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Marijampolė
AT-11/12-18. DĖL STUDIJŲ REGLAMENTO PAKEITIMŲ.
NUTARTA:

Patvirtinti pakeistą studijų reglamentą.
AT-11/12-19. DĖL PERTVARKYTŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ STUDIJŲ PLANŲ
NUTARTA:

Patvirtinti pateiktus pertvarkytus ESDF studijų programų studijų planus.
AT-11/12-20. DĖL STUDENTŲ VIENERIŲ METŲ STUDIJŲ REZULTATŲ PALYGINIMO
IR VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ VIETŲ PERSKIRSTYMO TVARKOS
APRAŠO
NUTARTA:

Patvirtinti Studentų vienerių metų studijų rezultatų palyginimo ir valstybės finansuojamų vietų
perskirstymo tvarkos aprašą (1 priedas).
AT-11/12-21. DĖL KŪNO KULTŪROS DALYKO PERKĖLIMO Į LAISVAI PASIRENKAMŲ
DALYKŲ SĄRAŠĄ
NUTARTA:

1. Visuose MK studijų programų studijų planuose perkelti kūno kultūros dalyką į laisvai
pasirenkamų dalykų sąrašą.
2. Pagal galimybes išlaikyti įvairių sporto šakų papildomo ugdymo kolektyvus, kuriuos
studentai laisvai pasirinktų pagal savo pomėgius ir galimybes.
AT-11/12-22. DĖL MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS STRATEGIJOS 2012-2016 M.
NUTARTA:

Pritarti Marijampolės kolegijos strategijos 2012-2016 m. projektui.
AT-11/12-23. DĖL MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS
NUTARTA:

Pritarti Marijampolės kolegijos 2011 m. veiklos ataskaitai.
AT-11/12-24. DĖL MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS 2011 METŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ
SĄMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS
NUTARTA:

Patvirtinti Marijampolės kolegijos 2011 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą.
AT-11/12-25. DĖL KOLEGIJOS PERTVARKOS SCENARIJŲ
NUTARTA:
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Pritarti Marijampolės kolegijos infrastruktūros optimizavimui visiems kolegijos padaliniams
persikeliant į Verslo ir technologijų fakulteto pastatus P. Armino g.
AT-11/12-26. DĖL MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS 2012
M.
NUTARTA:

Patvirtinti Marijampolės kolegijos pajamų ir išlaidų sąmatą 2012 m.
AT-11/12-27. DĖL MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ DARBO KRŪVIO
NORMAVIMO IR DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO PRINCIPŲ NUO
2012 M. RUGSĖJO 1 D.
NUTARTA:

1) Patvirtinti Marijampolės kolegijos dėstytojų darbo krūvio normavimo ir darbo uţmokesčio
nustatymo principus nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. (2 priedas)
2) Iki 2012 m. balandţio 30 d., vadovaujantis šiais principais, parengti Dėstytojų darbo krūvio
normavimo ir darbo uţmokesčio nustatymo tvarkos projektą nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.
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1 priedas
PATVIRTINTA
Marijampolės kolegijos
Akademinės tarybos
2012 m. balandţio 10 d. posėdyje,
Nutarimo Nr. AT-11/12-20

