
 

AKADEMINĖS TARYBOS NUTARIMAS  

 

2022-02-21 Nr. AT-1 

 

 

Marijampolės kolegijos Akademinė taryba 2022 m. vasario 18-21 d.d. posėdyje, vykusiame 

nuotoliniu būdu,  n u t a r i a: 

1. Tvirtinti Marijampolės kolegijos Akademinės Tarybos veiklos ataskaitą už 2021 m. (1 priedas). 

2. Tvirtinti Marijampolės kolegijos Akademinės Tarybos 2022m. veiklos planą (2 priedas). 

3. Tvirtinti studijų programų sąrašą 2022-ųjų metų studentų priėmimui (3 priedas). 

4. Tvirtinti studijų kainas  studentams, priimtiems 2022 metais (4 priedas). 

5. Tvirtinti studijų programos Bendrosios praktikos slauga studijų programos  tikslą (-us), studijų 

pakopos studijų rezultatus, numatomų programos studijų rezultatų ir studijų dalykų sąsajas (5 

priedas). 
6. Tvirtinti studijų programos Bendrosios praktikos slauga nuolatinių studijų, studijų planą (6 

priedas). 
7. Nuo 2022 m. sausio 1 d. mokėti 43 proc. dydžio priedus mažiausiai uždirbantiems (lektoriams, 

asistentams, koncertmeisteriams) ir 36 proc. dydžio priedus docentams, profesoriams prie darbo 

užmokesčio, apskaičiuotus proporcingai dėstytojo etatiniam darbo krūviui ir tarnybinio 

koeficiento dydžiui. Dėstytojų etatinio darbo krūvių suma perskaičiuojama kiekvieną mėnesį, 

priklausomai nuo dirbančių dėstytojų skaičiaus. Priedus skirti nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 

m. rugpjūčio 31 d., atsižvelgiant į 2021 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos raštą Nr. SD-4982 „Dėl 2022 metų programos sąmatų“.  

8. Tvirtinti Marijampolės kolegijos Atestacijos ir konkurso komisiją tokios sudėties:  

8.1. Doc. dr. Bernardas Vaznonis – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos 

Bioekonomikos  plėtros fakulteto dekanas; 

8.2. Vladas Beržanskis – Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto dekanas; 

8.3. Valda Stikliūtė - Socialinio darbo studijų programos antro kurso SD20IS gr. studentė (deleguota 

MKSA); 

8.4. Alė Murauskienė, Marijampolės kolegijos direktorė; 

8.5. Doc. dr. Jolanta Pivorienė, Mykolo Romerio universiteto prodekanė tarptautiniams ryšiams ir 

projektams; 

8.6. Nijolė Daukšienė – Mantinga Group, UAB Personalo direktorė; 

8.7. Ilona Mulerenkienė – Marijampolės kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinei ir mokslo 

taikomajai veiklai; 

8.8. Rasa Šalaševičienė – Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ direktorės pavaduotoja 

ugdymui; 

8.9. Kęstutis Traškevičius – Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto 

dekanas. 

9. Tvirtinti MK klasterio ,,Vaiko ir suaugusiojo gyvenimo kokybe socioedukaciniame kontekste" 

registravimą. 

10. Tvirtinti ESDF ir VTF tarybų veiklos ataskaitas už 2021m. (7, 8 priedai). 

 

Šis nutarimas parengtas pagal Akademinės tarybos posėdžio, vykusio nuotoliniu būdu garso 

įrašą ir elektroninio balsavimo rezultatais.  

 

Posėdžio pirmininkas    Kęstutis Žemaitis 

 

 

Posėdžio sekretorė     Vilija Meleckienė 



Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos 

2022-02-21 nutarimo Nr. AT-1 

1 priedas 

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS 2021 M.VEIKLOS ATASKAITA 

 

2021 metais vyko 8 Akademinės tarybos posėdžiai, iš jų 6 elektroninės konferencijos būdu 

ir 2 posėdžiai nuotoliniu būdu. Juose priimti 53 nutarimai. 

 

Akademinės tarybos funkcijos 

(pagal MSĮ) 

Nutarimai 

nustato studijų tvarką;  Patvirtintas studijų programų sąrašą 2021-ųjų metų studentų priėmimui 

(021-01-29).  

Patvirtintas Marijampolės kolegijos 2021-2022 mokslo metų studijų 

kalendorius.(2021-03-08). 
 

tvirtina studijų programas ir 

teikia direktoriui siūlymus dėl 

šių programų finansavimo ir dėl 

Kolegijos struktūros 

pertvarkos, reikalingos toms 

programoms įgyvendinti 

Patvirtinta Darnaus verslo vadyba studijų programos naujos 

specializacijos Socialinių medijų rinkodaros, įvedamos vietoje 

Transporto logistikos specializacijos, numatytiems studijų rezultatams, 

studijų dalykams ir dalykų sąsajoms su numatytais studijų rezultatais 

(2021-05-17). 

