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Pratarmė 

Kolegijos mokslo taikomosios veiklos rezultatus vertina Akademinė taryba, atsižvelgdama 

į Mokslo taikomosios veiklos tarybos nuomonę. Mokslo taikomosios veiklos ataskaita yra kolegijos 

veiklos ataskaitos sudedamoji dalis. 

Vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021-09-02 įsakymu Nr. V-1593 

„Dėl kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo 
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reglamento patvirtinimo“, kolegija iki balandžio 1 d.  teikia nustatytos formos ataskaitą Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijai, o Lietuvos mokslo tarybai per jos „Vieversio“ informacinę sistemą 

duomenis apie praėjusių kalendorinių metų mokslo darbus. 

Kolegijos strategijos gairėse 2017-2021 metams vienas iš strateginių tikslų yra  „Vystyti 

mokslo taikomąją ir meno veiklą (toliau - MTMV)“ (4 strateginis tikslas). Šiuo tikslu siekiama plėtoti 

bendradarbiavimą su regiono, šalies ir tarptautiniais partneriais, vykdant MTMV veiklą klasteriuose, 

vykdyti konsultacinę veiklą, mokslo taikomuosius tyrimus, tobulinti mokslo publikacijų leidinio 

„Homo-Societas-Technologiae“ (H-S-T) leidybą bei organizuoti mokslo konferencijas. Atsižvelgiant 

į kolegijos strategijos gairėse numatytus tikslus, mokslo veikla nukreipta ugdyti humanitarinę, 

socialinę ir technologinę kultūrą.  

Kolegijoje mokslinė veikla vykdoma, vadovaujantis kokybės vadybos sistemos procedūra 

MK PR-10 „Mokslo taikomoji veikla“, kurioje numatyti mokslinės veiklos procesai klasteryje,  MK 

padalinyje, taip pat mokslo publikacijų leidinio leidyba. Mokslo taikomosios veiklos vykdymą 

koordinuoja, šios veiklos strategines nuostatas formuoja bei kolegijos mokslininkus, tyrėjus, 

dėstytojus ir studentus mokslo taikomosios veiklos vykdymui telkia Mokslo taikomosios veiklos 

taryba, kurios nuostatai patvirtinti Akademinės tarybos nutarimu. 

Marijampolės kolegijoje mokslo ir meno veiklos modelis remiasi klasterių principais. Pagal 

šį modelį 2021 m. veikė vienas klasteris - „Marijampolės regiono socioekonominių sistemų tvarumo 

tyrimai“. Tačiau 2021 m. spalio mėn.  Mokslo taikomosios veiklos tarybos posėdyje  apsvarstyta 

naujo klasterio „Vaiko ir suaugusiojo gyvenimo kokybė socioedukaciniame kontekste“  steigimas, 

kuris apjungs pedagogikos ir socialinio darbo studijų krypčių mokslininkus. 2022 m. vasario mėn. 

Akademinės tarybos posėdyje buvo pritarta šio  klasterio steigimui.  

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.  

Vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021-09-02 įsakymu Nr. V-1593 

„Dėl kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo 

reglamento patvirtinimo“, kolegija iki balandžio 1 d.  teikia nustatytos formos ataskaitą Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijai, o Lietuvos mokslo tarybai per jos „Vieversio“ informacinę sistemą 

duomenis apie praėjusių kalendorinių metų mokslo darbus. 

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atsižvelgdama į praeitų metų veiklos rezultatus,  

taikomajai mokslinei veiklai plėtoti 2021 m. skyrė 15200 Eur,  2019 m. - 25600 Eur, 2018 m. - 7800 

Eur.  

2021  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. 

1. Taikomieji tyrimai 

 

Taikomieji tyrimai klasteriuose  

Kolegijos mokslo taikomoji veikla vykdoma kryptingai atsižvelgiant į studijų kryptis, kuriose 

vykdomos studijų programos. Dėstytojai įsitraukia į mokslinius tyrimus ir mokslinėje veikloje 

dalyvauja rengdami mokslines publikacijas, skaitydami pranešimus tarptautinėse ir respublikinėse 

konferencijose, organizuodami tarptautines ir nacionalines mokslines-praktines konferencijas, 

atlikdami užsakomuosius tyrimus.  
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Klasteryje „Marijampolės regiono socioekonominių sistemų tvarumo tyrimai“ atliekami 3 

tęstiniai tyrimai: „Ūkio subjekto vidaus auditas ir kontrolė“; „Vadybos kultūra raiška verslo įmonių 

valdyme: Lietuvos ir Ukrainos atvejis“ „Socialinės atsakomybės lygis verslo organizacijose: Lietuvos 

ir Ukrainos atvejis“.  

