos bibliotekos bendras patalpų plotas 290 m2. Skaitytojų paslaugoms yra bendroji 

skaitykla, kurioje 21 darbo vieta. Iš jų 15 vietų yra kompiuterizuotų darbo vietų su internetine 

prieiga.Taip pat  3  darbo vietos kompiuterizuotos darbuotojams. 

• Bibliotekos fondas nuolat papildomas naujausia literatūra. Literatūros poreikis derinamas su 

katedrų vedėjais ir dalykų dėstytojais, rengiamas fondų komplektavimo planas, kuris 

aptariamas katedrose ir dekanatuose. Bibliotekos fondo dydis, įskaitant fizinius, dokumentus, 

serialinius leidinius, elektroninius leidinius   sudaro  26195 egzempliorių. Iš jų - 25956  vnt. 

sudaro knygos, 29 vnt. - prenumeruojamos el. knygos, 210 vnt. serialinių leidinių. 

• Bibliotekoje aptarnaujami kolegijos studentai, dėstytojai. Atsižvelgiant į susiklosčiusiusią 

situaciją dėl COVID -19  pandemijos, prasidėjus nuotolinėms studijoms, skaitytojų 

http://www.marko.lt/
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aptarnavimas sumažėjo: bibliotekoje įregistruoti 256 nauji skaitytojai, lankytojų – 3299, 

išduota  - 1420 dokumentas. Bibliotekai per metus buvos pateiktos 1402 užklausos įvairiomis 

priemonėmis (telefonu, el.paštu ir kt.)  

• Prenumeruojami periodiniai elektroniniai leidiniai ir elekroninės knygos. Per 2020 m. 

bibliotekos fondui gauta lėšų 1384,48 Eur., periodikai 548,84 Eur. Gaunama nemokama 

paslauga – el.knygos – 203 vnt. 

• Mokslo metų pradžioje  pirmakursiai yra supažindinami su biblioteka bei naudojimosi 

bibliotekos paslaugomis ir informacine sistema taisyklėmis, paslaugomis ir bibliotekos 

informacine sistema. 

• Marijampolės kolegija priklauso Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos konsorciumui 

ir nuo 2019 metų turi teisę naudotis prenumeruojamomis EBSCOhost duomenų bazėmis. 

Studentams mokslo metų pradžioje  buvo organizuota 19 informacinių susitikimų apie 

galimybę naudotis kolegijoje EBSCOhost duomenų bazėmis. 

• Prasidėjus nuotoliniam mokymuisi, kolegijos akademinei bendruomenei sudaryta galimybė 

gauti individualų prisijungimą prie EBSCO duomenų bazės, naudotis prieiga nuotoliniu būdu. 

Darbo su duomenų bazėmis  nuotoliniu  būdu tvarka yra reglamentuota parengtose ir kolegijos 

patvirtintose taisyklėse.  

• Nuo lapkričio mėnesio iki metų pabaigos registruota 39 vartotojai, gavę individualų 

prisijungimą prie  EBSCOhost duomenų bazių. Remiantis LMBA statistika, galima teigti, kad 

2020 m.  vartotojai EBSCO bazėje atsisiuntė 14589 vnt. žurnalų ir  3583 vnt. knygų. Duomenų 

panaudotos rodiklis 631, vienas vartotojas parsisiunčia dokumentų už 1,08 EUR. Tai rodo 

pakankamai intensyvų naudojimąsi EBSCOhost duomenų  bazėmis. 

• Bibliotekoje studentai nuolat konsultuojami apie bibliotekos el.katologą, duomenų bazes. 

• Skaitykloje ir kolegijos svetainėje   atnaujinama informacija apie naujausias knygas, 

pateikiama tarptautinių duomenų bazių internetinių puslapių adresai. 

• Bibliotekos elektroniniame kataloge (eLABa) parengtų įrašų skaičius 25882 vnt., per metus 

įvesta  naujų duomenų - 79 vnt. Į  Marijampolės kolegijos bibliotekos katalogą suvesta 98  

procentai visų esamų leidinių.  

• Kolegijos mokslo publikacijų duomenų bazėje (PDB) 2020 m. įvesta 15 publikacijų, iš viso 

MK PDB yra 230 įrašų. Pildant PDB nuolat buvo atliekama MK mokslo publikacijų paieška 

kitose atviros prieigos duomenų bazėse: Lietuvos – užsienio bibliotekų kataloguose. 

• Kolegijos biblioteka yra eLABa konsorsiumo narė. Lietuvos akademinės elektroninės 

bibliotekos informacinę sistemą eLABa palaiko ir prižiūri Lietuvos akademinės elektroninės 

bibliotekos konsorciumas.Vykdomos veiklos susijusios su  informacinės sistemos eLABa 

palaikymu ir plėtra. Konsorciumo veiklų įgyvendinimu rūpinasi administruojanti institucija.  

• Praėjusiais metais aktyviai dalyvauta konsorciumo susirinkimuose, kurie vyko nuotoliniu 

būdu. Jų metu aptariamos eLABa plėtros galimybės, įdiegiant naujas programas. 

•  Dalyvavome pildydami perspektyvinę Alma anketą anglų kalba. 

• Bibliotekoje surengtos  6 teminės knygų parodos (Rugsėjo 1-oji - mokslo ir žinių diena“. 

„Atraskime Lietuvos grožį“ ir kt.), skaitykloje nuolat atnaujinama informacinė gaunamų 

periodinių leidinių parodėlė.  

• Minint  poeto  P.Širvio 100 –metį surengta ne tik knygų paroda „Krito mano žvaigždė.“, bet  

organizuotas renginys – poezijos skaitymai netradicinėje erdvėje ,, Daina ir meilė nesuprasta“, 

kuriame eiles skaitė kolegijos studentai, dėstytojai. 
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37 lentelė. BIBLIOTEKOS ATASKAITA: 2018 m./2019 m./2020 m. 

 
Veiksmai Informacija apie įvykdymą 

Metai  2018 m. 2019 m. 2020 m. 

1.1.1. Bibliotekos 

fondas 

Gauta dokumentų – fiz.vnt. 497 112 35 

Nurašyta dokumentų –fiz.vnt. 639 7705 - 

Fondo dydis – fiz.vnt. 33587 25882 25917 

 Užprenumeruoti žurnalai ir 

laikraščiai:pav./el.versija 

17/3 17/2 12/3 

1.1.2. Skaitytojų 

aptarnavimas 

Bibliotekos įregistruoti 

skaitytojai 

580 501 256 

Lankytojų skaičius 7933 8185 3299 

Dokumentų išdavimas 11234 10073 1799 

 Bibliotekoje teikiamos 

paslaugos – padarytų kopijų 

skaičius 

4177 3977 1631 

2.1.1. Informacinis 

darbas 

Informacinių užklausų 

skaičius(bibliografinių/el.paštu, 

kitomis priemonėmis) 

1605/68 1717/72 1420 

Elektroniniame kataloge 

įrašų/per metus parengta įrašų 

33444/492 25800/136 25882/79 

Studentų baigiamieji darbai 

CD laikmenose/el. versijų 

peržiūros 

202/305 149/168 142/91 

Elektroniniai dokumentai: 

garsiniai, regimieji, mišrūs. 

2 - - 

Bibliotekos renginiai: teminės, 

knygų parodos 

23 16 8 

Vartotojų mokymo naudotis 

paslaugomis, kompiuterine 

įranga ,,Adaptacinė diena” (I –

ųjų kursų studentams/gr.sk.) 

6 8 19 

Elektroninių leidinių rinkiniai 

– knygos – 

užsakymai/el.knygos- 

nemokama paslauga 

27/260 28/260 21/231 

2.1.2.Bibliotekos 

materialieji ištekliai 

Darbo vietų skaičius 

vartotojams (iš jų 

kompiuterizuotų su Interneto 

prieiga) 

38/8 38/8 21/15 

Elektroninių leidinių rinkiniai 

(el.knygos)/Eur. 

232 240 203 

Gauta lėšų – knygoms/Eur. 1695 974 1384,48 

Fizinių ir juridinių asmenų 

parama(knygoms)/ Eur. 

500 204 - 

Periodikai /Eur. 890 991 548,84 
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3.3. FINANSAI 

3.3.1. 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo rodikliai 
 

38 lentelė. Pajamų sąmatos įvykdymo rodikliai 

Pajamos 
2018 m. 2019 m. 2020 m. 

planas įvykdymas planas įvykdymas planas įvykdymas 

Finansavimo pajamos 1.228.000,00 1.360.376,65 1.144.800,00 1.247.989,21 642.000,00 1.133.457,81 

Iš valstybės biudžeto 1.128.000,00 1.164.500,00 986.000,00 1.116.637,00 642.000,00 1.035.713,32 

Iš savivaldybės biudžeto 0,00 32.556,00 0,00 16.556,00 0,00 7.956,80 

Iš ES, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų lėšų 100.000,00 160.150,00 158.800,00  114.336,00 0,00 89.787,69 

Iš kitų finansavimo šaltinių 0,00 3.170,65 0,00 460,21 0,00 0,00 

Pagrindinės veiklos pajamos 256.000,00 228.639,00 226.000,00 205.503,00 202.000,00 199.251,17 

Pajamos už studijas 250.000,00 220.854,00 220.000,00 203.136,00 202.000,00 191.542,64 

Pajamos už akademines skolas 6.000,00 7.785,00 6.000,00 2.367,00 0,00 7.708,53 

Kitos veiklos pajamos 205.000,00 236.212,00 215.000,00 197.548,00 106.200,00 61.590,57 

Pajamos už parduotas prekes 5.000,00 17.864,00 5.000,00 20.926,00 20.000,00 15.528,64 

Pajamos už bendrabučių ir butų 

paslaugas 40.000,00 35.196,00 30.000,00 33.533,00 15.000,00 9.295,10 

Pajamos už maitinimo paslaugas 

(valgykla) 70.000,00 95.795,00 95.000,00 61.174,00 10.000,00 2.099,98 

Pajamos už įvairias paslaugas 20.000,00 22.269,00 20.000,00 22.518,00 10.000,00 10.161,45 

Pajamos už tobulinimosi centro 

paslaugas 30.000,00 27.195,00 30.000,00 20.554,00 20.000,00 15.341,00 

Pajamos už turto nuomą 6.000,00 4.548,00 5.000,00 6.923,00 0,00 3.303,52 

Pajamos už studijų registraciją 5.000,00 4.758,00 4.000,00 4.250,00 4.000,00 5.042,00 

Kitos pajamos 29.000,00 28.587,00 26.000,00 27.670,00 27.200,00 818,88 

Iš viso: 1.689.000,00 1.825.227,65 1.585.800,00 1.651.040,21 950.200,00 1.394.299,55 

 
39 lentelė. Išlaidų sąmatos įvykdymo rodikliai 

Išlaidos 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 

planas 
įvykdyma

s 
planas 

įvykdyma

s 
planas įvykdymas 

Darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo 
1.169.000,00 

1.237.572,0

0 

1.080.000,0

0 

1.082.894,0

0 
849.740,00 937.374,12 

Komunalinių paslaugų ir ryšių:       

– šildymas 86.000,00 116.125,00 120.000,00 85.215,00 40.000,00 31.557,10 

– vanduo 8.000,00 10.515,00 10.000,00 7.464,00 4.000,00 3.863,32 

– elektra 26.000,00 26.389,00 26.000,00 25.502,00 15.000,00 12.027,01 

– ryšių 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509,61 

Komandiruočių 6.000,00 2.976,00 6.000,00 2.828,00 2.000,00 156,81 

Transporto 16.000,00 13.904,00 16.000,00 15.862,00 15.000,00 5.135,09 

Kvalifikacijos kėlimo 17.000,00 5.322,00 5.000,00 2.699,00 2.700,00 110,00 

Paprastojo remonto ir 

eksploatavimo 
50.000,00 3.894,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo:       

– juridinės paslaugos 5.000,00 5.084,00 5.000,00 4.516,00 2.783,00 2.978,90 

– patalpų valymas 42.000,00 37.372,00 30.000,00 14.969,00 15.000,00 3.250,30 

– atliekų tvarkymas 9.300,00 11.152,00 10.000,00 6.234,00 5.000,00 4.753,97 

– pastatų draudimas 1.400,00 1.549,00 1.500,00 492,00 500,00 910,15 

– išlaidos reprezentacijai ir 

tarptautiniams ryšiams plėtoti 
20.000,00 10.953,00 23.000,00 9.601,00 3.000,00 7.040,08 

– elektros ir šilumos ūkio 

aptarnavimas 
10.000,00 11.070,00 10.000,00 9.268,00 3.548,00 3.803,60 

– studentų atstovybė 2.000,00 989,00 2.000,00 506,00 500,00  

– narystės mokesčiai 2.000,00 1.690,00 1.500,00 1.229,00 1.861,00 1.591,99 

– studentų praktika 400,00 104,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

– kompiuterinių programų 

palaikymas 
2.500,00 2.466,00 2.500,00 8.654,00 8.511,00 5.275,30 

– prenumerata 1.000,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00 372,76 

– kitos paslaugos 20.000,00 18.157,00 15.000,00 21.460,00 16.700,00 30.259,38 
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– prekių įsigijimui (medžiagos 

remontui, spausdintuvo kasetės, 

kanceliarinės prekės, produktai 

valgykloms, ūkinės prekės) 

80.000,00 79.419,00 70.000,00 98.536,00 50.000,00 56.230,94 

Kitos:       

– stipendijos 60.000,00 47.800,00 39.000,00 55.337,00 45.000,00 89.383,10 

Ilgalaikio turto bei ūkinio 

inventoriaus įsigijimui 

(kompiuteriai, programinė įranga, 

mašinos ir įrengimai, biuro įranga) 

50.000,00 20.269,00 45.000,00 4.683,00 4.000,00 0,00 

Kolegijos aikštelių sutvarkymas  34.500,00 34.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Iš viso: 1.718.100,00 1.700.382,0

0 

1.517.700,0

0 

1.458.949,0

0 

1.084.843,00 

1.196.583,53 

3.3.2. Kita svarbi informacija 

 

Marijampolės kolegijos banko sąskaitų likučiai: 

–  2018 m. gruodžio 31 d. – 153.212,03 Eur; 

–  2019 m. gruodžio 31 d. – 163.011,62; 

–  2020 m. gruodžio 31 d. – 270.189,87 Eur. 

