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ĮŽANGA
Marijampolės kolegija (toliau – Kolegija) yra Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji
mokykla. Kolegija įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr.
1035 „Dėl valstybinių Klaipėdos, Lietuvos jūreivystės ir Marijampolės kolegijų steigimo“ (Žin.,
2001, Nr. 74-2604), reorganizavus Marijampolės aukštesniąją pedagogikos mokyklą ir
Marijampolės aukštesniąją žemės ūkio mokyklą. 2012 m. rugsėjo 3 d. Marijampolės kolegija
Valstybiniame registrų centre užregistruota kaip Viešoji įstaiga.
Kolegija tęsia savo veiklą, plėtodama tradicines ir kurdama naujas studijų programas,
aktualias regiono ir Lietuvos ūkio vystymosi perspektyvoje, bei aktyviai reaguodama į aukštojo
koleginio mokslo sektoriaus plėtotės tendencijas. Kolegija veikia vadovaudamasi Tarybos 2012 m.
balandžio 10 d. patvirtinta strategija iki 2016 m.
Kolegija yra aktyvi Lietuvos koleginių studijų sistemos dalyvė, nuolat ieškanti geriausių
savo misijos įgyvendinimo formų ir būdų. Kolegijos akademinė bendruomenė analizuoja ir ieško
tinkamiausių ir efektyviausių veiklos regione galimybių. Kolegijos atstovai aktyviai dalyvauja
Marijampolės savivaldybės plėtros iki 2017 metų strateginio plano ir Marijampolės regiono 2014 2020 metų plėtros plano rengime. Kolegija koncentruoja pastangas teikti tobulinimosi ir
persikvalifikavimo paslaugas bei intensyvina savo dalyvavimą ES akademinių mainų programose ir
kituose projektuose. Pradėti darbai kolegijos kokybės vadybos sistemos parengimo ir diegimo
srityse. Būdama pasienio su Lenkijos Respublika ir Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi
regiono aukštąja mokykla Kolegija nuolat ieško tarptautinio bendradarbiavimo su kolegomis
galimybių, tyrinėja bendrų studijų programų rengimo perspektyvas.
Ši Kolegijos veiklos ataskaita – tai 2012 m. atliktų darbų bei pradėtų pokyčių tąsos
analitinė apžvalga. Kolegija pradėjo pasirengimą instituciniam vertinimui, kuris planuojamas 2013
m. rudenį. Kolegijos bendruomenė pradėjo diegti į studentą orientuotų studijų modelį ir perėjimą
prie ECTS studijų rezultatų apskaitos. Atlikti pirmieji kolegijos infrastruktūros optimizavimo
žingsniai, sukurta ir tobulinama nauja dėstytojų darbo apmokėjimo tvarka, susieta su išorinio
finansavimo modeliu. Pagal po LR Konstitucinio teismo išaiškinimo pakitusį Mokslo ir studijų
įstatymą perrinkta kolegijos Akademinė Taryba ir performuota kolegijos Taryba. Padėti pagrindai
mokslinių tyrimų veiklai ir jų rezultatų publikavimui.
Šie metai turėtų tapti konstruktyvaus kūrybinio darbo metais, stiprinant komandinį darbą,
naujų tarpkryptinių programų ir įvairių jų formatų paieškai, ypatingą dėmesį skiriant studijų
kokybei, jų modernumui ir aktualumui bei didesnėms absolventų įsidarbinimo galimybėms.

Direktorius
Doc. dr. Vaidotas Viliūnas
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KOLEGIJOS MISIJA, VIZIJA IR PRIORITETINIAI TIKSLAI

Kolegijos Taryba 2012 m. balandžio 10 d. patvirtino strategiją iki 2016 m.
Kolegijos misija
Mes, Marijampolės kolegija, suvokiame save kaip aukštojo mokslo paslaugų centrą
studijuojantiems, verslui, visuomenei su ypatinga atsakomybe savo kraštui ir neribotu atvirumu
pasauliui.
Mūsų misija:
• Teikti aukštąjį išsilavinimą kūrybiškai ir atsakingai.
• Būti atviru ir patikimu krašto, šalies ir pasaulio verslo, kultūros ir socialinių institucijų
partneriu.
• Puoselėti tradicijas, pilietiškumą ir skleisti kultūrą pagarbiai ir tolerantiškai.
• Mokytis bendradarbiaujant, siekti profesionalumo ir gyventi dinamiškai.
• Gerinti kokybę mums padeda kokybės vadybos sistema, atitinkanti standarto LST EN ISO
9001:2008 reikalavimus.
Teikti aukštąjį išsilavinimą kūrybiškai ir atsakingai, reiškia, kad:
• Pagrindinis mūsų tikslas - rengti Pietvakarių Lietuvos regiono ir visos Lietuvos socialinius
ekonominius ir rinkos poreikius atitinkančius įvairių sričių specialistus, gebančius savarankiškai
dirbti konkurencinės rinkos sąlygomis, ypač daug dėmesio skiriant pasirengimui konkrečiai
praktinei veiklai.
• Mums svarbu, kad baigę studijas absolventai įsidarbintų pagal įgytą specialybę ir darbdaviai
juos noriai priimtų.
• Įsipareigojame užtikrinti Lietuvos aukštojo mokslo ir Europos Sąjungos standartus bei mokslo
ir naujausių technologijų lygį atitinkantį studijų programų turinį, modernų mokymo (mokymosi)
procesą.
• Siekiame mokslo ir studijų vienovės, integracijos į Europos akademinę visuomenę.
• Mūsų studijų programos, orientuotos į studentus, skatina iniciatyvumą, kūrybiškumą ir
grindžiamos būsimų profesionalų kompetencijomis.
• Kuriame modernią šiuolaikinę studijų bazę, atitinkančią naujas technologijas, remiame
iniciatyvą ir naujausius darbo metodus.
• Sudarome sąlygas asmenims tobulinti įgytas žinias ir gebėjimus, vykdome tęstines studijas
pagal asmenų poreikį ir pasirinkimą.
Būti atviru ir patikimu krašto, šalies ir pasaulio verslo, kultūros ir socialinių institucijų partneriu, tai
yra:
• Būti savo krašto mokslo ir kultūros, socialinės ir ekonominės plėtros dalimi.
• Mums svarbu laikytis humanistinių pažiūrų ir įsitikinimų, nuolat save tobulinti ir ugdyti, todėl
branginame kompetenciją, profesionalumą, atsakomybę ir kūrybiškumą.
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•

•
•

Mes atliekame Pietvakarių regionui ir visai Lietuvai reikalingus taikomuosius mokslinius
tyrimus, konsultuojame vietos valdžios ir ūkio subjektus. Tyrimų rezultatai verslui gali
palengvinti sprendimus, studentams ir dėstytojams - vertinga praktinė patirtis.
Plėtojame partnerystės tinklą Lietuvoje ir užsienyje, siekdami perimti geriausią patirtį ir ją
įgyvendinti studijų procese.
Tarptautiškumas apima visas kolegijos veiklos sritis.

Puoselėti tradicijas, pilietiškumą ir skleisti kultūrą pagarbiai ir tolerantiškai, tai reiškia:
• Kolegijoje gerbiame, puoselėjame ir kuriame naujas tradicijas, laikomės moralės ir etikos
normų, siekiame maksimalaus akademinio sąžiningumo.
• Siekiame ugdyti humanitarinę ir technologinę kultūrą, moralines vertybes ir pilietiškumą, tuo
prisidedame prie mokslui ir žinioms imlios visuomenės kūrimo.
• Orientuojame studijas ne tik į žinių perteikimą, bet ir į asmens savarankiško, kritinio mąstymo
įgūdžių, vertybinių nuostatų, konkrečių gebėjimų veikti, atsakingo ir veiklaus žmogaus ugdymą,
nuo kurio tiesiogiai priklauso ekonominė ir socialinė krašto gerovė.
• Padedame bręsti save tobulinančiai, kūrybingai, tolerantiškai, humanistinių pažiūrų, laisvai ir
nepriklausomai asmenybei.
• Sudarome vienodas studijų ir saviraiškos sąlygas, nepaisant asmens lyties, amžiaus, etninės
priklausomybės, religijos, politinių pažiūrų, negalios ir socialinės padėties.
• Mokomės geranoriškumo ir ieškome susitarimo, vedančio bendruomeniškumo ir pasitikėjimo
kultūros link. Esame pasirengę prisiimti atsakomybę ne tik už save, bet ir už visuomenėje
vykstančius pokyčius ir jaustis atsakingais valstybės šeimininkais.
Mokytis bendradarbiaujant, siekti profesionalumo ir gyventi dinamiškai, tai reiškia:
• Mes siekiame keistis ir keisti mąstymo įpročius, kurti naujo tipo dinamišką studijų modelį.
Tikime, kad sėkmingų pokyčių pagrindas - studentų ir dėstytojų bendradarbiavimas studijų
procese ir studijų programų lankstumas, atvirumas pasikeitimams, bendravimas ir
bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.
• Kolegijoje ugdome ir branginame kompetenciją, profesionalumą ir atsakomybę, remiame
iniciatyvą ir naujausius darbo metodus.
• Kolegija atsako už studijų ir kitos veiklos kokybę, viešai skelbia savo veiklos kokybės rodiklius
ir puoselėja mokslo ir studijų veiklos kokybės kultūrą.
• Mes siekiame būti dinamiška ir jautri išoriniams pokyčiams, garbingai konkuruojanti žinių
ekonomikos sąlygomis aukštoji mokykla. Mūsų sėkmingos ateities pagrindas ir garantas yra
žmogus, kuris nebijo pokyčių ir pasirengęs jų imtis.
Kolegijos vizija iki 2016 m.
Marijampolės kolegija atvira visuomenei, verslui ir mokslui, iniciatyvoms ir pokyčiams, dinamiška
aukštoji mokykla, integruojanti tradicijas ir tarptautines tendencijas, kurianti kokybišką studijų
aplinką ir sudaranti sąlygas sėkmingai studentų profesinei karjerai.
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Kolegijos vertybės:
Kolegija, įgyvendindama savo misiją ir siekdama vizijos, vadovaujasi šiomis esminėmis
vertybėmis:
• Atvirumu ir dinamiškumu;
• Profesionalumu ir kompetencija;
• Atsakomybe ir sąžiningumu;
• Bendradarbiavimu ir komandiniu darbu;
• Kokybe ir tobulėjimu;
• Kūrybiškumu ir inovatyvumu.
Strategija bus įgyvendinama pagal priemonių planą, kurį sudaro atitinkamos priemonės
pagal penkis strateginius tikslus:
1. Teikti kokybiškas ir konkurencingas studijas, atitinkančias studentų lūkesčius bei
šiuolaikinius visuomenės ir ūkio poreikius (koordinatorius - direktoriaus pavaduotojas
akademinei veiklai);
2. Plėtoti visapusišką, vientisą ir rentabilią mokymosi visą gyvenimą paslaugų sistemą,
atitinkančią regiono ir individo poreikius (koordinatorius - Tobulinimosi studijų centro
vedėjas);
3. Vykdyti ir plėtoti mokslo taikomąją veiklą, orientuotą į regiono poreikius(koordinatorius direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai);
4. Optimaliai ir atsakingai naudoti materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius(koordinatorius direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai ir plėtrai);
5. Tobulinti kolegijos valdymo sistemą (koordinatorius – direktorius).
2012 m. veiklos prioritetiniai tikslai:
1. Parengti ir įdiegti naują Kolegijos finansų apskaitos ir valdymo sistemą, susietą su jos
išorinio finansavimo modeliu, kuri skatintų optimaliai naudoti turimą infrastruktūrą ir
iniciatyviai tobulinti vykdomas, bei imtis papildomų perspektyvių veiklų.
2. Tęsti kokybės vadybos sistemos, pagrįstos ISO 9001 standartu, diegimą.
3. Pradėti rengtis kolegijos instituciniam vertinimui.

2. VALDYMAS
2.1. Tarybų formavimas
Kolegijos Akademinės tarybos rinkimai buvo numatyti 2011 m. gruodžio mėn. 22 d., bet
sušauktame kolegijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkime nebuvokvorumo. Netrukus, 2011
m. gruodžio 14 d., buvo paskelbtas LR Konstitucinio teismo nutarimas dėl Mokslo ir studijų
įstatymo konstitucingumo. Kadangi pastarasis nutarimas buvo išaiškintas po kurio laiko, 2012 m.
birželio 4 d. buvo ir vėl sušauktas kolegijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimas. Jame
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kolegijos akademinės bendruomenės nariai išsakė pastabų ir priekaištų dėl Akademinės tarybos
formavimo tvarkos, pagal kurią save išsikėlę kandidatai, negavęs fakulteto tarybos pritarimo, buvo
eliminuoti iš rinkimų. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į galimybę AT formavimo tvarkoje
dviprasmiškai traktuoti kolegijoje pagrindinėse ir nepagrindinėse pareigose dirbančius darbuotojus
bei siekti išlaikyti fakultetų atstovavimo paritetą. Reaguodamas į išsakytas pastabas ir siekdamas
išvengti neteisėtos susirinkimo baigties direktorius V.Viliūnas priėmė sprendimą atidėti
Akademinės tarybos rinkimus iki bus peržiūrėta ir pataisyta jos suformavimo tvarka. Direktoriaus
2012 m. birželio 22 d.įsakymu 1V-311 „Dėl darbo grupės Marijampolės kolegijos Akademinės
tarybos suformavimo ir rinkimų tvarkai parengti sudarymo" buvo suformuota darbo grupė, kuri
parengė patobulintą AT suformavimo ir rinkimo tvarką, kurią Akademinė taryba patvirtino 201210-25 (Nr. AT-9-1). 2012-11-19 įvyko kolegijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimas,
kuriame buvo išrinkta nauja Akademinė taryba:
1. Nijolė Margelevičienė - AT pirmininkė, Marijampolės kolegijos Edukologijos ir
socialinio darbo fakulteto tarybos pirmininkė, Pedagogikos ir psichologijos katedros
vedėja;
2. Kan. prof. dr. (HP) Kęstutis Žemaitis – AT pirmininko pavaduotojas, VDU Katalikų
teologijos fakulteto dėstytojas;
3. Dr. Živilė Advilonienė – Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo
fakulteto Socialinio darbo katedros docentė;
4. Kazys Balickas – Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto
Socialinio darbo katedros lektorius;
5. Gintarė Dobilaitė - Marijampolės kolegijos studentų atstovybės atstovė;
6. Aistė Mikulionytė - Marijampolės kolegijos studentų atstovybės atstovė;
7. Alė Murauskienė - Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto
prodekanė;
8. Prof. dr. (HP) Bronius Neverauskas – Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir
vadybos fakulteto Kokybės vadybos katedros vedėjas;
9. Birutė Petrošienė – Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto
Ekonomikos ir finansų katedros lektorė;
10. Valė Sorakaitė – Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto
Humanitarinių mokslų katedros lektorė;
11. Irena Sviliuvienė – Marijampolės kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinei
veiklai;
12. Edvinas Šalčiūnas - Marijampolės kolegijos studentų atstovybės prezidentas;
13. Kęstutis Traškevičius – Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo
fakulteto dekanas;
14. Prof. dr. Nijolė Večkienė – Vytauto Didžiojo universiteto Socialinės gerovės fakulteto
Socialinio darbo katedros profesorė;
15. Doc. dr. Vaidotas Viliūnas – Marijampolės kolegijos direktorius.
Kolegijos Akademinė taryba, atsižvelgdama į kolegijos Studentų atstovybės nuomonę
2012-11-28 (Nr. AT-9-2) priėmė nutarimą "Dėl Marijampolės kolegijos Tarybos sudarymo",
patvirtindama šios sudėties Tarybą:
1. Regina Andriukaitienė, Marijampolės kolegijos lektorė;
2. KestutisKirejevas, UAB „Šviesa“ finansų direktorius;
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3. Jūratė Makauskienė, Marijampolės kolegijos Socialinio darbo katedros vedėja, lektorė;
4. Nijolė Margelevičienė, Marijampolės kolegijos Pedagogikos ir psichologijos katedros
vedėja,lektorė;
5. Povilas Petrauskas, Kauno technologijos universiteto Infrastruktūros direktorius;
6. Vidas Juozas Šalaševičius, Marijampolės PRC direktorius;
7. Ramūnas Valiokas, Fizinių ir technologijos mokslų centro Nanoinžinerijos skyriaus
vedėjas.
Per 2012 mokslo metus du kartus pasikeitė direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai ir
plėtrai - iki 2012-03-26 šiose pareigose dirbo Vidas Kėvelaitis. Jam savo noru išėjus į kitą
darbovietę šias pareigas iki 2012-04-13 ėjo Kęstutis Traškevičius. Pastarajam atsistatydinus,
direktoriaus pavaduotoju infrastruktūrai ir plėtrai iki bus organizuotas konkursas šioms pareigoms
užimti dirba Jonas Dovydėnas.
Po radikalių 2011 m. kolegijos struktūros pertvarkų 2012 m. pabaigoje buvo galutinai
atsisakyta direktoriaus asistento pareigybės ir šis etatas panaikintas. Diegiant kokybės vadybos
sistemą buvo suburta ir apmokyta organizacinė dešimties vidaus auditorių grupė, kuri pagal planą
vykdo kolegijos veiklos auditus. Todėl kol kas priimti naują darbuotoją į vidaus auditoriaus
pareigas yra netikslinga.
Kolegijos taryba dar 2011 m. pritarė kolegijos administracijos bei ūkio padalinių
optimizavimui pagal atitinkamą patikėjimo teise valdomų pastatų naudojimo efektyvumo didinimą.
2012 m. sausio 24 d.direktoriaus įsakymu 1V-169 „Dėl Marijampolės kolegijos pertvarkos darbo
grupės sudarymo“ buvo suformuota Kolegijos pertvarkos darbo grupė iš 19 asmenų, atstovaujančių
kolegijos padaliniams, savivaldai, studentų atstovybei ir administracijai. Jai pavesta išnagrinėti ir
įvertinti kolegijos pastatų panaudojimo efektyvumą bei pasiūlyti keletą galimo kolegijos padalinių
perdislokavimo scenarijų. Darbo grupė atliko daug skaičiavimų ir pateikė penkis galimus kolegijos
padalinių susitelkimo scenarijus. Du ekonomiškai patys efektyviausi buvo:
1. Pats ekonomiškiausias turto valdymo požiūriu buvo siūlymas Kolegijos padalinius
sukelti į pastatų kompleksą Vytauto g. 47. Bet šiuo atveju vistiek turėtų likti eksploatuojamas VTF
Inžinerinis korpusas, kuriame yra įrengtos Automobilių ir traktorių techninio eksploatavimo
programos laboratorijos. Visa likusi VTF dalisturėtų įsikurti studentų bendrabučio pastate, kuriam
įsikeliant reikėtų nemažų sutvarkymo išlaidų.
2. Kitas kiek mažiau ekonomiškas turto valdymo požiūriu, bet išlaikantis ir plėtros
perspektyvas siūlymas buvo Kolegijos padalinius sukelti į pastatų kompleksą P.Armino g. 92. Šiam
variantui persikėlimo išlaidų būtų reikėję mažiau ir visa Kolegija būtų susitelkusi vienoje erdvėje.
Studentų bendrabutis P.Armino g. taip pat yra pranašesnis savo vidaus suplanavimu ir sustiprino šį
pasirinkimą.
Deja, šis klausimas ir jo galima baigtis labai poliarizavo bei supriešino kolegijos fakultetų
bendruomenes. Vietoje racionalaus savo padėties ir ateities perspektyvų įvertinimo bei protingos
konsolidacijos buvo kuriamos sąmokslo teorijos, diskusijos peržengdavo takto ir etikos ribas.
Bendruomenė atskleidė savo silpnąsias vietas, praeities skaudulius ir nepakankamą brandą. Realiai
įvertinus situaciją tapo aišku, kad bendruomenė nepasirengusi pasiūlytoms permainoms.
Atitinkamai teko atsisakyti susitelkimo į vieną akademinį miestelį planų ir stabdyti ūkio tarnybos
siaurinimo planus.
Per 2012 m. vasarą kolegijos administracija persikėlė į P.Armino g. 92, planuodama buvusį
pastatą V.Krėvės g. 61 išnuomoti. Deja pasirodė, kad pagal Mokslo ir studijų įstatymą kolegija gali
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išnuomoti patalpas tik veikloms, tiesiogiai susijusioms su studijomis ir moksliniais tyrimais, t.y.
nuomoti, tikintis pajamų, nėra galimybių.
Beveik baigiant formalizuoti
jau metus
nebeeksploatuojamo studentų bendrabučio Vytauto g. perdavimą Švietimo ir mokslo ministerijai,
kolegijos Akademinė taryba šį procesą sustabdė. Šiuo metu šie pastatai užkonservuoti. Antra
vertus, negalint šių pastatų nei naudingai panaudoti, nei išnuomoti, nei atsisakyti, gaunant kokią
nors apčiuopiamą naudą, neryškėja ir kokio nors konkretaus sprendimo jų atžvilgiu perspektyva.
Per 2012 m. kolegija šių pastatų priežiūrai ir palaikymui apytikriai išleido 38000 Lt.

2.2. Akademinės tarybos veikla

2012 metais įvyko 10 Akademinės tarybos posėdžių, iš jų 2 elektroninės konferencijos
būdu. Priimti 56 nutarimai.
Akademinės taryba 2012 m. dirbo sudėtingomis teisinėmis sąlygomis, kai kartais ne
visiškai teisiškai aiškios buvo ir AT funkcijos: keitėsi Mokslo ir studijų įstatymas, buvo laukiama
Konstitucinio teismo išaiškinimo dėl kai kurių Mokslo ir studijų įstatymo nuostatų, 2012 m. liepos
18 d. buvo patvirtintas naujas MK statutas. Todėl buvo aptarti Akademinės tarybos formavimo
principai (2012-08-29), o 2012-10-25 patvirtintas Akademinės tarybos sudarymo tvarkos aprašas,
sudaryta darbo grupė AT darbo reglamento projektui, suderintam su Marijampolės kolegijos Statutu
ir Mokslo ir studijų įstatymu, parengti, priimtas nutarimas Dėl MK dėstytojų ir mokslo darbuotojų
susirinkimo, skirto Akademinės tarybos rinkimams. Naujai išrinkta Akademinė taryba 2012-11-28
išrinko AT pirmininkę N. Margelevičienę ir pavaduotoją K. Žemaitį bei patvirtino Akademinės
tarybos darbo reglamentą. Beje, N. Margelevičienę Akademinės tarybos pirmininke 2012-02-20,
atsistatydinus buvusiai Akademinės tarybos pirmininkei I. Sviliuvienei, buvo išrinkę dar ankstesnės
sudėties Akademinės tarybos nariai.
Kadangi buvo laukiama Konstitucinio teismo išaiškinimo dėl kai kurių Mokslo ir studijų
įstatymo nuostatų, kai kurie klausimai 2012-04-10 buvo svarstomi kartu su Kolegijos taryba: buvo
svarstoma ir patvirtinta kolegijos 2011 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita,
patvirtinta Marijampolės kolegijos pajamų ir išlaidų sąmata 2012 m., pritarta Marijampolės
kolegijos 2011 m. veiklos ataskaitai, Marijampolės kolegijos strategijos 2012-2016 m. projektui.
2012-06-31 buvo nutarta pritarti naujai Marijampolės kolegijos Statuto redakcijai ir teikti
ją LR Vyriausybei tvirtinti.
2012-11-28 buvo priimtas nutarimas dėl MK Tarybos sudarymo ir MK Tarybos nariais
patvirtinti R. Andriukaitienė, K. Kirejevas, J. Makauskienė, N. Margelevičienė, P. Petrauskas, V.J.
Šalaševičius, R. Valiokas. Šiame posėdyje suformuota ir MK Statuto analizės darbo grupė.
Akademinės tarybos posėdžiuose priimti nutarimai, susiję su studijų programų tvirtinimu:
•
Patvirtintos pagal projektą atnaujintos studijų programos Maitinimo verslo
organizavimas, Verslo informacijos sistemos ir Verslo vadyba, ir perduotos SKVC galutiniam
vertinimui (2012-01-18);
•
Patvirtintos naujai ketinamos vykdyti studijų programos: Vežimo kelių transportu
technologija, Informacinių sistemų technologijos, Maisto technologija, Kultūros ir sporto vadyba, ir
nutarta teikti jas vertinti ir akredituoti SKVC (2012-01-18);
•
Patvirtinti pagal ECTS kreditus pakeisti ESDF studijų programų studijų planai:
Socialinio darbo, Socialinės pedagogikos, Pradinio ugdymo pedagogikos, Muzikos pedagogikos,
Lietuvių kalbos ir tikybos pedagogikos, Kultūrinės veiklos vadybos, Informatikos pedagogikos,
Ikimokyklinio ugdymo, Dailės ir technologijų pedagogikos, Anglų ir antrosios užsienio kalbos
pedagogikos (2012-01-18);
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•
Kūno kultūros dalykas visose studijų programose perkeltas į laisvai pasirenkamų
dalykų sąrašą (2012-04-10);
•
Patvirtinti pateikti pertvarkyti ESDF studijų programų (2012-04-10) ir VTF studijų
programų (2012-05-16) studijų planai;
•
Nutarta suformuoti darbo grupę įvertinti naujai rengiamų studijų programų atitiktį
bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams studijų programoms. Sudaryta darbo grupė
Kineziterapijos studijų programai įvertinti (2012-05-16);
•
Patvirtinta, kad ketinama vykdyti Kineziterapijos studijų programa atitinka
bendruosius ir specialiuosius reikalavimus studijų programoms ir nutarta teikti ją akredituoti SKVC
(2012-07-02);
•
Patvirtinti pertvarkyti pagal Pedagogų rengimo reglamentą pedagoginių studijų
programų studijų planai (2012-08-29).
Buvo svarstomi klausimai, susiję su studijų programų finansavimu: dėl priemonių (iki 3
000 Lt) įsigijimo specialiųjų dalykų dėstymui Įvaizdžio stilisto studijų programoje ir profesinės
veiklos praktikos valandų skyrimo tvarkos kitų įstaigų darbuotojams (2012-10-25).
Aptarti kai kurie kolegijos struktūros pertvarkos klausimai: nutarta vietoje MK struktūrinio
padalinio Auditorius tvirtinti struktūrinį padalinį Audito grupė (2012-05-16), papildyti MK struktūrą
struktūriniu padaliniu Nuotolinių studijų centras(2012-10-25).
Analizuoti mokslo taikomosios ir meno veiklos klausimai: pritarta Marijampolės kolegijos
mokslo taikomosios veiklos plėtros organizavimo modeliui (2012-06-15), pristatytiems mokslo
taikomosios veiklos darbams ir finansavimo principams (2012-08-29), patvirtintos Meno ir sporto
kolektyvų veiklos apimtys 2012-2013 m.m. (2012-05-16).
Svarstyti studijų organizavimo tvarkos klausimai: patvirtintas pakeistas studijų reglamentas
(2012-04-10), patvirtintas Studentų vienerių metų studijų rezultatų palyginimo ir valstybės
finansuojamų vietų perskirstymo tvarkos aprašas (2012-04-10), nustatytas studijų kalendorius
2012-2013 m.m. (2012-08-29).
2012-02-20 patvirtintos priėmimo į Marijampolės kolegiją 2012 m. taisyklės.
Patvirtintas pakeistas Marijampolės kolegijos studentų skatinamųjų stipendijųir kitos
paramos skyrimo tvarkos aprašas (2012-01-18), pritarta su „Rotary“ klubu suderintai vardinių
stipendijų skyrimo tvarkai (2012-02-20).
Svarstyti klausimai dėl Kolegijos lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo
užmokesčiui. Patvirtinti dėstytojų pedagoginio darbo apmokėjimo principai ir krūvio normavimo
tvarka (2012-01-18, nauja redakcija - 2012-02-20), Marijampolės kolegijos dėstytojų darbo krūvio
normavimo ir darbo užmokesčio nustatymo principai nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. (2012-04-10),
naujos redakcijos Marijampolės kolegijos dėstytojų darbo krūvio normavimo ir darbo užmokesčio
nustatymo tvarkos aprašas (2012-06-15), patikslintas šio aprašo 39 punktas (2012-08-29),
patvirtinta nauja šio tvarkos aprašo redakcija (2012-10-25). Svarstytas klausimas dėl suformuoto
dėstytojų darbo užmokesčio fondo 2012-2013 m.m. neatitikimo Marijampolės kolegijos dėstytojų
darbo krūvio normavimo ir darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo 36 punkto reikalavimui:
MK administracija įpareigota atlikti skaičiavimus ir šalinti neatitikimo priežastis. Taip pat svarstyti
katedrų pareiškimai dėl darbo užmokesčio (2012-05-16).
Patvirtinta Marijampolės kolegijai nuosavybės teise priklausančio turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo tvarka (2012-10-25). Svarstant MK infrastruktūros optimizavimo
klausimus, buvo priimti nutarimai dėl kolegijos pertvarkos scenarijų (2012-04-10), (2012-05-16);
dėl MK bendrabučio Vytauto g. 49 (2012-08-29), (2012-10-25), (2012-11-28).
Vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymo 58.3 punktu, pritarta, kad lektorė Lina
Jaruševičienė būtų priimta vieneriems metams į docento pareigas nuo 2012 m. lapkričio 1 d. iki
2013 m. spalio 31 d (2012-10-25).
Patvirtintas naujas narys – M. Šnipaitis – į Kolegijos Etikos kodekso priežiūros komisiją
(2012-05-16).
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MK administracija įpareigota parengti naują veiklos planų ir jų įgyvendinimo ataskaitų
rengimo bei tvirtinimo tvarkos aprašą (2012-10-25).
Nutarta paremti JerzyGiedroyc forumo kūrimo iniciatyvą (2012-05-16).