 

Patvirtinta Darnaus verslo vadybos studijų programos Agroverslo 

specializacijos numatomų studijų rezultatų, studijų dalykų ir jų sąsajų su 

numatomais studijų rezultatais pakeitimus.(2021-05-17)  

Patvirtinta koreguotus pagal informatikos inžinerijos krypties aprašo 

reikalavimus (B04) (2021 m. sausio 11 d. Nr. V-46). Informacinių 

sistemų  technologijos ir kibernetinės saugos studijų programos rezultatai 

ir sąsajos su studijų moduliais (2021-05-17). 

 

Atidėta Buhalterinės apskaitos studijų programos pakeitimų svarstymas 

tobulinimui (2021-05-17). 

 

Atidėta Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinės saugos studijų 

programos 2021-2022 m. m. studijų planas tobulinimui (2021-05-17). 
 

vertina atliktų taikomųjų 

mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros 

rezultatus ir Kolegijos 

taikomųjų mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros ir meno 

veiklos kokybę ir lygį; 

Patvirtinta  2020 m. Mokslo taikomosios veiklos ataskaita (2021-05-17). 

 

 

 
 

tvirtina vidinę studijų kokybės 

užtikrinimo sistemą ir 

kontroliuoja, kaip ji 

įgyvendinama; 

Patvirtintos ESDF ir VTF tarybų 2020 m. veiklos ataskaitos (2021-01-29) 

Patvirtintas Marijampolės kolegijos 2021 m. akademinio personalo 

kvalifikacijos kėlimo planas (2021-01-29). 

Pakeistas Baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo reglamentas. 3 punkte 

įrašyta paskutinio kurso studentas, rengiantis baigiamąjį (diplominį) 

darbą vietoj diplomantas, 6 punktas išdėstytas nauja redakcija <   >,7 

punktas išdėstytas nauja redakcija <   >, 1 lentelėje Santrauka lietuvių 

kalba ir Santrauka anglų kalba išdėstyti nauja redakcija <   >, 13 punktas 

išdėstytas nauja redakcija <   >, 18 punktas išdėstytas nauja redakcija <   

>, 34 punktas išdėstytas nauja redakcija <   >,įvestas naujas 35 punktas <   

http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/S/studentas


>, pagal naują numeraciją 48 punktas (ankstesnis 47 punktas) išdėstytas 

nauja redakcija <   >, pagal naują numeraciją 54 punktas (ankstesnis 53 

punktas) išdėstytas nauja redakcija <   >, įvestas naujas 55 punktas <    >, 

įvestas naujas 56 punktas <    >. (2021-01-29). 

 

Patvirtintas Marijampolės kolegijos Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos 

aprašo nauja redakcija. (2021-11-04) 

 

Nutarta Marijampolės kolegijos Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos 

aprašą, patvirtintą Akademinės tarybos 2015 m. sausio 12 d. nutarimu 

Nr.AT-15-2 (suvestinė redakcija nuo 2018-10-09) laikyti 

negaliojančiu.(2021-11-04) 

Patvirtinta: studijų programų komitetų 2019m veiklos rezultatai:  Įmonių 

ir įstaigų administravimo studijų programos, Automobilių techninis 

eksploatavimas studijų programos, Buhalterinės apskaitos studijų 

programos, Darnaus verslo vadybos studijų programos, Informacinių 

sistemų technologijų studijų programos, Kultūros ir sporto industrijų 

vadybos studijų programos, Socialinio darbo studijų programos, 

Sveikatingumo ir grožio studijų programos, Teisės ir viešųjų pirkimų 

studijų programos, Transporto logistikos technologijų studijų programos, 

Verslo anglų kalbos ir komunikacijų studijų programos, Vaikystės 

pedagogikos studijų programos (2021-04-16) 

Patvirtintas Marijampolės kolegijos akademinio personalo kvalifikacijos 

kėlimo tvarkos aprašas (2021-11-04). 

Patvirtinta Pirmo kurso studentų adaptacijos programa (2021-11-

04)  
svarsto rektoriaus (direktoriaus)  

pateiktą aukštosios mokyklos 

strateginį veiklos planą, 

kuriame apibrėžiama ir 

aukštosios mokyklos misija ir 

vizija, ir teikia dėl jo nuomonę 

tarybai; 

 

svarsto rektoriaus (direktoriaus) 

teikiamus aukštosios mokyklos 

struktūros pertvarkos planus, 

būtinus strateginiam veiklos 

planui įgyvendinti, ir teikia dėl 

jų nuomonę tarybai; 

Pritarta naujo struktūrinio padalinio „STEAM atviros prieigos centras“ 

kūrimui ir įveiklinimui. (2021-03-08). 

