
6.7. priedas 

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS  

TEISĖ IR VIEŠIEJI PIRKIMAI 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 

2018 - 12  12 

2019 - 20  20 

2020 - 11  11 

2021 1 13 1 13 

 

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 

2018-2019 - 12 - 5 - 9 - 18 - 44 

2019-2020 - 20 - 9 - 7 - 15 - 51 

2020-2021 - 11 - 11 - 11 - 6 - 39 

2021-2022 1 13 - 12 - 10 - 11 1 46 

 

1.2. Studentų nubyrėjimas 

Metai I kursas II kursas III kursas IV kursas IŠVISO 

NS IS NS IS NS IS NS IS NS IS 

2020 - - - 3 - 1 - 1 - 5 

2021 - 5 - 3 - 2 - 1 - 11 

 

Studentų nubyrėjimo analizė pagal išbraukimo priežastis - studentai išbraukti: pačių studentų 
prašymu, dėl nepažangumo (TEV21IS išbraukta st. prašymu 5 studentai; TEV20IS išbraukta st. 
prašymu 3 studentai; TEV19IS išbraukta st. prašymu 1 studentas, dėl nepažangumo 1 studentas; 
TE18IS išbraukta dėl nepažangumo 1 studentas). 
 

1.3.  Baigiamieji darbai 

Baigimo 

metai 
Baigusiųjų 

skaičius 

Baigiamųjų darbų, parengtų 

pagal socialinių partnerių 

užsakymą,  skaičius 
Informacija apie socialinį partnerį 

2020 14 5 
Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės 

apylinkės prokuratūra 

2021 5 3 
Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės 

apylinkės prokuratūra 

 

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 24/17,4 100 

2021-2022 3 24/17,4 100 

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

** reikalavimas – daugiau kaip 50 proc. visų krypties dėstytojų 
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1.5. Mokslinių straipsnių publikavimas/ atlikti užsakomieji tyrimai 2020 metais pagal mokslo kryptis 

Eil. 
Nr. 

Dėstytojo vardas, 

pavardė 
Mokslinio straipsnio/užsakomojo tyrimo 

pavadinimas 

Mokslinis žurnalas, 

kuriame publikuotas 

straipsnis 

1. 
Andrejus 

Novikovas 

Intersų konfliktas viešajame sektoriuje „HOMO-SOCIETAS-

TECHNOLOGIAE“ 

2. Aivaras Naujalis 
Laikinosios apsaugos priemonės šeimos 

bylose: nuo taikymo iki vykdymo 

„HOMO-SOCIETAS-

TECHNOLOGIAE“ 

 

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. Prof. dr. Andrejus 

Novikovas 

 „Peculiarities of using 

coercive measures by police 

officers and human rights in 

COVID-19 pandemic 

situation“ 

Socialiniai mokslai 2021-12-13  

Міжнародної науково-

практичної конфренції 

“Права людини як 

індикатор розвитку 

сучасної держави”, 13 

грудня 2021 року, КНУ 

імені Тараса Шевченка. 

2. Prof. dr. Andrejus 

Novikovas 

„Viešojo administravimo 

teisinio reguliavimo 

naujovės“ 

Socialiniai mokslai 2021 04 26 nacionalinė 

konferencija 

„Administracinės teisės 

raida ir šių dienų 

tendencijos“ 

 

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: 2020-02-20 

Iki kada 

akredituota studijų 

programa (data) 

Artimiausios 

savianalizės teikimo 

terminas 

Programos tikslai ir mokymosi pasiekimai 2 

2023-08-31 2023 m. 

Programos sandara 2 
Personalas 2 
Materialiniai ištekliai 2 
Studijų eiga ir jos vertinimas 2 
Programos vadyba 3 

Iš viso 13 

 

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) - parengtas 2020 m. gruodžio mėn. 

 

1.8. Įvykusių protokoluojamų programos komiteto susirinkimų datos – 2021-06-23. 

2. STUDIJŲ PROGRAMOS 2021 M. TOBULINIMO PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

Plano veiklos (Gerinimo priemonės ir veiksmai) Įgyvendinimo aptarimas* 

Svarstyta rekomendacija dar kartą apsvarstyti 

programos tikslus, siekiant atkreipti dėmesį ir 

(arba) labiau akcentuoti: 

 (a) programos tikslų sąsają su pagrindiniu 

vaidmeniu (misija), kurį MK kaip kolegija ketina 

Pakoreguotas Teisės ir viešųjų pirkimų studijų 

programos tikslas - parengti regionui ir šaliai 

reikalingus teisės specialistus praktiniam darbui 

viešajame, nevyriausybiniame ir privačiajame 

sektoriuje, turinčius platų spektrą teorinių ir 
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pristatyti regione, šalyje ir pasaulyje; 

 (b) visą aukštojo mokslo tikslų koncepciją, 

kaip ji pateikiama Bolonijos proceso / Europos 

aukštojo mokslo erdvės (EHEA) dokumentuose 

(plg. Londono komunikatas; Europos Tarybos 

pareiškimai): svarba visuomenei, būtent, 

įsidarbinimo galimybių užtikrinimas; mokslinių 

tyrimų pajėgumų ir asmeninių tyrimų gebėjimų 

išlaikymas ir vystymas; asmeninio tobulėjimo 

skatinimas; demokratinio pilietiškumo ugdymas; 

 (c) išskirtinį programos požymį (t. y. 

viešuosius pirkimus). 

praktinių žinių apie teisės esmę ir paskirtį, viešųjų 

pirkimų proceso valdymą ir procedūras, atskirų 

teisės šakų principus ir jų normų turinį, šių normų 

kūrimą, aiškinimą ir taikymą, pakankamus 

savarankiško ir komandinio darbo įgūdžius, 

gebančius analizuoti,  atlikti tyrimus, priimti 

naujoves ir jas taikyti profesinėje veikloje bei 

suvokiančius nuolatinio profesinio tobulėjimo 

svarbą. 

