AKADEMINĖS TARYBOS NUTARIMAS
2018-01-08 Nr. AT-1
Marijampolė
Marijampolės kolegijos Akademinė taryba 2018 m. sausio 8 d. posėdyje n u t a r i a:
1. Padaryti šiuos pakeitimus Marijampolės kolegijos akademinės tarybos darbo
reglamente, patvirtintame Akademinės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu
Nr. AT-12/13 -13:
1.1. Pakeisti 4 punktą ir išdėstyti jį taip:
„4. Akademinė taryba sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo
28 straipsnio 4 ir 5 dalimis ir Marijampolės kolegijos statuto 43 ir 44 straipsniais.“.
1.2. Pakeisti 9.3 papunktį ir išdėstyti jį taip:
„9.3. vertina atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus ir Kolegijos
mokslo taikomosios ir meno veiklos kokybę ir lygį;“.
1.3. Pakeisti 9.8 papunktį ir išdėstyti jį taip:
„9.8. svarsto ir teikia nuomonę Kolegijos tarybai dėl Kolegijos vizijos ir misijos, strateginio
veiklos plano;“.
1.4. Pakeisti 9.9 papunktį ir išdėstyti jį taip:
„9.9. svarsto ir derina su Kolegijos taryba siūlymus dėl Kolegijos statuto pakeitimų;“.
1.5. Papildyti 9.10. papunktį ir išdėstyti jį taip:
„9.10. svarsto ir teikia siūlymus Kolegijos tarybai dėl kandidatų tinkamumo eiti direktoriaus
pareigas;“.
1.6. Papildyti 9.11. papunktį ir išdėstyti jį taip:
„9.11. svarsto ir teikia siūlymus Kolegijos tarybai dėl Kolegijos reorganizavimo arba
likvidavimo planų;“.
1.7. Papildyti 9.12. papunktį ir išdėstyti jį taip:
„9.12. svarsto ir teikia siūlymus Kolegijos tarybai dėl Kolegijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų
administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos;“.
1.8. Pakeisti 9.13 papunktį ir išdėstyti jį taip:
„9.13. tvirtina studijų kainas ir nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgiant į galimybes
užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę;“.
1.9. Papildyti 9.14. papunktį ir išdėstyti jį taip:
„9.14. svarsto ir teikia siūlymus Kolegijos tarybai dėl direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu
organizavimo tvarkos;“.
1.10. 10.10.-9.19. papunkčius laikyti atitinkamai 9.11.-9.20. papunkčiais.
1.11. Papildyti 9.10 papunkčiu:
„9.10. svarsto direktoriaus teikiamus Kolegijos struktūros pertvarkos planus, būtinus
strateginiam veiklos planui įgyvendinti, ir teikia dėl jų nuomonę Kolegijos tarybai;“.
1.12. Išbraukti 9.20 papunktį;
1.13. Pakeisti 22 punktą ir išdėstyti jį taip:
„Akademinės tarybos posėdžiuose daromi garso įrašai. Garso įrašai pakeičia protokolą,
protokolas neprivalo būti spausdinamas. Protokolų nutarimai rengiami garso įrašų pagrindu. Už
garso įrašų darymą, garso įrašų, informacinių pažymų, posėdžių nutarimų tvarkymą atsakingas
direktoriaus paskirtas tarybos sekretorius – ne Akademinės tarybos narys. Posėdyje
nedalyvaujant tarybos sekretoriui, Akademinė taryba išrenka sekretorių šio reglamento 14
punkte numatyta tvarka.“.
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2. Patvirtinti Akademinės tarybos 2018 metų veiklos planą (pridedama).
3. Pritarti fakultetų tarybų 2017 metų veiklos ataskaitoms (pridedama).
4. Patvirtinti Marijampolės kolegijos akademinio personalo kvalifikacijos kėlimo
planą 2018 kalendoriniams metams (pridedama).
5. Pakeisti Marijampolės kolegijos dėstytojų darbo krūvio normavimo ir darbo
užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto 2017 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. AT-17-33
redakcija, 38.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
38.1. Kolegijos dėstytojų, koncertmeisterių tarnybinių atlyginimų koeficientai:
Pareigybės pavadinimas
Profesorius
Docentas
Lektorius (su didesniu tarnybiniu koeficientu)
Lektorius (su mažesniu tarnybiniu koeficientu)
Asistentas
Koncertmeisteris (su aukštuoju išsilavinimu)
Koncertmeisteris (su aukštesniuoju išsilavinimu)

