PRITARTA
Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos
2016 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. AT-16-2
MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS 2015 M.VEIKLOS ATASKAITA
2015 m. vyko 13 Akademinės tarybos posėdžių, iš jų 3 elektroninės konferencijos būdu.
Juose priimta 54 nutarimai.
2015 m. posėdžiuose svarstyti šie pagal AT darbo reglamentą, vadovaujantis MK Statutu
bei Mokslo ir studijų įstatymu, Akademinės tarybos funkcijoms priskirti klausimai:
Akademinės tarybos funkcijos
nustato studijų tvarką;

Nutarimai
Patvirtinti naujos redakcijos Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos
aprašą (2015-01-12).
Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos, patvirtintos 2015-01-12, 16-tą
punktą papildyti <...> papunkčiais (2015-03-09).
Patvirtinti Studijų rašto darbų apipavidalinimo ir baigiamųjų darbų
rengimo bei gynimo reglamentą (2015-04-13).
Patvirtinti tokią Studijų rašto darbų apipavidalinimo ir baigiamųjų
darbų rengimo bei gynimo reglamento 55 punkto formuluotę: <...>
(2015-05-11).
Pakeisti Marijampolės kolegijos studijų rašto darbų
apipavidalinimo ir baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo
reglamento 14 punktą <...> (2015-10-12).
Patvirtinti 2015-2016 m.m. studijų kalendorių (2015-04-13).
Patvirtinti Pirmo kurso studentų adaptacijos programą (2015-0608).
Patvirtinti naujos redakcijos Studijų reglamentą (2015-06-08).
Pakeisti Studijų reglamento 17.2 punktą <...>
Pripažinti netekusiu galios Akademinės tarybos 2012 m. sausio 18
d. nutarimą Nr. AT-11/12-10 „Dėl skatinamųjų stipendijų ir kitos
paramos skyrimo tvarkos pakeitimo“. Patvirtinti Marijampolės
kolegijos Stipendijų skyrimo nuostatus (2015-06-08).
Marijampolės kolegijos stipendijų nuostatuose, patvirtintuose
Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos 2015 m. birželio 8 d.
nutarimu Nr. AT-15-31-2: 1. Pakeisti 16 punktą <...>; pakeisti
36.2. papunktį <...>; papildyti 34.3. papunkčiu <...>; pakeisti
punktų ir papunkčių numeraciją <...> (2015-11-03).
Patvirtinti 2016 m. studentų priėmimo į Marijampolės kolegiją
sąlygas (2015-09-14).
Patvirtinti 2017 m. studentų priėmimo į Marijampolės kolegiją
sąlygas (2015-09-14).
Marijampolės kolegijos vidaus tvarkos taisykles studentams,
patvirtintas MK AT 2003-11-13 posėdžio protokolu Nr.1,
pripažinti netekusiomis galios (2015-09-14).
Marijampolės kolegijos studentų vienerių metų studijų rezultatų
palyginimo ir valstybės finansuojamų vietų perskirstymo tvarkos
aprašą, patvirtintą MK AT 2012-04-10 nutarimu Nr. AT-11/12-20
pripažinti netekusiu galios (2015-10-12).
Pakeisti Marijampolės kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų
studijų organizavimo tvarkos aprašo 10 punktą <...> (2015-11-03).

tvirtina studijų programas ir
teikia direktoriui siūlymus dėl
šių programų finansavimo ir dėl
Kolegijos
struktūros
pertvarkos, reikalingos toms
programoms įgyvendinti