 

3.4. PROJEKTINĖS VEIKLOS REZULTATAI 

3.4.1. Monitoringo rodiklių ir strateginio plano įgyvendinimo rodiklių 
pristatymas ir analizė 

4. VALDYMAS 

4.1. KOLEGIJOS STRATEGIJOS GAIRĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Kadangi nauja Marijampolės kolegijos strategija, vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtinta 

Strateginio planavimo metodika (2019 m. nauja redakcija) pradėta rengti tik paskutiniame 2020 m. 

ketvirtyje, visa Marijampolės kolegijos veikla 2020 metais buvo vykdoma vadovaujantis 

Marijampolės kolegijos strategijos gairėmis (2017–2021), Marijampolės kolegijos strateginiu 

veiklos planu (2018-2020), Marijampolės kolegijos kaitos strateginėmis kryptimis ir Kolegijos 

metiniu veiklos planu (2020). 

Jei 2019 metai Marijampolės kolegijoje buvo intensyvios kaitos ir inovacijų diegimo pradžios 

metai,  tai 2020 metai – intensyvių pokyčių diegimo ir įtvirtinimo bei naujų strateginių krypčių 

paieškos metai, kuriant naują  kolegijos strategiją bei tobulinant jos misiją. Žinoma, neužmirštas ir 

regioninės kolegijos tikslas -  paklausių specialistų rengimas, laikantis Marijampolės regiono plėtros 

taryboje patvirtintų specializacijų: Mokslas – Maistas – Mediena – Metalas (2017 12 06 d. sprendimas 

Nr. 51/8S-57). 

Siekiant sistemingai koordinuoti ir vykdyti kolegijos kaitos laikotarpį, nuo 2019 m. 

suplanuoti pagrindiniai pokyčių etapai iki 2023 m. Nors 2019 m. jau pakeista ir atnaujinta 

organizacijos struktūra, jau reikalingas jos koregavimas. Toliau tęsiami esminiai infrastruktūros 

optimizavimo darbai, parengtų projektų patvirtinimo ir vykdymo veiklos, teigiamo kolegijos 

įvaizdžio tolimesnio formavimo bei mokslo taikomosios veiklos sistemos modernizavimo žingsniai. 

Nors  pokyčių diegimas pradėtas 2019 m. tačiau šie metai iš esmės buvo skirti situacijos 

kolegijos viduje bei išorėje stabilizavimui. 2020 m. Siekiama ne tik stabilizuoti pokyčius, bet ir 

įtvirtinti pakitusią situaciją bei vykdyti proveržius esminėse srityse. Todėl 2020 metams išskirtos 

pagrindinės prioritetinės veiklos kryptys: 

• Patvirtintas ir pradėtas įgyvendinti infrastruktūrinis projektas Studijų aplinkos ir 

infrastruktūros tobulinimas, įgyvendinant regioninės kolegijos modelį, toliau tęsiamas 

STEAM centro kūrimo projekto įgyvendinimas; 
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• Numatytos pagrindinės studijų kryptys, kuriose vykdomos studijų programos, užtikrinant 

studijų kokybę bei efektyvų pasiruošimą tarptautinėms akreditacijoms;  

• Kolegijos infrastruktūros optimizavimas, perduodant Turto bankui 36 su studijomis 

nesusijusius turto objektus; 

• Siekiant didinti studentų skaičių kolegijoje, numatytos naujos marketingo strateginės kryptys 

bei atliktas užsakomasis tyrimas; 

• Bendradarbiaujant su Marijampolės savivaldybe, įkurta bei įveiklinta MarKo moksleivių 

akademija; 

• Aktyvinant studijų tarptautiškumą, numatoma priimti studentus į šias programas: Verslo 

anglų kalba ir komunikacija bei Tarptautinio verslo vadyba; 

• Toliau stiprinamas kolegijos įvaizdžio formavimas, skleidžiant pozityvią informaciją apie 

kolegijos veiklas, renginius,  projektus, studentų pasiekimus ir absolventų įsidarbinimą. 

 

Kaip ir kiekvienais metais, Marijampolės kolegijoje vyko Kokybės vadybos sistemos 

organizacijoje ISO 9001:2015 auditas už 2020 metus. Atlikus šį vertinimą, kolegija pripažinta 

atitinkanti vadybos sistemos standartą ir galiojantį trims veiklos sritims: aukštojo mokslo koleginės 

studijos, mokslo taikomoji veikla bei neformalusis švietimas. Audito metu pristačius institucijoje 

vykdomus pokyčius, kolegijos vadybinė veikla įvertinta 5 balais (penkiabalėje sistemoje). 

2020 metais kolegijos administracija ir toliau rūpinosi darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu. 

Siekiant užtikrinti studijų kokybę, toliau buvo plėtojami nuo 2019 m. numatytus vykdyti sistemingus 

mokymus, kai į kolegiją kviečiami lektoriai bei ekspertai reikiamų darbuotojų kompetencijų 

ugdymui, vėliau kuriant pažangesnę sistemą pačioje organizacijoje.  

 Svarbus veiksnys, taupant kolegijos biudžeto lėšas – infrastruktūros optimizavimas, 

paliekant tik studijų procesui reikalingas patalpas, o 36 turto vienetus perduodant Turto bankui.   

Tokiu būdu kolegija kasmet sutaupys iki 200 000 Eur. lėšų.   

Nuo 2020 m. pereinama į pokyčių diegimo etapą, parengiant naują veiklos strategiją, 

sistemingai ruošiantis studijų krypčių akreditacijai bei instituciniam vertinimui. 

4.2. SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VEIKLA 

4.2.1. Fakultetų tarybų veiklos ataskaita 
 

Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto taryba   

Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto taryba, vadovaudamasi jos  

veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir vykdydama  funkcijas, 2020 m. kvietė 1virtualų  posėdį ir 

apsvarstė  6 klausimus. 4 klausimai buvo skirti Socialinio darbo studijų  programos koregavimo ir 

naujai įvedamos Darnaus verslo vadybos studijų  programos  svarstymui: 

• Socialinio darbo  studijų programos studijų planų koregavimas. 

• Socialinio darbo studijų programos tikslo ir studijų pakopos studijų rezultatų sąsajų su 

numatomais programos studijų rezultatais ir studijų dalykais (moduliais)  koregavimas. 

• Darnaus verslo vadybos studijų programos nuolatinės ir ištęstinės formos studijų planas. 

• Darnaus verslo vadybos studijų programos tikslo ir studijų pakopos studijų rezultatų sąsajų 

su numatomais programos studijų rezultatais ir studijų dalykais (moduliais). 

Atlikus  Socialinio darbo  studijų programos studijų planų koregavimą, buvo įvestos  dvi 

specializacijos: Socialinis darbas sveikatos priežiūroje ir Socialinio darbo vadyba. Pakeitus studijų 

planus buvo pakoreguoti   studijų programos  tikslo ir studijų pakopos studijų rezultatų sąsajos su 

numatomais programos studijų rezultatais ir studijų dalykais (moduliais). Buvo pritarta paminėtiems 

studijų programos pakeitimams ir  teikta tvirtinti Akademinei tarybai.   

Svarstyta Darnaus verslo vadybos studijų programos nuolatinės ir ištęstinės formos studijų 

planas ir  studijų programos tikslo ir studijų pakopos studijų rezultatų sąsajų su numatomais 

programos studijų rezultatais ir studijų dalykais (moduliais). Pritarta programos studijų planui,  
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studijų programos tikslo ir studijų pakopos studijų rezultatų sąsajų su numatomais programos studijų 

rezultatais ir studijų dalykais (moduliais) ir teikta tvirtinti  Akademinei tarybai. 

Iš 6 nagrinėtų klausimų 2 klausimai susiję su  kitomis Fakulteto tarybos funkcijomis: 

• Svarstyta ir patvirtinta Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto  

2019 metų veiklos ataskaita. 

• Svarstytas ir patvirtintas  Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto  

2020 metų veiklos planas.  

 

Verslo ir technologijų fakulteto taryba  

Verslo ir technologijų fakulteto taryba savo veikloje vadovaujasi fakulteto tarybos darbo 

reglamentu patvirtintu 2012-12-19 nutarimu Nr. TP-4.  

2020 m. Verslo ir technologijų fakultete vyko du posėdžiai, abu elektroninės konferencijos 

būdu.  

2020 m. sausio mėn. 8-10 dienomis buvo vykdoma VTF tarybos virtuali konferencija – 

posėdis, kuriame kuriame nutarta patvirtinti Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto 

2019 m. veiklos ataskaitą, atsižvelgiant į patikslintą informaciją ir patvirtintas Marijampolės 

kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto 2020 m. veiklos plano projektas.  

2020 m. birželio mėn. 18-19 dienomis buvo vykdomas VTF tarybos virtuali konferencija – 

posėdis, kuriame svarstyta: 

1. Tarptautinio verslo vadybos studijų programos planų ir studijų rezultatų ir studijų dalykų 

sąsajos.  

2. Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga studijų programos 2020-2021 m 

.m. studijų planų pakeitimo. 

3. Buhalterinės apskaitos studijų programos pakeitimai: 

Buhalterinės apskaitos studijų programos studijų planų pakeitimas 2020-2021 m. m. 

Buhalterinės apskaitos studijų programos numatomų programos studijų rezultatų ir studijų dalykų 

(modulių) sąsajų pakeitimo. 

Visiems svarstomiems klausimams pritarta ir jie patvirtinti. Posėdžio medžiaga pateikta  

tvirtinimui Akademinei tarybai.  

4.2.2. MKSA veiklos ataskaita 
 

40 lentelė.  Dalyvavimas renginiuose 

 

Mėnuo Veikla 

Sausis 1. Bendravimas su asociacija ,,Suvalkijos saulytės”. 

Studentų atstovybės nariai padėjo kolegijos darbuotojams ruošti dovanas asociacijos 

,,Suvalkijos saulytės” vaikučiams. 

Vasaris 1. Dalyvavimas ,,Studijos 2020”. 

Studentų atstovybės nariai ruošė Marijampolės kolegijos suvenyrus ir galvojo   veiklas 

Litexpo studijų renginyje vyksiančiai kolegijos prezentacijai bei vyko į renginį. 

Studentai dvi dienas pristatinėjo kolegiją, sėmėsi patirties iš kitų aukštųjų mokyklų 

studentų ir užsiiminėjo įvairiomis veiklomis su ,,Studijos 2020” renginio dalyviais. 

2. Šv. Valentino dienos pašto organizavimas. 

Studentų atstovybės nariai organizavo Šv. Valentino dienos paštą, išdalino laiškus 

studentams.  

3. Renginio ,,Mediumas”organizavimas. 

Studentai pusę profesinio bakalauro studijų, t.y. tris semestrus baigusiems 

antrakursiams organizavo renginį, kurio metu įteikė nuotaikingus pusdiplomius, kartu 

su antrakursiais žiūrėjo filmą, šnekučiavosi ir vaišinosi. 

4. Ruošimasis Vasario 16-osios renginiui ,,Lietuvos valstybės atkūrimo 102-ųjų 

metinių minėjimo renginys”. 

