


VEIKLOS 
PRADŽIA



Aukštesniosios  pedagogikos 
mokyklos dėstytojai kolegijos 
steigimo išvakarėse (2001 m.)



Aukštesniosios žemės ūkio mokyklos 
dėstytojai kolegijos steigimo 

išvakarėse (2001 m.)



Pirmasis Marijampolės kolegijos rugsėjis (2001 m.)



VALDYMO 
INSTITUCIJOS



Kolegijos taryba (2010 m.)



Kolegijos taryba (2021 m.)



Sigitas Valančius 
(1957) 2001 – 2011 m.

Vaidotas Viliūnas 
(1956) 2011 – 2018 m.

Alė Murauskienė 
(1964) nuo 2019 m.

Kolegijos direktoriai



Pirmoji Akademinė taryba (2001 m.)



Kolegijos Akademinė taryba (2012 m.)



Kolegijos direkcija (2005 m.)



Pirmoji studentų atstovybė (2001 m.)



EDUKOLOGIJOS 
IR SOCIALINIO 

DARBO 
FAKULTETAS 

(2009 m.)



Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto administracija
Dekanas Kęstutis Traškevičius (viduryje)



Edukologijos ir psichologijos katedra



Kultūrinės veiklos vadybos katedra



Lituanistikos ir religijos mokslų katedra



Meninio ugdymo katedra



Muzikos katedra



Socialinio darbo katedra



Užsienio kalbų katedra



VERSLO IR 
TECHNOLOGIJŲ 

FAKULTETAS 
(2006-2010 m.)



Verslo ir technologijų fakulteto administracija 
Dekanas Vladas Beržanskis (sėdi dešinėje)



Apskaitos ir finansų katedra



Bendrojo lavinimo dalykų katedra



Informacinių technologijų katedra



Inžinerijos katedra



Maitinimo ir siuvinių verslo katedra



Technologijų katedra



Verslo ir vadybos katedra



MOKSLO 
TAIKOMOJI 

VEIKLA



Mokslinė-praktinė konferencija 
„Administratorius šiandien: 

iššūkiai ir perspektyvos“ (2013 m.) 



Tarptautinė mokslinė-praktinė 
konferencija „Mokslas ir praktika: 

aktualijos ir perspektyvos“ (2012 m.) 



Konferencija „Lietuvos teisinės 
valstybės istorinė patirtis ir 
ateities iššūkiai“ (2016 m.) 



Mokslinė-praktinė konferencija „Suaugusiųjų mokymasis“ 
(2016 m.)



Pirmosios konferencijos kolegijoje leidinys



Mokslinė-praktinė konfercncija 
„Šeimos socialinės politikos 

įgyvendinimo iššūkiai ir 
galimybės“ (2019 m.)



Taptautinė mokslinė-praktinė 
konfercncija „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo kaita“ 
(2016 m.)



Pedagogų rengimo 
Marijampolėje 100-mečio 
respublikinė konferencija 

„Švietimas ir kultūra Sūduvoje: 
istorija, kaita, perspektyvos“ 

(2019 m.)



Periodiniai mokslinių straipsnių leidiniai



Konferencija, skirta LR 
Prezidento dr. Kazio Griniaus, 

prof. Jono Prano Aleksos ir 
prof. Mykolo Krupavičiaus 
memorandumo 70-osioms 

metinėms paminėti (2012 m.)



Konferencija, „Teisinės sistemos pertvarka Lietuvoje ir teisininkų 
rengimo kolegijoje perspektyvos“ (2013 m.)



Konferencija, skirta Domo Aleksandravičiaus 110-osioms 
metinėms paminėti (2008 m.)



Konferencija, skirta pedagogų 
rengimo Marijampolėje 

95-mečiui (2014 m.)



Tradicinė konferencija
„Studentų taikomieji tyrimai“ 

(kairėje 2018 m., viršuje 2013 m., )



Konferencija „Anglų kalba darbui, verslui ir komunikacijai: 
dabartis ir perspektyvos“ (2017 m.)



Tarptautinė konferencija „Vadyba, 
verslas, technologijos, inovacijos: 
tendencijos ir iššūkiai“ skirta VTF 
95-mečiui, vyko nuotoliniu būdu 

(2021 m.) 



PROJEKTINĖ 
IR TAPTAUTINĖ  

VEIKLA



Foto Erasmus+ projektas IndEra (2021 m.)



Erasmus+ mokymosi vizitas Lenkijoje ir Škotijoje (2021 m.)



Erasmus+ projektas 
CASY Kulinarijos menas, 

remiantis jaunimo 
užimtumą ir socialinę 

įtrauktį (2016 m.) 



Erasmus+ KA1 Colin White 
paskaita (2018 m.)



Erasmus+ ProBased 
mokymosi projektas 

(2019 m.)



Erasmus+ KA1 Mustafa 
Yasan paskaita studentams ir 

dėstytojams (2017 m.)



Desi-3 Veiksmingų įtraukties 
mokyklų kūrimas (2014 m.)



2014 m.

Projektas „Lietuvos – 
Lenkijos istorinis ir kultūrinis 
bendradarbiavimas vykdant 

pažintinį turizmą“.  
Konferencija Punske (2014 m.)



EDUKACINIO 
AUKŠTOJO MOKSLO 

STUDIJŲ CENTRO 
VEIKLA



















KULTŪRINĖ 
VEIKLA



Choras „Viva Nota“



Choras „Viva Nota“ Tautinio meno ansamblis „Sūduonėlė“



Merginų vokalinis ansamblis



Liaudies muzikos kapela



Lengvosios muzikos studija



Dainavimo studija



Jaunimo choras



Raiškiojo žodžio studija



SPORTINĖ 
VEIKLA



Kolegijos krepšinio komanda



Lengvosios atletikos komanda



Kolegijos tinklinio komanda



Kolegijos merginų krepšinio 
komanda



Sporto kolektyvų vadovai (2009 m.)



Dviračių žygis (2015 m.)



Kolegijos bendruomenės sporto 
šventė (2010 m.)



Sveikatingumo savaitė 
(2013 m.)



BENDRUOMENĖS 
TRADICIJŲ 
KŪRIMAS IR 

PUOSELĖJIMAS



Švienčiant Vasario 16-ąją



Užgavėnių siautulyje



Mažosios kūčios tradicija



Švenčiant tradicinę 
Informatikų dieną



Tradicinis Studentų dienos minėjimas



Renginio „Lietuvai ir tau“ 
akimirkos (2015 m.)



Kovo 11-osios jubiliejų minint kartu su signataru 
E. Zingeriu (2020 m.)



Kolegijos bendruomenė 
Marijampolės miesto dienų 

šventėje 2019 m.



Lietuvos 100-mečio ąžuoliukų sodinimas 
kolegijos parke (2018 m.)



Pedagogų rengimo Marijampolėje 
100-mečio iškilmių akimirkos



Švenčiame Tarptautinę Mokytojo dieną (2010 m.)



Istorinėje viktorinoje „Ką tu žinai apie savo fakultetą“ 



Bendruomenė akcijoje 
„Darom“ (2019 m.)





Mediumo švientinės akimirkos





STUDIJŲ 
AKIMIRKOS



































STUDENTŲ 
ATSTOVYBĖS 

VEIKLA



















ATIDARYTAS 
MARIJAMPOLĖS 

REGIONINIS STEAM 
ATVIROS PRIEIGOS 

CENTRAS











MARKO 
MOKSLEIVIŲ 
AKADEMIJA