 

 

 

tvirtina studijų kainas ir nustato 

bendrą studijų vietų skaičių, 

atsižvelgdamas į galimybes 

užtikrinti studijų ir mokslo, 

meno veiklos kokybę; 

Patvirtintos studijų kainos studentams, priimtiems 2021 m. (2021-04-16). 

 

 

atlieka kitas teisės aktuose ir 

Kolegijos statute nustatytas 

funkcijas. 

Patvirtinta Akademinės tarybos 2021 m. veiklos ataskaita (2021-01-20). 

Patvirtintas Akademinės tarybos 2020 m. veiklos planas (2021-01-20) 

Nutarta didinti dėstytojų tarnybinį koeficientą nuo 2021 m. sausio 1 d bei 

mokėti 28 proc. dydžio priedus prie darbo užmokesčio, apskaičiuotus 

proporcingai dėstytojo etatiniam darbo krūviui ir tarnybinio koeficiento 

dydžiui. <...> Priedus skirti nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 

31 d. (2021-01-29) 

 

Nutarta pakeisti Marijampolės kolegijos dėstytojų darbo krūvio 

normavimo ir darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašą - 38.1. punktą 



išdėstyti nauja redakcija <  >, 38.2. punktą išdėstyti nauja redakcija <   > 

ir 1 priedo „Priemokos už vadovavimą katedrai ir priemokos už 

programos pirmininko darbą nustatymo tvarka“ - 1 priedo 4.3. punktą 

išdėstyti nauja redakcija <   >, 1 priedo 4.4. punktą išdėstyti nauja 

redakcija <   >, 1 priedo 6.3. punktą išdėstyti nauja redakcija <   >, 1 

priedo 6.4. punktą išdėstyti nauja redakcija <   >. (2021-01-29) 

 

Patvirtinta, kad valstybės biudžeto asignavimai skirti mažiausiai 

uždirbančių dėstytojų: lektorių, asistentų, koncertmeisterių darbo 

užmokesčiui didinimui, skiriant 7 procentų priedus prie darbo 

užmokesčio, <   >. Priedus skirti nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021m. 

gruodžio 3l d. (2021-03-08) 

Padaryti pakeitimai Marijampolės kolegijos dėstytojų darbo krūvio 

normavimo ir darbo užmokesčio nustatymo tvarkos apraše (suvestinė 

redakcija 2021 m. sausio 29 d. Nr. AT-2) (2021-05-26) 

Pritarta Marijampolės kolegijos studentų atstovybės siūlymui deleguoti į 

Marijampolės kolegijos Akademinę Tarybą: Gytę Kurtinaitytę 

(VAK20NS gr. studentę), Rugilę Skamaročiūtę (VP19NS gr. studentę), 

Tautvydą Miliūną (VAK20NS gr. studentą).(2021-10-01) 

Nutarta Marijampolės kolegijos Apeliacinės komisijos nare laikyti Rugilę 

Skamaročiūtę, VP19NS gr. Studentę (2021-10-01) 

Nutarta Marijampolės kolegijos Ginčų komisijos nariais laikyti: Gytę 

Spudytę (SD19NS gr. studentę), Marką Grajauską (VAK20NS gr. 

studentą), Tautvydą Miliūną (VAK20NS gr. studentą). (2021-10-01) 

Nutarta Marijampolės kolegijos Etikos komiteto nariais laikyti: Tautvydą 

Miliūną (VAK20NS gr. studentą), Rugilę Ražukaitę (VAK20NS gr. 

studentę). (2021-10-01) 

Pavirtinta nauja kolegijos etikos komiteto sudėtis: Regina Andriukaitienė, 

Verslo ir ekonomikos katedros vedėja; Kazys Balickas, lektorius, 

Marijampolės kolegijos profesinės organizacijos atstovas; Salomėja 

Karasevičiūtė, Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros lektorė; 

Vilma Riškevičienė, Technologijų katedros lektorė; Ilona Grigaitienė, 

UAB „Art Glacio“ vyriausioji buhalterė; Vilma Ratkevičienė, 

Marijampolės socialinės pagalbos centro direktorė; Inesa Barzdaitytė 

VAK20NS studijų grupės studentė; Tautvydas Miliūnas VAK20NS 

studijų grupės studentas; Rugilė Ražukaitė VAK20NS studijų grupės 

studentė.(2021-11-04) 
 

 

Akademinės Tarybos Pirmininkas    prof. Kęstutis Žemaitis 

--------------------------------- 

  



Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos 

2022-02-21 nutarimo Nr. AT-1 

2.priedas 

 

PATVIRTINTA 

Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos 

2022-02-21  nutarimu Nr. AT-1 
 

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJA 

AKADEMINĖ TARYBA 

VEIKLOS PLANAS 2022 METAMS  

 

Eil. 