2.3. Fakultetų tarybų veikla
Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto tarybos veikla
2012 m. įvyko 8 fakulteto tarybos posėdžiai; lyginant su 2011 m. - 2 posėdžiais daugiau.
Kaip ir kiekvienais metais, buvo patvirtinta 2011-2012 m. m. ESDF veiklos ataskaita ir
2012-2013 m.m. ESDF veiklos planas.
Buvo svarstoma ir teikiama AT tvirtinti Kineziterapijos studijų programa, visų
realizuojamų studijų programų studijų planai, pertvarkyti pagal ECTS kredito sandaros
reikalavimus, pedagoginių studijų programų studijų planai, pertvarkyti pagal Pedagogų rengimo
reglamentą.
Kadangi akademinės bendruomenės susirinkime birželio mėn. Akademinės tarybos nariai
nebuvo išrinkti, Fakulteto taryboje du kartus buvo svarstomi klausimai dėl kandidatūrų į AT nuo
ESDF delegavimo. Gegužės mėn. posėdyje buvo išrinkti N. Margelevičienė, A. Murauskienė, V.
Sorakaitė, K. Traškevičius, iš kitų mokslo ir studijų institucijų – dr. D. Karatajienė, dr. N. Večkienė,
dr. K. Žemaitis; lapkričio mėn. posėdyje – dr. Ž. Advilonienė, N. Margelevičienė, A. Murauskienė,
V. Sorakaitė, iš kitų mokslo ir studijų institucijų – dr. N. Večkienė, dr. K. Žemaitis. Svarstytas
klausimas ir dėl naujo nario delegavimo į Leidybos komisiją – nutarta deleguoti J. Makauskienę.
2012 m. fakulteto bendruomenei labai aktualios buvo kolegijos pertvarkos scenarijų,
lokalizacijos, pastatų efektyvaus naudojimo problemos. Šiais klausimais Fakulteto taryboje buvo
priimta keletas nutarimų. Svarstant kolegijos pertvarkos scenarijus, buvo nutarta siūlyti AT ir
Kolegijos tarybai kolegijos studijų bazę perkelti į Edukologijos ir socialinio darbo fakultetą ir
inžinerijos korpusą P.Armino gatvėje arba palikti fakultetus savo patalpose, ieškant galimybių
išnuomoti ar atiduoti pagal panaudos sutartį kitoms įstaigoms dalį fakultetų pastatų. Svarstant
kolegijos lokalizacijos galimybes, buvo nutarta įpareigoti fakulteto administraciją nevykdyti jokių
fakulteto perkėlimo į P. Armino g. 92 veiksmų, kadangi sprendimas priimtas neteisėtai veikiančios
Kolegijos akademinės tarybos, ekonomiškai nepagrįstas, kultūriškai nemotyvuotas ir neatsakingas,
nes nukreiptas į Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto studijų programoms reikalingos studijų
bazės griovimą. Nutarta siūlyti kolegijos administracijai nuo 2012m. rugsėjo 1 d. suteikti
fakultetams finansinį savarankiškumą, skatinantį efektyvią ir ekonomiškai atsakingą kolegijos
veiklą. Svarstant klausimą apie ESDF patalpų efektyvų naudojimą, buvo nutarta pritarti sporto salės
su greta esančiomis patalpomis išnuomavimui arba perdavimui pagal panaudos sutartį sporto klubui
ar sporto įstaigai; pritarti, kad būtų sudaryta sutartis su Trečiojo amžiaus universitetu dėl dalies
patalpų nuomos arba panaudos; pritarti, kad būtų sudaryta nuomos arba dalies patalpų (Centrinių
rūmų priestate) panaudos sutartis su Marijampolės švietimo centru; nepritarti ESDF mokomųjų
patalpų perdavimui kitoms įstaigoms nuosavybės teise; pirmo bendrabučio (Vytauto g. 49) penktąjį
aukštą palikti fakulteto studentų apgyvendinimui. Lapkričio mėn. posėdyje buvo nutarta išreikšti
nepasitenkinimą dėl neracionalaus, neefektyvaus kolegijos infrastruktūros valdymo, tendencingai
nukreipto į ESDF pastatų ir patalpų mažinimą bei sąlygų studijuoti ir dirbti ESDF bloginimą ir
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pareikšti nepasitikėjimą kolegijos ūkio tarnybos vadovu J. Dovydėnu, laikinai einančiu direktoriaus
pavaduotojo infrastruktūrai ir plėtrai pareigas, už neatsakingą rūpinimąsi ESDF infrastruktūra ir
neteisėtą leidimą neatlygintinai naudotis įvairiomis ESDF patalpomis kai kuriems juridiniams
asmenims.
Kaip ir kiekvienais metais, buvo svarstomas ESDF studijų programų sąrašas 2013 m. studentų
priėmimui. Nutarta pateikti svarstyti AT tokį sąrašą: Teisė (NL, IS), Kultūros ir sporto vadyba –
(NL, IS), Socialinis darbas (NL, IS), Socialinė pedagogika (NL), Taikomosios užsienio kalbos
(NL), Ikimokyklinis ugdymas (IS), Muzikos pedagogika (NL), Šokio pedagogika (NL), Įvaizdžio
stilistas (IS), *Kineziterapija (NL, IS), *Kūrybinė komunikacija (NL, IS), *Ikimokyklinio ir
pradinio ugdymo pedagogika (NL), *Psichologija (NL)(*Ruošiamos programos).
Verslo ir technologijų fakulteto tarybos veikla
2012 m. m. Verslo ir technologijų fakultete vyko 7 posėdžiai. Jų metu buvo svarstyti šie
klausimai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apie vykdomas priemones rengiantis kolegijos infrastruktūros pertvarkai.
Informacijos apie praktiniam mokymui skirtų laboratorijų ir kitų objektų įrengimą,
auditorijų ir laboratorijų užimtumą bei galimo studijų bazės perkėlimo scenarijų aptarimas.
Patvirtinti studijų programų planai, pertvarkyti pagal ECTS kreditų reikalavimus.
Kandidatų į Akademinę tarybą teikimas.
Fakulteto dekano metinės ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.
Fakulteto tarybos darbo plano svarstymas ir tvirtinimas.
Fakulteto tarybos darbo reglamento projekto svarstymas ir tvirtinimas.
Fakulteto veiklos plano 2012/2013 mokslo metams svarstymas ir tvirtinimas.
VTF realizuojamų studijų programų sąrašo 2013/2014 m. m. svarstymas ir tvirtinimas.

Kaip ir kiekvienais metais, buvo svarstomi: Fakulteto tarybos veiklos planas, fakulteto
metinės veiklos ataskaita, plėtros planas, studijų programų koregavimas.
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2.4. Kokybės valdymas
Nuo 2012 sausio 25 dienos Marijampolės kolegijoje pradėtas vykdyti VP1-2.1-ŠMM-04Kpriemonės „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“ projektas.
Projekto tikslas - įdiegti KAPSSVS pagal standartų ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
reikalavimus ir IWA2 rekomendacijas.
Vienas iš numatytų patobulinimų, siekiant užtikrinti visų sričių įtraukimą į vidinę studijų
kokybės vadybos sistemą, yra šis:
Siekiant užtikrinti vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kompleksiškumą, numatyta
įdiegti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinio standarto ISO 9001 reikalavimus ir
paremtą IWA2 rekomendacijomis; numatyta integruoti į kokybės vadybos sistemą, atitinkančią
tarptautinio standarto ISO 9001 reikalavimus ir paremtą IWA2 rekomendacijomis, aplinkosaugos
vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinio standarto ISO 14001 reikalavimus; numatyta integruoti į
kokybės vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinio standarto ISO 9001 reikalavimus ir paremtą
IWA2 rekomendacijomis, profesinės saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinio
standarto OHSAS 18001 reikalavimus.
Tai reiškia, jog diegimo metu vidinį studijų kokybės vadybos sistemos modelį numatyta
papildyti procesais, kurie iki šiol nebuvo valdomi sistemiškai, vidinį studijų kokybės vadybos
sistemos modelį numatyta papildyti aplinkosaugos požiūriu aktualiais procesais, modelį numatyta
papildyti profesinės saugos ir sveikatos požiūriu aktualiais procesais, taip pat numatyta į vidinę
studijų kokybės vadybos sistemą įtraukti visas sritis, padalinius bei darbuotojus.
Įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio standarto ISO 9001 reikalavimus,
sudarys prielaidas nuolatiniam visų Marijampolės kolegijos procesų tobulinimui, užtikrinant
mechanizmą, kuris padės kiekvienu laikotarpiu identifikuoti aktualiausias problemines sritis, taip
pat užtikrins institucijos lankstumą ir greitą reakciją sprendžiant iškilusias problemas, paskirstant
problemų sprendimui bei nuolatiniam tobulinimui reikalingus išteklius bei numatant kompleksines
priemones, kurios užtikrintų nuolatinį procesų gerinimą. Sistema, integravusi gerąją Marijampolės
kolegijos patirtį atskirų procesų valdymo srityje bei nuolat taikanti išplėstines KVS valdymo
priemones (pvz., informacijos apie studijų kokybę surinkimui), užtikrins galimybę kaupti, sisteminti
informaciją, užtikrins galimybę nuolat atlikti Marijampolės kolegijos pasiekimų lygio matavimą
(„Benchmarking‘ą“), tokiu būdu orientuojantis į Europos aukštojo mokslo institucijų pasiekimus.
Šios veiklos įgyvendinimo metu bus apibendrinta Marijampolės kolegijos geroji praktika
(veikianti kokybės užtikrinimo sistema), numatytos bei parengtos reikalingos papildomos
priemonės siekiant užtikrinti atitiktį tarptautinio standarto ISO 9001 kokybės vadybos sistemoms
keliamus reikalavimus. Diegiant kokybės vadybos sistemą bus naudojamasi tarptautinio standarto
IWA2, taikomo švietimo organizacijoms, rekomendacijomis. Kokybės vadybos sistemos diegimas
aukštojoje mokykloje būtų vykdomas remiantis veiklų planu, pateikiamu šios veiklos poveiklėje.
Kokybė jau seniai yra suprantama plačiąja prasme ir apima aplinkosaugą, darbuotojų saugą ir
sveikatą, socialinį atsakingumą, informacijos apsaugą bei kitas aktualias sritis (kiekvienai sričiai
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taikomi skirtingi standartai: ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, ISO 17799). Atsižvelgiant į tai,
kad integruotų vadybos sistemų diegimas organizacijai sutaupo ir laiko, ir žmogiškųjų, ir finansinių
išteklių, šio projekto įgyvendinimo metu nuspręsta diegti ne tik kokybės vadybos sistemą (pagal
tarptautinio standarto ISO 9001 reikalavimus), bet ir aplinkosaugos, profesinės saugos ir sveikatos
vadybos sistemą. Vadybos sistemos būtų diegiamos laikantis sisteminio požiūrio bei maksimaliai
integruojant (įtraukiant į kokybės vadybos sistemos diegimo planą) papildomas veiklas.

Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios tarptautinio standarto ISO 9001 reikalavimus ir paremtos
IWA2 rekomendacijomis, nauda:







Aiškus atsakomybės ir įgaliojimų pasiskirstymas už kokybės valdymo sritis;
Parengta kokybės programa, orientuota į tikslinius probleminius aspektus;
Nuolatinis procesų eigos monitoringas, užtikrinantis galimybę greitai pastebėti aplinkos
pokyčius;
Sistema, paremta nuolatinio tobulinimo principu, suteikianti galimybę nuolat orientuotis į
problemines sritis;
Įdiegta inovatyvi valdymo sistema, suteiksianti kolegijai vadybinių inovacijų įgyvendinimo
patirties bei užtikrinsianti lengvesnį kitų vadybinių inovacijų diegimą;
Sudarytos sąlygos tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą:
galimybė Marijampolės kolegijos patirtį perduoti kitoms švietimo ir mokslo institucijoms
mokymų, konferencijų ir kt. renginių metu.

Pagal projektą 2012 metais įvykdytos priemonės:
1. Įdiegta ir sertifikuota KVS pagal standarto ISO 9001 reikalavimus ir IWA2 rekomendacijas:
Organizacinės struktūros modeliavimas ir procesų analizė.
Teisinių ir kitų reikalavimų identifikavimas ir paskleidimas, vidinės komunikacijos ir
grįžtamojo ryšio analizė.
 Monitoringo sistemos sudarymas, kokybės vadybos programos sudarymas.
 Kokybės vadybos sistemos dokumentacijos parengimas esamos dokumentacijos
papildymas.
 Kokybės vadybos sistemos vidaus auditas ir koregavimo veiksmai.
 Kokybės vadybos sistemos sertifikavimas.
2. Sukurta vidaus audito posistemė pagal ISO 19011 reikalavimus bei projektų valdymo posistemė
pagal ISO 10006 reikalavimus.



Vienas iš numatytų patobulinimų, siekiant užtikrinti visų sričių įtraukimą į vidinę studijų kokybės
vadybos sistemą, yra šis:


Įtraukus į vidinę studijų kokybės vadybos sistemą naujus procesus (būtinai kaip atskirą
procesą numatyta įtraukti projektų valdymą), bus detalizuotas kiekvieno naujo proceso
valdymo lygmuo bei numatyti aiškūs valdymo būdai. Kadangi vienas iš svarbiausių procesų,
užtikrinančių Marijampolės kolegijos studijų kokybės inovatyvumą, yra Marijampolės
kolegijos įgyvendinami projektai bei projektinės patirties perkėlimas į studijų modulius bei
programas, Marijampolės kolegijos vadovybės sprendimu, eilinio projektų valdymo proceso
detalizavimo projektų valdymo procesui nepakanka, todėl būtina šio proceso valdymo
mechanizmą išplėtoti remiantis tarptautinio standarto 10006 reikalavimais. Tai reiškia, jog
15
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projekto įgyvendinimo metu numatyta ne tik papildyti studijų kokybės vadybos sistemos
modelį papildomu procesu, tačiau ir parengti projektų valdymo proceso efektyvumui
užtikrinti reikalingą dokumentaciją (dokumentus, įrašų formas). Tas pats pasakytina ir apie
audito proceso detalizavimo ir kompleksiškumo būtinybę išplėtojus sisteminius
elementus,todėl numatyta detalizuoti vidaus audito procesą, išskiriant bendrasisteminių
vadybos sistemos elementų auditą, taip pat studijų programų bei modulių kokybės auditą.
Projekto įgyvendinimo metu planuojama parengti vidaus audito proceso valdymo
efektyvumui užtikrinti reikalingą dokumentaciją (dokumentus, įrašų formas).
Šios veiklos įgyvendinimo metu bus sukurta vidaus audito posistemė, suteikianti galimybę
atlikti vidaus auditus atsižvelgiant į tarptautinio standarto ISO 19011 reikalavimus.Šios veiklos
įgyvendinimo metu bus sukurta projektų valdymo posistemė, suteikianti galimybę valdyti projektus
atsižvelgiant į tarptautinio standarto ISO 10006 reikalavimus.
Vidaus audito bei projektų valdymo posistemių diegimas Marijampolės kolegijoje būtų
vykdomas remiantis veiklų planu, pateikiamu šios veiklos poveiklėse.

Vidaus audito posistemės, atitinkančios tarptautinio standarto ISO 19011 reikalavimus, nauda:






Sukurta metodika, suteikianti galimybę išvengti sisteminių neatitikimų tiek vidaus audito
planavimo, tiek įgyvendinimo metu;
Sukurtos bei naudojamos tipinės formos suteiks galimybę palyginti periodinių auditų
rezultatus bei koncentruotis į aktualiausias probleminis sritis;
Įgiję auditavimo patirties pagal tarptautinio standarto reikalavimus, vidaus auditoriai gebės
analizuoti kitų institucijų informaciją aktualiais probleminiais aspektais siekiant perimti iš jų
gerąją patirtį (pvz., tikslinių vizitų į kitų šalių universitetus metu).
Įdiegtas inovatyvus modulis, suteiksiantis kolegijai vadybinių inovacijų įgyvendinimo
patirties bei užtikrinsiantis lengvesnį kitų vadybinių inovacijų diegimą;
Sudarytos sąlygos tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą:
galimybė kolegijos patirtį perduoti kitoms švietimo ir mokslo institucijoms mokymų,
konferencijų ir kt. renginių metu.

Projektų valdymo posistemės, atitinkančios tarptautinio standarto ISO 10006 reikalavimus, nauda:




Sukurta metodika, suteikianti galimybę išvengti sisteminių neatitikimų tiek vidinių, tiek ir
išorinių projektų įgyvendinimo metu;
Sukurtos bei naudojamos tipinės formos suteiks galimybę identifikuoti tipinius kriterijus
projektų efektyvumui bei rezultatyvumui matuoti, suteiks galimybę palyginti vykdomus/jau
įvykdytus projektus bei įvertinti potencialių projektų naudą/aktualumą kolegijai;
Įdiegtas inovatyvus modulis, suteiksiantis kolegijai vadybinių inovacijų įgyvendinimo
patirties bei užtikrinsiantis lengvesnį kitų vadybinių inovacijų diegimą;

3. Pakelti darbuotojų, diegiančių bei prižiūrėsiančių kokybės, aplinkosaugos, profesinės saugos ir
sveikatos vadybos sistemą, kvalifikaciją. Apmokyti vidaus audito grupę kokybės, aplinkosaugos ir
profesinės saugos ir sveikatos vidaus auditorių kursuose.


Paskirti vidaus audito grupę;
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Supažindinti vidaus audito grupės narius su papildomomis pareigomis kokybės,
aplinkosaugos, profesinės saugos ir sveikatos valdymo srityje;
 Apmokyti vidaus audito grupę kokybės, aplinkosaugos ir profesinės saugos ir sveikatos
vidaus auditorių kursuose.
Apmokymai įvykdyti 2012 liepos mėn.


3. STUDENTŲ ATSTOVYBĖS VEIKLA
Marijampolės kolegijos Studentų atstovybė (MKSA) yra Marijampolės kolegijos
studentiams atstovaujanti nepolitinė demokratiniais visuomeniniais pagrindais dirbanti institucija,
kurios veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas. Šios institucijos
narių sudėtis labai nepastovi, kadangi studentai nuolat keičiasi, todėl ir analizuojamais metais vyko
nemažai pasikeitimų(3.1 lentelė).
3.1. lentelė. 2012 m. MKSA pasikeitimai
Pasikeitimas

Įvykis
Išrinkta nauja MKSA Taryba (2012-03-29)

Nauja sudėtis: Iveta Jariašiūnaitė, Gintautė
Blaudžiūnaitė, Donatas Barzdaitis, Aistė
Mikulionytė, Ingrida Malskytė, Gintarė Dobilaitė
tarybos pirmininkas Edvinas Šalčiūnas.

Išrinktas naujas MKSA prezidentas (2012-03-29)

Edvinas Šalčiūnas

Išrinkti nauji komitetų koordinatoriai (2012-11-27)

Nauja sudėtis: Akademinių reikalų komiteto
koordinatorė – Dangira Žėkaitė; Socialinių
reikalų komiteto koordinatorė – Ieva Steputytė;
Marketingo komiteto koordinatorė – Laimona
Einikytė; Informacinio – Viešųjų ryšių komiteto
koordinatorė – Aistė Mikulionytė; Žmogiškųjų
išteklių komiteto koordinatorė – Agnė
Lagzdinaitė; LSP komiteto koordinatorė – Ieva
Valentaitė; Tarptautinių ryšių komiteto
koordinatorė – Aura Vaščilaitė; Laisvalaikio
klubo koordinatorė – Ingrida Malskytė.

Įkurtas Tarptautinių ryšių komitetas(2012-11-21 )

Įkurtas naujas komitetas bendradarbiavimui su
užsienio aukštųjų mokyklų studentų atstovybėmis
ir į mūsų aukštąją mokyklą atvykstančiais
studentais . Komiteto koordinatorė – Aura
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Vaščilaitė.

Ataskaitiniais metais MKSA daug dėmesio skyrė narių kaitai, bei veiklos efektyvumui. MKSA
veiklos esminiai aspektai pateikti 3.2 lentelėje.

3.2. lentelė. 2012 m. MKSA veikla
Veiklos
Atstovavimas studentams

Pagrindimas
Dalyvavimas Akademinės tarybos, Kolegijos tarybos, Fakultetų
tarybų, Stipendijų skirstymo komisijos, Apeliacinių komisijų
veikloje.

Viešinimas ir informacinė veikla

1. Tiesioginis bendravimas su studentais.
2. MKSA interneto svetainės atnaujinimas.
3. Viešinimas socialiniame tinkle ,,Facebook”.
4. Renginių reklama įvairiais kanalais (radijuje, regiono
spaudoje).

LSP projekto koordinavimas

Lietuvos studento pažymėjimo (LSP) gamybos koordinavimas.

Ryšių su visuomene, kitomis
institucijomis palaikymas

1. Išvykos į mokyklas: Rygiškių Jono gimnaziją, Sūduvos
gimnaziją turint tikslą populiarinti kolegiją, skleisti apie ją
informaciją gimnazistams, besirenkantiems aukštąsias
mokyklas.
2. Bendradarbiavimas su Alumni klubu.Dalyvavimas bendrose
veiklose kartu su Marijampolės kolegijos Alumni klubo nariais.
Alumni klubo narių pagalba rengiant kasmetinius MSKA
renginius, tokius kaip ,,Pirmakursių vasaros stovykla 2012“
,,Seniūnų akademija 2012” ir kt.
3. Bendradarbiavimas su apskrities ir savivaldybės
organizacijomis.
Bendradarbiavimas su Gamtinės įvairovės išsaugojimo
draugija, dalyvaujant kasmetinėje švarinimosi
akcijoje,,Darom”.
Bendradarbiavimas su MJOTAS: Dalyvavimas organizacijų
mugėje ,,Atrask save jaunimo veikloje”.
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Vertiname dalyvavimą veiklose teigiamai.
4. Bendradarbiavimas su įmone ,,Adelytė”
,,Adelytė“ – viena iš nuolatinių mūsų rėmėjų.
5. Bendradarbiavimas su „Dizaino studija“
Bendradarbiavimas darant plakatus, skrajutes. Studentams
taikomos nuolaidos.
Studentų poreikių tyrimas
Veiklos dokumentų rengimas
Renginių kolegijos bei
savivaldybės bendruomenei
organizavimas

1. “Nukeltų durų“ diena atstovybėje.
2. Studentų poreikių tyrimas, kalbantis tiesiogiai su studentais.
3. Studentų poreikių analizė anketine forma.
Sukurtas ir patvirtintas MKSA veiklos planas 2013 metams
1. „Fuxų stovykla“.
2. ,,Fuxų krikštynos”- eitynės miesto gatvėmis ir krikštas.
3. Tarptautinės studentų dienos minėjimas.
4. Šauniausio kolegijos studento rinkimai.
5. MKSA gimtadienis.
6. Studentiški vakarėliai klube „Lūna“.
7. Mediumas.

2012 m. studentų atstovybės bei visų kolegijos studentų interesams AT atstovavo Gintarė
Dobilaitė, Edvinas Šalčiūnas, Aistė Mikulionytė. Studentų atstovybės atstovai ataskaitiniais metais
dalyvavo visuose AT posėdžiuose, aktyviai reiškė savo nuomonę ir išsakė studentų poziciją.
Fakultetų tarybose studentams atstovavo Gintarė Dobilaitė, Ingrida Malskytė, AiringaLelešiūtė ir
Daiva Liaudanskytė. Fakultetų tarybose sprendžiami konkretesni, tik su konkretaus fakulteto veikla
susiję reikalai. Studentų atstovybės nariai nuolat dalyvauja šiuose posėdžiuose bei teikia pasiūlymus
susietus konkrečiai su fakultetu. Stipendijų skirstymo komisijose studentams atstovavo: VTF Gintarė Dobilaitė ir Ingrida Malskytė, o ESDF - AiringaLelešiūtė ir Daiva Liaudanskytė. Šiose
komisijose studentaistebi, kad stipendijos būtų išmokamos pagal Stipendijų skirstymo nuostatus.
Marijampolės kolegijos studentų atstovybė 2012 m. aktyviai dalyvavo LSAS
organizuojamuose renginiuose, susirinkimuose, darbo grupių posėdžiuose ir kitoje veikloje. MKSA
atstovas LSAS taryboje, prezidentų klube – Edvinas Šalčiūnas. Per šiuos metus dalyvauta visuose
tarybos posėdžiuose, prezidentų klubo renginiuose, 2 kongresuose, konvencijoje.
MKSA labai aktyviai dalyvavo Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritasis
stalas“ susirinkimuose ir neliko nuošaly sprendžiant svarbius reikalus; dalyvavo „Jaunimo
organizacijų mugėje“ visada lankosi susirinkimuose bei reiškia savo nuomonę. Čia studentų
interesams miesto lygmeniu atstovavo Edvinas Šalčiūnas.
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4. STUDIJŲ PROGRAMOS
4.1 Studijų programų rengimas ir vertinimas
Šiuo metu studijų programų registre (4.1.1. lentelė) įregistruotos 33 Marijampolės
kolegijos studijų programos. Dalis iš jų planuojamos išregistruoti, kai baigs studijas paskutinė
studentų laida: Vokiečių ir antrosios užsienio kalbos (anglų arba rusų) pedagogika (65304H110),
Dailės ir technologijų pedagogika (65302M105), šios programos neperregistruotos nauju kodu.
Vietoje minimos Dailės ir technologijų pedagogikos (valstybinis kodas 65302M105) įregistruota iš
esmės pertvarkyta studijų programa tuo pačiu pavadinimu (naujas kodas 653X13015).

4.1.1.lentelė. Studijų programų registre įregistruotos Marijampolės kolegijos studijų
programos
(Šaltinis:http://www.aikos.smm.lt/aikos/svietimo_ir_mokslo_institucijos.htm?m=institution&a=listRelatedProgramsAn
dCertificates&id=211967140)

SENAS
NAUJASIS
PROGRAMO VALSTYBINI
S KODAS
S KODAS
65301M104

653X14003

65302M105

PROGRAMOS PAVADINIMAS

AKREDITAVIM
O TERMINAS

Muzikospedagogika

2015-08-17

Dailėsirtechnologijųpedagogika

2012-08-31

65303S124

653N44002

Buhalterinėapskaita

2015-08-17

65303S128

653N10001

Maitinimo verslo organizavimas

2015-08-17

65303S129

653N17002

Verslo informacinėssistemos

2015-08-17

65303S130

653N10002

Verslo vadyba

2015-08-17

65303S166

653N28002

Kultūrinėsveiklosvadyba

2015-08-17

65303S193

653N30001

Finansai

2015-08-17

65303S305

653N80002

Turizmoadministravimas

2014-12-31

65303T118

653E21004

Automobiliųirtraktoriųtechniniseksploatavim 2013-12-31
as

65304H108

653X13001

Anglųirantrosiosužsieniokalbos
(vokiečiųarbarusų) pedagogika
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SENAS
NAUJASIS
PROGRAMO VALSTYBINI
S KODAS
S KODAS
65304H109

653X13002

65304H110

PROGRAMOS PAVADINIMAS

AKREDITAVIM
O TERMINAS

Lietuvių kalbos ir tikybos pedagogika

2014-12-31

Vokiečiųirantrosiosužsieniokalbos
(anglųarbarusų) pedagogika

2013-12-31

65305S207

653L50002

Socialinisdarbas

2013-12-31

65306B201

653D77001

Žemėsūkiotechnologija

2014-12-31

65307S101

653X11001

Ikimokyklinisugdymas

2013 -12-31

65307S103

653X12001

Pradiniougdymopedagogika

2013 -12-31

65307S113

653X16001

Socialinėpedagogika

2015-12-31

65307S124

653X13003

Informatikospedagogika

2014-12-31

65308T205

653J44001

Siuviniųtechnologija

2015-08-17

653E15008

Informaciniųsistemųtechnologijos

2015-06-17

653E21012

Vežimokeliųtransportutechnologijos

2015-06-17

653L10003

Ekonomika

2014-06-30

653M90013

Teisė

2014-06-30

653N10006

Maitinimo verslo
organizavimasakreditavimas atnaujinus:
2012-03-20 Nr.SV6-11

2015-06-17

653N10008

Verslo valdymas
2015-06-17
akreditavimasatnaujinus: 2012-09-26 , SV647

653N17003

Verslo informacijos sistemos

2015-06-17

akreditavimas atnaujinus: 2012-03-20
Nr.SV6-11
653N20021

Kultūros ir sportovadyba
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SENAS
NAUJASIS
PROGRAMO VALSTYBINI
S KODAS
S KODAS

PROGRAMOS PAVADINIMAS

AKREDITAVIM
O TERMINAS

653N23007

Įmoniųirįstaigųadministravimas

2013-04-30

653U60003

Taikomosios užsieniokalbos

2014-04-30

653W10002

Įvaizdžiostilistas

2014-03-31

653X13015

Dailėsirtechnologijųpedagogika

2014-02-14

653X14008

Šokiopedagogika

2015-06-17

Per 2010-2011, 2011-2012 mokslo metus(iki 2012 metų gruodžio 31 d.) parengta ir
akredituota 13 naujų studijų programų (4.1.1 lentelė baigiama programomis, turinčiomis tik naujus
valstybinius kodus).
Informacija apie strateginio plano vykdymą rengiant ir akredituojant programas pateikta
4.1.2 lentelėje.

