
1 

 

6.8. priedas 

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS 

TRANSPORTO LOGISTIKOS STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO VEIKLOS UŽ 2021 M. 

 

ATASKAITA 

 

 

1. PROGRAMOS BŪKLĖS PRISTATYMAS: 

 

1.1. Priimtųjų studentų skaičius (spalio 1 d.) 

Priėmimo 

metai 

I kursas IŠ VISO: 

NS IS NS IS 

2021 9 11 9 11 

 

1.2. Studentų skaičiaus kaita (spalio 1 d.) 

Mokslo 

metai 

I kursas IŠ VISO: 

NS IS NS IS 

2021-2022 9 11 9 11 

 

1.3. Studentų nubyrėjimas  

Mokslo metai I kursas IŠ VISO: 

NS IS NS IS 

2021 1 - 1 - 

 

Studentų nubyrėjimo priežastys:  

Dėl pasikeitusių asmeninių aplinkybių ir situacijos darbe. 

 

1.4.  Baigiamieji darbai 

Baigimo 

metai 

Baigusiųjų 

skaičius 

Baigiamųjų darbų, 

parengtų pagal socialinių 

partnerių užsakymą,  

kaičius 

Informacija apie socialinį partnerį 

2021 -- - - 

 

1.5. 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 2 9/20 100 

    

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

** reikalavimas – daugiau kaip 50 proc. visų krypties dėstytojų 
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1.6. Mokslinių straipsnių publikavimas/ atlikti užsakomieji tyrimai 2021 metais pagal mokslo kryptis  

 

 

 

1.7. 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. Regina 

Andriukaitienė 

 Corporate social 

responsibility as 

business management 

practice. 

 Tarptautinė 

konferencija 

„Territorial and Inter-

Organizational 

Cooperation“. Brenna, 

Lenkija. 

2. Regina 

Andriukaitienė, 

Milita 

Vienažindienė 

  

Social responsibility  in 

a logistics organization. 

 

 Tarptautinė mokslinė-

praktinė konferencija  

„Формування 

сучасних концепцій 

менеджменту 

організацій та 

адміністрування в 

умовах цифровізації“ 

Zaporožės nacionalinis 

universitetas 

3. Regina Green Logistics as a  Tarptautinė mokslinė – 

Eil. 

Nr. 

Dėstytojo 

vardas, 

pavardė 

Mokslinio 

straipsnio/užsakomojo 

tyrimo pavadinimas 

Mokslo 

kryptis,  

kurioje 

parengta 

publikacija/ 

užsakomasis 

tyrimas 

Mokslinis žurnalas, kuriame 

publikuotas straipsnis 

1. Valentina 

Voronkova,  

Valentina 

Nikitenko,  

Regina 

Andriukaitienė 

ir kt.   

Digital Paradigm of Economy 

and Management in the 

Conditions of Global Human 

Transformation 

Socialiniai 

mokslai 

Technology Transfer: Innovative 

Solutions in Social Sciences and 

Humanities, 37-40, 2021, 

doi:10.21303/2613-

5647.2021.001769, Available at 

SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=3853597 

2. Regina 

Andriukaitienė, 

Valentina 

Voronkova, 

Valentina  

Nikitenko   

Social responsibility as the 

basis for the development of 

an innovative enterprise. 

 Tarptautinė mokslinė-praktinė 

konferencija „Vadyba, verslas, 

technologijos, inovacijos: 

tendencijos ir iššūkiai“.  

Konferencijos tezių rinkinys. 

3. Birutė 

Petrošienė, 

Ignė 

Aidukonienė 

Ilgalaikio materialiojo turto 

apskaita. 

 Tarptautinė mokslinė-praktinė 

konferencija „Vadyba, verslas, 

technologijos, inovacijos: 

tendencijos ir iššūkiai“. 

Konferencijos tezių rinkinys. 

4. Birutė 

Petrošienė, 

Agnė Gilė,   

Kapitalas ir  jo apskaita.  Tarptautinė mokslinė-praktinė 

konferencija „Vadyba, verslas, 

technologijos, inovacijos: 

tendencijos ir iššūkiai“.  

Konferencijos tezių rinkinys. 

https://ssrn.com/abstract=3853597
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Andriukaitienė, 

Milita 

Vienažindienė 

  

element of Social  

responsibility of 

transport organizations.  

praktinė konferencija  

Charkovas 

4. Regina 

Andriukaitienė, 

Valentina 

Voronkova, 

Valentina  

Nikitenko   

Social responsibility as 

the basis for the 

development of an 

innovative enterprise. 

 Tarptautinė mokslinė-

praktinė konferencija 

„Vadyba, verslas, 

technologijos, 

inovacijos: tendencijos 

ir iššūkiai“.  