Nr. 
Posėdžių klausimai Data Atsakingi asmenys 

1.  Akademinės tarybos 2020 m. veiklos ataskaitos 

svarstymas 
2022-02-18 K. Žemaitis 

2.  
Akademinės tarybos veiklos plano 2022 m. 

svarstymas 

2022-02-18 K. Žemaitis 

3.  
Metinio akademinio personalo kvalifikacijos kėlimo 

plano svarstymas 

2022-03-03 J. Šmulkštytė,  

I. Mulerenkienė 

4.  
Fakultetų tarybų 2021 m. veiklos rezultatų 

svarstymas. 

2022-02-18 D. Mickevičienė 

V. Giliuvienė 

5.  
Studijų programų komitetų 2021 m. veiklos rezultatų 

svarstymas 

2022-03-03 Programų komitetų 

pirmininkai 

6.  2022-2023 m. m. studijų kalendoriaus svarstymas 2022-04-15 I. Mulerenkienė 

7.  
Kolegijos mokslo taikomosios ir meno veiklos 

rezultatų svarstymas 

2022-04-15 I. Mulerenkienė 

8.  
Pertvarkytų realizuojamų studijų programų 

tvirtinimas 

2022-03-10 Programų komitetų 

pirmininkai 

9.  
Studijų kainų 2022 m. studentų priėmimui 

svarstymas. 

2022- 02-18 I. Mulerenkienė 

10.  
Naujų studijų programų tvirtinimas ir teikimas 

akredituoti SKVC 

Visus mokslo 

metus 

Programų komitetų 

pirmininkai 

 
 

Akademinės Tarybos Pirmininkas   prof. Kęstutis Žemaitis 

  



Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos 

2022-02-21 nutarimo Nr. AT-1 

3 priedas 

 

PATVIRTINTA 

Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos 

2022-02-21  nutarimu Nr. AT-.1. 

 

 

Studijų programų sąrašas 2022-ųjų metų studentų priėmimui 

 

Eil. 

Nr. 

Studijų 

programos 

valstybinis 

kodas 

Studijų kryptis 

Studijų programos 

pavadinimas ir specializacijos 

Studijų formos, 

(NL, I) 

Studijų 

programos 

trukmė 

(metais) 

1. 6531LX067  Apskaita Buhalterinė apskaita ir finansai NL, I 3, 4 

2. 6531BX019 

Informatikos 

inžinerija 

Informacinių sistemų 

technologijos ir kibernetinė 

sauga 

NL, I 3, 4 

3. 6531NX004 
Kalbos 

studijos 

Verslo anglų kalba ir 

komunikacija 
NL, I 3, 4 

4. 6531MX010 Pedagogika Vaikystės pedagogika  NL, I 3, 4 

5. 6531JX014 
Socialinis 

darbas 

Socialinis darbas: 

• Socialinis darbas sveikatos 

priežiūroje 

• Socialinio darbo vadyba 

NL, I 3, 4 

6. 6531KX006 Teisė Teisė ir viešieji pirkimai NL, I 3, 4 

7. 6531LX068 Vadyba Tarptautinio verslo vadyba  NL, I 3, 4 

8. 6531LX072 Vadyba 

Darnaus verslo vadyba: 

• Socialinių medijų rinkodara 

• Kultūros ir sporto industrijos 

• Sveikatingumo ir grožio verslas 

• Agroverslas 

NL, I 3, 4 

9. 6531LX123 Vadyba Transporto logistika NL, I 3, 4 

10. - 
Slauga ir 

akušerija 
Bendrosios praktikos slauga* NL 3,5 

Studijų programos tiesioginiam priėmimui į Marijampolės kolegiją į valstybės nefinansuojamas 

studijų vietas anglų kalba  

1. 6531NX004 
Kalbos 

studijos 

Verslo anglų kalba ir 

komunikacija  
NL 3 

2. 6531LX068 Vadyba Tarptautinio verslo vadyba NL 3 

3. 6531BX019 

Informatikos 

inžinerija 

Informacinių sistemų 

technologijos ir kibernetinė 

sauga 

NL 3 

4.  6531JX014 
Socialinis 

darbas 

Socialinis darbas: 

• Socialinis darbas sveikatos 

priežiūroje 

• Socialinio darbo vadyba 

NL 3 

*Jei programa bus patvirtinta SKVC 

  



Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos 

2022-02-21 nutarimo Nr. AT-1 

4 priedas 

 

PATVIRTINTA 

Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos 

2022-02-21  nutarimu Nr. AT-.1 

 

Studijų programų studijų kainos studijų kryptyse 2022-ųjų metų studentų priėmimui 
 

*Jei programa bus patvirtinta SKVC 

 

PASTABOS:  

 - Taikomos  mažintos studijų kainos 

   

 - Taikomos 2022 m. norminės studijų kainos 

 

  

Eil. 

