
Marijampolės kolegijoje 2010-

2016 metais atlikta 17 

vykdomų studijų programų vertinimų. 6 proc. 

vertinimų baigėsi akreditacija 6 metams, 82 

proc. – 3 metams, neakredituota – 12 proc.  

programų. 

Pagal studijų sritis Marijampolės kolegija 

vykdo 18 studijų programų: 11 programų 

socialinių mokslų srityje, 3 programos – 

technologijų mokslų srityje, 1 programa - 

humanitariniuose moksluose, 1  programa - 

menuose ir 1 programa biomedicinos 

moksluose. 6 programos - naujai patvirtintos ketinamos vykdyti. 

Marijampolės kolegijoje pagal studijų sritis didžiausią dalį sudaro socialiniai mokslai, šioje srityje net 11 

programų. 1 programa buvo įvertinta maksimaliai akreditacijos trukmei – 6 metams. 9 programos įvertintos 

– 3 metams ir viena programa buvo neakredituota. Antroje vietoje pagal programų skaičių yra technologijos 

mokslai su 3 programomis įvertintomis - 3 metams. Kitas vietas pasidalina biomedicinos mokslai bei menai, 

turintys po 1 programą ir gavę 3 metų akreditaciją. 1 programa iš humanitarinių mokslų srities įvertinta 

neigiamai ir buvo neakredituota. 

 

Studijų krypčių lentelėje galima pastebėti, jog daugiausiai programų yra pedagogikos kryptyje (4 

programos). Visos iš jų  įvertintos - 3 metų akreditacija.  3 kryptyse buvo atlikta po 2 vertinimus, 7 kryptyse 

atlikta po 1 vertinimą. 

 

Žemiau pateikiamas Marijampolės kolegijoje vykdomų studijų programų visų SKVC atliktų vertinimų 2010-

2016 metais rezultatų pasiskirstymas pagal studijų sritis bei studijų kryptis. 

 

1 1 

9 

1 
3 

1 

1 0

2

4

6

8

10

12

Biomedicinos mokslai Socialiniai mokslai Menai Humanitariniai
mokslai

Technologijos
mokslai

MK vykdomų studijų programų vertinimų rezultatų 2010-2016 metais 
pasiskirstymas pagal studijų sritis 

akredituota 6 metams  akredituota 3 metams neakredituota

1; 6% 

14; 82% 

2; 12% 

MK vykdomų studijų programų 
vertinimų rezultatai 2010-2016 metais 

akredituota 6
metams

akredituota 3
metams

neakredituota



 

 

1 

1 

1 

4 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

Žemės ūkio mokslai

Vertimas

Dailė

Pedagogika

Socialinis darbas

Turizmas ir poilsis

Vadyba

Verslas ir vadyba

Teisė

Sausumos transporto inžinerija

Informatikos inžinerija

MK vykdomų studijų programų vertinimų rezultatų 2010-2016 metais 
pasiskirstymas pagal studijų kryptis 

akredituota 6 metams  akredituota 3 metams neakredituota