Studentų atstovybės nariai pagamino apie šimtą trispalvių tulpių, kurias dalijo kolegijos 

bendruomenės nariams ir svečiams Vasario 16-osios datai skirtame renginyje: 
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Mėnuo Veikla 

,,Lietuvos valstybės atkūrimo 102-ųjų metinių minėjimas”. Studentai prisidėjo prie 

renginio vedimo, pasiruošimo darbų, atstovybės narys Daumantas skaitė savo kūrybos 

patriotinius eilėraščius. 

Kovas 1. Dalyvavimas Kovo 11-osios dienos minėjimui organizuotame patriotinių nuotraukų 

konkurse. 

Studentai įvairiose kolegijos erdvėse fotografavosi su tautine atributika ir taip išreiškė 

savo patriotiškumą. 

2. Pasiruošimas ir renginio vedimas Kovo 11-osios datai paminėti. 

Studentų atstovybės nariai vedė ir padėjo ruoštis renginiui: ,,Lietuvos Laisvės 30-asis 

jubiliejinis renginys kolegijoje”. 

Balandis 1. Naujos MK SA tarybos ir prezidento rinkimai. 

Studentų atstovybė išsirinko naujus tarybos narius, aptarė tolimesnę veiklą, Mingaudas 

Kalvaitis atsistatydino iš MK SA prezidento posto. Prezidente tapo Vaida Vosyliūtė, 

viceprezidente tapo Edita Jankauskaitė. 

Gegužė 1. Dokumentų tvarkymas. 

Prezidentė ir viceprezidentė tvarkė MK SA dokumentus Registrų centre, banke, 

planuotos naujos veiklos kitiems studijų metams. 

Birželis 1. Dalyvavimas studijų metų pabaigos renginyje. 

Studentų atstovybės nariai dalyvavo studijų metų pabaigos renginyje, kolegijos 

bendruomenei pristatė savo tarybą, prezidentę ir viceprezidentę. 

Rugsėjis 1. Rugsėjo 1-osios šventė. 

Studentų atstovybės nariai vedė Rugsėjo 1-osios renginį ir pristatė MK SA. 

2. Naujų narių paieška ir priėmimas į MK SA gretas. 

Senieji studentų atstovybės nariai ieškojo naujų narių, kalbino pirmakursius ir kitus 

studentus, kad šie prisijungtų prie veiklų ir taptų MK SA nariais.  

3. Dalyvavimas bendruomenės akcijoje ,,Spaudžiam“.Studentai kartu su bendruomene 

rinko obuolius kolegijos sode, dalyvavo kolegijos sulčių pavadinimo rinkimuose, sulčių 

degustacijoje. Organizavo reklaminę akciją, populiarinančią Kolegijos vardą. 

4. Dalyvavimas konferencijoje ,,BendrAUK”. 

Studentų atstovybės nariai dalyvavo jaunimo organizacijos ,,Apskritas stalas” 

organizuotoje konferencijoje ,,BendrAUK”, kuri buvo projekto Marijampolės jaunimui 

,,I’m possible” dalis. Studentai klausė sėkmės istorijų iš garsių žmonių lūpų ir bendravo 

su miesto jaunimu. 

5. Dalyvavimas Pauliaus Širvio poezijos skaitymo renginyje ,,Daina ir meilė 

nesuprasta”. 

Studentų atstovybės nariai kolegijos kieme skaitė Pauliaus Širvio poeziją. 

Spalis 1. Konkurso ,,Linksmiausia nuotrauka su dėstytoju” organizavimas. 

Studentų atstovybė iniciavo konkursą , skirtą Tarptautinei mokytojo dienai paminėti: 

,,Linksmiausia nuotrauka su dėstytoju”. MK SA nariai patys fotografavosi ir skatino 

kitus aktyviai įsitraukti į veiklą. Vėliau organizavo nuotaikingiausios nuotraukos 

rinkimus ir nugalėtojo apdovanojimą kolegijos įsteigtu prizu. 
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Mėnuo Veikla 

2. Organizavimas ir dalyvavimas renginyje ,,Kolegijos sodo obuolių sulčių 

degustacija”. 

MK SA nariai prisidėjo prie renginio organizavimo, tuo pačiu per renginį iš popieriaus 

pagamintais simboliniais obuoliukais su sveikinimu Tarptautinės mokytojo dienos 

proga pasveikino dėstytojus artėjančios profesinės dienos proga. Studentai vedė renginį, 

pasakojo sulčių istoriją ir paskelbė kolegijos sulčių pavadinimą ,,Studentų laimės 

eliksyras”, vaišino renginio dalyvius savo iškeptais pyragais ir kolegijos obuolių 

sultimis. 

3. Svečių iš Vilkaviškio ,,Aušros” gimnazijos priėmimas ir kolegijos prezentavimas. 

Studentų atstovybė organizavo gimnazistų priėmimą ir veiklas, kuriomis jie susipažino 

su kolegija ir joje vykdomomis studijų programomis. Vyko orientacinis žaidimas 

kolegijos aplinkoje, Kahoot žaidimas, susijęs su unikalia informacija apie kolegiją, 

Erasmus+ studento prisistatymas, asmeninio profesinio kelio nusistatymas, 

bendravimas su kolegijos studentais. MK SA nariai vaišino gimnazistus savo iškeptais 

pyragais ir kolegijos sodo obuolių sultimis ,,Studentų laimės eliksyras”, kalbėjo apie 

moksleivių ateities planus ir perspektyvas studijuoti Marijampolės kolegijoje. 

4. Dalyvavimas renginyje ,,Kandidatų į LR Seimą debatai kolegijoje”. 

Studentų atstovybės nariai priėmė atvykusius į kolegiją kandidatus į LR Seimą. 

Renginio metu studentai dalyvavo diskusijoje, uždavinėjo klausimus svečiams. 

5. Renginys ,,Daugiau šviesos ir šilumos. Moliūgų žibintai kolegijos pievoje”. 

Studentų atstovybės nariai ruošė erdvę bendruomenės narių atneštiems moliūgams 

eksponuoti, patys iš moliūgų skaptavo žibintus, kartu su kolegijos darbuotojais kelias 

dienas ateidavo ir nakčiai uždegdavo žvakes moliūguose, o ryte užgesindavo. 

Lapkritis 1.Virtualaus rudens nuotraukų konkurso organizavimas. 

MK SA nariai organizavo gražiausios ir meniškiausios rudens akimirkos rinkimus. MK 

SA facebook paskyroje vyko nuotraukos rinkimai, kuriuose galėjo balsuoti kiekvienas 

kolegijos bendruomenės narys, paspausdamas ,,patinka” mygtuką. 

Gruodis 1. Dalyvavimas Marijampolės savivaldybės inicijuotame konkurse ,,Gražiausiai 

šventėms pasiruošusi bendruomenė”. 

Studentai siuntė savo namų papuošimų nuotraukas, kurias kolegijos komunikacijos ir 

marketingo skyrius patalpino į koliažą ir siuntė Marijampolės Savivaldybei. Nuotraukos 

taip pat buvo rodomos kolegijos virtualaus kalėdinio renginio metu bei išrinktos trys 

išradingiausi ir unikaliausi, jaukumą spinduliuojantys papuošimai. 

2. Dalyvavimas renginyje ,,Sušildykim širdis Šv. Kalėdų laukimu”. 

Studentų atstovybės nariai dalyvavo renginio scenarijaus ruošime, vedė renginį, skaitė 

kalėdines eiles. 

4.3. STRUKTŪROS POKYČIAI 

 

Marijampolės kolegijos tarybai patvirtinus naują organizacinę struktūrą (2019 10 25 d. 

nutarimas Nr. KT-12), per 2020 metus paaiškėjo, kad ši struktūra efektyviai funkcionuoja, atliepdama 

esminius organizacinius pokyčius, bet reikalingas šios struktūros papildymas, įvedant STEAM 

atviros prieigos centrą, kaip atskirą struktūrinį padalinį bei numatoma atsisakyti struktūrinių 

padalinių, kuriuose dirba tik po vieną specialistą. Šiuos struktūrinius pokyčius numatoma svarstyti 

jau 2021 metų pradžioje. 
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22 pav. Marijampolės kolegijoje struktūra 

 

Dar 2019 m. struktūrą papildžius Studentų atstovybe, jaučiama studentų aktyvesnė veikla, 

kuri atstovauja didžiąją akademinės bendruomenės dalį ir inicijuoja bei vertina įvairius kolegijos 

administracijos bei su studijomis susijusius veiklos aspektus.  

Įsteigus naujus pavaduotojų etatus infrastruktūrai ir projektinei veiklai bei akademinei ir 

mokslo taikomajai veiklai, šios naujos pareigybės efektyviau vykdo sisteminius pokyčius bei 

vadovauja vykdomiems projektams, infrastruktūros optimizavimui bei mokslo taikomajai veiklai. 

Kolegijos biblioteka per 2020 m. tampa Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos nare, 

sudarant sąlygas studentams bei dėstytojams naudotis tarptautinių mokslo šaltinių bei elektroninių 

leidinių duomenų bazėmis.  

Per 2020 m. pradėta atnaujinti Dokumentų valdymo tarnybos veikla, diegiant naują DVS 

sistemą Kontora, kuri sudarys sąlygas atnaujinti ir susisteminti visą šio padalinio veiklą bei 

dokumentų valdymą kolegijoje. 

 Ūkio tarnybą pakeitus į Infrastruktūros ir paslaugų skyrių, kinta šio padalinio funkcinės 

veiklos samprata, atsisakoma perteklinių etatų. 

Projektinės veiklos skyrius 2020m. sėkmingai  integruojamas į naujai sukurtą Tarptautinės 

partnerystės skyrių, kuriame parengiami nauji projektai, sietini su kolegijoje tarptautine veikla. 

Vykdant naujos redakcijos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (2018), įsteigiamas 

Asmens duomenų apsaugos specialisto etatas.  

Iš naujai įkurtų padalinių tikimasi efektyvios ir profesionalios veiklos, todėl naujai įsteigta 

Inovacijų ir studijų kokybės taryba veiklą pradės tik  sekančiais 2021 m. po mokymų ir konsultacijų 

su Lietuvos inovacijų centru. Šis padalinys koordinuos inovacijų kūrimą kolegijoje bei sklaidą tarp 

kitų Lietuvos ir Europos aukštųjų mokyklų, tokiu būdu atliepiant Europos aukštojo mokslo erdvės 

(EHEA) Paryžiaus komunikatą (2018 05 29 d.). 

Pakitus organizacinei struktūrai, per 2020 m. nuosekliai atnaujinami Kokybės vadybos 

standarto ISO 9001:2015 procesai. 
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4.4. DOKUMENTŲ VALDYMAS 

4.4.1. Apžvalga 
 

Dokumentų ir įrašų valdymo procedūra kolegijoje apima du etapus: 

1. Vidaus ir išorės dokumentų rengimo ir valdymo;  

2. Dokumentacijos plano ir registrų sąrašo rengimo. 

Abu šie procesai sistemingai audituojami vidaus bei išorės auditorių. 

2020 m. Kolegijos dokumentacijos planą sudaro 220 bylų. Už kiekvienos bylos sudarymą ir 

apskaitą yra paskirti atsakingi asmenys.  

Pagal tarptautinio standarto ISO 9001:2013 reikalavimus jau nuo 2013 m. gruodžio 1 d. UAB 

„Sekasoft“ kolegijoje įdiegė Dokumentų valdymo sistemą (DVS), kuria buvo naudojamasi dar iki 

2020 m. pabaigos. Turima DVS nepritaikyta šiandienos dokumentų valdymo poreikiams,  joje nėra 

galimybės rengti elektroninius dokumentus, pasirašyti juos elektroniniu parašu. Tačiau 2020 m. 

gruodžio 15 d. jau pasirašyta sutartis su UAB „NEVDA“ dėl dokumentų ir procesų valdymo sistemos 

„KONTORA“ įdiegimo Marijampolės kolegijoje. Sutartyje numatyta, kad Dokumentų ir procesų 

valdymo sistema bus pilnai sukonfigūruota per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo. Pagaliau bus realizuota 

galimybė dirbti su elektroniniais dokumentais pagal reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. 

Atsiras galimybė rengti oficialius GeDOC elektroninių dokumentų grupių, pagal Lietuvos archyvų 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymu Nr. V-119 patvirtintą 

elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos reikalavimų aprašą, 

elektroninius dokumentus, pasirašyti juos kvalifikuotu elektroniniu parašu, vizuoti, tikrinti 

elektroninius parašus ir parengtus elektroninius dokumentus perduoti ilgalaikiam saugojimui. 

Tiek popieriniai, tiek elektronine ar garso įrašų forma parengti dokumentai kolegijoje valdomi 

pagal norminamosios aplinkos, įskaitant Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų 

rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo bendruosius reikalavimus. 