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS STUDENTŲ VIENERIŲ METŲ STUDIJŲ REZULTATŲ
PALYGINIMO IR VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ VIETŲ PERSKIRSTYMO TVARKOS
APRAŠAS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ši tvarka taikoma studentams, į Marijampolės kolegiją (toliau vadinama - kolegija) įstojusiems nuo
2012 metų rugsėjo 1 d. įsigaliojus 2012 m. sausio 19 d. Nr. XI-1920 Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų
įstatymo 7, 11, 21, 22, 69, 70 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymui.
2. Tvarka vadovaujamasi nustatant, kurie kolegijos valstybės finansuojamų vietų studentai (toliau valstybės finansuojami studentai) po vienerių studijų metų netenka valstybės finansavimo studijoms ir kurie
geriausiai valstybės nefinansuojamose studijų vietose besimokantys studentai (toliau - valstybės nefinansuojami
studentai) uţima laisvas valstybės finansuojamas studijų vietas.
3. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Ţin.,
2009, Nr. 54-2140) 70 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gruodţio
20 d. įsakymu Nr. V-2340 patvirtintomis „Rekomendacijomis aukštosioms mokykloms dėl Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 7 dalies nuostatų taikymo“ (Ţin., 2010, Nr. 155-7889),
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. geguţės 5 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl švietimo ir
mokslo ministro 2010 m. gruodţio 20 d. įsakymo Nr. V-2340 „Dėl rekomendacijų aukštosioms mokykloms dėl
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 7 dalies nuostatų taikymo“ pakeitimo“ (Ţin.,
2011, Nr. 57-2734), 2012 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 7, 11, 21, 22, 69, 70
straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-1920 6 ir 7 straipsniais (Ţin., 2012, Nr. 13-554).
2. TVARKOS APRAŠAS
4. Valstybės finansuojamas studentas po vienerių studijų metų netenka valstybės finansavimo
studijoms, jeigu atitinkamo laikotarpio jo studijų rezultatų vidurkis yra daugiau kaip 20 procentinių punktų
maţesnis negu atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso studijuojančiųjų atitinkamo laikotarpio
studijų rezultatų vidurkis. Valstybės finansavimo netekęs studentas uţ studijas turi mokėti Marijampolės
kolegijos nustatytą studijų kainą.
5. Valstybės finansuojamo studento ir grupės rezultatų vidurkis skaičiuojamas, įvertinant dalykų kreditų
skaičių, t.y. nustatomas svertinis studijų rezultatų vidurkis, vadovaujantis Akademinės tarybos nustatyta tvarka.
Svertinis studijų rezultatų vidurkis apskaičiuojamas skaičiaus šimtosios dalies tikslumu.
6. Valstybės finansuojamo studento ir kurso studijų rezultatų palyginimui pirmiausia apskaičiuojamas
studento rudens ir pavasario semestrų studijų svertinis studijų rezultatų vidurkis, po to išvedamas bendras
studento metų studijų programos vidurkis. Bendras kurso svertinis studijų rezultatų vidurkis apskaičiuojamas
sudedant visų tos akademinės grupės semestrų svertinius vidurkius ir dalinant gautą sumą iš semestrų skaičiaus
(iš dviejų). Studento studijų rezultatų vidurkis lyginamas su bendru kurso svertiniu studijų rezultatų vidurkiu.
7. Jeigu valstybės finansuojamas studentas studijų rezultatų palyginimo metu turi akademinę skolą (-ų),
skaičiuojant jo studijų rezultatų vidurkį laikoma, kad to studijų semestro, kuriame asmuo turi akademinę skolą,
jo studijų rezultatų vidurkis lygus nuliui. Skaičiuojant kurso studijų rezultatų vidurkį, laikoma, kad tik to dalyko,
kurio studentas turi akademinę skolą, baigiamasis įvertinimas lygus nuliui. Taip apskaičiuotas valstybės
finansuojamo studento studijų rezultatų vidurkis įskaičiuojamas vedant bendrą kurso vidurkį. Skaičiuojant kurso
(akademinės grupės) svertinį studijų rezultatų vidurkį to dalyko, kurio studentas turi akademinę skolą,
įvertinimas prilyginamas nuliui, tačiau kreditai sumuojami.
Studentas laikomas turintis akademinę skolą, jei neišlaikęs dalyko egzamino, neapgynęs praktikos
ataskaitos, kursinio darbo / projekto pasinaudoja Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 55 straipsnio
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2 dalies suteikta teise ir jo neišlaiko ar neapgina pakartotinai vieną kartą (išskyrus studento nesąţiningumo
atvejį atsiskaitymo metu) per dekano nustatytą perlaikymo laikotarpį.