Mokslinė veikla klasteryje vykdoma taip pat bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio 

aukštųjų mokyklų tyrėjais, regioniniu lygmeniu bendradarbiaujama su Kauno prekybos, pramonės ir 

amatų rūmų Marijampolės filialu bei Marijampolės regiono verslininkų ir vadybininkų klubu, 

Marijampolės savivaldybės administracija ir verslo įmonėmis. Kartu atliekami taikomieji moksliniai 

tyrimai, rengiami ir publikuojami straipsniai, skaitomi pranešimai konferencijose. Mokslinio 

klasterio veikloje nuo 2019 m. aktyviai dalyvauja Ukrainos universitetų (Zaporožės, Tavrijos) 

mokslininkai.  

Klasterio mokslinėje taikomojoje veikloje dalyvauja ir studentai bei absolventai.  

Kolegijos dėstytojai organizuoja konsultacijas, seminarus, kursus, vykdo užsakomuosius 

projektus. Kolegijos užsakomosios projektinės, konsultacinės veiklos bei kvalifikacijos tobulinimo 

veiklos pajamos 2021 m. siekė 29491,50 Eur, 2020 m. - 19588 Eur, 2019 m. - 91432,65 Eur. 2021 

m. pajamos padidėjo iš užsakomosios projektinės veiklos. 2020 m. pajamų sumažėjimą įtakojo 

nebevykdomos konsultacijos ūkininkams, dėl pandemijos sumažėjusio kontaktinio 

bendradarbiavimo su verslo įmonėmis ir viešojo sektoriaus įstaigomis.  

 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. 

2021 m. surengtos 3 mokslinės-praktinės konferencijos, 2020 m. – 2; 2019 m. – 6. 2021 metų 

duomenys apie organizuotas konferencijas pateikiami 1 lentelėje.   

 
1 lentelė. 2021 m. organizuotos konferencijos 

 

Konferencijos pavadinimas Data 
Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros organizuota mokslinė-praktinė  

konferencija „Suburta šeima: pamokos išmoktos per drąsą ir meilę“ kartu su 

Marijampolės savivaldybės administracija, Lietuvos socialinio darbo mokyklų 

asociacija ir Marijampolės socialinės pagalbos centru. 

2021-04-08 

Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto organizuota mokslinė-praktinė 

konferencija ,,Studentų taikomieji tyrimai“. Išleistas konferencijos straipsnių 

rinkinys. 

2021-05-12 

Verslo ir technologijų  fakulteto organizuota tarptautinė mokslinė-praktinė 

konferencija „Vadyba, verslas, technologijos, inovacijos: tendencijos ir 

iššūkiai“. Išleistas konferencijos straipsnių rinkinys. 

2021-05-20-21 

 

Studentų konferencijose pranešimus skaito ir savo tyrimine patirtimi dalinasi ne tik Kolegijos 

studentai, bet ir absolventai bei kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai. 2021 m. mokslinėje – 

praktinėje konferencijoje „Studentų taikomieji tyrimai“ buvo perskaityti 48 pranešimai, iš kurių 41 

kolegijos studentų. Išleistas konferencijos straipsnių rinkinys, kuriame publikuota 20 straipsnių, 15 

iš jų parengė kolegijos studentai.  

Mokslinės-praktinės konferencijos „Suburta šeima: pamokos išmoktos per drąsą ir meilę“ 

tikslas buvo skatinti vaiko globą ir įvaikinimą, dalintis gerąją globos, įvaikinimo ir darbo su globėjais, 

įtėviais ir budinčiais globotojais patirtimi. Konferencijoje du pranešimus skaitė ir kolegijos 

dėstytojos: V. Liaudanskė ir S. Montvilaitė. 