Nr. 
Studijų kryptys ir studijų programos 

Studijų forma, studijų kaina metams 

NS IS 

metinė 

kaina 

1 kredito 

kaina 

metinė 

kaina 

1 kredito 

kaina 

 Studijų programos lietuvių kalba     

 Priėmimas per LAMA BPO     

1. Apskaita: Buhalterinė apskaita ir finansai 1853 30,88 1235 27,44 

2. Informatikos inžinerija: Informacinių sistemų 

technologijos ir kibernetinė sauga 

2535 42,25 1690 37,56 

3. Pedagogika: Vaikystės pedagogika 2610 43,50 1740 38,67 

4. Socialinis darbas: Socialinis darbas 1853 30,88 1235 27,44 

5. Vadyba: Darnaus verslo vadyba 1853 30,88 1235 27,44 

6. Vadyba: Tarptautinio verslo vadyba  1853 30,88 1235 27,44 

7. Vadyba: Transporto logistika 1853 30,88 1235 27,44 

8. Kalbos studijos: Verslo anglų kalba ir komunikacija 2400 40,00 1600 35,56 

9. Teisė: Teisė ir viešieji pirkimai 1575 26,25 1050 23,33 

10. Slauga ir akušerija: Bendrosios praktikos slauga* 2535 42,25 x x 

 Studijų programos anglų kalba, skirtos užsienio 

studentams 

    

 11. Vadyba: Tarptautinio verslo vadyba  2650  44,17 X X 

12. Informatikos inžinerija: Informacinių sistemų 

technologijos ir kibernetinė sauga  

2650  44,17 X X 

13. Kalbos studijos: Verslo anglų kalba ir komunikacija  2650  44,17 X X 

14. Socialinis darbas: Socialinis darbas 2650  44,17 x x 



Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos 

2022-02-21 nutarimo Nr. AT-1 

5 priedas 

 

PATVIRTINTA 

Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos 

2022-02-21  nutarimu Nr. AT-.1 

 

 

Studijų programos Bendrosios praktikos slauga tikslo (-ų), studijų pakopos studijų rezultatų, 

numatomų programos studijų rezultatų ir studijų dalykų sąsajos 
 

Programos tikslas 

Parengti bendrosios praktikos slaugytojus, gebančius dirbti savarankiškai ir komandoje visų lygių 

asmens sveikatos priežiūros,  socialinės globos įstaigose, sanatorijose ir bendruomenėse  bei 

visuose slaugos proceso etapuose slaugyti įvairaus amžiaus sveiką ar sergantį asmenį, šeimą ir 

bendruomenę, suvokiančius nuolatinio profesinio tobulėjimo svarbą, demonstruojančius kritinį 

mąstymą, socialinį atsakingumą,  holistinį požiūrį bei taikančius mokslu pagrįstą praktinę veiklą. 

   
Studijų pakopos 

studijų rezultatų 

aprašymas 

 

Numatomi  programos studijų rezultatai 

 

Studijų dalykai (moduliai) 

 

1. Žinios ir jų 

taikymas 

1.1. Žino nacionalinės ir 

tarptautinės sveikatos politiką, 

profesinės veiklos ir atsakomybės 

ribas  bei taiko sveikatos teisės aktų 

ir profesinės etikos dokumentų 

nuostatas slaugos praktikoje. 

Studijų įvadas ir profesinė etika 

Bendroji slauga 

Teisės ir administravimo pagrindai 

Mikrobiologija, virusologija ir 

imunologija 

Paliatyvi ir onkologinė slauga 

Bendruomenės slauga 

Baigiamoji praktika 

Žmogaus sauga 

1.2. Taiko gamtos, biomedicinos, 

socialinių, humanitarinių mokslų 

žinias, sistemiškai vertindamas 

asmens, šeimos ir bendruomenės 

sveikatą  bei priimdamas 

sprendimus slaugos praktikoje. 

 

Sveikatos ugdymas 

Bendroji slauga 

Bendravimo psichologija 

Bendruomenės slauga 

Šeimos slauga 

Anatomija, fiziologija ir patologija 

Mikrobiologija, virusologija ir 

imunologija 

Farmakologija 

Biofizika, biochemija ir radiologija 

2. Gebėjimai 

vykdyti tyrimus 

 

2.1. Geba taikyti tyrimų įrodymais 

grįstą praktiką slaugos problemoms 

spręsti. 