Jau 2017 m. kolegijoje yra patvirtinta bei su Kauno regiono valstybės archyvo Marijampolės 

filialu suderinta „Posėdžių garso įrašų darymo tvarka“, kuri leidžia posėdžių garso įrašus prilyginti 

protokolui. Garso įrašo eigai fiksuoti rengiama posėdžio garso įrašo informacinė pažyma. Popierine 

forma išlieka posėdžių nutarimai, kurie saugomi nuolat ir perduodami valstybės archyvui. Ši tvarka 

pasiteisino labai akivaizdžiai, sumažėjo ne tik popieriaus, laiko sąnaudos, kuris buvo skiriamas 

protokolų rašymui, bet ir tiksliausios posėdžiuose pateiktos informacijos išsaugojimu, kas ne visada 

įmanoma protokoluojant.  

Apžvelgiant 2018-2020 metų dokumentų srautus kolegijoje, išsiskiria trys pagrindinės jų 

grupės: korespondencija, sutartys ir įsakymai. 2020 m. iš viso kolegijoje užregistruota beveik 3000 

dokumentų. Didžiausią dokumentų dalį per pastaruosius trejus metus sudarė korespondencija.  

 

 
 

23 pav. Bendras vidinių ir išorinių dokumentų skaičius 2018-2020 m. 
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Analizuojant korespondencijos srautus, ženkliai išsiskiria gaunami vidaus dokumentai, 

kuriuos sudaro: prašymai, pažymos teikimai 24 pav. 

 

 
24 pav. Korespondencija: gaunamieji ir siunčiamieji dokumentai 

 

Nemažą dokumentų dalį sudaro kolegijoje pasirašomos sutartys: bendradarbiavimo, pirkimo, 

pardavimo bei studentų praktikų, pastarųjų įregistruojama daugiausiai. Tai iliustruoja 25 pav. pateikti 

duomenys. 

 

 

 
25 pav. Sutartys: bendradarbiavimo, pirkimų, pardavimų, studentų praktikų 

 

Svarbi vidinių dokumentų dalis kolegijoje yra įsakymai: veiklos ir studentų klausimais. 

Kolegijoje vyrauja  įsakymai studentų klausimais (žr. 26 pav.) 
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26 pav. Įsakymai: studentų klausimais ir veiklos klausimais 

 

Efektyvus dokumentų valdymas tampa labai svarbus, norint sėkmingai vykdyti kasdieninę 

veiklą kolegijoje. Todėl išlieka siekiamybė sekančiais metais pabaigti įsisavinti kolegijoje jau pradėtą 

diegti naująją DVS „KONTORA“ ir patobulinti dokumentų srautų valdymą. 

 

4.5. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA 

4.5.1. Apžvalga 
 

2020 metais vykdytas tolesnis Kokybės vadybos sistemos tobulinimas. Parengtas naujas 

Kokybės valdymo vadovas, kuris patvirtintas 2020-09-14 Direktorės įsakymu Nr. IV-87, parengta 

Rizikų valdymo politika, kuri patvirtinta 2020 m. birželio mėn. 29 d. 

2020 m. numatytų ir vykdytų vidaus auditų tikslas -  įvertinti Kolegijos veiklos atitiktį 

Kokybės vadybos sistemos, ISO 9001:2015 standarto bei ESG gairių  reikalavimams. Lyginant su 

ankstesniais metais, atliekamų auditų tikslai buvo koncentruoti į Kolegijos aktualių veiklų kokybę ir 

rezultatyvumą. 

Buvo atlikti 3 auditai: Viešos informacijos apie kolegijos veiklą atitikimas 

reglamentuojančių dokumentų reikalavimams; Praktikos organizavimo vietų parinkimas. 

Vadovavimas studentų praktikoms; Darbdavių/ socialinių partnerių kaip suinteresuotos šalies 

poreikių ir lūkesčių supratimas.  

Auditų metu pateikta 8 siūlymai. Auditų ataskaitos aptartos KVS specialistės inicijuotuose 

posėdžiuose su procesų šeimininkais ir Direktore. 

2020 m., buvo vykdoma baigiamųjų kursų studentų pasitenkinimo studijomis apklausa. 

Apklausai buvo naudojamas 63 klausimų klausimynas, parengtas pagal Didžiosios Britanijos 

„Studentų pasitenkinimo tyrimą“, realizuojant bendrą VDU ir MK projektą. Gauta ir išanalizuota 109 

absolventų anketos, baigusių kolegiją 2020 m. Apklausos ataskaita pateikta kolegijos vadovybei. 

Bendri apklausos rezultatai: absolventų nuomone, pasirinkta studijų programa, 

absolventams padėjo išsiugdyti pasitikėjimą savimi. Studijų metu absolventai patobulino bendravimo 

įgūdžius, išmoko spręsti nenumatytas problemas. Absolventai patenkinti studijų programos kokybe. 

Dauguma absolventų rekomenduotų savo studijų programą kitiems.  

Pasirinkta studijų programa absolventams padėjo įgyti teorinių žinių, praktinių profesinių 

įgūdžių, tačiau tik iš dalies padėjo pagilinti užsienio kalbos mokėjimą bei gebėjimą bendrauti 

tarpkultūrinėje aplinkoje. 

Pasirinkta studijų programa absolventams išugdė gebėjimą dirbti tiek komandoje, tiek 

savarankiškai, išugdė atvirumą naujovėms ir gebėjimą nustatyti sritis, kuriose būtų naudinga tobulėti. 
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4.6. KOMUNIKACIJA IR MARKETINGAS 

 

Komunikacija ir marketingas – tai vienos iš svarbiausių institucijos veiklos sričių, 

formuojančių įstaigos įvaizdį visuomenėje ir padedančios pritraukti bei išlaikyti tiek studentus, tiek 

dėstytojus ir kitus darbuotojus įstaigoje. 2019 m. spalio 25 d. Marijampolės kolegijos tarybai 

patvirtinus naująją kolegijos struktūrą, skyrius reformuotas į Komunikacijos ir marketingo skyrių, 

kuriame šiuo metu dirba du žmonės: skyriaus vedėjas ir  specialistas, tačiau reikia pabrėžti, kad be 

visos kolegijos bendruomenės susitelkimo ir noro veikti, skyriaus darbas neturėtų tokio 

reikšmingumo. 

 

4.6.1. Metinio veiksmų plano įgyvendinimo apžvalga 
 

2020-ieji – iššūkių metai ne tik abiturientams, studentams, dėstytojams, bet visai švietimo 

sistemai šalyje ir pasaulyje dėl kovo mėn. visus procesus pakeitusio naujojo viruso COVID-19. 

Marijampolės kolegija buvo ne išimtis. Teko prisitaikyti visiems studijų ir darbo organizavimo 

procesams prie situacijos bei pagal aplinkybes koreguoti metinį veiksmų planą. Nors metų pradžioje 

buvo laikomasi 2019 m. pabaigoje numatyto veiklos plano, tačiau nuo kovo mėn. buvo kuriamos ir 

įtraukiamos naujos komunikacijos kryptys ir su jomis susijusios veiklos komunikacijos ir marketingo 

srityje.  

2020 m. veiklos plane buvo numatyti 5 strateginiai uždaviniai: gerinti kolegijos įvaizdį, 

stiprinti ryšius su absolventais, plėtoti Marijampolės kolegijos studijų komunikaciją Lietuvos ir 

tarptautinėse rinkose, plėtoti ryšius su socialiniais partneriais; didinti vidinės komunikacijos 

efektyvumą.  

Pirmasis uždavinys – gerinti kolegijos įvaizdį. Jam įvykdyti buvo numatyti 7 veiksmai. Visi 

veiksmai atlikti arba atlikti iš dalies. Kadangi kolegijos įvaizdis viešoje erdvėje per metus nesumenko, 

stojančiųjų skaičius išaugo, neigiamų komentarų viešoje erdvėje nepastebėta, galima daryti išvadą, 

kad veiksmai buvo parinkti tinkami ir tinkamai įgyvendinti. Kolegijos įvaizdžio gerinimas buvo 

formuojamas per nuolat tobulinamą svetainės dizainą, kitų socialinių paskyrų aktyvų ir įtraukų 

valdymą, tačiau reikia pabrėžti, kad 2020 m. pabaigoje buvo vykdomi naujos kolegijos svetainės 

kūrimo darbai, senosios informacijos perkėlimas į naują erdvę, kuri taps dar patrauklesne, su lengviau 

pasiekiama informacija ne tik nuolatiniams svetainės vartotojams, bet ir naujiems lankytojams. Keletą 

kartų per metus buvo publikuojami straipsniai apie kolegijos veiklas regiono laikraštyje „Suvalkietis“ 

ir  metų pabaigoje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis naujiems kalendoriniams metams. Neapsieita 

2020 m. ir be lauko reklamų didžiuosiuose stenduose ar perdavimo atitinkamoms įmonėms. 

Apibendrinus galima teigti, kad 2020 m. didesnis dėmesys buvo kreipiamas kolegijos tapatybės 

išieškojimui, sukūrimui ir to atskleidimui per veiklas, stengiantis viešinti kolegiją kaip šiuolaikišką, 

atvirą, inovatyvią, mokslinę veiklą vykdančią įstaigą. 

Antrasis uždavinys – stiprinti ryšius su absolventais, jam įvykdyti numatytas 1 veiksmas, 

kuriuo siekiama kolegijos alumnus įtraukti į kolegijos gyvenimą, aktyvias veiklas. Tiek esami 

studentai, dėstytojai, tiek buvę darbuotojai ir alumnai yra kviečiami viešais skelbimais dalyvauti ir 

įsitraukti į kolegijos veiklas, per dėstytojus ir asmeninį bendravimą. Nors matomas ryškus alumnų 

abejingumas ir nenoras dalyvauti po studijų kolegijos gyvenime, tačiau reikia pastebėti, kad šis 

aktyvumas ar jo nebuvimas priklauso nuo per studijų metus sukurto ryšio su dėstytojais, 

administracija. Sektinas kai kurių dėstytojų noras savo buvusius studentus pakviesti vesti paskaitų 

dabartiniams studentams, pasidalinti patirtimis. Taip pat minėtinas alumnų įtraukimas į kolegijos 

veiklas per sėkmės istorijų pasakojimus. 

Trečiasis uždavinys – plėtoti Marijampolės kolegijos studijų komunikaciją Lietuvos ir 

tarptautinėse rinkose. Jam įgyvendinti numatyti 6 veiksmai. 2020 m. ypač plačiai buvo viešinama 

kolegijos veikla virtualioje erdvėje, nuo studijų programų pristatymo „Facebook“, „Instagram“, 

„Youtube“ kanaluose Lietuvoje tiek dalis reklamos buvo perkelta į Turkiją, Stambulo regioną. Kaip 

ir kasmet, kolegijos veiklas nuspręsta viešinti studijų mugėse, tačiau 2020 m. pasirinkta „Litexpo“ 
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parodų ir kongresų centre vykusi mugė „Studijos 2020“, kurioje su gausia komanda, aktyviomis 

veiklomis, žaidimais, skanėstais buvo pritraukta keli šimtai mokinių ir kitų interesantų. Taip pat iki 

kovo mėn. pradžios buvo važinėjama į regiono mokyklas, kur vyko naujas studijų programų 

pristatymas su naujai suburta komanda ir atributika. Šių metų naujiena – bendradarbiaujant su 

Marijampolės regiono merais ir įteikiant abiturientams sveikinimą mokslų baigimo proga kartu su 

kvietimu studijuoti kolegijoje, kuris buvo pridėtas prie kiekvieno abituriento Brandos atestato. 

Pabaigoje metų dalyvauta nuotolinėse karjeros dienose Marijampolės „Sūduvos“ gimnazijoje. 

Panašus studijų programų formatas planuojamas išlaikyti ir ateinančiais metais, nes mokiniai dėl 

pandemijos negrįžta mokytis tiesiogiai į mokyklas. Kaip ir kiekvienais metais, nenutrūkstamai 

platinami straipsniai, pranešimai ir kitos svarbios žinutės kolegijos tinklalapyje, miesto, regiono, 

nacionalinėje žiniasklaidoje. Siekiant palaikyti dar glaudesniu ryšius su žiniasklaida, metų pabaigoje 

pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su „Miesto laikraščiu“, Marijampolės televizija, radijo stotimi 

„Kapsai“, taip pat susitarta dėl naujų studijų programų viešinimo su portalais „Sūduvos gidas“, 

„Alytaus gidas“. Bendradarbiaujant su kolegijos mecenatu „Mantinga“, buvo nufilmuotas vaizdo 

klipas apie transporto logistikos specifiką, kuriuo siekiama pritraukti kuo daugiau studentų į naujai 

patvirtintą studijų programą. Taip pat pavasarį paruoštas filmukas anglų kalba, kuriame pasirodo 

Eramsus+ studentai ir pristato kolegijos veiklas, o rudenio pabaigoje paruoštas šio filmuko lietuviškas 

variantas, kuriuo dalijamasi nuotoliniuose susitikimuose su moksleiviais, tėvais ir pan. 

