
 

 

AKADEMINĖS TARYBOS NUTARIMAS  

 

2021-01-20 Nr. AT-1 

Marijampolė 

 

 

Marijampolės kolegijos Akademinė taryba posėdyje, vykusiame elektroniniu būdu 2021 m. 

sausio 19 - 20 dienomis,   

n u t a r i a: 

 

1. Patvirtinti Akademinės tarybos 2019 m. veiklos ataskaitą (1 priedas). 

2.  Patvirtinti Akademinės tarybos 2020 m. veiklos planą (2 priedas). 

 

 

Šis nutarimas parengtas pagal Akademinės tarybos posėdžio, vykusio 2021 m. sausio 19 - 20 

dienomis, elektroninius laiškus.  

 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Kęstutis Žemaitis 

 

 

Posėdžio sekretorė     Vilija Meleckienė 

 
  



Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos 

2021-01-20 posėdžio nutarimo Nr. AT-1 

1 priedas 

 

PATVIRTINTA 

Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos 

2021-01-20 nutarimu Nr. AT-1 

 

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS 2020 M.VEIKLOS  

ATASKAITA 

 

2020 metais vyko 8 Akademinės tarybos posėdžiai, iš jų 6 elektroninės konferencijos 

būdu. Juose priimti 41 nutarimai. 

 

Akademinės tarybos funkcijos 

(pagal MSĮ) 

Nutarimai 

nustato studijų tvarką;  Patvirtintas 2020-2021 m. m. studijų kalendorius (2020-05-11). 
 

tvirtina studijų programas ir 

teikia direktoriui siūlymus dėl 

šių programų finansavimo ir dėl 

Kolegijos struktūros 

pertvarkos, reikalingos toms 

programoms įgyvendinti 

Nutarta (priimtas sprendimas) nepritarti Buhalterinės apskaitos 

studijų programos ir Informacinių sistemų technologijos 

kibernetinės saugos studijų programos studijų planų pakeitimams. 

(2020-05-11; 1.1 ir 1.2 kl.) 

 

Patvirtinta Teisės ir viešųjų pirkimų studijų programos pakeitimai 

<.....>: Patvirtinti Teisės ir viešųjų pirkimų studijų programos tikslo 

ir studijų pakopos studijų rezultatų sąsajas su numatomais 

programos studijų rezultatais ir studijų dalykais (moduliais) (2020-

05-11; 1.3 kl.) 

 

Patvirtinta naujai rengiamos vadybos krypties Transporto 

logistikos studijų programos tikslų, studijų rezultatai, numatomų 

programos studijų rezultatų ir studijų dalykų sąsajos (2020-05-15) 
 

Patvirtinta naujai rengiamos vadybos krypties Transporto 

logistikos studijų programos studijų planai (2020-05-15) 

Patvirtinta Verslo anglų kalbos ir komunikacijos studijų programos 

atnaujinti studijų planai, atliekant šias korekcijas <....> (2020-05-

15) 

Patvirtinta Verslo anglų kalbos ir komunikacijos studijų programos 

atnaujinti tikslai ir studijų rezultatai (2020-05-15) 

Patvirtinta VTF studijų programų pakeitimai: Tarptautinio verslo 

vadybos studijų programos nuolatinių ir ištęstinių studijų planai 

2020-2021 m. m. ir studijų programos tikslo, studijų pakopos 

studijų rezultatų, numatomų programos studijų rezultatų ir studijų 

dalykų sąsajos: Informacinių sistemų  technologijos ir kibernetinė 

sauga studijų programos studijų planai  2020-2021 m .m., atliekant 

keitimus <....>; Buhalterinės apskaitos studijų programos studijų 

planai 2020-2021 m. m., atliekant keitimus <...>; patvirtinta 

Buhalterinės apskaitos studijų programos numatomų programos 

studijų rezultatų ir studijų dalykų (modulių) sąsajų pakeitimai 

(2020-06-26 3kl.) 



