
6.10. priedas 

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS  

TARPTAUTINIO VERSLO VADYBOS 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  

2021 3 15 18 

 

Studentų skaičiaus kaita (spalio 1 d.) 

Mokslo metai I kursas II kursas III kursas IV kursas IŠ VISO 

NS IS NS IS NS IS NS IS NS IS 

2021-2022 3 15 - -   1 1 4 16 

 

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 1 5      1*   

*Įmonių ir įstaigų administravimo studijų programa 

 

Studentų nubyrėjimo analizė pagal išbraukimo priežastis:  

I kurso Tarptautinio verslo vadybos studentai išbraukti patiems prašant 

IV kurso Įmonių ir įstaigų administravimo studijų programos studentė išbraukta dėl laiku 

nelikviduotų akademinių įsiskolinimų. 

 

1.3.  Baigiamieji darbai 

 

Baigimo 

metai 

Baigusiųjų 

skaičius 

Baigiamųjų darbų, parengtų 

pagal socialinių partnerių 

užsakymą,  Skaičius 

Informacija apie socialinį partnerį 

2021 13 - - 

 

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.) 

2021-2022  16 4 

* 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 

 

 

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. Regina 

Andriukaitienė 

 Corporate social 

responsibility as business 

management practice. 

Vadyba Tarptautinė konferencija 

„Territorial and Inter-

Organizational 

Cooperation“. Brenna, 

Lenkija. 

2. Regina 

Andriukaitienė, 

Milita Vienažindienė 

  

Social responsibility  in a 

logistics organization. 

 

Vadyba Tarptautinė mokslinė-

praktinė konferencija  

„Формування сучасних 

концепцій менеджменту 

організацій та 

адміністрування в 

умовах цифровізації“ 

Zaporožės nacionalinis 

universitetas 

3. Regina 

Andriukaitienė, 

Milita Vienažindienė 

  

Green Logistics as a element 

of Social  responsibility of 

transport organizations.  

Vadyba Tarptautinė mokslinė – 

praktinė konferencija  

Charkovas 

4. Regina 

Andriukaitienė, 

Valentina 

Voronkova, 

Valentina  Nikitenko   

Social responsibility as the 

basis for the development of 

an innovative enterprise. 

vadyba Tarptautinė mokslinė-

praktinė konferencija 

„Vadyba, verslas, 

technologijos, inovacijos: 

tendencijos ir iššūkiai“.  

Marijampolės kolegija 

Eil. 

Nr. 

Dėstytojo vardas, 

pavardė 

Mokslinio 

straipsnio/užsakomojo 

tyrimo pavadinimas 

Mokslo kryptis, kurioje 

parengta 

publikacija/užsakomasis 

tyrimas 

Mokslinis žurnalas, 

kuriame publikuotas 

straipsnis 

1 Romalda 

Kasiliauskienė 

PRECONDITIONS FOR 

TOLERANCE 

DEVELOPMENT AT 

HIGHER 

EDUCATIONAL 

INSTITUTION 

Edukologija 

ATINER 

CONFERENCE 

PAPER SERIES ISSN, 
ISBN 2241-2891 

2 Valentina 

Voronkova,  

Valentina 

Nikitenko,  Regina 

Andriukaitienė ir kt.   

Digital Paradigm of 

Economy and 

Management in the 

Conditions of Global 

Human Transformation 

Vadyba Technology Transfer: 

Innovative Solutions in 

Social Sciences and 

Humanities, 37-40, 

2021, 

doi:10.21303/2613-

5647.2021.001769, 

Available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract

=3853597 

3 Regina 

Andriukaitienė, 

Valentina 

Voronkova, 

Valentina  

Nikitenko   

Social responsibility as the 

basis for the development 

of an innovative 

enterprise. 

Vadyba Tarptautinė mokslinė-

praktinė konferencija 

„Vadyba, verslas, 

technologijos, 

inovacijos: tendencijos 

ir iššūkiai“.  

Konferencijos tezių 

rinkinys. 

     

https://ssrn.com/abstract=3853597
https://ssrn.com/abstract=3853597


 

 

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   

 

 

 

Programos sandara  

Personalas  

Materialiniai ištekliai  

Studijų eiga ir jos vertinimas  

Programos vadyba  

Iš viso  

 

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 

2022-02-03 

2022-03-18 

2. STUDIJŲ PROGRAMOS 2021 M. TOBULINIMO PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

Plano veiklos (Gerinimo priemonės ir veiksmai) Įgyvendinimo aptarimas* 

  

  

  

  * - 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)  Kristina Miškinienė     

 

Ataskaitos parengimo data 2022-02-04 


