
6.1. priedas 

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS  

BA  STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO VEIKLOS UŽ 2021 M.    

 

 ATASKAITA  

 

1. PROGRAMOS BŪKLĖS PRISTATYMAS: 

1.1. Studentų priėmimo rezultatai, studentų skaičiaus kaita per paskutinius 3 metus 

 

Priimtųjų studentų skaičius (spalio 1 d.) 

Priėmimo 

metai 

I kursas IŠ VISO 

NS IS NS IS 

2019  21  21 

2020 6 15  21 

2021  19  19 

 

Studentų skaičiaus kaita (spalio 1 d.) 

Mokslo metai I kursas II kursas III kursas IV kursas IŠVISO 

NS IS NS IS NS IS NS IS NS IS 

2019-2020  21  23 4 20  22  90 

2020-2021 6 18  16  22  18  80 

2021-2022  19  18  13  20  70 

 

1.2. Studentų nubyrėjimas 

Metai I kursas II kursas III kursas IV kursas IŠVISO 

NS IS NS IS NS IS NS IS NS IS 

2021  2  2  1  1  6 

 

Studentų nubyrėjimo analizė pagal išbraukimo priežastis: 5 išbraukti pačiam prašant, 1 dėl finansinių 

įsipareigojimų. 

 

1.3.  Baigiamieji darbai 

 

Baigimo 

metai 

Baigusiųjų 

skaičius 

Baigiamųjų darbų, parengtų 

pagal socialinių partnerių 

užsakymą,  kaičius 

Informacija apie socialinį partnerį 

2021 16 0  

 

1.4. programos personalas:  

 
Mokslo 

metai 

Studijų 

krypties 

mokslininkų 

skaičius 

Mokslininkų studijų krypties dalykų 

apimtis kreditais / procentinė dalis 

nuo visų studijų krypties dalykų 

apimties * 

 

(kr/proc.) 

Studijų krypties dėstytojų, turinčių ne 

mažesnę kaip 3 m. praktinio darbo 

patirtį, procentinė dalis nuo visų 

krypties dėstytojų** 

(proc.) 

2020-2021 4 11,1 90 

2021-2022 4 11,1 90 

* reikalavimas – ne mažiau 10 proc. visų studijų krypties dalykų apimties 

** reikalavimas – daugiau kaip 50 proc. visų krypties dėstytojų 

 

 

 

 

1.5. Mokslinių straipsnių publikavimas/ atlikti užsakomieji tyrimai 2021 metais pagal mokslo kryptis 



 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Dėstytojo vardas, 

pavardė 

Mokslinio 

straipsnio/užsakomojo 

tyrimo pavadinimas 

Mokslo kryptis, kurioje 

parengta 

publikacija/užsakomasis 

tyrimas 

Mokslinis žurnalas, 

kuriame publikuotas 

straipsnis 

 Absolventė Rūta 

Ivanauskienė ir 

dėstytoja Birutė 

Petrošienė 

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).  

 

Apskaita Publikuotas 2021 m. 

((ISSN 2708-0390 

Print); 2708-0404 

(Online)) 

Zaporizhzhia National 

University the number 

Vol. 6(83), 2021 

(Zaporizhzhia, 

Ukraine).  
 

 Aušra 

Gabrevičienė 

Birutė Petrošienė 

„Praktinis mokymas 

apskaitos specialisto 

rengimo proceso 

Apskaita Marijampolės 

kolegijos mokslinių 

straipsnių leidinys 



 

1.6. Dėstytojų dalyvavimas mokslinėse-praktinėse konferencijose, skaitant pranešimus pagal mokslo 

kryptis 

Eil. 