Sveikatos mokslų tyrimų metodologija  

Bendroji slauga 

Bendrosios slaugos praktika 

Bendruomenės slauga 

Terapinė ir geriatrinė slauga 

Chirurginė  slauga 

Fizinė medicina ir reabilitacija 

Psichinė slauga  

Paliatyvi ir onkologinė slauga 

Anestezija ir  intensyvi terapija 

Mikrobiologija, virusologija ir 

imunologija 

Intervencinė slauga 

Farmakologija 



2.2. Geba atlikti į slaugos praktiką 

orientuotus tyrimus, interpretuoti, 

analizuoti, apibendrinti ir pristatyti 

rezultatus. 

Sveikatos mokslų tyrimų metodologija  

Informacinės technologijos medicinoje 

Terapinė ir geriatrinė slauga 

Bendrosios slaugos praktika 

Geriatrinės slaugos praktika 

Akušerinės slaugos praktika 

Baigiamoji praktika 

Psichikos sveikatos slaugos praktika 

3. Specialieji 

gebėjimai 

 

 

 

3.1. Geba nustatyti slaugos poreikius, 

problemas ir suplanuoti slaugą  

įvairaus amžiaus asmenims. 

Bendroji slauga 

Terapinė ir geriatrinė slauga 

Akušerinė slauga 

Chirurginė  slauga 

Baigiamoji praktika 

Psichinė slauga  

Pirmoji medicinos pagalba 

Anestezija ir  intensyvi terapija 

Anatomija, fiziologija ir patologija 

3.2. Geba atlikti ir vertinti slaugos 

veiksmus ir procedūras, 

argumentuotai pagrįsti sprendimų 

priėmimą profesinės veiklos 

situacijose; 

Žmogaus sauga 

Biofizika, biochemija ir radiologija 

Bendroji slauga 

Terapinė ir geriatrinė slauga 

Akušerinė slauga 

Chirurginė  slauga 

Fizinė medicina ir reabilitacija 

Psichinė slauga  

Pirmoji medicinos pagalba 

Anestezija ir  intensyvi terapija 

Anatomija, fiziologija ir patologija 

Paliatyvi ir onkologinė slauga 

Mikrobiologija, virusologija ir 

imunologija 

Intervencinė slauga 

3.3. Geba atpažinti gyvybei 

pavojingas būkles, jas įvertinti ir 

tinkamai į jas reaguoti, suteikti 

būtinąją medicinos pagalbą ūmių 

būklių ir traumų atvejais. 

Pirmoji medicinos pagalba 

Anestezija ir  intensyvi terapija 

Bendroji slauga 

Terapinė ir geriatrinė slauga 

Akušerinė slauga 

Chirurginė  slauga 

Fizinė medicina ir reabilitacija 

Psichinė slauga 

Anatomija, fiziologija ir patologija 

 Farmakologija 

 Intervencinė slauga 

 Mikrobiologija, virusologija ir 

imunologija 

 Paliatyvi ir onkologinė slauga 

3.4. Geba ugdyti paciento, šeimos, 

bendruomenės sveikos gyvensenos 

įgūdžius, atsižvelgiant į sveikatos 

mokymosi poreikius. 

Sveikatos ugdymas 

Bendruomenės slauga 

Šeimos slauga 

Terapinė ir geriatrinė slauga 

Baigiamoji praktika 

Psichinė slauga 

Farmakologija 

Mikrobiologija, virusologija ir 

imunologija 

Teisės ir administravimo pagrindai 



3.5. Geba taikyti slaugos 

administravimo principus slaugos 

praktinėje veikloje. 

Baigiamoji praktika 

Bendrosios slaugos praktika 

Bendruomenės slaugos praktika 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos 

praktika 

Psichikos sveikatos slaugos praktika 

Intensyvios slaugos praktika 

Bendruomenės slauga 

Šeimos slauga 

Anestezija ir  intensyvi terapija 

4. Socialiniai 

gebėjimai 

 
 

4.1. Geba dirbti komandoje su 

kolegomis ir kitų sričių specialistais 

bei bendrauti ir bendradarbiauti su 

pacientais, jų artimaisiais, 

sprendžiant asmens sveikatos 

problemas. 

 
 

Specialybės užsienio kalba 

Studijų įvadas ir profesinė etika 

Žmogaus sauga 

Bendroji slauga 

Farmakologija 

Bendrosios slaugos praktika 

Geriatrinės slaugos praktika 

Terapinės slaugos praktika 

Bendruomenės slaugos praktika 

Akušerinės slaugos praktika 

Chirurginės slaugos praktika 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos 

praktika 

Psichikos sveikatos slaugos praktika 

Anestezija ir  intensyvi terapija 

Intensyvios slaugos praktika 

Sveikatos ugdymas 

Bendravimo psichologija 

Psichinė slauga 

Baigiamoji praktika 

4.2. Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti 

savo mintis žodžiu ir raštu, 

efektyviai komunikuoti profesinėje 

aplinkoje lietuvių bei užsienio 

kalba, pripažinti asmenų įvairovę ir 

tarpkultūrinius skirtumus. 
 