 Ketvirtasis uždavinys – plėtoti ryšius su socialiniais partneriais. Jam įvykdyti priskirti 3 

veiksmai: reklamuoti soc. partnerių veiklą ar produktus kolegijos įvairiais komunikacijos kanalais ir 

renginiuose; kviesti socialinius partnerius, jų atstovus dalyvauti kolegijos pagrindiniuose renginiuose; 

vykdyti socialinių partnerių apklausas apie studentų praktikas, darbuotojų poreikį. Visi veiksmai 

atlikti, todėl galime teigti, jog taip buvo plėtojami kolegijai labai svarbūs ryšiai su soc. partneriais.  

Penktasis uždavinys – didinti vidinės komunikacijos efektyvumą. Jam išpildyti paskirtas 

vienas veiksmas – aktyviai informuoti, kviesti dalyvauti kolegijos renginiuose, veiklose visą 

bendruomenę. Apmaudu, nes šiais metais kolegijoje vykdomų renginių, veiklų žymiai sumažėjo dėl 

nuotolinio mokymosi, teko į kai kurias veiklas bendruomenę įtraukti dalyvauti per atstumą arba 

pasinaudoti trumpais momentais, kai buvo galimybė susitikti kolegijos patalpose.  

 

4.6.2. Studijų programų marketingo priemonės ir jų veiksmingumas 
 

2020 m. Marijampolės kolegijos siūlomų studijų programų marketingas buvo vykdomas 

įvairiais rinkodaros būdais ir komunikacijos kanalais. Buvo pasitelktos žiniasklaidos priemonės 

(internetiniuose puslapiuose ir laikraščiuose, žurnaluose miesto, regiono ir Lietuvos mastu, regiono 

televizijos reportažai), vyko tiesioginė komunikacija su tikslinėmis auditorijomis, naujausią 

informaciją siunčiant asmenims tiesiogiai į el. paštus ar darbovietes bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais, bendraujant su interesantais Marijampolės kolegijos „Facebook“ profilyje, vykstant į 

mokyklas, studijų ar karjeros muges, naudota lauko reklama, pasitelktas bendradarbiavimas su 

regiono merais ir taip tiesiogiai pasiekti 2020-ųjų m. abiturientai, aktyviai užsakoma Facebook 

reklama, kuriami vaizdo filmukai apie kolegiją ir jos siūlomas studijų programas. 

2020 m. vasario mėn. pradžioje sudalyvauta 2 dienų parodoje „Studijos 2020“ Vilniuje. Gausi, 

abi dienas besikeičianti studentų, dėstytojų ir administracijos atstovų komanda į aktyvias veiklas 

įtraukė nesuskaičiuojamą būrį interesantų. Mugės ir Marijampolės kolegijos stendo lankytojams buvo 

pasiūlytos šios veiklos: nusifotografuoti fotobūdelėje ir pasidaryti momentines 3 nuotraukas su 

kolegijos atributika, paliesti ir pajausti, kas slepiasi juodojoje dėžėje, įvardinti, su kokia siūloma 

studijų programa tai siejasi ir už teisingus atsakymus būti apdovanotam, pasidaryti laikiną tatuiruotę 

ar ornamentą su augaliniais dažais, išbandyti, kaip veikia lavinamasis žaidimas „Bitutės“, kurias 

pristatė vaikystės pedagogikos studentės, pasivaišinti kolegijos mecenato „Mantinga“ keksiukais ir 

spurgomis, pabendrauti su kolegijos atstovais apie studijų programas, laisvalaikį ir gyvenimo sąlygas 

Marijampolėje ir kitas galimybes. Mugei buvo sumaketuota ir atspausdinta dalinamoji medžiaga, 

kurioje pristatomos studijų programos. Studijų mugė metu buvo išdalyta virš 1000 vienetų 
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dalijamosios medžiagos ir įvairių suvenyrų, bendrauta su daugiau kaip 100 skirtingų Lietuvos 

mokyklų / gimnazijų mokiniais, mokytojais ir kitais atstovais.  

Pirmojoje metų pusėje, iki kovo mėn. pradžios, buvo vykdomi vizitai į regiono gimnazijas, 

kur studijų programas I–IV gimn. klasių mokiniams vyko pristatyti ne tik studentai, Studijų ir karjeros 

skyriaus atstovai, bet ir į tėvų susirinkimus, kur kolegiją pristatinėjo fakultetų dekanai. Iš esmės buvo 

pakeistas studijų programų pristatymas, kuriame buvo griaunami mitai apie kolegiją, pristatomi 

esminiai dalykai apie priėmimą į aukštąsias mokyklas ir konkrečiai Marijampolės kolegiją, taip pat 

pristatymuose buvo atliekamas karjeros motyvavimo testas bei žaidžiamas „Kahoot“ žaidimas visai 

gautai informacijai įtvirtinti. Po pristatymų, atlikus apklausas, išsiaiškinta, kad toks pateikimo būdas 

neleidžia mokiniams nuobodžiauti, yra įtraukus, gerai įsimenamas. Gruodžio mėnesį dalyvauta 

Sūduvos gimnazijos nuotolinėse karjeros dienose, tačiau pristatymas buvo papildytas filmuota 

medžiaga apie Marijampolę ir kolegiją bei mitus.  

Naujovė šiais metais – bendradarbiavimas su Marijampolės, Vilkaviškio r., Kalvarijos sav. 

bei Šakių r. savivaldybių merais, su kuriais buvo parengti A4 formato sveikinimai regiono 

abiturientams mokslų baigimo proga: vienoje lapo pusėje mero sveikinimas, kitoje – Marijampolės 

kolegijos kvietimas studijuoti. Kiekvienas abiturientas prie savo brandos atestato gavo ne vardinį, 

tačiau asmeninį sveikinimą. Naują tradiciją tikimasi išlaikyti ir kitais metais, nes tai vienas iš būdų 

dar kartą pasiekti tiek dar neapsisprendusius, kur studijuoti mokinius, tiek tėvus, kurių kita studijų 

programų reklama, pvz., per socialinius tinklus, nepasiekia. 

Atnaujinus siūlomų studijų programų aprašus, buvo naujai sutvarkyta marko.lt svetainės 

studijų programų ir 2020-ųjų m. priėmimo skiltis, parengti plakatai, kurie buvo siunčiami arba kitu 

būdu pristatomi regiono įmonėms, kolegijos partneriams. Persikėlus visoje Lietuvoje mokslams į 

virtualią erdvę, studijų programų marketingas buvo vykdomas reklaminiais skydeliais portale „Kur 

stoti“, el. dienyne „Mano dienynas“. Sukurti reklaminiai skydeliai kiekvienai studijų programai ir 

jiems užsakomos reklamos Facebook ir Instagram platformose. Birželio mėnesį, vykstant baigiamųjų 

darbų gynimams, buvo sukurti daugumos studijų programų gynimo trumpi vaizdo klipai ir 

fotosesijos, kuriomis aktyviai dalintasi kolegijos socialiniuose tinkluose. Didelio pasisekimo ir 

dėmesio sulaukė Diplomų įteikimo šventė, vykusi birželio 25 d. Kadangi šventė vyko lauke, kolegijos 

ir Kvietiškio dvaro erdvėse, sulaukta apie 200 žiūrovų, socialinių partnerių dėmesio ir dovanų 

geriausiems absolventams, vietos politikų sveikinimo kalbų, Marijampolės televizijos reportažo bei 

„Suvalkietis“ laikraščio atstovų straipsnio ir nuotraukų albumo.  

Pasitelkus bendradarbiavimą su Marijampolės savivaldybe, gautas leidimas naudotis 6 x 3 m 

lauko reklamos stendu, esančiu Gedimino g. Jame per metus 3 kartus buvo pakeisti kviečiantys 

studijas rinktis Marijampolės kolegijoje tentai. 2020 m. pabaigoje pasirašytas susitarimas su įmone 

„Katos grupė“, kurie 2021 m. leis naudotis jų LED ekranais, esančiais Marijampolėje ir Alytuje ir 

taip viešinti studijų programas dar plačiau. 

Dar vienas studijų programų viešino būdas – kolegijos dėstytojų mokslinė tiriamoji veikla, 

straipsnių rašymas, mokslinių-praktinių konferencijų organizavimas ir dalyvavimas jose. Per 2020 

m. buvo suorganizuotos 2 nuotolinės mokslinės-praktinės konferencijos Marijampolės kolegijoje – 

„Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos“ bei „Skirtingų galių vaikai: pagalba ir realybė“. Taip 

pat prie programų žinomumo prisideda studentų atsiliepimai po atliktų praktikų, pvz., pagal 

Erasmus+ programas. 

Be šių studijų programų ir kolegijos veiklos marketingo priemonių, galima išskirti studentų 

dalyvavimą Marijampolės savivaldybės ar kitų įstaigų organizuojamuose renginiuose, iniciatyvose, 

praktikose, savanorystėse. Didelę įtaką kolegijos žinomumui daro respublikos mastu teikiamos 

Signatarų stipendijos, kurią jau treti metai iš eilės gauna ir mūsų studentai, bei Marijampolės 

savivaldybės įteikiamų stipendijų geriausiems kolegijos studentams viešinimas regiono mastu.  

Per 2020 m. Marijampolės kolegijos straipsniais ir naujienomis dalijosi šie žiniasklaidos 

atstovai: Marijampolės televizija, regiono laikraštis „Suvalkietis“, portalai „Mūsų savaitė“, 

„Etaplius“, žurnalai „Kur stoti“, „Kuo būti“ bei „Reitingai“. 

Apibendrinant galima teigti, kad visos priemonės, kuriomis buvo pasitelkta viešinant kolegiją, 

jos veiklas, studijų programas, yra naudingos, tik nėra konkretaus to apskaičiavimo įrankio. Dalį 
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rinkodaros veiksmingumo parodo stojančiųjų skaičius, jo kitimas, komentarai viešoje erdvėje, 

apklausų rezultatai. 

4.6.3. Bendradarbiavimas su partneriais 
 

Bendradarbiavimas su partneriais – tai viena iš svarbiausių veiklų, laiduojančių sėkmingą 

regioninės kolegijos veiklą. Bendradarbiavimas ir ryšių palaikymas su kolegijos socialiniais ir verslo 

partneriais neatsiejamas nuo įvairių kolegijos padalinių veiklų, administracijos ar studijų programų 

komitetų veiklų. Be to, kad kolegijos tinklalapyje ir kitose sklaidos priemonėse buvo viešinamos 

partnerių ir kartu su jais vykdomų projektų naujienos, įvairios institucijos ir verslo įmonės buvo 

kviečiamos į kolegijos renginius, informuojamos apie studijų programų ir kitas kolegijos naujienas, 

jiems taip buvo maketuojami ir siunčiami įvairūs sveikinimai, dalyvaujama partnerių organizuotuose 

renginiuose, svarbu paminėti, kad ypač džiugina 2020 m. diplomų įteikimo šventėje įteiktos partnerių 

skatinamosios stipendijos ir dovanos pažangiausiems kolegijos absolventams. 

 

4.7. INSTITUCINĖ KULTŪRA 

4.7.1. Vidinė komunikacija 
 

Vidinė komunikacija – ypatingai svarbi sritis, kurią Komunikacijos ir marketingo skyrius 

palaiko kolegijoje bendradarbiaudamas su kitais skyriais: nuo renginių, mokymų, konferencijų 

organizavimo iki įvairios informacijos skleidimo apie tai, kas vyks, vyko ar vyksta kolegijos 

gyvenime. Bendravimas tarp bendruomenės narių vyksta tiesiogiai arba el. paštu. Dažniausiai 

informacija apie renginius, seminarus, konferencijas ar kitus pasiūlymus yra siunčiama vidiniu el. 

paštu, skelbiama skelbimų lentose, pirmojo aukšto fojė kabančiame TV ekrane, kolegijos „Facebook“ 

paskyroje ir svetainėje marko.lt. Žinoma, darbui ir studijoms persikėlus į namus ir nuotolinę erdvę, ir 

informacijos sklaidos ir vidinės komunikacijos būdai pasikeitė – dar aktyviau naudojamas tapo el. 

paštas, socialiniai tinklai, taip pat pasitelktos nuotolinio bendravimo ir komandinio darbo programos 

„Microsoft Teams“, „Zoom“ ir kt. ne tik paskaitoms, seminarams, mokymams vesti, vykdyti darbo 

grupių susirinkimams, bet ir kolegijos renginių transliavimui bei organizavimui. 