Nr. 
Dėstytojo vardas, 

pavardė 
Pranešimo pavadinimas 

 

Mokslo kryptis, 

kurioje parengtas ir 

skaitytas 

pranešimas 

Renginys, kuriame 

skaitytas pranešimas 

1. B. Petrošienė „Praktinis mokymas 

apskaitos specialisto rengimo 

proceso kontekste“ 

Apskaita Tarptautinė mokslinė – 

praktinė konferencija 

„Vadyba, verslas, 

technologijos, inovacijos: 

tendencijos ir iššūkiai“ 

Marijampolės kolegija 

2021 m. gegužės 20–21 d. 

Marijampolė 

2. B. Petrošienė 

 

MJM TRANSPORT 

(Spalding)LIMITED 

SĄNAUDŲ APSKAITOS 

ANALIZĖ 

Apskaita Tarptautinė mokslinė – 

praktinė konferencija 

„Vadyba, verslas, 

technologijos, inovacijos: 

tendencijos ir iššūkiai“ 

Marijampolės kolegija 

2021 m. gegužės 20–21 d. 

Marijampolė 

3 B. Petro6ienė 

A. Gilė 

 „Kapitalas ir jo apskaita“ Apskaita Tarptautinė mokslinė – 

praktinė konferencija 

„Vadyba, verslas, 

technologijos, inovacijos: 

tendencijos ir iššūkiai“ 

Marijampolės kolegija 

2021 m. gegužės 20–21 d. 

Marijampolė 

4 B. Petrošienė 

I. Aidukonienė 

“Ilgalaikio materialiojo turto 

apskaita“ 

Apskaita Tarptautinė mokslinė – 

praktinė konferencija 

„Vadyba, verslas, 

technologijos, inovacijos: 

tendencijos ir iššūkiai“ 

Marijampolės kolegija 

2021 m. gegužės 20–21 d. 

Marijampolė 

5 A.Gabrevičienė 

R. Raginaitė 

„Sąnaudų apskaita ir analizė“ Apskaita Tarptautinė mokslinė – 

praktinė konferencija 

„Vadyba, verslas, 

technologijos, inovacijos: 

tendencijos ir iššūkiai“ 

Marijampolės kolegija 

2021 m. gegužės 20–21 d. 

Marijampolė 

6 A.Pajaujienė 

B. Petrošienė 

 „Pelno paskirstymas ir 

apskaita“ 

Apskaita Mokslinė- praktinė 

studentų konferencija 

Danguolė 

Šidalauskienė 

kontekste“ „HOMO-SOCIETAS 

 -TECHNOLOGIAE“  
 Regina 

Andriukaitienė 

Straipsnis:  "The 

System of Investmen 

Project Management at 

Interprises Given  

Related Elements and 

Risks of external and 

intenal environment" 

Vadyba Teikiamas žurnalui 

užsienyje Scopus  

duomenų bazėje 

(Citavimo indeksai 

2019: Cite Score – 

1.0; SNIP – 0.457; 

SJR – 0.200) 
     



Marijampolės kolegija, 

2021 m. gegužės 12 d. 

7 R. Kirilevičienė 

B. Petrošienė 

 „Atsargų apskaita prekybos 

įmonėse“ 

Apskaita Mokslinė- praktinė 

studentų konferencija 

Marijampolės kolegija, 

2021 m. gegužės 12 d. 

8 R. Martišienė 

B. Petrošienė 

 „Atsargų apskaita gamybos 

įmonėje“ 

Apskaita Mokslinė- praktinė 

studentų konferencija 

Marijampolės kolegija, 

2021 m. gegužės 12 d. 

     

 

 

1.7. Akreditacijos būklė – paskutinė vykusi akreditacija, įvertinimas pagal sritis balais, terminas, 

kada bus teikiama artimiausia savianalizė, kt. 

Vertinimo sritis 

Vertinimo data ir 

įvertinimas balais 

Data: ....................... 

