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AT-10/11-32. DĖL FAKULTETŲ METINIŲ ATASKAITŲ TVIRTINIMO
NUTARTA:

Pritarti Verslo ir technologijų fakulteto bei Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto metinių
veiklos ataskaitų projektams ir siūlyti dekanams jas teikti svarstyti atitinkamų fakultetų taryboms.
AT-10/11-33. DĖL NEEILINĖS ATESTACIJOS SKELBIMO DĖSTYTOJAI
DANUTEI JASIUKAITYTEI PAČIAI PRAŠANT
NUTARTA:

Atsižvelgiant į asistentės Danutės Jasiukaitytės 2011 m. liepos 21 d. prašymą, skelbti neeilinę
dėstytojos atestaciją už laikotarpį nuo paskutinės atestacijos.
AT-10/11-34. DĖL STUDIJŲ PROGRAMŲ PAKEITIMŲ TVIRTINIMO
NUTARTA:

Atsižvelgiant į VTF tarybos nutarimą, patvirtinti pagal ECTS kreditų sistemą pertvarkytus
fakulteto studijų programų studijų planus.
AT-10/11-35. DĖL ŠOKIO PEDAGOGIKOS STUDIJŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
NUTARTA:

Patvirtinti pagal ekspertų pastabas ir naujus reikalavimus aprašui pataisytą Šokio pedagogikos
studijų programą ir teikti vertinti ir akredituoti SKVC.
AT-10/11-36. DĖL KŪNO KULTŪROS DALYKO GALUTINIO ĮVERTINIMO FORMOS
NUTARTA:
Nustatyti kūno kultūros dalyko galutinio įvertinimo formą „Įskaita“. Dėl privalomo studentų
dalyvavimo kūno kultūros užsiėmimuose organizuoti atskirą diskusiją.

AT-10/11-37. DĖL KULTŪROS VADYBOS KATEDROS PAVADINIMO KEITIMO
NUTARTA:

Pritarti ESDF dekano siūlymui ir atsižvelgiant į surinktą Teisės studijų programos studentų
kursą, keisti katedros pavadinimą iš „Kultūros vadybos katedra“ į „Teisės ir kultūros vadybos
katedra“.
AT-10/11-38. DĖL TARIFIKUOJAMŲ KONTAKTINIŲ VALANDŲ APIMTIES MAŽINIMO
NUTARTA:

Atsižvelgiant į susiklosčiusią nepalankią finansinę situaciją ir esant būtinybei efektyvinti
turimų finansinių išteklių naudojimą, nutarta nuo 2011-09-01sumažinti 30 procentų tarifikuojamų
kontaktinių valandų kiekį, vėlesnius sprendimus priimti detaliai išanalizavus situaciją ir parengus
veiksmų planą situacijai suvaldyti.
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AT-10/11-39. DĖL AKADEMINĖS TARYBOS 2010/2011 MOKSLO METŲ VEIKLOS
ATASKAITOS PAPILDYMO
NUTARTA:

Papildyti Akademinės tarybos 2010/2011 mokslo metų veiklos ataskaitą rugpjūčio 31 d.
posėdžio nutarimais (pridedama papildyta ataskaita).
Akademinės tarybos pirmininkė
2011-08-31

Irena Sviliuvienė
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priedas

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS
2010/2011 m.m. VEIKLOS ATASKAITA
Ši Akademinė taryba išrinkta ir veikia pagal 2009-04-15 patvirtintą Statutą. Per mokslo metus įvyko 12
posėdžių, 7 iš jų vykdyti elektroninės konferencijos būdu. 13-as posėdis planuojamas atviras, rugpjūčio 31 d.
kartu su Akademinės bendruomenės susirinkimu. Atkreiptinas dėmesys, kad kolegijos Akademinės tarybos
sudarymas neatitinka šiuo metu veikiančio Statuto, todėl ji turėtų būti sudaryta, atsižvelgiant į 2010 m. liepos
21 d. LRV nutarimu Nr. 1135 patvirtintą Statutą.
2010/2010 m.m. Akademinė taryba dirbo, vadovaudamasi 2010 m. rugpjūčio 30 d. posėdyje patvirtintu
darbo planu. Toliau lentelėje pateikiama plano vykdymo analizė:

1 lentelė. Akademinės tarybos 2010/2011 m.m. darbo plano vykdymo analizė
Eil.
Nr.
1.