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Vadyba, verslas, technologijos, inovacijos: 

tendencijos ir iššūkiai“ buvo skirta Verslo ir technologijų fakulteto 95-mečio jubiliejui. 

https://marko.lt/renginiai/respublikine-moksline-praktine-studentu-konferencija-studentu-taikomieji-tyrimai/
https://marko.lt/renginiai/respublikine-moksline-praktine-studentu-konferencija-studentu-taikomieji-tyrimai/
https://marko.lt/renginiai/tarptautine-moksline-praktine-konferencija-vadyba-verslas-technologijos-inovacijos-tendencijos-ir-issukiai/
https://marko.lt/renginiai/tarptautine-moksline-praktine-konferencija-vadyba-verslas-technologijos-inovacijos-tendencijos-ir-issukiai/
https://marko.lt/renginiai/tarptautine-moksline-praktine-konferencija-vadyba-verslas-technologijos-inovacijos-tendencijos-ir-issukiai/
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Konferencijoje buvo perskaityta 74 pranešimai, iš kurių 3 pranešimus plenariniame posėdyje ir 10 

pranešimų sekcijose perskaitė kolegijos dėstytojai (4 pranešimai parengti kartu su studentais). 

Iš viso kolegijos dėstytojai 2021 m. parengė 43 pranešimus konferencijose: 17 pranešimų 

parengė Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros dėstytojai, 4 – Teisės, vadybos ir 

komunikacijos katedros dėstytojai, 22 – Verslo ir ekonomikos katedros dėstytojai.  

3. Publikacijos 

Visos mokslinės publikacijos, publikuotos Kolegijos vardu, registruojamos Informacijos ir 

studijų šaltinių centre. 2021 m. įregistruoti 29 mokslinės publikacijos.  

2021 m. įvairiuose leidiniuose buvo publikuota 15 kolegijos dėstytojų mokslinių straipsnių, 

tame tarpe 2 kolektyvinės monografijos ir 14 tezių recenzuojamoje konferencijų medžiagoje.  

2021 m.  išleistas aštuntasis mokslo publikacijų leidinys „Homo-Societas-Technologiae“ (H-

S-T). Šiame leidinyje publikuota 8 moksliniai straipsniai, iš kurių 4 publikuoti kolegijos dėstytojų (iš 

jų 1 straipsnis su studente  ir 1 – su absolvente). Leidinys įregistruotas Lietuvos mokslų akademijos 

Vrublevskių bibliotekos informacinėje sistemoje. 

Kolegijos dėstytojai parengtus straipsnius publikuoja ir kitų šalies ir užsienio aukštųjų 

mokyklų mokslo leidiniuose bei leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes. Du moksliniai 

straipsniai publikuoti leidiniuose, kurie įtraukti į tarptautines duomenų bazes. Du straipsniai 

publikuoti mokslo, meno, kultūros, profesiniuose leidiniuose bei trys mokslo straipsniai 

recenzuojamoje užsienio tarptautinių konferencijų medžiagoje.  

Vertinant publikacijų pasiskirstymą pagal mokslo sritis ir kryptis bei sąsajas su studijų 

kryptimis, daugiausia mokslo publikacijų parengta vadybos mokslų kryptyje (15 mokslo publikacijų).  

Taip pat po 5 mokslo publikacijas parengta ekonomikos ir edukologijos mokslų kryptyse, 2 mokslo 

publikacijos – sociologijos mokslo kryptyje,  po vieną mokslo publikaciją filologijos bei teisės 

mokslų kryptyse. Daugiausia parengta socialinių mokslų srities publikacijų – jos sudaro 96,6 proc. 

visų publikuotų mokslo publikacijų. 

4. Mokslo projektinė veikla 

2021 m. buvo įgyvendintas Marijampolės savivaldybės finansuojamas projektas „Regiono 

poreikius atitinkančių specialistų rengimas, įvedant naują slaugos studijų kryptį“, kuriam skirta 

10000 Eur. Projekto vykdymo metu buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas - nustatyti bendrosios 

praktikos slaugos studijų programos poreikį – pasiūlos ir paklausos santykį - Pietvakarių Lietuvos 

regione. Buvo atlikta bendrosios praktikos slaugos specialistų poreikio analizė, kuri parodė, kad 

kolegijoje yra tikslinga pradėti ruošti šios srities specialistus ir to dėka užtikrinti palankesnį jų 

pasiūlos-paklausos balansą ne tik regione, bet ir šalyje. Todėl atliepiant šių specialistų poreikį 

regione, kolegijoje ir pradėta rengti Bendrosios praktikos slaugos studijų programa, glaudžiai 

bendradarbiaujant su VšĮ Marijampolės ligonine bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės 

Kauno klinikų specialistais.  

