
 

 

6.12. priedas 

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS  

VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS 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 5 28 5 28 

2020 10 40 10 40 

2021 4 48 4 48 

 

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 5 28 5 20 - 11 - - 10 59 

2020-2021 10 42 5 21 5 19 - 13 20 95 

2021-2022 4 49 7 31 7 24 - 22 18 126 

 

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 - -4 

(liko 

45) 

-2 

(liko 

5) 

-9 

(liko 

22) 

- -1 

(liko 

23) 

- - -2  -14 

 

Studentų nubyrėjimo analizė pagal išbraukimo priežastis:  

Dėl akademinių įsiskolinimų: 1 stud. iš VP20NS gr. ir 1 stud. iš VP20IS gr. 

Pačiam studentui prašant: 1 stud. iš VP20NS gr., 4 stud. iš VP21IS2 gr., 8 stud. iš VP20IS gr., 1 stud. iš 

VP19IS gr. 

 

1.3.  Baigiamieji darbai 

 

Baigimo 

metai 

Baigusiųjų 

skaičius 

Baigiamųjų darbų, parengtų 

pagal socialinių partnerių 

užsakymą,  kaičius 

Informacija apie socialinį partnerį 

2021 14 0 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 33.3 70 

2021-2022 4 33.3 70 

* 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 

 Doc.dr. Vilma 

Liaudanskė 

Self-reflection as a tool 

of professional identity 

formation of future 

pedagogues. Pateiktas 

leidiniui:  

Edukologija HUMANITIES 

STUDIES: 

COLLECTION OF 

SCIENTIFIC 

PAPERS. 

Zaporizhzhia 

National University, 

2021, Vol. 9 (86). 

ISSN 2708-0390. 



 

 

 

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 

 Doc.dr. Sigita 

Montvilaitė 

Sustainable Early Childhood 

Education for Qualitative 

Life  

Edukologija 79th International 

Scientific Conference of 

the UL section Traditions 

and innovations in 

preschool and primary 

education work in 12th of 

February, 2021 

 Doc.dr. Sigita 

Montvilaitė 

Vaiko ir vaikystės šiuolaikinė 

samprata 

 

Edukologija Mokslinė-praktinė 

konferencija Suburta 

šeima: pamokos išmoktos 

per drąsą ir meilę 

Marijampolė, balandžio 8 

d., 2021 

 Doc.dr. Sigita 

Montvilaitė, 

lekt. Egidijus 

Tulickas 

Согласованность 

образовательной 

философии и практики в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

 

Edukologija Mokslinė-praktinė 

konferencija Філософія в 

сучасному світі  

Charkovas (Ukraina), 

lapkričio 19-20 d., 2021 

 Doc.dr. Sigita 

Montvilaitė 

lekt. Egidijus 

Įtraukiojo ugdymo 

integracija ikimokyklinio 

ugdymo pedagogų rengimo 

Edukologija Mokslo renginys-

seminaras Įtraukusis 

ugdymas ankstyvojoje 

 Doc.dr. Sigita 

Montvilaitė, 

lekt. Egidijus 

Tulickas 

Согласованность 

образовательной 

философии и практики в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

 

Edukologija Konferencijos straipsnis 

spausdintas Матеріали 

опубліковані в 

електронному 

репозиторії 

Національного 

технічного 

університету 

«Харківський 

політехнічний 

інститут» (ISSN 

2409-5982). 

Репозитарій 

зареєстрований у 

реєстрах та 

директоріях 

академічних ресурсів 

відкритого доступу 

(OpenDOAR, ROAR, 

ROAD, ROARMAP). 

Метадані 

репозитарію 

інтегруються до 

проекту OpenAire та 

CORE, а також 

індексуються 

системою Google 

Scholar. 



 

 

Tulickas programoje 

 

vaikystėje: vaikų elgesio 

ugdymas ir pagalba 

Kaunas, lapkričio 25 d., 

2021 

 Doc.dr. Sigita 

Montvilaitė 

Palaimintojo Jurgio 

Matulaičio socioedukacinės 

veiklos bruožai  

Edukologija Mokslinė konferencija 

Katalikiškas socialinis 

mokymas Lietuvoje: 

istorija ir aktualumas 

šiandien  

Vilnius, NMMB, 

gruodžio 7 d., 2021 

 Doc.dr. Sigita 

Montvilaitė 

A preparation of dance 

pedagogues in Lithuania and 

Scandinavian countries 

 

