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MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS
TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS IR MENINĖS VEIKLOS PROGRAMA
2015-2020 METAMS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Marijampolės kolegijos (MK) taikomosios mokslinės ir meninės veiklos programos
(TMMVP) paskirtis – skatinti regionui ir šaliai reikalingus mokslinius tyrimus ir mokslo
taikomąją veiklą (MTV), šios veiklos konkurencingumą ir žinomumą, sutelkiant Marijampolės
kolegijos mokslinį potencialą ir finansinius išteklius.
2. TMMVP reglamentuoja Marijampolės kolegijos mokslo taikomosios ir meno veiklos
planavimo, vykdymo, atsiskaitymo už rezultatus ir administravimo bendruosius principus.
3. Taikomoji mokslinė ir meno veikla Marijampolės kolegijoje vykdoma vadovaujantis
Mokslo ir studijų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,
ministerijų teisės aktais, LRV patvirtintomis Prioritetinėmis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) kryptimis,
Marijampolės kolegijos statutu ir kitais teisės aktais, ir AT patvirtinta TMMVP.
4. Programa įgyvendinama vykdant taikomųjų mokslinių tyrimų projektus, užsakomuosius
tyrimus, tyrimus kolegijos plėtros poreikiams įgyvendinti, meno ir kultūros renginius atsižvelgiant
į MK finansines galimybes. Pageidavimus vykdyti mokslo taikomąją ir meno veiklą teikia MK
tyrėjų grupės vieni arba kartu su kitomis Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis vadovaujantis
MK Kokybės valdymo sistemos (KVS) procedūromis bei kitomis tvarkomis bei nuostatomis.
Iniciatyvinę tyrėjų grupę visais administravimo klausimais konsultuoja MK Mokslo taikomosios
veiklos centro specialistai.
II. TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS IR MENINĖS VEIKLOS TIKSLAI
5.
Atsižvelgiant į atsakomybę valstybei ir visuomenei ir atliepiant patikėtą misiją rengti šalies švietimo, kultūros, verslo ir kitoms sritims kompetentingus, visapusiškai išsilavinusius specialistus bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nuostatomis ir
kolegijos Statutu, pagrindinis Kolegijos tikslas yra vykdyti koleginių studijų programas, pagal
kurias įgyjamas atitinkamos studijų krypties profesinio bakalauro laipsnis arba profesinio
bakalauro laipsnis ir kvalifikacija, tenkinančias Lietuvos valstybės, visuomenės ir ūkio reikmes,
atitinkančias mokslo ir naujausių technologijų lygį.
6.
Vadovaujantis svarbiu aukštojo mokslo principu – mokslo ir studijų vienove, greta
studijų svarbu plėtoti taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) profesionalų meną:
6.1. Atlikti mokslo bei technologijų plėtros užduotis, būti aktyvia savo miesto, regiono ekonominės ir socialinės plėtros programų dalyve, dėstytojų ir studentų meninę veiklą orientuoti į visuomenės kultūrinį lavinimą, kaupti ir puoselėti kultūros vertybes, tapti regiono intelektualiosios ir
šviečiamosios veiklos centru.
6.2. Bendradarbiauti su universitetais, siekiant užtikrinti gerą teorinių studijų, paremtų
naujausiomis mokslo žiniomis, lygį.
6.3. Integruojant taikomuosius mokslinius tyrimus (ar meno praktiką) ir studijas, ugdyti studentų kritinį ir kūrybinį mąstymą. Naujos mokslo žinios, įgytos atliekant taikomuosius mokslinius
tyrimus, turi tapti ir aukštąjį išsilavinimą įgyjančių specialistų žiniomis.
III. KOLEGIJOS TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS IR MENINĖS VEIKLOS
PRIORITETAI
7.
Kolegija, vadovaudamasi LRV patvirtintomis Prioritetinėmis mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos)
kryptimis, prioritetus teikia:
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7.1. Taikomiesiems moksliniams tyrimams ir projektams, susijusiems su regiono švietimo
sistemos, socialinių, kultūrinių, verslo poreikių ir darbo rinkos poreikių tenkinimu ir plėtra pagal
vykdomas studijų kryptis.
7.2. Taikomiesiems moksliniams tyrimams, susijusiems su studijų programų tobulinimu ir jų
įgyvendinimu, naujų studijų programų rengimu.
7.3. Taikomiesiems moksliniams tyrimams ir meninei veiklai, kurie skatintų į bendrą veiklą
įtraukti studentus, tobulinant jų analitinę ir vertinimo kompetenciją, laiduojant profesinę būsimųjų
specialistų brandą,
7.4. Tyrimams, kurie plėstų Kolegijos ryšius su kitų Lietuvos institucijų mokslo tiriamąja ar
taikomąja ir menine veikla, gerintų Kolegijos dėstytojų profesinę kompetenciją.
