MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS
2009/2010 m.m. VEIKLOS ATASKAITA
2009/2010 m.m. veiklą pradėjo pagal 2009-04-15 patvirtintą Statutą išrinkta nauja kolegijos
Akademinė taryba. Per mokslo metus įvyko 8 posėdžiai (9-asis vyks rugpjūčio 30 d.).
2009/2010 m.m. Akademinė taryba dirbo, vadovaudamasi 2009 m. spalio 22 d. posėdyje
patvirtintu darbo planu. Toliau lentelėje pateikiama plano vykdymo analizė:
1 lentelė. Akademinės tarybos 2009/2010 m.m. darbo plano vykdymo analizė
Eil.
Nr.
1.

Svarstyti klausimai
Iš anksto planuoti klausimai
Veiklos planavimas.
Akademinės tarybos darbo
reglamento svarstymas.
Studentų perkėlimo iš
valstybės nefinansuojamų vietų
į valstybės finansuojamas
vietas tvarkos nustatymas.

2.

Statuto projekto svarstymas ir
nuomonės Kolegijos
steigiamajai tarybai teikimas

3.

Veiksmų planas kokybei
gerinti 2009-2010 m.
Kolegijos 2009 metų pajamų ir
išlaidų įvykdymo ataskaitos
tvirtinimas
Kolegijos veiklos kokybės
vertinimo kriterijai

4.

5.

Sprendimai
Išrinkta Akademinės tarybos pirmininkė. Patvirtintas
Akademinės tarybos darbo reglamentas ir darbo
planas 2009/2010 m.m.
Sudarytos darbo grupės Atestacijos ir konkurso
nuostatams, atestacijos ir konkurso organizavimo
tvarkai peržiūrėti ir parengti, naujai Studijų
reglamento redakcijai parengti
Nustatyta Studentų perkėlimo iš valstybės
nefinansuojamų vietų į valstybės finansuojamas
vietas tvarka
Pritarta pateiktam Statuto projektui.
Pritarta visoms LR Švietimo ir mokslo ministerijos
Teisės skyriaus pateiktoms Marijampolės kolegijos
statuto pataisoms, projektas teiktas svarstyti
Steigiamajai tarybai.
Patvirtintas
Pritarus kolegijos Steigiamajai tarybai, patvirtinta
2009 m. kolegijos metinė pajamų ir išlaidų įvykdymo
ataskaita
Nepateikta svarstyti; rengiami plėtros planai 20102011 m. m. ir ilgesniam laikotarpiui.

6.

Fakultetų metiniai plėtros
planai

Nepateikta svarstyti; rengiami plėtros planai 20102011 m. m. ir ilgesniam laikotarpiui.

7.

Studijų reglamento
priderinimas prie Mokslo ir
studijų įstatymo ir kolegijos
Statuto
Susipažinimas su 20082009 m.m kolegijos veiklos
ataskaita (bendras Akademinės
ir Steigiamosios tarybų
posėdis)
Dėstytojų atestacijos ir
konkursų pareigoms nuostatai

Nepateikta svarstyti; rengiami plėtros planai 20102011 m. m. ir ilgesniam laikotarpiui.

8.

9.

Atlikimo laikas
2009-10-22

2009-10-22

2009-12-01
2010-06-01

2009-12-01
2010-05-06

numatyta svarstyti
2010-2011 m. m.
rudens semestro
pradžio je.
numatyta svarstyti
2010-2011 m. m.
rudens semestro
pradžio je.
numatyta svarstyti
2010-2011 m. m.
rudens semestro
pradžio je.

Posėdžio metu išklausyta apibendrinanti informacija
apie 2008-2009 m.m. kolegijos veiklos rezultatus.

2009-12-01

Patvirtinti pakeisti Marijampolės kolegijos dėstytojų
atestacijos ir konkursų pareigoms eiti nuostatai,
dėstytojų veiklos dalyvaujant konkurse pareigoms eiti
svertiniai koeficientai.
Kolegijos administracija įpareigota sudaryti darbo
grupę dėstytojų metodinių leidinių leidybos ir
vertinimo tvarkai nustatyti.

2010-01-21

2
Eil.
Nr.

Svarstyti klausimai

10.

Naujų studijų programų
teikimas vertinti SKVC

11.
12.

