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AT-10-23. DĖL METINĖS PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ ĮVYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
NUTARTA:
 Pritarus kolegijos Steigiamajai tarybai, patvirtinti 2009 m. kolegijos metinę pajamų ir išlaidų
įvykdymo ataskaitą.
AT-10-24. DĖL STUDIJ Ų KAINŲ TVIRTINIMO
NUTARTA:
 Atsižvelgiant į 2010 metų priėmimo plane papildytas studijų formas, patvirtinti ištęstinių
studijų metines kainas šioms studijų programoms:
Lietuvių k. ir tikybos pedagogika
Pradinio ugdymo pedagogika
Muzikos pedagogika

3400 Lt
3400 Lt
3926 Lt

AT-10-25. DĖL 2010 M. PRIIMTŲ STUDIJUOTI STUDENTŲ REGISTRACIJOS
MOKESČIO
NUTARTA:
 Patvirtinti 2010 m. į kolegiją priimtų studentų registracijos mokestį 80 Lt.
AT-10-26. DĖL MARIJAMPOLĖS KOELGIJOS STUDENTŲ PRIĖMIMO TAISYKLIŲ
NUTARTA:
 Patvirtinti 2010 m. studentų priėmimo taisykles, kuriose, derinant prie LAMA BPO nustatytų
terminų, vėliau būtų pakoreguoti priėmimo terminai. Direktorius įpareigojamas taisykles
paskelbti, suderinus galutinį variantą.
AT-10-27. DĖL UŽSIENIO KALBŲ MOKYMO PROBLEMŲ SPRENDIMO
NUTARTA:
 Atsižvelgiant į Bendrojo lavinimo dalykų katedros vedėjos Danės Papečkienės kreipimąsi bei
svarstymo metu išryškėjusias užsienio kalbų mokymo problemas, sudaryti darbo grupę
išsamiai išanalizuoti situaciją ir pasiūlyti sprendimo kelius:
 Direktorius Sigitas Valančius;
 Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai Irena Sviliuvienė;
 VTF prodekanas studijoms Mindaugas Šnipaitis;
 ESDF prodekanas studijoms Beiminas Jonuška;
 BLD katedros vedėja danė Papečkienė;
 UK katedros vedėja Lionė Galinienė.
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AT-10-28. DĖL NEEILINĖS LEKTORĖS DALIJOS VALAITIENĖS ATESTACIJOS
NUTARTA:
 Atsižvelgiant į lektorės Dalijos Valaitienės prašymą bei ESDF dėstytojų veiklos vertinimo
komisijos išvadas, leisti Dalijai Valaitienei vykdyti neeilinę atestaciją bei pritarti vertinimo
komisijos išvadoms dėl lektorės veiklos per 2009-2010 mokslo metus rezultatų.
AT-10-29. DĖL STUDENTŲ APKLAUSŲ ORGANIZAVIMO
NUTARTA:
 Atsižvelgiant į Verslo ir technologijų fakulteto tarybos kreipimąs i ir apsvarsčius situaciją,
įpareigoti Studijų kokybės ir projektų valdymo skyrių iš esmės peržiūrėti studentų apklausų,
susijusių su studijų kokybe, sistemą.
AT-10-30. DĖL BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES SU M YKOLO ROMERIO
UNIVERSITETU
NUTARTA:
 Nepasirašyti su Mykolo Romerio universitetu naujos bendradarbiavimo sutarties, skirtos
Universiteto nuosekliųjų ištęstinių magistrantūros studijų programų ir kvalifikacijos
tobulinimo studijų programų vykdymui, o siūlyti universitetui pasirašyti jau turimos
bendradarbiavimo sutarties papildymą, aptariant tokių studijų vykdymo kolegijos mokymo
bazėje sąlygas, studijų sritis ir sutarties šalių finansinius įsipareigojimus.
AT-10-31. DĖL KOLEGIJOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
NUTARTA:
 Atsižvelgiant į verslo ir technologijų fakulteto tarybos siūlymą, reorganizuoti fakultete
esančias septynias katedras reorganizuoti į šešias katedras, perskirstant studijų programų
kuravimą kaip siūlo fakulteto taryba su tokiais sąlyginiais katedrų pavadinimais ir kuruoti
priskirtomis studijų programomis: Apskaitos ir finansų katedra: buhalterinė apskaita,
finansai; Bendrojo lavinimo dalykų katedra – nekuruoja programų; Fundamentaliųjų mokslų
katedra: verslo informacinės sistemos; Inžinerijos ir technologijų katedra: automobilių ir
traktorių techninis eksploatavimas, žemės ūkio technologija; Turizmo ir maitinimo paslaugų
katedra: turizmo administravimas, maitinimo verslo organizavimas; Vadybos ir verslo
administravimo katedra: įmonių ir įstaigų administravimas, verslo vadyba
AT-10-32. DĖL PRAKTINIO MOKYMO BAZĖS PLĖTROS VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ
FAKULTETE
NUTARTA:
 Atsižvelgiant į Verslo ir technologijų fakulteto siūlymą bei studentų poreikius, siūloma
kompleksiškai plėtoti Verslo ir technologijų fakulteto praktinio mokymo bazę, pasinaudojant
ES paramos lėšomis, dviem kryptimis: 1. Atnaujinti automobilių ir traktorių techninio
eksploatavimo studijų programos praktinio mokymo bazę, įdiegiant automobilių ir traktorių
diagnostikos bei techninio aptarnavimo naujausias technologijas, turimą praktinio mokymo
bazę papildant nauja įranga; atnaujinti programinę įrangą ir ją papildyti. Įrengti savarankiškų
studijų auditoriją šios programos studentams, skirtą savarankiškoms pratyboms su programine
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inžinerinio projektavimo įranga, galimybe naudotis įvairiais informacijos šaltiniais, gauti
betarpišką dėstytojų konsultaciją. 2. Įkurti verslo organizavimo praktinio mokymo centrą,
skirtą šešių studijų programų praktiniam mokymui: turizmo administravimo, verslo vadybos,
maitinimo verslo organizavimo, verslo informacinių sistemų, buhalterinės apskaitos, įmonių ir
įstaigų administravimo. Šiame centre įkurti turizmo informacijos centrą, modernias
auditorijas; į centrą integruoti atnaujinant maitinimo technologijų laboratorijas ir aprūpinant
naujausia programine įranga – mokomąją virtuvę ir kavinę „Studentų svetainė“. Praplėsti ir
atnaujinti fakulteto studijų informacinę sistemą, kuria naudodamiesi dėstytojai ir studentai
galėtų keistis studijų medžiaga, užduotimis, atlikti vertinimus, informuoti ir kons ultuoti
studentus. Atnaujinti verslo informacijos sistemų studijų programos praktinio mokymo bazę,
įsigyjant šiuolaikišką informacinių technologijų ir programinę įrangą.
Akademinės tarybos pirmininkė
2010-05-06

Irena Sviliuvienė
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