PRITARTA
Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos
2014 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. AT-14-42
MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO MĖN. – 2014 M.
GRUODŽIO MĖN. VEIKLOS ATASKAITA
2013 m. rugsėjo mėn. -2014 m. gruodžio mėn. įvyko 12 Akademinės tarybos posėdžių, Iš
viso priimti 54 nutarimai.
Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki 2013 m. pabaigos vyko 3 AT posėdžiai, juose priimta 12
nutarimų.
2014 m. vyko 9 Akademinės tarybos posėdžiai, iš jų 3 elektroninės konferencijos būdu. Juose
priimta 42 nutarimai.
2012-2013 m.m. posėdžiuose svarstyti šie pagal AT darbo reglamentą, remiantis MK Statutu
bei Mokslo ir studijų įstatymu, Akademinės tarybos funkcijoms priskirti klausimai:
Akademinės tarybos funkcijos
Nutarimai
nustato studijų tvarką;
Pritarti Marijampolės kolegijos Nefornaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų
mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais
tvarkos aprašui ir patobulinus siūlyti jį tvirtinti direktoriui (2013-12-09).
Patvirtinti naują Marijampolės kolegijos Laisvai pasirenkamų dalykų
studijų organizavimo tvarkos aprašo 11 punkto formuluotę (2013-1209).
Patvirtinti Marijampolės kolegijos gretutinių studijų organizavimo ir
vykdymo tvarkos aprašą (2014-02-10).
Patvirtinti Marijampolės kolegijos Studijų reglamento 21.15 ir 24.1-10
punktų pakeitimus (2014-04-28).
Auditorines konsultacijas ištęstinių studijų studentams planuoti vykdyti
sesijos metu ir tarpsesijiniu laikotarpiu (2014-04-28).
Patvirtinti 2014-2015 m.m. studijų kalendorių (2014-06-02).
Patvirtinti naują paskaitų laiką (2014-08-27).
Peržiūrėti laisvai pasirenkamųjų dalykų sistemą. Iki spalio 13 d.
pasiūlyti sprendimą dėl sporto ir meno dalykų papildomo pasirinkimo
(2014-08-27).
Patvirtinti, atsižvelgus į pastabas, Į studentus orientuotų ir studijų
rezultatais grįstų studijų modelį ir šio modelio įgyvendinimo
Marijampolės kolegijoje gaires (2014-08-27).
Nustatyti, kad atsiskaitymas už praktiką (praktikos gynimas) yra
organizuojamas nuo praktikos užbaigimo iki semestro pabaigos.
Konkretų atsiskaitymo laiką nustato programą kuruojanti katedra,
suderinusi su studentais, praktikai vadovavusiais dėstytojais ir praktikų
vadovais įstaigose (2014-10-13).
Patvirtinti naujos redakcijos Laisvai pasirenkamų dalykų studijų
organizavimo tvarkos aprašą (2014-12-08).
tvirtina studijų programas ir teikia Pritarti 2014 m. studentų priėmimui teikiamam Marijampolės kolegijos
direktoriui siūlymus dėl šių studijų programų sąrašui ir studijų kainoms (2013-11-18)
programų finansavimo ir dėl Patvirtinti Taikomųjų užsienio kalbų studijų programos studentų
Kolegijos struktūros pertvarkos, tolesnių kokybiškų studijų galimybių užtikrinimo Marijampolės
reikalingos toms programoms kolegijoje priemonių planą. Siūlyti Švietimo ir mokslo ministerijai
įgyvendinti
pratęsti Taikomųjų užsienio kalbų studijų programos akreditavimo
terminą dvejiems metams, kol studijas Marijampolės kolegijoje baigs
visi šią programą studijuojantys studentai (2013-11-18).
Pritarti dviejų krypčių Sausumos transporto technologijų ir vadybos
studijų programos kūrimui (2013-12-09).

vertina atliktų tyrimų rezultatus ir
Kolegijos mokslo taikomosios ir
meno veiklos kokybę ir lygį;

tvirtina vidinę studijų kokybės
užtikrinimo
sistemą
ir
kontroliuoja,
kaip
ji
įgyvendinama;

