MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS
20011/2012 m.m. VEIKLOS ATASKAITA
Per 2011-2012 mokslo metus įvyko 12 Akademinės tarybos posėdţių, iš jų 4 elektroninės konferencijos
būdu. Priimta 39 (+6 =45) nutarimai.
Jau 2010-2011 m.m. AT ataskaitoje buvo atkreiptas dėmesys, kad ši Akademinė taryba išrinkta ir veikia
pagal 2009-04-15 patvirtintą Statutą, kad kolegijos Akademinės tarybos sudarymas neatitinka tuo metu
veikiančio Statuto, todėl ji turėtų būti sudaryta, atsiţvelgiant į 2010 m. liepos 21 d. LRV nutarimu Nr. 1135
patvirtintą Statutą. Todėl 2011-2012 m.m. Akademinėje taryboje buvo nutarta sudaryti darbo grupę kolegijos
Akademinės tarybos sudarymo tvarkai parengti (2011-10-06), vėliau patvirtintas Akademinės tarybos
sudarymo tvarkos aprašas (2011-11-23). Tačiau gyvenimas parodė šio aprašo netobulumus, kadangi naujos
Akademinės tarybos per visus mokslo metus taip ir nepavyko išrinkti. Todėl šiandien priimsime (planuojama)
Akademinės tarybos formavimo principus (2012-08-29), kurie, tikėkimės, leis galų gale suformuoti Akademinę
tarybą, dabar jau remiantis 2012 m. liepos 18 d. LRV nutarimu Nr. 950 patvirtintu Statutu.
Akademinė taryba veikia pagal 2009 m.spalio 22 d. patvirtintą reglamentą. Tačiau mokslo metų bėgyje
kai kurie klausimai, neapimantys pagal reglamentą numatytų Akademinės tarybos funkcijų, buvo svarstomi kartu
su Kolegijos taryba, kadangi buvo laukiama Konstitucinio teismo išaiškinimo dėl kai kurių Mokslo ir studijų
įstatymo nuostatų. Todėl, pavyzdţiui, buvo svarstoma ir patvirtinta kolegijos 2011 metų pajamų ir išlaidų
sąmatos įvykdymo ataskaita (2012-04-10) bei patvirtinta Marijampolės kolegijos pajamų ir išlaidų sąmata 2012
m. (2012-04-10), kas pagal dabartinį Statutą yra tik Kolegijos tarybos funkcija.
Pagal Akademinės tarybos reglamente numatytas Akademinės tarybos funkcijas buvo svarstomi šie
klausimai (lauţtiniuose skliausteliuose nurodytos Akademinės tarybos funkcijos pagal Mokslo ir studijų
įstatymą, o paprastuose skliausteliuose pateiktos Akademinės tarybos funkcijos, remiantis 2012 m. liepos 18 d.
LRV nutarimu Nr. 950 patvirtintu Marijampolės kolegijos Statutu):

1 lentelė. Akademinės tarybos 2011/2012 m.m. nagrinėti klausimai pagal Akademinės tarybos
reglamente numatytas funkcijas
Akademinės tarybos funkcijos
Sprendimai
25.1. tvirtina studijų programas ir teikia direktoriui Priimti nutarimai, susiję su studijų programų
siūlymus dėl šių programų finansavimo ir dėl kolegijos tvirtinimu:
struktūros pertvarkos, reikalingos toms programoms

Patvirtinti pagal projektą atnaujintas studijų
įgyvendinti [21.2.3] (51.2)
programas Maitinimo verslo organizavimas, verslo
informacijos sistemos ir verslo vadyba. Perduoti šias
programas SKVC galutiniam vertinimui (2012-0118)

Patvirtinti naujas ketinamas vykdyti studijų
programas: Veţimo kelių transportu technologija,
Informacinių
sistemų
technologijos,
Maisto
technologija, Kultūros ir sporto vadyba, teikti jas
vertinti ir akredituoti SKVC (2012-01-18)

Patvirtinti pagal ECTS kreditus pakeistus
ESDF studijų programų studijų planus: socialinio
darbo, socialinės pedagogikos, pradinio ugdymo
pedagogikos, muzikos pedagogikos, lietuvių kalbos ir
tikybos pedagogikos, kultūrinės veiklos vadybos,

informatikos pedagogikos, ikimokyklinio ugdymo,
dailės ir technologijų pedagogikos, anglų ir antrosios
uţsienio kalbos pedagogikos (2012-01-18)

kūno kultūros dalyką visose studijų programose
perkelti į laisvai pasirenkamų dalykų sąrašą (2012-0410)