7.5. MTV darbams, iš kurių Kolegija gauna papildomų lėšų.
IV. KOLEGIJOS TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS IR MENINĖS VEIKLOS
SRITYS
8. Pagrindinės mokslinės ir meninės veiklos sritys ir formos yra šios:
8.1. Taikomieji tyrimai regiono įstaigose ir įmonėse;
8.2. Regiono verslo rinkodaros tyrimai;
8.3. Darbo rinkos poreikių tyrimai, siekiant planuoti Kolegijos studijų plėtrą ir tobulinti studijų turinį;
8.4. Tyrimai studijų procesui (studijų ir darbo sąlygoms, studentų adaptacijai, dėstymo metodams ir kt.) Kolegijoje tobulinti;
8.5. Tyrimų rezultatų propagavimas ir įdiegimas: dalyvavimas konferencijose su pranešimais, publikacijos mokslinėje ir populiariojoje spaudoje, rekomendacijų studijų procesui tobulinti
pritaikymas Kolegijoje, naujų studijų programų rengimas ir vykdomų tobulinimas;
8.6. Konsultacinė veikla regiono verslininkams, švietimo, socialinės rūpybos, kultūros įstaigų darbuotojams, žemdirbiams;
8.7. Mokslinių - praktinių konferencijų organizavimas;
8.8. Įvairių žanrų meno propagavimas, visuomenės dvasinis meninis ugdymas įvairiopa
kultūrine, švietėjiška veikla.
V. TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS IR MENINĖS VEIKLOS
ADMINISTRAVIMAS IR FINANSAVIMAS
9. Taikomoji mokslinė ir meninės veikla apibrėžta Marijampolės kolegijos statute.
10. Akademinės ir mokslinės veiklos organizacinės grandys yra MTV centras, mokslo bei
meno klasteriai ir katedros.
11. Mokslinę veiklą kolegijoje koordinuoja Mokslo taikomosios veiklos centras, kuris:
11.1.
parengia taikomosios mokslinės veiklos programą ir inicijuoja jos įgyvendinimą;
11.2.
renka informaciją apie Pietvakarių Lietuvos regiono taikomųjų tyrimų poreikius;
11.3.
dalyvauja organizuojant mokslines konferencijas ir seminarus;
11.4.
konsultuoja kolegijos dėstytojus mokslinių taikomųjų tyrimų organizavimo,
administravimo ir vykdymo klausimais;
11.5.
rengia MTV procedūras, tvarkas ir nuostatas;
11.6.
rengia metines MK MTV ataskaitas.
12. Klasteriai savo veiklas vykdo vadovaudamiesi MK Akademinės tarybos patvirtintais
Marijampolės kolegijos klasterių nuostatais.
13. Katedros mokslo taikomuosius tyrimus ir (ar) meninę veiklą vykdo vadovaudamosi
direktoriaus įsakymu patvirtintais Marijampolės kolegijos katedrų nuostatais.
14. MK TMMVP sudaroma 5 metų laikotarpiui atsižvelgiant į šalies, regiono poreikius ir
MK galimybes.
15. Taikomoji mokslinė ir meno veikla finansuojama iš MK biudžeto, specialiųjų programų, užsakovų, įvairių vietinių ir tarptautinių projektų lėšų. Finansuojamos šios veiklos:
15.1. moksliniai tyrimai;
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15.2. meno renginiai ir parodos;
15.3. mokslinių tyrimų infrastruktūros palaikymas ir plėtra;
15.4. mokslinių rezultatų sklaida;
15.5. mokslinių rekomendacijų ūkio subjektams rengimas;
15.6. menininkų, tyrėjų, MTV projekto (temos) vykdymo grupės narių dalyvavimas
Lietuvos ir užsienio konferencijose.
VI. ATSISKAITYMAS UŽ TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS IR MENINĖS VEIKLOS REZULTATUS
16.
Ataskaita apie atliktą taikomąją mokslinę veiklą ir jos rezultatus įtraukiama kaip atskiras skyrius į kasmetinę MK ataskaitą.
17. Klasteriai ir katedros už savo atliktus taikomuosius tyrimus nustatyta tvarka atsiskaito
Mokslo taikomosios veiklos centrui.
18. MTV rezultatus vertina Akademinė taryba.
VII. TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS IR MENINĖS VEIKLOS
SKATINIMO KRITERIJAI

VERTINIMO IR

19. Siekiant skatinti dėstytojus užsiimti reikšmingais taikomaisiais tyrimais ir menine
veikla, gali būti taikomos tokios skatinimo priemonės:
19.1. už reikšmingus darbus skiriamos materialinio ir moralinio skatinimo priemonės,
19.2. atsižvelgiama skiriant pareigoms,
19.3. atsižvelgiama atestuojant aukštesnei kvalifikacinei kategorijai,
19.4. įstatymų nustatyta tvarka leidžiama kūrybinių atostogų moksliniam darbui dirbti,
19. Kandidatus skatinimui siūlo padalinių vadovai, klasterių vadovai, direktoriaus
pavaduotojas akademinei veiklai, mokslo taikomosios veiklos centro vadovas. Pasiūlymai dėl
skatinimo teikiami MK direktoriui.
20. Vertinant kandidatus dėl skatinimo MK direktorius vadovaujasi tokiais kriterijais:
21.1. tyrimų ir veiklos atitikimas Kolegijos teikiamiems prioritetams ir reikšmingumas
įgyvendinant kolegijai iškeltus uždavinius;
21.2. publikacijos leidiniuose su ISI impact faktoriumi;
21.3. publikacijos MK leidiniuose;
21.4. publikacijos kituose leidiniuose, esančiuose tarptautinėse duomenų bazėse;
21.5. tyrėjų publikacijos tarptautinių konferencijų leidiniuose;
21.6. konferencijose skaityti pranešimai;
21.7. mokslo populiarinimo publikacijos spaudoje;
21.8. praktinis MTV rezultatų pritaikomumas, atsižvelgiant į užsakovų atsiliepimus.
_______________________________________