Patvirtinta ESDF studijų programų pakeitimai: Socialinio darbo 

studijų programos studijų planas 2020-2021 m.m., atliekant 

keitimus <.....>; patvirtinti Socialinio darbo studijų programos 

tikslo numatomų programos studijų rezultatų ir studijų dalykų 

(modulių) sąsajų pakeitimai; Darnaus verslo vadybos studijų 

programos nuolatinės ir ištęstinės formos studijų planai 2020-2021 

m.m. ir studijų programos tikslo, studijų pakopos studijų rezultatų, 

numatomų programos studijų rezultatų ir studijų dalykų sąsajos 

(2020-06-26 4kl.) 

 
vertina atliktų taikomųjų 

mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros 

rezultatus ir Kolegijos 

taikomųjų mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros ir meno 

veiklos kokybę ir lygį; 

 

 

 

 
 

tvirtina vidinę studijų kokybės 

užtikrinimo sistemą ir 

kontroliuoja, kaip ji 

įgyvendinama; 

Patvirtintos ESDF ir VTF tarybų 2019 m. veiklos ataskaitos (2020-

01-21) 

Patvirtintas Marijampolės kolegijos 2020 m. akademinio personalo 

kvalifikacijos kėlimo planas (2020-01-21) 

Pakeistas Marijampolės kolegijos Studijų reglamentas (Suvestinė 

redakcija nuo 2019 m. spalio 21 d.) 42 punktas ir išdėstytas nauja 

redakcija <....> (2020-06-17) 
Pakeistas Marijampolės kolegijos Studijų reglamentas (Suvestinė 

redakcija nuo 2019 m. spalio 21 d.) 43 punktas ir išdėstytas nauja 

redakcija <....> (2020-06-17) 

Pakeistas Marijampolės kolegijos Studijų reglamentas (Suvestinė 

redakcija nuo 2019 m. spalio 21 d.) 21.1 punktas ir išdėstytas 

nauja redakcija <...> (2020-06-17) 

 

Pakeista Marijampolės kolegijos Studijų reglamento 8.; 23.1.; 

23.4.; 23.5.; 23.7. punktuose nurodytas pavadinimas „Studijų 

skyrius“ į Studijų ir karjeros skyrius (2020-06-17) 

 

Patvirtinta: studijų programų komitetų 2019m veiklos rezultatai:  

Įmonių ir įstaigų administravimo studijų programos, Automobilių 

techninis eksploatavimas studijų programos, Buhalterinės 

apskaitos studijų programos, Informacinių sistemų technologijų 

studijų programos, Kultūros ir sporto vadybos studijų programos, 

Socialinio darbo studijų programos, Sveikatingumo ir grožio 

studijų programos, Teisės studijų programos, Transporto logistikos 

technologijų studijų programos, Verslo anglų kalbos ir 

komunikacijų studijų programos, Vaikystės pedagogikos studijų 

programos (2020-06-26)  
svarsto rektoriaus (direktoriaus)  

pateiktą aukštosios mokyklos 

strateginį veiklos planą, 

kuriame apibrėžiama ir 

aukštosios mokyklos misija ir 

vizija, ir teikia dėl jo nuomonę 

tarybai; 

 



svarsto rektoriaus (direktoriaus) 

teikiamus aukštosios mokyklos 

struktūros pertvarkos planus, 

būtinus strateginiam veiklos 

planui įgyvendinti, ir teikia dėl 

jų nuomonę tarybai; 

 

 

 

 

 

tvirtina studijų kainas ir nustato 

bendrą studijų vietų skaičių, 

atsižvelgdamas į galimybes 

užtikrinti studijų ir mokslo, 

meno veiklos kokybę; 

Patvirtintas studijų kainos studentams, priimtiems 2020 m.(2020-

05-11) 

 

 

atlieka kitas teisės aktuose ir 

Kolegijos statute nustatytas 

funkcijas. 

Patvirtinta Akademinės tarybos 2019 m. veiklos ataskaita (2020-

01-21). 

