
6.11. priedas 

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS  

VERSLO ANGLŲ KALBOS ir KOMUNIKACIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO 

VEIKLOS PER 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 - - - - 

2020 12 17 12 17 

2021 11* 9   

*Iš 11 – 1 užsienietis, 1 Erasmus 

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 - - - - - - - - - - 

2020-2021 12 17       12 17 

2021-2022 11 9 7 10       

 

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 1 2 3     3 4 

Studentų nubyrėjimo analizė pagal išbraukimo priežastis:  

VAK21NS – savo noru 

VAK21IS- savo noru 

VAK20NS – 1 savo noru; 1 – dėl nepažangumo 

VAK20IS – 3 savo noru 

1.3.  Baigiamieji darbai 

 

Baigimo 

metai 

Baigusiųjų 

skaičius 

Baigiamųjų darbų, parengtų 

pagal socialinių partnerių 

užsakymą,  skaičius 

Informacija apie socialinį partnerį 

2021 nėra   

 

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 4 15/11 15/11 

    

* 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 studijų kryptis 

 

1.6. 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   

 

2018-06-17 

 

 

2023 
Programos sandara  

Personalas  

Materialiniai ištekliai  

Studijų eiga ir jos vertinimas  

Programos vadyba  

Iš viso  

 

1.8. Įvykusių protokoluojamų programos komiteto susirinkimų datos 

 

2015-08-28, 2016-02-15, 2016-09-27, 2017-02-07, 2017-09-07, 2018-02-08, 2018-09-13, 2019-01-03, 

2019-10-25, 2020-04-20, 2020-10-09, 2021-01-14, 2021-12-06   

2. STUDIJŲ PROGRAMOS 2021 M. TOBULINIMO PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

Plano veiklos (Gerinimo priemonės ir veiksmai) Įgyvendinimo aptarimas* 

Tobulinti studijų kokybę. Moodle kursų parengimas per 2021 metus: 

lekt. I. Mulerenkienė parengė „Studijų įvado“ kursą  

Inovatyvių metodų naudojimas paskaitose – 

mišrusis dėstymo tipas. Nuotolinio mokymo 

įvaldymas įvairiomis platformomis: Zoom, Teams, 

Moodle Blue Button. Kompiuterinių programų 

naudojimas studijų procese – Trados vertimo 

programa. Užsienio dėstytojų įtraukimas į studijų 

programą – naujas dėstytojas iš Škotijos Glasgow 

Kelvin College Colin White ir kiti kviestiniai 

svečiai trumpiesiems mokymams (įmonių, įstaigų 

vadovai, pakviesti įvertinti studentų darbus, skaityti 

paskaitas) Užsienio verslo kompanijos kaip 

Tunnock‘s ir A.G. Barr įtrauktos į studentų darbų 

vertinimą bei kviestiniai lektoriai. Kompetentingų 

dėstytojų paieška ir įtraukimas į studijų programą 

Eil. 

Nr. 

Dėstytojo vardas, 

pavardė 

Mokslinio straipsnio/užsakomojo 

tyrimo pavadinimas 

Mokslinis žurnalas, kuriame 

publikuotas straipsnis 

1.  Odeta 

GLUOKSNYTĖ, 

Ornela 

GRUŠELIONYT

Ė 

AUTHORIAL CHOICES USE TO 

CREATE DYSTOPIAN 

ANALOGIES TO MODERN DAY 

SOCIETY IN ALEX GARLAND‘S 

THE BEACH 

"HOMO-SOCIETAS-

TECHNOLOGIAE" 2021 Nr.1 (8)   
ISSN 2029-9737 

2.  Romalda 

KASILIAUSKI

ENĖ 

PRECONDITIONS FOR 

TOLERANCE DEVELOPMENT AT 

HIGHER EDUCATIONAL 

INSTITUTION 

ATINER CONFERENCE PAPER 

SERIES ISSN, ISBN 2241-2891 



(Leif Tvilum, Colin White ir visi kviestiniai svečiai 

dėstyti po kelias paskaitas). Praktikos atliktos 

įvairiose organizacijose, kompanijose, institucijose, 

praktikų vadovai patenkinti studentų darbu praktikų 

vietose. 