AT veiklos ataskaita
Studijų programų koregavimas

Sprendimai

Atlikimo laikas

Dėstytojų atestacijos ir konkursų pareigoms nuostatų
rengimo darbo grupė ir Mokslo skyrius įpareigoti papildyti įvykdytų minimaliųjų reikalavimų patvirtinimo
rekomendacijas. (2010-03-01 direktoriaus įsakymu
patvirtintas atestacijos ir konkurso pareigoms eiti
tvarkos aprašas, kuriame pavesti įpareigojimai
įvykdyti. Ypač svarbu pažymėti tai, kad aprašyta
detaliai, ką mes laikome savo tarptautinėmis
veiklomis; tai skatinimas dėstytojams aktyviau
dalyvauti šiose veiklose).
Pritarti ESDF siūlymui Teisės studijų programą teikti 2010-03-04
vertinti SKVC iš naujo, pataisius pagal ekspertų
išvadas.
Pateikta akademinei bendruomenei
2010-07-02
Patvirtinti ESDF studijų programų pakeitimai, atlikti 2009-12-01
derinant programas prie naujų profesinio rengimo
standartų.
Pritarta VTF Fakulteto tarybos siūlymui papildyti 2009-12-01
Turizmo administravimo studijų programą ištęstine
studijų forma ir patvirtintas ištęstinės formos studijų
planas.
Studijų programų, skirtų įstojusiems 2010 m. pakeiti- Numatytas
mai atlikti vadovaujantis naujai ŠMM patvirtintais
posėdis
bendraisiais reikalavimais ir pedagogų rengimo
2010-08-30
reglamentu. Šiuo metu studijuojančiųjų studijų
programų pakeitimai daromi įprasta tvarka.

13.

14.

15.

16.

Papildomai svarstyti klausimai
Priėmimo taisyklės ir studijų
Virtualaus posėdžio metu (elektroninė apklausa) pakaina 2010
tvirtintos priėmimo taisyklės ir atitinkamai jose – studijų kaina įstojusiems 2010 m. Patvirtintas 2010 m. į
kolegiją priimtų studentų registracijos mokestis 80 Lt.
Stipendijų skyrimo tvarka
Patvirtintas Marijampolės kolegijos studentų
skatinamųjų Stipendijų ir kitos paramos skyrimo
tvarkos aprašas.
Kolegijos tarybos rinkimų
Iškelti kandidatai į Kolegijos tarybą.
tvarka
Patvirtintas „Mokslo darbuotojų, dėstytojų,
administracijos ir kitų darbuotojų skyrimo į
Marijampolės kolegijos tarybą tvarkos aprašas“.
Studijų organizavimo ir
Nutrauktas iki šiol vedamos diplomų išdavimo knygos
kokybės užtikrinimo klausimai pildymas ir parengta nauja išduodamų diplomų
registravimo tvarka ir dokumento forma.
Atsižvelgiant į tai, kad Socialinės pedagogikos
savianalizės medžiaga vertinimui pateikta 2008-10-30,
o akreditavimo terminas SKVC direktoriaus 2009-0817 įsakymu Nr.1-73 nustatytas 2012-12-31, prašyti
SKVC, kad programa būtų vertinama 2010 m.
Įgyvendinant naują studijų krypčių klasifikatorių,
studijų programos priskirtos naujoms studijų kryptims
ar krypčių šakoms.
Atsižvelgiant į Bendrojo lavinimo dalykų katedros
vedėjos Danės Papečkienės kreipimąsi bei svarstymo
metu išryškėjusias užsienio kalbų mokymo problemas,
sudaryta darbo grupė išsamiai išanalizuoti situaciją ir
pasiūlyti sprendimo kelius. Darbo grupė šiuo metu
dirba.

2010-03-04
2010-05-06

2010-01-21

2010-06-01
2010-06-16

2009-10-22

2009-10-22

2010-03-04

2010-05-06

3
Eil.
Nr.

17.

Svarstyti klausimai

Studijų infrastruktūros plėtros
klausimai

Sprendimai
Pakeista akademinių įsiskolinimų likvidavimo tvarka
studentams, grįžusiems po akademinių atostogų.
Atsižvelgiant į VTF Fakulteto tarybos kreipimąsi ir
apsvarsčius situaciją, Studijų kokybės ir projektų
valdymo skyrius įpareigotas iš esmės peržiūrėti
studentų apklausų, susijusių su studijų kokybe,
sistemą.
Pritarta VTF siūlymui tobulinti studijų infrastruktūrą,
reorganizuojant katedras, aprūpinant automobilių ir
traktorių techninio eksploatavimo programos praktinio
mokymo bazę naujais įrengimais ir įkuriant praktinio
mokymo centrą vadybos krypties programoms.
Nutarta sutikti perimti Marijampolės apskrities
švietimo centro pastatus ir funkcijas, paliekant tą patį
finansavimą pastatų išlaikymui ir funkcijų vykdymui

Akademinės tarybos pirmininkė Irena Sviliuvienė,
2010-06-18

Atlikimo laikas
2010-05-06
2010-05-06

2010-05-06