Patvirtinti, kad ketinama vykdyti Kineziterapijos studijų programa
(studijų kryptis – B300 Reabilitacija, suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
– kineziterapijos profesinis bakalauras, profesinė kvalifikacija –
kineziterapeutas), atlikus pataisymus,
atitinka bendruosius ir
specialiuosius reikalavimus studijų programoms ir teikti ją akredituoti
Studijų kokybės vertinimo centrui (2014-04-28).
Patvirtinti, kad ketinama vykdyti Anglų kalbos verslui studijų programa
(studijų kryptis – T900 Filologija, suteikiamas kvalifikacinis laipsnis –
dalykinės kalbos profesinis bakalauras) atitinka bendruosius ir
specialiuosius reikalavimus studijų programoms ir teikti ją akredituoti
Studijų kokybės vertinimo centrui (2014-04-28).
Patvirtinti, kad ketinama vykdyti Kūrybinės komunikacijos studijų
programa (studijų kryptis –
B300 Reabilitacija, suteikiamas
kvalifikacinis laipsnis – komunikacijos profesinis bakalauras) atitinka
bendruosius ir specialiuosius reikalavimus studijų programoms ir teikti
ją akredituoti Studijų kokybės vertinimo centrui (2014-04-28).
Patvirtinti pakeitimus Informacinių sistemų technologijų, Automobilių ir
traktorių techninio eksploatavimo, Įmonių ir įstaigų administravimo,
Verslo valdymo, Turizmo administravimo, Ikimokyklinio ugdymo,
Taikomųjų užsienio kalbų, Teisės studijų programose. Nustatyti nuo 1
iki 3 auditorinių konsultacinių valandų 1ECTS kredite. Konkretų dalyko
konsultacinių valandų skaičių nustato programų komitetai, derindami su
dėstytojais (2014-04-28).
Patvirtinti, kad ketinama vykdyti Verslo anglų kalbos studijų programa
(studijų kryptis – T900 Filologija, suteikiamas kvalifikacinis laipsnis –
dalykinės kalbos profesinis bakalauras) atitinka bendruosius ir
specialiuosius reikalavimus studijų programoms ir teikti ją akredituoti
Studijų kokybės vertinimo centrui (2014-07-24).
Patvirtinti pakeitimus Taikomųjų užsienio kalbų studijų programoje
(2014-08-27).
Teisės studijų programos baigiamojo vertinimo forma patvirtinti tik
baigiamąjį darbą. Šį nutarimą vykdyti nuo 2015 m. organizuojant Teisės
studijų programos studentų baigiamąjį kvalifikacijos vertinimą (201412-08).
Siūlyti pakeisti Studentų įmokų nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašą,
atsižvelgiant į pareikštas pastabas (2014-12-08).
Pritarti 2015 m. studentų priėmimui teikiamam Marijampolės kolegijos
studijų programų sąrašui ir studijų kainoms (2014-12-08).
Patvirtinti pakeitimus Įmonių ir įstaigų administravimo programos
studijų plane (2014-12-08).
Siūlyti direktoriui steigti mokslo darbuotojo etatą ar jo dalį socialinių humanitarinių mokslų klasteryje (2013-09-16).
Pritarti Sūduvos jaunimo mokslo ir meno draugijos steigimui. Patvirtinti
Sūduvos jaunimo mokslo ir meno draugijos nuostatus (2014-02-10).
Patvirtinti Marijampolės kolegijos klasterių nuostatus (2014-02-10).
Patvirtinti Marijampolės kolegijos mokslo ir studijų skatinimo lėšų
paskirstymo taisykles (2014-02-10).
Pritarti klasterio Socioekonominių sistemų tvarumo tyrimai steigimui
(2014-12-08).
Skirti ketinamų vykdyti Anglų kalbos verslui, Kūrybinės komunikacijos,
Kineziterapijos programų vertintojus specialistus (2014-04-14).
Darbo grupes naujai rengiamų studijų programų atitikties įvertinimui
bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams (jei tokie nustatyti)
formuoti iš keturių asmenų. Du darbo grupės nariai – Akademinės
tarybos pirmininkas ir Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai -

yra pastovūs, kiti du atstovauja programos studijų kryptį (2014-12-08).
Sausumos transporto logistikos technologijų studijų programos
vertintojais specialistais patvirtinti Mantą Budreiką, UAB Autobumas
direktorių, bei Antaną Misiukevičių, UAB Adampolis Marijampolės
skyriaus vadovą (2014-12-08).
Patvirtinti Marijampolės kolegijos akademinio personalo kvalifikacijos
kėlimo tvarkos aprašą (2014-02-10).
Patvirtinti Marijampolės kolegijos mokslo darbuotojų atestavimo ir
konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašą (2014-02-10).
pakeisti 2011 m. gegužės 11 d. Akademinės tarybos nutarimą AT-10/1122 Dėl Dėstytojų priėmimo komisijos sudėties atnaujinimo ir išdėstyti jį
nauja redakcija (2014-03-19).