Jau  antri metai stebimas užsakomosios projektinės veiklos sulėtėjimas, t.y. dėstytojai mažiau 

įsitraukia į projektines veiklas. Todėl Kolegija siekdama stiprinti akademinio personalo tyrimines bei 

mokslinės produkcijos rengimo kompetencijas,  kviečia seminarus ir mokymus vesti atitinkamos 

srities ekspertus. Tuo tikslu 2021 m. dėstytojams buvo organizuojami praktiniai seminarai: sausio 

mėn. vyko seminaras „Mokslinio straipsnio parengimas publikavimui: metodologiniai ypatumai“, 

kurį vedė MRU doc. R. Prakapas, o balandžio mėn.  vyko seminaras „Mokslinių tyrimų, 

eksperimentinės plėtros ir inovacinių veiklų valdymas ir įgyvendinimas“, kurį vedė Lietuvos 

inovacijų centro Inovacijų paramos paslaugų departamento vadovas dr. A. Jakubavičius. Taip pat 

siekiant paskatinti tyrėjus glaudžiau bendradarbiauti su socialiniais partneriais plėtojant taikomąją 

mokslo veiklą ir įgyvendinant savo idėjas, 2021 m. pabaigoje buvo suorganizuota „Inovatyvių idėjų 

kolegijai ir Sūduvai mugė“.  2022 m. sausio mėn. bus numinuoti geriausių idėjų autoriai. Tikėtina, 

kad didžioji dalis inovacijų bus įgyvendintos. 
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5. Kita svarbi informacija 

Kolegijos dėstytojai yra konferencijų mokslinių ir organizacinių komitetų, studijų ir mokslo 

institucijų leidinių redakcinių kolegijų nariais: žurnalų „HUMANITIES STUDIES“ (Zaporožės 

nacionalinis universitetas, Ukraina); „Гілея: науковий вісник“ (Ukraina); „Гілея: науковий 

вісник“ (Ukraina); Studia Elckie, Teologijos žurnalas, Logos žurnalas, Soter žurnalas, Terra 

Jatwezenorum metraštis.  

Kolegijos mokslininkai 2021 m. recenzavo 14 kitų tyrėjų parengtus mokslinius straipsnius.  

Pasiūlymai veiklai tobulinti:  

1. Plėtoti mokslo ir verslo/viešojo sektoriaus bendradarbiavimą MTEP veikloje, didinant 

taikomųjų tyrimų komercines apimtis bei kolegijos MTEP veiklos žinomumą.  

2. Skatinti dėstytojų aktyvesnį įsitraukimą 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEDAI 

 

1 priedas. Monitoringo rodikliai 

Procesas MTV monitoringo rodikliai 2019 2020 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1. Lėšų kiekis, ŠMM skirtas mokslo 

taikomosios veiklos (MTV) skatinimui (Eur) 

25600 18500 15200 

10.2. MK dėstytojų publikacijų skaičius 

recenzuojamuose mokslo žurnaluose 

17 12 20 

10.3. „HOMO-SOCIETAS- TECHNOLOGIAE“ 

išleistų numerių skaičius per metus (ne mažiau kaip 

1) 

1 1 1 

10.4. Organizuotų mokslinių praktinių 

konferencijų skaičius (ne mažiau kaip 2 per 

metus) 

6 2 3 

10.5. Dėstytojų pranešimų skaičius konferencijose 

su recenzuojamu leidiniu 

12 14 14 
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2 priedas . Marijampolės kolegijos 2021 m. publikacijų sąrašas 

 
Publikacijų sąrašas pagal publikacijų rūšis 

 
Ataskaitos data: 2022-03-16 
 

Laikotarpio tipas: Pagal publikavimo metus 
 

Laikotarpis: 2021 - 2022 
 

Institucija: Marijampolės kolegija (įmonės kodas: 211967140) 
 

   

K1a - Monografija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokslo 

taikomoji 

veikla 

10.6. Klasterių metinių veiklos planų vykdymas 

(ne mažiau 80 proc. nuo planuotų publikacijų sk.) 

89,5 69,7 90,9 

10.7. Darbuotojų, dalyvaujančių MTV, 

skaičius (vnt.) 

Daugiau 

kaip 26 

Daugiau kaip 

30 

Daugiau kaip 

25 

10.8. MK vykdomų MTV projektų apimtys (Eur). 72385,65 5000 13157,50 

10.9. Atliktų taikomųjų tyrimų (išskyrus 

užsakomuosius) skaičius 

1 6 4 

1010. Užsakomųjų tyrimų skaičius ir uždirbtų lėšų 

kiekis 

1 1 2 

10.11. Išleistų monografijų skaičius - 1 2 

10.12. Dėstytojų metodinių leidinių, pripažintų 

nustatyta tvarka, skaičius. 

