MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS TARYBA
POSĖDŽIO NUTARIMAI
2015 m. sausio 7 d. Nr. KT-1
Marijampolė

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Marijampolės kolegijos biudžeto 2015 m. patvirtinimo.
2. Dėl studijų programų sąrašo ir studijų kainų 2015 m. studentų priėmimui patvirtinimo.

3. Dėl Marijampolės kolegijos kokybės politikos, įtraukiant aplinkosauginius bei
profesinės saugos ir sveikatos aspektus.
4. Dėl Marijampolės kolegijos tarybos narių darbo atlyginimo.

NUTARTA:
1. Pritarti Marijampolės kolegijos siūlomam 2015 m. biudžetui, atsižvelgiant į
pateiktas pastabas.
2. Įgalioti direktorių imtis priemonių, kurios užtikrintų optimalių studentų srautų
koncentravimą, eliminuotų programų tarpusavio konkurencijos įtaką studijų
rentabilumui.
3. Patvirtinti
Marijampolės
kolegijos
kokybės
politiką,
įtraukiant
aplinkosauginius bei profesinės saugos ir sveikatos aspektus.
4. Marijampolės kolegijos tarybos nariams dirbti be atlyginimo.

Tarybos pirmininkas
2015-01-07

Povilas Petrauskas
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Projektas

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS NUMATOMŲ
PAJAMŲ -IŠLAIDŲ SUVESTINĖ
2015m.sausio-gruodžio mėn.
tūkst. Lt

PAJAMOS
Lėšų likutis 2015.01.01 numatomas

2014m. 11mėn
faktas +2014m.
gruodis planas

2015
planas
452,5

248

raštas 2014-07-15 nr. SR-3235

3000

4218,8

Pajamos už studijas

1226

1320,3

Iš savivaldybių biudžeto pajamos

200

5,8

Tiesioginės išmokos už pasėlius ir cukrų

35,1

35,1

Valgyklos pajamos

200

250,9

60

73,7

41,3

41,3

Pajamos už akademines skolas

30

48,7

Turto nuoma (auditorijos, sporto salė)

25

31,8

Studentų įmokos už bendrabutį

96

96

Gyventojai nuolatiniai už bendrabutį

80

94

Valstybės biudžeto asignavimai-projektas ŠMM

Tobulinimosi studijų centras
Mokomojo ūkio pajamos

Už parduotą turtą

24

VRM (projektas Liet-Lenkijos istorinis -kultūrinis
bendradarbiavimas)

Grąžinamos projektams paskolintos lėšos

25
320

Iš Kitų įmonių lėšos

66,4
38,7

Kitos įv. paslaugos (elpama, euroautomatai, Devela,
gyventojai už transporto paslaugas, žolės pjovimas ir kt.
paslaugos)

Paskola banko

420

441,1
343

Iš viso pajamų:

5758,4

7129,6

4054,3

4600,8

3060

3339

IŠLAIDOS:
Darbo užm. + Sodra+ garantinis f.+ nedarb.
pašalpos
t.sk.
darbo užm.
išeitinės
autorinis atlyginimas

Komunalinės paslaugos:

137,6
27

27

520,5

478,6

t.sk.
301

261,6

elektra

šildymas

183,5

183,5

vanduo

36

36

Ryšių išlaidos:

23

25

Komandiruotės

22,4

14,4

transporto išlaidos

65,6

65,6

240,3

191,8

46,5

51,6

113,2

85,8

prenumerata

5,1

5,1

kvalifikacijos kėlimui

23

9,5

724,4

763,8

Medžiagos

ūkinis inventorius
Nematerialus ir ilgalaikis turtas

Kitos paslaugos
Kolegijos aikštelių sutvarkymui

150

Stipendijos valst. Biudžeto lėšos
Stipendijos ir kitos išmokos Kitos lėšos
Projektams paskolintos lėšos

198

244
20,8
368,3

6186,3

6925,1

24,6

452,5

viso išlaidų:
Galutinis rezultatas metų pabaigai:

Siūloma: pritarti 2015 metų Marijampolės kolegijos pajamų- išlaidų sąmatos projektui.
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2015 m. sausio 7 d. Marijampolės kolegijos tarybos posėdžio medžiaga

2. Dėl studijų programų sąrašo ir studijų kainų 2015 m. studentų priėmimui tvirtinimo
Kainų projektui pritarta MK 2014-12-08 Akademinės tarybos posėdyje, nutarimas
AT-14-39 „Dėl studijų programų sąrašo ir studijų kainų 2015 m. priėmimui“.
Dauguma kainų atitinka ŠMM ministro 2014 m. patvirtintas normines kainas, išskyrus
Ikimokyklinio ugdymo, Įvaizdžio stilisto, Verslo anglų kalbos programų kainas, kurios yra
mažesnės, negu norminės. Kainos mažinimo motyvas – šiose kryptyse kolegijoms skiriama
mažai valstybės finansuojamų vietų, o pageidaujantiems studijuoti savo lėšomis norminės
kainos yra gana didelės, todėl daugelis atsisako studijuoti dėl finansinių priežasčių.
Prašome patvirtinti kainas ir tų studijų formų, į kurias neplanuojamas priėmimas. Šias
kainas reikalinga turėti patvirtintas tam atvejui, jei vėliau būtų studentų, kurie norėtų keisti
studijų formą kitaip organizuojant studijas. Kolegijoje tokių precedentų yra buvę.
2015 m. priėmimo programų sąrašas (programos ir formos), kuriam pritarė
Akademinė taryba fakultetų tarybų teikimu, pridedamas. Reikia pripažinti, kad Akademinės
tarybos ir kolegijos administracijos nuomonės dėl priėmimui skelbiamo programų sąrašo ne
visais atvejais sutampa. Paskelbus didelį programų skaičių, jos nesurenka rentabilaus
stojančiųjų skaičiaus, todėl tenka imtis nepopuliarų priemonių perorientuojant įstojusius į
kitas programas, konsultaciniu būdu vykdant mažų grupių studijas ir kt. Tai kelia
nepasitikėjimą kolegija, kenkia jos įvaizdžiui ir neparanku finansiškai.
Nutarimo projektas:
1) patvirtinti pridedamas studijų kainas įstojusiems 2015-2016 mokslo metais į
Marijampolės kolegijos valstybės nefinansuojamas vietas.
2) įgalioti direktorių imtis priemonių, kurios užtikrintų optimalių studentų srautų
koncentravimą, eliminuotų programų tarpusavio konkurencijos įtaką studijų
rentabilumui.
Studijų kaina** įstojusiems 2015-2016 mokslo metais į Marijampolės kolegijos
valstybės nefinansuojamas vietas
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fakultetas, katedra

