Marijampolės kolegijos akademinė taryba
POSĖDŽIO NUTARIMAI
2011 m. lapkričio 23d. Nr. 9-3
Marijampolė

AT-11/12-5. DĖL VARDINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKOS
NUTARTA:

Pritarti UAB koncerno „Alga“ Vardinių stipendijų skyrimo nuostatų projektui, siūlant
atsižvelgti į Akademinės tarybos narių pastabas ir UAB koncerno“Alga“ vadovo nuomonę.
AT-11/12-6. DĖL MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS AKADEMINĖ TARYBOS SUDARYMO
TVARKOS APRAŠO
NUTARTA:

Patvirtinti Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos sudarymo tvarkos aprašą (1 priedas).
AT-11/12-7. DĖL NAUJO NARIO SKYRIMO Į KOLEGIJOS ETIKOS KODEKSO
PRIEŽIŪROS KOMISIJĄ.
NUTARTA:

Vadovaujantis Marijampolės kolegijos etikos priežiūros komisijos darbo reglamentu ir
atsižvelgiant į direktoriaus vaidoto Viliūno 2012-11-21 teikimą, vietoj Dalios Venckienės tvirtinamas
naujas Etikos priežiūros komisijos narys Vidas Kėvelaitis, deleguotas kolegijos direktorato.
Akademinės tarybos pirmininkė
2011-11-24