Veiksmai
1.1.3. Naujų,
regiono poreikius
atitinkančių,
koleginių studijų
programų rengimas

4.1.2. lentelė. Studijų programų akreditavimas
Informacija apie įvykdymą
Komentaras, siūlymai dėl
tolimesnių veiksmų
Siekiant užtikrinti studijų programų
kokybę, 2012 m. gegužės 16 d.
Akademinėje taryboje priimtas
nutarimas (Nr.AT-11/12-33)
suformuoti darbo grupę įvertinti
naujai rengiamų studijų programų
atitiktį bendriesiems ir specialiesiems
(jei tokie nustatyti) reikalavimams
studijų programoms.
Parengta, 2012-04-25 (SKVC
direktoriaus įsakymas Nr.SV6-18)
akredituota socialinių mokslų studijų
srities programa Kultūros ir sporto
vadyba (v.k. 653N20021)
Akredituota iki 2015-06-17
Parengta, 2012-04-04 (SKVC
direktoriaus įsakymas Nr.SV6-16)
akredituota technologijos mokslų
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Veiksmai

Informacija apie įvykdymą

Komentaras, siūlymai dėl
tolimesnių veiksmų

studijų srities programa
Informacinių sistemų technologijos
(v.k. 653E15008). Akredituota iki
2015-06-17.
Parengta , 2012-04-25 , (SKVC
direktoriaus įsakymas Nr.SV6-18),
akredituota technologijos mokslų
studijų srities programa Vežimo
kelių transportu technologijos.
Akredituota iki 2015-06-17.
Parengta ir 2012-01-08 Akademinės
tarybos nutarimu Nr. AT 9-4
patvirtinta technologijos mokslų
studijų srities programa Maisto
technologija.

Išorinio vertinimo metu 2012-05-30
ekspertų programa įvertinta
neigiamai (surinko 10 taškų).
Nepatenkinamai įvertinti materialieji
ištekliai, programos tikslai ir
numatomi rezultatai, programos
sandara. Nurodyta, kad kolegija yra
pasirengusi vykdyti viešojo
maitinimo technologijų programą.

PRADĖTOS RENGTI ŠIOS
NAUJOS STUDIJŲ
PROGRAMOS:
Finansai ir ekonomika(socialinių
mokslų studijų sritis).

2011 m. priėmimo rezultatams
parodžius, kad programa
nepasiteisino, studijos nepradėtos
vykdyti; pagal siūlymą programa
pertvarkoma, jungiant su mažėjančio
populiarumo programa Finansai.
Tikimasi, kad iki 2013 m. priėmimo
pradžios bus spėta naują programą
akredituoti ir įregistruoti.

Kineziterapija (biomedicinos
mokslų studijų sritis).

2012 m. gegužės 16 d. programa
patvirtinta Akademinės tarybos
nutarimu Nr. AT-11/12-33. „Dėl
kineziterapijos studijų programos“.
2012-12-19 gautas LR Sveikatos
apsaugos ministerijos asmens
sveikatos departamento leidimas
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Veiksmai

Informacija apie įvykdymą

Komentaras, siūlymai dėl
tolimesnių veiksmų
vykdyti šią programą, absolventams
būtų suteikiama kineziterapeuto
profesinė kvalifikacija, įrašoma į
išduodamą diplomą. Tai nauja
krypčių grupė kolegijai, todėl 2013
metais akreditacijos proceso metu
laukiama išorinio vertinimo.

Viešasis maitinimas (technologijos
mokslų studijų sritis).

Programa rengiama atsižvelgiant į
2012 m. vykusio maisto
technologijos programos išorinio
vertinimo ekspertų pastabas.

Kūrybinė komunikacija(socialinių
mokslų studijų sritis).
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo
pedagogika (socialinių mokslų
studijų sritis).
Psichologija (socialinių mokslų
studijų sritis).

1.1.7.Vykdomų
2012 m. vykdytas Įmonių ir įstaigų 2013 m. sausio mėnesį gautos
studijų
programų administravimo studijų programos preliminarios ekspertų išvados.
akreditavimas
akreditavimas: savianalizė, 2012-1122 tarptautinių ekspertų išorinis
vertinimas.
Artėjant akreditavimo laikotarpio Sudarytos savianalizės darbo grupės.
pabaigai, pradėta vykdyti šių studijų
programų savianalizė:
•

•
•

•

Taikomosios
užsienio 2012-10-17
kalbos. Akredituota iki 201406-30.
Įvaizdžio
stilistas. 2013-01-11
Akredituota iki 2014-03-31.
Automobilių ir traktorių 2012-10-23
techninis eksploatavimas.
Akredituota iki 2013-12-31.
Socialinis
darbas
Akredituota iki 2013-12-31.
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Veiksmai

Informacija apie įvykdymą

Komentaras, siūlymai dėl
tolimesnių veiksmų

Ikimokyklinis
ugdymas
Akredituota iki 2013-12-31.
Pradinio ugdymo pedagogikos,
Lietuvių
kalbos
ir
tikybos
pedagogikos studijų programos
nebebus teikiamos akredituoti.
•

2012-11-13
Pasikeitus teisės aktams dėl
pedagogų rengimo ir sumažėjus jų
populiarumui, programos keičiamos
naujomis; šios nebegali būti
vykdomos.

2012 m. parengtos ir akredituotos 3 naujos studijų programos, į jas vykdytas priėmimas:
Informacinių sistemų technologijos, Kultūros ir sporto vadyba, Vežimo kelių transportu
technologijos. Pastaroji programa nepradėta vykdyti, nes jos nepasirinko reikiamas kiekis
stojančiųjų. Būtinas geresnis marketingas, nes yra šios srities specialistų trūkumas darbo rinkoje.
Palyginimui: 2011 m. – parengtos ir akredituotos 6 naujos studijų programos: Dailės ir
technologijų pedagogika, Įvaizdžio stilistas, Ekonomika, Taikomosios užsienio kalbos, Teisė, Šokio
pedagogika (iš jų dvi, paskelbus priėmimą, iš pirmo karto nesurinko reikiamo studentų skaičiaus).
2012 m. ypatingi tuo, kad pradėta ruoštis akredituoti daug vykdomų studijų programų, šis
procesas tęsis 2013 metais.

4.2. Studentų priėmimo rodikliai
Analizuojami 2009-2012 m. rodikliai. Tai laikotarpis, kai visi studentai priimti
vadovaujantis naujuoju Mokslo ir studijų įstatymu.
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4.2.1 pav. Priimtųjų skaičiaus kaita
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Bendras priimtųjų kiekvienais metais (4.2.1 pav.) vidurkis – 419, priimtų į valstybės
finansuojamas vietas – 200, o į valstybės nefinansuojamas – 219.
Per šį laikotarpį ryškiausias pokytis – studijuoti valstybės finansuojamose ir valstybės
nefinansuojamose vietose priimtųjų skaičiaus santykis. Nuo 1,8 santykio 2009 m. jis pasikeitė iki
0,58. Reikia pabrėžti, kad šis santykis per paskutinius dvejus metus stabilizavosi (santykis 2011 m.
ir 2012 m. toks pat). Tai įvyko dėl tinkamos mokyklos politikos keičiant ir atnaujinant studijų
programas. Stengtasi, kad kiek galima daugiau programų galėtume pasiūlyti ne iš socialinių mokslų
srities. Šioje srityje konkuruoti su universitetais sudėtinga, nes kaip tik šios srities studijos
universitetuose populiariausios.
Bendram priimtųjų skaičiaus kitimui įtakos turi daug faktorių, kurių pagrindiniai – siūlomų
studijų programų patrauklumas ir demografinė situacija. Demografinės situacijos valdyti negalime,
todėl pagrindinis dėmesys – studijų programų patrauklumo didinimui. Šioje srityje atliekama tikrai
daug darbo, todėl bendras priimtųjų skaičius nenukrito žemiau žemiausio – 2010 m. – lygio.
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4.2.2 pav. Studijų formos pasirinkimas
Santykis stabilizavosi dėl naujų, patrauklių, kad ir ne technologijų studijų krypties, studijų
programų Edukologijos ir socialinio darbo fakultete (Šokio pedagogika, Kultūros ir sporto vadyba,
taikomosios užsienio kalbos).
Apibendrinant galima pasakyti, kad kaip ir visose aukštosiose mokyklose, taip ir pas mus,
priimtųjų skaičius mažėja, nes kiekvienais metais mažėja abiturientų skaičius. Būtina pabrėžti, kad
pasirinkta taktika kiekvienais metais siūlyti vis naujas, patrauklesnes studijų programas pasiteisina,
nes priimtųjų skaičius mažėja natūraliai.
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4.3 Bendrieji studentų kaitos rodikliai
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4.3.1 pav. Bendrieji studentų kaitos rodikliai

Bendrojo studentų skaičiaus kaita - tai priimtųjų skaičiaus kaitos atspindys (4.3.1 pav.).
Kiekvienais metais priimama mažiau studentų, todėl ir bendras skaičius mažėja. Kadangi
ankstesniais metais priimtųjų būdavo daugiau, tai analizuojamame laikotarpyje išleidžiama daugiau
baigusių studijas. Tai dar labiau spartina bendrą studentų skaičiaus mažėjimą. Pvz., 2012 m. buvo
išleista 418 absolventų, priimta tik 387 pirmakursiai. Skirtumas tarp 2011 m. ir 2012 m. bendro
skaičiaus gerokai didesnis dėl studentų „nubyrėjimo“. Apie tai – kitame skyriuje.
Studentų skaičiaus pagal studijas santykis nesikeičia (4.3.2. pav.).
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4.3.2 pav. Studentų skaičius pagal studijų formas
Ir toliau sparčiai mažėja ištęstinių studijų studentų skaičius. Mažėjimą lemia tai, kad ir
priimama į šias studijas mažiau. Preliminarios apklausos rodo, kad vis sudėtingiau studijuoti
ištęstiniu būdu dėl darbdavių nenoro išleisti studentus į sesijas ar konsultacijas.
Skirtumas tarp studentų skaičiaus fakultetuose vis labiau mažėja (4.3.3 pav.). Tai lemia daug
faktorių: priimtųjų skaičius, baigusiųjų studijas skaičius, „nubyrėjimas“.
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4.3.3 pav. Studentų skaičius fakultetuose

4.4 Studentų „nubyrėjimas“ ir jo priežastys
VTF studentų „nubyrėjimas“ 2011/2012 m. m. ir jo priežastys
2011-2012 m. m. Verslo ir technologijų fakultete iš studentų sąrašų buvo išbraukti
137(16,93 %) studentai, iš jų 45 (10,82% ) nuolatinių studijų ir 92 (23,41%) ištęstinių studijų
studentai. Bendras išbrauktų studentų skaičius lyginant su 2010-2011 m. m. didėja, nors 2010-2011
m. m. palyginus su 2009-2010 m. m. bendras išbrauktųjų skaičius buvo sumažėjęs (2009-2010 m.
m. išbraukta 97 (21,61%) studentai, 2010-2011 m. m. – 78 (19,01%) studentai).
2011-2012 m. m. fiksuotas mažiausias nuolatinių studijų studentų „nubyrėjimas“ nuo
2009-2010 m. m., išbraukti 45 studentai, kas sudarė 10,82% visų nuolatinių studijų studentų.
Daugiausiai nuolatinėse studijose išbraukta pirmo kurso studentų – 28 (19,31%), iš kurių didžiausią
dalį sudarė 7 (24,14%) išbrauktieji iš Automobilių ir traktorių techninio eksploatavimo, 5 (23,80%)
- Įmonių ir įstaigų administravimo, 5 (26,32%) - Finansų, 4 (14,81%) – Žemės ūkio technologijos
studijų programų. Pagrindinės nuolatinių studijų programų pirmo kurso studentų išbraukimo
priežastys yra nepažangumas ir pačių studentų prašymai išbraukti dėl finansinių problemų.
Analizuojamu laikotarpiu fiksuotas didžiausias ištęstinių studijų studentų „nubyrėjimas“
nuo 2009-2010 m. m. Lyginant su praėjusiais mokslo metais, studentų „nubyrėjimas“ padidėjo
daugiau kaip tris kartus - nuo 7,51% iki 23,41%. 29 (34,12%) studentai išbraukti iš Verslo
vadybos, 15 (38,46%) iš Įmonių ir įstaigų administravimo, 15 (16,3%) iš Automobilių ir traktorių
techninio eksploatavimo ištęstinių studijų programų studentų sąrašų. 2010-2011 m. m. nebuvo
išbrauktas nė vienas Turizmo administravimo studijų programos studentas, o 2011-2012 m. m.
“nubyrėjo” 6 (46,15%) studentai. Daugiausiai “nubyrėjo” pirmo ir antro kursų ištęstinių studijų
programų studentų.
Pagrindinės ištęstinių studijų programų studentų išbraukimo priežastys - nepažangumas ir
finansinių įsipareigojimų kolegijai nevykdymas.
Išsamesnė informacija apie studijų nutraukimą pateikta 4.4.1 lentelėje.
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4.4.1. lentelė. Studentų „nubyrėjimas“ 2009-2012 metais.
Studijų programos
pavadinimas

2009-2010 m. m.
Išbrauktų
studentų
sk.

%

2010-2011 m. m.
Išbrauktų
studentų
sk.

2011-2012 m. m.

%

Išbrauktų
studentų sk.

%

Nuolatinės studijos
Automobilių ir
traktorių techninis
eksploatavimas
Buhalterinė apskaita
Įmonių ir įstaigų
administravimas
Finansai
Maitinimo verslo
organizavimas
Turizmo
administravimas
Verslo informacijos
sistemos
Verslo vadyba
Žemės ūkio
technologija
Iš viso:

12

20,69

10

15,87

9

12,32

4

5,8

3

5,56

5

10,42

-

-

1

6,25

6

16,67

2

10,52

2

6,67

7

14,58

3

6,52

5

12,82

5

17,86

14

20

5

6,10

5

5,88

5

12,82

2

5,88

2

10

10

12,34

15

29,41

1

4,17

1

5

3

9,68

5

9,26

11,50

45

10,82

15

16,3

9

13,64

15

38,46

7

20,59

6

20

6

46,15

29

34,12

5

12,5

92

23,41

51

12,20
46
Ištęstinės studijos

Automobilių ir
traktorių techninis
10
10,64
1
0,98
eksploatavimas
Buhalterinė apskaita
11
10,78
4
5,64
Įmonių ir įstaigų
5
3,33
administravimas
Finansai
5
11,36
4
10,81
Maitinimo verslo
8
9,64
7
11,29
organizavimas
Turizmo
*
*
administravimas
Verslo vadyba
8
7,92
5
5,38
Žemės ūkio
4
8,16
6
9,31
technologija
Iš viso:
46
9,41
32
7,51
Pastabos:
- neskelbtas studentų priėmimas į nurodytas studijų programas;
* neišbrauktas nė vienas studentas.
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2011-2012 m. m. be pagrindinių studentų „nubyrėjimo“ priežasčių (nepažangumo ir
finansinių įsipareigojimų kolegijai nevykdymo), patiems studentams prašant buvo išbraukta 13
(28,88%) nuolatinių studijų ir 12 (13,04%) ištęstinių studijų studentų. Pagrindinės pačių studentų
išstojimo priežastys nurodomos šios:
• finansinės problemos (N, I);
• asmeninės ir šeimyninės problemos (N,I);
• sudėtinga derinti darbą ir studijas (N, I);
• išvykimas dirbti į užsienį (N, I);
• motyvacijos stoka (N, I);
• nesugebėjimas dirbti savarankiškai (N, I);
• įvairios kitos priežastys (N, I).
ESDF studentų „nubyrėjimas" 2011/2012 m. m. ir jo priežastys
2011/2012 m. m. iš ESDF studentų sąrašų buvo išbraukti 43 studentai (2009/2010 m. m. 51 studentas, 2010/2011 m. m. - 42 studentai). Bendras išbrauktų studentų skaičius ištęstinėse
studijose mažėja, o nuolatinėse studijose - didėja.
Nuolatinėse studijose „nubyrėjo" 19 studentų ir tai sudarė 6,3 % viso nuolatinių studijų studentų
skaičiaus (2009/2010 m. m. „nubyrėjo" 15 studentų, t.y. 3,8 % nuolatinių studijų studentų skaičiaus,
2010/2011 m. m. „nubyrėjo" 17 studentų, t. y 5,0 % nuolatinių studijų studentų skaičiaus). Nuo
2009/2010 m. m. iki 2011/2012 m. m. „nubyrėjusių" nuolatinių studijų studentų skaičius kasmet
padidėja dviem studentais. Tai leidžia teigti, kad „nubyrėjimo" procesas nežymiai didėja ir išlieka
beveik stabilus.

4.4.2. lentelė. Studentų „nubyrėjimas“ 2009-2012 metais.
Studijų programos
pavadinimas

Anglų ir antrosios užsienio k.
(vokiečių arba rusų)
pedagogika
Taikomosios užsienio kalbos
Teisė
Lietuvių kalbos ir tikybos
pedagogika
Muzikos pedagogika
Dailės ir technologijų pedagogika
Įvaizdžio stilistas
Socialinis darbas
Pradinio ugdymo pedagogika

2010-2011 m.m.
2009-2010 m.m.
%
%
Nubyrėjusių
sk.
Nubyrėjusių sk.
Nuolatinės studijos
3
6,5
3
9,1

2011-2012 m.m.
%
Nubyrėjusių sk.

1

5,3

1

2,8

1

2,9

4
3
-

21,2
15,9
-

2
4

9,1
9,8

1
1

7,1
4,8

1
-

5,3
-

2
-

2,8
-

5
1

5,6
4,0

3
1

15,9
5,3
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Ikimokyklinis ugdymas
Socialinė pedagogika
Kultūrinės veiklos vadyba
Informatikos pedagogika
Iš viso:

1
2
15

Lietuvių kalbos ir tikybos
pedagogika
Taikomosios užsienio kalbos
Teisė
Dailės ir technologijų
pedagogika
Įvaizdžio stilistas
Socialinis darbas
Pradinio ugdymo pedagogika
Ikimokyklinis ugdymas
Socialinė pedagogika
Kultūrinės veiklos vadyba
Muzikos pedagogika
Informatikos pedagogika
Vokiečių ir antrosios užsienio
k. (anglų arba rusų)
pedagogika
Iš viso:

3

5
2,5
40
3,8
17
Ištęstinės studijos
21,5
0

7,8
5,0

1
3
2
19

5,3
15,9
10,6
-

0

8

22,4

10

33,4

3

3,6

1
4
-

2,8
11,2
-

6
5
4
0
5
3
0
0

5,1
14,3
7,55
0
7,94
75,0
0
0

3
1
2
4
8
0
3
1

2,6
3,6
4,8
4,7
15,1
0
30
16,7

1
2
2
3
3
-

2,8
5,6
5,6
8,4
8,4
-

36

8,3

25

6,7

36

Ištęstinėse studijose 2011/2012 m. m. buvo išbraukti 36 studentai ir tai sudarė 8,6 % viso
ištęstinių studijų studentų skaičiaus (2009/2010 m. m. buvo išbraukti 36 studentai, t.y. 8,3 % viso
ištęstinių studijų studentų skaičiaus, 2010/2011 m. m. - 25 studentai, t.y. 6,7 % viso ištęstinių
studijų studentų skaičiaus). 2009/2010 m. m. ir 2011/2012m.m. studentų „nubyrėjimas" išlieka
vienodas, bet lyginant su 2010/2011 m. m. jis daug (11 studentų) didesnis. Taigi, ištęstinių studijų
studentų „nubyrėjimo" tendencijos per trejus metus išlieka beveik nepakitusios.
Pagal studijų programas 2011/2012 m. m. iš nuolatinių studijų daugiausiai išbraukta
studentų iš Taikomųjų užsienio kalbų studijų programos - 4 studentai (21,2 %) bei iš Socialinio
darbo, Teisės ir Socialinės pedagogikos studijų programų po 3 studentus (15,9 %). 2009/2010 m. m.
daugiausiai nuolatinių studijų studentų išbraukta iš Dailės ir technologijų pedagogikos studijų
programos - 4 (9,8%), o 2010/2011 m. m. - iš Socialinės pedagogikos studijų programos - 5
studentai (7,8 %) bei iš Socialinio darbo studijų programos - 5 studentai (5,6 %). Pateikti duomenys
rodo, kad 2011/2012 m. m. nuolatinių studijų studentų „nubyrėjimas" lyginant pagal studijų
programas neišskiria atskiros studijų programos, jų skaičius svyruoja nuo 0 iki 4 studentų.
Iš ištęstinių studijų 2011/2012 m. m. daugiausiai išbraukta studentų iš Lietuvių kalbos ir
tikybos pedagogikos studijų programos - 8 studentai (22,4 %). 2009/2010 m. m. daugiausiai
ištęstinių studijų studentų išbraukta iš Dailės ir technologijų pedagogikos studijų programos - 10
(33,4%), o 2010/2011 m. m. - iš Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos - 8 studentai (15,1
%). Pateikti duomenys rodo, kad 2011/2012 m. m. ištęstinių studijų studentų „nubyrėjimas"
lyginant su ankstesniais dvejais metais pagal atskiras studijų programas neturi žymaus didėjimo ar
mažėjimo tendencijų, jis priklauso nuo konkrečią studijų programą pasirinkusių studentų
kontingento.
Pagrindinės 2011/2012 m. m. studentų išbraukimo iš sąrašų priežastys nurodomos
asmeninės, tą teigia 34, t.y. 78,2 % studentų. Kur kas mažesnis skaičius – 5, t.y. 11,5 % studentų –
negrįžę po akademinių atostogų bei 4, t.y. 9,2 % studentų išbraukti, kaip turintys 4 ir daugiau
akademinių įsiskolinimų.
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5.PARAMA STUDENTAMS
5.1.Finansinė parama
Siekiant Marijampolės kolegijos pirmakursius supažindinti su Marijampolės apskritimi,
lengviau pritapti naujoje aplinkoje, Studentų atstovybė organizavo pirmo kurso studentų
socializacijai „Fuksų stovyklą“. Šiam tikslui 2012 metais skirta 300 Lt stovyklautojams.
Kolegijos studentų Akademinių grupių seniūnų mokymams skirta 300 Lt.
Bendra studentų atstovybei skirta suma – 3300 Lt.

5.2. Finansinė, socialinė ir metodinė – pedagoginė parama studentams
Verslo ir technologijų fakultete
Fakulteto studentams teikiama finansinė, socialinė, metodinė-pedagoginė parama.
Finansinė parama.
• Skatinamosios stipendijos iki 2,5 BSI mokamos už studijų rezultatus. 2012 m. VTF
studentams išmokėta 63091,00 Lt.
• Vienkartinės išmokos iki 1,0 BSI ne dažniau kaip 1 kartą per semestrą gali būti skiriamos
dėl labai sunkios materialinės padėties, esant materialiesiems nuostoliams, vaiko gimimo
proga, šeimos narių mirties atveju (iki 1,5 BSI). 2012 m. 4 VTF studentams išmokėta 650,00
Lt.
• Premijos gali būti skiriamos įvairių konkursų nugalėtojams, renginių organizatoriams,
aktyviai dalyvaujantiems meninės saviraiškos, studentų atstovybės, sporto ir kt. veikloje.
2012 m. 18 VTF studentų išmokėta 1358,00 Lt.
• Vardinės stipendijos. 2012 m. buvo įsteigtos 2 vardinės stipendijos - UAB „Alga“ (200
Lt/mėn.) ir Marijampolės „Rotary“ klubo (120 Lt/mėn.). UAB „Alga“ vardinė stipendija
paskirta Turizmo administravimo studijų programos studentei Daivai Jurgilevičiūtei,
Marijampolės „Rotary“ klubo - Finansų studijų programos studentėms Oksanai
Vaškevičiūtei ir Agnei Eklerytei.
• Valstybės remiamos paskolos. Studentai gali pretenduoti į paskolą studijų kainai sumokėti,
gyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis.
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Socialinė parama.
• Bendrabutis. Bendrabutyje sudarytos geros buitinės bei higienos sąlygos. Studentams skirti
kambariai 2011 m. kapitališkai suremontuoti, kiekviename aukšte įrengtos ir įranga
aprūpintos virtuvės, įrengti dušo kambariai. Visi fakulteto studentai turi galimybę gyventi
bendrabutyje dviviečiuose arba triviečiuose kambariuose. Vienos vietos kaina triviečiame
kambaryje - 90 Lt, viso kambario kaina – 270 Lt. Dviviečiame kambaryje kaina vienam
asmeniui - 95 Lt, viso kambario kaina – 190 Lt. 2012 metais bendrabutyje gyveno 71 VTF
studentas.
Metodinė-pedagoginė parama.
• Mokslo metų pradžioje parengiamas ir skelbiamas kolegijos tinklapyje, katedrų ir fakulteto
informacijos stenduose studijų proceso grafikas, egzaminų sesijos laikas.
• Egzaminų sesijos tvarkaraščiai sudaromi atsižvelgiant į studentų poreikius, egzaminų datas
studentai derina su dalykų dėstytojais ir prodekane studijoms.
• Neišlaikytus egzaminus sesijos metu leidžiama vieną kartą perlaikyti nemokamai suderinus
tik su dėstytoju. Studentui leidžiama pakartotinai perlaikyti tris sesijos metu neišlaikytus
egzaminus (įskaitas, savarankiškus darbus (projektus). Už papildomą dalyko studijų
konsultavimą ir įvertinimą turi būti mokamas nustatyto dydžio mokestis. Egzamino
perlaikymui studento motyvuotu prašymu gali būti sudaryta vertinimo komisija. Po
egzaminų sesijos likusias akademines skolas leidžiama likviduoti iki kitos sesijos pradžios.
• Studentai konsultuojami jiems pageidautina forma (katedrose, elektroniniu paštu, susitinkant
su dalykų dėstytojais ir kt.). Konsultavimo grafikai mokslo metų pradžioje skelbiami
kolegijos tinklapyje, katedrose ir jų informacijos stenduose.
• Galima rinktis pageidaujamą specializaciją.
• Galima rinktis laisvai pasirenkamus dalykus iš 139 siūlomų dalykų sąrašo, skelbiamo
kolegijos tinklapyje, katedrų ir fakulteto informacijos stenduose.
• Dirbantiems studentams bei studentėms, auginančioms mažamečius vaikus, sudarytos
galimybės studijuoti pagal individualų studijų grafiką.
• Studentus, pradėjusius studijuoti einamaisiais metais, su studijų tvarka, programa,
alternatyviai ir laisvai pasirenkamais dalykais supažindina kuruojanti katedra. Per pirmąją
paskaitą dalyko dėstytojas studentams pateikia dėstomo dalyko (modulio) aprašą.
Supažindina su numatomais studijų rezultatais, pristato vertinimo metodus ir tvarką.
Tarptautinių studijų ir ryšių skyrius studentus informuoja apie judrumo galimybes.
• Baigiamųjų kursų studentai priešpaskutinio semestro pradžioje supažindinami su baigiamųjų
darbų rengimo tvarka. Galima rinktis baigiamojo darbo temas (baigiamojo darbo temą gali
siūlyti ir studentas) ir vadovus.
• Studentai gali naudotis informacinių technologijų paslaugomis–kompiuteriais skaitykloje,
informacinių technologijų centre, centrinių rūmų ir inžinerijos korpuso vestibiuliuose (veikia
belaidis internetas).
• Įskaitomi studijų rezultatai, įgyti kitose aukštosiose mokyklose, anksčiau įgyti Marijampolės
kolegijoje.
• Studentai skatinami dalyvauti mokslo taikomuosiuose tyrimuose, rengti ir skaityti
konferencijose dalykinius pranešimus.
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Bibliotekoje ir skaitykloje kaupiami dėstytojų parengti metodiniai darbai, mokymo ir
mokymosi medžiaga, užduotys savarankiškiems darbams. Dalis metodinių leidinių yra
išleisti elektroninėje versijoje. Skaitykloje studentai gali naudotis esamais metodiniais
darbais. Dalis dėstytojų parengtos studijų medžiagos patalpinta FTP serveryje, įrašyta
laikmenose.
5.2.1. lentelė. VTF dėstytojų 2012 m. išleisti leidiniai.

Dėstytojo vardas ir
pavardė

Leidinio pavadinimas

Leidyklos
pavadinimas

Tiražas,
egz.