0 0 0 

10.13.MK išleistų recenzuojamų konferencijų 

leidinių skaičius 

1 2 1 

10.14. Užsienio autorių publikacijų žurnale 

„HOMO- SOCIETAS – TECHNOLOGIAE“ 

skaičius 

3 1 3 

10.15. MK dėstytojų straipsnių žurnale „HOMO- 

SOCIETAS- TECHNOLOGIAE“ skaičius 

4 7 4 

10.16. Mokslo populiarinimui skirtų informacinių 

priemonių (straipsnis, renginys, lauko diena ir t. t.) 

skaičius 

Vykdyta (nėra 

apskaitos 

metodikos) 

Vykdyta (nėra 

apskaitos 

metodikos) 

Vykdyta (nėra 

apskaitos 

metodikos) 

10.17. Studentų baigiamųjų darbų, tiriančių regiono 

ir šalies įmonių ir įstaigų praktines problemas, 

skaičius procentais nuo visų baigiamųjų darbų. 

(Rašytinis įmonės atsiliepimas, recenzento 

vertinimas, vertinimo komisijos atsiliepimai, ne 

mažiau 50 proc.) 

Įvykdytas. Ne 

mažiau kaip 

80 proc. 

Įvykdytas. Ne 

mažiau kaip 

80 proc. 

Įvykdytas. 

89,2 proc. 

10.18. Įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų 

konsultavimo sutarčių skaičius 

Vykdyta (nėra 

apskaitos 

metodikos 

Vykdyta (nėra 

apskaitos 

metodikos 

Vykdyta (nėra 

apskaitos 

metodikos 

 10.19. Iš konsultacijų uždirbtų lėšų kiekis 0 Gaunama tik 

vykdant 

projektinę 

veiklą.  

Gaunama tik 

vykdant 

projektinę 

veiklą 
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3 priedas. Mokslo taikomosios veiklos proceso 2021 m. plano vykdymo ataskaita 

 
Veiksmai iš metinio plano Informacija apie įvykdymą ir lėšų panaudojimą 

1 2 

(PR-10) Mokslo/ meno taikomoji veikla 

10.1. Tęsti užsakomojo tyrimo „Inovatyvių edukacinių metodų ir 

priemonių integravimas į ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo 

turinį“ vykdymą. 

Atlikta. Ataskaita bus pateikta 2022-01-10. 

10.2. Organizuoti kartu su Lietuvos socialinio darbo mokyklų 

asociacija, Marijampolės savivaldybės administracija ir 

Marijampolės socialinės pagalbos centru nuotolinę mokslinę-

praktinę konferenciją „Suburta šeima: pamokos, išmoktos per 

drąsą ir meilę“. 

Atlikta. Konferencija nuotoliniu būdu vyko 2021-04-08, dalyvavo 433 dalyviai, 2 

katedros dėstytojos pristatė pranešimus: doc. dr. V. Liaudanskė „Vaikystės 

fenomenas teoriniu ir praktiniu aspektais“, doc. dr. S. Montvilaitė „Šiuolaikinė vaiko 

ir vaikystės samprata“. 

10.3. Organizuoti studentų konferenciją „Studentų taikomieji 

tyrimai“, skirtą kolegijos veiklos 20-mečiui. 

Atlikta. Konferencija nuotoliniu būdu vyko 2021-05-12, joje pranešimus skaitė 49 

studentai iš Marijampolės kolegijos, Lietuvos sporto universiteto, Klaipėdos 

valstybinės kolegijos ir Kauno kolegijos. Be to, 20 studentų parengė straipsnius 

konferencijos straipsnių leidiniui. 

10.4. Surengti virtualų simpoziumą „Social Work in a Changing 

World: the Power of Care and Participation“.  

Neatlikta. Nukelta į 2022 m. 

10.5. Parengti mokslinį straipsnį „Socialinių darbuotojų pagalba 

moterims, nukentėjusioms nuo prostitucijos“ MK leidinyje 

„HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“  

Atlikta. Doc. dr. S. Karasevičiūtės ir studentės S. Ambraževičiūtės straipsnis bus 

publikuotas 2022 m. MK mokslinių straipsnių leidinyje. 

10.6. Parengti mokslinį straipsnį „Socialinio darbuotojo funkcijos 

tenkinant klientų poreikius sveikatos priežiūros įstaigoje“ leidinyje 

Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social Work. Experience 

and Methods, ISSN 2029-0470, eISSN 2029-5820, 2008–   

Neatlikta. 