Marijampolės kolegija 

5. Birutė 

Petrošienė, 

Aidukonienė 

Ignė 

Ilgalaikio materialiojo 

turto apskaita. 

 Tarptautinė mokslinė-

praktinė konferencija 

„Vadyba, verslas, 

technologijos, 

inovacijos: tendencijos 

ir iššūkiai“.  

6. Petrošienė 

Birutė, 

Gilė Agnė,   

Kapitalas ir  jo 

apskaita. 

 Tarptautinė mokslinė-

praktinė konferencija 

„Vadyba, verslas, 

technologijos, 

inovacijos: tendencijos 

ir iššūkiai“.  

Marijampolės kolegija 

 

 

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

kada bus teikiama artimiausia savianalizė, kt. 

Vertinimo sritis 

Vertinimo data 

ir įvertinimas 

balais 

Data: 2020-09-

25 

Iki kada akredituota 

studijų programa 

(data) 

Artimiausios 

savianalizės 

teikimo 

terminas 

Studijų tikslai, rezultatai ir turinys 3  

 

 

2023-09-01 

 

Mokslo, meno ir studijų veiklos sąsajos 2 

Studentų priėmimas ir parama 3 

Studijavimas, studijų pasiekimai ir absolventų 

užimtumas 

3 

Dėstytojai 3 

Studijų materialieji ištekliai 3 

Studijų kokybės valdymas ir viešinimas 3 

Iš viso: 20 

 

1.9. 2020-10-05 buvo atlikti studijų programos koregavimai: (žr. lentelė). 

 

Studijų programos koregavimas pagal ekspertų pastabas ir rekomendacijas (iki 2020-10-05) 

Eil. 

Nr. 

EKSPERTŲ REKOMENDACIJOS ATLIKTAS KOREGAVIMAS PAGAL EKSPERTŲ 

REKOMENDACIJAS 

1. Patikslinti Programos tikslą, siejant jį 

su profesinės veiklos sritimis ir 

priartinant prie vadybos krypties 

studijų paskirties bei koreguoti studijų 

rezultatus, siekiant jų aiškumo ir 

tinkamo lygmens išlaikymo. 

Į rekomendaciją atsižvelgta iš dalies:. 

• Pakoreguotas programos tikslas. 

• Koreguoti studijų rezultatai šiose srityse:  Žinios ir jų 

taikymas; Gebėjimai vykdyti tyrimus,  Specialieji 

gebėjimai. 

( žr. studijų aprašą ir dalykų aprašų priedus; pakeitimai 

pažymėti mėlyna spalva) 

2. Koreguoti Programos aprašo 1 

lentelėje studijų programos tikslo (-ų), 

Į rekomendaciją atsižvelgta pilnai. 

Koreguotas dalyko transporto sistemos ir infrastruktūra aprašas 
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1.10. Įvykusių protokoluojamų programos komiteto susirinkimų datos 

 

           2021-09-15; 2021-11-18  

1.11.  Studijų programos 2021 m. tobulinimo plano įgyvendinimo rezultatai 

Plano veiklos  

(Gerinimo priemonės ir 

veiksmai) 

Įgyvendinimo aptarimas 

Akademinio personalo narių 

trūkstamų mokslinių, 

dalykinių, pedagoginių    

kompetencijų ugdymo 

galimybių priemonės.  

Kompetencijų ugdymo priemonės numatomos akademinio personalo 

kvalifikacijos kėlimo metiniame plane, kurį tvirtina Akademinė taryba 

(MK AT 2020-01-21 Nr. AT-1; MK AT 2021-01-29 Nr. AT-2). 

Akademinio personalo MK Akademinės tarybos 2021-05-26 (protokolo Nr. AT-6) patvirtintas 

studijų pakopos studijų rezultatų, 

numatomų programos studijų rezultatų 

ir studijų dalykų sąsajas. 

3. Atlikti studijų plano korekcijas, 

siekiant atitikties koleginėms 

studijoms Bendrųjų studijų vykdymo 

reikalavimų apraše numatytam 

reikalavimui dėl praktinio rengimo, 

kuris turi sudaryti ne mažiau kaip 

trečdalį programos apimties. 

Į rekomendaciją atsižvelgta pilnai. 

• Studijų planas pakoreguotas pagal  Bendrųjų studijų 

vykdymo reikalavimų aprašo 9.1 punktą, t.y praktinis 

rengimas šioje programoje sudaro ne mažiau kaip trečdalį 

programos apimties. Koregavus studento darbo valandų 

paskirstymą profesinės veiklos praktikoms, bendras 

praktiniam rengimui skirtas valandų skaičius yra 1711 val., 

t.y. 35,6 proc. 

• Nuolatinėse studijose pratyboms skirta 1311 val.. Pridėjus 

profesinės veiklos praktikoms skirtas valandas 

konsultacijoms (200 val.) ir savarankiškam darbui (200 

val.), praktiniam rengimui iš viso skiriamos 1711 val. 