Mokymo (si) rinkinys „Bendroji statistika“.
Piko valanda
40
ISBN 978-609-422-066-1
Mokymo (si) rinkinys „Duomenų bazių
Daiva Kalvaitienė
projektavimas“.
Piko valanda
40
ISBN 978-609-422-067-8
Mokymo (si) rinkinys „Elektroninės skaičiuoklės
Dalia Visockienė
versle.
Piko valanda
40
ISBN 978-609-422-067-8
Mokymo (si) rinkinys „Objektinis programavimas“.
Vilma Riškevičienė
Piko valanda
40
ISBN 978-609-422-068-5
Projekto „Studijų kokybės gerinimas mokymo(si) visą gyvenimą kontekste“, SFMIS VP1-2.2-ŠMM-07K-01-027 įgyvendinimo metu parengtos ir išleistos mokymo(si) knygos
Antanina Laukaitienė
Mokomoji knyga „Patiekalų ruošimo technologijos
UAB „Vitae
500
pagrindai“
Litera“,
ISBN 978-609-454-023-3
Rasa Melville
Mokomoji knyga „Gamybos organizavimas
UAB „Vitae
500
maitinimo įmonėse“
Litera“,
ISBN 978-609-454-022-6
Regina Andriukaitienė, Mokomoji knyga „Aptarnavimas paslaugų įmonėse“ UAB „Vitae
500
Danguolė Baltrūnaitė,
ISBN 978-609-454-044-8
Litera“,
Rasa Melville
Aušra Gabrevičienė

•

•

•

•

Bibliotekos fonduose yra 15746 įvairių pavadinimų vadovėliai (120 egz. užsienio kalba) ir
informacijos leidiniai. Prenumeruojami 22 dalykiniai žurnalai, sąvadai, taip pat ir užsienio
kalbomis: Lithuanian Business Review, Harvard Business Review ir kt. Skaitykloje
sukauptas fondas – žodynai, enciklopedijos, žinynai, mokymo priemonės ir kiti leidiniai,
reikalingi studentų savarankiškam darbui, saviugdai. Studentai gali naudotis reikalingais
leidiniais savarankiškam darbui. Literatūros sąrašai pateikiami privalomųjų ir pasirenkamųjų
dalykų programų rekomenduojamosios literatūros sąrašų lentelėse.
Bibliotekos elektroninio katalogo serveryje saugoma virš 17 000 bibliotekos įrašų (paiešką
šiame kataloge galima atlikti adresu: http://colledge.library.lt, El. paštas
vtf.biblioteka@mkolegija.lt. Bendrojoje skaitykloje yra 40 darbo vietų, internetinėje
skaitykloje – 8 darbo vietos.
Galima naudotis elektroninės bibliotekos e.LIBRARY.lt
paslaugomis. Mokslinių
publikacijų atvira prieiga užtikrinama per atviros prieigos archyvus bei talpyklas. Fakulteto
bibliotekoje nemokamai galima naudotis „Valstybės žinios“, „Lietuvos statistikos
metraštis“, „Computer Bild“ elektronine versija.
Suformuota praktinio mokymo sistema - įkurtos mokomosios praktinio mokymo įmonės,
vykdančios realią veiklą: praktinio mokymo firma “UAB Marko Mantingėlė”, mokomasis
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turizmo informacijos centras “Marko TIC”, mokomoji prekybos įmonė “Marko verslas”,
mokomoji studentų kavinė, įkurtos laboratorijos.
Galimybė dalyvauti Erasmus studentų mobilumo veikloje. 2012 m. 12 fakulteto studentų
dalyvavo ERASMUS mainų programoje, studijavo ir atliko praktikas užsienyje (žr. 5.2.2,
5.2.3, 5.2.4 lenteles).

5.2.2. lentelė. Informacija apie studentus, studijavusius pagal Erasmus studijų mainų programą.
Eil.
Nr.

Studento pavardė,
vardas

1.

Astrauskaitė Dovilė

2.

Bielevičiūtė Agnė

3.

Chmiliauskaitė
Vaida

4.

Stebuliauskaitė
Rosita

5.

Jančytė Živilė

Studijų programa,
grupė
Turizmo
administravimas,
TA10NS
Turizmo
administravimas,
TA10NS
Turizmo
administravimas,
TA10NS
Turizmo
administravimas,
TA10NS
Įmonių ir įstaigų
administravimas,
AD10NS

Šalis, institucija
Bulgarija, Dobrich
Tarptautinis
universitetinis koledžas
Bulgarija, Dobrich
Tarptautinis
universitetinis koledžas
Bulgarija, Dobrich
Tarptautinis
universitetinis koledžas
Bulgarija, Dobrich
Tarptautinis
universitetinis koledžas
Bulgarija, Dobrich
Tarptautinis
universitetinis koledžas

Studijų pagal Erasmus
mainų programą
laikotarpis
2012 m. vasario – balandžio
mėn.
2012 m. vasario – balandžio
mėn.
2012 m. vasario – balandžio
mėn.
2012 m. vasario – balandžio
mėn.
2012 m. vasario – balandžio
mėn.

5.2.3 lentelė. Informacija apie studentus, 2012 m. m. išvykusius atlikti Erasmus mobilumo praktiką.
Eil.
Nr.

Studento pavardė,
vardas

1.

Aukštuolytė Silvija

2.

Dobilaitė Gintarė

3.

Navickaitė Kristina

4.

Paukštytė Aušrinė

5.

Kulbokaitė Greta

Studijų programa,
grupė

Šalis, institucija

Turizmo
administravimas,
TA10NS
Turizmo
administravimas,
TA10NS
Turizmo
administravimas,
TA10NS

Graikija, Chalkidikė
Aegean Melathron
viešbutis
Vokietija, Nostalgie
Hammerhof
restoranas(Erasmus)
Graikija, Kreta Santa
Marina viešbutis

Turizmo
administravimas,
TA11NS
Turizmo
administravimas,
TA10IS

Graikija
Graikija
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5.2.4. lentelė. Informacija apie studentus, 2012 m. m. išvykusius į profesinės veiklos praktiką
užsienyje.
Eil.
Nr.

Studento pavardė,
vardas

1.

Blažaitytė Monika

2.

Chmieliauskaitė Vaida

•
•
•

•

Studijų programa,
grupė
Turizmo
administravimas,
TA10NS
Turizmo
administravimas,
TA10NS

Šalis, institucija
Graikija, Kreta
Iberostar Crete Marine
viešbutis
Graikija, Kreta SEA
side Resort/Spa
viešbutis

PVP įmonėse
užsienyje laikotarpis
2012 m. gegužėsrugsėjo mėn.
2012 m. birželiorugsėjo mėn.

Kasmet organizuojamos karjeros dienos, studentai vyksta į įmones ir organizacijas, susitinka
su potencialiais darbdaviais, socialiniais partneriais.
Sudarytos sąlygos meniniams gebėjimams ugdyti įvairiose studijose, meno saviveiklos
kolektyvuose, būreliuose, dalyvauti sporto klubo veikloje.
Studentai dalyvavo įvairiuose profesinių žinių konkursuose - „Informatukas 2012“,
„Geriausias jaunasis automobilininkas“, tarptautinėje simuliacinių praktinio mokymo firmų
mugėje.
Fakultete nuo 2003 m. vyksta Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos
fakulteto ekonomikos bei vadybos bakalauro ir magistrantūros studijos penktadieniais po
darbo ir šeštadieniais.
Edukologijos ir socialinio darbo fakultete

2012 m. ESDF bendruomenė daug dėmesio skyrė paramai studijoms. Pirmo kurso
studentai buvo supažindinami su fakultetu, jo istorija, veiklos tradicijomis, su pasirinkta studijų
programa ir karjeros galimybėmis, studijų tvarka, studentų teisėmis ir pareigomis, finansinės ir kitos
paramos galimybėmis, visokeriopai padedant adaptuotis. Tam pasitarnavo į visų studijų programų
planus įtrauktas Studijų įvado dalykas, dėstomas pirmame semestre. Visų kursų studentai,
prasidėjus naujam semestrui, buvo supažindinami su dėstomų dalykų programomis, studijųtvarka ir
vertinimo reikalavimais, galimybėmis atlikti profesinės veiklos ir baigiamąją praktikas. Baigiamojo
kurso studentai priešpaskutinio semestro pradžioje supažindinti su baigiamųjų darbų rengimo
tvarka. Pageidaujantys baigiamojo darbo temas ir vadovus galėjo rinktis ne tik paskutiniame
semestre.
Studentai buvo skatinami dalyvauti mokslo taikomuosiuose tyrimuose, rengti ir skaityti
dalykinius pranešimus, dalyvauti konkursuose.
Studijų programų efektyviam realizavimui buvo sudarytos tinkamos sąlygos: šiuolaikiškos
auditorijos, biblioteka, kurioje yra pakankamai literatūros ir įvairios metodinės medžiagos.
Katedrose sukaupta daug įvairios didaktinės-padalomosios medžiagos, kuri palengvina studentų
adaptaciją ir studijas. Studentai naudojosi informacinių technologijų teikiamomis paslaugomis - gali
savarankiškai naudotis kompiuteriais ir internetu. Jie taip pat naudojasi skaitykla, sporto sale,
sudarytos galimybės kai kuriuos praktinius užsiėmimus organizuoti praktinio mokymo bazėse.
Atsižvelgiant į studentų užimtumą bei jų pageidavimus, buvo sudaromi savarankiško darbo
konsultacijų grafikai, o pirmo ir antro kurso studentams nuo 2012-2013 m.m. pradžios vykdomos
auditorinės konsultacijos, numatytos paskaitų tvarkaraštyje.
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Studentai buvo supažindinami su būsimos karjeros galimybėmis, taip pat su galimybėmis
tęsti studijas Mykolo Romerio ir Vytauto Didžiojo universitetuose, kitose universitetinėse
aukštosiose mokyklose.
Fakultete studentams buvo sudarytos sąlygos papildomai veiklai po paskaitų. Meninius ir
kūrybinius gebėjimus jie galėjo ugdyti įvairiose studijose, meno saviveiklos kolektyvuose,
būreliuose, sporto sekcijose. Studentai taip pat turėjo puikią galimybę prisiliesti prie meno vertybių,
lankydamiesi fakultete organizuojamuose rimtosios muzikos koncertuose, poezijos vakaruose,
parodose.
Šalia pagrindinės specialybės studentai turėjo galimybę rinktis vieną iš laisvai pasirenkamų
šakų/specializacijų. Šakos/specializacijos suteikia daugiau profesinių kompetencijų, kurios, baigus
studijas, padeda lengviau įsilieti į darbo rinką. Antrojo kurso studentai turėjo galimybę kiekviename
semestre laisvai rinktis po vieną dalyką iš pateikto dalykų sąrašo. Pirmojo kurso studentams buvo
sudarytos sąlygos mokytis užsienio kalbą pagal jų kalbos gebėjimų lygį.
ESDF studentai dalyvavo Socrates/Erasmus studentų mobilumo veikloje.
Egzaminų sesijos tvarkaraščiai buvo sudarinėjami atsižvelgiant į studentų poreikius.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003-11-12 įsakymu Nr.
ISAK-1603 „Dėl studijų rezultatų įskaitymo tvarkos” parengtomis studijų rezultatų įskaitymo
Marijampolės kolegijoje bendrosiomis nuostatomis, kitose aukštosiose mokyklose studijavę
fakulteto studentai turėjo galimybę gauti studijuotų dalykų įskaitymus. 2012 m. studijų rezultatai
buvo įskaityti 39 ištęstinių studijų studentams ir 12 nuolatinių studijų studentų. Studijų rezultatų
įskaitymo atvejų skaičius priklauso nuo to, kiek fakultete studijuoja asmenų, anksčiau studijavusių
kitą ar panašią studijų programą kitoje aukštojoje mokykloje ar pačioje kolegijoje.
2012 m. ESDF dėstytojai parengė 2 metodines priemones. 2011 m. buvo parengtos 3
metodinės priemonės, o 2010 m. – 4 metodinės priemonės. Mažėjantį parengtų metodinių
priemonių skaičių lėmė mažėjantis dėstytojų atestacijų skaičius: 2012 m. nevyko nė vieno fakulteto
dėstytojo atestacija, 2011 m. vyko vieno ESDF dėstytojo atestacija, o 2010 m.m. – 4 dėstytojų
atestacija, 2010-2012 m. parengtos metodinės priemonės yra pateiktos 5.2.5 lentelėje.
5.2.5. lentelė.ESDF katedrų dėstytojų parengtos ir išleistos metodinės priemonės

2012 m.
Forma –
spausdinta,
el.
laikmenoje ar
kita

Autorius (-iai)

Leidinio pavadinimas

Išleidimo
Tiražas*
metai

Edita Vosylienė

Prevencinio projekto rengimo metodinės
rekomendacijos

2012

-

el.
laikmenoje

Ramunė
Jurkuvienė

Socialinis darbas su socialinės rizikos
šeimomis

2012

-

el.
laikmenoje
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2011 m.
Kęstutis
Žemaitis

Patrologija: [mokymo priemonė].
Marijampolė: Marijampolės kolegijos
leidybos centras, 67 p.: iliustr.

2011

50

spausdinta

Ina
Jankauskienė,

Priešmokyklinio amžiaus vaikų
komunikavimo kompetencijos ugdymas

2011

-

el.
laikmenoje

Odos dailieji amatai

2011

1

spausdinta

Vida Balickienė
Danutė
Jasiukaitytė
2010 m.

Autorius (-iai)

Leidinio pavadinimas

Išleidimo
Tiražas*
metai

Forma –
spausdinta,
el.
laikmenoje ar
kita

Audronė
Putauskienė

Prisiminimų dienoraštis

2010

20000

spausdinta

Edita Vosylienė

Socioedukacinis darbas su vaiku. II
leidimas

2010

1500

spausdinta

Kristina
Dulinskienė

Socialinio darbo teoriniai modeliai

2010

-

el.
laikmenoje

Dileta
Ravinienė

Komunikacinės anglų kalbos praktinių
užduočių rinkinys

2010

-

el.
laikmenoje

* - el.laikmenos tiražuojamos pagal poreikį

5.3. Karjeros valdymas
2012 m. Karjeros centras vykdė neformalią šviečiamąją veiklą Marijampolės
kolegijos studentams:
• informacines konsultacijas – Karjeros centro (toliau – KC) veiklos pristatymus.
• individualias konsultacijas CV rašymo, įsidarbinimo, tolimesnių studijų ir karjeros
planavimo klausimais.
• mokymus studentams. Vykdant Valstybės projekto „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo
karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių
profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių
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sukūrimas“ (I etapas) veiklas, Karjeros centras studentams organizavo karjeros valdymo
įgūdžių lavinimo mokymus, kuriuos pagal ekspertų parengtą programą, metodikas ir
priemones vedė projekte dalyvaujančios dėstytojos Gražina Jakovickienė, Audronė
Putauskienė, Jolanta Bubnienė ir Rima Klasavičienė. 2 studentų grupės ESDF ir VTF
išklausė 32 val. „Asmeninės karjeros valdymo“ kursą, kurį vedė karjeros specialistės
lektorės Gražina Jakovickienė, Audronė Putauskienė ir Rima Klasavičienė, 1 grupė
dalyvavo Karjeros valdymo patirtinių mokymų studijos I dalyje, lektorė Jolanta Bubnienė.
Taip pat studentai galėjo savanoriškai dalyvauti 4 „Asmeninės karjeros gebėjimų lavinimo“
seminaruose, kuriuos vedė lektorės Audronė Putauskienė ir Rima Klasavičienė tokiomis
temomis: Kūrybiškas problemų sprendimas ir karjeros sėkmė, Efektyvus savęs pristatymas
darbe, Savęs pažinimas: karjerai svarbių stipriųjų ir silpnųjų asmenybės pusių įvertinimas,
Emocinė savikontrolė ir streso valdymas karjeros pokyčių laikotarpiu. Iš viso šiuose
aukštųjų mokyklų studentams skirtuose ugdymo karjerai mokymuose šiais metais dalyvavo
121 įvairių specialybių ir kursų studentas.
teorinius-praktinius seminarus: „Verslo pradžia ir išlikimas jame“, lektorius UAB „Justicija“
direktorius Vaidas Šalaševičius (dalyvavo 25 studentai), „Asmeninių finansų valdymas“,
lektorė Asmeninių finansų instituto direktorė Odeta Bložienė (dalyvavo 29 studentai).

2011-2012 m. m. KC organizavo Karjeros dienas „Arvi“ įmonių grupėje. Šio renginio
atidaryme VTF dalyvavo ir „Arvi“ įmonių veiklas pristatė „Arvi“ ir ko atstovai – viešųjų ryšių
koordinatorius Andrius Jasinskis ir personalo direktorė Nijolė Daukšienė. Į pažintines ekskursijas ir
susitikimus su specialistais vyko studentų ir dėstytojų grupės. Žemės ūkio technologijos specialybės
studentai apsilankė „Arvi kalakutai“ įmonėje; Verslo vadybos ir Turizmo administravimo
specialybių studentai viešėjo viešbutyje „Europa Royale Marijampolė“, kur paskaitas skaitė
viešbučio direktorė Agnė Tamkvaitytė; Maitinimo verslo studijų programos studentai domėjosi
restorano „Pizza Jazz“ veikla; o būsimieji finansininkai klausė UAB „Arvi“ ir ko finansų
direktoriaus pavaduotojos Astos Kamandulienės ir UAB „Arvi kalakutai“ KŪB finansų skyriaus
direktoriaus Lino Zaveckio paskaitų, diskutavo finansų temomis, domėjosi praktikos atlikimo ir
įsidarbinimo galimybėmis. Taip pat studentai aplankė „Arvi“ būstinę, kalbėjosi su darbuotojais,
stebėjo puikią darbo aplinką. Žemės ūkio technologijos ir Verslo vadybos specialybių studentai
apsilankė dar dviejose įmonėse – UAB „Arvi cukrus“ ir UAB „Arvi fertis“, kur domėjosi
gamybiniais procesais, darbo organizavimu ir atliekamų tyrimų rezultatais. Ekskursijose ir
susitikimuose su specialistais dalyvavo 99 studentai ir 16 dėstytojų.
2012 m. Karjeros centras vykdė profesinio informavimo veiklas:
• Organizavo ir vykdė profesinio informavimo renginius „Studijos Marijampolės kolegijoje“
regiono mokyklose. Studentų ir dėstytojų grupės aplankė 6 gimnazijas, 3 vidurines
mokyklas, 1 suaugusiųjų mokyklą, Marijampolės Profesinio rengimo centrą, kur populiarino
Marijampolės kolegijos studijų programas.
• Dalyvavo „Aukštųjų mokyklų mugėje“ Kaune (2012-01-21), Tarptautinėje parodoje
„Mokymasis. Studijos. Karjera 2012“ Vilniuje (2012-02-02); renginyje ‚,Jaunimo
perspektyvos Marijampolėje“ P. Kriaučiūno bibliotekoje (2012-04-26), „Specialybių
mugėse“ Marijampolės kultūros centre (2012-01-10 ir 2012-11-16), kuriose diskusijų su
moksleiviais metu socialinio darbo specialybę reklamavo socialinio darbo katedros vedėja
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•

•

•
•
•

Jūratė Makauskienė ir lektorė Kristina Dulinskienė, informacinių technologijų – lektorės
Daiva Kalvaitienė ir Vilma Riškevičienė, taikomųjų užsienio kalbų specialybę pristatė
Romalda Kasiliauskienė ir grupė studentų.
Organizavo ir vedė moksleiviams edukacines ekskursijas Marijampolės kolegijoje. Šiais
metais Kolegijoje lankėsi 31 moksleivis ir 2 mokytojos iš Marijampolės Sūduvos gimnazijos
ir Bartninkų J. Basanavičiaus vidurinės mokyklos. KC vedėja Daiva Rutkauskienė
moksleiviams papasakojo Marijampolės kolegijos istoriją, supažindino su KC veikla,
pristatė vykdomas Kolegijoje studijų programas. Moksleiviai turėjo puikią galimybę
apsilankyti Kolegijos fakultetuose, pamatyti auditorijas, pabendrauti su dekanais, katedrų
dėstytojais ir studentais, gauti pageidaujamą informacinę medžiagą.
Individualiai konsultavo moksleivius apie studijų galimybes Kolegijoje.

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:
Nuolat palaikomas ryšys su kitų aukštųjų mokyklų Karjeros centrais, bendrojo lavinimo
mokyklų PIT-ų specialistais, Jaunimo darbo centru.
Aktyviai bendrauta su socialiniais partneriais, rengiant Karjeros dienas, seminarus
studentams.
Bendradarbiauta su darbdaviais įdarbinimo ir praktikos atlikimo klausimais. KC nuolat
siunčia gautą darbo pasiūlos informaciją katedroms, studentams ir absolventams. Šiais
metais KC studentams pagelbėjo įsidarbinti UAB „Cie Lt Forge“, UAB „Mantinga“, AB
„Swedbank“, UAB „Sunergus“ ir kt.

Dalyvavimas projektuose:
2012 m. tęsėsi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto
„Mokymosi visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos
veiklos tobulinimas ir plėtra“ valstybės projekto NR. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001 „Aukštųjų
mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais
dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių
sukūrimas (I etapas)“ veiklos:
• Vyko kvalifikacijos kėlimo mokymai karjeros specialistams, kuriuose dalyvavo ugdymo
karjerai specialistės lektorės J. Bubnienė, G. Jakovickienė, A. Putauskienė, D. Rutkauskienė
(iš viso 300 val.).
• Projekto specialistės susipažino su ugdymo karjerai metodika, atliko metodinės medžiagos
analizę, mokymuose su studentais išbandė parengtas priemones ir programas, vedė pilotinius
mokymus kolegijos studentams, o savo nuomonę dėl programų ir priemonių tinkamumo
teikė projekto priemonių rengėjams.
• Projekto institucinė koordinatorė Daiva Rutkauskienė dalyvavo diskusijose, skirtose aptarti
aukštųjų mokyklų studentų karjeros informavimo bei ugdymo karjerai priemones
studentams ir dėstytojams.
• Studijų specialistė Ilona Mulerenkienė ir KC vedėja D. Rutkauskienė surinko 2012 m. laidos
410 absolventų sutikimus dėl tolimesnės veiklos stebėjimo (2011 m. surinkta 378 sutikimai).
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2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų
kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" VP3-2.2-ŠMM-07-V
priemonės „Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra'' projekto NR. VP3-2.2-ŠMM07-V-01-002 „Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose
plėtotė“ veikla 2012m. buvo skirta dokumentų, klausimynų dėl priemonių gavimo derinimui.
Nuo 2012 m. sausio 1 d. Marijampolės kolegija dalyvauja INTERREG IVC programos
projekto „Protų nutekėjimas ir žinių perdavimas stiprinant inovacijas pasienio regionuose“ (BRAIN
FLOW) paprojekčio „Pasienio informacijos centras” veikloje. Šį miniprojektą parengė VšĮ Nemuno
euroregiono Marijampolės biuras kartu su partneriais: Švedijos Varmlando ir Norvegijos Hedmarko
regionų administracijomis, euroregionu Gronau (Vokietijos ir Olandijos pasienio regionas) bei
Alytaus ir Marijampolės kolegijomis. Projekto tyrėjai Marijampolės kolegijos lektoriai Algimanta
Pabedinskienė, doc. Andrejus Jerešiūnas ir projekto institucinė koordinatorė D. Rutkauskienė kartu
su partneriais atliko Pasienio informacijos centro poreikio tyrimą, dalyvavo INTERREG IVC
programos projekto „Protų nutekėjimas ir žinių perdavimas stiprinant inovacijas pasienio
regionuose“ (BRAIN FLOW) konferencijose (Marijampolėje, Arnheime Olandijoje). 2012 m
vasario 14d. vykusioje įžanginėje paprojekčio „Pasienio informacijos centras“ konferencijoje KC
vedėja D. Rutkauskienė skaitė pranešimą apie Marijampolės kolegijos vaidmenį regione. 2012 m.
gegužės 22 d. kartu su VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuru surengėme kolegijoje
apskritojo stalo diskusiją, kurioje dalyvavo Marijampolės, Kalvarijos, Vilkaviškio savivaldybių,
Marijampolės teritorinės darbo biržos, EURES biuro atstovai, taip pat miesto verslininkai – įmonių
„Alga“, „Janikės kelionės“, „Piko valanda“, „Iceco“ atstovai, akademinės visuomenės nariai.
Siekiant perimti Švedijos - Norvegijos, Vokietijos - Olandijos, Šveicarijos, Prancūzijos ir
Vokietijos pasienio centrų gerąją patirtį bei tiksliau susipažinti su jų veiklos specifika,
Marijampolės kolegijos atstovai kartu su projekto partneriais bei savivaldybių nariais dalyvavo
trijose išvykose - patirties pasidalijimo seminaruose: Andrejus Jerešiūnas - Hedmarko regione
Norvegijoje, Kolegijos direktorius Vaidotas Viliūnas ir KC vedėja D. Rutkauskienė - euroregiono
„Euregio“ biure, esančiame Olandijos ir Vokietijos pasienyje, KC vedėja bei Studijų marketingo ir
viešųjų ryšių specialistė Neringa Narsaitė - Bazelio „Regio Basiliensis“ centre Šveicarijoje.
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Duomenų apie absolventų tolimesnę veiklą rinkimas ir sisteminimas
2012 m. lapkričio-gruodžio
gruodžio mėnesiais
m nesiais buvo atlikta 2011/2012 m. m. laidos absolvent
absolventų
apklausa, parengta įsidarbinimo statistika, atlikta rezultat
rezultatų analizė.
2012 m. Marijampolėss kolegiją
kolegij baigė 418 absolventų (2011 m. – 389, 2010 m. – 428).
•

440
430
420
410
400
390
380
370
360

428
418

389

2011/2012 m.

2010/2011 m.

2009/2010 m.

5.3
.3.1 pav. Absolventų skaičius 2009/2012 m.m.

Palyginę pastarųjų trijų metų absolventų tolimesnėss veiklos rezultatus ((5.3.2 pav.), matome,
jog 2012m. absolventų įsidarbinimas
sidarbinimas padidėjo
padid jo 8 proc., lyginant su 2011m. ir 4 proc. didesnis, negu
2010m. Neįsidarbinusių absolvent
absolventų rodikliai 2012m. ir 2011 m. yra panaš
panašūs – atitinkamai
21,77proc. ir 20,31proc., o lyginant su 2010m. – didesnis 5,5 proc. 2012 m. net 9,5 proc. geriau
pavyko surinkti informaciją iš absolvent
absolventų. Galima teigti,, jog 2012 m., lyginant su 2011m.,
padaugėjo absolventų, tęsiančių
siančių studijas universitetuose – beveik 6 proc., nors 7,2 proc. mažiau nei
2010m.

5.3.22 pav. absolventų
absolvent tolimesnės veiklos galimybėss 2009/2012 m. ( proc.)
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Įsidarbinti pagal specialybę Lietuvoje pavyko 24,16 proc. absolventų – tai tik 1,5 proc.
mažiau nei praėjusiais metais, bet 8,32 proc. mažiau nei 2010 m. Tačiau ne pagal specialybę
2012 m. Lietuvoje įsidarbino daugiau absolventų – 6 proc. daugiau nei 2011 m. ir 9,1 proc. daugiau
nei 2010 m. Praėjusiais metais 3 proc. padaugėjo dirbančių užsienyje skaičius, nors tokius rezultatus
galėjo lemti ir geresnis šių metų informacijos surinkimas (5.3.3 pav.).
32,48

35,00%
30,14

30,00%

Įsidarbinę pagal
specialybę

25,71

25,00%

24,16

24,16
21, 03

20,00%

Įsidarbinę ne pagal
specialybę Lietuvoje

15,00%
10,77
7,2

10,00%

7,71

Dirba ir gyvena užsienyje
5,00%
0,00%
2011/2012 m.

2010/2011 m.

2009/2010 m.

5.3.3.pav. Įsidarbinimas (proc.)
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6.TRADICIJOS IR KULTŪRINIAI RENGINIAI
Kultūrinės studentų veiklos tikslas - siekti visapusiškos specialistų rengimo kokybės,
nenutrūkstamo ryšio su ugdomuoju procesu išlaikymas.
2012-01-01 – 2012-12-31 kolegijoje dirbo šie kolektyvai:
• Tautinio meno ansamblis „Sūduonėlė“ (vad.: V. Mickuvienė, B. Pavalkienė,
E.Grincienė, D. Akelaitienė);
• Choras „Viva Nota“ (vad. L. Venclovienė);
• Dramos studija “Mes” (vad. B. Zaveckienė);
• Raiškiojo žodžio studija (vad. V. Mickuvienė);
• Vokalinis ansamblis „Jaunatis“ (vad. G. Difartas, A. Grinevičius);
• Liaudiška kapela (vad. R. Morkūnas);
• Lengvosios muzikos studija (vad. A. Grinevičius).
Meno kolektyvai rengė repertuarus, ruošė programas pagal iš anksto numatytą planą,
koncertavo fakulteto, kolegijos, miesto, apskrities renginiuose. Kolegijos kolektyvai pradėjo plėtoti
tarptautinę meninę veiklą, propaguoti nacionalinę kultūrą užsienio šalyse ir taip garsinti mūsų
kolegijos vardą. Tautinio meno ansamblis „Sūduonėlė“ 2012 m. birželio mėn. dalyvavo Latvijoje
Ciesio miesto dienų šventėje.
Kolegijos tradiciniai renginiai visi išlikę. Prie naujesnių tradicijų galima priskirti
dalyvavimą Marijampolės miesto dienų šventėse.