Tarnybinis koeficientas
40,90
30,10
19,24
17,39
15,11
11,54
11,30

6. Padaryti šiuos pakeitimus Marijampolės kolegijos dėstytojų darbo krūvio normavimo
ir darbo užmokesčio nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame 2017 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr.
AT-17-33 redakcija:
6.1. Pakeisti 35 ir 36 punktus ir išdėstyti juos taip:
“35. Dėstytojo darbo užmokestį sudaro tarnybinis atlyginimas, priedai, priemokos ir premijos.
36. Dėstytojo, koncertmeisterio etato tarnybinis atlyginimas (TA) apskaičiuojamas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės patvirtintos pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį (toliau PABD)
padauginus iš atitinkamo tarnybinio atlyginimo koeficiento, numatyto šios Tvarkos 38 punkte:
TA= etato dydis x PABD x tarnybinis koeficientas.“
6.2. Pakeisti 38.1, 38.2 punktus ir išdėstyti taip:
“38.1. Kolegijos dėstytojų, koncertmeisterių tarnybinių atlyginimų koeficientai:
Pareigybės pavadinimas
Profesorius
Docentas
Lektorius (su didesniu tarnybiniu koeficientu)
Lektorius (su mažesniu tarnybiniu koeficientu)
Asistentas
Koncertmeisteris (su aukštuoju išsilavinimu)
Koncertmeisteris (su aukštesniuoju išsilavinimu)

Tarnybinis koeficientas
11,13
8,19
5,24
4,74
4,12
3,09
3,08

38.2. Vieno kredito įkainis asmenims, dirbantiems trumpiau negu vieną mėnesį:
Pareigybės pavadinimas
Profesorius
Docentas
Lektorius (su didesniu tarnybiniu
koeficientu)
Lektorius (su mažesniu tarnybiniu
koeficientu)
Asistentas

Tarnybinis
koeficientas
11,13
8,19
5,24
4,74
4,12

1-o kredito įkainis,
Eur
206,45
151,93
97,12
87,78
76,27
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6.3. Pakeisti Aprašo 1 priedo 4.3 ir 4.4 punktus ir išdėstyti taip:
„4.3. apskaičiuojamas priedas eurais, šios Tvarkos 1 priedo 4.2 punkte etato dalį
dauginant iš 132,5 (PABD) ir dauginant iš dėstytojo tarnybinio koeficiento,
4.4. Skaičiavimo pavyzdys nustatant lektoriaus su didesniu tarnybiniu koeficientu priedo
dydį:
100 val. : 12,5 : 70 x 132,5 x 5,24 = 79,34 Eur“
6.4. Pakeisti Aprašo 1 priedo 6.3 ir 6.4 punktus ir išdėstyti taip:
„6.3. apskaičiuojama priemoka eurais, šios Tvarkos 1 priedo 6.2 punkte etato dalį
dauginant iš 132,5 (PABD) ir dauginant iš dėstytojo tarnybinio koeficiento,
6.4. Skaičiavimo pavyzdys nustatant lektoriaus su didesniu tarnybiniu koeficientu priedo
dydį:
600 val. : 25 : 70 x 132,5 x 5,24 = 238,05 Eur“.
Šis nutarimas parengtas pagal posėdžio įvykusio 2018 m. sausio 8 d. garso įrašą.
Posėdžio pirmininkas

Nijolė Margelevičienė

Posėdžio sekretorė

Vilija Meleckienė
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PATVIRTINTA
Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos
2018 m. sausio 8 d. nutarimu Nr. AT-1
MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS
AKADEMINĖS TARYBOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Posėdžių klausimai

Data

Akademinės tarybos veiklos plano 2018 m.
svarstymas
Metinio akademinio personalo kvalifikacijos kėlimo
plano svarstymas
Fakultetų tarybų 2017 m. veiklos rezultatų
svarstymas.

