
6.2. priedas 

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS  

DARNAUS 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 - - - 

 

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 

2021-2022   10 9     10 9 

 

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 - 

 

Studentų nubyrėjimo analizė pagal išbraukimo priežastis:  

1 studentas – savo noru 

1 studentas – dėl nepažangumo 

 

1.3.  Baigiamieji darbai 

 

Baigimo 

metai 

Baigusiųjų 

skaičius 

Baigiamųjų darbų, parengtų 

pagal socialinių partnerių 

užsakymą,  kaičius 

Informacija apie socialinį partnerį 

2021 - - - 

 

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 3 Iš viso: 45 kr.    15kr./ 33,3   75 

2021-2022 2 Iš viso 29 kr.     12 kr/41,4 66,7 

* 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. Doc. dr. Regina 

Andriukaitienė 

 Corporate social responsibility 

as business management 

practice. 

Vadyba Tarptautinė konferencija 

„Territorial and Inter-

Organizational 

Cooperation“. Brenna, 

Lenkija. 

2. Doc.dr. Regina 

Andriukaitienė, 

Doc. dr. 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. Doc. dr. Regina 

Andriukaitienė, 

Milita Vienažindienė 

  

Green Logistics as a element of 

Social  responsibility of 

transport organizations.  

Vadyba Tarptautinė mokslinė – 

praktinė konferencija  

Charkovas 

Eil. 

Nr. 

Dėstytojo 

vardas, 

pavardė 

Mokslinio straipsnio/užsakomojo tyrimo 

pavadinimas 

Mokslo 

kryptis, 

kurioje 

parengta 

publikacija/u

žsakomasis 

tyrimas 

Mokslinis žurnalas, kuriame 

publikuotas straipsnis 

1. dr. 

R.Andriu-

kaitienė 

 Развитие туризма в Литве: 

смягчение последствий в целях 

удовлетворения различных 

потребностей и воспроизведение 

передовой практики. 

Vadyba Запоріжжя: Гельветикa, 2021. 

ISBN 9789669926357. p. 523-

530. 

 

2. Напрями відновлення туристичного 

сектору та його перетворення на 

високоефективну галузь сталого 

розвитку у контексті європейської 

парадигми. 

Vadyba Запоріжжя : Гельветикa, 2021. 

ISBN 9789669926357. p. 570-

578. 

 

3. Опыт стратегического 

планирования, управления и 

практической деятельности в 

принятии решений гениев 

Vadyba Zeitschrift : Wiehl. ISSN 2699-

9005. 2021, 2, 8, p. 42-51. 

 

4. Digital paradigm of economy and 

management in the conditions of global 

human transformation 

Vadyba Digital economy : Zaporizhzhia 

National University. 2021, p. 38-

40. 

5. Образовательная политика в сфере 

спорта в условиях коронавирусного 

кризиса 

Vadyba Konferencijos straipsnių rinknys 

2021 m. gegužės 20-21 d. 

Marijampolė : Marijampolės 

kolegija, 2021. ISBN 

9789955645795. p. 29-37. 

6. dr. 

M.Viena-

žindienė  

Marijampolės savivaldybės 

administracijos teikiamų paslaugų 

kokybės gerinimas 

Vadyba Marijampolė : Marijampolės 

kolegija. ISSN 2029-9729. 2021, 

1(8), p. 24-33. 

7. I.Muleren-

kienė 

Užsakomasis projektas „Regiono 

poreikius atitinkančių specialistų 

rengimas, įvedant naują slaugos studijų 

kryptį“ 

Sociologija/

Vadyba 

Užsakovas - Marijampolės 

savivaldybė. Tyrimo vadovė – 

doc. dr. Ž.Advilonienė  



4. Doc. dr. 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 

 

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 

          2021-01-22,   2021-03-26,  2021-10-21 

2. STUDIJŲ PROGRAMOS 2021 M. TOBULINIMO PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

Plano veiklos (Gerinimo priemonės ir veiksmai) Įgyvendinimo aptarimas* 

Studijų programos studentų pažangumas DV20IS gr. pažangumo vidurkis – 8,44 (7,86), 

DV20NS gr. – 8,39 (8,11). Bendras DV programos 

– 8,42 (7,99). Akademinių skolų – nėra. 

Aptartos programos viešinimo problemos Studentai įtraukti į aktyvų programos viešinimą, 

paviešinta www.marko.lt puslapyje. 

Programos tobulinimas  Kadangi buvo parengta nauja Transporto 

logistikos studijų programa ir patvirtinta SKVC,  

o viena iš specializacijų Darnaus verslo 

vadyboje - Transporto logistika, buvo pasiūlyta 

vietoj šios specializacijos įvesti naują 

specializaciją, susijusią su socialinėmis 

medijomis - Socialinių medijų rinkodaros 

specializaciją. Taip pat buvo suformuluoti nauji 

Agroverslo specializacijos studijų rezultatai, 

įvesti nauji studijų dalykai bei numatytos jų 

sąsajos su studijų rezultatais. Šis pakeitimas 

buvo atliktas todėl, kad studijų rezultatai ir 

studijų dalykai ne pilnai derėjo su vadybos studijų 

krypties aprašu. 
Akademinio personalo narių trūkstamų mokslinių, 

dalykinių, pedagoginių    kompetencijų ugdymo 

galimybių priemonės. 