Iki kada 

akredituota studijų 

programa (data) 

Artimiausios 

savianalizės teikimo 

terminas 

Programos tikslai ir mokymosi pasiekimai 2  

 

2021-01-19 

 

 

2024 
Programos sandara 3 

Personalas 3 

Materialiniai ištekliai 2 

Studijų eiga ir jos vertinimas 3 

Programos vadyba 3 

Iš viso 16 

 

Programos tobulinimo planas po paskutinės akreditacijos (jei po paskutinės akreditacijos nebuvo 

rengtas tobulinimo planas, pateikiamos pagrindinės paskutinio programos vertinimo ekspertų pastabos ir 

rekomendacijos dėl programos tobulinimo). 

 

1.8. Įvykusių protokoluojamų programos komiteto susirinkimų datos: 2021-01-28; 2021-03-03; 2021-

03-08; 2021-05-20; 2021-10-15. 

2. STUDIJŲ PROGRAMOS 2021 M. TOBULINIMO PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

Plano veiklos (Gerinimo priemonės ir veiksmai) Įgyvendinimo aptarimas* 

Aptartos programos viešinimo problemos. Studentai įtraukti į aktyvų programos viešinimą, 

paviešinta www.marko.lt puslapyje absolventų 

sėkmės istorijos,  bei BA programos studentų 

dalyvavimas socialinių partnerių projektinėje 

veikloje. 

Svarstyta 2021 metų studentų apklausų duomenys. Atlikus anketų analizę išsiaiškinome, kad 90 proc.   

Buhalterinės apskaitos studijų programos studentų 

patenkinti studijomis, bet dauguma nepatenkinti 

materialiniais ištekliais, ypač kompiuterine įranga. 

Programos tobulinimo veiklos  Buvo nutarta atlikti keitimai remiantis studentų 

apklausų duomenimis BA20NS 2020-2021 m.m 

studijų plane: 

1. Finansinės apskaitos dalykas 15 kreditų, 

pakeisti į 12 kreditų.  

2. Į studijų krypties dalykus į 5 semestrą 

įtraukti naują dalyką Finansinės 

apskaitos kursinis darbas 3 kreditai, 

vertinimas D/P. 

3. Finansinės analizės dalyką iš 5 semestro 

iškelti į 3 semestrą. 

Pakeitimai remiantis studentų apklausų 

duomenimis BA20IS 2020-2021 m. m. studijų 

http://www.marko.lt/


plane: 

1. Pagal studentų apklausos duomenis 

Finansinės apskaitos dalykas 15 kreditų, 

pakeisti į 12 kreditų.  

2. Finansinės apskaitos dalykas iš 4 

semestro 3 kreditai į 3 semestrą, 

galutinis vertinimas egzaminas. 

3. Į studijų krypties dalykus į 7 semestrą 

įtraukti naują dalyką Finansinės 

apskaitos kursinis darbas 3 kreditai, 

vertinimas D/P. 

4. Žmonių saugos dalykas iš 3 semestro 

iškelti į 4 semestrą. 

5. Finansinės analizės dalyką iš 7 semestro 

iškelti 6 semestrą. 

6. Finansų rinkos ir institucijos dalyką iš 4 

semestro iškelti 6 semestrą. 

7. Individualių įmonių apskaitos dalyką iš 

5 semestro iškelti į 4 semestrą. 

Kompiuterizuotos apskaitos dalyką iš 6 

semestro iškelti į 5 semestrą. 

Pasiūlyti pakeitimai nebuvo patvirtinti 

akademinėje taryboje, todėl jokio tobulinimo 

susijusio su BA programa nepavyko atlikti. 

Spalio mėnesį svarstyta, galimybė keisti studijų 

programos pavadinimą, dėl Buhalterinės 

apskaitos įstatymo keitimo projekto į 

Finansinės apskaitos įstatymą, bet komitetas 

nutarė likti prie klasikinio pavadinimo 

Buhalterinės apskaitos studijų programos. 
Dėstytojų, anketinė analizė ir materialinių išteklių 

analizė. 