10.7. Parengti mokslinį straipsnį „Sustainable ECE for qualitative 

life” konferencijos "Tradīcijas un inovācijas pirmsskolas un 

sākumskolas izglītībā" leidinyje Latvijoje. 

Atlikta. Straipsnį parengė doc. dr. Sigita Montvilaitė. 

http://sd.vdu.lt/
http://sd.vdu.lt/
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10.8. Parengti mokslinį straipsnį „Inovatyvių edukacinių 

priemonių panaudojimas ikimokyklinio ugdymo procese“ 

Klaipėdos universiteto žurnale „Tiltai“. 

Neatlikta. 

10.9. Parengti mokslinį straipsnį „Darnaus vystymosi koncepcijos 

suvokimas verslo įmonėse“. 

Atlikta iš dalies. Lekt. I. Mulerenkienė rengia straipsnį „Darnaus vystymosi 

koncepcijos suvokimas verslo įmonėse“. Parengta tyrimo anketa. 

10.10. Parengti mokslinį straipsnį „Formal and Stylistic Features 

to Portray the Themes of Utopia and Dystopia in Alex Garland’s 

Novel “The Beach”. 

Neatlikta. 

10.11. Parengti mokslinį straipsnį „Lexical variety and density in 

communicative language studies among students of Business 

English and Communication“. 

Neatlikta. 

10.12. Parengti mokslinį straipsnį „Socialinis verslas ir jo nauda 

visuomenei“. 

Atlikta. Lektorių O. Gluoksnytė ir Ž. Myru straipsnis publikuotas MK mokslinių 

straipsnių leidinyje 2020 m. 

10.13. Parengti mokslinį straipsnį „Sutarčių teisė“. Neatlikta. 

10.14. Parengti mokslinį straipsnį „Kultūrinė raiška Lietuvoje 20 

a. pirmoje pusėje“. 

Neatlikta. 

10.15. Sudaryti sąlygas ESDF dėstytojams dalyvauti tarptautinėse 

konferencijose su pranešimais 

Atlikta. Lekt. R. Kasiliauskienė pristatė pranešimą nuotolinėje tarptautinėje 

mokslinėje konferencijoje Atėnuose 2021 m. gegužės 17-20 d. ir parengė straipsnį 

tema „Tolerancijos ugdymo prielaidos aukštojo mokslo institucijoje”. 

Prof. A. Novikovas 2021-12-13  Міжнародної науково-практичної конфренції 

“Права людини як індикатор розвитку сучасної держави”, 13 грудня 2021 року, 

КНУ імені Тараса Шевченка. skaitė pranešimą „Peculiarities of using coercive 

measures by police officers and human rights in COVID-19 pandemic situation“. 

1.4.1. Vykdyti nuoseklią darbo rinkos poreikių stebėseną: 

Kibernetinio saugumo kompetencijos IT studijose. 

Neatlikta. 

Atsakingos Daiva Kalvaitienė ir Vilma Riškevičienė. 

1.4.2. Atlikti tyrimą „Vaizdo konferencijų mokymo aplinkos 

efektyvumas ugdyme“. 

Atlikta iš dalies (neatliktas tyrimas).  

2021-05-20 

Doc. dr. Regina Misevičienė, lektorės Daiva Kalvaitienė, Vilma Riškevičienė parengė ir 

tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Vadyba, verslas, technologijos – 

inovacijos, tendencijos ir iššūkiai“ skaitė pranešimą „Probleminio ir projektinio švietimo 

taikymas Marijampolės kolegijoje“.  
Atlikta. 
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1.4.3. Vykdyti klasterio „Marijampolės regiono socioekonominiai 

tvarumo tyrimai“ veiklą. 

Klasterio vadovė doc. dr. Regina Andriukaitienė. 

Publikuoti straipsniai:  

Ivanauskienė, R., Petrošienė B.  

Cost accounting at transport services enterprise: the case the United Kingdom. Humanities 

studies p 102-112, Zaporizhzhia National University, 6(83), (Zaporizhzhia, Ukraine). (ISSN 

2708-0390 Print); 2708-0404 (Online). 2021. 
Воронкова Валентина, Андрюкайтене Регина, Никитенко Виталина, Венгер Ольга.   

«Развитие концепции административного менеджмента в условиях адаптации к 

изменениям“ 

International Scientific-Practical Conference Management, Business, Technologies, 

Innovation: Trends end Challenges. Conference article collection. 

 20st -21nd of May, 2021, Marijampole. 

