MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS
2008/2009 m.m. VEIKLOS ATASKAITA
2008/2009 m.m. AT dirbo vadovaudamasi 2008 m. rugpjūčio 29 d. posėdyje patvirtintu darbo
planu. Toliau lentelėje pateikiama plano vykdymo analizė:
1 lentelė. Akademinės tarybos 2008/2009 m.m. darbo plano vykdymo analizė
Eil.
Nr.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

Svarstyti klausimai
Iš anksto planuoti klausimai
Dėstytojų veiklos vertinimo
kriterijai

Veiksmų planas kokybei gerinti
Kolegijos veiklos kokybės
vertinimo kriterijai
Fakultetų metiniai plėtros planai
Metinė direktoriaus ataskaita
(bendras Akademinės ir
Steigiamosios tarybų posėdis)
Metinės pajamų ir išlaidų sąmatos
įvykdymo ataskaitos svarstymas
Naujų studijų programų teikimas
vertinti SKVC

Tarptautinimo programos
projektas
AT veiklos ataskaita
Studijų programų koregavimas

Sprendimai

Atlikimo laikas

Atsižvelgiant į Verslo ir technologijų
2009-02-19
fakulteto bei Studentų atstovybės teikimus, patvirtinta atnaujintos sudėties
Atestacijos ir konkurso komisija
Patvirtintas dėstytojų atestacijos per
2009-03-12
kadenciją ir viešojo konkurso pareigoms
eiti tvarkos aprašas.
Patvirtintos 2009 m. atestacijos konkurso
pareigoms eiti dokumentų formos
Dėstytojoms Kristinai Miškinienei, Editai 2009-04-22
Vosylienei, Birutei Zaveckienei paskelbta
neeilinė atestacija joms pačioms prašant
Patvirtintas
2008-12-16
Neįvykdyta
---Patvirtinti
Atsižvelgiant į Steigiamosios tarybos
pritarimą, patvirtinta metinės veiklos
ataskaita už 2007-2008 m.m.
Pritarus Steigiamajai tarybai, patvirtinta
2008 m. pajamų ir išlaidų sąmatos
įvykdymo ataskaita
Pritarta ir teikta SKVC Lietuvių kalbos
pedagogikos studijų programa.
Patvirtinti anglų k. ir antrosios užsienio k.
(vokiečių) individualiųjų studijų programą
aukštesniųjų studijų absolventams
Nutarta teikti iki 2009 m. kovo 31 d.
SKVC vertinti Įmonių ir įstaigų administravimo studijų programą
Neparengtas

2009-01-29
2009-02-19

Pateikta akademinei bendruomenei
Nutarta kreiptis į ŠMM Profesinių studijų
skyrių su prašymu patikslinti MV ir SD
studijų programų šakų pavadinimus ir
teikti juos Registrų skyriui
Kasmetinis koregavimas atliktas įprasta
tvarka.
Nederinti prie profesinio rengimo
standartų šių kolegijos vadybos ir verslo
administravimo studijų krypties programų

2009-06-30
2009-04-22

2009-04-22

2008-10-31
2009-01-29

2009-03-12

---

2009-08-31

Eil.
Nr.
11.

12.

13.
14.

15.

Svarstyti klausimai

Sprendimai

Papildomai įtraukti klausimai
Dėl studijų grafikų fakultetuose Pagal šiuos pakeitimus fakultetų studijų
suvienodinimo
grafikus parengti ir įgyvendinti nuo 20092010 m.m. pradžios.
Dėl bendrabučių nuomos įkainių
Patvirtinti įkainiai ir nustatyta, kad pirmos
grupės neįgalumą (arba kurių darbingumas
yra tik 0-25 proc.) turintys asmenys gali
būti atleisti nuo mokesčio.
Dėl valytojų darbo normavimo
Pritarta siūlymui nustatyti maksimalų
valomą plotą 1 valytojo etatui 750 m2 .
Dėl studijų organizavimo
Patvirtinti Marijampolės kolegijos ir
dokumentų
nenuosekliųjų studijų studento
(klausytojo) sutarties formą (pridedama).
Priėmimo taisyklės ir studijų
Virtualaus posėdžio metu (elektroninė
kaina 2009
apklausa) patvirtintos priėmimo taisyklės
ir atitinkamai jose – studijų kainą,
įstojusiems 2009 m.

Atlikimo laikas

2009-01-29
ir papildyta
2009-04-22
2009-01-29
2009-01-29

2009-05-25

Per mokslo metus įvyko 12 posėdžių (12-asis rugpjūčio 31 d.), iš jų 5 – apklausa elektroniniu
paštu. Iš minėtų 5 elektroninės apklausos būdu vykdytų posėdžių 3 buvo skirti skubiam Statuto pataisų
pagal ministerijų pastabas tvirtinimui.
Svarbiu sprendimu laikytinas nutarimas suvienodinti fakultetuose studijų grafikus. Silpnosio mis
vietomis laikytina tai, kad veiklos planų rengimas tapo rutina ir įgavo tokią formą ir turinį, kuri
nebeatspindi konkrečių mokslo metų prioritetų. Neparengti veiklos kokybės kriterijai bei tarptautinimo
programa. Tai iš dalies galima pateisinti tuo, kad esminius dokumentus rengiant būtina atsižvelgti į
mūsų veiklos strategines kryptis. Turint galvoje, kad mūsų laukia esminė reforma, kartu su ja – ir
strategijos peržiūrėjimas, tikėtina, kad artimiausiais metais parengsime tokius svarbius dokumentus.
2008/2009 m.m. svarbiausias veiklos aspektas – patvirtinus Statutą, o po to ir Mokslo ir studijų
įstatymą, prasideda aukštojo mokslo reforma, o kartu – ir mūsų kolegijos veiklos pertvarkymas. Jau yra
prasidėjęs naujų kolegijos valdymo organų – Kolegijos tarybos, Akademinės tarybos – formavimas.
Ministerija, vykdydama Mokslo ir studijų įstatymą, jau leidžia poįstatyminius dokumentus, prie kurių
turime priderinti ir savo vidaus tvarkas. Šie darbai laukia ateinančiais mokslo metais.
Akademinės tarybos pirmininkė Irena Sviliuvienė,
2009-06-30