Specialybės užsienio kalba 

Biofizika, biochemija ir radiologija 

Bendrosios slaugos praktika 

Bendruomenės slaugos praktika 

Akušerinės slaugos praktika 

Terapinės slaugos praktika 

Chirurginės slaugos praktika 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos 

praktika 

Psichikos sveikatos slaugos praktika 

Intensyvios slaugos praktika 

Baigiamoji praktika 

5. Asmeniniai 

gebėjimai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Geba kritiškai vertinti slaugos 

profesinę praktiką, suvokti 

mokymosi visą gyvenimą svarbą, 

savarankiškai priimti sprendimus 

bei įvertinti jų poveikį slaugos 

praktikos situacijose, panaudojant 

praktines žinias ir prisiimant 

atsakomybę. 

Studijų įvadas ir profesinė etika 

Specialybės užsienio kalba 

Teisės ir administravimo pagrindai 

Bendrosios slaugos praktika 

Geriatrinės slaugos praktika 

Terapinės slaugos praktika 

Bendruomenės slaugos praktika 

Akušerinės slaugos praktika 

Chirurginės slaugos praktika 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos 

praktika 

Psichikos sveikatos slaugos praktika 

Intensyvios slaugos praktika 

Baigiamoji praktika 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendroji slauga 

5.2. Geba rinkti ir sisteminti su 

paciento priežiūra susijusią 

informaciją, naudoti šiuolaikines 

technologijas ir informacines 

sistemas slaugos praktikoje, 

tinkamai elgtis su konfidencialia 

informacija bei taikyti mokymosi 

strategijas, vykdyti slaugos mokslo 

ir praktikos sklaidą. 

Informacinės technologijos medicinoje 

Bendravimo psichologija 

Bendrosios slaugos praktika 

Geriatrinės slaugos praktika 

Terapinės slaugos praktika 

Bendruomenės slaugos praktika 

Akušerinės slaugos praktika 

Chirurginės slaugos praktika 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos 

praktika 

Psichikos sveikatos slaugos praktika 

Intensyvios slaugos praktika 

Baigiamoji praktika 

Bendruomenės slauga 
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VŠĮ  MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS 

EDUKOLOGIJOS IR SOCIALINIO DARBO FAKULTETO 

TARYBOS 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

         Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto taryba, vadovaudamasi jos  veiklą 

reglamentuojančiais dokumentais ir vykdydama  funkcijas, 2021 m. kvietė 2 virtualius  posėdžius ir 

apsvarstė  4 klausimus.  

Du klausimai buvo skirti Darnaus verslo vadybos  studijų  programos koregavimo svarstymui: 

-  Dėl Darnaus verslo vadybos studijų programos Socialinių medijų rinkodaros specializacijos 

studijų rezultatų, studijų dalykų ir jų sąsajų su studijų rezultatais.  

-  Dėl Darnaus verslo vadybos studijų programos Agroverslo specializacijos numatomų studijų 

rezultatų, studijų dalykų ir jų sąsajų su numatomais studijų rezultatais atnaujinimo.  

        Atlikus  Darnas verslo vadybos   studijų programos studijų planų koregavimą, buvo pritarta naujos 

specializacijos Socialinių medijų rinkodaros, įvedamos vietoje Transporto logistikos specializacijos, 

numatytiems studijų rezultatams, studijų dalykams ir dalykų sąsajoms su numatytais studijų rezultatais ir 

teikti tvirtinti Akademinei tarybai.  

Svarstyta  dėl Darnaus verslo vadybos studijų programos Agroverslo specializacijos numatomų studijų 

rezultatų, studijų dalykų ir jų sąsajų su numatomais studijų rezultatais atnaujinimo. Pritarta Darnaus 

verslo vadybos studijų programos Agroverslo specializacijos numatomų studijų rezultatų, studijų dalykų 

ir jų sąsajų su numatomais studijų rezultatais pakeitimams ir teikti tvirtinti Akademinei tarybai. 

       Iš 4 nagrinėtų klausimų 2 klausimai susiję su  kitomis Fakulteto tarybos funkcijomis: 

- Svarstyta ir patvirtinta Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto  2020 

metų veiklos ataskaita. 

- Svarstytas ir patvirtintas  Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto  

2021 metų veiklos planas.  

 

Fakulteto tarybos pirmininkė                                                                    Danutė Mickevičienė 
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Verslo ir technologijų fakulteto tarybos veiklos ataskaita už  2021 metus 

Verslo ir technologijų fakulteto taryba savo veikloje vadovaujasi fakulteto tarybos darbo reglamentu 

patvirtintu 2012-12-19 nutarimu Nr. TP-4.  

2021 m. Verslo ir technologijų fakultete vyko keturi posėdžiai. Dėl susidariusių aplinkybių, du 

posėdžiai vyko elektroninės konferencijos būdu.  