2018-01-08

N. Margelevičienė

2018-01-08

J. Šmulkštytė

2018-01-08

Studijų programų komitetų 2017 m. veiklos rezultatų
svarstymas
2018-2019 m.m. studijų kalendoriaus svarstymas
Kolegijos mokslo taikomosios ir meno veiklos
rezultatų svarstymas
Pertvarkytų realizuojamų studijų programų tvirtinimas

2018-02-12

B. Petrošienė,
V. Giliuvienė
V. Sorakaitė
Programų komitetų
pirmininkai
I. Sviliuvienė
I. Sviliuvienė

Studijų kainų 2019 m. studentų priėmimui svarstymas.
Naujų studijų programų tvirtinimas ir teikimas
akredituoti SKVC

2018-10-08
Visus mokslo
metus

2018-02-12
2018-03-12
2018-03-12

______________________________________

Atsakingi asmenys

Programų komitetų
pirmininkai
I. Sviliuvienė
Programų komitetų
pirmininkai
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PRITARTA
Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos
2018 m. sausio 8 d. nutarimu Nr. AT-1
MARIJAMPOLĖS KOLEGIJA

VšĮ MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS
EDUKOLOGIJOS IR SOCIALINIO DARBO FAKULTETO TARYBOS
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2018-...-... Nr.
Marijampolė
Fakulteto taryba 2017 m. kvietė 6 posėdžius (iš jų vienas vyko virtualiai) ir apsvarstė 14
klausimų. Vadovaudamasi jos veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir vykdydama savo
funkcijas, Fakulteto taryba 2017 m. svarstė šiuos klausimus:
Fakulteto tarybos funkcijos

Svarstyti klausimai

7.4. Svarsto ir teikia
Kolegijos akademinei
tarybai tvirtinti Fakulteto
studijų programas, studijų
planus ir jų pakeitimus.

Svarstyta ir teikta tvirtinti Marijampolės kolegijos Akademinei
tarybai realizuojamų studijų programų pakeitimai:
Kultūros ir sporto vadybos studijų programos, Šokio pedagogikos
studijų programos, Verslo anglų kalbos studijų programos,
Sveikatingumo ir grožio verslo studijų programos studijų planų
koregavimas.
Svarstyta Vaikystė pedagogikos (Ikimokyklinio ugdymo) studijų
programos pertvarka ir teikta tvirtinti Marijampolės kolegijos
Akademinei tarybai.
Svarstytas ir patvirtintas Marijampolės kolegijos Edukologijos ir
socialinio darbo fakulteto pakoreguotas 2017 m. veiklos planas.
Svarstytas ir patvirtintas Marijampolės kolegijos Edukologijos ir
socialinio darbo fakulteto 2018 m. veiklos plano projektas.
Svarstyta ir patvirtinta Marijampolės kolegijos Edukologijos ir
socialinio darbo fakulteto 2016 m. veiklos ataskaita.

7.8. Svarsto ir tvirtina
Fakulteto veiklos planą.

7.9. Išklauso ir tvirtina
Fakulteto dekano parengtą
metinės veiklos ataskaitą.
7.10. Renka Fakulteto
kandidatus į Kolegijos ir
Akademinę tarybas.

Svarstyta kandidatų į Marijampolės kolegijos tarybą iškėlimas.
Svarstyta kandidatų į Marijampolės kolegijos Akademinę tarybą
iškėlimas.

Iš 14 klausimų, numatytų Fakulteto tarybos 2017 m. posėdžių darbotvarkėse, 5 buvo skirti
realizuojamų studijų programų pertvarkai svarstyti. Studijų programų pakeitimus lėmė įvairios
priežastys: Kultūros ir sporto vadybos studijų programos studijų plane
dalies dalykų
pavadinimai pakeisti dėl galimybės jungti į srautus. Nauji dalykai įtraukti siekiant studijų
programą modernizuoti, kad ji būtų originalesnė, patrauklesnė ir geriau atitiktų darbo rinkos
tendencijas; Šokio pedagogikos studijų programos studijų plano koregavimas buvo vykdomas
atsižvelgiant į ekspertų rekomendacijas ir siekiant dalykų turinio rišlumo, dalykų sekos, dėstomų
temų loginio pagrindimo. Verslo anglų kalbos ir Sveikatingumo ir grožio verslo studijų
programų studijų planų koregavimas – studijų dalykų pavadinimų ir jų vietos studijų planuose
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keitimas – susijęs su siekiu numatytus dalykus dėstyti sujungus į srautus. Vaikystės
pedagogikos (Ikimokyklinio ugdymo) studijų programos pertvarka atlikta vadovaujantis
Švietimo ir ugdymo krypčių aprašu (2015 m. gruodžio 10 d., įsakymas Nr. V-1264, Vilnius). Iš
esmės pertvarkytas studijų planas, 7 dalykai, orientuojantis į tam tikrą vaikų amžiaus tarpsnį,
numatyti dėstyti Kūdikystės ir ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo, Ikimokyklinio amžiaus vaikų
ugdymo, Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo koncentruose.
Aptariant kitus su Fakulteto veikla susijusius klausimus, Studentų atstovybės deleguoti
Fakulteto tarybos nariai pateikė įdomių ir vertingų pasiūlymų dėl studijų programų reklamavimo
pobūdžio, formų, turinio ir kt.