2020 m. visoms kolegijoje vykdomoms veikloms didelę įtaką padarė du kartus per metus 

paskelbti šalies mastu karantinai. Tačiau reikia paminėti, kad akademinės bendruomenės tai 

nesustabdė: suorganizuotos dvi mokslinės-praktinės konferencijos (tarptautinė – „Mokslas ir 

praktika: aktualijos ir perspektyvos“, respublikinė – „Skirtingų galių vaikai: pagalba ir realybė“), 

buvo vykdomi Edukacinio aukštojo mokslo studijų centro organizuojami seminarai, tęstiniai 

mokymai kolegijos bendruomenei ir ne tik („Mokslinių projektų vadyba“, mokymai socialinių 

darbuotojų padėjėjams, siuvimo kursai ir kt.), neatsisakyta diplomų įteikimo šventės, kitų tradicinių 

kolegijos renginių (Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios minėjimai, Rugsėjo 1-osios 

šventė, Mažąją kūčią pakeitusi prieššventinė nuotolinė popietė „Sušildykim širdis šv. Kalėdų 

laukimu“) ir naujų (P. Širvio poezijos skaitymai, kolegijos obuolių sulčių degustacija, didelio 

susidomėjimo sulaukę kandidatų į LR Seimą debatai, kurie vyko tiesiogiai kolegijoje, tačiau buvo 

transliuojami viešai kolegijos „Facebook“ paskyroje, ypatingų svečių vizitai kolegijoje – Seimo narys 

E. Zingeris, G. Nausėdos patarėjas P. Baltokas, Marijampolės regiono plėtros tarybos nariai, 

savivaldybių merai). 

   Pastebėta, kad ne iki galo kolegijos skyriams, padaliniams ar atsakingiems asmenims aišku, 

kas ir kam turi perduoti išsamią informaciją apie tai, kas organizuojama, kur išvykstama, kokie 

lektoriai atvyksta ir pan. Nors Komunikacijos ir marketingo skyrius buvo parengęs ir išsiuntęs 

dokumentą, skirtą informacijos apie katedrose, fakultetuose organizuojamus renginius pateikimui ir 

informavimui skyriui, tačiau tuo įrankiu nebuvo naudojamasi. Kad situacija pasikeistų, reikalinga 

vieninga sistema, kuria vadovautųsi visa bendruomenė, o Komunikacijos ir marketingo skyrių 

informuotų paskirti atsakingi asmenys. Dėl šios priežasties 2021 m. bus parengta vieninga 

komunikacijos tvarka.  
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4.7.2. Kultūrinė veikla 
 

Kultūrinis gyvenimas kolegijoje yra svarbi organizacijos strategijos dalis, sėkmės bei 

konkurencingumo šaltinis. Kolegija siekia plėtoti darnią, motyvuotą,  profesionalią ir akademines 

tradicijas puoselėjančią bendruomenę.  
Svarbiausias tikslas- organizuoti kultūrines veiklas,(popietes, forumus, susitikimus ir t.t), 

renginius, telkiančius kolegijos bendruomenę, puoselėjančias organizacijos vertybes ir tradicijas, 

ugdančias pilietiškumą, patriotiškumą, kūrybiškumą.  

Raiškiojo žodžio studijos tikslas – ugdyti  ir puoselėti meninio žodžio suvokimą, skatinti 

individualumą ir saviraišką, tenkinti bendravimo ir bendradarbiavimo poreikį, ugdyti  sceninę kultūrą, 

mokyti organizuoti ir vesti renginius kolegijos bendruomenei. Dalyvavimas aktyvioje studijos 

veikloje sudaro studentams sąlygas viešai saviraiškai, individualiai improvizacijai, ugdomi socialiniai 

komunikaciniai gebėjimai. 

Dalyvavimas kultūrinėje kolegijos veikloje yra tiesiogiai susijęs su studijų programų tikslais 

ir programomis, padeda užtikrinti  kompetencijų tobulinimą bei kokybišką studijų procesą.  

Raiškiojo žodžio studijos studentai parengė, organizavo ir dalyvavo 2020 – ųjų metų renginiuose: 

• 2020-09-01  skaitovai  vedė mokslo metų pradžios šventę. 

• 2020-09-23, minint  poeto  P.Širvio 100 –metį,  organizuota literatūrinė kompozicija –  

netradicinėje erdvėje ,, Daina ir meilė nesuprasta“. Popietės tikslas- kalbant apie poeto 

gyvenimo nueitą kelią, atskleisti žmogaus dvasinio gyvenimo sudėtingumą, kūrybos 

melodingumą ir prasmę. Poezijos skaitymai vyko kolegijos kieme, skambant kanklių muzikai, 

eiles skaitė kolegijos studentai, dėstytojai. 

• 2020 m. rugsėjo – spalio mėn. organizuotas projektas ,,Spaudžiam“. Raiškiojo žodžio studijos 

studentų iniciatyva kolegijos bendruomenė buvo pakviesta į kolegijos sodą surinkti obuolius 

ir iš jų išspausti sulčių. Kadangi gausus obuolių derlius leido išspausti daugiau nei 150 litrų, 

kilo idėja jomis pavaišinti bendruomenę ir sukurti produktą, kuris reklamuotų kolegiją, 

skleisdamas žinią apie bendruomeniškumą. Kolegijos sultims buvo nutarta  išrinkti  

pavadinimą. Pavadinimo rinkimuose dalyvavo kolegijos bendruomenė ir išrinko vardą -    

 ,, Studentų laimės eliksyras“. Bendruomenės sutarimu sultys tapo reprezentacine kolegijos 

dovana bendruomenei ir svečiams, socialiniams partneriams. Spalio mėnesį organizuota 

kolegijos sulčių ,,Studentų laimės eliksyras“ degustacija bendruomenei. 

• 2020-10-02 skaitovai sveikino kolegijos bendruomenę su Mokytojo diena. 

• 2020-10-06 organizuoti kandidatų į LR Seimą debatai. Debatus moderuoti atvyko Lietuvos 

žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius. Prieš renginį buvo organizuotas 

kolegijos administracijos pokalbis prie apskritojo stalo su žurnalistu Vytautu Kvietkausku ir 

Dainiumi Radzevičiumi apie žodžio ir minties laisvę demokratinėje visuomenėje. 

• 2020-10-19 studentai organizavo  šv. Cecilijos gimnazistų, vykdančių ERASMUS+ KA2 

projektą "Europe is my future", priėmimą kolegijoje. Studentai, reprezentuodami kolegiją bei 

studijų programas, parengė interaktyvias veiklas, turėjo galimybę tobulinti organizacinius ir 

komunikacinius gebėjimus. 

• 2020- 12- 21 organizuota virtuali Kalėdinė popietė ,,Sušildykim širdis Kalėdų laukimu“ 

kolegijos bendruomenei. Popietėje buvo pasidalinta kolegijos bendruomenės akimirkomis 

nuotraukose, kaip jie saugiai namuose laukia Kalėdų atėjimo. Kolegijos kapelionas Kęstutis 

Žemaitis palaimino ir pasidalino dvasingais pamąstymais. Virtualiame renginyje   eiles skaitė 

studentai, dovanojo dainas kolegijos dainininkai. 
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4.7.3. Sportinė veikla 
 

Panaikinus privalomus kūno kultūros užsiėmimus bei  apribojus sporto kolektyvų veiklą, 

kolegijos sportiniame gyvenime liko tik krepšinio sporto kolektyvas, kuris dalyvavo Marijampolės 

miesto krepšinio pirmenybėse ir „B“ kolektyvų grupėje užėmė II vietą. 

Pagrindinis kolektyvo tikslas – Lietuvos kolegijų sporto žaidynės.   

Deja, dalyvauti kolegijų sporto žaidynėse nepavyko – dėl įvairiausių priežasčių svarbiausiems 

startams nepavyko sukviesti studentų. 

Bendradarbiaujame su Marijampolės savivaldybe, Lietuvos kolegijų sporto komitetu.  

Savivaldybės prašymu pravedėme  Lietuvos seniūnijų tarpzoninį stalo teniso finalinį turnyrą.  

Turėjome geras sąlygas studentų sportinei veiklai. Tačiau netekus sporto salės, kolegijos 

sportinė veikla sustabdyta. 

4.8. AKADEMINĖ ETIKA 

 

2020 metais dėl akademinės etikos komiteto narių, išėjusių iš darbo dėstytojų ir studijas 

baigusių studentų keitėsi Marijampolės Kolegijos akademinės etikos komiteto narių sudėtis, kuri 

buvo atnaujinta Marijampolės Kolegijos akademinės tarybos posėdžio, įvykusio 2020-11-26 metu 

(protokolo  Nr. AT-8) 

Per 2020 metus su  prašymu analizuoti akademinės etikos pažeidimus bendruomenės nariai 

nesikreipė, todėl akademinės etikos komiteto posėdžiai nevyko.   

Komiteto pirmininkė dalyvavo Lietuvos Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierės 

organizuotuose susitikimuose, kurie vyko 2020-05-14 ir 2020-12-07. 

Akademinė bendruomenė buvo susipažinta su naujų  dokumentų, kuriuos rekomendavo 

Lietuvos Respublikos Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierės tarnyba, turiniu. Bendruomenės 

nariai supažindinti su šiais dokumentais: Akademinės etikos užtikrinimas organizuojant studijas 

nuotoliniu būdu (2020) gairės,  tyrimo „Atsakingo mokslo barometras 2020“ rezultatai, 

Rekomendacijos mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų rengimo, 

priėmimo ir įgyvendinimo(2020). Dokumentai ir rekomendacijos išsiųstos elektroniniais laiškais.   

Rekomendacijų etikos kodeksams integravimas į Marijampolės Kolegijos etikos kodeksą 

planuojamas atlikti 2021 metais. 

https://etikostarnyba.lt/wp-content/uploads/2020/08/Atsakingo-mokslo-barometras-2020-tyrimo-ataskaita_LT_EN.pdf
https://etikostarnyba.lt/wp-content/uploads/2020/08/V-38.pdf
https://etikostarnyba.lt/wp-content/uploads/2020/08/V-38.pdf
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5. PRIEDAI 

5.1.priedas. SVARBIAUSI METŲ ĮVYKIAI 

5.1.1. Chronologiškai pagal datas išvardyti kolegijai reikšmingi metų įvykiai 
 

Renginio pavadinimas Data 

Sausio 13-oji. Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ 2020-01-13 

Studijų ir karjeros mugė „Studijos 2020“ Vilniuje 2020-02-06 

Lietuvos valstybės atkūrimo 102-ųjų metinių minėjimas 2020-02-13 

Diplomų įteikimo šventė Transporto logistikos technologijų absolventams 2020-02-13 

Prezidento Gitano Nausėdos patarėjo Pauliaus Baltoko vizitas kolegijoje 2020-02-26 

Lietuvos Laisvės 30-asis jubiliejus kolegijoje ir Emanuelio Zingerio vizitas 2020-03-09 

Nuotolinė konferencija „Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos“ 2020-05-21 

Diplomų įteikimo šventė absolventams 2020-06-25 

Rugsėjo 1-osios šventė 2020-09-01 

Europos judumo savaitė: pažintis su joga 2020-09-22 

„Daina ir meilė nesuprasta“. Pauliaus Širvio poezijos skaitymai 2020-09-23 

Kolegijos sodo obuolių sulčių degustacija 2020-10-02 

Kandidatų į LR Seimą debatai  2020-10-06 

Akcija „Daugiau šviesos ir šilumos“. Moliūgų žibintai Marijampolės kolegijoje 2020-11-29 

Nuotolinė mokslinė-praktinė konferencija „Skirtingų galių vaikai: pagalba ir realybė“ 2020-12-09 

Nuotoliniai mokymai „Mokslinių projektų vadyba“ 2020-12-17 

Nuotolinė kalėdinė popietė bendruomenei „Sušildykim širdis šv. Kalėdų laukimu“ 2020-12-21 

 

 
5.2. Priedas. 2020 metų MOKSLINIO KLASTERIO „MARIJAMPOLĖS REGIONO 

SOCIOEKONOMINIAI TVARUMO TYRIMAI“ VEIKLOS ATASKAITA. 
 

Veiksmai iš 2020 m. 

metinio plano 

Vykdymo 

terminai 
Informacija apie įvykdymą 

1 2 3 

Organizuoti tradicinę 

tarptautinę konferenciją 

„Mokslas ir praktika: 

aktualijos ir perspektyvos 

2020“  

(bendradarbiaujant su 

LSU Sporto vadybos ir 

turizmo katedra). 

2

020-05-21-

22 

1. Plenariniame posėdyje pranešimą skaitė Doc. dr Jolita 

Greblikaitė.  

2. Išleisti tezių ir straipsnių rinkiniai 

(http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/78) 

Šidlauskienė D., Andriukaitienė R. (2020). Responsible talent 

management for the well-being of employees and the organization: a 

teoritikal  approach. International Scientific - Practical Conference Theory 

and Practice: Problems and Prospects Book of Abstracts , 21st -22nd of 

May, 2020,  Kaunas. 

