
6.5. priedas 

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS  

SOCIALINIO DARBO 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 12 22 12 22 

2020 12 29 12 29 

2021 1 25 1 25 

 

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 12 22 3 22 11 19 - 26 26 89 

2020-2021 12 29 5 16 - 21 - 17 17 83 

2021-2022 1 25 13 23 5 18 - 19 19 85 

 

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 - 3 - 2 1 - 1 9 

 

Studentų nubyrėjimo analizė pagal išbraukimo priežastis:  

Pačiam studentui prašant: 4 studentai iš SD21IS; 2 studentai iš SD20IS; 2 studentai iš SD19IS. 

Dėl akademinių įsiskolinimų: 1 studentas iš SD20IS. 

Negrįžo iš akademinių atostogų: 1 studentas iš SD17NS.   

 

1.3.  Baigiamieji darbai 

 

Baigimo 

metai 

Baigusiųjų 

skaičius 

Baigiamųjų darbų, parengtų 

pagal socialinių partnerių 

užsakymą,  kaičius 

Informacija apie socialinį partnerį 

2021 17 6 Socialinių paslaugų įstaigos 

 

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 5 72/40 60 

2021-2022 6 78/43 65 

* 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. Salomėja 

Karasevičiūtė  

The Professionalization of 

Social Work 

Sociologija 

 

 

 

Всеукраїнської науково-

практичної конференціi, 

СОЦІАЛЬНО-

ВІДПОВІДАЛЬНЕ 

СУСПІЛЬСТВО: 

український та 

європейський контекст 

розвитку, Мелітополь, 

2021.12.10 

2. Salomėja 

Karasevičiūtė  

Socialinės įtraukties link: 

savanorystės fenomenas 

socialiniame darbe 

Sociologija Tarptautinė mokslinė 

praktinė konferencija 

Inclusive Societies In The 

Challenging Era: 

Inclusion Of All Or Just 

(For) Some?, Vilnius, 

2021.12.15 

 Vilma Liaudanskė  Vaikystės fenomenas 

teoriniu ir praktiniu aspektais 

Sociologija  Mokslinė-praktinė 

konferencija Suburta 

šeima: pamokos išmoktos 

per drąsą ir meilę, 

Marijampolė, 2021.04.08 

 Romalda 

Kasiliauskienė 

Tolerancijos ugdymo 

prielaidos aukštojo mokslo 

institucijoje 

Edukologija  Nuotolinė tarptautinė 

mokslinė konferencija 

Atėnai, 2021 05 17-20 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Dėstytojo vardas, 

pavardė 

Mokslinio 

straipsnio/užsakomojo 

tyrimo pavadinimas 

Mokslo kryptis, kurioje 

parengta 

publikacija/užsakomasis 

tyrimas 

Mokslinis žurnalas, 

kuriame publikuotas 

straipsnis 

1. Liaudanskė, V. 

(2021). 

Self-reflection as a tool of 

professional identity 

formation of future 

pedagogues. 

Edukologija HUMANITIES 

STUDIES: 

COLLECTION OF 

SCIENTIFIC PAPERS. 

Zaporizhzhia National 

University, 2021, Vol. 9 

(86). ISSN 2708-0390. 

2. Karasevičiūtė S. 

(2021) 

The professionalization of 

social work 

Sociologija Матеріали 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції.  

Мелітополь : 

Таврійський 

державний 

агротехнологічний 

університет, 2021. 

ISBN 9786177823581.  



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: 2017 

Iki kada 

akredituota studijų 

programa (data) 

Artimiausios 

savianalizės teikimo 

terminas 

Programos tikslai ir mokymosi pasiekimai 3  

 

2024-05-23 

 

 

2024 m. 
Programos sandara 3 

Personalas 3 

Materialiniai ištekliai 3 

Studijų eiga ir jos vertinimas 3 

Programos vadyba 3 

Iš viso 18 

 

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 

 

2021.01.16; 2021.02.22; 2021.03.30; 2021.05.28; 2021.06.09; 2021.06.21; 2021.09.28; 2021.11.30 

 

2. STUDIJŲ PROGRAMOS 2021 M. TOBULINIMO PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

Plano veiklos (Gerinimo priemonės ir veiksmai) Įgyvendinimo aptarimas* 

Profesinės veiklos praktika. 
- Studentų keliamų klausimų apie praktiką 

surinkimas, jų analizė; 
 

 

 

- Grįžtamojo ryšio iš studentų ir mentorių 

surinkimas ir aptarimas. 