Edukologija Tarptautinė konferencija 

International Congress on 

Scientific Advances 

Iconsad (Turkija), 

gruodžio 22-25 d., 2021 

     

 Doc.dr. Vilma 

Liaudanskė 
Edukacinių inovacijų 

diegimas ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje covid-19 

pandemijos metu: 

pedagogų patirtis  

Edukologija Tarptautinė mokslinė-

praktinė konferencija 

Vadyba, verslas, 

technologijos, 

inovacijos: tendencijos 

ir iššūkiai  

Marijampolės kolegija, 

2021-05-20 – 2021-05-

21. 
 Doc.dr. Vilma 

Liaudanskė 
Vaikystės fenomenas 

teoriniu ir praktiniu 

aspektais  

Edukologija Mokslinė-praktinė 

konferencija Suburta 

šeima: pamokos 

išmoktos per drąsą ir 

meilę  

Marijampolė, balandžio 

8 d., 2021 

 

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  

 

2017 

 

 

2024 
Programos sandara 2 

Personalas 2 

Materialiniai ištekliai 2 

Studijų eiga ir jos vertinimas 2 

Programos vadyba 2 

Iš viso 12 

 

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:  

 

 2021-09-23; 2021-11-22;  2021-12-08. 

2. STUDIJŲ PROGRAMOS 2021 M. TOBULINIMO PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

Plano veiklos (Gerinimo priemonės ir veiksmai) Įgyvendinimo aptarimas* 



 

 

• studentų, dėstytojų, darbdavių, praktikų 

vadovų nuomonių tyrimo rezultatai  

 

Studentų apklausos rezultatai rodo 

sėkmingą pirmakursių adaptaciją. Šiemet 

išaugęs nepasitikinčių savo jėgomis 

studentų skaičius, fiksuojančių savo 

įsiminimo problemas. Vadinasi, studentų 

savijautą kolegijoje adaptacijos laikotarpiu 

galima stiprinti, stiprinant jų savęs 

vertinimą, siūlant atminties lavinimo 

būdus, daugiau dėmesio skiriant jų 

savarankiškoms studijoms, naudojantis 

kolegijos bibliotekos, skaityklos 

šiandieninėmis galimybėmis. Kuratoriams 

skatinti bendravimą tarp grupės narių, 

organizuojant popaskaitines veiklas, 

aktyvinant draugų neturinčius ir 

įžvelgiančius grupės narių nedraugiškumą 

studentus. Dėstytojams apgalvoti 

studentams teikiamų užduočių kiekį, 

aiškiai, tiksliai instruktuojant apie 

užduočių atlikimo ir jų vertinimo sistemą. 
• programos tobulinimo veiklos  

 

Atnaujinti studijų planą, įvedant būtinus 

dalykus – kūdikių ugdymas, ikimokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymas, priešmokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymas. 

Tobulinti dalykų įskaitymo procedūras, studijas 

organizuoti mišriu būdu, atnaujintas baigiamųjų 

darbų rengimo reglamentas,  

 
• iniciatyvos studijų organizavimui tobulinti  

 

Studentų praktinės veiklos pristatymas tos įstaigos 

bendruomenei. Darbdavių rekomendacijos studijų 

ugdymo kokybei gerinti.  

• pasiekti ar nepasiekti rezultatai, priežasčių 

analizė  

 

Pandemijos laikotarpis, kurio dėka  atsirado daug 

trukdžių, kurie veikė visą ugdomąjį procesą, ypač 

praktinius mokymus, suplanuotas praktikų vietas.  

• kiti svarbūs paminėtini dalykai 

 

Darbas vyko nuotolinio bendradarbiavimo dėka.   

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. 

Skatinti dėstytojų bei studentų mobilumą; atnaujinti baigiamųjų darbų temų 

problematiką; kviesti kitų aukštųjų mokyklų dėstytojus skaityti paskaitas, siekiant 

kokybiškesnio studijų proceso realizavimo; sukurti klasterį, apjungiant socialinio darbo 

ir vaikystės pedagogikos studijų programas; skatinti rengti pedagogikos mokslo srities 

publikacijas; skatinti dėstytojus vesti kvalifikacijos tobulinimo seminarus 

ikimokyklinio ugdymo pedagogams. 



 

 

 

Studijų programos   

komiteto pirmininkas(-ė) doc.dr. Sigita Montvilaitė     

 

Ataskaitos parengimo data 2022-03-24 