Akademinio personalo trūkstamoms 

kompetencijoms ugdyti kolegijoje priemonės 

numatomos kolegijos akademinio personalo 

kvalifikacijos kėlimo plane, kurį tvirtina Akademinė 

taryba. Kolegijoje dėstytojų kompetencijų 

tobulinimas vyksta sistemingai, kviečiant seminarus 

ir mokymus vesti atitinkamos srities ekspertus, 

užsiėmimus vedant 25-30 žmonių grupei, kad 

http://www.marko.lt/


naujoves studijų procese galėtų panaudoti kuo 

didesnis dėstytojų skaičius.  

Apklausa apie studijų kokybę po rudens semestro. 

Apklausoje dalyvavo 12 studentų (7 st. – DV20IS 

gr. ir 5 st. – DV20NS gr.), t.y. 67 proc. 

studijuojančių šioje studijų programoje studentų. 

• 83,3 proc. DV studentų teigia, kad daugumoje 

arba visuose Dalykuose turinys pateisino jų 

lūkesčius, Studijų krūvis subalansuotas, Studentai 

skatinami reikšti savo nuomonę, diskutuoti, 

dėstytojai netoleruoja akademinio nesąžiningumo 

(nusirašinėjimo, plagijavimo ir pan.), su studentais 

bendraujama dalykiškai ir pagarbiai. 

•  66,7 proc. atsakė, kad daugumoje arba  visuose 

dalykuose studijų metu pateikta medžiaga yra 

šiuolaikiška ir aktuali specialybei, tačiau 33,3 proc. 

atsakė, kad tik mažiau kaip pusėje dalykų yra 

medžiaga šiuolaikiška.  

• 66,7 proc. DV studentų teigia, kad daugumoje 

arba visuose dalykuose dėstymui intensyviai 

naudojama elektroninė erdvė (MOODLE, dėstytojo 

el. tinklalapiai ir pan.). Net 83,3 proc.  studentų 

teigia, kad savarankiškų studijų užduotys aiškios ir 

pakanka laiko joms atlikti, teikiamas grįžtamasis 

ryšys, tiek pat procentų apklaustųjų tenkina 

informacinių technologijų aprūpinimas (internetas, 

programinė įranga...), Atsižvelgiama į nuomonę 

organizuojant dalykų studijas ir bendrai yra 

patenkinta/-as dalykų turinio kokybe  bei 

dalykų dėstymo kokybe.  

• 83,3 proc. studentų teigia, jie skatinami 

diskutuoti ir reikšti nuomonę paskaitų metu. 

• 75 proc. DV studentų teigia, kad daugumoje 

arba visuose dalykuose dėstytojai įdomiai ir 

suprantamai pateikia paskaitų medžiagą, 66,7 proc. 

studentų  teigia, kad konsultuojami dėl dėstomo 

dalyko ar rašto darbų ir ne paskaitų metu (el. paštu ir 

pan.), 50 proc. - studijoms reikalinga literatūra ir kiti 

informacijos šaltiniai yra kolegijos bibliotekoje.  

• Didžioji dauguma studentų (75 proc.) teigia, 

kad visuose dalykuose  aiškus ir suprantamas dalykų 

vertinimas (užduotys, tvarka ir kriterijai, laikas).   

• Didžioji dauguma (75 proc.) studentų teigia, 

kad  labiausiai jiems medžiagą padėjo įsisavinti 

teorinės paskaitos ir diskusijos (58 proc.), 50 proc. 

studentų teigia, kad - savarankiškos užduotys. 

• Studentai nėra labai aktyvūs, tačiau apie pusė 

apklaustųjų nurodė, kad dalyvauja kolegijos 

renginiuose.  

• Apie 66,7 proc. studentų teigia, kad patenkinti 

studijų programos komiteto pirmininko darbu bei 

kolegijos paslaugų kokybe.  

• 58,3 proc. studentų teigia, kad patenkinti 

pasirinkta studijų programa, o 41,7 proc. – 

patenkinti dalinai. 

•  Kaip įdomias, suprantamas, aiškias studijas 

studentai išskyrė socialinių tyrimų metodologijos 

paskaitas. 

 

Nepatenkinti: 

Studentai nepatenkinti, kad dauguma dalykų yra 

apjungiami su kitos studijų formos dalykais. Nori 

daugiau paskaitų kontaktiniu būdu. Nori, kad 



paskaitų tvarkaraščiai būtų paskelbti kiek galima 

anksčiau, kad galėtų suderinti darbo grafikus.  

Rudens sezonu auditorijose šalta. Nepatenkinti LPD 

pasirinkimu, nes susidarius mažai grupei, siūloma 

rinktis kitą studijų dalyką. Studentai pastebėjo, kad 

dėstytojai paskaitų metu pateikia daug teorijos. 

  * - 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.  

1. Aktyviai dalyvauti viešinant studijų programą. 

2. Aktyviau įsitraukti į įvairias kolegijos veiklas. 

3. Akademinio personalo narių trūkstamų mokslinių, dalykinių, pedagoginių    kompetencijų ugdymo 

galimybių priemonės. 

4. Organizuoti diskusijas su socialiniais partneriais, studentais dėl studijų programos tobulinimo. 

5. Dalyvauti  mobilumo  programose. 

6. Skatinti studentus dalyvauti konferencijose su pranešimais. 

7. Skatinti naudotis Ebsco duomenų baze. 

 

Studijų programos  

komiteto pirmininkas(-ė)  Ilona Mulerenkienė   

 

Ataskaitos parengimo data: 2022-02-04 