Fakulteto tarybos pirmininkė

Valė Sorakaitė

7
PRITARTA
Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos
2018 m. sausio 8 d. nutarimu Nr. AT-1

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJA
VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETO TARYBOS 2017 M. VEIKLOS
ATASKAITA
2018-....-..... Nr.
Marijampolė
Verslo ir technologijų fakulteto taryba savo veikloje vadovaujasi fakulteto tarybos
darbo reglamentu patvirtintu 2012-12-19 nutarimu Nr. TP-4.
2017 m. Verslo ir technologijų fakultete vyko 8 posėdžiai, iš jų 6 elektroninės
konferencijos būdu. Jų metu buvo svarstyti šie klausimai:
Verslo ir technologijų fakulteto tarybos veikla už 2017 m.
Fakulteto tarybos funkcijos

Svarstyti klausimai

7.2. Renka Tarybos
pirmininką, pavaduotoją ir
sekretorių.
7.4. Svarsto ir teikia
Kolegijos akademinei
tarybai tvirtinti Fakulteto
studijų programas, studijų
planus ir jų pakeitimus

Patvirtintas naujai išrinktas VTF Tarybos pirmininkas, nuo 2017
m. rugsėjo 15 d. Fakulteto tarybos pirmininke išrinkta Virginija
Giliuvienė.
Svarstyta ir pateikta Akademinei tarybai tvirtinti pakeitimai šiose
studijų programose: Verslo valdymo studijų programos;
Buhalterinės apskaitos studijų programos; Įmonių ir įstaigų
administravimo studijų programos; Informacinių sistemų
technologijos studijų programos; Pardavimų valdymo studijų
programos; Sausumos transporto logistikos technologijų
gretutinės (Vadybos) studijų programos pakeitimai.
Svarstyta ir pateikta tvirtinti Akademinei tarybai nauji Viešo
maitinimo studijų programos tikslai ir nauji studijų rezultatai.
Svarstyta ir pateikta tvirtinti Akademinei tarybai pakeistas
programos pavadinimas „Automobilių techninis eksploatavimas“;
atsižvelgiant į inžinerijos studijų krypčių grupės aprašą
(ŠMM 2015-09-10 įsakymas Nr. V-964), patvirtinti
suformuluoti studijų programos tikslai bei studijų rezultatai.
Svarstyta ir pateikta tvirtinti Akademinei tarybai VTF studijų
programų planai 2017/2018 mokslo metams.
Svarstytas ir patvirtintas Verslo ir technologijų fakulteto 2018
metų Veiklos plano projektas.
Svarstyta ir patvirtinta Verslo ir technologijų fakulteto dekano
veiklos ataskaita už 2016 metus.

7.8. Svarsto ir tvirtina
Fakulteto veiklos planą;
7.9. Išklauso ir tvirtina
Fakulteto dekano parengtą
metinę veiklos ataskaitą
7.11. Atlieka kitas teisės
aktuose, Kolegijos Statute ir
Fakulteto nuostatuose
nustatytas funkcijas

Svarstyta ir pateikta Akademinei tarybai VTF atstovai į naujai
formuojamą Akademinę tarybą.
Svarstyta ir pateikta Akademinei tarybai VTF atstovai į naujai
formuojamą Kolegijos tarybą.
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2017 m. Fakulteto taryboje vyko pareigų persiskirstymas, dėl asmeninių aplinkybių atsisakius
šių pareigų buvusiai pirmininkei, buvo išrinkta nauja pirmininkė.
Dauguma fakulteto posėdžių vyko elektroninės konferencijos būdu, nes svarstyti klausimai
daugiau techniniai, todėl nuspręsta sprendimus priimti greitai ir operatyviai, taupant tarybos narių laiką.
Didelę dalį svarstytų klausimų apėmė pakeitimai studijų programose, kurie buvo orientuoti į studijų
programų tikslų ir rezultatų įgyvendinimą bei studijų kokybės gerinimą (studijų programos - Automobilių
techninis eksploatavimas, Viešasis maitinimas). Daug pakeitimų padaryta Informacinių sistemų
technologijos studijų programos plane, užtikrinant studijų kokybę ir atsižvelgiant į ekspertų pastabas.
Nemažai pakeitimų studijų programų planuose padaryta tikslu pereinant į dalykų srautinį dėstymą.
Taip pat fakultete pagal poreikį ir galimybes pradėta taikyti modulinis mokymo metodas, kuris
leidžia mokomąją medžiagą ir patį mokymo procesą suskaidyti į savarankiškus, tačiau tarpusavyje
susijusius elementus, nes modulinis mokymas didina studentų motyvaciją (Automobilių techninio
eksploatavimo studijų programa).
Fakulteto taryba apsvarstė 2018 metų veiklos plano projektą.