 Voronkova, V., Nikitenko, V., Oleksenko, R., Cherep, O., Andriukaitiene, R., Briki, I.  

“Digital paradigm of economy and management in the conditions of global human 

transformation”. Technology Transfer: Innovative Solutions in Social Sciences and  

Humanities, 4, 37–40. doi: http://doi.org/10.21303/2613-5647.2021.00176. 2021. 

Воронкова В., Андрюкайтене Р., Никитенко В.,  Олексенко, Р. „Искусственный  

интеллект как главная решающая сила, которая может изменить человечество“. News 

letter on the results  scholarly works. Scientific journal, 2 (6), p.72. 2021. 

Воронкова В., Андрюкайтене Р., Никитенко В.,  Олексенко, Р.  

Опыт стратегического планирования, управления и практической деятельности в 

принятии решений гениев. News letter on the results  scholarly works. Scientific journal, 2 

(8), p.72. 2021. 

Bilohur, V., Andriukaitiene, R.  

„Sports management formation concept in the context of Covid-19 pandemic collections“.  

Humanities studies p. 94-105, Zaporizhzhia National University, 9 (86), (Zaporizhzhia, 

Ukraine). ((ISSN 2708-0390 Print); 2708-0404 (Online). (2021). 

1.4.3. 1. Bendradarbiauti su užsienio šalių mokslininkais: 

Zaporožės nacionalinio, Tavrijos valstybinio agrotechnologinio  

universitetų (Ukraina),  

 Charkovo Nacionalinio technikos universiteto Politechnikos 

instituto (Ukraina),  

Rygos Baltijos akademijos  (Latvija), 

- Dabrowa Gornicza universiteto (Lenkija).   

Veikla vykdoma:  

• Mokslinis bendradarbiavimas buvo vykdomas nuotoliniu būdu ir realiai dalyvaujant 

švietimo įstaigoje (Dabrowa Gornicza universitetas (Lenkija), Rygos Baltijos akademija  

(Latvija) dalyvaujant Marijampolės kolegijos ir partnerių užsienio šalyse 

organizuojamuose renginiuose. 

• Klasterio ir katedros nariai dalyvavo  konferencijose su pranešimais (pranešimų sąrašas 

priede). 

http://doi.org/10.21303/2613-5647.2021.00176
https://publons.com/institution/1126742/


14 
 

Planuojamos veiklos ( įgyvendinimas priklausys nuo judumo  ir 

finansinių galimybių): 

• tyrimų atlikimas, bendrų mokslinių straipsnių 

teikimas į TDB, Web of Sience, Scopus duomenų bazių 

mokslinius žurnalus;  

• dalyvavimas kolektyvinių monografijų rengime; 

• dalyvavimas nuotolinėse konferencijose;  

• partnerių organizuojamose  konferencijose, 

seminaruose; 

• dalyvavimas žurnalų redkolegijų veikloje; 

• vykimas ir partnerių priėmimas į stažuotes; 

• metodinė veikla bei kita neplanuota veikla. 

Vykdoma kita mokslinė veikla – rengiami bendri pranešimai (pranešimų sąraše), publikacijos 

ir tęstiniai tyrimai.  

 Dalyvavimas žurnalų redakcijų veikloje: 

• „Humanities Studies“ (Ukraina). Doc. dr. Regina Andriukaitienė, doc. dr. Milita 

Vienažindienė;  

•  „Bulletin of Zaporizhzhia National University. Economic Sciences”. 

https://web.znu.edu.ua/herald/pages/1767.eng.html. 

     Doc. dr. Regina Andriukaitienė.   

• „Гілея: науковий вісник“ (Ukraina)". 

http://www.gileya.org/index.php?ng=about. Doc. dr. Regina Andriukaitienė. 

Monografijų recenzavimas.  

Doc. dr. Regina Andriukaitienė recenzavo Zaporožės nacionalinio Universiteto (Ukraina) 

dėstytojų parengtas dvi monografijas 

1.4.3. 2.Tęsti tyrimą „Ūkio subjekto vidaus auditas ir kontrolė.“ ir  

parengti 1 straipsnį tyrimo tematika. Straipsnį planuojama teikti 

MK žurnalui “Homo-Societas- Technologies“.  

Tyrimas atliktas.  

Lėšos nepanaudotos. 

Apdorojami tyrimo duomenys. Rengiamas straipsnis. 

Autoriai: - Aušra Gabrevičienė, Birutė Petrošienė, 

Danguolė Šidlauskienė. 