Воронкова Валентина,  Андрюкайтене Регина (2020). Влияние 

технологий следующего поколения на развитие цифровой 

реальности. International Scientific-Practical Conference  Theory and 

Practice: Problems and Prospects.  Book of Abstracts , 21st - 22nd of May, 

2020,  Kaunas. 

Stabingis Linas (2020). Studentų akademinio nesąžiningumo 

priežastys ir jo įveikimo būdai Latvijos aukštojo mokslo institucijose. 

International Scientific-Practical Conference  Theory and Practice: 

Problems and Prospects  Book of Abstracts, 21st - 22nd of May, 2020,  

Kaunas. 

Markevičiūtė G., Petrošienė B. (2020). Sąnaudų apskaita ir 

pripažinimas. International Scientific - Practical Conference Theory and 

http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/78
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Veiksmai iš 2020 m. 

metinio plano 

Vykdymo 

terminai 
Informacija apie įvykdymą 

Practice: Problems and Prospects.  Book of Abstracts, 21st -22nd of May, 

2020,  Kaunas. 

Šidlauskienė D., Andriukaitienė R. (2020). Ūkio subjekto vidaus 

auditas ir kontrolė.  International Scientific-Practical Conference Theory 

and Practice: Problems and Prospects.  Book of Abstracts, 21st -22nd of 

May, 2020,  Kaunas. 

Šnipaitienė G. Nuotolinio ugdymo teorinės įžvalgos šiuolaikinės 

mokyklos kontekste. International Scientific-Practical Conference  Theory 

and Practice: Problems and Prospects.  Book of Abstracts, 21st - 22nd of 

May, 2020,  Kaunas. 

Bendradarbiauti su 

Zaporožės nacionalinio 

universiteto,  Tavrijos 

valstybinio 

agrotechnologinio 

universiteto,  Charkovo 

Nacionalinio technikos 

universiteto 

Politechnikos instituto 

(Ukraina), Daugpilio 

universiteto (Latvija), 

Rygos Baltijos 

akademijos (Latvija)  

mokslininkais vykdant 

mokslinio klasterio 

veiklą. 

2

020 m. 

 

Mokslo straipsniai publikuoti tarptautiniame žurnale: 

1. Cherep Alla, Voronkova Valentyna, Andriukaitiene Regina, 

Nikitenko Vìtalina (2020). Kонцепція креативних цифрових технологій 

у туристичному бізнесі в умовах цифровізації/The Concept of Creative 

Digital Technologies in the Tourism Business in the Conditions of 

Digitalization). Humanities Studies. 2020. Випуск 5 (82), p. 196 – 209. 

DOI: https://doi.org/10.26661/hst-2020-5-82-15 

2. Воронкова Валентина, Андрюкайтене Регина, Никитенко 

Виталина влияние цифровизации на изменение ценностных 

ориентаций в условиях четвертой промышленной революции. 

Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos Mokslinių straipsnių 

rinkinys (Elektroninis leidinys) /Theory and practice: problems and 

prospects Scientific articles (Electronic publication), Kaunas, 2020, p. 

219-227. ISSN 2345-007X,  http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/78 

 3. Ivanauskienė, R., Petrošienė B.(2020). Cost accounting at 

transport services enterprise:the case the United Kingdom. Humanities 

studies“ ((ISSN 2708-0390 Print); 2708-0404 (Online)) Zaporizhzhia 

National University the number Vol. 6(83), 2021 (Zaporizhzhia, Ukraine).  

(Straipsnis priimtas publikavimui) 

Dalyvavimas kolektyvinės monografijos rengime (1skyrius): 

Nikitenko V., Voronkova V.,  Andriukaitiene R.  Публічне 

управління та адміністрування у цифровому суспільстві: монографія 

/ Г. В. Ортіна та інш. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2020. 194 с.  

ISBN 978-617-7823-24-6.  

1. Публічне управління та адміністрування як напрям розвитку 

теорії складних систем у контексті викликів цифрового суспільства, 

c. 6-21  

Dalyvavimas konferencijose: 
Воронкова В.Г., Андрюкайтене Регіна. Життя у пост-

капіталістичну (пост-коронавірусну) еру.  Економіка та менеджмент 

у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства і держави : 

матеріали Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції 

(28-29 травня 2020 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя : Наук. ред. Н.Г. 

Метеленко. ЗНУ Інженерний інститут, 2020. – 474 с.  

Воронкова В.Г., Андрюкайтене Р. (2020).  Экономічний розвиток 

Китаю в контексті глобального управління. Збірник матеріалів XІV 

Міжнародної науково-практичної конференції «Управління 

соціально-економічним розвитком регіонів та держави» / [за ред. А.В. 

Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2020. 318 с. 

Cherep A.V., Voronkova V. G., Andriukaitiene R. (2020). Corporate 

Social Responsibility As A Practice For Sustainable Business. Збірник 

матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції 

«Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» 

/ [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2020. 318 с. 

https://doi.org/10.26661/hst-2020-5-82-15
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Vykdymo 

terminai 
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Андрюкайтене Р., Череп А.В., Кузнецова А. (2020). 

Потенциальные возможнсти финансового обеспечения аграрных 

предприятий Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-

практичної конференції «Управління соціально-економічним 

розвитком регіонів та держави» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : 

Видавництво ЗНУ, 2020. 318 с. 

Андрюкайтене Р, PhD соц. н., доцент, Тютюнник Л.М., Зачепило 

Д.А. (2020). Ефективне управління персоналом на основі 

інноваційного підходую Збірник матеріалів XІV Міжнародної 

науково-практичної конференції «Управління соціально-

економічним розвитком регіонів та держави» / [за ред. А.В. Череп]. 

Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2020. 318 с. 

Воронкова Валентина, Андрюкайтене Регіна (2020). Напрями 

розвитку штучного інтелекту (ші) як умови розвитку когнітивних 

технологій в умовах діджиталізованого суспільства. Формування 

концепції цифровізації як чинник розвитку креативності особистості 

та її вплив на розвиток людського й соціального капіталу» 26-

27  листопада 2020 року» / [за ред.  В.Г.Воронкової]. Запоріжжя : 

Видавництво ЗНУ, 2020. 18 с. 

Andriukaitiene R., Šidlauskiene D., Giliuviene V. (2020). 

Management Culture in an Organizati on as a Basis for Responsible 

Governance. Формування концепції цифровізації як чинник розвитку 

креативності особистості та її вплив на розвиток людського й 

соціального капіталу» 26-27  листопада 2020 року» / [за ред.  

В.Г.Воронкової]. Запоріжжя, ЗНУ, 2020. 18 с. 

Череп Алла, Андрюкайтене Регіна, Воронкова Валентина (2020). 

Вплив креативних digital-технологій на розвиток туристичного 

бізнесу в умовах діджиталізації. Формування концепції цифровізації 

як чинник розвитку креативності особистості та її вплив на розвиток 

людського й соціального капіталу» 26-27  листопада 2020 року» / [за 

ред.  В.Г.Воронкової]. Запоріжжя, ЗНУ, 2020. 18 с. 

 

Petrošiene B., Ivanauskiene R. (2020). Cost accounting at transport 

services enterprise:  the case of the united Kingdom. Формування 

концепції цифровізації як чинник розвитку креативності особистості 

та її вплив на розвиток людського й соціального капіталу» 26-

27  листопада 2020 року» / [за ред.  В.Г.Воронкової]. Запоріжжя : 

Видавництво ЗНУ, 2020. 18 с. 

 

 Regina Andriukaitienė skaitė  konferencijos plenariniame 

posėdyje pranešimą “Социальная ответственность организаций 

высшего образования за качество образовательных услуг“ 

(Формування концепції цифровізації як чинник розвитку креативності 

особистості та її вплив на розвиток людського й соціального 

капіталу» 26-27  листопада 2020 року» ) 

 

Regina  Andriukaitienė dalyvavo tarptautinėje mokslinėje 

konferencijoje «Gospodarka i zarządzanie w okresie cyfrowej 

transformacji biznesu, społeczeństwa i państwa» (Dni Ukraińsko-Polskiej 

Kultury, Nauki i Edukacji „POD JEDNYM NIEBEM”, Dni Europy – 2020 

„UKRAINA – POLSKA – SŁOWACJA”, 2020-05-28). 

 

Socialinių partnerių dalyvavimas kolegijos organizuotoje 

konferencijoje: 
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metinio plano 

Vykdymo 

terminai 
Informacija apie įvykdymą 

Atstovai iš Ukrainos ir Latvijos universitetų- socialinių partnerių 

dalyvauja kolegijos organizuojamuose renginiuose kaip mokslinio 

komiteto nariai ir pranešėjai. Konferencijoje dalyvavo ir studentai iš 

Ukrainos. Tradicinėje tarptautinėje konferencijoje „ Mokslas ir praktika: 

aktualijos ir perspektyvos“ /Scientific-Practical Conference  Theory and 

Practice: Problems and Prospects.“ 21st -22nd of May, 2020, Marijampole- 

Kaunas, organizuotoje bendradarbiaujant su LSU Sporto vadybos ir 

turizmo katedra, nuotoliniu būdu dalyvavo mokslininkai iš šių universitetų 

- socialinių partnerių: 

1. Nacionalinis Zaporožės universitetas  

2. Tavrijos agrotechnologinis universitetas (Melitopolis, Zaporožės 

sritis, Ukraina  

3.Tarptautinė Baltijos šalių akademija (Ryga), Latvija – 3 dalyviai. 

4. Charkovo nacionalinio universiteto Charkovo  politechnikos 

institutas (Charkovas,  Ukraina)  

5. Daugpilio universitetas, (Daugpilis, Latvija) (1 dalyvis konferencijos 

moksliniame komitete). 

Dalyvauti tarptautinėse 

konferencijose pagal 

gautus kvietimus   

 

2

020 m. 

Katedros nariai dalyvavo  konferencijose su pranešimais: 

1.Формування концепції цифровізації як чинник розвитку 

креативності особистості та її вплив на розвиток людського й 

соціального капіталу» 26-27  листопада 2020 року», Запоріжжя. (R. 

Andriukaitienė B. Petrošienė, D. Šidlauskienė, V. Giliuvienė) 

2. XІV Міжнароднa науково-практичної конференціa «Управління 

соціально-економічним розвитком регіонів та держави» Запоріжжя, 

2020 (R. Andriukaitienė) 

3. Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації 

бізнесу, суспільства і держави: матеріали Ювілейної Міжнародної 

науково-практичної конференції (28-29 травня 2020) (R. 

Andriukaitienė)   

4. Regina Andriukaitienė dalyvavo konferencijoje kaip mokslinio 

komiteto narė: Філософські читання присвячені Всесвітньому Дню 

філософії  75-річчю завершення Другої світової війни  та  135-річчю 

заснування Національного технічного університету  «Харківський 

політехнічний інститут», 20-21 листопада 2020 р. 

5. Regina Andriukaitienė skaitė  konferencijos plenariniame 

posėdyje pranešimą “Социальная ответственность организаций 

высшего образования за качество образовательных услуг“ 

(Формування концепції цифровізації як чинник розвитку креативності 

особистості та її вплив на розвиток людського й соціального 

капіталу» 26-27  листопада 2020 року» ) 

6. Tarptautinė mokslinė konferencija «Gospodarka i zarządzanie w 

okresie cyfrowej transformacji biznesu, społeczeństwa i państwa» (Dni 

Ukraińsko-Polskiej Kultury, Nauki i Edukacji „POD JEDNYM NIEBEM”, 

Dni Europy – 2020 „UKRAINA – POLSKA – SŁOWACJA”, 2020-05-28) 

(R. Andriukaitienė) 
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5.3. Priedas. MOKSLO DARBŲ SĄRAŠAS PAGAL ŠMSM VERTINIMO METODIKĄ 
 

 

 
Ataskaitos data: 2021-03-02 
 

Laikotarpio tipas: Pagal publikavimo metus 
 

Laikotarpis: 2020 - 2021 
 

Institucija: Marijampolės kolegija (įmonės kodas: 211967140) 
 

Objekto tipas: PDB 
 

MOKSLO DARBŲ SĄRAŠAS PAGAL ŠMSM VERTINIMO 

METODIKĄ 
Kitos leidyklos išleista: 

mokslo monografija; mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys, mokslo monografijos 

dalis (visi ne mažesnės apimties kaip 4 aut. l.) 

1. Nikitenko, V.; Voronkova, Valentina; Andriukaitienė, Regina. Публічне управління та адміністрування як 

напрям розвитку теорії складних систем у контексті викликів цифрового суспільства. Колективна монографія. 

: Публічне управління та адміністрування уцифровому суспільстві. Колективна монографія / Никитенко В., 

Воронкова Валентина, Andriukaitienė Regina. Мелітопол : Ортіна Г.В., 2020. 194 p. ISBN 9786177823246. 