Meno kolektyvų vykdyta veikla
1. Tautinio meno ansamblio „Sūduonėlė“ koncertai:
- Vasario 16-os minėjime Profesinio rengimo centre,
- Kovo 11-os minėjime P. Armino pagrindinėje mokykloje,
- Kovo 11-os minėjime R. Stankevičiaus pagrindinėje mokykloje,
- Programa Lietuvos Respublikos Seime,
- Marijampolės Dramos teatre „Kartų namų“ šventėje,
- Programa Marijampolės miesto dienose,
- Latvijoje Ciesio miesto dienų šventėje.
2. Choro „Viva Nota“ koncertai:
- Tarptautinei Muzikos dienai paminėti,
- Programa Menų katedros organizuotoje konferencijoje,
- Adventinio susikaupimo popietė „Pasitikime Ateinantįjį“.
3. Dramos studija parengė kalėdinį spektaklį kolegijos darbuotojų ir studentų vaikams.
Antrasis spektaklis buvo vaidinamas darželio „ Šaltinėlis“ vaikučiams.
4. Raiškiojo žodžio studija parengė literatūrines kompozicijas, vedė renginius:
- Rugsėjo 1-osios šventėje.
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- Sausio 13 – osios aukų paminėjime fakultete ir prie R. Juknevičiaus kapo,
- Vasario 16-os minėjime kolegijoje,
- Vasario 16-os minėjime Profesinio rengimo centre,
- Kovo 11-os minėjime P. Armino pagrindinėje mokykloje,
- Kovo 11-os minėjime R. Stankevičiaus pagrindinėje mokykloje,
- Programa Lietuvos Respublikos Seime,
- Marijampolės Dramos teatre „Kartų namų“ šventėje,
- Programa Marijampolės miesto dienose,
- Latvijoje Ciesio miesto dienų šventėje,
- Adventinio susikaupimo popietė „Pasitikime Ateinantįjį“.
5.Vokalinio ansamblio „Jaunatis“ koncertai:
- Rugsėjo 1-osios šventė,
- Vasario 16-os minėjimas – koncertas kolegijoje (ESDF iškilmių salėje),
- Neįgaliųjų žmonių konferencijos atidaryme Marijampolės savivaldybės salėje.
6. Liaudiškos kapelos koncertai:
- Vasario 16-os minėjimas – koncertas kolegijoje (ESDF iškilmių salėje),
7. Lengvosios muzikos studijos koncertai:
- Rugsėjo 1-osios šventė,
- Diplomų įteikimo šventės,
- Vasario 16-os minėjimas – koncertas kolegijoje (ESDF iškilmių salėje).
8. Bendradarbiaujant su Muzikų sąjunga, Nacionaline filharmonija ir profesionaliais
menininkais buvo organizuoti 6 profesionalių atlikėjų koncertai:
• Literatūrinis - muzikinis vakaras, skirtas F. Šopeno ir R. Šumano 200 -jų gimimo metų
jubiliejui.
• Gitaros muzikos vakaras.
• Fortepijono muzikos koncertas „ Pokštaujantys pianistai
• Smuikininkės Lijanos Žiedelytės koncertas.
• Solisto Liudo Mikalausko ir „Vilniaus kvarteto“ koncertas.
• N. Krauter (sopranas) ir fortepijoninio trio koncertas.
6.1. lentelė. Renginiai organizuojami kolegijos bendruomenei
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Renginio pavadinimas

Data

Rugsėjo 1 – osios šventė
Tarptautinė mokytojo diena
Kolegijos studentų pirmakursių krikštynos
Studentų dienos renginys
Adventinė popietė,,Ateinančiojo belaukiant“kolegijos bendruomenei
Pusdiplomio šventė
Šv. Valentino šventinis renginys
Lietuvos Nepriklausomybės dienos – Vasario 16 –osios minėjimas
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10.05
10.07
11.17
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02.10
02.12
02.12
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9.
10.
11.

Užgavėnių šventė
Šauniausio studento rinkimai
Marijampolės kolegijos „Metų dėstytuvas“

02.23
03.25
04.20

7.SPORTO VEIKLA
2012 metai pasižymėjo sporto tradicijų tęstinumu, aktyviu sporto kolektyvų dalyvavimu
įvairiuose renginiuose. Išliko visi tradiciniai renginiai, kuriuos vykdo sporto klubas „Visata“,
sujungiantis ne tik studentus, bet ir visą kolegijos bendruomenę. Gera sporto bazė leidžia rinktis
įvairias aktyvaus judėjimo formas saviraiškai, tobulėjimui, turiningo laisvalaikio praleidimui.
Studentus, norinčius tobulėti, realizuoti savo pomėgius kviečia šios sporto sekcijos:
•
•
•
•

Krepšinis (vaikinai), treneris G. Žimaila;
Tinklinis (vaikinai), treneris V. Kirtiklis;
Lengvoji atletika, treneris R. Kulbokas;
Stalo tenisas, treneris M. Šnipaitis.

Pagrindinis komandų tikslas – sėkmingai dalyvauti Lietuvos kolegijų sporto žaidynėse.
Kitos varžybos, kuriose nuolat dalyvauja mūsų komandos, tai LKSKA „Nemunas“, Marijampolės
savivaldybės organizuojami renginiai. Sporto klubas „Visata“ vykdo tradicinius renginius:
kolegijos bendruomenės sporto šventę, stalo teniso taurės, Suvalkijos ir Dzūkijos regionų šeimų
varžybas ir kt. Kolegijos sporto bazėje nuolat vykdomos ir respublikinės varžybos, kurias
organizuoja LKSKA „Nemunas“, Marijampolės savivaldybė kartu su sporto klubu „Visata“.
Svarbiausios iš jų – vyrų ir moterų tinklinio taurės varžybos, Lietuvos seniūnijų, kaimo mokymo
įstaigų darbuotojų sporto žaidynės.
Lyginant trejų metų laikotarpį įvyko tam tikrų pokyčių. Deja, praeitais mokslo metais
nutrūko gražias tradicijas turėjęs tarptautinis bendradarbiavimas su Rogožno (Lenkija) agrobiznio
mokykla ir Černiachovsko (Rusija) koledžu. Dar vienas iššūkis laukia ateityje, kadangi kūno kultūra
tapo pasirenkamu dalyku. Jau dabar aišku, kad norinčių sportuoti yra labai mažai, todėl sporto
kolektyvams bus dar sunkiau komplektuoti komandas ir sėkmingai dalyvauti varžybose. Priimant
iššūkius, jau šiais mokslo metais pasiūlėme keletą naujovių. Studentus pakvietėme į atvirų durų
dienas, kurių metu jie gali naudotis kolegijos sporto baze ir savarankiškai mankštintis. Pradėtas
vykdyti naujas renginys „Judėjimo savaitė“, kurio programą sudaro įvairių sporto šakų varžybos,
konkursai, estafetės. Tai europinis renginys, kurį kartu su LKSKA „Nemunas“ vykdo sporto klubas
„Visata“. Šiais metais pirmą kartą kolegijos istorijoje vaikinų krepšinio komanda startavo Lietuvos
studentų krepšinio lygoje.
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7.1. lentelė. Sportinė veikla.
Veiksmai

Informacija apie įvykdymą

1. Lietuvos kolegijų sporto
žaidynės.

Dalyvavo 5 komandos:
krepšinio, tinklinio, stalo
teniso, kroso ir smiginio.

2. Tradiciniai sporto klubo
„Visata“ renginiai:
2.1. Kolegijos bendruomenės
sporto šventė.

Komentarai, siūlymai dėl
tolimesnių veiksnių
Tęsti dalyvavimą.

Šventė vyko. Buvo
koreguojama šventės
programa. Dalyvavo studentų
ir dėstytojų komandos.

Vykdyti sporto šventę ir koreaguoti rungtis, siekiant
pritraukti gausesnį dalyvių
skaičių.

2.2. Stalo teniso taurės
varžybos.

Vyko komandines varžybas,
dalyvavo 6 komandos iš
Marijampolės, Vilkaviškio,
Kauno, Liudvinavo.

Plėsti šių varžybų geografiją
kviečiant Dzūkijos regiono
komandas.

2.3. Vaikinų krepšinio 3x3
pirmenybės.

Dalyvavo 10 komandų

Vykdyti varžybas ir
pritraukti daugiau komandų.

2.4. Merginų tinklinio
varžybos.
3. LKSKA „Nemunas“
renginiai:
3.1. Rudens kroso estafečių
varžybos.
3.2. Kaimo mokymo įstaigų
darbuotojų sporto žaidynės.

Dalyvavo 8 komandos

3.3. Suvalkijos ir Dzūkijos
regiono šeimų varžybos.
3.4. Festivalis „Sportas
visiems“ Palangoje.
4. Marijampolės
savivaldybės mėgėjų
krepšinio lyga.

Dalyvavo vaikinų ir merginų
komandos, tapo nugalėtojais.
Žaidynės vyko Marijampolės
kolegijos sporto bazėje.
Dalyvavo kolegijos
darbuotojų komandos.
Varžybas vykdo sporto
klubas „Visata“. Jose
dalyvauja kolegijos
komandos.
Dalyvavo kolegijos
dėstytojų krepšinio komanda.
Vaikinų komanda sėkmingai
dalyvauja lygoje, yra
daugkartinė šių varžybų
nugalėtoja ir prizininkė.
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Tęsti dalyvavimą.
Dalyvauti žaidynėse ir jas
vykdyti.
Vykdyti varžybas ir jose
dalyvauti. Kviesti komandas
iš aplinkinių savivaldybių.
Dalyvauti festivalyje
pritraukiant daugiau dalyvių,
ypač studentus.
Dalyvauti, garsinti kolegiją.
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8.IŠTEKLIAI
8.1.Žmogiškieji ištekliai
Žmogiškieji ištekliai – žmogiškasis kapitalas – tai darbuotojai, turintys atitinkamą
išsilavinimą, profesiją ir patyrimą, kuris yra kolegijos progreso pagrindas. Tai ir mokymusi, ir
praktiniu patyrimu sukauptos žinios bei meistriškumas, didinantys žmonių veiklos našumą.
Žmogiškųjų išteklių poreikis – tai darbuotojų skaičius, kurio reikia kolegijos uždaviniams spręsti.

8.1.1. Darbuotojų kaita
8.1.1.lentelė. Darbuotojų skaičiaus kitimas pagal kategorijas etatais
Darbuotojų
kategorija
Bendras darb.
skaičius(etatais)
Dėstytojų skaičius
(etatais)
Vadovaujantys
administracijos
darbuotojai (etatais)
Kiti administracijos
darbuotojai ir
aptarnaujantis
personalas (etatais)
Dirbančiųjų skaičius
(vienetais)

2010 m.
sausio 1 d.
276,63

2011 m.
sausio 1 d.
260,66

2012 m.
sausio 1 d.
216,50

2013 m.
sausio 1 d.
184,35

100,88

100,16

94,04

70,85

7

7

6

6

168,75

153,50

116,46

107,50

300

280

239

225

Pagrindinė kolegijos veiklos rūšis – koleginis mokymas. Esant sudėtingai respublikos
demografinei situacijai, mažėja pagrindinės kolegijos veiklos apimtys, todėl pastebima ryški kaita ir
žmogiškųjų išteklių atžvilgiu. 8.1.1.1. lentelės duomenys apibendrina, kad darbuotojų skaičius
(etatais), 2013 metus palyginus su 2012 metais, sudaro 85,15 procento (sumažėjo 14,85 procento).
Kolegijoje vykstančių organizacinių - struktūrinių pokyčių dėka sparčiai kinta visų be
išimties kategorijų darbuotojų skaičius. Vadovaujančių administracijos darbuotojų, į kurių skaičių
2012 metais įskaičiuojama direktorius, 2 direktoriaus pavaduotojai, vyriausioji buhalterė ir 2
fakultetų dekanai, sumažėjo, 2011 metų pabaigoje direktoriaus pavaduotojų skaičių sumažinus nuo
3 iki 2, panaikinus 1 pavaduotojo etatą ir jo darbo funkcijas priskyrus likusiems dviems
pavaduotojams. Mažėjimą, nors ir nežymų, stebime ir kitų administracijos darbuotojų kasmetėje
skaičių sekoje, nes nuo 2012 m. vasaros panaikinti 2 prodekanų etatai, 1 viešųjų pirkimų specialisto
etatas, 1 kokybės valdymo specialisto etatas, o 2012 metų pabaigoje ir direktoriaus padėjėjo etatas.
Iš ypatingesnės svarbos etatų, etatų sąrašą administracijos darbuotojų kategorijoje papildė mokslo
darbuotojo etatas ir metodininko praktikai etatas.
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Mažėjant darbų apimtims, mažėja ir ūkio tarnybos darbuotojų skaičius. Iš 2012 metų
pradžioje buvusių 16 valytojų etatų, 2012 metų pabaigoje liko 13 etatų (sumažėjo 18,75 procento).
Panaikintas rūbininko etatas, pagalbinio virtuvės darbininko etatas, indų plovėjo etatas. Trys sargų
etatai, dėl kolegijoje vykstančių pokyčių, pakeisti į sargo – budėtojo etatus.
Visų kategorijų darbuotojų skaičius (vienetais per metus), 2012 metų pabaigą palyginus su
2012 metų pradžia, sumažėjo 14 vienetų (5,86 procento), iš jų daugiausia - ūkio tarnybos
darbuotojų.
Pedagoginių darbuotojų kontingentas būsimiems mokslo metams pradedamas formuoti
baigiantis mokslo metams, tačiau, kolegijai dalyvaujant bendrajame priėmime į Lietuvos aukštąsias
mokyklas, dėl atsirandančios būtinybės skelbti papildomą studentų priėmimą, iki rugsėjo 1 d.
suformuoti pedagoginių darbuotojų personalą sudėtinga, todėl pedagoginio krūvio tarifikaciniai
žiniaraščiai, suformavus dėstytojų kolektyvą, tvirtinami rugsėjo mėn. antroje pusėje, tuomet
galutinai paaiškėja ir dėstytojui skiriamas darbo krūvis.
Esant studijų programų ir dėstytojų etatinių darbo krūvio kaitai, alternatyvaus dalykų
pasirinkimo poreikiui, nors ir nežymiai, bet pedagogų skaičius metai po metų nors ir nežymiai, bet
kinta. 2012 kalendorinius metus. lyginant su 2009-2010 m. m., sumažėjo 5 pedagoginiais
darbuotojais (3,40 % ). 2012 kalendorinius metus lyginant su 2011 kalendoriniais metais, pedagogų
skaičius padidėjo 7 pedagoginiais darbuotojais (5,00 % ). (8.1.1.1. lentelė). Labiausiai rezultatui
įtakos turėjo Teisės studijų programa. Kadangi dabarties teisininkui būtinų kompetencijų
suteikimą, paremtą žinių perteikimu ir priėmimu, jų analize, kritišku vertinimu, problemų
sprendimų paieška gali perteikti tik pakankamai praktinės patirties turintys teisininkai, o 2011 m.
startavusios populiarios studijų programos studentai jau ne tik pirmakursiai, bet ir antrakursiai,
prisireikė gausesnio pedagogų teisininkų skaičiaus.
8.1.1.2. lentelė. Pedagoginių darbuotojų kaita
Mokslo metai/
kalendoriniai metai
2009-2010 m.m.
2011 m.
2012 m.

Pedagoginių
darbuotojų skaičius
152
140
147

Esant poreikiui, pedagoginių darbuotojų skaičiaus nežymų pagausėjimą (5 procentais)
2012 metus lyginant su 2011-aisiais stebime 8.1.1.2 lentelėje.
8.1.1.3lentelėje pastebimas dėstytojų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje, skaičiaus
mažėjimas. Dėl sumažėjusių pedagoginių valandų krūvio dėstytojai, kurie neįžvelgia perspektyvos
dirbti, taip pat dėl asmeninių priežasčių, rašo prašymą ar pasiūlymą nutraukti darbo sutartį. 2012
kalendorinius metus lyginant su 2011 kalendoriniais metais, kolegijoje, kaip pagrindinėje
darbovietėje, dirbančių dėstytojų skaičius sumažėjo 11 vienetų (9,6 %). Į šį skaičių įskaičiuoti ir
pagal terminuotą darbo sutartį kolegijoje, kaip pagrindinėje darbovietėje, dirbę dėstytojai.

50

Marijampolės kolegijos 2012 m. veiklos ataskaita

8.1.1.3 lentelė. Dėstytojai, dirbantys pagrindinėje darbovietėje.

Dėstytojai
docentai

Docentai

1
1
3

-

35
20
20

93
93
80

1
1
3

2

Profesoriai

Dėstytojai
lektoriai

126
111
100

Pedagoginis
vardas

Dėstytojai
asistentai

Magistrai
ir
prilygstantys
magistrui

Bakalaurai

3
3
3

Dėstytojų pareigos

Habilituoti
daktarai

129
114
103

Mokslinis
laipsnis

Daktarai

2009-2010
2011m.
2012 m.

Dėstytojų
skaičius
vnt.

Mokslo metai/
kalendoriniai
metai

Išsilavinimas

-

Dirbančiųjų kolegijoje, kaip nepagrindinėje darbovietėje, dėstytojų kokybinė sudėtis
stebima 8.1.1.4. lentelėje. Atkreiptinas dėmesys į dėsningumą – metai po metų mažėja dėstytojų,
dirbančių pagrindinėje darbovietėje, skaičius, o pastebimai didėja dėstytojų, dirbančių
nepagrindinėje darbovietėje, skaičius. Fakultetų dekanų ir prodekanų, formuojančių pedagogų
kolektyvą, sugebėjimo pritraukti moksline veikla užsiimančius dėstytojus iš universitetinių aukštųjų
mokyklų, dėka šioje grupėje daugiau mokslinį daktaro laipsnį turinčiųdėstytojų, palyginus su
8.1.1.3 lentelėje įvardintų dėstytojų kokybine sudėtimi.
Atkreiptinas dėmesys ir į dėstytojų išsilavinimą. Šioje srityje yra ką nuveikti, nes pedagogų
kolektyvo nepavyksta sukomplektuoti be bakalauro ar aukštesnįjį išsilavinimą turinčių dėstytojų.
8.1.1.4 lentelė. Dėstytojai, dirbantys nepagrindinėje darbovietėje.

Profesoriai

Docentai

Pedagoginis
vardas
Profesoriai

Dėstytojai
docentai

Dėstytojai
lektoriai

Dėstytojų pareigos

Dėstytojai
asistentai

Habilituoti
daktarai

Mokslinis
laipsnis
Daktarai

Magistrai
ir
prilygstantys
magistrui

Dėstytojų
skaičius
vnt.
Bakalaurai/
aukštesnįjį
išsilavinimą
turintys

Mokslo metai/
kalendoriniai
metai

Išsilavinimas

2009-2010
2011m.

23
26

4
4

19
22

7
6

1
1

11
15

4
4

8
6

1

4
4

1
1

2012 m.

44

4

40

7

1

23

13

6

1

5

1

8.1.2. Kvalifikacijos tobulinimo paslaugų teikimas
Personalo kvalifikacija tobulinama ugdant profesinius sugebėjimus ugdymui ir įsisavinant
technologines naujoves. Kolegija, suprasdama nuolatinio keitimosi ir mokymosi būtinybę, sudaro
sąlygas kvalifikaciją kelti įvairiomis formomis: dalyvaujant kursuose, seminaruose, konferencijose,
stažuotėse, kūrybinių atostogų metu. Dėstytojų kvalifikacijos kėlimo rezultatai geriausiai atsispindi
atestacijos ir konkurso pareigoms eiti metu, kai kiekvienas besiatestuojantis ir konkurse
dalyvaujantis dėstytojas atsiskaito už kvalifikacijos kėlimą per penkerius pastaruosius metus
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Atlikus analizę duomenų, pateiktų katedrų vedėjų/sekretorių, galima preliminariai įvertinti
dėstytojų dalyvavimą 2012 m. kvalifikacijos kėlimo procese pagal katedras, kvalifikaciją keliant
seminaruose, mokymuose, kursuose, konferencijose.
Verslo ir vadybos katedroje aktyviausiai kvalifikaciją kėlė lektorė Marija Beržanskienė 13 renginių / 141 valandas, lektorė Vida Jakštienė – 11 renginių/ 132 valandos, lektorius, dekanas
Vladas Beržanskis– 9 renginiai / 127 valandos, docentas, kolegijos direktorius Vaidotas Viliūnas –
7 renginiai / 64 valandos.
Meninio ugdymo katedroje aktyviausiai kvalifikaciją kėlė lektorė, karjeros centro vedėja
Daiva Rutkauskienė – 23 renginiai / 258 valandos.
Teisės ir kultūros vadybos katedroje aktyviausiai kvalifikaciją kėlė lektorė Lina
Jaruševičienė – 8 renginiai/ 68 valandos , lektorė, studijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Ilona
Mulerenkienė – 9 renginiai/ 58 valandos, lektorius, Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto
dekanas Kęstutis Traškevičius – 5 renginiai/ 118 valandų.
Ekonomikos ir finansų katedroje aktyviausiai kvalifikaciją kėlė lektorė Danguolė
Šidlauskienė - 10 renginių / 848 valandos, lektorė Nijolė Gedvilienė – 19 renginių/ 112 valandų,
lektorė Virginija Giliuvienė – 9 renginiai / 168 valandos, lektorė Birutė Petrošienė – 8 renginiai /
59 valandos, asistentas Tadas Račius – 11 renginių / 59 valandos.
Pedagogikos ir psichologijos katedroje aktyviausiai kvalifikaciją kėlė lektorė Rima
Klasavičienė – 15 renginių/ 160 valandų, lektorė Nijolė Margelevičienė 9 renginiai / 189 valandos.
Humanitarinių mokslų katedroje aktyviausiai kvalifikaciją kėlė lektorė, tarptautinių
studijų ir ryšių skyriaus vedėja Vida Vilkienė – 6 renginiai/ 264 valandos, asistentė Aušra
Vasiliauskaitė 12 renginių / 180 valandų, lektorė Vida Balickienė – 9 renginiai/ 120 valandų,
lektorė Vida Mickuvienė – 15 renginių / 86 valandos, lektorė Romalda Kasiliauskienė 4 renginiai /
160 valandų.
Maitinimo ir žemės ūkio technologijų katedroje aktyviausiai kvalifikaciją kėlė
docentas, mokslo darbuotojas Andrejus Jerešiūnas 16 renginių / 76 valandos.
Inžinerijos ir informacinių technologijų katedroje aktyviausiai kvalifikaciją kėlė,
dalyvaudami projektinėje veikloje, seminaruose, konferencijose lektorė Daiva Kalvaitienė, lektorė
Vilma Riškevičienė. Lektorė Daiva Kalvaitienė 2012 metais vykdė ir dar 2013 metais tebevykdo
mokslo taikomąjį tyrimą ,,Sąlygų sėkmingos asmenybės ugdymui tinkamumas Lietuvos mokymo
įstaigose. Šį mokslo taikomąjį tyrimą 2012 metais vykdė ir asistentas Darius Kazlauskas. Lektorius,
Studijų skyriaus vedėjas Mindaugas Šnipaitis 2012 metais vykdė mokslo taikomąjį tyrimą ,,Deginių
dūmingumo matavimo rezultatų panaudojimo galimybės lengvųjų automobilių dyzelinių variklių
techninei būklei vertinti”.
Aptarnaujantis personalas kvalifikacijos kėlimo procese 2012 metais dalyvavo ne taip
gausiai. Priimti ekonomiškus, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančius sprendimus, kitaip pažiūrėti į
besikeičiančius technologinius procesus aktyviausiai ėmėsi ir rezultatų pasiekė: Finansų ir
apskaitos skyriaus darbuotojos – Stasė Milerienė, Vaida Jasaitienė, Dijana Kubilienė, Vida
Miciutienė; Darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės ir gaisrinės saugos specialistė – Ramutė
Jančauskienė; bibliotekų vedėjos – Jūratė Alijauskienė ir Stefanija Rožaitienė.
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8.2.Materialieji ištekliai

8.2.1.Patalpų remontas

2012 metais Marijampolės kolegijos naudojamų pastatų kiekis lyginant su ankstesniais
metais pasikeitė. Siekiant sumažinti išlaidas pastatų išlaikymui, dalies pastatų eksploatacija
nutraukiama. Duomenys apie pastatus pateikti 8.2.1.1 lentelėje.
8.2.1.1 lentelė. Pastatų panaudojimas

Bendras
plotas, m2
582,26
104,81
3646,82
220,87
4122,17

Pastatas
ESDF, biblioteka, Vytauto g. 45
ESDF, namų ruošos, Vytauto g. 45a
ESDF, centriniai rūmai, Vytauto g. 47
Bendrabutis Nr.2, panauda, J. Jablonskio 2a
Bendrabutis Nr.1, Vytauto g. 49

ESDF, iš viso
1 studentui, m2
VTF, centriniai rūmai, P. Armino g. 92
4571,48
VTF, sporto salė, P. Armino g. 94
VTF, inžinerinis korpusas, P. Armino g. 90

1122,02
2824,93

Bendrabutis Nr.3, P. Armino g. 94

4535,59

VTF, iš viso
1 studentui, m2
Direkcija, V. Kudirkos g. 61

459,27

Plotas mokymui, m2
Pastabos
2011 m.
2012 m.
428,38
428,38
36,62
36,62
1899,49
1899,49
90,26
90,26
764,44
Pastatas
nenaudojamas
3219,
2454,75
4,86
4,23
1748,45
1611,69 Atkelta
direkcija
702,88
702,88
1689,73
235,06
Pastatas
dalinai
nenaudojamas
201
201
4342,06
2750,63
5,32
4,06
351
Pastatas
nenaudojamas

Patalpų remonto kiekius nulemia gaunamų lėšų kiekis iš investicinių projektų. Savų lėšų
remontui kiekis yra labai mažas.
2012 m. buvo vykdomi nauji pastatų remonto ir renovacijos dabai, taip pat tęstiniai remonto
darbai. Kolegijos pastatų remonto darbų 2012 m. atlikta už 237925,80 Lt. Remontui panaudojamų
lėšų kiekio dinamika pateikta 8.2.1.2lentelėje.
8.2.1.2 lentelė. Lėšų kiekis pastatų remontui ir renovacijai per paskutiniuosius tris mokslo
metus

Lėšų kiekis remontui, Lt
Lyginantsu 2009/2010 m.m., Lt

Mokslo metai
2009/2010
2010/2011
883588,32
746701,99
-136886,33
53

Metai
2012
237925,8
-645662,52
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Pastatų remontui ir renovacijai panaudotas lėšų kiekis pagal fakultetus pateikiamas8.2.1.3 ir
8.2.1.4 lentelėse.
8.2.1.3lentelė. Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas
Objektas
Sporto salė
Biblioteka
Centriniai rūmai
(seminarijos past.)
Valgykla
Kiti

Darbų pavadinimas
Santechnikos remontas
Angokraščių apdaila
Fasado remontas

Plotas, m²
12.5
83

Kaina, Lt
245,00
2732,27
115000,00

Buitiniu patalpų remontas
Elektros instaliacijos, santechnikos,
inventoriaus remontas

12

153,04
1777,52

Iš viso:
2010/2011m.m.
2009/2010m.m.
Pokytis, lyginant 2012 m. su 2010/2011 m.m. (sumažėjimas (-), padidėjimas (+))
Pokytis, lyginant 2012 m. su 2009/2010 m.m. (sumažėjimas (-), padidėjimas (+))

119907,80
399294,99
779663,3
-279387,19
-659755,5

8.2.1.4 lentelė. Verslo ir technologijų fakultetas
Objektas
Centriniai
rūmai

Bendrabutis
Nr.3
Sporto salė
Inžinerinis
korpusas
Kiti

Darbų pavadinimas
Dekanato kabinetų įrengimas(300,300a, 301
kab.)
Direktorato kabinetų (200, 201, 202) remontas
Buhalterijos kabineto (305) remontas
Sargo – budėtojo posto įrengimas
Patalpų remontas (santechnika,elektros
instaliacija, patalpų vidus)
323,324,424 kambarių koridorių remontas
Patalpos archyvui įrengimas
Kombainų laboratorijos (503) durų apšiltinimas

Plotas (m2)
52,24

Kaina Lt.
10916,0

55,44
35,68
3,0
114,0

2821,0
3495,0
1134,0
97056,0

14,34
50,77
22,0

319,0
384,0
253,0

Elektros instaliacijos, santechnikos,
inventoriaus remontas

Iš viso:
2010/2011m.m.
2009/2010m.m.
Pokytis, lyginant 2012 m. su 2010/2011 m.m. (sumažėjimas (-), padidėjimas (+))
Pokytis, lyginant 2012 m. su 2009/2010 m.m. (sumažėjimas (-), padidėjimas (+))

1640,0
118 018,0
347 407,0
103 925,0
-229 389
+14093,0

Remontuotinų patalpų yra daug, tačiau remonto apimtis formuoja tam skiriamos lėšos.
Antra, būtina optimizuoti patalpų kiekį kolegijoje. Nenaudojamų pastatų reikia atsisakyti ar
išnuomoti.
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8.2.2. Informacinių technologijų įrangos įsigijimas
Kompiuterių tinklo modernizavimas
• 2012 metais buvo atliekami kompiuterių tinklo modernizavimo darbai. Šie darbai buvo
būtini norint kolegijoje teikti bevielio interneto paslaugą bei integruoti iš direkcijos perkeltą
kompiuterinę įrangą.
Bevielio interneto prieiga
• Sukurta bevielio interneto „Eduroam“ prieiga Verslo ir technologijų fakultete, Edukologijos
ir socialinio darbo fakultete, kolegijos bendrabučio pirmajame aukšte, Edukologijos ir
socialinio darbo fakulteto bibliotekoje. Internetu gali naudotis visa kolegijos bendruomenė ir
atvykstantys svečiai, turintys „Eduroam“ prisijungimo duomenis iš savo organizacijos. Taip
pat sukurta prieiga laikinai naudotis bevieliu internetu svečiams, neturintiems „Eduroam“
prisijungimo galimybės.
Kompiuterių įranga
• Atnaujinta katedrų ir padalinių, dirbančių su „Akademine duomenų baze“, kompiuterinė
įranga. Nupirkti nauji kompiuteriai Verslo ir technologijų fakulteto 408 auditorijoje.
Raštinei ir Leidybos centrui nupirkti skaitytuvai.

8.2.2.1 lentelė. Rodiklių lentelė 2009 – 2013 m.m.

- studijas
- biblioteką
- administraciją
- studentų atstovybę
Vienam studijoms skirtam
kompiuteriui tenkantis nuolatinių
studijų studentų skaičius
Vaizdo grotuvai

ESDF

Direkcija

Iš viso

VTF

29

317

165

90

23

278

165

Iš viso

VTF

129

Direkcija

Iš viso

159

83

25

273

ESDF

Direkcija

Kompiuterių skaičius (pradedant PC
486 modeliu)
Iš jų panaudota kompiuterizuoti:

2012/2013 m.m.