AT nutarimą NR.AT-13-47 Dėl laisvai pasirenkamų dalykų
tvarkos 11 punkto pakeitimo skelbti netekusiu galios (2015-1103).
Marijampolės kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų studijų
organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Marijampolės
kolegijos Akademinės tarybos 2014 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr.
AT-14-37 pakeisti 4 punktą <...>, pakeisti 8 punktą <...> (201511-17).
Pakeisti Marijampolės kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų
studijų organizavimo tvarkos aprašo 1 priedą (2015-12-14).
Patvirtinti, kad ketinama vykdyti Sausumos transporto logistikos
technologijų (gretutinė kryptis – vadyba) studijų programa (studijų
kryptis – E200 Sausumos transporto inžinerija, suteikiamas
kvalifikacinis laipsnis – sausumos transporto inžinerijos profesinis
bakalauras arba sausumos transporto inžinerijos ir vadybos
profesinis bakalauras) atitinka bendruosius ir specialiuosius
reikalavimus studijų programoms ir teikti ją akredituoti Studijų
kokybės vertinimo centrui (2015-02-09).
Šokio pedagogikos studijų programos Šokio didaktika dalyko
pavadinimą patikslinti ir pavadinti Šokio didaktika
(ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo)
(2015-03-09.
Patvirtinti pakeitimus Teisės ir Verslo valdymo studijų
programose (2015-04-13).
Patvirtinti pakeitimus Kultūros ir sporto vadybos, Ikimokyklinio
ugdymo, Įvaizdžio stilisto, Įmonių ir įstaigų administravimo,
Finansų ir ekonomikos, Buhalterinės apskaitos, Informacinių
sistemų technologijų, Automobilių ir traktorių techninio
eksploatavimo studijų programų studijų planuose (2015-05-11).
Patvirtinti Užsienio kalbos dalyko vertinimo formos pakeitimus iš
diferencijuotos įskaitos į egzaminą Socialinio darbo studijų
programoje (nuolatinė studijų forma) bei Teisės studijų
programoje (nuolatinė ir ištęstinė studijų forma) (2015-05-11).
Rekomenduoti peržiūrėti visų vadybinės krypties studijų
programų psichologijos dalykų turinį, atsižvelgiant į studijų
rezultatus, o pavadinimą pakeisti į Komunikacinė ir organizacinė
psichologija (2015-05-11).
Patvirtinti, kad ketinama vykdyti Sveikatingumo ir grožio
verslo studijų programa (studijų kryptis – N100 Verslas,
suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – verslo profesinis bakalauras)
atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus studijų
programoms ir teikti ją akredituoti Studijų kokybės vertinimo
centrui (2015-05-27).
Patvirtinti pakoreguotus Teisės studijų programos tikslus ir studijų
rezultatus (2015-09-14)
Pritarti studijų programos Marketingas ir pardavimai rengimui
(2015-10-12).
Pritarti studijų programos Kūrybinės komunikacijos verslas
rengimui (2015-11-03).
Pritarti Bendrosios praktikos slaugos studijų programos rengimui
(2015-11-03).
Pritarti 2016 m. studentų priėmimui į Automobilių ir traktorių
techninio eksploatavimo studijų programos nuolatinę formą, kartu
rengiant naują studijų programą 2017 m.studentų priėmimui
(2015-11-03).

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;

nustato dėstytojų ir mokslo
darbuotojų
pareigybių
kvalifikacinius reikalavimus,
nustato dėstytojų ir mokslo
darbuotojų
atestavimo
ir

Pritarti 2016 m. studentų priėmimui teikiamam Marijampolės
kolegijos studijų programų sąrašui (2015-11-03).
Biomedicinos (žemės ūkio) mokslų klasterio veiklą 2014 metais
įvertinti kaip pakankamą (2015-02-09).
Socialinių humanitarinių mokslų klasterio veiklą 2014 metais
įvertinti kaip pakankamą (2015-02-09).
Patvirtinti naujos redakcijos Marijampolės kolegijos klasterių
nuostatus (2015-02-09).
Pritarti Menų studijų ir mokslo klasterio „Kvietiškio dvaro
aplinkos pritaikymas rekreaciniams bendruomenės poreikiams“
steigimui (2015-03-09).
Patvirtinti Marijampolės kolegijos taikomosios mokslinės ir
meninės veiklos programą 2015-2020 metams (2015-10-12).
Pritarti Mokslo taikomosios, eksperimentinės plėtros ir kitos
veiklos poreikio Pietvakarių Lietuvos regione tyrimui. Planuojant
Marijampolės kolegijos taikomąją mokslinę veiklą, atsižvelgti į
tyrimo ataskaitos išvadas. Parengti rekomendacijas galimiems
tyrimų naudotojams. Publikuoti darbą periodiniame kolegijos
leidinyje ir skatinti kolegijos darbuotojus naudotis tyrimo
rezultatais (2015-12-14).
Įpareigoti programų komitetų pirmininkus parengti ar papildyti
studijų programų tobulinimo planus, atsižvelgiant į ekspertų
pastabas, apklausų duomenis, programų akreditavimo kriterijus
pagal parengtą plano formą (2015-02-09).
Papildyti pagal poreikį programų komitetų sudėtis, siekiant
tenkinti komitetų nuostatų reikalavimus (2015-02-09).
Akademinėje taryboje kasmet vertinti programų komitetų
ataskaitas pagal Vykdomų studijų programų tobulinimo ir
akreditavimo proceso vadovo nustatytus kriterijus (2015-02-09).
Kolegijos 2015 m. veiklos plane prioritetinėmis sritimis nustatyti
studijų tarptautiškumo didinimą, studijų programų personalo
politiką, studijų programų aprūpinimą materialiaisiais ištekliais,
tarpusavio bendradarbiavimo skatinimą vykdant studijas (201502-09).
Peržiūrėti programų komitetų pirmininkų priedą, įvertinant
Vykdomų studijų programų tobulinimo ir akreditavimo
procedūroje numatytą darbdavių ir absolventų nuomonių tyrimą
(2015-02-09).
Sveikatingumo ir grožio verslo studijų programos vertintojais
specialistais patvirtinti Rūtą Kazakevičienę, Grožio ir sveikatos
namų „Elita Plius“ direktorę, ir Rimantą Micutą, Marijampolės
sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ direktorių (2015-05-11).
Patvirtinti Turizmo administravimo studijų programos studentų
tolesnių kokybiškų studijų galimybių užtikrinimo Marijampolės
kolegijoje priemonių planą. Siūlyti Švietimo ir mokslo
ministerijai pratęsti Turizmo administravimo studijų programos
akreditavimo terminą vieneriems metams, kol studijas
Marijampolės kolegijoje baigs šią programą studijuojantys
studentai (2015-07-09).
Patvirtinti naujos redakcijos Dėstytojų atestacijos ir konkursų
pareigoms eiti nuostatus (2015-03-09).
Patvirtinti Dėstytojų veiklos įvertinimo koeficientus (2015-03-09).
Iki 2015 m. pabaigos parengti profesoriaus kvalifikacinius
reikalavimus bei veiklos įvertinimo koeficientus (2015-03-09).

konkursų
eiti
pareigas Pakeisti 2014 m. kovo 19 d. Akademinės tarybos nutarimą AT-14organizavimo tvarką;
9 „Dėl Dėstytojų priėmimo komisijos sudėties atnaujinimo“ ir
išdėstyti jį nauja redakcija <...> (2015-11-03).
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 Pritarti MK Statuto projektui ir teikti jį svarstyti Kolegijos tarybai
tarybai dėl Kolegijos statuto (2015-05-11).
pakeitimų
svarsto ir teikia siūlymus Patvirtinti naujos redakcijos MK dėstytojų darbo krūvio
tarybai dėl Kolegijos lėšų (taip normavimo ir darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašą (2015pat lėšų, skirtų administracijos 05-11).
ir kitų darbuotojų darbo
užmokesčiui) ir nuosavybės
teise valdomo turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais
tvarkos;
nustato Kolegijos tarybos Laikinai sustabdyti Marijampolės kolegijos Tarybos narių
sudarymo tvarką
atrinkimo, skyrimo ir atšaukimo tvarkos aprašo projekto svarstymą
iki bus patvirtintas naujas Mokslo ir studijų įstatymas bei kolegijos
Statutas, kadangi šios tvarkos nuostatas įtakos naujai priimti teisės
aktai. Jei Mokslo ir studijų įstatymo bei kolegijos Statuto
patvirtinimas užtruktų, kolegijos Tarybos narių atrinkimo,
skyrimo ir atšaukimo tvarkos aprašo projektą pradėti svarstyti ne
vėliau kaip nuo 2016 m. m. pavasario sem. pradžios, kadangi kitos
kadencijos Tarybos rinkimai turi būti paskelbti ne vėliau kaip 2017
m. spalio 28 d. (2015-12-14).
atlieka kitas teisės aktuose ir Patvirtinti Akademinės tarybos 2015 m. darbo planą (2015-01-12).
Kolegijos statute nustatytas Pritarti fakultetų tarybų veiklai 2014 metais (2015-02-09).
funkcijas.
Patvirtinti Marijampolės kolegijos darbuotojų kvalifikacijos
kėlimo planą 2015 kalendoriniams metams (2015-03-09).
Į Apeliacinę komisiją paskirti Simoną Šitkauską, VM13NS grupės
studentą, ir Algirdę Adomaitytę, KS14NS grupės studentę (201503-09).
Kristiną Dulinskienę, Pedagogikos, menų ir socialinio darbo
katedros lektorę, vietoje Jūratės Makauskienės skirti į Leidybos
komisiją ir tvirtinti Leidybos komisijos pirmininke (2015-03-09).
Patvirtinti tokios sudėties Ginčų komisiją <...> (2015-04-13).
Patvirtinti Tarptautiškumo vystymo Marijampolės kolegijoje
gaires 2015-2020 m. (2015-05-11).
Pavesti direktoriui sudaryti darbo grupę Akademinės tarybos
sudarymo tvarkos aprašo pakeitimams parengti (2015-05-11).
Skelbti Jurgitos Pazniokaitės – Bubnienės neeilinę atestaciją jai
pačiai prašant (2015-05-11)
Patvirtinti Marijampolės kolegijos Akademinės etikos kodeksą
(25015-06-08).
Patvirtinti šios sudėties Marijampolės kolegijos Etikos komitetą
<...>: (2015-06-08).]

Papildyti Akademinės tarybos sudarymo tvarkos aprašą <...>
(2015-06-08).
Pritarti, kad Leif Tvilum būtų priimtas vieneriems metams į
docento pareigas nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. birželio 30
d. (2015-09-14).
Siūlyti Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos narį VDU
prof. dr. Kęstutį Žemaitį kandidatu į Aukštojo mokslo tarybą
(2015-10-12).
Patvirtinti Marijampolės kolegijos logotipą (2015-12-14).