1.4.3.3.Tęsti  tyrimą „Vadybos kultūros raiška verslo įmonių 

valdyme: Lietuvos ir Ukrainos atvejis“. Parengti straipsnį tyrimo 

tematika ir teikti publikavimui (TDB). 

Tyrimas atliktas. 

Lėšos nepanaudotos.  

Rengiama tyrimo ataskaita ir straipsnis moksliniam žurnalui „Humanities studies“. 

Autoriai: doc. dr. Regina Andriukaitienė, Prof. dr. Valentyna  Voronkova, Prof. dr. Vitalina 

Nikitenko, Prof. dr. Roman Oleksenko. 

http://www.gileya.org/index.php?ng=about
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1.4.3.4. Parengti straipsnį “The Importance of Organizational 

Change seeking a sustanaible Supply Chain” ir teikti žurnalo 

Humanities studies redakcijai (TDB). 

Veikla atlikta.  

Lėšos nepanaudotos. 

Straipsnis priimtas publikavimui moksliniam žurnalui 

„Humanities stadies“.   

Autoriai: doc. dr. Regina Andriukaitienė,  

doc. dr. Milita Vienažindienė, doc. dr. Jolita Greblikaitė. 

1.4.3.5. Parengti straipsnį "The System of Investmen Project 

Management at Interprises Given  Related Elements and Risks of 

External and Intenal Environment ” ir teikti  žurnalui Scopus 

duomenų bazėje. 

Straipsnis rengiamas. 

Lėšos nepanaudotos. Lėšos nepanaudotos. Bus reikalingos po sprendimo priimti publikuoti. 

Autorė doc. dr. Regina Andriukaitienė.  

1.4.4.  Organizuoti konferenciją, skirtą Kolegijos 20 – ties metų ir 

mokyklos nuo žemesniosios iki aukštosios mokyklos fakulteto 95 -

erių metų jubiliejui paminėti.  

Veikla įvykdyta 

2021-05-20-21 
Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Vadyba, verslas, technologijos – inovacijos, 

tendencijos ir iššūkiai“. 

1.4.5. Koordinuoti dėstytojų ir studentų mokslinę veiklą pagal  

studijų kryptims reikalingas tematikas (taikomųjų tyrimų 

atlikimas, publikacijų rengimas ir dalyvavimas konferencijose). 

Veikla vykdoma. 

2021-05-12. 

Vyko Respublikinė mokslinė-praktinė studentų konferencija „Studentų taikomieji tyrimai“, 

skirta Marijampolės kolegijos veiklos 20-mečiui. 

Parengti ir skaityti pranešimai: 

Rosvida Kirilevičienė. „Atsargų apskaita prekybos įmonėse“; 

Darius Lapinskas. „UAB „Mantinga“ gaminių kokybės įvertinimo sistema“. Konsultantė 

lektorė Vilma Riškevičienė. 

 Rūta Martišienė. „Atsargų apskaita gamybos įmonėje“ –  

Studentes konsultavo Aušra Gabrevičienė, Birutė Petrošienė, doc. dr. Milita Vienažindienė. 

Gintaras Misiurevičius. „Renginių viešinimo mobili aplikacija“. 

Konsultantė lektorė Daiva Kalvaitienė. 

Agnė Pajaujienė. „Pelno paskirstymas ir apskaita“. 

 Studentų parengti pranešimai: 

2021-05-20..21.  

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Vadyba, verslas, technologijos – inovacijos, 

tendencijos ir iššūkiai“. Pranešimus parengė: 

Ignė Aidukonienė. „Ilgalaikio materialiojo turto apskaita“; 

Agnė Gilė. „Kapitalas ir jo apskaita“.  

Pranešimai publikuoti konferencijos tezių rinkinyje. 
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Straipsniai kolegijos žurnalui: 

“Homo-Societas- Technologies“.“ ir „Humanities Studies“ (Ukraina)  vadovaujant 

dėstytojoms parengė 2 studentės ir Įmonių ir įstaigų administravimo studijų programos 

absolventė. 

1.4.6. Skatinti dėstytojus teikti straipsnius į kolegijos žurnalą 

“Homo-Societas- Technologies“. 

Pateikti straipsniai į žurnalą “Homo-Societas - Technologies“: 

Aušra Gabrevičienė, Birutė Petrošienė, Danguolė Šidlauskienė. „Praktinis mokymas 

apskaitos specialisto rengimo proceso kontekste“. 

Miglė Ašeriškytė, doc. dr. Milita Vienažindienė. 

„Marijampolės savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas“. 
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