ESDF

Rodikliai

2011/2012 m.m.

VTF

2009/2010 m.m.

119

81

-

200

114

34

-

148

113

34

-

147

8

13

-

21

9

13

-

22

9

13

-

22

28

34

29

91

40

42

23

105

42

35

25

102

4

1

-

5

2

1

-

3

1

1

-

2

3,6

4,8

-

-

2,3

-

-

2,5

-

-

5

6

-

11

5

1

8

5

-

6

2

1

Kopijavimo aparatai

5

5

2

12

3

4

2

9

3

3

2

8

Multimedia - projektorius

9

10

-

19

16

18

-

34

16

18

-

34

31

40

3

75

24

33

12

69

16

25

17
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8.2.3. Bibliotekų aprūpinimas leidiniais
Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto biblioteka
Veiksmai

1.1.1.Bibliotekos
fondas
1.1.1. Periodiniai
leidiniai
1.1.2. Skaitytojų
aptarnavimas

2.1.1.
Informacinis
darbas

2.1.2. Bibliotekos
materialieji
ištekliai

Informacija apie įvykdymą

2010
281/218
1768/245
36817/6849

2011
215/132
12/12
37020/6969

Komentaras,
siūlymai dėl
tolimesnių
veiksmų
2012
Bibliotekos
fondo
169/146
papildymui lėšas
–
37189/7115 skirti ketvirčiais.

27 pav.

17 pav.

19 pav.

902

966

865

22850
38185 vnt.
22800 vnt.

25313
63554 vnt.
29940 vnt.

23801
79049 vnt.
42430 vnt.

895

1051

951

Elektroniniame
kataloge parengtų
įrašų skaičius

12140

15835

18867

Knygų parodos
Informacinės
konsultacijos 1-ųjų
kursų studentams
Skaitykloje studentams
savarankiško darbo
studijoms skirta darbo
vietų;
iš jų kompiuterizuotų
su interneto prieiga
Gauta lėšų:
-knygoms
-periodikai
-fizinių ir juridinių
asmenų parama

8
8

7
8

6
5

Gauta (egz./pav.)
Nurašyta (egz./pav.)
Fondo dydis
(egz./pav.)
Užprenumeruoti
žurnalai ir laikraščiai
Bibliotekoje
įregistruoti skaitytojai
Lankytojai
Dokumentų išdavimas
Bibliotekoje padarytų
kopijų skaičius
Bibliotekoje įvykdytų
informacinių užklausų
skaičius

60/11

60/11

60/11

3485,2784,2698,-

79,1736,2947,-

1165,2113,534,-

56

Įdiegti
cirkuliacijos
modulį ALEPH
programoje.
Prenumeruoti
duomenų bazes,
atsižvelgiant į
studijų
programas.

Teikti
studentams
spalvoto
kopijavimo
paslaugas.
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Verslo ir technologijų fakulteto biblioteka

Veiksmai

Gauta (egz./pav.)

1.1.1.
Bibliotekos
fondas

1.1.2.
Skaitytojų
aptarnavimas

Užprenumeruoti
žurnalai ir
laikraščiai (pav.)
Bibliotekoje
įregistruoti
skaitytojai
Lankytojų
skaičius/vienam
studentui
apsilankymų
skaičius
Dokumentų
išdavimas
Bibliotekoje
teikiamos
paslaugos- padarytų
kopijų skaičius

2.1.1.Informa
cinis darbas

2.1.2.
Bibliotekos
materialieji
ištekliai

Komentaras,
siūlymas dėl
tolimesnių
veiksnių

Informacija apie įvykdymą

Bibliotekoje
įvykdytų
informacinių
užklausų skaičius
Elektroniniame
kataloge parengtų
įrašų skaičius
Knygų parodos
Informacinės
konsultacijos 1-ųjų
kursų studentams
Skaitykloje
studentams
savarankiško darbo
studijoms skirta
darbo vietų; iš jų
kompiuterizuotų su
interneto prieiga.

2010

2011

2012

203/109

115/73

900/60

6581/4310

2223/341

49/34

17854/4798

15746/4530

16597/4556

22

23

20

1077

1109

880

27760/28

29075/31

28003/35

25481

28079

25996

10777

10609

50672

1002

1357

1244

11565

15347

16247

4

5

7

1

2

4

Rgs-40

Rgs-40

Rgs-40

57

Bibliotekos
fondo
papildymui lėšas
skirti kas
pusmetį.

Įdiegti
cirkuliacijos
modulį ALEPH
programoje.
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8.3.Finansiniai ištekliai
Ilgalaikis turtas
Per 2012 metus įsigyta nematerialaus turto už 17.4 tūkst. Lt. Tai kompiuterinė programinė
įranga „Akademinė bazė“ (už 5.9 tūkst. Lt), programinė įranga Office Pro Plus 2013 (už 6.3 tūkst.
Lt), papildomas modulis programai „Debetas“ (už 0.6 tūkst. Lt.), ir licenzijos ZwCAD programinei
įrangai (už 4.6 tūkst. Lt). Per 2012 metus nurašyta programinės įrangos už 4.1 tūkst. Lt.
Vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, per
ataskaitinį laikotarpį padidinta kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina 3982.3 tūkst. Lt.
Kultūros paveldo statiniai: pastatas - mokykla (su dviem priestatais ir rūsiu), Vytauto 45,
Marijampolė, inv. Nr. 101006; biblioteka, Vytauto 45, Marijampolė, inv. Nr. 101005; pastatasmokykla (centriniai rūmai) Vytauto 45, Marijampolė inv. Nr. 101004. Jų tikroji vertė nustatyta
vadovaujantis draudimo bendrovės „BTA Insurance Company“ 2012m. rugpjūčio 6 d. sudarytame
apdraudžiamo turto sąraše nurodyta šių pastatų draudžiamąja verte. Šiems pastatams
neskaičiuojamas nusidėvėjimas, todėl ankstesniais laikotarpiais priskaičiuotas nusidėvėjimas 268.1
tūkst. Lt atstatytas.
Per ataskaitinį laikotarpį kompiuterinės bei biuro įrangos įsigyta už 39.7 tūkst. Lt.
Bibliotekų fondai per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 64.4. tūkst. Lt. Iš projekto „Studijų
kokybės gerinimas mokymo(si) visą gyvenimą kontekste“ Nr. VPI-2.2-ŠMM-07-K-01-027 lėšų
įsigyta knygų už 50.3 tūkst., iš kolegijos lėšų įsigyta už 4.3 tūkst. Lt, iš kitų šaltinių nemokamai
knygų gauta už 9.4 tūkst. Lt.
Pripažintas nereikalingu, netinkamu, negalimu naudoti materialus turtas, perduotas
utilizavimui arba atliekų tvarkymo centrui, parduotas metalo supirktuvei ir nurašytas iš apskaitos:
turto grupėje „Mašinos ir įrengimai“ - už 10.5 tūkst. Lt; turto grupėje „Baldai ir biuro įranga“ - už
144.2 tūkst. Lt., iš to skaičiaus kompiuterinės įrangos už 134.5 tūkst. Lt.; turto grupėje „Scenos
meno priemonės“ - už 32.0 tūkst. Lt (vargonai neatlygintinai perduoti Vilkaviškio vyskupijos
kurijai); turto grupėje „Bibliotekų fondai“ - už 0.5 tūkst. Lt.
Veikloje naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis nematerialus turtas, kurio įsigijimo savikaina
20.3 tūkst. Lt ir materialus turtas, kurio įsigijimo savikaina 2604.2 tūkst. Lt.
2012 metais Marijampolės kolegijai grąžintas įstatinis kapitalas iš VšĮ „Marijampolės
regiono mokslo ir technologijų parkas“ 3.0 tūkst. Lt. Tai yra, kolegija ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje neturi investicijų į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus.
Atsargos. Per ataskaitinį laikotarpį gauta nemokamai atsargų už 6.4 tūkst. Lt. (iš UAB Bitė
įsigyti telefono aparatai už 1 Lt ir jų vertė padidinta iki tikrosios vertės vertės; knyga Svydis;
parama iš Mantingos labdaros fondo; ŠMM gauti diplomų dublikatų blankai; iš Lietuvių kalbos
komisijos ir iš ŠMM gauta knygų).
Per ataskaitinį laikotarpį nebaigtoje gamyboje užpajamuota 80.7 tūkst. Lt, nurašyta 68.3
tūkst. Lt. Nurašius nebaigtos gamybos duomenis, užpajamuojama pagaminta produkcija - už 0.3
tūkst. Lt ir atsargos, skirtos parduoti (kviečiai, rapsai) - už 68.0 tūkst. Lt. Parduota 2012 metais
kviečių bei rapsų pagaminimo kainomis už 65.6 tūkst. Lt. Likusi dalis šių atsargų (už 2.4 tūkst. Lt)
sunaudota savo veikloje, t.y. pasėta.
Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 26.6 tūkst. Lt. Iš jų 2.6 tūkst. Lt sudaro
maisto produktai valgykloms, 12.4 tūkst. Lt nebaigta gamyba, 11.6 tūkst. Lt kuras, dažomieji
milteliai ir kitos kanceliarinės prekės.
Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 73.5 tūkst. Lt. Tai 73.0 tūkst.
Lt tiekėjams permoka: 70.7 tūkst. Lt - už šildymą UAB Litesko, 2.3 tūkst. Lt - išankstinis
apmokėjimas už prenumeratą, ateinančių laikotarpio sąnaudos - 0.5 tūkst. Lt (prenumerata).
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Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 566.5 tūkst. Lt, iš jų:
- 182.7 tūkst. Lt gautinos sumos už turto naudojimą ir paslaugas (94.3 tūkst. Lt
nesumokėtos įmokos už studijas, 34.2 tūkst. Lt - gautinos sumos iš gyventojų už nuomą ir
komunalinius patarnavimus, 19.3 tūkst. Lt – už bendrabučių nuomą studentams, 3.9 tūkst. Lt - už
turto nuomą ir kt., 20.3 tūkst. Lt - už akademines skolas, 10.7 tūkst. Lt - už suteiktas paslaugas).
- 330.6 tūkst. Lt sukauptos gautinos sumos: (247.9 tūkst. Lt sukauptos finansavimo
pajamos - atostogų rezervas ir Sodra nuo jo; 82.7 tūkst. Lt projektams paskolintos lėšos).
- 53.1 tūkst. Lt kitos gautinos sumos (52.4 tūkst. Lt - Sodrai permoka, 0.7 tūkst. Lt permoka už komandiruotes).
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 687.2 tūkst. Lt. Iš
jų 287.0 tūkst. Lt - tai projektams vykdyti skirtos lėšos. Kolegijos biudžetinėje sąskaitoje pinigų
likučio nėra. Grynųjų pinigų kasoje nėra.
Įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 367.6 tūkst. Lt.
Didžiausias įsiskolinimas UAB „Bankinės operacijos“ - 23.4 tūkst. Lt pagal kolegijos
vykdomą projektą „Marijampolės kolegijos studijų sistemos efektyvumo didinimas“. Tiekėjams už
2012 m. gruodžio mėn. suteiktas paslaugas apmokėta 2013 m. sausio mėn.
Sukauptos atostoginių sąnaudos priskaičiuotos nuo nepanaudotų atostogų dienų - 231.2
tūkst. Lt, Sodra nuo jų - 71.6 tūkst. Lt.
Gautos permokos už paslaugas (nuomos, komunalinių paslaugų, įmokų už studijas)
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 20.3 tūkst. Lt, skola Valstybinei mokesčių inspekcijai - 0.2
tūkst. Lt PVM.
Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 5143.2 tūkst. Lt. Jį sudaro dalininkų
kapitalas (860.0 tūkst. Lt), rezervai (3982.3 tūkst. Lt) bei sukauptas perviršis (300.9 tūkst. Lt).
Einamųjų metų perviršis - 28.4 tūkst. Lt. Ankstesnių metų perviršis - 272.5 tūkst. Lt. Rezervus
sudaro tikrosios vertės rezervas, padidinus kultūros paveldo statinių vertę.
Veiklos rezultatų ataskaita (Priedas Nr. 1)
Pagrindinės veiklos pajamų per 2012 metus gauta 6648.5 tūkst. Lt. Tai sudaro: 4973.8
tūkst. Lt finansavimo pajamos ir 1674.7 tūkst. Lt pagrindinės veiklos kitos pajamos, t.y. priskaitytos
įmokos už studijas.
Kitos veiklos pajamos Veiklos rezultatų ataskaitoje už 2012 metus sudaro 805.5 tūkst. Lt.
Tai pajamos iš: atsargų pardavimo - 161.7 tūkst. Lt. (mokomojo ūkio parduota produkcija - 160.4
tūkst. Lt ir už metalo laužą bei už dingusias knygas gautos sumos 1.3 tūkst. Lt); nuomos pajamos 43.1 tūkst. Lt (patalpų nuoma); pajamos už suteiktas paslaugas - 564.8 tūkst. Lt (iš to skaičiaus
valgyklų pajamos - 258.8 tūkst. Lt, Tobulinimosi centro pajamos - 21.1 tūkst. Lt, pajamos už
studentų bendrabučius - 123.2 tūkst. Lt, pajamos už komunalinius patarnavimus - 91.5 tūkst. Lt, už
kitas suteiktas paslaugas -70.2 tūkst. Lt); ir kitos pajamos - 35.8 tūkst. Lt. (iš to skaičiaus nario
mokestis krepšinio klubui „Kadis“ - 1.6 tūkst. Lt, padidinta finansinio turto vertė - 1.5 tūkst. Lt,
užpajamuota praėjusių metų nebaigta gamyba - 15.7 tūkst. Lt., mokesčių permokos - 17.0 tūkst. Lt).
Sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį apskaityta 7337.9 tūkst Lt. pagrindinės veiklos sąnaudų
ir 87.5 tūkst. Lt kitos veiklos sąnaudų.
Kitos veiklos sąnaudose apskaityta 87.5 tūkst. Lt, iš jų: 20.8 tūkst. Lt - nuostoliai iš
ilgalaikio turto perdavimo (neatlygintinai Vilkaviškio vyskupijos kurijai perduoti vargonai buvo
nenusidėvėję), 65.6 tūkst. Lt – mokomojo ūkio išlaidos, 1.2 tūkst. Lt – 2011-09-30 įvedant į
programą duomenis nepriskaityta suma už akademines skolas).
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Finansinės veiklos pajamos - 0.1 tūkst. Lt, sąnaudos - 0.3 tūkst. Lt. Šios veiklos rezultatas
- 0.2 tūkst. Lt.
Marijampolės kolegijos 2012 m. sąmatos įvykdymas (Priedas Nr. 2)
Marijampolės kolegijos 2012 m. pajamų bei išlaidų sąmatos įvykdymas pagal išlaidų
straipsnius analizuojamas Priede Nr. 2 pateiktose lentelėse.

8.4. Mokomasis ūkis
Mokomasis ūkis turi 64 ha žemės. Pagrindinė ūkio veikla augalininkystė. Mokomajame
ūkyje profesinės veiklos praktikas atlieka žemės ūkio technologijos, automobilių ir traktorių
techninio eksploatavimo studijų programų studentai.
8.4.1. lentelė. Augalininkystės rodikliai 2011-2012 metais

Kultūrų pavadinimai

Plotas,
ha

Žieminiai kviečiai
Vasarinis rapsas
Iš viso

32
32
64

2011 m.
Bendras
Derlingumas, Plotas,
derlius,
cnt/ha
ha
cnt
1199,6
37,49
32,01
594,6
18,58
32,01
64,02

2012 m.
Bendras
Derlingumas,
derlius,
cnt/ha
cnt
1516
47,36
483,6
15,11

Žieminių kviečių derlingumas padidėjo 21%. Derlius padidėjo todėl, kad buvo sudarytos
sąlygos įsigyti didesnį kiekį mineralinių trąšų. Rapsų auginimui 2012 metai nebuvo palankūs.
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9. MOKSLO TAIKOMOJI VEIKLA
2011/2012 m.m. mokslo taikomoji veikla suaktyvėjo, lyginant su 2010/2011 m.m. ir
pasiekė, o kai kuriais rodikliais ir pralenkė 2009/2010 m.m. Svarbu paminėti tai, kad kolegijoje2012
m. dirbo profesorius(0,30 etato) ir docentai (2,83 etato dydžiu).
2012 m. birželio 15 d. Nutarimu Nr. AT-11/12-37 „Dėl Marijampolės kolegijos mokslo
taikomosios veiklos“ Akademinė taryba pritarė naujam kolegijos mokslo taikomosios veiklos
plėtros organizavimo modeliui. Šis modelis remiasi klasterinių modelių principais. Klasterinis
mokslo taikomosios veiklos modelis turi skatinti esamų Marijampolės kolegijoje mokslininkų
kūrybiškumą. Šiame modelyje pagal esamą Marijampolės kolegijoje situaciją numatyti 3 klasteriai:
meno veiklos, socialinių mokslų, biomedicinos ir technologijos mokslų. Vykdant šį Akademinės
tarybos nutarimą 2012/2013 m. m. pradžioje įsteigtas mokslo darbuotojo etatas biomedicinos ir
technologijų mokslų klasteryje. Klasteriai pateikė savo veiklos paraiškas. Kolegijoje buvo
suorganizuotos 7 mokslinės, praktinės, metodinės konferencijos, 4 iš jų – su partneriais (LKKA,
VDU Katalikų teologijos fakulteto dr. K. Kėvalas, Mokolų mokykla – darželis, Marijampolės
švietimo centras).

9.1.Pranešimai ir straipsniai
Per 2011-2012 mokslo metus 57 dėstytojai parengė ir skaitė 42 pranešimus konferencijose,
per 2012 m. 56 dėstytojai – 46 pranešimus. Lyginant su ankstesniais mokslo metais, tai - 48
pranešimais ir 18 dėstytojų (46 proc.) daugiau. Skaitytų pranešimų palyginamoji analizė pateikta
9.1.1 lentelėje, išsamus sąrašas –3 priede)
9.1.1. lentelė. Kolegijos dėstytojų skaitytų pranešimų analizė pagal katedras
Pranešimų skaičius
Katedros

20102011

2009-2010
Apskaitos ir finansų
Ekonomikos ir finansų
Bendrojo lavinimo
dalykų
Edukologijos ir
psichologijos
Pedagogikos ir
psichologijos
Inžinerijos
Informacinių
technologijų
Inžinerijos ir
informacinių technologijų
Kultūrinės veiklos
vadybos
Teisės ir kultūros
vadybos
Lituanistikos ir religijos

20112012

2

1

1

0

3
-

3

0

-

-

-

5

1
1

0
1

-

-

-

1

3

1

-

-

-

2

10

13

-

2012
2

5

3

2
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Dėstytojų, parengusių pranešimus,
skaičius
200920102011- 2012
2010
2011
2012
6
3
4
4
1
0
3

0

-

-

-

5

1
2

0
2

-

-

-

1

3

1

-

-

-

2

10

4

-

5

3

2
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mokslų
Užsienio kalbų
Humanitarinių mokslų
Muzikos
Meninio ugdymo
Menų
Maitinimo ir siuvinių
verslo
Technologijų
Maitinimo ir žemės ūkio
technologijų
Socialinio darbo
Verslo ir vadybos
Iš viso

9
0
1
1

5
3
2
0

16
13
-

0
-

0
-

0

5
4
41

12
1
39

12
5
57

6
0
1
1

3
3
2
0

9
5
-

3

0
-

0
-

0

3

12
3
56

4
7
45

5
1
24

9
7
42

9
6
46

16

10

9

5

Analizuojant bendrąją mokslinių pranešimų statistiką, galima pastebėti, kad dėstytojų
aktyvumas yra išaugęs, lyginant su ankstesniais metais, tačiau labai panašus su 2009-2010 mokslo
metais. Šios veiklos palyginamumas tarp katedrų sunkiai galimas dėl katedrų reorganizacijos.
Tačiau ir katedrose, kuriose struktūrinių pokyčių įvykę mažiausiai (Socialinio darbo, Ekonomikos
ir finansų, Verslo ir vadybos, Pedagogikos ir psichologijos), ir sujungtose katedrose veikla kito
labai menkai lyginant su 2009-2010 m.m.
Analizuojant pranešimų ir konferencijų pobūdį atkreiptinas dėmesys, kad 30 (18 ESDF ir
12 VTF) iš 57 pranešimų perskaityta išvykus į kitų institucijų organizuotas mokslines, mokslinespraktines, praktines konferencijas.
2010/2011 m.m. 8 ESDF dėstytojai publikavo 24 straipsnius įvairiuose leidiniuose,
2011/2012 m.m. 19 ESDF dėstytojų publikavo 30 straipsnių įvairiuose leidiniuose. VTF 2010/2011
m.m. 2 dėstytojos publikavo vieną straipsnį, o 2011/2012 m.m. viena dėstytoja publikavo vieną
straipsnį. Publikuotų straipsnių sąrašas pateiktas 9.1.2 lentelėje.
9.1.2. lentelė. Kolegijos dėstytojų publikuoti straipsniai 2011-2012 m.m.
Dėstytojo
vardas ir
pavardė
Vida Balickienė

Odeta
Grušelionienė

Straipsnio
pavadinimas

Leidinio pavadinimas

Leidinio numeris ir metai

Humanitarinių mokslų katedra (16 straipsnių, 8 dėstytojai)
Krikščioniškojo
Straipsnių rinkinys „Education,
ISBN 978-9955-645-51-1,
paveldo teksto
cultura, societas, Ecclesia
Marijampolė: MKLC 2012
panaudojimas
ikimokyklinio
ugdymo pedagogų
kompetencijų plėtotei
vertybių kontekste
Pilietiškumo
Straipsnių rinkinys „Education,
ISBN 978-9955-645-51-1,
ugdymas: ar
cultura, societas, Ecclesia“
Marijampolė: MKLC 2012
moksleiviams
nesvetimas
pilietiškumo jausmas
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Romalda
Kasiliauskienė
Marija
Rutkauskienė

„Education, cultura, societas,
Ecclesia“

ISBN 978-9955-645-51-1,
Marijampolė: MKLC 2012

„Educatio, cultura, societas,
Ecclesia”

ISBN 978-9955-645-51-1.
Marijampolė: MKLC, 2012

Skaitome Donelaičio
„Metus“

„Educatio, cultura, societas,
Ecclesia“

ISBN 978-9955-645-51-1;
Marijampolė: MKLC,2012

Поэма Кристионаса
Донелайтиса
«Времена года» и
анализ отрывков
произведения
Vertybių
formavimasis ir jų
poreikiais
grindžiamas
mokymas
Sielovados principai
šv. Benedikto regulos
tekste
Benediktiniško
monasticizmo ir
naujojo
monasticizmo
bendruomenės „A 247 boiler room“
skirtingumas
Jokūbo sūnaus
Juozapo istorija
Sielovada Šv.
Benedikto reguloje
(I)
Biskup sufragan
sejneński Józef Holak
- apostoł Polski i
Litwy XIX w //
Łomżyńskie
Kai kurie
mariologiniai
aspektai bizantiškoje
tradicijoje

„Духовный мир Кристионаса
Донелайтиса и его
творчество“.

2012
Калининград

Straipsnių rinkinys „Educatio,
cultura, societas, Ecclesia“

ISBN 978-9955-645-51-1,
Marijampolė: MKLC,2012

Soter: religijos mokslo žurnalas

42(2012). ISSN 1392-7450 p. 6782.

„Educatio, cultura, societas,
Ecclesia“ [elektroninis išteklius]
: straipsnių rinkinys

ISBN 9789955645511 p. 90-102,
Marijampolė: MKLC, 2012

„Magnificat“: kasdieniai
skaitymai
Soter: religijos mokslo žurnalas

nr. 7(17). ISSN 2029-4034 p.15-20,
2011
ISSN 1392-7450 p. 29-40, 38(2011)

Wiadomości Diecezjalne :
kwartalnik. Łomża : Łomżyńska
kuria diecezjalna. ISSN 12313815.

2012, nr. 1, p. 192-199. Prieiga per
internetą:
http://www.kuria.lomza.pl/index.ph
p?k=95

“Educatio, cultura, societas,
Ecclesia” [elektroninis išteklius]
: straipsnių rinkinys.
Marijampolė : Marijampolės
kolegijos leidybos centras.
Aušra : Lenkijos lietuvių
dvisavaitinis žurnalas. Punskas :
"Aušros" l-kla. ISSN 01378570. 2012, nr. 8, p. 1-3. Prieiga
per internetą:
<http://ausra.pl/index.php/nume
riai/archyvasAušra : Lenkijos lietuvių
dvisavaitinis žurnalas. Punskas :
"Aušros" l-kla. ISSN 01378570. 2012, nr. 2, p. 23-25.
Prieiga per internetą:
<http://ausra.pl/index.php/nume
riai/archyvas-

2012. ISBN 9789955645511. p.
108-111

Mokymo metodų
naudojimo svarba
ugdant vertybines
nuostatas
Maironio
meditatyvinė lyrika:
paskui sielos upę
Jordaną

Valė Sorakaitė

Dalija
Valaitienė

Aušra
Vasiliauskaitė

Kęstutis
Žemaitis

Jurgis Matulaitis be
titulų ir pareigybių :
palaimintojo portretas
jaunystėje

Jurgis Matulaitis –
vienuolijų
atnaujintojas ir
kūrėjas
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Nijolė
Vasylienė

Rovena
Venslauskienė

Birutė
Stalioraitienė

Rima
Klasavičienė

Jūratė
Makauskienė
Kristina
Dulinskienė,
Jūratė
Makauskienė
Kristina
Dulinskienė,
Jūratė
Makauskienė
Živilė
Advilonienė

Menų katedra (3 straipsniai, 3 dėstytojai)
Stilius gyvenimo
Respublikinė mokslinė ISBN 978-9955-654-49-8
būde ir įvaizdžio
praktinė konferencija “Menų
2012 m. balandžio 19 d.
kaita
įtaka asmenybės karjeros
Marijampolė ESDF el.
perspektyvai, prigimtinių
poreikių ir galių raiškai” el.
leidinys
Efektyvus
,,Menų įtaka asmenybės
ISBN 978-9955-654-49-8
kompetencijų įgijimas
karjeros perspektyvai,
2012 m. balandžio 19 d.
organizuojant ugdytinių prigimtinių poreikių ir galių
Marijampolė ESDF el.
meninę raišką
raiškai”. Respublikinės
mokslinės – praktinės
konferencijos medžiaga.
Mitybos įpročių sąsajos Respublikinė mokslinė ISBN 978-9955-654-49-8
su antsvoriu ir
praktinė konferencija “Menų
2012 m. balandžio 19 d.
nutukimu
įtaka asmenybės karjeros
Marijampolė ESDF el.
perspektyvai, prigimtinių
poreikių ir galių raiškai” el.
leidinys
Pedagogikos ir psichologijos katedra (1 straipsnis, 1 dėstytojas)
The results of
The Booklet Of Projekt Imagine
1 August 2010Rosenberg self –
Inspiring Motivating Art Giving
31 July 2012
esteem scale
Interacting Neverending
Survey/Lithuania
Education
Socialinio darbo katedra (10 straipsnių, 7 dėstytojai)
Socialinio darbo
Socialinio darbuotojo identitetas ISBN 978-9955-645-50-4, 2012 m.
samprata
profesijoje ir visuomenėje“
visuomenėje
Socialinio darbo
Socialinio darbuotojo identitetas ISBN 978-9955-645-50-4, 2012 m.
studentų asmeninių
profesijoje ir visuomenėje“
vertybių raiška
santykyje su klientu
Socialinio darbo
Educatio, cultura,societas,
ISBN 978-9955-645-51-1, 2012 m.
studentų asmeninių
Ecclesia
vertybių raiška
santykyje su klientu
Būk mano raktiniu
Žurnalas „Ateitis“
Nr. 3(76), 15-17 p. 2012.
asmeniu
Katalikų dvasininkų
Educatio, cultura, societas,
ISBN 978-9955-645-51-1, 6-16 p.,
ir vienuolių Dievo
Ecclesia
2012 m.
samprata:
sociologinis žvilgsnis
Die Rolle der
Religious Experience &
ISBN 978-9955-12-775-8; e-ISBN
Traditionen in der
Tradition. International
978-9955-12-776-5, 65-70 p, 2012
Familie bei der
interdisciplinary scientific
m.
Gestaltung
conference.
persönlicher
Glaubenserfahrungund Praxis
Reflektyvus patirtinis Socialinio darbuotojo identitetas ISBN ISBN 978-9955-645-50-4, 6mokymas(is)
profesijoje ir visuomenėje
13 p, 2012
socialiniame darbe:
eksperimentinio
dalykinio žaidimo
patirties analizė
Адвилонис
Перекрестки. Журнал
ISSN 1822-5136, 1-2, 188-199 p.
М.Ю.Биоэтика как
исследований
2011 m.
отрасль социальной
восточноевропейского
этики: понятие,
пограничья“
проблематика и
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Janutė
Černeckienė,
Lina Urbonaitė

Edita Vosylienė

Rita
Bendaravičienė

отражение в
мировоззренческих
ориентациях
жителей Средней и
Восточной Европы.
Socialinio darbo ir
Socialinio darbuotojo identitetas ISBN ISBN 978-9955-645-50-4,
socialinės
profesijoje ir visuomenėje
2012 m.
pedagogikos
specialybių studentų
baigiamųjų darbų
temų aktualumas ir
taikomieji aspektai.
Dailės terapijos
Socialinio darbuotojo identitetas ISBN 978-9955-645-50-4, 2012 m.
metodo poveikis
profesijoje ir visuomenėje
globotinių elgesiui ir
emocijoms socialinių
darbuotojų požiūriu
Ekonomikos ir finansų katedra (1 dėstytojas, 1 pranešimas)
Atvejo
Apskaitos ir finansų mokslas ir
Nr.1(8), 2012 m.
tyrimas:kompleksinio studijos: problemos ir
įmonės biudžeto
perspektyvos.
modelio sudarymas.
Akademija, Kauno rajonas.
ISSN 2029-1175
Referuojamas tarptautinėse
bazėse „Business Sprece
complete“
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9.2.Kvalifikacijos tobulinimo paslaugų teikimas

Tobulinimosi studijų centras (TSC) 2012 m. teikė kvalifikacijos tobulinimo (KT)
paslaugas Pietvakarių Lietuvos ir kitų Lietuvos regionų klausytojams.
Organizuojant KT paslaugas, TSC veikla vyko šiomis kryptimis:
• Kolegijos akademinės bendruomenės kvalifikacijos tobulinimas;
• Naujovių ir patirties sklaida įvairių sričių dirbantiesiems;
• Bendradarbiavimo su Lietuvos ir užsienio aukštosiomis mokyklomis, ugdymo, socialinėmis
institucijomis, verslo įmonėmis, organizacijomis, žemės ūkio bendrovėmis ir kt.
institucijomis plėtojimas;
• Projektų įgyvendinimas;
• Rinkos poreikio, renginių apklausų tyrimų vykdymas, siekiant KT paslaugų teikimo
efektyvinimo.
2012 m. KT renginiuose dalyvavo įvairių sričių klausytojai: Marijampolės kolegijos, kitų
aukštųjų mokyklų dėstytojai bei studentai, socialinių institucijų darbuotojai – vadovai, socialiniai
darbuotojai, jų padėjėjai, užimtumo specialistai, pedagogai, ugdytiniai, jų tėvai/globėjai, valstybės
tarnautojai, ūkininkai, vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai, kultūros, muziejų
darbuotojai, bibliotekininkai, verslininkai ir kt.
Atsižvelgiant į tai, kad klausytojų spektras gana platus, klientams buvo siūlomos įvairios
renginių formos: konsultacijos, paskaitos, 6 ar 8 akad. val. teoriniai, praktiniai, teoriniai-praktiniai
seminarai, mokslinės, praktinės, mokslinės-praktinės konferencijos, atviros meistriškumo pamokos,
įvairios trukmės mokymai. Kaip ir kasmet, 2012 m. populiariausia KT renginių forma buvo
seminarai.
Visi renginiai buvo įgyvendinami pagal ministerijose ar Kolegijoje patvirtintas KT
programas.

