
6.6. priedas 

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS  

SG 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 - 8 - 8 

2020 - - - - 

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 

2019-2020  8      6  14 

2020-2021    7      7 

2021-2022      5    5 

 

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      5     

 

Studentų nubyrėjimo analizė pagal išbraukimo priežastis: 2021 m. rudens semestre buvo ir liko 5 

studentės. 

 

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 18 kr./40 proc. 100 proc. 

2021-2022 1 3 kr./ 6 proc. 100 proc. 

* reikalavimas – ne mažiau 10 proc. visų studijų krypties dalykų apimties 

** reikalavimas – daugiau kaip 50 proc. visų krypties dėstytojų 

 

SG programoje studijų krypties dalykus 2020-2021 m. m. dėstė 3 mokslų daktarai: Dr. Regina 

Andriukaitienė (žmogiškųjų išteklių vadyba, 6 kr.), doc. Dr. J. Pivorienė (projektų valdymas, 6 kr.) dr. Ž. 

Advilionienė (tyrimų metodologija, 6 kr). 

2021 - 2022 m. doc. Dr. J. Pivorienė (inovacijos ir strateginiai sprendimai, 3 kr.) 



SG programoje studijų krypties dėstytojai visi turi didesnę nei 3 m. praktinio darbo patirtį 

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 Билогур, В., 

Андрюкайтене Р. 

Образовательная 

политика в сфере спорта 

в условиях 

коронавирусного 

кризиса. 

Socialiniai 

mokslai 

Tarptautinė mokslinė-

praktinė konferencija 

Vadyba, verslas, 

technologijos, inovacijos: 

tendencijos ir iššūkiai. 

 

 

1.7. Akreditacijos būklė – paskutinė vykusi akreditacija, įvertinimas pagal sritis balais, terminas, 

kada bus teikiama artimiausia savianalizė, kt. 

SGV programa priimta SKVC - 2015 09 01  

 Nebuvus akreditacija. Programa tobulinama. 

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 

2020-06-19 Nr. 16P-06 

2020 m. birželio 3 d. Nr. 3 

2021 m. nevyko (nebuvo baigiamųjų darbų gynimo) 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Dėstytojo vardas, 

pavardė 

Mokslinio 

straipsnio/užsakomojo 

tyrimo pavadinimas 

Mokslo kryptis, kurioje 

parengta 

publikacija/užsakomasis 

tyrimas 

Mokslinis žurnalas, 

kuriame publikuotas 

straipsnis 

1. Билогур, В., 

Андрюкайтене Р. 

Образовательная 

политика в сфере 

спорта в условиях 

коронавирусного 

кризиса. 

Socialiniai mokslai Tarptautinė mokslinė-

praktinė konferencija 

Vadyba, verslas, 

technologijos, 

inovacijos: tendencijos 

ir iššūkiai. 

Konferencijos 

straipsnių rinkinys/ 

2021 m. gegužės 20–21 

d.,  



2. STUDIJŲ PROGRAMOS 2021 M. TOBULINIMO PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

Plano veiklos (Gerinimo priemonės ir veiksmai) Įgyvendinimo aptarimas* 

Aptarta semestro studentų anketinė apklausa Studentai supažindinti su apklausos rezultatais 

Aptarta semestro studentų lankomumas 2021 m. pavasario semestre paskaitos vyko 

nuotoliniu būdu. 

Aptarti nuotolinio mokymosi trūkumai. 

Praktika Studentės praktikos metu lankėsi Druskininkų 

Grand SPA Lietuva, SPA Vilnius Druskininkai, 

Gamtos stebuklai, Marijampolė praktikos vietose. 

Atnaujinta materialinė bazė (biblioteka) Bendruomenės sveikata ir gerovė. (2020). Kaunas: 

Vitae Litera. – 3 egz. 

Raudeliūnienė J. Žinių vadybos procesai ir jų 

vertinimas. (2016). Vilnius: Technika. – 1 egz 

Wilczek Fr. Visatos grožis. (2020). Vilnius: 

Eugrimas. – 1 egz 

  * - 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.  

Studentų mobilumo skatinimas 

Organizuoti pavasario semestro praktikų aptarimą 

 

Studijų programos  

komiteto pirmininkas(-ė)  Živilė Myru 

 

Ataskaitos parengimo data 2022 01 06 