nustato dėstytojų ir mokslo
darbuotojų
pareigybių
kvalifikacinius
reikalavimus,
nustato dėstytojų ir mokslo
darbuotojų
atestavimo
ir
konkursų
eiti
pareigas
organizavimo tvarką;
šaukia Kolegijos akademinės
bendruomenės
susirinkimus
(konferencijas)
svarbiems
aukštosios mokyklos veiklos
klausimams aptarti;
svarsto ir teikia siūlymus tarybai
dėl Kolegijos vizijos ir misijos,
strateginio veiklos plano;
svarsto ir teikia siūlymus tarybai Atlikti Statuto teksto korekcijas pagal išsakytas pastabas iki rugsėjo 15
dėl Kolegijos statuto pakeitimų
d. ir pateikti pakoreguotą projektą susipažinimui Kolegijos
bendruomenei (2014-08-27).
svarsto ir teikia siūlymus tarybai Patikslinti Marijampolės kolegijos dėstytojų darbo krūvio normavimo ir
dėl Kolegijos lėšų (taip pat lėšų, darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo 3.5 punktą, keisti 35
skirtų administracijos ir kitų punktą, 6 priedą (2013-09-16).
darbuotojų darbo užmokesčiui) ir Įpareigoti kolegijos administraciją nenutraukti panaudos sutarties dėl
nuosavybės teise valdomo turto valgyklos ir svečių kambarių (J. Jablonskio g. 2a) su Marijampolės
valdymo,
naudojimo
ir savivaldybe. Įpareigoti kolegijos administraciją tęsti kolegijos abiejų
disponavimo jais tvarkos;
valgyklų kaip struktūrinių padalinių veiklą, siekiant jų rentabilumo
(2014-02-10).
Atidėti bendrabučio, esančio Vytauto g. 49, Marijampolėje, perdavimą
(grąžinimą) Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai.
Kreiptis į ŠMM ir Marijampolės miesto savivaldybę dėl kolegijos
pastatų Vytauto g. kompleksinio panaudojimo švietimo ir kultūros
tikslams (2014-08-27).
Pritarti pastatų komplekso, esančio Vytauto g. Marijampolėje,
perdavimui (grąžinimui) Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijai (2014-10-13).
Pritarti siūlymui kreiptis į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministeriją su prašymu skirti 342990,79 Lt skolinimosi limitą
apyvartinėms lėšoms papildyti, įgyvendinant projektą Nr.SPF/1.3/LT/11
“Lietuvos – Lenkijos istorinis ir kultūrinis bendradarbiavimas, plėtojant
pažintinį turizmą”, kurios bus kompensuotos iš Europos regioninės
plėtros fondo 2015 m. pirmo pusmečio pabaigoje (2014-08-27).
nustato
Kolegijos
tarybos
sudarymo tvarką
atlieka kitas teisės aktuose ir Pritarti Marijampolės kolegijos logotipo pakeitimui, teikti tobulinti
Kolegijos
statute
nustatytas antrąjį logotipo variantą (2013-11-18).
funkcijas.
Patvirtinti Marijampolės kolegijos logotipą (2013-12-09).
Įpareigoti direktorių sudaryti darbo grupę dėstytojų studijų
doktorantūroje skatinimo tvarkai parengti. Šią tvarką parengti iki 2014
m. sausio 31 d. (2013-11-18).
Patvirtinti Ginčų komisijos nariais vietoje Vytauto Jašinsko bei Airingos

Lelešiūtės šiuos Studentų atstovybės deleguotus studentus: Paulių
Gvazdaitį ir Edviną Šalčiūną (2013-11-18).
Pritarti, kad Antanina Laukaitienė būtų priimta vieneriems metams į
docento pareigas nuo 2013 m. gruodžio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d.
(2013-11-18).
Patvirtinti Akademinės tarybos darbo planą (2014-02-10).
Netenkinti Danės Papečkienės apeliacijos, kadangi visos apeliacijoje
minimos veiklos Priėmimo komisijos jau yra įskaitytos ir įvertintos
(2014-06-02).
Tenkintinas Kazio Balicko apeliacijos 3 punktas su sąlyga, jei įrodymai
bus pristatyti iki birželio 3 d. Gavus įrodymus, atlikti pakartotinį balų
perskaičiavimą ir, jei rezultatas tenkina Priėmimo komisijos numatytus
kriterijus (perskaičiuota balų suma ne mažesnė kaip 4 balai), patenkinti
apeliaciją (2014-06-02). Tenkinti K. Balicko prašymą (2014-08-27).
Paskirti į Dėstytojų etikos kodekso priežiūros komisiją Irutę Matulaitenę
(2014-10-13).
Nustatyti, kad prašymai išimties tvarka užimti docento pareigas
sekantiems mokslo metams turėtų būti teikiami iki birželio 1 d. (201410-13).
Siūlyti direktoriui sukurti darbo grupę kolegijos tarptautinimo programai
parengti (2014-12-08).