Apie praktikas su studentais kalbėtasi praktikos 

aptarimų metu. Su praktikų atlikimo sunkumais 

susiduria studentai, dirbantys ne socialinio darbo 

srityje, kitose Europos šalyse dirbantys ir 

gyvenantys studentai. 

Programos komitetas organizavo praktikų aptarimą 

su studentais studentų praktikų vadovais įvairiose 

institucijose. Aptarta komiteto posėdyje 2020.05.28 

Tobulinti studijų programos dalykų aprašus, 

kuriuose būtų aiškiau integruoti Europos socialinio 

darbo srities reikalavimai profesija 

Programos dalykų aprašai peržiūrėti, patikslinti, 

atnaujinamas dalykų turinys studijų procese. 

Skatinti dėstytojų bendradarbiavimą;  Norint geriau suprasti šiuolaikinį socialinio darbo 

kontekstą visuose Programos dalykuose dėstytojai 

yra kviečiami, dalyvauja ir dalinasi savo patirtimi 

programos komiteto išplėstiniuose posėdžiuose. 

Numatyti programos realizavimui reikalingą 

programos personalą. 

Akademikai ir socialiniai partneriai yra pakviesti 

dėstyti Socialinio darbo programoje. 

Dalyvauti mobilumo, projektinės veiklos 

tarptautinėse programose, ypatingai skatinant 

dėstytojų darbą su tarptautiniais studentais Europos 

aukštosiose mokyklose. 

Vizitai įvyko į Liepojos universitetą. 

Kviesti dėstytojus iš kitų šalių pravesti paskaitas 

studentams, seminarus socialiniams partneriams. 

Vizitai dėl pandemijos neįvyko. 

Numatyti programos dėstytojų žmogiškuosius 

išteklius darbui su tarptautiniais studentais. 

Komitete aptarti programos dėstytojų žmogiškieji 

ištekliai darbui su tarptautiniais studentais. 2021 m. 

socialinio darbo studijų programoje studijavo 3 

studentai iš Turkijos. 

Didinti profesinės literatūros fondą bibliotekoje 

lietuvių ir anglų kalbomis: metodiniais leidiniais, 

vadovėliais, žurnalais ir kt. lietuvių bei užsienio 

kalba. 

Bibliotekoje buvo pagausintas literatūros fondas 

lietuvių k. ir užsienio kalba. 

Studentų grįžtamojo ryšio priėmimas apie studijas; 

Pavasario, rudens, semestrų studijų rezultatų 

Rudens ir pavasario semestrų pabaigoje atliekamos 

studentų apklausos rodo, kad studentai labiausiai 



aptarimas, įvertinimas; 

 

vertina užsiėmimus, kuriuose derinami įvairūs 

mokymo metodai bei kuriuose yra duodamos 

praktinės užduotys. Rudens, pavasario semestrų 

studijų rezultatų aptarimai, įvertinimai vyko 

katedros posėdžiuose. Dėstytojų grįžtamojo ryšio 

apie studijų procesą gavimas, aptarimas vyksta 

kalbantis labiau su dėstytojais individualiai.  

Studentų paieška, motyvavimas vykti į tarptautines 

studijas, praktikas 

Nuolat kalbama ir motyvuojama studentai vykti, 

tačiau finansinės ir asmeninės problemos sąlygoja jų 

nevykimą. 

Suorganizuoti susitikimą su absolventais. Susitikimas vyko virtualiai 2021.12.03 

Bendradarbiavimas su visų Lietuvos kolegijų 

Socialinio darbo katedromis: Dalyvauti 

susitikimuose – seminaruose/ konferencijose. 

Marijampolės kolegija priklauso Lietuvos socialinio 

darbo mokyklų asociacijai. Programos komiteto 

pirminkas yra asociacijos tarybos narys. 

Dalyvauta kolegijų ir universitetų organizuotuose 

susitikimuose, seminaruose, konferencijose. 

Programos komiteto pirminkas nuo 2020 m. sausio 

mėnesio iki 2021 m. birželio mėnesio dirbo 

Socialinio darbo studijų krypties aprašo atnaujinimo 

ekspertų grupėje. Aprašas buvo paruoštas ir 

patvirtintas 2021 m.  

Bendradarbiauti su socialiniais partneriais 

organizuojant konferencijas, seminarus, apskrito 

stalo diskusijas, vykdant apklausas, vedant 

kvalifikacijos kėlimo seminarus 

2021 metais buvo nuolatos dalyvaujama Lietuvos 

socialinio darbo mokyklų asociacijos tarybos 

posėdžiuose.  