Svarstyti klausimai

Sprendimai

Klausimai pagal patvirtintą darbo planą
Studijų reglamento
Neatlikta, vykdomi daliniai atskirų studijų tvarkų
priderinimas prie Mokslo ir
nustatymai.
studijų įstatymo ir kolegijos
Statuto

2.

Kolegijos strateginio veiklos
plano svarstymas

Neatlikta

3.

Kolegijos metinio veiklos
plano tvirtinimas
Fakultetų metinių plėtros
planų tvirtinimas
Susipažinimas su metine
kolegijos veiklos ataskaita

Nepateikta svarstymui

4.
5.

6.

7.

8.

Susipažinimas su metinės
pajamų ir išlaidų sąmatos
įvykdymo ataskaita
Naujų studijų programų
tvirtinimas ir teikimas
akredituoti SKVC

Studentų priėmimo sąlygų
svarstymas

Atlikimo laikas,
pastabos
2011-04-22
pakoreguotas 43 punktas dėl leidimo nukelti
baigiamojo darbo gynimą esant tam tikroms
aplinkybėms. Iš esmės
bus pertvarkoma pagal
pasikeitusią valdymo
struktūrą ir pertvarkomą studijų sistemą
Atnaujintas planas bus
svarstomas 2011 m.
rudens semestre

Nepateikta svarstymui
Susipažinta su 2009 – 2010 m.m. veiklos ataskaita ir 2011-05-11
pareikšta nuomonė. Taip pat susipažinę su siūlomu
kolegijos struktūros pertvarkymo projektu,
Akademinės tarybos nariai pareiškė nuomones.
Nepateikta svarstymui
Nutarta leisti rengti, o parengus Studijų kokybės
vertinimo centrui teikti vertinti ketinamas vykdyti
studijų programas: Dailės ir technologijų pedagogika. 2010-10-28
Taikomoji anglų kalba (pataisius patvirtinta kaip
Taikomosios užsienio kalbos)
2010-11-12
Ekonomika
Teisė
Įvaizdžio stilistas
2011-02-24
Šokio pedagogika.
2011-08-31
Vežimų kelių transporto technologijos (neparengta) 2010-12-16
Patvirtintos „Studentų priėmimo į Marijampolės
2011-05-11
kolegiją 2011 m. taisyklės“
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Eil.
Svarstyti klausimai
Nr.
9. AT veiklos ataskaita
10. Fakultetų metinių ataskaitų
tvirtinimas, fakultetų tarybų
informacijos apie veiklą
išklausymas
11. Kolegijos bendrųjų skyrių
informacijos apie veiklą
išklausymas (Karjeros centras,
Tobulinimosi studijų centras,
Studijų kokybės ir projektų
valdymo centras, Tarptautinių
studijų ir ryšių skyrius,
Mokslo skyrius)
12. Studijų programų koregavimas
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Parengta ir pristatyta akademinei bendruomenei
Parengta ir pristatyta akademinei bendruomenei