1. Pirmu klausimu buvo pasidomėta ar 

pakankama dėstomo dalyko apimtis, ar 

optimaliai paskirstytos valandos, 90 proc. 

apklaustųjų nurodė, kad pakankama dalykų 

apimtis, kad gali pasiekti studijų rezultatus, 

kad nepakankama apimtis pateikė 

Taikomosios ekonomikos dėstytojas. 

2. Antras pateiktas klausimas, ar pakanka 

materialinių išteklių, reikalingų programai 

realizuoti ir numatytiems rezultatams 

pasiekti, kadangi dirbome per nuotolį šis 

klausimas nebuvo toks aktualus. 

3.  Trečias klausimas, kaip dėstytojai vertina 

BA studijų programos studentus. 90 proc. 

apklaustųjų nurodė, kad dauguma 

studijuojančių studentų yra motyvuoti, 

lanko paskaitas, domisi apskaitos dalykais, 

aktyvūs ir iniciatyvūs, kruopštūs ir 

atsakingi., vertinant kitų programų lygiu – 

patys geriausi.  

4. Ketvirtas klausimas, kaip pasisekė 

studentams atlikti savarankiškus darbus, 80 

proc. apklaustųjų pateikė, kad studentai 

atliko gerai savarankiškus darbus, 20 proc. 

nurodė, kad studentų savarankiški darbai 

vertinami patenkinamai.  

5. Penktas klausimas, pasiūlymai programos 



tobulinimui. Pateikti pasiūlymai: 

a) Taikomosios ekonomikos dėstytojas, 

siūlo ieškoti galimybių didinti dalyko 

apimtį kreditais. 

b) Įmonių finansų dėstytoja pageidavo jos 

dalyką perkelti į vėlesnį studijų 

semestrą. 

Nutarta atsižvelgti į dėstytojų siūlomus pakeitimus 

iš dalies: Įmonių finansų dalyką iškelti į ketvirtą 

studijų semestrą. (įvykdyta) ir  finansinės analizės 

dalykas iškeltas į septintą semestrą. 

 

Aptarti darbdavių anketinės apklausos duomenys. 

Atlikus anketų analizę pateiktos tokios išvados: 

1. Apklausoje dalyvavo 50 proc. vadovų; 6 

proc. savininkų, 15 proc. padalinio vadovų, 

29 proc. kiti specialistai. 

2. Studentai atliko praktiką 48 proc. paslaugų 

įmonėse, 22 proc. gamybos įmonėse, 20 

proc. prekybos įmonėse, 10 proc. pažymėjo 

kita 

3. 40 proc. praktiką atliko mažose įmonėse (iki 

10 darbuotojų), 30 proc. vidutinėse įmonėse 

(nuo 10 iki 49 darbuotojų), nuo 50 iki 100 

darbuotojų 10 proc., didelėse įmonėse (nuo 

100 ir daugiau darbuotojų) 20 proc. 

4. Su kolegija pasirašę bendradarbiavimo 

sutartis 10 proc., nepasirašę sutarčių 16 

proc., nebendradarbiauja 74 proc. 

5. Praktiką atlikusiose įmonėse dirba 60 

kolegijos absolventų, ne 40 procentų. 

6. Į klausimą ar studentai pasirengę profesinei 

veiklai visiškai sutinka 50 proc. 

apklaustųjų; ko gero sutinka 30 proc., 

visiškai sutinka 20 proc. 

7. Į klausimą ar studentai turi pakankamai 

praktinių profesinių įgūdžių ir gebėjimų 

visiškai sutinka 56] proc., 44 proc. ko gero 

sutinka. 

8. Apklaustieji visiškai sutiko, kad studentams 

pakako asmeninių, specifinių žinių ir 

gebėjimų. 

9. Ką gali pasiūlyti apklaustieji studentams: 70 

proc. praktikos vietas, 5 proc. darbo vietas, 

15 proc. darbų temas, 10 proc. vadovo 

paslaugas darbų rengimui. 