Irena Sviliuvienė
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Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos
2011 11 23 nutarimo Nr. AT-11/12-6
1 priedas
MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ši tvarka nustato Marijampolės kolegijos (toliau – kolegija) Akademinės tarybos (toliau – AT) sudarymą
pagal Marijampolės kolegijos statuto (Žin., 2011, Nr. 107-5068) 44, 45, 46, 47 punktus.
2. Į AT skiriami asmenys turi būti nepriekaištingos reputacijos, turintys žinių bei patirties vykdant studijas
aukštojoje mokykloje. Akademinės bendruomenės deleguojamų asmenų pagrindinė darbovietė turi būti kolegija.
3. AT sudaroma 5 metams. AT nariais gali būti kolegijos akademinės bendruomenės nariai, kolegijos
administracijos nariai, patenkantys į AT pagal pareigas, taip pat kitų mokslo ir studijų institucijų mokslininkai, dėstytojai ir
pripažinti menininkai.
II. AT NARIŲ SKYRIMO TVARKA
4. AT sudaro 15 asmenų.
5. Ne mažiau kaip trys AT nariai turi turėti mokslinį laipsnį ar eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas.
Jie gali būti ir kitų mokslo ir studijų institucijų deleguoti atstovai.
6. AT narys pagal pareigas yra kolegijos direktorius.
7. Tris studentų atstovus skiria kolegijos studentų atstovybė pagal savo nustatytą tvarką.
8. Vieną asmenį deleguoja direktoratas, išrinkdamas direktorato posėdžio metu. Posėdis yra teisėtas, kai
jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų direktorato narių. Į AT išrinktu laikomas kandidatas, surinkęs daugiausiai balsų.
Jeigu daugiausiai balsų surinkę kandidatai turi vienodą balsų skaičių, organizuojamas pakartotinis balsavimas. Per
pakartotinį balsavimą išrinktu laikomas kandidatas, gavęs daugiausia balsų.
9. Tris atstovus, atstovaujančius kolegijoje veikiančioms studijų sritims, deleguoja kitos mokslo ir studijų
institucijos. Jų kandidatūras akademinės bendruomenės susirinkimui pasiūlo fakultetų tarybos, sprendimus priimdamos
savo nustatyta tvarka. Akademinės bendruomenės susirinkime sprendžiama kreiptis į kitas atitinkamas institucijas dėl šių
narių delegavimo.
10. Bent vienas fakulteto tarybos pirmininkas ir šeši kolegijos akademinės bendruomenės deleguoti
asmenys renkami kolegijos akademinės bendruomenės susirinkime.
11. Susirinkimas yra teisėtas jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų kolegijos akademinės
bendruomenės narių.
12. Akademinės bendruomenės susirinkimui vadovauja kolegijos direktorius, kuris privalo paaiškinti
susirinkimų nariams kolegijos AT formavimo principus, tvarką. Susirinkime sekretoriauti ir jų protokolams parengti
kolegijos direktorius skiria raštinės darbuotoją. Susirinkimo protokolą pasirašo pirmininkas ir sekretorius.
13. Personalo skyriaus vedėjas akademinės bendruomenės susirinkime pateikia informaciją dėl iškeltų ar
išsikėlusių kandidatų formalaus atitikimo šiai AT.
14. Deleguojant ir renkant AT narius susirinkimuose, balsuojama slaptai.
15. Į AT išrinktais laikomi kandidatai, kurie surenka daugiausia balsų. Jeigu daugiausia balsų surinkę
kandidatai turi vienodą balsų skaičių, organizuojamas pakartotinis balsavimas. Per pakartotinį balsavimą išrinkta išlaikomi
kandidatai, gavę daugiausiai balsų.
16. Susirinkimo pirmininkas turi suteikti galimybę pasisakyti kandidatams pavardžių abėcėlės tvarka.
Kandidatų pasisakymams skiriama ne daugiau penkių minučių.
17. Balsavimą organizuoja susirinkime išrinkta balsų skaičiavimo komisija Komisijos nariai išsirenka
pirmininką ir sekretorių.
18. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas privalo susirinkimo dalyviams paaiškinti balsavimo tvarką
bei patikrinti ir išdalinti Personalo skyriaus parengtus slapto balsavimo biuletenius.
19. Balsų skaičiavimo komisijos protokolai tvirtinami atviru balsavimu.
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III. KANDIDATŲ Į AT NARIUS KĖLIMO TVARKA
20. Apie akademinės bendruomenės susirinkimą kolegijos Personalo skyrius informuoja ne vėliau kaip
prieš 20 kalendorinių dienų iki šaukiamo susirinkimo. Informacija (laikas, vieta, data) skelbiama viešai kolegijos interneto
puslapyje, skelbimų lentose. Personalo skyrius taip pat privalo tokiais pačiais būdais paskelbti susirinkimo rezultatus
(priimti sprendimai, protokolai).
21. Kandidatūras į AT narius iškelia kolegijos akademinės bendruomenės nariai. Savo kandidatūrą gali
kelti ir pats dėstytojas, mokslo darbuotojas, administracijos darbuotojas. Kandidatūras gali kelti fakultetų tarybos,
direktoratas, dekanatai, katedros padalinių susirinkimuose. Padalinių iškeltos kandidatūros į AT narius pateikiamos
svarstyti atitinkamo fakulteto tarybai. Fakultetų tarybos apsvarsto pasiūlytas kandidatūras ir priima sprendimą dėl jų
teikimo akademinės bendruomenės susirinkimui. Fakultetų tarybos išrenka po keturis kandidatus, tarp jų turi būti fakultetų
tarybų pirmininkai. Fakultetų tarybos sprendimus Personalo skyriui pateikia protokolo išrašu ne vėliau kaip prieš 5 darbo
dienas iki šaukiamo akademinės bendruomenės susirinkimo dienos. Personalo skyrius parengia akademinės bendruomenės
susirinkimo balsų skaičiavimo komisijai balsavimo biuletenius.
22. Padaliniai, pageidaujantys kelti kandidatus į AT narius, susirinkimus organizuoja ir balsuoja,
vadovaudamiesi šio aprašo 14-19 punktuose nustatytais principais.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Akademinės tarybos sudėtis skelbiama Kolegijos direktoriaus įsakymu ne vėliau kaip per tris darbo
dienas nuo įvykusio akademinės bendruomenės susirinkimo.
24. Akademinės tarybos pirmininką renka jos nariai pirmojo susirinkimo metu. Akademinės tarybos
pirmininku negali būti Kolegijos direktorius.
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