2021 m. sausio mėn. 27 d. vyko VTF tarybos virtuali konferencija – posėdis, kuriame nutarta 

Patvirtinti Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto 2020 m. veiklos ataskaitą, atsižvelgiant 

į patikslintą informaciją.  

2021 m. gegužės mėn. 3 d. vyko VTF tarybos virtuali konferencija – posėdis, kuriame svarstyta: 

Buhalterinės apskaitos studijų programos 2020 – 2021 m.m. nuolatinių ir  ištęstinių studijų plano keitimas; 

Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinės saugos studijų programos dalyko „Studijų įvadas ir 

profesinė etika“ atitikimo studijų programos rezultatams bei Informacinių sistemų technologijos ir 

kibernetinės saugos studijų programos priderinimo prie informatikos mokslo studijų krypčių standarto, 

informatikos inžinerijos (B04) kryptis  (2021 m. sausio 11 d. Nr. V-46).  

Priimtas nutarimas: 

Dėl Buhalterinės apskaitos studijų programos pakeitimų: 

1. Studijų dalyko - Įvadas į studijas ir profesinė etika - galutinį vertinimą iš egzamino keisti į 

D/P – projektinį darbą; 

2.  Įtraukti į studijų krypties dalykus naują dalyką “Finansinės apskaitos kursinis darbas” 3 

kreditai, vertinimas D/P, nuolatinių studijų plane 5 semestre, ištęstinių studijų plane 7 semestre;  

3. Patvirtinti  nuolatinių studijų plane šiuos pakeitimus:  

• Finansinės apskaitos dalykas 15 kreditų, pakeisti į 12 kreditų.   

• Finansinės analizės dalyką iš 5 semestro iškelti į 3 semestrą  

4. Patvirtinti ištęstinių studijų plane šiuos pakeitimus: 

• Finansinės apskaitos dalykas 15 kreditų, pakeisti į 12 kreditų;  

•  Finansinės apskaitos dalykas iš 4 semestro 3 kreditai į 3 semestrą, galutinis vertinimas 

egzaminas; 

•  Žmonių saugos dalykas iš 3 semestro iškelti į 4 semestrą; 

•  Finansinės analizės dalyką iš 7 semestro iškelti 6 semestrą; 

•  Finansų rinkos ir institucijos dalyką iš 4 semestro iškelti 6 semestrą ; 

•  Individualių įmonių apskaitos dalyką iš 5 semestro iškelti į 4 semestrą; 

•  Kompiuterizuotos apskaitos dalyką iš 6 semestro iškelti į 5 semestrą. 

Dėl Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinės saugos studijų programos pakeitimų: 

Patvirtinti: 

1.  Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinės saugos studijų programos dalyko 

„Studijų įvadas ir profesinė etika“ galutinį vertinimą keičiant iš egzamino į savarankišką darbą.  

2.   Koreguotą Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinės saugos studijų programos 

studijų planą. 

3. Koreguotus, pagal informatikos inžinerijos krypties aprašo reikalavimus (B04), 

Informacinių sistemų  technologijos ir kibernetinės saugos studijų programos rezultatus ir sąsajas 

su studijų moduliais.  



2021 m. rugsėjo mėn. 2 d. 15 val, VTF tarybos posėdis vyko konferencijų salėje. Posėdyje dalyvavo: 

Verslo ir technologijų fakulteto tarybos nariai: Vladas Beržanskis, Aušra Gabrevičienė, Virginija 

Giliuvienė, Kristina Miškinienė. Agnė Pajaujienė, Birutė Petrošienė, Vilma Riškevičienė  

Posėdžio metu buvo padaryti šie sprendimai:  

1. Teikti kolegijos direktorei siūlymą Verslo ir ekonomikos katedros vedėja 2021 - 2022 m. m. 

skirti doc. dr. Reginą Andriukaitienę ir 

2.  Fakulteto dekanui pavesti organizuoti fakulteto akademinės bendruomenės susirinkimą, 

kuriame būtų deleguoti nauji nariai į fakulteto tarybą.  

2021 m. rugsėjo mėn. 23 d. 16 val., VTF tarybos posėdis vyko konferencijų salėje. Posėdyje 

dalyvavo: Verslo ir technologijų fakulteto tarybos nariai: Vladas Beržanskis, Aušra Gabrevičienė, 

Virginija Giliuvienė, Kristina Miškinienė. Agnė Pajaujienė, Birutė Petrošienė, Vilma Riškevičienė 

Posėdžio metu nutarta: Teikti kolegijos direktorei siūlymą Technologijų katedros vedėja 2021 – 

2022 m. m. skirti Vaivą Koncevičiūtę. 

 

 

Fakulteto tarybos pirmininkė                                                                         Virginija Giliuvienė 

 