2021 m. kovo mėn buvo organizuojama akcija 

„KOVAS 2020 – SOCIALINIO DARBO MĖNUO“ 

visi socialinių paslaugų teikėjai, kolegijos 

socialiniai partneriai, programos dėstytojai ir 

studentai buvo kviečiami skleisti socialinio darbo 

misiją visuomenėje ir prisimindami, kad kovo 17-oji 

yra Pasaulinė socialinio darbo diena, paminėti ją 

savo institucijose. Studentai viešai atsakė į 

klausimą: “Kodėl pasirinkai socialinio darbo 

specialybę?” 

2021 m. kovo 17 d. vyko nuotolinis susitikimas su 

Marijampolės savivaldybės administracija, kurios 

atstovai pristatė mentorystės programą paaugliams.  

2021 m. kovo 21 d. paminėta Pasaulinė dauno 

sindromo diena ir kartu su studentais mūvėta 

skirtingos kojinės. 

2021 m. balandžio 8 d. suorganizuota nuotolinė 

mokslinė-praktinė konferencija „Suburta šeima: 

pamokos išmoktos per drąsą ir meilę“, dalyvavo 

433 dalyviai. 

2021 m. gegužės 12 d. programos studentai 

dalyvavo ir skaitė pranešimus nuotolinėje 

respublikinėje mokslinėje-praktinėje studentų 

konferencijoje „Studentų taikomieji tyrimai“.  

2021 m.  gegužės 31 d. suorganizuotas nuotolinis 

respublikinis „Socialinio darbuotojo meistriškumo“ 

konkursas.   

2021 m. birželio 18 d. vyko susitikimas su 

Socialinės apsaugos ir darbo ministre M. 

Navickiene Marijampolės kolegijoje. 

2021 m. birželio 21 d. įvyko susitikimas su 

socialiniais partneriais.  

2021 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais socialiniai 

partneriai buvo kviečiami sudalyvauti apklause ir 

pateikti informaciją apie, kokiomis temomis 



pageidauja klausyti seminarus/mokymus, kokiomis 

temomis siūlytų kolegijos studentams ruošti 

bakalauro baigiamuosius darbus bei kokiomis 

tematikomis, užsakomuosius taikomuosius 

mokslinius tyrimus, Jūs pageidautų atlikti savo 

institucijoje. 

2021 m. rugsėjo 27 d. kartu su studentais paminėta 

Lietuvos socialinių darbuotojų diena. 

2021 m. spalio 6 d. kartu su studentais buvo 

aplankyta „Dovanotų istorijų krautuvėlė, kurioje 

susitikta su idėjos puoselėtoja.  

2021 m. spalio 27 d. kartu su studentais dalyvauta 

nuotolinėje paskaitoje ir skaityta paskaita Indijos 

universitetų bei Kolpingo kolegijos studentams 

„Professionalization of Social work“. 

2021 m. lapkričio 14 d. su studentais dalyvauta 

filmo peržiūroje „Kaip „Titanikas“ mane išgelbėjo“. 

2021 m. lapkričio 17 d. vyko diskusija „Ar galime 

gyventi be pornografijos“ ir filmo „Raised on Porn“ 

(2021) peržiūra. Diskusija buvo organizuota kartu 

su Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu 

centru bei Abolicionistų Platforma. 

2021 m. gruodžio 6-10 d. doc.dr. S. Karasevičiūtė ir 

doc.dr. V.Liaudanskė dalyvavo Erasmus dėstytojų 

mainų programoje Liepojos universitete.     

2021 m. gruodžio mėnesį Parengta Socialinio darbo 

studijų programos neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi pasiekimų vertinimo metodika.  
Socialiniams partneriams nuolat vedami 

kvalifikacijos kėlimo seminarai, Įžanginiai 

individualios priežiūros personalo dirbančio su 

senyvo amžiaus asmenimis ir Įžanginiai 

individualios priežiūros personalo dirbančio su 

vaikais mokymai. Iš viso pravesta 2021 m. 72 

mokymai.                   

  * - 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.  

Vadovaujantis universalaus dizaino idėjomis didinti studijų ir kitų paslaugų prieinamumą asmenims, 

turintiems įvairias negalias. Gerinti studijų infrastruktūrą ir dėstytojų darbo sąlygas. 

 

Studijų programos  

komiteto pirmininkas(-ė)  doc. dr. S. Karasevičiūtė     

 

Ataskaitos parengimo data 2022.03.25 

 