Fakulteto tarybos pirmininkė

Virginija Giliuvienė
Birutė Petrošienė
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PATVIRTINTA
Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos
2018 m. sausio 8 d. nutarimu Nr. AT-1
MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS AKADEMINIO PERSONALO 2018 METŲ
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PLANAS
Strateginio plano
priemonių numeriai ir priemonės

Kvalifikacijos kėlimo priemonė ir veiksmai

Finansiniai ištekliai,
eurais

1.1.5. Tobulinti dėstytojų profesines Bendrųjų, pedagoginių kompetencijų tobulinimas:
kompetencijas
1.1.5.1. Dalyvauti didaktikos kompetencijų
500,00
tobulinimo mokymuose, skirtuose plėtoti
gebėjimus, kaip motyvuoti studentus, pasitelkiant
efektyvius bei pažangius didaktikos metodus,
užtikrinančius paskaitos rezultatus, kaip kurti
studijų modulį, formuoti studijų rezultatus,
konstruktyvų grįžtamąjį ryšį.
1.1.5.2. Dalyvauti dizainu grindžiamo mąstymo
1400,00
mokymuose,
skirtuose
susipažinti,
kaip
rekonstruoti mokymo/si procesą integruojant
dizaino sprendimus motyvuojant studentus ir
siekiant bet kokios studijų srities inovacijų
plėtros.
1.1.5.3. Organizuoti dėstytojams patirties
400,00
sklaidos seminarą, skirtą bazinių didaktikos
kompetencijų mokymui.
1.1.5.4. Tobulinti dėstytojų metodines kompetencijas, dalyvaujant Nacionalinės distancinio mokymo asociacijos (NDMA)veikloje.
1.1.5.5. Organizuoti seminarą
„Kokybinių
1350,00
tyrimų
taikymas
koleginio
lygmens
baigiamuosiuose darbuose“ (prof. dr. V.
Žydžiūnaitės seminaras), siekiant tobulinti
Marijampolės kolegijos dėstytojų metodologines
kompetencijas kokybinėje turinio analizėje, visų
tipų interviu, kritiniu įvykiu grįstame naratyve.

Vykdymo
terminai

Atsakingi asmenys

Visus metus

Irena Sviliuvienė
Biruta Urbonavičienė

Visus metus

Irena Sviliuvienė
Biruta Urbonavičienė

2018-02 mėn. Irena Sviliuvienė
Biruta Urbonavičienė
Visus metus

Daiva Kalvaitienė

2018-02-022018-02-23

Biruta Urbonavičienė
Alė Murauskienė
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Strateginio plano
priemonių numeriai ir priemonės

Kvalifikacijos kėlimo priemonė ir veiksmai

Finansiniai ištekliai,
eurais

Vykdymo
terminai

1.1.5.6.
Organizuoti
seminarą
kolegijos
akademiniam personalui „Fizinis aktyvumas ir
proto sveikata“.

200,00

2018-04

Atsakingi asmenys
Biruta Urbonavičienė
Lina Jaruševičienė
Domas Kriščiūnas

Kompetencijų tobulinimas pagal dalykines sritis, taikomas kelioms studijų programoms:
1.1.5.7. Dalyvauti kursuose, seminaruose
užsienio kalbos didaktikos temomis.
1.1.5.8. Dalyvauti seminaruose ir konferencijose
finansų ir mokesčių tematika.
1.1.5.9. Dalyvauti seminaruose, konferencijose
verslo ir finansų valdymo tematika.
1.1.5.10. Dalyvauti mokymuose vadovo-lyderio
komunikacijos tema.