Patvirtinti pateiktus pertvarkyti ESDF studijų
programų (2012-04-10) VTF studijų programų
(2012-05-16) studijų planus

Patvirtinti,
kad
ketinama
vykdyti
Kineziterapijos
studijų
programa
atitinka
bendruosius ir specialiuosius reikalavimus studijų
programoms ir teikti ją akredituoti SKVC (2012-0702)

Patvirtinti pertvarkytus pagal Pedagogų
rengimo reglamentą Ikimokyklinio ugdymo (NS, IS),
Pradinio ugdymo pedagogikos (NS), Socialinės
pedagogikos (NS, IS), Šokio pedagogikos (NS, IS),
Muzikos pedagogikos (NS), Lietuvių kalbos ir
tikybos pedagogikos (NS) studijų programų studijų
planus (2012-08-29) (planuojama)
Nutarta suformuoti darbo grupę įvertinti naujai
rengiamų studijų programų atitiktį bendriesiems ir
specialiesiems reikalavimams studijų programoms. Du
darbo grupės nariai yra pastovūs, trečiasis atstovauja
programos studijų kryptį. Sudaryta darbo grupė
Kineziterapijos studijų programai įvertinti.(2012-0516)

25.2 vertina atliktų tyrimų rezultatus ir kolegijos
mokslo taikomosios ir meno veiklos kokybę ir lygį
[21.2.3] (51.2)

Nutarta vietoje MK struktūrinio padalinio Auditorius
tvirtinti struktūrinį padalinį Audito grupė (2012-0516)
Pritarta Marijampolės kolegijos mokslo taikomosios
veiklos plėtros organizavimo modeliui (2012-06-15)

Pritarta pristatytiems mokslo taikomosios veiklos
darbams ir finansavimo principams (2012-08-29)
(planuojama)
25.3. nustato studijų tvarką, [21.2.1] (51.1) studijų Patvirtintas pakeistas studijų reglamentas (2012-04-10)
metų, semestrų pradţią ir pabaigą, atostogų
laikotarpius
Patvirtintas Studentų vienerių metų studijų rezultatų
palyginimo ir valstybės finansuojamų vietų
perskirstymo tvarkos aprašas (2012-04-10)
Nustatytas studijų kalendorius 2012-2013 m.m. (201208-29) (planuojama)
25.6. suderinusi su Studentų atstovybe, nustato Patvirtintas pakeistas Marijampolės kolegijos studentų
kolegijos skatinamųjų stipendijų fondo sudarymo ir šių skatinamųjų stipendijų ir kitos paramos

stipendijų skyrimo tvarką;
skyrimo tvarkos aprašas (2012-01-18)
25.9. kolegijos Statuto nustatyta tvarka teikia kolegijos Nutarta sudaryti darbo grupę kolegijos garbės vardų
garbės vardus [21.2.7] (51.6)
teikimo tvarkai parengti (2011-10-06)
25.10. atlieka kitas teisės aktuose ir kolegijos Statute
nustatytas funkcijas [21.2.14] (51.13)
- skirti stipendijas studentams iš savo ar rėmėjų lėšų Pritarta UAB koncerno „Alga“ Vardinių stipendijų
skyrimo nuostatų projektui (2011-11-23)
[7.2.9]
Pritarta su „Rotary“ klubu suderintai vardinių
stipendijų skyrimo tvarkai (2012-02-20)
- Į Kolegiją ... priimami ... asmenys, atsiţvelgiant į Patvirtintos priėmimo į Marijampolės kolegiją 2012 m.
Studentų priėmimo į Kolegiją taisyklių nustatytus taisyklės (2012-02-20)
kriterijus. <...> kriterijus <...> nustato Akademinė
taryba <...> (97)
- Akademinės tarybos pritarimu į docento pareigas
kolegijoje vieniems metams gali būti priimamas
asmuo, turintis didelę praktinę patirtį dėstomojo
dalyko (dalykų) srityje ir magistro kvalifikacinį laipsnį
ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją [58.3]
25.12. reiškia Kolegijos tarybai nuomonę dėl siūlomų
Statuto pakeitimų ir dėl kolegijos reorganizavimo arba
likvidavimo planų (51.8; 51.10)
25.14. tvirtina ginčų komisijas ir apeliacinę komisiją;