• Ištęstinėse studijose pratyboms skirta 866 val.. Valandų 

skirtumas (445 val.) tarp nuolatinėje ir ištęstinėje studijų 

formose pratyboms skirtų valandų yra skirtas studento 

praktiniam rengimui tarpsesijinėse konsultacijose. Pridėjus 

šias valandas (445 val.) bei profesinės  pridėjus profesinės 

veiklos praktikoms skirtas valandas konsultacijoms (200 

val.) ir savarankiškam darbui (200 val.), praktiniam 

rengimui yra skirta 1711 val. 

 

4. Koreguoti nuolatinių studijų planą, 

siekiant studijuojamų dalykų ir 

praktikų tinkamų tarpdalykinių sąsajų, 

kurios užtikrintų nuoseklų studento 

kompetencijų ugdymą (-si). 

Į rekomendaciją atsižvelgta pilnai. 

• Nuolatinėse studijose kaip ir ištęstinėse Logistikos 

praktika bus vykdoma išklausius studijų  dalykus 

logistikos sistemų grandžių valdymas bei sandėlių ir 

terminalų logistika 

• Praktika imitacinėje bendrovėje „Marko Mantingėlė“ 

numatyta išklausius studijų dalyką verslo teisė 

• Krovinių vežimo praktika numatyta išklausius 

Krovinių vežimo valdymo dalyką. 

5. Atlikti studijų dalykų Vadyba ir 

verslumas; Transporto sistema ir 

infrastruktūra; Sandėlių ir terminalų 

logistika;  tikslų, studijų rezultatų ir 

turinio korekcijas, siekiant išvengti jų 

dubliavimo, turinio neatitikimo su 

studijų dalyko pavadinimu. 

Į rekomendaciją atsižvelgta pilnai. 

• Koreguotas dalyko Vadyba ir verslumas aprašas, papildant 

naujomis temomis bei literatūros šaltiniais 

• Koreguotos  dalyko Transporto sistemos ir infrastruktūra 

apraše temos bei literatūros šaltiniai. 
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vykdomų mokslo veiklų 

efektyvinimas. 

„Dėstytojo kitos akademinės ir organizacinės veiklos bei mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės plėtros vykdymo planas“.  

Informacijos studentams apie 

kolegijos teikiamą paramą 

viešinimo didinimas. 

Kolegijos tinklalapyje viešinama informacija apie studentams teikiamą 

akademinę paramą, stipendijas ir finansinę paramą, psichologo 

konsultacijas. 

(https://marko.lt>studentams>stipendijos ir finansinė parama; 

https://marko.lt>pirmakursio gidas; 

https://marko.lt>studentams>psichologo konsultacijos. 

Psichologo konsultacijai studentai gali registruotis El. p.: 

rima.klasaviciene@mkolegija.lt. 

arba tel. Nr. +370 650 59 838. 

Investicijų į literatūros ir kitų 

informacijos šaltinių 

atnaujinimą planavimas ir 

realizavimas. 

Lėšos, literatūros šaltinių atnaujinimui pagal dėstytojų pateiktus 

pageidavimus planuojamos metiniuose fakulteto ir kolegijos veiklos 

planuose. 

2021 m. knygoms, vadovėliams ir elektroninėms knygoms išleista 840,37 

Eur (2020 m. - 1384,48 Eur), periodiniams leidiniams 546,58 Eur. (2020 

m. - 548,84 Eur). 

Studentai gali naudotis Lietuvos kolegijų bibliotekų jungtiniu katalogu, 

savarankiškų darbų rengimui naudoti naujausias mokslines publikacijas  

EBSCOhost duomenų bazėje bei užsienio autorių šaltinių atvirose 

prieigose, tarptautinėse duomenų bazėse. Pagal pageidavimus užsakomos 

KTU, Vilnius Tech autorių e- knygos. 

Kasmet atnaujinama ir papildoma  MOODL aplinkoje patalpinta 

medžiaga. 

Bendradarbiavimo su 

socialiniai partneriais 

plėtojimas. 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais vykdomas keliais formatais: 

• trišalės sutartys dėl bendradarbiavimo; 

• trišalės sutartys dėl profesinių veiklos praktikų organizavimo ir 

vykdymo; 

• pirmo kurso studentų išvykos į transporto ir logistikos įmones;  

• įmonių atstovų dalyvavimas studentų profesinės veiklos praktikų 

aptarimuose. 

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.  

Studijų programa vykdoma pirmus metus. Programos tobulinimui poreikio kol kas nėra. 

 

 

Studijų programos  

komiteto pirmininkas Vladas Beržanskis     

 

Ataskaitos parengimo data 2022-03-25 

mailto:rima.klasaviciene@mkolegija.lt