•
•
•
•

•
•

2012 m. TSC veiklos rezultatai:
Įgyvendinti 47 kvalifikacijos tobulinimo renginiai, 26 iš jų vyko Kolegijoje, 21 – už
Kolegijos ribų.
Pravesti 36 seminarai.
Suorganizuotos 8 konferencijos.
Organizuoti šie kursai (mokymai):
- 30 akad. val. vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių specialieji periodiniai kursai,
- 40 akad. val. įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų kursai,
- 12 akad. val. mokymai „Konsultuojamojo ugdymo (angl.- coaching) pagrindai“.
- 60 akad. val. mokymai „Tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimas užsienio kalbos
gebėjimų pagrindu“ pagal projektą „Kolegijų dėstytojų bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų,
grįstų mokymo(si) inovacijomis, tobulinimas stažuotėse“, projekto kodas Nr. VP1-2.2ŠMM-07-K-01-020.
Ministerijose ar Kolegijoje patvirtintos 25 KT programos.
Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo 1693 dalyviai.
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•
•

•

Išduoti 1352 pažymėjimai renginių dalyviams: klausytojams, lektoriams, organizatoriams.
KT renginius organizavo ir vedė 365 lektoriai: Lietuvos (daugiausia MK), Latvijos,
Olandijos, Vokietijos, Lenkijos, Danijos, Škotijos aukštųjų mokyklų dėstytojai, Lietuvos
ugdymo, socialinių, sveikatos priežiūros institucijų, verslo įmonių ir kt. atstovai, MK ir kitų
Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai.
Įgyvendintų renginių trukmė – 406 akad. val.

9.2.1. lentelė. 2010-2011 m. m., 2011 m. ir 2012 m. KT veiklos rezultatai

Įgyvendinti renginiai
Renginiai vykę Kolegijoje
Renginiai vykę ne Kolegijoje
Konferencijos
Seminarai
Kursai (mokymai)
Vairuotojų mokytojų ir vairavimo
instruktorių kursai
Ūkininkavimo pradmenų kursai
Įžanginiai socialinių darbuotojų
padėjėjų kursai
Projektai
Metodinės dienos
Paskaitos
Bedarbių mokymas
Bendras dalyvių skaičius

Išduota KT pažymėjimų
(iš viso)
Klausytojams
Lektoriams, organizatoriams
Patvirtintos KT programos
Pajamos (Lt)

2010-2011 m.m.
78
40
38
6
63
9
3

2011 m.
86
60
26
2
72
9
3

2012 m.
47
26
21
8
36
2
1

2
4

1
5

1

3
2
2
54 klausytojai
2187

2
2
2
54 klausytojai
2238

2
2
1693

1788

1644

1352

1550
238
30
118.039

1371
273
36
204.591,5

987
365
25
21.035

Pastaba. Pamažu pereinant nuo mokslo metų prie kalendorinių metų rezultatų lyginimo, 2011 m. I semestro
duomenys pateikiami už 2010-2011 m. m. ir už kalendorinius 2011 m. Vėliau pereinama prie kalendorinių
metų rezultatų lyginimo.

2010-2011 m. m., 2011 m. ir 2012 m. TSC veiklos rezultatų lyginamoji analizė
Nuo 2009 m. iki 2012 m. TSC veiklos rezultatai nuolat augo. 2010-2011 m.m. buvo
išskirtiniai renginių ir jų formų gausa, klausytojų skaičiumi. 2011 m. gautomis pajamomis buvo
patys efektyviausi per visą TSC veiklos laikotarpį nuo centro įsteigimo 2001 m. 2012 m. pastebėtas
ženklus visų šių rodiklių mažėjimas.
Pastaruosius pokyčius nulėmė keletas skirtingų faktorių:
• 2011 m. pasibaigus projektui „Parama užimtumui ir mobilumui“, nebevyko bedarbių su
aukštuoju išsilavinimu mokymas.
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•

•
•

•
•

Įžanginių socialinių darbuotojų padėjėjų kursų paklausa 2012 m. regione sumažėjo dėl to,
kad šis poreikis buvo patenkintas 2009 m., 2010 m. ir 2011 m. Vien 2011 m. kursai buvo
organizuoti 5 kartus.
2012 m. Ūkininkavimo pradmenų kursai dėl nepratęstos licencijos nebuvo organizuojami.
2012 m. sumažėjo seminarų pedagogams. Tai siejama su nuolat besiplečiančia pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo formų įvairove, institucijų, teikiančių KT paslaugas gausa, PPK
dėstytojų užimtumu, nepakankamu siūlomų seminarų temų pedagogams atnaujinimu. Kitos
priežastys dar analizuojamos.
MK teikiamų KT paslaugų poreikis socialinį darbą dirbantiems asmenims išliko didelis, bet
ne visus renginius pavyko įgyvendinti dėl SDK dėstytojų užimtumo.
Gautų pajamų sumažėjimas siejamas ne tik su išvardintais faktoriais, bet ir su padidėjusiu
nemokamų renginių skaičiumi.

Teigiami pokyčiai:
• 2012 m. organizuotos net 8 konferencijos, sulaukusios didelio dalyvių pranešėjų ir
klausytojų– susidomėjimo.
• Vis aktyviau TSC KT renginiuose dalyvauja MK ir kitų aukštųjų mokyklų studentai.
• MK dėstytojams – aktyviausiems TSC seminarų lektoriams –Kolegijos administracija
suteikė galimybę nemokamai dalyvauti 12 akad. val. mokymuose „Konsultuojamojo
ugdymo (angl.- coaching) pagrindai“.
• Po 2012 m. rugsėjo 18 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr.12/09/18/DPS2-117(10.84) pasirašymo TSC pradėjo koordinuoti projekto „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų
formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose“ (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K03-003) (toliau – Projekto) įgyvendinimą Marijampolės kolegijoje.
Projekto tikslas – parengti ir įgyvendinti neformaliu būdu įgytų kompetencijų
formalizavimo sistemą Lietuvos aukštosiose mokyklose.
Projekto uždaviniai – sukurti ir įdiegti neformaliai įgytų kompetencijų vertinimo ir
pripažinimo procedūras 10 aukštųjų mokyklų.
Projekto metu MK administracinis personalas – projekto konsultantai-ekspertai bei
Ekonomikos ir finansų katedros dėstytojai (projekto vertintojai-ekspertai) sukurs neformaliu
būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemą bei metodiką, pagal kurią 2014 m.
bus įvertinta 10 Buhalterinės apskaitos programos klientų.
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9.3.Konferencijos. Dalyvavimas mokslo projektinėje veikloje
2011/2012 m.m. įvyko 6 konferencijos, kurias organizavo ESDF katedros.
Organizuota jų buvo keturiomis daugiau negu 2010/2011 m.m. ir dviem daugiau negu 2009/2010
m.m. Informacija apie organizuotas konferencijas pateikta 9.3.1 lentelėje.
9.3.1. lentelė. Konferencijų, įvykusių ESDF, sąrašas
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.

1.
2.
3.
4.

Renginio pavadinimas

Organizatoriai

2011-2012 m.m.
Respublikinė pradinių klasių mokinių konferencija Pedagogikos ir psichologijos
„Aš – Žemės gyventojas“
katedra (kartu su Marijampolės
Mokolų mokykla – darželiu)
Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija
Pedagogikos ir psichologijos
„Ugdytinis šiuolaikinių technologijų pasaulyje:
katedra (kartu su TSC ir
pedagogo vaidmuo“
Marijampolės ŠC )
Menų įtaka asmenybės karjeros perspektyvai,
Menų katedra
prigimtinių poreikių ir galių raiškai
Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija:
„Asmenybės įtaka vertybėms kultūrų pokyčių
kontekste“
Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija
„Socialinio darbuotojo identitetas profesijoje ir
visuomenėje“
Respublikinė studentų konferencija „Studentų
taikomieji tyrimai: patirtys ir įžvalgos“

2011-11-24
2012-03-29
2012-04-19

Humanitarinių mokslų katedra

2012-04-24

Socialinio darbo katedra

2012-04-26

Pedagogikos ir psichologijos
katedra, Socialinio darbo
katedra
2010-2011 m.m.
Konferencija „Baţnyčios socialinis mokymas.
Lektorius – VDU KTF
Popiežiaus Benedikto XVI-jo Enciklikos
teologijos dr. K.Kėvalas.
„Caritas in veritate“ aktualumas šiandien“
Diskusijos. Organizavo
dėstytojas kun. R.Baltrušaitis,
MK Lituanistikos ir religijos
mokslų katedra
Respublikinė studentų, praktikų mokslinė
Socialinio darbo katedra
konferencija “Studentų profesinių kompetencijų
ugdymas/is ir praktinio rengimo patirtis”
2009-2010 m.m.
Respublikinės mokslinė – praktinė konferencija
Lituanistikos ir religijos mokslų
„ „Žiburio“ draugija katalikiškosios Akcijos
katedra
kontekste“
Respublikinės mokslinė – praktinė konferencija
Užsienio kalbų katedra
„Kalbų mokymo/-si aspektai lingvistiniame,
didaktiniame ir sociokultūriniame kontekstuose“
Respublikinės mokslinė – praktinė konferencija
Lituanistikos ir religijos mokslų
„Mažoji Lietuva lietuvių kultūros kontekste
katedra
Respublikinės mokslinė – praktinė konferencija
Edukologijos ir pschologijos
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
katedra
specialistų rengimas: patirtis ir šiandienos
iššūkiai”, skirta ikimokyklinio ugdymo pedagogų
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rengimo Marijampolėje 50-mečiui

2012 m. VTF įvyko 2 konferencijos (informacija 9.3.2 lentelėje).
9.3.2. lentelė. Konferencijų, įvykusių VTF, sąrašas
Eil.
Nr.
1.

2

Renginio pavadinimas

Organizatoriai

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija
„Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos”

„Biotechnologijos. Ar tai sveika?“

Data

Verslo ir vadybos katedra ir
LKKA Rekreacijos, turizmo ir
sporto vadybos katedra.
Regina Andriukaitienė,
Marija Beržanskienė,
Vladas Beržanskis,
Violeta Eidukaitienė,
Kristina Miškinienė,
Biruta Švagždienė
Maitinimo ir žemės ūkio
technologijų katedra

2012-05-18

2012-11-08

Kita mokslo taikomoji veikla
9.3.3. lentelė. Seminarai 2011-2012 m.m., kurie buvo vesti ne kolegijos TSC
Dėstytojo vardas
ir pavardė
Vida Balickienė

Odeta
Grušelionienė

Vida Mickuvienė

Pranešimo pavadinimas

Renginio pavadinimas

Autorinis seminaras KPKC
Kauno pedagogų kvalifikacijos
centre.
Parengta institucinio lygio
kvalifikacijos tobulinimo
programa ir pagal ją pravestas
seminaras Ikimokyklinio ugdymo
mokytojams.
Mokymai „Tarpkultūrinės
kompetencijos tobulinimas
užsienio kalbos gebėjimų
pagrindu” (60 val.)

„Tautosakinio paveldo
tekstų panaudojimas
ugdymo turinio
modeliavimo
kompetencijų plėtotei“

Projektas „Kolegijos
dėstytojų bendrųjų ir
specialiųjų gebėjimų,
grįstų
mokymo(si)inovacijomi
s, tobulinimas
stažuotėse“
Palaimintojo Jurgio Matulaičio
Lietuvos pasauliečių
draugija: dvasinio augimo keliu su pranciškonų
palaimintuoju
konferencija „Blogį
nugalėk gerumu”
Teorinis pranešimas ir praktiniai
Danijos karalystės
seminarai: Lietuva – gintaro šalis Odensės miesto ir
prie Baltijos jūros; lietuvių
Marijampolės TAU
tautosaka, etnokultūriniai
projektas From Heart to
papročiai ir tradicijos
Heart [Iš širdies į širdį]
Palaimintojo Jurgio Matulaičio
Seminaras – paskaita
draugija: dvasinio augimo keliu su TAU klausytojams
palaimintuoju
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Rovena
Venslauskienė

Efektyvaus pamokos
organizavimo edukacinės
priemonės

Seminaras Kazlų Rūdos
savivaldybės Jankų
pagrindinėje mokykloje

Ermana
Grincienė

Atvira choreografijos pamoka

Rima
Klasavičienė

Darbuotojų suderinamumo
svarba
Pozityvi pagalba vaikams

Choreografijos
2012- 11-23
pamoka LPUPA
Marijampolės skyriaus
nariams
Seminaras
2012-12-05

Biruta
Urbonavičienė
Nijolė
Margelevičienė
Andrėjus
Jerešiūnas

Mokymo(si) aktyvinimo
galimybės pamokoje
Pedagogų atestacija.
Specialiosios pedagogikos
kvalifikacijos tobulinimas
Paršelių šėrimas

2012-04-05

Seminaras

2012-12-19

Seminaras

2012-04-03

Kursai

2011-11-16, 23;
2012-05-14, 18;
2012-11-06, 13
2012-01-13

Seminarai
Raseiniai
Radviliškis
Šakiai
Biržai
Šilutė
Ukmergė
Kupiškis
Jurbarkas
Širvintos
Prienai
Pasvalys
Lazdijai
Rokiškis

2012-01-06
2012-01-20
2012-01-27
2012-02-03
2012- 02-10,
2012- 02-17
2012-02-24
2012- 03-02
2012-03-09
2012- 03-16
2012- 03-23
2012- 03-30.

Dalyvavimas mokslo projektinėje veikloje
9.3.4. lentelė. Mokslo taikomieji tyrimai 2012 m.
Dėstytojo vardas ir
pavardė
Beržanskienė Marija
Beržanskis Vladas
Beržanskienė Marija
Jakštienė Vida
Myru Živilė
Kalvaitienė Daiva
Kazlauskas Darius
Papečkienė Danė
Šnipaitis Mindaugas

Taikomojo tyrimo pavadinimas
„Marijampolės miesto įvaizdis“ (užsakomasis)
Vartotojų nuomonės apie UAB „Arvi kalakutai“ realizuojamą produkciją
tyrimas (užsakomasis)
Sąlygų sėkmingos asmenybės ugdymui tinkamumas Lietuvos mokymo
įstaigose (tyrimas tęsiamas)
Deginių dūmingumo matavimo rezultatų panaudojimo galimybės lengvųjų
automobilių dyzelinių variklių techninei būklei vertinti

9.3.5. lentelė. Leidiniai (2012 m.)
Dėstytojo vardas ir

Leidinio pavadinimas
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pavardė
Aušra Gabrevičienė

pavadinimas
Mokymo (si) rinkinys „Bendroji
statistika“
ISBN 978-609-422-066-1

Piko valanda

40

Mokymo (si) rinkinys „Duomenų
bazių projektavimas“
Piko valanda
40
ISBN 978-609-422-067-8
Mokymo (si) rinkinys
Dalia Visockienė
„Elektroninės skaičiuoklės versle
Piko valanda
40
ISBN 978-609-422-067-8
Mokymo (si) rinkinys „Objektinis
Vilma Riškevičienė
programavimas“
Piko valanda
40
ISBN 978-609-422-068-5
Projekto „Studijų kokybės gerinimas mokymo(si) visą gyvenimą kontekste“, SFMIS
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-027 įgyvendinimo metu parengtos ir išleistos mokymo(si) knygos
Antanina Laukaitienė Mokomoji knyga „Patiekalų ruošimo UAB „Vitae Litera“
500
technologijos pagrindai“
ISBN 978-609-454-023-3
Rasa Melville
Mokomoji knyga „Gamybos
UAB „Vitae Litera“
500
organizavimas maitinimo įmonėse“
ISBN 978-609-454-022-6
Regina
Mokomoji knyga „Aptarnavimas
UAB „Vitae Litera“
500
Andriukaitienė,
paslaugų įmonėse“
Danguolė Baltrūnaitė, ISBN 978-609-454-044-8
Rasa Melville
Daiva Kalvaitienė

10. IŠORINIAI RYŠIAI
10.1.Viešoji komunikacija
2012 m. rugsėjo mėnesį užimti Studijų marketingo ir viešųjų ryšių specialisto pareigas
buvo priimtas naujas asmuo. Iki to laiko šiose srityse vykdoma veikla pasižymėjo ta pačia darbo
specifika – metų pradžioje įgyvendintas dalyvavimas abiejose studijų mugėse, reguliariai viešinama
informacija apie kolegijos veiklą ir įvairius renginius internetinėje erdvėje ir vietinėje
žiniasklaidoje. Informacinis straipsnis apie studijų programas buvo išspausdintas „Kur stoti?“ ir
„Kur būti?“, leidinyje „Veidas“, o prieš stojimą apie specialybes buvo išspausdintas skelbimas
„Suvalkietyje“ ir „Miesto laikraštyje“.
Vis daugiau laikraščių turi internetinius variantus, o jie yra populiaresni tarp jaunimo, kuris
yra kolegijos tikslinė auditorija, todėl stengiamasi daugiau pranešimų publikuoti internetinėje
erdvėje. Marijampolės kolegija sėkmingai bendradarbiauja su marijampoliečiai.lt,
marijampolietis.lt, sūduvosgidas.lt. 2012 m. daugiausia pranešimų buvo išplatinta marko.lt, šioje
svetainėje sukurtas straipsnių archyvas, kurio iki tol nebuvo. Tinklalapis pakoreguotas: prie
paprastų naujienų pridėtos nuotraukos, atnaujintas skyrelis „Apsilankykite“, atsirado dvi naujos
prieigos – Nuotolinių studijų centras ir Informacinių technologijų centras, po straipsniais sukurta
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partnerių aktyvių logotipų juosta. Šventiniu laikotarpiu laikinai buvo pakeistas tinklalapioreklaminė
juosta. Nuo rugsėjo mėnesio suaktyvintas bendravimas su studentais „Facebook“ socialiniame
tinkle, buvo surengtas konkursas, kurio metu buvo galima laimėti bilietą į Menų katedros
organizuotą seminarą „Įvaizdis“.
Nuo rugsėjo mėnesio buvo rengiama studentų fotosesija, kurios metu po kelis studentus iš
grupės pristatinėjo savo specialybę. Nuotraukos publikuotos socialiniame tinklalapyje „Facebook“,
marko.lt, specialybių lankstinukuose. Taip pat jas numatoma publikuoti naujoje knygoje apie
studijų programas ir kolegiją. 2012 m. išleisti lankstinukai apie kiekvieną specialybę atskirai, abiejų
fakultetų lankstinukai, naujų specialybių lankstinukai, lankstinukai apie magistrantūros studijas,
skirtukai-kalendoriai, pagamintas naujas plakatas ant tento. Nors studijų mugėms šiais metais
nebuvo leistas proginis laikraštis, tačiau nėra atsisakyta šios idėjos. Šiuo metu vykdoma internetinė
apklausa, po kurios bus leidžiamas naujas laikraštis (mėnesinis arba sezoninis). Konkretesnė
informacija pateikiama 10.1.1 lentelėje.
10.1.1. lentelė. Įvykdyta ir būsima veikla
Veikla
Aukštųjų mokyklų mugė 2012
Studijų mugė 2012
Karjeros diena
Mokyklų lankymas

Studentų priėmimas
Studentų fotosesija

„Eureca“ seminaras
„Studyin“ seminaras
Konkursų organizavimas

Marko.lt tvarkymas

Komentaras
Sausio mėn. vyko studijų mugė Kaune.
Vasario mėn. vyko studijų mugė Vilniuje.
Studentų grupės važinėjo į įvairias įstaigas.
Vasario–balandžio mėnesiais studentai ir
dėstytojai vyko į regionines mokyklas
pristatinėti Marijampolės kolegijos studijų
programas. Mokyklos buvo pasirinktos taip, kad
vieną dieną būtų galima nuvykti į dvi arba tris.
Po kelis studentus fotosesijoje pristatinėjo savo
specialybę. Nuotraukos publikuotos
lankstinukuose, „Facebook‘e“, marko.lt ir
numatoma jas publikuoti knygoje apie studijų
programas ir kolegiją.
Kvalifikacinis seminaras, kurio metu buvo
gilinamos marketingo ir viešųjų ryšių žinios.
Seminaras, kurio metu buvo mokoma, kaip
veikia marketingo sistema internetinėje erdvėje.
Buvo suorganizuotas konkursas, kurio metu
studentai galėjo laimėti kvietimą į Menų
katedros organizuojamą įvaizdžio kūrimo
seminarą „Royal Europe“ viešbutyje.
Suaktyvinti partnerių logotipai, padaryta
partnerių logotipų juosta, pertvarkyta išorinė
svetainės struktūra, prie paprastų naujienų
pridėtos nuotraukos, per žiemos šventes
tinklalapio pagrindinė reklaminė juosta buvo
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Pranešimų publikavimas

Anketų kūrimas

Reprezentacinių išteklių valdymas

papuošta šventiškai, sutvarkytas skyrius
„Apsilankykite“ (papildytas naujomis
svetainėmis).
Straipsnių publikavimas marijampoliečiai.lt,
marijampolietis.lt, suduvosgidas.lt, „Miesto
laikraštyje“, „Suvalkietyje“, reportažai
Marijampolės tv.
Sukurta internetinė apklausa apie 2012 m.
labiausiai nusipelniusius kolegijos studentus ir
darbuotojus, anketa apie marketingo srities
tobulinimą.
Naujas plakatas ant tento, nauji lankstinukai.

2013 m. planuojama: dalyvauti dviejose kasmetinėse studijų mugėse, išleisti nedidelio
formato knygą apie studijų programas ir apie kolegiją, sukurti reklaminį šaukinį, kuris būtų
leidžiamas radijo stotyje „Kapsai“, sukurti reklaminę juostą marko.lt, kuriame būtų tvarkingai
randama informacija apie visas specialybes, organizuojant Karjeros dieną Marijampolės kolegijoje,
pakviečiant ir studentus, kurie pasiekę karjeros savo studijuotoje srityje, suorganizuoti kino filmų
peržiūrą po atviru dangumi, surengti seminarą straipsnių rašymo tema, pradėti leisti studentišką
laikraštį-lankstinuką, pradėti leisti sezoninį rimtų publikacijų laikraštį, nuo kitų mokslo metų iš
pagrindų pakeisti reprezentacines priemones, įkurti naują centrą, kuriame studentai atliktų įvairią su
marketingu susijusią praktiką, didelį dėmesį skirti ne tik nuotraukoms, bet ir reportažų kūrimui,
konferencijų bei seminarų filmavimui, kiekviename fakultete pakabinti po du informaciją ir kt.
skleidžiančius monitorius.

10.2 Tarptautiniai ryšiai
Dėstytojų akademinio mobilumo ir stažuočių plėtojimas
2012 m. įgyvendinti 6 išvykstančiojo Erasmus personalo judumo (ST) vizitai: vienas Erasmus judumo dėstymui (STA) Suvalkų PWSZ/Valstybinėje aukštojoje profesinio rengimo
mokykloje (Lenkija); penki – Erasmus judumo mokymuisi (STT), iš jų 2-Bulgarijoje, 2- Danijoje,
1-Italijoje.
2012 m. Marijampolės kolegijoje Erasmus judumo dėstymo trumpalaikių vizitų buvo
atvykę 6 dėstytojai: iš Lenkijos (1), Portugalijos (1), Turkijos (4). Erasmus personalo mokymosi
vizitų (9) buvo atvykę administracijos darbuotojai iš: Lenkijos Radom aukštosios socialinių ir
techninių mokslų mokyklos (6) ir Suvalkų kolegijos (3) iš Danijos Viborg VIA universiteto koledžo
(1). 2010 m. atvykusiųjų buvo 2; 2011 m.-1.

Studentų tarptautinių studijų ir praktikų plėtojimas.
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Erasmus studentųų judumo (SM) veiklose dalyvavo 16 studentų,
ų, iš kuri
kurių 9 vyko dalinių
studijų (SMS), 7- atlikti praktik
praktiką. 4 studentai studijavo Danijoje, 5- Bulgarijoje; 4 student
studentės atliko
praktiką Graikijoje, 2-Portugalijoje,
Portugalijoje, 11 Vokietijoje. Atvykusiųjų studentų buvo 2: studentės,
atvykusios
kusios iš Adnan Menderes universiteto, MK studijavo Turizmo administravimo studij
studijų
programą.
2009 m. Europos Komisija patvirtino Marijampolės
Ma
s kolegijos paraišką „Europos Išplėstinei
chartijai“ gauti ir Marijampolės
Marijampolė kolegija tapo „Išplėstinės chartijos“ Nr.. 103000-IC-1-2009-1-LT103000
ERASMUS-EUCX-1 savininke. Taip buvo suteikta teisė bendradarbiavimo veiklai, apiman
apimančiai ne
tik studentų studijų,, bet ir praktikos judumą; ne tik personalo judumą dėstyti,
ėstyti, bet ir mokytis
mokytis. Tai
sudarė sąlygas padidinti išvykstančiųjų
išvykstan
dėstytojų ir studentų skaičių.. 2010 ir 2011 m. radosi ir kita
palanki sąlyga
lyga išleisti daugiau studentų, nes SMS buvo gauta papildomų lėšų
ėšų iš Valstybinio studijų
fondo ir ES Socialinio struktūrinio fondo.
Palyginimui pateikiama 2010 ir 2011 m. išvykusiųjų
išvykusi
ir atvykusiųjų
jų dėstytojų ir studentų
statistika: 2010 m. Erasmus išvykusi
išvykusių dėstytojų buvo 3, studentų 3. 2011 m. išvyko 12 ddėstytojų (6
dėstymo
stymo vizitai ir 6 mokymosi vizitai) ir 11 student
studentų (5 –studijų judumo studijoms; 6 – atlikti
praktiką).
16
14

Išv. dėstytojai

12
10

Atv. dėstytojai

8
Išv. studentai

6
4

Atv. Studentai

2
0
2010

2011

2012

10.2.1 pav. Išvykstančiųjų
ų dėstytojų
dė
ir studentų skaičius
Diagramoje pateikti duomenys iliustruoja, kad išvykstančiųjų
išvykstan
dėstytoj
stytojų ir studentų skaičius
išaugo 4 kartus.
2012 m. suintensyvėjo
ėjo
jo dalyvavimas Erasmus Intensyvios programos (IP) veikloje. 2009 m.
buvo įgyvendintos
yvendintos 2 IP; 2010 m. -1; 2012 m. – 3 IP. Dalyvavo
alyvavo 16 student
studentų ir 6 dėstytojos. IP
tematika ir šalys: „USDEC- Europos pilietiškumo ugdymas mokykloje“(www.usdec.sakarya.edu.tr
mokykloje“(www.usdec.sakarya.edu.tr)
Turkijoje;
„DESI–Mokyklos
Mokyklos
tobulinimas,
plėtojant
tojant
inkli
inkliuzyvų
ugdymą“
(http://www.desi.sakarya.edu.tr
http://www.desi.sakarya.edu.tr)
Turkijoje
ir
„IES-Tvarus
Tvarus
tarpkult
tarpkultūrinis
ugdymas“
(http://www.ipg.pt/ies2012/ ) Portugalijoje.
Dvišalis bendradarbiavimas su mokymo institucijomis
institucijomis ir organizacijomis užsienyje
2012 m. vyko dvišalis bendradarbiavimas su Suvalkų PWSZ/Valstybine aukštąja
aukšt
profesinio rengimo mokykla
ykla (Lenkija): vasario mėn.
m n. pažintinio vizitovyko MK Direktoriaus V.
Viliūno
no vadovaujama grupė. Dalyvauta 2012/2013 akademinių
akademini metųų atidarymo renginiuose
renginiuosepasikeista mainų vizitais.
Atnaujintas bendradarbiavimas su Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Černiachovsko
„Industriniu-pedagoginiu“
pedagoginiu“ koledžu, kur 2012 m. lapkričio 10 d. lankėsi
si MK direktorius V.Vili
V.Viliūnas
ir ESDF dekanas K. Traškevičius.
Traškevič
Nutarta parengti atnaujintą bendradarbiavimo sutart
sutartį.
Tarptautinės patirties, įgytos
gytos tarptautiniuose projektuose,
projektuose, programose, veiklose, sklaida
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Erasmus personalo mobilumo (ST) veiklose dalyvavę dėstytojai patirtimi dalijosi savo
katedrų posėdžiuose.