10. 60 proc. apklaustųjų siūlo gerinti profesinį 

teorinį studentų parengimą, 40 proc. teigia, 

kad pakanka. 

11. 50 proc. apklaustųjų sutinka, kad reikia 

gerinti praktinį studentų parengimą, 50 

proc., kad pakanka. 

12. 80 proc. apklaustųjų sutinka, kad studijų 

programos turinį reikia derinti su 

darbdaviais. 

Dėstytojų ir studentų mobilumas Kadangi visus metus siautė virusas nepavyko 

studentams pasinaudoti mainų programomis. 

Socialinių partnerių įtraukimas į paskaitų vedimą. 

 

Finansų studijų programos absolventai Viktorija 

Mickevičienė ir Tautvydas Storpirštis 2021 m. 

rudenį skaitė paskaitą „Investicinio gyvybės 



draudimo investavimo krypčių ir pensijų fondų 

rinkos analizė“ antro kurso Buhalterinės apskaitos 

studijų programos studentams Finansų rinkos ir 

institucijos dalyko viešą paskaita apie investavimą ir 

su studentais aptarė,  kodėl svarbus pinigų 

investavimas, kokią sumą investuoti, kada 

investuoti, kur investuoti, investicijų rizikos 

veiksnių įtaką. Studentai turėjo puikią galimybę 

susipažinti su finansų konsultantais, išgirsti jų 

istorijas ir patirtį, siekiant karjeros nuo studijų 

Marijampolės kolegijoje iki tampant finansų 

konsultantais.  

2021 m. Vasario 19 d.  Marijampolės kolegijos 

socialiniai partneriai iš UAB „INSPIRA GROUP“ 

pravedė nuotolinę paskaitą - seminarą svarbiausiais 

finansinio planavimo ir investavimo klausimais. 

Įtraukti studentus į mokslinę tiriamąją veiklą. Nuo 2021 balandžio BA studijų programos 

septynios studentės dalyvauja socialinių partnerių 

projekte VŠĮ „Inspira altum“. Projektas „Re (startas) 

tavo karjerai“ . Lankė asmenins konsultacijas dešimt 

val. kiekvienam dalyviui ir dalyvavo mokymuose: 

1. Komandinis darbas. 

2. Individualus darbas. 

3. Kritinių situacijų ir streso valdymas. 

4. Laiko planavimas. 

5. Verslumas. 

Nuo 2021 07 mėnesio Ba studijų programos 

studentai dalyvauja socialinių partnerių projekte 

VŠĮ „Inspira altum“. Projektas  „Socialinės 

įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-

ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimas“ projekto „Marijampolės 

ID: verslumas“ (dalyvauja  

1. Derybų menas. 

2. Bendradarbiavimas. 

3. Finansinis raštingumas. 

4. Materialinių išteklių valdymas. 

5. Strateginiai finansiniai sprendimai. 

6. Socialinio kapitalo kūrimas. 

7. Viešasis kalbėjimas. 

  * - Nuveiktų darbų apžvalgoje būtina paminėti šiuos aspektus: 

• studentų, dėstytojų, darbdavių, praktikų vadovų nuomonių tyrimo rezultatai  

• programos tobulinimo veiklos  

• iniciatyvos studijų organizavimui tobulinti  

• pasiekti ar nepasiekti rezultatai, priežasčių analizė  

• kiti svarbūs paminėtini dalykai 

3. Pasiūlymai veiklos organizavimo tobulinimui, problemos, programos raidos vizija, kt. Atkreipti 

dėmesį, ar programos tobulinimui reikalingi veiksmai įtraukti į 2022 m. kolegijos ar fakulteto veiklos 

planą.  - 

 

Studijų programos  

komiteto pirmininkas(-ė)  Birutė Petrošienė 

 

Ataskaitos parengimo data  2022-02-28 