Skatinti dėstytojų bei studentų mokslinę-pažintinę 

veiklą, plėsti tarptautinę patirtį. 

Dėl pandemijos daug veiklų buvo pristabydos arba 

sustabdytos. Vyko dėstytojų Erasmus mobilumai 

mokymuisi. Programoje studijavo viena Erasmus 

studentė, atvykusi dalinėms studijoms.  

Skatinti dėstytojų bei studentų bendravimą ir 

bendradarbiavimą. 

Neformalūs susitikimai, švenčių paminėjimai. Keli 

pirmojo bei antrojo kurso nuolatinės formos grupės 

studentai priklauso Studentų Atstovybei ir labai 

aktyviai dalyvavo visose atstovybės veiklose bei 

šventėse, renginiuose. 

Studijų programos tobulinimas Naujasis studijų planas bei dalykų aprašai parengti 

anglų kalba, nes ruošiamasi dvigubo diplomo 

rengimui kartu su Lenkijos privačiu universitetu 

Bygdoszcz. 
Studentų, dėstytojų, darbdavių, praktikų 

vadovų nuomonių tyrimo rezultatai 
2021 m. praktikų atlikimai: 

· 2020-2021 m.m. VA18NS visuminė praktika 

pavasario sem. 

· 2020-2021 m.m. VAK20NS pažintinė praktika 

pavasario sem. 

· 2021-2022 m.m. VAK20NS komunikacijos ir 

informacijos valdymo praktika rudens sem. 

Visi vadovai įvertino studentus gerai  ir labai gerai. 

Visų studentų atsiliepimai apie praktikos atlikimą 

teigiami, jie praktika patenkinti ir labai patenkinti. 

Dėl pandemijos keletas susitikimų vyko nuotoliniu 

būdu; keletas darbdavių neatsakė į užklausą; dvi 

įmonės leido ateiti po vieną arba du studentus. 

Geriausiai studentams žinomos įmonės/įstaigos: 

Visuomenės ir verslo plėtros institutas, 

Marijampolės kultūros centras, FurnMaster, 

Marijampolės turizmo ir verslo informacijos 

centras, Sveikatingumo idėjos, Europe Direct 

Marijampolės centras, Janikės kelionės. 

Dėl pandemijos ribojimų komunikacijos ir 

informacijos valdymo praktikoje du studentai dirbo 

įmonėje, kurios darbo specifika leido atlikti užduotis 

mišriai; trys studentai dirbo nuotoliniu būdu; vienas 

studentas nepateikė dokumentų savalaikiai, 

nereflektavo ir nesiuntė atliekamų užduočių. 

Komunikacijos ir informacijos valdymo praktikos 

mentoriai buvo patenkinti ir labai patenkinti 

studentų darbu. 

Praktikos vadovų nuomonė ir vertinimas:  

• Studentai domėjosi darbu bei įmonės veikla 



• Noriai ir atsakingai atliko pravestas 

užduotis 

• Užduotys kokybiškos ir atliktos 

savarankiškai 

• Rodė iniciatyvą 

• Aktyviai dalyvavo įmonės bendroje veikoje 

  * - 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 2021 m. kolegijos ar fakulteto veiklos 

planą.  

 

Pernai nusimatėme, kad reikėtų studentų skatinimo priemonių, tokių kaip bendros išvykos su dėstytojais, 

bendri renginiai, tad išvyką įvykdėme, studentai patenkinti ir planuoja kitas panašias veiklas. 

 

Studijų programos  

komiteto pirmininkas(-ė)  Odeta Gluoksnytė     

 

Ataskaitos parengimo data 2022-02-01 

 


