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Marijampoles kolegijos taryba 2018 m. spalio 1l d. posedyje n u t a r i

a:

1'. Marijampoles kolegijos valdymo struktDroje padaryti

siuos pakeitimus:
. Panaikinti direktoriaus pavaduotojo pletrai pareigybg;
1.2. Pakeisti administracijos direktoriaus pareigybes pavadinim4
1.1

i direktoriaus
pavaduotoj4 ekonomikai ir infrastruktUrai;
1.3' Pakeisti direktoriaus pavaduotojo akademinei veiklai pareigybes pavadinimq
i
direktoriaus pavaduotoj4 studijoms ir mokslui ;
1'4. Panaikinti kolegijos direktoriui pavaldaus vadovybes atstovo kokybei pareigybg
ir audito grupg, pavedant jq funkcijas Personalo, teises ir vie5qjq pirkimq skyriui.
1.5. Prie studijq skyriaus prijungti tarptautiniq studijq ir ry5iq skyriq bei karjeros
centr4, pakeidiant studijq skyriaus pavadinim4 i studijq ir karjeros skynu;
1.6. Pakeisti komunikacijos (viesqjq rySiq

ir marketingo) skyriaus

pavadinim4 i
kolegijos direktoriaus

vie5osios komunikacijos ir marketingo skynq ir priskirti ji
pavaldumui;
1.7. Panaikinti projektines veiklos skyriq, vietoje jo paliekant prqektines veiklos
specialist4, pavaldq direktoriaus pavaduotojui ekonomikai ir infrastruktlrai;

fsteigti Edukacini auk5tojo mokslo studijq centr4, pavaldq direktoriaus
pavaduotojui studijoms ir mokslui, integruojant i ji tobulinimosi studijq centr4 su
vyresniuoju specialistu;
1.9. Panaikinti mokslo taikomosios veiklos centr4, jo funkcrlas perduodant Mokslo
taikomosios veiklos tarybai, pavaldLiar direktoriaus pavaduotojui studijoms ir
mokslui.
1.10. Prie personalo skyriaus prijungti vieSqjq pirkimq specialist4, pakeidiant
personalo skyriaus pavadinim4 i personalo, teis€s ir viesqjq pirkimq skyriq, jo
pavaldum4 priskiriant direktoriaus pavaduotojui ekonomikai ir infrastrukt[rai;
1.1 1. Prie informaciniq technologijq centro prijungti nuotoliniq studijq centr?;
1.12. Pakeisti [kio tarnybos pavadinimq i[kio skyriq;
1 . 13. Pakeisti technologiniq studijq katedros pavadinim4
i technologijq katedrq;
1.14. Pakeisti verslo ir administravimo studijq katedros pavadinim4 verslo ir
i
ekonomikos katedrq;
1' 15. Pakeisti Svietimo, kultlros ir meno studijq katedros pavadinim4 pedagogikos,
i
menrl ir socialinio darbo katedr4;
1.8.

1.16. Pakeisti teises ir socialiniq studijq katedros pavadinim4
iteises, vadybos ir
komunikacijos katedr4;
1.17. Finansq ir apskaitos skyriaus pavaldum4 priskirti direktoriaus pavaduotojui

ekonomikai ir infrastrukturai.
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