8. Jeigu studento studijų valstybės finansuojamoje vietoje laikotarpis nesutampa su studijų programos
vykdymo laikotarpiu (dėl dalinių studijų rezultatų įskaitymo, akademinių atostogų ar kitos prieţasties), lyginami
studento vienerių metų faktinio studijavimo valstybės finansuojamoje vietoje laikotarpio ir tos programos
pastarųjų vienerių metų kurso svertinis studijų rezultatų vidurkis.
9. Studentui netekus valstybės finansavimo, laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą uţima tos
studijų programos ir formos to paties kurso, kuriame studijuoja studijų rezultatų palyginimo metu, geriausiai
besimokantis valstybės nefinansuojamas studentas, neturintis akademinių skolų. Valstybės nefinansuojamo
studento studijų rezultatų vidurkis skaičiuojamas taip pat, kaip ir valstybės finansuojamo studento.
10. Jeigu valstybės finansuojamas studentas, įskaičius jo dalinių studijų rezultatus, atsiduria kurse, kuris
priimtas iki Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo, ir netenka valstybės finansavimo,
laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą uţima to kurso, į kurį įstojęs gavo valstybės finansavimą, geriausiai
besimokantis valstybės nefinansuojamas studentas.
11. Kai į laisvą valstybės finansuojamą vietą pretenduoja du ar daugiau studentų, kurių svertinis
vidurkis vienodas, valstybės finansavimas skiriamas tam studentui, kurio paskutiniojo semestro svertinis
vidurkis yra aukštesnis. Jeigu svertinis vidurkis dar kartą sutampa, atsiţvelgiama į kitų ankstesnių semestrų
svertinius vidurkius. Jei visi ankstesnių semestrų svertiniai vidurkiai sutampa, atsiţvelgiama į stojamąjį
konkursinį balą.
12. Kai valstybės finansuojamas studentas turi akademinių skolų dėl ligos, nedarbingumo ar kitų
pateisinamų prieţasčių, dėl jo studijų rezultatų palyginimo sprendţia kolegijos Akademinės tarybos nustatyta
tvarka sudaryta komisija, kurioje dalyvauja kolegijos Studentų atstovybės narys.
13. Į valstybės finansuojamą vietą neperkeliami studentai, nurodyti Lietuvos respublikos mokslo ir
studijų įstatymo 72 straipsnyje:
13.1. pakartotinai studijuojantys tos pačios arba ţemesnės pakopos studijų programą, jeigu anksčiau
studijuotos daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų buvo įgiję valstybės biudţeto lėšomis;
13.2. vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos studijų programas, jeigu jų
studijos pagal bent vieną iš jų yra finansuojamos valstybės biudţeto lėšomis;
13.3. uţsieniečiai, išskyrus papildomai finansuojamus išeivijos ir lietuvių kilmės uţsieniečių vaikus,
vaikaičius ir provaikaičius, kurių sąvoka apibrėţta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, taip pat
Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių uţsieniečius, jeigu Lietuvos
Respublikos tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip;
13.4. studijuojantys pagal individualias studijų programas.
14. Valstybės finansavimo netekusiam studentui sudaroma galimybė nuo kito studijų semestro studijuoti
valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje mokant jo priėmimo metais Marijampolės kolegijos nustatytą studijų
kainą. Studentui, sutinkančiam uţimti valstybės nefinansuojamą studijų vietą, ir studentui, uţėmusiam valstybės
finansuojamą studijų vietą, keičiamos jų pasirašytos studijų sutartys. Pakeitimai įforminami papildomu
susitarimu.
15. Studentų finansavimo perţiūrėjimą atlieka Studijų skyrius. Išankstiniai studentų rotacijos rezultatai
skelbiami fakultetų skelbimų lentose ir kolegijos vidinėje informacijos sistemoje praėjus savaitei po kiekvienų
mokslo metų pavasario semestro pabaigos, galutiniai - iki naujųjų mokslo metų rudens semestro pradţios.
16. Studentų rotacija įforminama direktoriaus įsakymu Studijų skyriaus vedėjo teikimu ir studentui
pasirašius pakeistą studijų sutartį.
3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Tvarkos aprašas įsigalioja Akademinei tarybai jį patvirtinus nutarimu.
18. Studijų finansavimo pasikeitimus nustato Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas ir jo
poįstatyminiai aktai, mokėjimo uţ studijas tvarką – Studijų sutartis.
______________________
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2 priedas
PATVIRTINTA
Marijampolės kolegijos
Akademinės tarybos
2012 m. balandţio 10 d. posėdyje,
Nutarimo Nr. AT-11/12-27