Studijų programos pavadinimas

ESDF, PMSDK
ESDF, PMSDK
ESDF, TVKK
ESDF, PMSDK
ESDF, PMSDK
ESDF, TVKK
ESDF, TVKK

Ikimokyklinis ugdymas
Įvaizdžio stilistas
Kultūros ir sporto vadyba
Socialinis darbas
Šokio pedagogika
Teisė
Verslo anglų kalba

Nuolatinės
studijos
Metinė kaina,
(Eurais)

Ištęstinės
studijos
Metinė kaina
(Eurais)

1332
1621
937
1123
1705
937
1477

984
1216
625
748
1137
625
984

Eil.
Nr.

Fakultetas, katedra

Studijų programos pavadinimas

Nuolatinės
studijos
Metinė kaina,
(Eurais)

Ištęstinės
studijos
Metinė kaina
(Eurais)

8.

VTF, TK

1359

906

9.
10.
11.

VTF, VEK
VTF, VEK
VTF, TK

937
937
1359

625
625
906

12.

VTF, VEK

937

625

13.
14.
15.
16.

VTF, TK
VTF, TK
ESDF, TVKK
VTF, TK

Automobilių ir traktorių
techninis eksploatavimas
Buhalterinė apskaita
Finansai ir ekonomika
Informacinių sistemų
technologijos
Įmonių ir įstaigų
administravimas
Viešasis maitinimas
Žemės ūkio technologija
Kūrybinė komunikacija*
Sausumos transporto logistikos
technologijos (gretutinė kryptis
- vadyba)*

1359
1359
937
1359

906
906
625
906

* - į programą bus priimama, jei ji iki 2015-06-01 bus įregistruota studijų ir mokymo programų
registre
**- Metinė studijų kaina gali kisti paskelbus naują Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
įsakymą „Dėl studentų, priimamų 2015 metais į aukštąsias mokyklas, norminių studijų kainų
patvirtinimo“

VEK - Verslo ir ekonomikos katedra
TK – Technologijų katedra
PMSDK – Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedra
TVKK – Teisės, vadybos ir komunikacijos katedra
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MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS KOKYBĖS, APLINKOSAUGOS BEI PROFESINĖS
SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA
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 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.
 Nuolat tobulinti studiju ir paslaugų kokybę.
Gerinti kokybę mums padeda kokybės vadybos sistema, atitinkanti standarto LST EN ISO
9001:2008 reikalavimus, su integruotais reikalavimais aplinkosaugai bei profesinei saugai ir
sveikatai, pagal ISO 14001:2004 ir BS OHSAS 18001:2007.
Mūsų vizija:
Marijampolės kolegija – atvira visuomenei, verslui, mokslui ir naujovėms, iniciatyvoms ir
pokyčiams dinamiška aukštoji mokykla, integruojanti tradicijas ir tarptautines tendencijas,
kurianti kokybišką studijų aplinką ir sudaranti sąlygas sėkmingai student profesinei karjerai.
Ši politika bus įgyvendinama siekiant šių tikslų:













Teikti kokybiškas ir konkurencingas studijas, atitinkančias šiuolaikinius visuomenės
ir ūkio poreikius.
Plėtoti į besimokantįjį orientuotų studijų sistemą.
Vystyti mokslo taikomąją veiklą, orientuotą į regiono poreikius.
Modernizuoti kolegijos infrastruktūrą ir technologinę studijų bazę.
Didinti ir racionaliai naudoti finansinius ir materialiuosius išteklius, atsižvelgiant į
taršos prevenciją.
Užtikrinti kolegijos bendruomenės ir lankytojų profesinę saugą ir sveikatą, vykdant
sužeidimų ir susirgimų prevenciją.
Vykdyti ir atitikti LR ir kitus teisinius reikalavimus, susijusius su aplinkosauga bei
profesine sauga ir sveikata.
Užtikrinti žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimą.
Ugdyti kolegijos bendruomenės aplinkosauginį bei profesinės saugos ir sveikatos
reikalavimų laikymosi sąmoningumą.
Vystyti akademinę bendruomenę ir savivaldą.
Nuolat tobulinti kolegijos valdymą.
Nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą su integruotais reikalavimais aplinkosaugai
bei profesinei saugai ir sveikatai ir didinti jos rezultatyvumą.

Ši politika yra nuolat peržiūrima, suprantama kolegijos darbuotojams, viešai skelbiama ir
prieinama visuomenei.
SIŪLYMAI PAPILDYMUI PATEIKTI RAUDONU ŠRIFTU:

