Kolegijos taryba
POSĖDŽIO NUTARIMAI
2011 m. spalio 19 d. Nr. KT-1
Marijampolė
TRUMPA MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS VEIKLOS APŽVALGA PO 2011-15-18 TARYBOS
POSĖDŽIO, FINANSINĖ BŪKLĖ IR OPERATYVIOS PRIEMONĖS JAI GERINTI.
NUTARTA:
1. Pritarti pradėtiems būtiniesiems darbams finansinei situacijai suvaldyti ir tęsti pradėtus
veiklos pertvarkos darbus.
2. Pritarti siūlomiems studentų bendrabučių nuomos pakeitimams ir naujiems įkainiams 2012
metams.
3. Pavesti kolegijos administraciją iki 2011 m. spalio 26 d. parengti viešą kreipimąsi į
bendruomenę ir visuomenę apie kolegijos finansinę būklę.
DĖL 2011 METŲ STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KOLEGIJĄ REZULTATŲ IR KOLEGIJOS
VEIKLOS PERSPEKTYVŲ.
NUTARTA:
1. Pritarti 2012 m. priėmimui į kolegiją teikiamų studijų programų sąrašui (pridedama) ir
priėmimui į atskiras programas, kurios yra rentabilios. Pritarti Muzikos pedagogikos programos, kuri
šiuo metu yra nerentabili, studentų priėmimui 2012 m. išimties tvarka.
2. Pritarti, kad fakultetai kiekvienais metais gali skelbti priėmimui neribotą naujų studijų
programų skaičių, pateikus Akademinei tarybai įtikinamą jų paklausos pagrindimą.
3. Vadovaujantis Marijampolės kolegijos Statuto 51.1.-51.3. punktais, studijų programų
pertvarkymas yra derinamas su Akademine taryba.
4. Išanalizavus stojančiųjų pasirinkimus darbo rinkoje ir kitose aukštosiose mokyklose ir
įvertinus kolegijos realizavimo galimybes, parengti paklausias valstybės labiau remiamas (ne
socialinių mokslų srities) studijų programas.
5. Parengti 2011 m. gruodžio 21 d. tarybos posėdžiui 2012/2013 m.m. naują darbo rezultatais
grįstą darbo apmokėjimo bei veiklos vertinimo sistemas.
6. Teigiamai vertinti pirmąjį efektyvesnio kolegijos pastatų naudojimo etapą ir pritarti
tolimesniems efektyvaus turto naudojimo veiksmams. Prašyti pateikti informaciją apie kolegijos turto
būklę ir numatomus sprendimus efektyvesniam turto naudojimui.
DĖL MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS 10-ČIO IR DIREKTORIAUS INAUGURACIJOS
ORGANIZAVIMO.
NUTARTA:
Pritarti iškilmingo Tarybos posėdžio, skirto Marijampolės kolegijos 10-čiui ir direktoriaus
inauguracijai organizavimo.
Tarybos pirmininkas
2011-10-19

Povilas Petrauskas

Priedas
2012 m. skelbti priėmimą į šias Marijampolės kolegijos studijų programas:

Nuolatine studijų forma:

Ištęstine studijų forma:

Teisė
Automobilių ir traktorių techninis
eksploatavimas
Žemės ūkio technologijos
Turizmo administravimas
Socialinis darbas
Finansai ir /arba pertvarkyta Buhalterinė
apskaita
Įmonių ir įstaigų administravimas ir/arba
pertvarkyta Verslo vadyba
Taikomosios užsienio kalbos
Lietuvių k. ir tikybos pedagogika
Įvaizdžio stilistas
Muzikos pedagogika
Pradinis ugdymas

Teisė
Automobilių ir traktorių techninis
eksploatavimas
Žemės ūkio technologijos
Socialinis darbas
Buhalterinė apskaita
Įmonių ir įstaigų administravimas ir/arba
pertvarkyta Verslo vadyba
Ikimokyklinis ugdymas
Socialinė pedagogika
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