Svarstyta rekomendacija apsvarstyti šiuos 

klausimus: 

(a) patobulinti programos numatomų studijų 

rezultatų formuluotes, kad jos visiškai atitiktų 

kolegijos požiūrį į programos tikslus, jei ir kai 

Marijampolės kolegija imsis įgyvendinti pirmiau 

pateiktas rekomendacijas dėl MK bendrųjų studijų 

programos tikslų apibrėžimo optimizavimo; 

(b) bendrą Savianalizės suvestinės 17 dalyje 

pateiktą programos numatomų studijų rezultatų 

formuluotę padaryti skaidresnę ir suprantamesnę, 

sugrupuojant atskirus aspektus pagal temas ir (arba) 

sutrumpinant visą formuluotę. 

Pakoreguotos Teisės ir viešųjų pirkimų studijų 

programos tikslo ir studijų pakopos studijų rezultatų 

sąsajos su numatomais programos studijų rezultatais 

ir studijų dalykais (moduliais): 

 - grafą Numatomi programos studijų rezultatai 

papildyti numatomu studijų rezultatu Nr. 1.8. -  turi 

viešųjų pirkimų teisės žinių, geba jas sėkmingai 

taikyti sprendžiant įvairius klausimus viešųjų 

pirkimų srityje, susiejant dalykus (modulius) 

Viešųjų pirkimų teisė ir teismų praktika, Viešųjų 

pirkimų procedūros ir valdymas, Viešųjų pirkimų 

praktika. 

 - grafą Numatomi  programos studijų 

rezultatai papildyti numatomu studijų rezultatu Nr. 

3.3. - geba kompetentingai organizuoti viešuosius 

pirkimus, analizuoti bei vertinti su viešaisiais 

pirkimais susijusias situacijas, operatyviai ir 

efektyviai spręsti viešųjų pirkimų santykiuose 

iškilusias teisines problemas, atstovauti perkančiąją 

organizaciją, susiejant studijų dalykus (modulius) 

Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema, 

Finansų teisė, Viešųjų pirkimų praktika. 

Svarstyta rekomendacija užtikrinti reikiamos studijų 

programos rūšies, pakopos ir lygmens atitiktį, jei ir 

kai bus peržiūrėti programos tikslai ir dėl to 

koreguosis numatomi studijų rezultatai bei studijų 

turinys. 

Grafą Numatomi programos studijų rezultatai 

papildžius numatomu studijų rezultatu Nr. 1.8., 

užtikrintas ir šios rekomendacijos įgyvendinimas. 

Svarstyta rekomendacija: gerinti dėstytojų anglų 

kalbos mokėjimo lygį; didinti galimybes turėti 

daugiau „Erasmus“ ir kitų vizitų į panašias 

institucijas užsienyje; katedros lygiu nustatyti viziją 

dėl reikalingų dėstytojų įgūdžių; organizuoti 

seminarus ir (arba) konferencijas viešųjų pirkimų 

srityje, siekiant didinti šios specializacijos 

matomumą akademinėje bendruomenėje ir 

plačiojoje visuomenėje, taip pat skatinti tyrimus 

Marijampolės kolegijoje ir taip kelti personalo 

kompetenciją šioje srityje. 

Priemonės gerinti dėstytojų anglų kalbos mokėjimo 

lygį yra numatytos ir patvirtintos Marijampolės 

kolegijos dėstytojų kompetencijos didinimo 

planuose; galimybių dėstytojams turėti daugiau 

„Erasmus“ ir kitų vizitų į panašias institucijas 

užsienyje dėl COVID-19 pasalinės pandemijos kol 

kas nėra; reikalingi dėstytojų įgūdžiai katedros lygiu 

yra apibrėžti, korekcijos nereikalingos; pasitelkiant 

dėstytoją K.Žiemį numatyta 2021-2022 mokslo 

metais organizuoti seminarų ir (arba) konferencijų 

viešųjų pirkimų srityje. 

Svarstyta rekomendacija apsvarstyti būdus, kaip 

toliau tobulinti informaciją, pateikiamą kolegijos 

interneto svetainėje, pateikti daugiau esminės 

informacijos apie studijų programą anglų kalba. 

Numatyta 2021-2022 mokslo metais pakoreguoti 

Marijampolės kolegijos interneto svetainėje 

patalpintą su programa Teisė ir viešieji pirkimai 

susijusią informaciją; informacijos apie studijų 

programą anglų kalba nedidinti. 

Svarstyta studijų programos tikslo ir studijų 

pakopos studijų rezultatų sąsajų su numatomais 

programos studijų rezultatais ir studijų dalykais 

(moduliais) koregavimas. 

Nuspręsta koreguoti studijų programos tikslo ir 

studijų pakopos studijų rezultatų sąsajas su 

numatomais programos studijų rezultatais ir studijų 

dalykais (moduliais) – gebėjimą „pasirengęs 
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prisiimti bendruosius etinius įsipareigojimus, 

siejamus su sąžiningumu ir pareigingumu“ iš 

socialinių gebėjimų srities perkelti į asmeninių 

gebėjimų sritį (punktas, buvęs grafoje Nr. 4.5., 

perkeliamas į grafą Nr. 5.4.). 

  * - 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. 

Veiklos organizavimo tobulinimas vykdomas nuosekliai pagal išsamų ir įvairiapusį programos tobulinimo 

planą po paskutinės akreditacijos. 

 

Studijų programos  

komiteto pirmininkas      Arūnas Žukauskas 

 

Ataskaitos parengimo data 2022 m. kovo 28 d. 