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ DARBO KRŪVIO NORMAVIMO IR DARBO
UŽMOKESČIO NUSTATYMO PRINCIPAI NUO 2012 M. RUGSĖJO 1 D.
1. Įvesti vietoj valandinio etatinį darbo krūvio normavimą ir apmokėjimą.
2. 1 etatas susidaro: 44 savaitės, 36 val./sav., iš viso 1584 val. – atmetus švenčių dienas
3. Apibrėţti etato sandarą:
a. Kontaktinis darbas, nekontaktinis darbas, pasirengimas kontaktiniam ir nekontaktiniam darbui –
nustatomas kreditais. Įvertinant dėstytojo kontaktinį darbą vadovautis kolegijoje patvirtintais
studijų planų sandaros reikalavimais, kuriuose nurodomas maksimalus leistinas kontaktinių
valandų skaičius kredite.
b. Kita akademinė, mokslo taikomoji ir organizacinė veikla – nustatomas valandomis.
4. Nustatyti kreditų normą etate, leidţiant svyravimo ribas.
5. Nustatyti skirtingas kreditų normas etate, priklausomai nuo uţimamos pareigybės: aukštesnės mokslinės
kompetencijos reikalaujančiai pareigybei skiriant maţiau kreditų, tačiau daugiau laiko mokslinei ir kt.
akademinei veiklai.
6. Papildomos valandos, perskaičiuotos į kreditus, uţ intensyvų darbą srautiniuose uţsiėmimuose
skiriamos, kai sujungus grupes bendras studentų skaičius didesnis uţ 50.
7. Administracijos darbuotojai gali dirbti 0,25 dėstytojo etato.
8. Nustatyti katedrų vedėjų ir programų komitetų pirmininkų darbo apmokėjimo tvarką.
9. Nustatyti mokslo taikomosios, kitos akademinės ir organizacinės veiklos planavimo ir atsiskaitymo uţ
ją tvarką.
10. Dėstytojo mėnesinis darbo uţmokestis apskaičiuojamas dėstytojo darbo krūvį etatais padauginus iš LR
Vyriausybės nustatyto bazinės mėnesinės algos dydţio ir padauginus iš dėstytojo tarnybinio atlyginimo
koeficiento.
11. Marijampolės kolegijos dėstytojų tarnybinių atlyginimų koeficientai išlieka tokie, kokie nustatyti darbo
sutartyje laimėtai kadencijai. Susidarius finansinei būtinybei, tarnybiniai koeficientai gali būti keičiami
teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Lektoriaus pareigybę uţimančio dėstytojo tarnybinis koeficientas kadencijos eigoje gali keistis (iš L1 į
L2 ir atvirkščiai – siūloma pakeisti pavadinimą į vyr.lektorius ir lektorius), priklausomai nuo neeilinės
atestacijos rezultatų.
13. Nustatyti dėstytojų darbo krūvio planavimo procedūrą, aiškiai apibrėţiant atsakingų asmenų
įgaliojimus ir pareigas.
14. Nustatyti dėstytojų atlikto darbo fiksavimo tvarką.
15. Apskaičiuojant darbo uţmokestį konkrečiu atveju, atsiţvelgti į studentų skaičių grupėje.
16. Iki 2012 m. balandţio 30 d., vadovaujantis šiais principais, parengti Dėstytojų darbo krūvio normavimo
ir darbo uţmokesčio nustatymo tvarkos projektą nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.
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