[M.kr.: S 003] [Aut. lankų: 13,857] [Indėlis: 0,333]    

  

Mokslo straipsnis tarptautiniame žurnale, tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos 

išleista mokslo monografijos dalis (nuo 0,25 iki 2 aut. l.) 

1. Andriukaitienė, Regina; Voronkova, Valentyna; Nikitenko, V. Влияние цифровизации на изменение ценностных 

ориентаций в условиях четвертой промышленной революции // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos. 

Mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2345-007X. 2020, p. 219-226. [M.kr.: S 

003] [Aut. lankų: 0,571] [Indėlis: 0,334]    

2. Cherep, Alla; Voronkova, Valentina; Andriukaitienė, Regina. Концепція креативних цифрових технологій у 

туристичному бізнесів умовах цифровізації // Філософія. ISSN 2708-0390. 2020, p. 196-209. [M.kr.: S 003] [Aut. 

lankų: 1,000] [Indėlis: 0,333]    

3. Gluoksnytė, Odeta; Myru, Živilė. Benefits of Social Business in Modern society // International Journal on Lifelong. 

Sakarija : Education and Leadership, 2020. ISBN 9786177845972. p. 1-12. [M.kr.: S 003] [Aut. lankų: 0,857] [Indėlis: 

1,000]    

Mokslo straipsnis recenzuojamame leidinyje 

1. Andriukaitienė, Regina; Šidlauskienė, Danguolė; Giliuvienė, Virginija. Манагамент Сulture in an Organizatіon 

as a Basis for Responsible Governance // Формування концепції цифровізації як чинник розвитку креативності 

особистості та її вплив на розвиток людського й соціального капіталу. Запоріжжя : ЗНУ Видавництво. 2020, p. 

13-16. [M.kr.: S 003] [Aut. lankų: 0,286] [Indėlis: 1,000]    

2. Andriukaitienė, Regina; Тютюнник, Л.М.; Зачепило, Д.А. Єфективне управління персоналом на основі 

інновційного підходую // Збірник матеріалів. XIV Міжнародноі науково-практичноі конференціі Управління 

социально-економічним розвитком регионів та держави. Запоріжжя : ЗНУ Видавництво. 2020, p. 245-246. 

[M.kr.: S 003] [Aut. lankų: 0,143] [Indėlis: 0,334]    

3. Andriukaitienė, Regina; Череп, A.; Кузнецова, A. Потенциальные возможности финансового обеспечения 

аграрных предприятий // Збірник матеріалів. XIV Міжнародноі науково-практичноі конференціі Управління 

социально-економічним розвитком регионів та держави. : ЗНУ Видавництво. 2020, p. 143-144. [M.kr.: S 003] 

[Aut. lankų: 0,143] [Indėlis: 0,334]    

4. Balickas, Kazys; Balickienė, Vida. Marijampolės mokytojų seminarija, pedagoginė mokykla kaip kultūros reiškinys 

Lietuvos 100-mečio pedagogų rengimo istorijoje = Marijampole teachers‘ seminary, pedagogical school as a cultural 

phenomenon of teacher training in the history of the 100th anniversary of Lithuania // Homo -Societas - Technologiae. 

Marijampolės kolegijos periodinis mokslinių straipsnių leidinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos 

centras. ISSN 2029-9729. 2020, 1(7), p. 6-13. [M.kr.: S 007] [Aut. lankų: 0,571] [Indėlis: 1,000]    
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5. Cherep, Alla; Andriukaitienė, Regina. Соrporате Social Responsibility As A Practice For Sustainable Business // 

Збірник матеріалів. XIV Міжнародноі науково-практичноі конференціі Управління социально-економічним 

розвитком регионів та держави. Запоріжжя : ЗНУ Видавництво. 2020, p. 140-143. [M.kr.: S 003] [Aut. lankų: 

0,286] [Indėlis: 0,500]    

6. Gluoksnytė, Odeta; Myru, Živilė. Socialinio verslo nauda šiuolaikinėje visuomenėje = The Benefits Of Social 

Business In Modern Society // Homo -Societas - Technologiae. Marijampolės kolegijos periodinis mokslinių straipsnių 

leidinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras. ISSN 2029-9729. 2020, 1(7), p. 21-27. [M.kr.: S 

004] [Aut. lankų: 0,500] [Indėlis: 1,000]    

 

7. Gluoksnytė, Odeta. Neologisms and their translation in documents = Naujadarų vertimas dokumentuose // Homo -

Societas - Technologiae. Marijampolės kolegijos periodinis mokslinių straipsnių leidinys. Marijampolė : M. ISSN 

2029-9737. eISSN 2029-9729. 2020, 1(7), p. 14-20. [M.kr.: H 004] [Aut. lankų: 0,500] [Indėlis: 1,000]    

8. Miškinienė, Kristina; Mulerenkienė, Ilona. Marijampolės kolegijos dėstytojų požiūris į socialinę atsakomybę = 

Development of students entrepreneurial skills at Marijampole college // Homo -Societas - Technologiae. 

Marijampolės kolegijos periodinis mokslinių straipsnių leidinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos 

centras. ISSN 2029-9729. 2020, 1(7), p. 32-39. [M.kr.: S 003] [Aut. lankų: 0,571] [Indėlis: 1,000]    

9. Petrošienė, Birutė; Markevičiūtė, Grytė. Sąnaudų apskaita Ir pripažinimas // Mokslas ir praktika: aktualijos ir 

perspektyvos : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, Marijampolė ir Kaunas, 2020 m. gegužės 

21-22 d. = Theory and practice: problems and prospects : international scientific-practical conference, Marijampole 

and Kaunas, Lithuania, 2020 May 21st–22 nd. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2020. ISBN 9786098200294. 

p. 111. [M.kr.: S 004] [Aut. lankų: 0,071] [Indėlis: 1,000]    

10. Ravinienė, Dileta. Shifts and challenges in teaching efl at Marijampole university of applied sciences = Pokyčiai ir 

iššūkiai anglų kalbos mokyme Marijampolės kolegijoje // Homo -Societas - Technologiae. Marijampolės kolegijos 

periodinis mokslinių straipsnių leidinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras. ISSN 2029-9737. 

eISSN 2029-9729. 2020, 1(7), p. 40-47. [M.kr.: H 004] [Aut. lankų: 0,571] [Indėlis: 1,000]    

11. Sidlauskiene, Danguole; Andriukaitiene, Regina. Responsible talent management for the well-being of employees 

and the organization: a theoretical approach // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos : tarptautinės mokslinės-

praktinės konferencijos tezių rinkinys, Marijampolė ir Kaunas, 2020 m. gegužės 21-22 d. = Theory and practice: 

problems and prospects : international scientific-practical conference, Marijampole and Kaunas, Lithuania, 2020 May 

21st–22nd : book of abstracts / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Kaunas : Lietuvos sporto 

universitetas, 2020. ISBN 9786098200294. p. 24. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/77> 

[žiūrėta 2020-06-25]. [M.kr.: S 003] [Aut. lankų: 0,071] [Indėlis: 0,500]    

12. Šidlauskienė, Danguolė; Andriukaitienė, Regina. Ūkio subjekto vidaus auditas ir kontrolė // Mokslas ir praktika: 

aktualijos ir perspektyvos : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, Marijampolė ir Kaunas, 2020 

m. gegužės 21-22 d. = Theory and practice: problems and prospects : international scientific-practical conference, 

Marijampole and Kaunas, Lithuania, 2020 May 21st–22 nd. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2020. ISBN 

9786098200294. p. 122. [M.kr.: S 004] [Aut. lankų: 0,071] [Indėlis: 1,000]    

13. Šnipaitienė, Ginta. Nuotolinio ugdymo teorinės įžvalgos šiuolaikinės mokyklos kontekste // Mokslas ir praktika: 

aktualijos ir perspektyvos : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, Marijampolė ir Kaunas, 2020 

m. gegužės 21-22 d. = Theory and practice: problems and prospects : international scientific-practical conference, 

Marijampole and Kaunas, Lithuania, 2020 May 21st–22 nd. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2020. ISBN 

9786098200294. p. 123-124. [M.kr.: S 008] [Aut. lankų: 0,143] [Indėlis: 1,000]    

14. Stabingis, Linas. Studentų akademinio nesąžiningumo priežastys ir jo įveikimo būdai Latvijos aukštojo mokslo 

institucijose // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių 

rinkinys, Marijampolė ir Kaunas, 2020 m. gegužės 21-22 d.= Theory and practice: problems and prospects : 

international scientific-practical conference, Marijampole and Kaunas, Lithuania, 2020 May 21st–22 nd. Kaunas : 

Lietuvos sporto universitetas, 2020. ISBN 9786098200294. p. 120. [M.kr.: S 007] [Aut. lankų: 0,071] [Indėlis: 1,000]    

15. Stumbrys, Vykintas. Teisingumo principo turinys ir taikymas = The content and application of the principle of Justice 

// Homo -Societas - Technologiae. Marijampolės kolegijos periodinis mokslinių straipsnių leidinys. Marijampolė : 

Marijampolės kolegijos leidybos centras. ISSN 2029-9737. eISSN 2029-9729. 2020, 1(7), p. 49-60. [M.kr.: S 001] 

[Aut. lankų: 0,857] [Indėlis: 1,000]    

16. Vornkova, Valentina; Andriukaitienė, Regina. Життя у пост-капіталістичу (пост-коронавірусну) еру // 

Економика та менеджмент у період цифрової трансформациї бізнесу, суспільства і держави: матеріали 

юбілейной міжнародної науково-практичної конференції. 28-29 травня 2020 року. Запоріжжя : ЗНУ 

Видавництво. 2020, p. 17-20. [M.kr.: S 003] [Aut. lankų: 0,286] [Indėlis: 0,500]    

http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/77
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17. Voronkova, Valentyna; Andriukaitienė, Regina. Влияние технологий следующего поколения на развитие 

цифровой реальности // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos : tarptautinės mokslinės-praktinės 

konferencijos tezių rinkinys, Marijampolė ir Kaunas, 2020 m. gegužės 21-22 d.= Theory and practice: problems and 

prospects : international scientific-practical conference, Marijampole and Kaunas, Lithuania, 2020 May 21st–22 nd. 

Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2020. ISBN 9786098200294. p. 35-36. [M.kr.: S 003] [Aut. lankų: 0,143] 

[Indėlis: 0,500]    

18. Yasan, Mustafa. National education reform since the 1920 s to the present = Nacionalinės Turkijos švietimo reforma 

nuo 1920 metų iki dabar // Homo -Societas - Technologiae. Marijampolės kolegijos periodinis mokslinių straipsnių 

leidinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras. ISSN 2029-9737. eISSN 2029-9729. 2020, 1(7), p. 

28-31. [M.kr.: S 001] [Aut. lankų: 0,286] [Indėlis: 1,000]    

19. Žemaitis, Kęstutis. Šv. Teresė Avilietė ir pal. Jurgis Matulaitis – vienuolijų atnaujintojai = Saint Teresa of Avila and 

blessed Jurgis Matulaitis: monastery restorers // Homo -Societas - Technologiae. Marijampolės kolegijos periodinis 

mokslinių straipsnių leidinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras. ISSN 2029-9737. eISSN 2029-

9729. 2020, 1(7), p. 61-65. [M.kr.: H 002] [Aut. lankų: 0,357] [Indėlis: 1,000]    
 

20. Воронкова, Валентина; Andriukaitienė, Regina. Єкономічний розвиток Китаю в контексті глобального 

управління // Збірник матеріалів. XІVМіжнародної науково-практичної конференції «Управління соціально-

економічним розвитком регіонів та держави». Запоріжжя : ЗНУ Видавництво. 2020, p. 19-22. [M.kr.: S 004] 

[Aut. lankų: 0,286] [Indėlis: 0,500]    

21. Воронкова, Валентина; Andriukaitienė, Regina. Напрями розвитку штучного інтелекту ші як умови розвитку 

когнітивних технологій в умовах діджиталізованного суспільства // Формування концепції цифровізації як 

чинник розвитку креативності особистості та її вплив на розвиток людського й соціального капіталу. 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 26-27 листопада 2020 року. Запоріжжя : ЗНУ 

Видавництво. 2020, p. 67-70. [M.kr.: S 003] [Aut. lankų: 0,286] [Indėlis: 0,500]    

22. Череп, Алла; Andriukaitienė, Regina; Воронкова, Валентина. Вплив креативних digital -технологій на розвиток 

туристичного бізнесу в умовах діджиталізації // Формування концепції цифровізації як чинник розвитку 

креативності особистості та її вплив на розвиток людського й соціального капіталу. Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції. 26-27 листопада 2020 року. Запоріжжя : ЗНУ Видавництво. 2020, p. 274-277. 

[M.kr.: S 003] [Aut. lankų: 0,286] [Indėlis: 0,333]    

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

 