400,00

Visus metus

300,00

Visus metus

300,00

Visus metus

159,00

2018-03-02

Danė Papečkienė
Odeta Gluoksnytė
Romalda Kasiliauskienė
Dileta Ravinienė
Nijolė Gedvilienė
Virginija Giliuvienė
Vladas Beržanskis

Dalykinių kompetencijų tobulinimas pagal studijų programas:
Socialinis darbas
1.1.5.11. Organizuoti seminarą Socialinio darbo
studijų programos dėstytojams ir socialiniams
partneriams „Studentų vedimas per praktikos
procesą” (Peter Stet, Utrechto universitetas,
Olandija)
1.1.5.12. Organizuoti seminarą Socialinio darbo
studijų programos dėstytojams ir socialiniams
partneriams
„Atspindėjimo
fenomenas
socialiniame darbe su grupėmis” (Hans Erikson,
Oslo universitetas, Norvegija).
1.1.5.13. Organizuoti išvažiuojamąjį seminarą
Socialinio darbo studijų programos komiteto
nariams ir socialiniams partneriams „Socialinio
darbo
studijų
programos
organizavimo
inovacijos”.
1.1.5.14. Konferencija „Dienos centrų paslaugos
pertvarkos kontekste“. Aptarti ir pasidalinti
gerąja praktika apie inovatyvias paslaugas
pertvarkos procese.

300,00

300,00

2018-09

Biruta Urbonavičienė
Kristina Dulinskienė
Jūratė Makauskienė

2018-04

Biruta Urbonavičienė
Kristina Dulinskienė
Jūratė Makauskienė
Salomėja Karasevičiūtė

300,00

2018-09-21
Kristina Dulinskienė

300,00

2018-10-25
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Strateginio plano
priemonių numeriai ir priemonės

Kvalifikacijos kėlimo priemonė ir veiksmai

Finansiniai ištekliai,
eurais

Vykdymo
terminai

450,00

2018 m.
I pusmetis

600,00

Visus metus

Atsakingi asmenys

Buhalterinė apskaita
1.1.5.15. Dalyvauti kursuose darbui
buhalterinės apskaitos programa STEKAS.

su

1.1.5.16. Dalyvauti seminaruose Verslo apskaitos
standartų taikymo temomis.

Danguolė Šidlauskienė
Aušra Gabrevičienė
Živilė Myru
Aušra Gabrevičienė
Birutė Petrošienė

Verslo valdymas, Pardavimų valdymas, Kultūros ir sporto vadyba, Sveikatingumo ir grožio verslas
1.1.5.17. Dalyvauti konferencijoje “Pardavimų
Formulė 2018”, siekiant įgyti pardavimo
valdymo žinių ir jas pritaikyti rengiant verslo
specialistus.

Regina Andriukaitienė
250,00

2018-05-17
2018-05-18

200,00

2018-04-20

2000,00
(transporto išlaidos,
renginio dalyvio
mokesčiai)

Visus metus

2000,00

Visus metus

1000,00

2018 m. II
pusmetis

Vaikystės pedagogika
1.1.5.18. Organizuoti seminarą “Vaikystės
pedagogikos studijų programos metodinė diena”
Kitų krypčių studijų programos
1.1.5.19. Tobulinti atskirų dalykų dėstytojų
dalykines, didaktines ir profesines kompetencijas
tobulinimo renginiuose (kursuose, mokymuose,
seminaruose ir kt.), nustatant šiuos prioritetus:
- Informacinių technologijų ir jų taikymo
gamybos automatizavimo procesuose;
- Transporto inžinerijos, orientuojantis į
logistikos,
modernių
automobilių
technologijas;
- Viešojo maitinimo technologijų;
- Žemės ūkio technologijų;
- Verslumo ugdymo.
2.1.2. Iš esmės pagerinti akademinio 2.1.2.1. Organizuoti dėstytojų, dėstančių ar
personalo ir administracijos anglų
dėstysiančių dalykus anglų kalba, mokymus.
kalbos kompetencijas.
2.1.2.2. Pagal poreikį organizuoti akademinio
personalo ir administracijos anglų kalbos
kompetencijų stiprinimo mokymus, atsižvelgiant
į mokymams surinktos dalyvių grupės kalbos
lygį.

Rima Klasavičienė

Vladas Beržanskis,
Kęstutis Traškevičius

Biruta Urbonavičienė
Biruta Urbanavičienė
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Strateginio plano
priemonių numeriai ir priemonės

Kvalifikacijos kėlimo priemonė ir veiksmai

Iš viso:

Finansiniai ištekliai,
eurais

12709,00

___________________________________________

Vykdymo
terminai

Atsakingi asmenys