10.3.Bendradarbiavimo sutartys
Bendradarbiavimo partneris

Data

Švietimo mainų paramos fondas

2012-03-01

Švietimo mainų paramos fondas

2012-06-13

Mykolo Romerio universitetas

2012-07-09

Švietimo mainų paramos fondas

2012-08-24

UAB „Svydis Lietuva“

2012-10-01

Švietimo mainų paramos fondas

2012-10-24
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Sutarties turinys
Dotacijos (finansinė) (Erasmus mobilumo
veiklų dalyviams studentams ir dėstytojams)
sutartis Nr. LLP-ERA-MOB-2011-LT-0620/01
dėl mokymosi visą gyvenimą programos
įgyvendinimo.
Dotacijos (finansinė) įgyvendinimo (Erasmus
mobilumo veiklų dalyviams studentams ir
dėstytojams) sutartis Nr. LLP-ERA-MOB-2012LT-0813 dėl mokymosi visą gyvenimą
programos.
Bendradarbiavimo sutartis dėl tęstinių studijų
organizavimo.
Dotacijos (finansinė) (Erasmus mobilumo
veiklų dalyviams studentams ir dėstytojams)
sutartis Nr. LLP-ERA-MOB-2011-LT-0875
(DPS2-84-10-84) dėl mokymosi visą gyvenimą
programos įgyvendinimo.
Bendradarbiavimo sutartis – plėtoti abipusiškai
naudingą Kolegijos ir verslo įmonės
bendradarbiavimą rengiant inžinierius su
koleginiu išsilavinimu, keliant inžinerijos
darbuotojų kvalifikaciją, dalintis profesine
patirtimi.
Dotacijos (finansinė) (Erasmus mobilumo
veiklų dalyviams studentams ir dėstytojams)
sutartis Nr. LLP-ERA-MOB-2012-LT-0813/01
(DPS2-120-10.84) dėl mokymosi visą gyvenimą
programos įgyvendinimo.
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11. DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE
12.1. lentelė. Marijampolė kolegijos 2012 m. rengtos projektų paraiškos
2010 m.

Eil.
Nr.
1.

2011 m.

Projekto pavadinimas
Pedagoginių studijų programų
atnaujinimas siekiant efektyvinti
studijų kokybę ir praktinį rengimą

Eil.
Nr.
1.

Studijų kokybės gerinimas
mokymo(si) visą gyvenimą
kontekste

2.

3.

4.

2012 m.

Projekto pavadinimas

Eil.
Nr.

Tyrimas „Minimalių ūkininkavimo
kvalifikacinių kompetencijų pokyčių
nustatymas, atsižvelgiant į kaimo
plėtros pokyčius“

Kaimo plėtros
pokyčių tyrimas
panaudojant IT

1.

Marijampolės kolegijos studijų
sistemos efektyvumo didinimas
2.

Pateikti pasiūlymai
įtraukti projektus į
Marijampolės
savivaldybės plėtros
iki 2017 metų
strateginį planą (8
paraiškos)
Dėl mokslo ir
technologijų
populiarinimo
renginio
organizavimo (2
paraiškos)

2.

Kolegijų dėstytojų bendrųjų ir
specialiųjų gebėjimų, grįstų
mokymo(-si) inovacijomis
tobulinimas stažuotėse

3.

Imitacinės įmonės veiklos
išplėtimas, modernizavimas ir
prieinamumas studentų praktinių
įgūdžių gerinimo kontekste

2012 metais teiktos paraiškos nedidelio biudžeto projektams. 2007-2013 m. programavimo
laikotarpis baigiasi ir nauji kvietimai teikti paraiškas neskelbiami. Europos Socialinio fondo
agentūros administruojami įgyvendinami projektai užbaigiami, o sutaupytos lėšos panaudojamos
rezerviniams projektams įgyvendinti.
11.2. lentelė. Dalyvavimas partnerio ir dalyvio teisėmis 2012 m. kitoms institucijoms
rengiant projektų paraiškas
2010 m.

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Projekto pavadinimas
Kompleksiškas ir sisteminis
Lietuvos kolegijų dėstytojų
kompetencijų tobulinimas,
gerinant studijų kokybę ir
didinant jų tarptautiškumą
Studentų profesinių praktinių
įgūdžių ir verslumo stiprinimas
vystant aukštųjų mokyklų
imitacinių verslo 3.įmonių
(centrų) veiklą
Kolegijų dėstytojų tarpkultūrinių
kompetencijų, apimančių
dėstytojų bendruosius ir

2011 m.
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

1.

Vytauto Didžiojo
universiteto ir Marijampolės
kolegijos studentų verslumo
kompetencijų ugdymas,
taikant VEKO modelį

2.

Studentų praktikų
organizavimo modelio
sukūrimas ir įgyvendinimas
šalies pramonės įmonėse

3.

Žiniomis grįsto verslumo
skatinimas „InoStartas“
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2012 m.
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

1.

Valstybinio studijų
fondo projekto „Studijų
prieinamumo
užtikrinimas specialiųjų
poreikių turintiems
studentams“

Marijampolės kolegijos 2012 m. veiklos ataskaita

specialiuosius gebėjimus,
ugdymo/si ir jų plėtotės
palaikymo sistemos kūrimas
siekiant veiksmingo Lietuvos
kolegijų studijų tarptautinimo,
(santrumpa - TAKOCEK)
Regioninių kolegijų dėstytojų
kompetencijų tobulinimas

4.

5.

4.
Organizacinių ir metodinių sąlygų
studentų verslumo gebėjimams
ugdyti universitetinėse ir
koleginėse studijose, naudojant
verslo įmonės modelį, sukūrimas

Studentų praktikų
organizavimo modelio
sukūrimas ir bandomasis
įgyvendinimas Lietuvos
tekstilės sektoriaus įmonėse
Studentų verslumo ugdymas
žemės ūkio sektoriuje

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

„Mokymosi per praktinę
veiklą“ studentų verslumo
skatinimo modelio diegimas
Kauno ir Marijampolės
apskričių aukštosiose
mokyklose
Studijuok ir startuok
Verslumo įžvalgos iš vidaus:
tikro gyvenimo projektai
Valstybės projektas
„Supervizoriaus ir
reflektuojančio socialinio
darbuotojo gebėjimų
tobulinimas aukštos
kvalifikacijos specialistams
viešajame sektoriuje“
Neformaliu būdu įgytų
kompetencijų formalizavimo
sistemos sukūrimas aukštojo
mokslo įstaigose
Studijų prieinamumo
užtikrinimas specialiųjų
poreikių turintiems
studentams
Lietuvos Lenkijos pasienio
regiono verslo sektoriaus
karjeros iššūkiai (mokslinis
tyrimas)
Lietuvos-Lenkijos pasienio
ir inovacijų paramos
paslaugos ir verslumo
tinklas

11.3. lentelė. 2012 m. įgyvendinami projektai, kurių vykdytoja - Marijampolės kolegija
2010 m.
Eil.
Nr.
1.

Projekto pavadinimas
Studijų kokybės gerinimas
mokymo(si) visą gyvenimą
kontekste SFMIS VP1-2.2-ŠMM-07K-01-027

2011 m.
Eil.
Nr.
1.

Projekto pavadinimas
Studijų kokybės gerinimas
mokymo(si) visą gyvenimą
kontekste SFMIS VP1-2.2ŠMM-07-K-01-027
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2012 m.
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

1.

Studijų kokybės
gerinimas mokymo(si)
visą gyvenimą kontekste
SFMIS VP1-2.2-ŠMM07-K-01-027

Marijampolės kolegijos 2012 m. veiklos ataskaita

2.

Kolegijų dėstytojų bendrųjų ir
specialiųjų gebėjimų, grįstų
mokymo(-si) inovacijomis
tobulinimas stažuotėse
SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01020

2.

3.

Kolegijų dėstytojų
bendrųjų ir specialiųjų
gebėjimų, grįstų
mokymo(-si) inovacijomis
tobulinimas stažuotėse
SFMIS Nr. VP1-2.2ŠMM-07-K-01-020
Tyrimas
„Minimalių
ūkininkavimo
kvalifikacinių
kompetencijų
pokyčių
nustatymas, atsižvelgiant į
kaimo plėtros pokyčius“
4NT – KM -11 – 1 - 0019
– PR001

2.

3.

4.

5.
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Kolegijų dėstytojų
bendrųjų ir specialiųjų
gebėjimų, grįstų
mokymo(-si)
inovacijomis tobulinimas
stažuotėse
SFMIS Nr. VP1-2.2ŠMM-07-K-01-020
Tyrimas
„Minimalių
ūkininkavimo
kvalifikacinių
kompetencijų
pokyčių
nustatymas, atsižvelgiant
į
kaimo
plėtros
pokyčius“
4NT – KM -11 – 1 0019 – PR001
Marijampolės kolegijos
studijų
sistemos
efektyvumo didinimas
SFMIS Nr. VP1-2.1ŠMM-04-K-02-017
Kaimo plėtros pokyčių
tyrimas panaudojant IT
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11.4. lentelė. 2012 m. įgyvendinami kitų institucijų projektai, kuriuose MK dalyvauja partnerio ir
dalyvio teisėmis
2010 m.
Eil.N
r.

1.

2.

Projekto pavadinimas
Kompleksiškas ir sisteminis
Lietuvos kolegijų dėstytojų
kompetencijų tobulinimas, gerinant
studijų kokybę ir didinant jų
tarptautiškumą
SFMIS VPI-2.2-ŠMM-07-K-01004

Kolegijų dėstytojų tarpkultūrinės
kompetencijos, apimančios
dėstytojų bendruosius ir
specialiuosius gebėjimus,
ugdymas/is ir jų plėtotė siekiant
veiksmingo Lietuvos kolegijų
studijų tarptautinimo
SFMIS VP1-2.2.-ŠMM-07-K-01058

2011 m.
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Projekto pavadinimas
Kompleksiškas ir
sisteminis Lietuvos
kolegijų dėstytojų
kompetencijų tobulinimas,
gerinant studijų kokybę ir
didinant jų tarptautiškumą
SFMIS VPI-2.2-ŠMM-07K-01-004
Kolegijų dėstytojų
tarpkultūrinės
kompetencijos, apimančios
dėstytojų bendruosius ir
specialiuosius gebėjimus,
ugdymas/is ir jų plėtotė
siekiant veiksmingo
Lietuvos kolegijų studijų
tarptautinimo
SFMIS VP1-2.2.-ŠMM07-K-01-058
Aukštųjų mokyklų
studentų ugdymo karjerai
ir karjeros stebėsenos
modelių plėtotė ir
įdiegimas, su studentais
dirbančių profesinio
orientavimo specialistų
kvalifikacijos tobulinimas,
jiems skirtų priemonių
sukūrimas (I etapas)
SFMIS Nr. VP1-2.3ŠMM-01-V-01-001
Valdorfo pedagogikos
Lietuvoje koncepcijos
diegimas ir plėtra bendrojo
lavinimo mokyklose
SFMIS Nr. VP1-2.2ŠMM-05-K-01-056
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
plėtra
SFMIS Nr. VP1-2.3ŠMM-03-V-01-002
Parama užimtumui ir
mobilumui
Nr. VP1-1.2.-SADM-01V-07-001

2012 m.
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Projekto pavadinimas
Kompleksiškas ir
sisteminis Lietuvos
kolegijų dėstytojų
kompetencijų
tobulinimas, gerinant
studijų kokybę ir
didinant jų
tarptautiškumą
SFMIS VPI-2.2-ŠMM07-K-01-004
Kolegijų dėstytojų
tarpkultūrinės
kompetencijos,
apimančios dėstytojų
bendruosius ir
specialiuosius gebėjimus,
ugdymas/is ir jų plėtotė
siekiant veiksmingo
Lietuvos kolegijų studijų
tarptautinimo
SFMIS VP1-2.2.-ŠMM07-K-01-058
Aukštųjų mokyklų
studentų ugdymo karjerai
ir karjeros stebėsenos
modelių plėtotė ir
įdiegimas, su studentais
dirbančių profesinio
orientavimo specialistų
kvalifikacijos
tobulinimas, jiems skirtų
priemonių sukūrimas (I
etapas)
SFMIS Nr. VP1-2.3ŠMM-01-V-01-001
Valdorfo pedagogikos
Lietuvoje koncepcijos
diegimas ir plėtra
bendrojo lavinimo
mokyklose SFMIS Nr.
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01056
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
plėtra
SFMIS Nr. VP1-2.3ŠMM-03-V-01-002
Žiniomis grįsto verslumo
skatinimas „InoStartas“
VP1-2.2-ŠMM-07-K-03001
Studijų prieinamumo
užtikrinimas specialiųjų
poreikių turintiems

Marijampolės kolegijos 2012 m. veiklos ataskaita

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

studentams
VP1-2.3-ŠMM-07-V-01001
Ugdymo karjerai ir
karjeros stebėsenos
infrastruktūros
aukštosiose mokyklose
plėtotė
SFMIS Nr. VP3-2.2ŠMM-07-V-01-002
Studentų praktikų
organizavimo modelio
sukūrimas ir
įgyvendinimas šalies
pramonės įmonėse
SFMIS Nr. VP1-2.2ŠMM-07-K-01-041
Darbdavių ir darbuotojų
socialinės partnerystės
gebėjimų ugdymas ir
kolektyvinių darbo
santykių tobulinimas
Kauno ir Marijampolės
apskrityse VP1-1.1SADM-02-K-01-007
INTERREG IVC
programos projekto
"Protų nutekėjimas ir
žinių perdavimas
stiprinant inovacijas
pasienio regionuose"
(BRAIN FLOW)
paprojektis “Pasienio
informacijos centras” Nr.
BF-3-1-3
Neformaliu būdu įgytų
kompetencijų
formalizavimo sistemos
sukūrimas aukštojo
mokslo įstaigose
SFMIS Nr. VP1-2.1ŠMM-04-K-03-003
Profesijos mokytojų ir
dėstytojų technologinių
kompetencijų tobulinimo
sistemos sukūrimas ir
įdiegimas
SFMIS Nr. VP1-2.2ŠMM-02-V-02-001
Pradinio ugdymo
tobulinimas
SFMIS Nr. VP1-2.2ŠMM-02-V-02-003

Įgyvendinant projektus partnerio teisėmis kviečiami dalyvauti kolegijos
dėstytojai, darbuotojai ir studentai:
• atitinkantys projektų paraiškose nurodytą kvalifikaciją;
• dėl pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių tarp universitetų ir kitų kolegijų;
• dėl MK svarbos regiono plėtrai;
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dėl Marijampolėje esančių regioninių įmonių, kuriose vyksta mokymai ir studentų praktikos.
2011 metais projektinėje veikloje dalyvavo ir dirbo 62 kolegijos darbuotojai (tai
sudaro 94 projektinius vienetus, t.y. kai vienas darbuotojas dalyvauja daugiau nei viename projekte)
ir 6 studentai.
2012 metais projektų įgyvendinime dalyvavo ir dirbo 71kolegijos darbuotojas (tai
sudaro 123 projektinius vienetus, t.y. kai vienas dėstytojas dalyvauja daugiau nei viename projekte)
ir 35 studentai. Šiuo laikotarpiu buvo įgyvendinami 8 projektai, kuriuose atlikdami įvairias veiklas
kolegijos darbuotojai turėjo galimybę užsidirbti. Buvo įgyvendinama 11 projektų, kuriuose vyko
įvairūs kvalifikacijos kėlimo renginiai: seminarai, mokymai ir stažuotės. 24 kolegijos darbuotojai
projektuose dirbo ir kartu kėlė kvalifikaciją.
Dalyvaujančių ir dirbančių projektuose skaičius priklauso nuo tuo metu įgyvendinamų
projektų veiklų. Apibendrinant galima teigti, kad dalyvavimas projektinėse veiklose priklauso nuo
projektinių veiklų grafiko.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svarbesnės 2012 metais įgyvendintos veiklos:
parengtos 2 metodikos: į problemą orientuoto mokymo/si metodika ir savarankiškų darbų
metodika;
parengti ir išleisti 7 mokymo(-si) rinkiniai;
sukurtos 7 E - mokymo(-si) priemonės daugialypėje terpėje;
atlikus tyrimą, patobulintas Ūkininkavimo
pradmenų mokymo programos
kvalifikacinių reikalavimų aprašas ir sudarytas mokymo planas (Kaimo Tinklo projekte);
suorganizuota konferencija kaimo gyventojams “Biotechnologijos. Ar tai sveika?” (Kaimo
Tinklo projekte);
anglų kalbos mokymasis kaimo turizmo sodyboje;
suorganizuotas seminaras „Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo studijavimas“;
parengti priemonių rinkiniai aukštųjų mokyklų studentų karjeros valdymui;
suteiktos kolegijos studentams ugdymo karjerai pilotinės paslaugos;
dalyvauta įvairiuose mokymuose, seminaruose, patirties pasidalinimo vizituose ir
stažuotėse.

2012 m. projektuose dirbo darbuotojų
47

2011 m. projektuose dirbo darbuotojų
36

Dirbančiųjų darbuotojų projektuose skaičius priklauso nuo įgyvendinamų projektų veiklų.
Įgyvendinti
projektai, kurių
metu kelta
kvalifikacija

Darbuotojų skaičius,
kurie kėlė kvalifikaciją
dalyvaudami projektuose

Įgyvendinti
projektai, kurių
metu kelta
kvalifikacija

2012 m.
11

Darbuotojų skaičius,
kurie kėlė kvalifikaciją
dalyvaudami projektuose
2011 m.

51

7

70

2012 m. daugelis projektų buvo užbaigti, bet jų pagrindinės veiklos įgyvendintos 2011 m.
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Dėstytojų, kuriems daugiausia, dalyvaujant projektinėse veiklose, skirta lėšų kvalifikacijai
kelti 2012 m., penketukas

1.

Mokymai,
seminarai,
stažuotės, Lt
9897

2.

6554

3.
4.

5298
5043

5.

4886

Eil.Nr.

Vardas, pavardė
Rutkauskienė Daiva
Jerešiūnas Andrejus
Bubnienė Jolanta
Margelevičienė Nijolė
Šnipaitis Mindaugas

Katedra
Menų katedra
Maitinimo ir žemės ūkio technologijų
katedra
Pedagogikos ir psichologijos katedra
Pedagogikos ir psichologijos katedra
Inžinerijos ir informacinių technologijų
katedra

Dėstytojų, kuriems daugiausia, dalyvaujant projektinėse veiklose, skirta lėšų kvalifikacijai
kelti 2011 m., penketukas
Eil. Nr.

Mokymai,
seminarai,
stažuotės, Lt

1.

20 852

2.

18 499

3.
4.
5.

14 245
11 000
10 947

Vardas, pavardė
Vilma Riškevičienė
Daiva Kalvaitienė
Kristina Miškinienė
Marija Beržanskienė
Virginija Giliuvienė

Katedra
Inžinerijos ir informacinių technologijų
katedra
Inžinerijos ir informacinių technologijų
katedra
Verslo ir vadybos katedra
Verslo ir vadybos katedra
Ekonomikos ir finansų katedra

2011 m. daugelis dėstytojų vyko į keletą stažuočių užsienyje, todėl kvalifikacijai kelti
išleistos lėšos skiriasi lyginant su 2012 m.
Darbuotojų dalyvavimas ir kvalifikacijai kelti skirtos lėšos projektuose pagal fakultetus
Dalyvavo Mokymai,
Dalyvavo Mokymai,
Eil.
Fakultetai
darbuoto seminarai,
Procenta darbuoto seminarai, Procenta
Nr.
jų
stažuotės,
i
jų
stažuotės, i
Lt
Lt
2012 m.
2011 m.
1. VTF
26
40810
47
30
195 451
75
2. ESDF
19
38038
43
21
64 677
25
3. Administracijos
6
9200
10
0
0
0
darbuotojai
Iš viso:
51
88048
100
51
260 128
100
Studentų dalyvavimas projektuose
Projekto pavadinimas

Dalyvavo
Suma, Lt
studentų
2012 m.
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Dalyvavo Suma, Lt
studentų
2011 m.
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„Žiniomis grįsto verslumo skatinimas
„InoStartas“
„Studentų praktikos modelio sukūrimas
ir bandomasis įgyvendinimas tekstilės
sektoriaus įmonėse“
Iš viso:

25

10775

10

1200

6

2000

35

11975

6

2000

2012 m. buvo įgyvendinami du projektai, kuriuose dalyvavo studentai.
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Priedai
priedas 1

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų
Eil.
Nr.
A.
I.
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
II.
III.
III.1.
III.2.
B.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Praėjęs
Pastabos Ataskaitinis
ataskaitinis
Nr.
laikotarpis
laikotarpis

Straipsniai
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybių biudžetų
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų lėšų
Iš kitų finansavimo šaltinių
MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ
PAJAMOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS
PAJAMOS
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų
suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO
DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ
KOMANDIRUOČIŲ
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR
EKSPLOATAVIMO
NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ
ATSARGŲ SAVIKAINA
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
NUOMOS
FINANSAVIMO
KITŲ PASLAUGŲ
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6648539,52
4973848,71
4591073,45

8061170,44
6182091,19
5624936,97
13488

320837,55

494024,97

61937,71

49641,25

1674690,81

1879079,25

1674690,81

1879079,25

7337933,38

8821584,36

5144920,16

6282293,72

286706,34
952091,59
23087,78
33784,92
2689,35

292531,24
1063928,9
4322,83
49031,61
3410

726,9

1683,92

221133,36

134858,1

393605,98
2313
276677,3

204765,12
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XIV. KITOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR
C.
DEFICITAS
D.
I.
II.
III.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
I.
II.

KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS
VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS
VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR
ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ
TAISYMO ĮTAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR
DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS
METODO ĮTAKĄ
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR
DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM
SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

86

196,7

784758,92

-689393,9

-760413,9

717978,12

203719,86

805453,57

995391,63

87475,45

791671,77

-153,88

28430,38

-556694,1

28430,38

-556694,1
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priedas 2

VšĮ MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS 2012 m. IŠLAIDŲ
SĄMATOS ĮVYKDYMAS
(tūkst. Lt)

1

Darbo užmokestis ir
soc.draudimas*

2
3
4
5

t.sk. projektuose darbo
užmokestis ir sodra
Ryšių paslaugos
Transporto paslaugos
Kitos prekės
Komunalinės paslaugos

6
7
8
9
10
11

Kitos paslaugos
Komandiruočių išlaidos
Ilgalaikio turto remontas
Kvalifikacijos kėlimas
Ilgalaikio turto įsigijimas**
Kitos išlaidos, t.sk.:
Stipendijoms
Stipendijos Erasmus
Išmokos neįgaliesiems
Projektų sąnaudos

12

Kitos veikslo sąnaudos
Viso išlaidų:

Viso

Valstybės
biudžeto
asignavimai

FAKTAS 2012 m.
Kitos lėšos

Eil.
Nr.

Valstybės
biudžeto
asignavimai

Sąmatos straipsnių
pavadinimas

Kitos lėšos

PLANAS 2012 metams

Viso

Palyginimas
+ (viršyta)
- (sutaupyta)

1086,9

3214

4300,9

1890,9

3254

5144,9

844

14,9
38
361,9
306

8
8
10
635

22,9
46
371,9
941

21,1
25,8
211,1
288

8
8
10
635

245,4
29,1
33,8
221,1
923

6,2
-12,2
-150,8
-18

142,2
4,3
30
3,4
0
850
0

57,8

200
4,3
30
3,4

221,7
23,1
0,7
2,7
75,2
151,6

57,8

850
221

221

242
242

127,5
24,1

79,5
18,8
-29,3
-0,7
75,2
-456,4

87,5
7214,2

87,5
443,8

629

629
2837,6

279,5
23,1
0,7
2,7
75,2
393,6
242
127,5
24,1

3932,8

6770,4

87,5
2999,4

4214,8

* Darbo užmokestis nurodyta "Planas 2012m" be projektuose priskaičiuoto darbo
užmokesčio,
Darbo užmokestis "Faktas 2012 m" nurodytas su projektuose gautu darbo užmokesčiu.
**2012 m. įsigyta kompiuterinės įrangos už 39.7 tūkst. Lt, bibliotekų fondams nupirkta knygų už 35.5
tūkst. Lt.
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SĄMATOS ĮVYKDYMAS
(tūkst. (Lt)
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PLANAS 2012 m
5263,4
6863,4

Pajamos
Išlaidos*

FAKTAS 2012m
7454,1
7214,2

Įvykdymas (+/-)
2190,7
350,8

*Išlaidos "Faktas 2012m." nurodytos su išlaidomis ilgalaikiam turtui įsigyti 75.2 tūkst. Lt.

VšĮ MARIJAMPOLĖS KO0LEGIJOS 2012 m. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ
SĄMATOS ĮVYKDYMAS
(tūkst. Lt)
PAJAMOS
1. Valstybės biudžeto asignavimai
2. Kolegijos pajamos:
2.1.Pajamos už studijas
2.2. Kitos pajamos(projektų pajamos,
savivaldybės lėšos, kiti finansavimo
šaltiniai)
2.3.Mokomojo ūkio pajamos
2.4. Valgyklų pajamos
2.5. Kitos pajamos*
Viso pajamų:

2012 m.
planas
3873

2012 m. faktas
4214,8

1600

1674,7

Palyginimas (+/-)
341,8
0
74,7

690,4
130
200
370
6863,4

759
160,5
258,7
386,4
7454,1

68,6
30,5
58,7
16,4
590,7

Kitos pajamos 2012m.: 353 turto nuoma, butai, bendrabučiai ir kt.
33,4 nac. mokėjimo agentūros išmokos
386,4 Iš viso

VšĮ MARIJAMPOLĖS KO0LEGIJOS 2013 m. IŠLAIDŲ
SĄMATA
(tūkst. Lt)
Planas 2013 metams
Sąmatos straipsnių
pavadinimas
Eil.Nr.

1

Investicijos ilgalaikio turto
įsigijimui (kompiuteriai,
knygos, programinė įranga)

7

Darbo užmokestis ir soc.
draudimas
Transporto išlaikymas
Prekių įsigijimui
(medž.remontui, toneriai,
kanc.prekės, vagykloms
produktai, ūkinės, elektros,
baldams)

8

Komandiruočių išlaidos

2
5

Kitos
lėšos

Valstybės
biudžeto
asignavimai

64

Išlaidos
2012 m.

Viso

Išlaidos
2011 m.

64

75,2

4944,4
54,3

5144,9
33,8

6282,3
49

331,8

331,8

221,1

134,8

3,3

3,3

23,1

4,3

2008,4
54,3

2936
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9
10
11
12
13

Ilgalaikio turto ein.remontas*
Kvalifikacijos
kėlimas
Komunalinės paslaugos ir
ryšiai
Kitos paslaugos
Stipendijos
Projektų išlaidos
Projektams skolinama
Viso išlaidų:

0
5

0,7

1,7

5

2,7

3,4

649,8

360

1009,8

952,1

1063,9

269,1
0
300
66
3751,7

50
281

319,1
281
300
66
7378,7

367
393,6

270,3

7214,2

7809,7

3627

* Ilgalaikio turto remontui medžiagos parodytos prekių įsigijimo eilutėje 80.0 tūkst. Lt

PLANUOJAMOS VšĮ MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS PAJAMOS 2013 METAIS
(tūkst. Lt)
PAJAMOS
Pajamos už studijas
Valgyklų pajamos
Kvalifikacijos kėlimo kursų
organizavimas
Mokomojo ūkio pajamos
Kitos pajamos*
Gražinamos projektams paskolintos lėšos
Valstybės biudžeto asignavimai
I kurso krep.
Viso pajamų:

2013 m.
planas
1473
258,8

2012 m.
faktas
1674,7
258,7

21
160,5
745,2
60,4

21,1
160,5
1124,3

3606
170

4214,8

6494,9

7454,1

*Kitos pajamos: projektai, kiti finansavimo šaltiniai, kitos įv. pajamos

VšĮ MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS 2013 M. PINIGŲ SRAUTAI
(tūkst. Lt)
Nuosavų lėšų likutis sąskaitoje 2012.12.31
Permoka
NUMATOMOS PAJAMOS
NUMATOMOS IŠLAIDOS
Nuosavų lėšų likutis sąskaitoje 2013.12.31

89

400,2
122
6494,9
7378,7
-361,6