Pritarta, kad dėstytojas Kęstutis Ţiemys būtų priimtas
vieneriems metams į docento pareigas (2011-0913)KOLEG

Nutarta pritarti naujai Marijampolės kolegijos Statuto
redakcijai ir teikti ją LR Vyriausybei tvirtinti (201206-31)
Patvirtinti nauji nariai į Kolegijos Etikos kodekso
prieţiūros komisiją (2011-11-23), (2012-05-16)
25.17. susipaţįsta su kolegijos metine veiklos Pritarta Marijampolės kolegijos 2011 m. veiklos
ataskaita;
ataskaitai (2012-04-10)
25.19. sprendţia socialinius ir kultūrinius kolegijos Patvirtintos Meno ir sporto kolektyvų veiklos apimtys
bendruomenės klausimus.
2012-2013 m.m. (2012-05-16)
Nutarta paremti Jerzy Giedroyc forumo kūrimo
iniciatyvą (2012-05-16)
Kadangi Akademinės tarybos reglamentas neapima visų Mokslo ir Studijų įstatyme Akademinei tarybai
numatytų funkcijų, Akademinės tarybos posėdţiuose buvo nagrinėjami kai kurie Mokslo ir studijų įstatyme
Akademinės tarybos kompetencijai priskirti klausimai (skliausteliuose pateiktos Akademinės tarybos funkcijos,
remiantis 2012 m. liepos 18 d. LRV nutarimu Nr. 950 patvirtintu Marijampolės kolegijos Statutu)
2 lentelė. Akademinės tarybos 2011/2012 m.m. nagrinėti klausimai pagal Mokslo ir studijų įstatyme
numatytas funkcijas
Akademinės tarybos funkcijos
Sprendimai
21.2.11 (51.7.) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Pritarta Marijampolės kolegijos strategijos 2012-2016
Kolegijos vizijos ir misijos, strateginio veiklos plano
m. projektui (2012-04-10)
21.2.12 (51.11.) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl
Patvirtinti dėstytojų pedagoginio darbo apmokėjimo
Kolegijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir
principai ir krūvio normavimo tvarka (2012-01-18),
kitų darbuotojų darbo uţmokesčiui) ir nuosavybės teise (nauja redakcija - 2012-02-20), Marijampolės
valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais kolegijos dėstytojų darbo krūvio normavimo ir darbo
tvarkos
uţmokesčio nustatymo principai nuo 2012 m. rugsėjo
Remiantis ankstesnės redakcijos Mokslo ir studijų 1 d. (2012-04-10), naujos redakcijos Marijampolės
įstatymu 21.3.7., Kolegijos Akademinė taryba „nustato kolegijos dėstytojų darbo krūvio normavimo ir darbo

kolegijos lėšų (taip pat ir lėšų, skirtų vadovų ir kitų uţmokesčio nustatymo tvarkos aprašas (2012-06-15)
darbuotojų darbo užmokesčiui) ir turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais tvarką, svarsto ir Svarstyti katedrų pareiškimai dėl darbo uţmokesčio
tvirtina svarbiausius su tuo susijusius sprendimus“
(2012-05-16)
Siekant MK infrastruktūros optimizavimo, buvo
priimti nutarimai dėl kolegijos pertvarkos scenarijų
(2012-04-10), (2012-05-16)
Nutarta siūlyti Kolegijos tarybai perduoti bendrabutį
Nr. 1 Marijampolės savivaldybei (2012-08-29)
(planuojama)
21.2.13 (51.12) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Nutarta papildyti Kolegijos tarybai teikiamų tvirtinti
bendro
studijų
vietų
skaičiaus
nustatymo, 2012 m. studentų priėmimo numatomų studijų
atsiţvelgdama į galimybes uţtikrinti studijų ir mokslo, programų sąrašą (2011-10-06)
meno veiklos kokybę
Šiais mokslo metais, atsistatydinus buvusiai Akademinės tarybos pirmininkei Irenai Sviliuvienei,
Akademinės tarybos nariai išrinko, kaip numato Reglamentas (5.) ir Statutas (46.) naują Akademinės tarybos
pirmininkę - Nijolę Margelevičienę (2012-02-20).