Atlikimo laikas,
pastabos
2011-08-31
2011-08-31

Parengta ir pristatyta akademinei bendruomenei

2011-08-31

Patvirtinta

2011-08-31

Sprendimai

KITI KLAUSIMAI, SVARSTYTI NE PAGAL NUMATYTĄ PLANĄ
Veiklos organizavimo klausimai
1. 2010 m. rudenį buvo formuojama nauja Kolegijos taryba, todėl 2010-10-28 svarstyta Ministro
siūloma Kandidatūra. Akademinė taryba pritarė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro siūlomai
Mykolo Romerio universiteto studijų prorektoriaus doc. dr. Giedriaus Viliūno kandidatūrai į Kolegijos tarybą,
skiriamai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro kartu su Marijampolės kolegijos akademine taryba.
2. Vadovaujantis nauju kolegijos Statutu buvo performuotos arba iš naujo suformuotos įvairios
komisijos, tvirtinti jų nuostatai:
2.1. 2010-12-16 sudarytos Ginčų komisija ir Apeliacinė komisija, 2011-03-16 patvirtinti Marijampolės
kolegijos ginčų komisijos nuostatai.
2.2.2011-04-22 sudaryta Leidybos komisija iš fakultetų tarybų ir direktorato deleguojamų asmenų.
Leidybos komisijos pirmininke paskirta Kristina Dulinskienė.
2.3.2011-05-11 Atsižvelgus į Studentų atstovybės teikimą bei pasikeitus kolegijos direktoriui,
patvirtinta atnaujintos sudėties Dėstytojų priėmimo komisija. Taip pat patvirtinta „Pretendentų pirmą kartą eiti
dėstytojų pareigas ir dėstytojų priėmimo komisijos seminaro-diskusijos organizavimo tvarkos aprašą“.
2.4.Pakeistas Marijampolės kolegijos darbo tvarkos taisyklių 90.2 punktas ir nustatytas naujas darbo
laikas fakultetų administracijai: darbo pradžia 8 val. 00 min., pabaiga – 17 val. 00 min. Pietų pertrauka nuo 12
val.00 min. iki 12 val. 45 min.
2.5.Atsižvelgiant į asistentės Danutės Jasiukaitytės 2011 m. liepos 21 d. prašymą, skelbti neeilinę
dėstytojos jos atestaciją už laikotarpį nuo paskutinės atestacijos.
2.6. Atsižvelgiant į susiklosčiusią nepalankią finansinę situaciją ir esant būtinybei efektyvinti turimų
finansinių išteklių naudojimą, nutarta nuo 2011-09-01sumažinti 30 procentų tarifikuojamų kontaktinių valandų
kiekį, vėlesnisu sprendimus priimant detalia išanalizavus situaciją ir parengus veiksmų planą situacija suvaldyti.
Studijų organizavimo klausimai
1. 2011-12-16 atsižvelgiant į Studentų atstovybės teikimą, patvirtinta pakeista studentų žinių vertinimo
tvarka.
2. Pradėta diegti laisvai pasirenkamųjų dalykų sistema. AT nustatė principus:
 Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš kolegijos siūlomo pasirenkamųjų dalykų sąrašo, iš kitų
studijų programų privalomųjų dalykų sąrašo, kitose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose akredituotus
dalykus. Studentai turi teisę pasirinkti ne mažiau kaip 9 kreditus (ECTS) laisvai pasirenkamų dalykų per visą
studijų laikotarpį. Studentas gali pasirinkti laisvai studijuojamų dalykų daugiau, negu numatyta studijų
programoje. Nemokamai studijuoti leidžiama ne daugiau kaip tris perteklinius kreditus. Minimalus studentų
skaičius, kad galėtų vykti pasirenkamo dalyko studijos, yra 12. Susidarius mažesniam skaičiui, sprendimą dėl
dalyko studijų priima kolegijos administracija (2011-03-16).
3. Du kartus svarstyti ir koreguoti stipendijų skyrimo nuostatai. 2010-10-15 AT patvirtino pakoreguotą
Marijampolės kolegijos studentų skatinamųjų stipendijų ir kitos paramos skyrimo tvarkos aprašą, į kurį buvo
įtrauktas skyrius apie tikslinių stipendijų mokėjimą. Dėl metų gale žymiai padidinto stipendijų fondo teko
didinti laikinai stipendijų dydžius – šis klausimas svarstytas ir papildyti stipendijų skyrimo nuostatai 2010-09-
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17. 2011-02-17, laikinai esant nepakankamam stipendijų fondui, nustatyta, kad stipendijų dydžiai gali būti
stipendijų skyrimo komisijos sprendimu laikinai mažinami.
4. Nustatyta studentų rotacijos tvarka pagal Mokslo ir studijų įstatymo 70 str. 7 dalį, pasibaigus pusei
studijų (2011-06-20).
5. Nustatyta kūno kultūros dalyko galutinio įvertinimo forma „Įskaita“. Dėl privalomo studentų
dalyvavimo kūno kultūros užsiėmimuose organizuoti atskirą diskusiją (2011-08-31)
6. Pritarta ESDF dekanas siūlymui ir atsižvelgiant į surinktą Teisės studijų programos studentų kursą,
keisti katedros pavadinimą iš „Kultūros vadybos katedra“ į „Teisės ir kultūros vadybos katedra“.
Kiti klausimai
1.Siūlyti kandidatai į universitetų tarybas:
1.1.į Lietuvos žemės ūkio universiteto tarybą – tuo metu buvęs direktorius Sigitas Valančius.
1.2.į Kauno technologijos universiteto tarybą – tuo metu buvęs direktoriaus pavaduotojas mokslo
taikomajai veiklai ir inovacijoms Jonas Dovydėnas.
1.3.į Klaipėdos universiteto tarybą - Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto buvusios Muzikos
katedros vedėja Aušra Morkūnienė.
2.Kaip ir kasmet, sausio mėnesį svarstytas direktoriaus tarnybinio atlyginimo priedas už veiklos
efektyvumą ir priemokos už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą dydžiams.
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