Patvirtintas Akademinės tarybos 2020 m. veiklos planas (2020-01-

21) 

Patvirtinta, kad valstybės biudžeto asignavimai, skirti kolegijos 

dėstytojų darbo užmokesčiui didinti 2020 metais, skirstomi priedais prie 

dėstytojų mėnesinio darbo užmokesčio,<…>. Priedai skiriami nuo 2020 

m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. (2020-01-31) 

 

Pritarta skelbti viešą konkursą į Marijampolės kolegijos tarybos 

nario, nepriklausančio Marijampolės kolegijos personalui ir 

studentams vietą, atstovaujančią Regiono savivaldos sritį (2020-

05-25) 

Patvirtinta prašymo dalyvauti viešame konkurse į Marijampolės 

kolegijos tarybos narius forma (2020-05-25) 

Nutarta nustatyti, kad kandidatų viešam konkursui į Marijampolės 

kolegijos tarybos nario, nepriklausančio Marijampolės kolegijos 

personalui ir studentams vietą, atstovaujančią Regiono savivaldos 

sritį dokumentų pateikimo terminas – iki 2020 m. birželio 23 d. 

(įskaitytinai) (2020-05-25) 
 

Nutarta Viešą konkursą į Marijampolės kolegijos tarybos nario, 

nepriklausančio Marijampolės kolegijos personalui ir studentams 

vietą, atstovaujančią Regiono savivaldos sritį, kuris vyks 

rinkimams skirto Akademinės tarybos posėdžio metu, vykdyti 2020 

m. birželio 26 d. 14 val. (2020-05-25) 

Laikyti išrinktu Arvydą Bekerį Marijampolės savivaldybės 

administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 

vedėją, Marijampolės kolegijos tarybos nariu, atstovaujančiu 

regiono savivaldos sritį (2020-06-26) 

Patvirtinti naują Marijampolės kolegijos Tarybos sudėtį – 

Snieguolę Matulienę, Kęstutį Svitojų, Vladą Beržanskį, Rimą 

Bradūną, Valę Sorokaitę, Edviną Šalčiūną, Mindaugą Kalvaitį, 

Kęstutį Traškevičių, Arvydą Bekerį (2020-6-26) 

Nutarta Marijampolės kolegijos Akademinės Tarybos nariais laikyti 

- Daumantą Panitauską VA18NS studijų grupės studentą, Editą 

Jankauskaitę VP18NS studijų grupės studentę, Dariją Stankaitytę 

VA18NS studijų grupės studentę (2020-11-26) 



Patvirtinta nauja Marijampolės kolegijos Akademinės Tarybos 

sudėtis <...> (2020-11-26) 

Patvirtinta Marijampolės kolegijos tarybos nare, atstovaujančia 

studentus, laikyti Vaidą Vosyliūtę (SD19NS) MKSA prezidentę 

(2020-11-26) 

Patvirtinta nauja Marijampolės kolegijos Tarybos sudėtis <...> 

(2020-11-26) 

Nutarta Marijampolės kolegijos Apeliacinės komisijos nariais 

laikyti – Kristiną Miškinienę, Studijų ir karjeros skyriaus vadovę, 

Inesą Barzdaitytę VAK20NS studijų grupės studentę, Luką 

Radžiūną TLT18NS studijų grupės studentą (2020-11-26) 

 

Patvirtinti Marijampolės kolegijos Apeliacinės komisijos nariai 

<...> (2020-11-26) 

Nutarta Marijampolės kolegijos Ginčų komisijos nariais laikyti – 

Iloną Mulerenkienę, pavaduotoją akademonei ir mokslo taikomajai 

veiklai, Kristiną Miškinienę, Studijų ir karjeros skyriaus vadovę, 

Danutę Mickevičienę, Teisės, vadybos ir komunikacijos katedros 

vedėją, Daumantą Panitauską VA18NS studijų grupės studentą, 

Dariją Stankaitytę VA18NS studijų grupės studentę, Darių Nemurą 

VA18NS studijų grupės studentą (2020-11-26) 
 

Patvirtinti naują Marijampolės kolegijos Ginčų komisijos sudėtį 

<...> (2020-11-26) 

Nutarta Marijampolės kolegijos Etikos komiteto nariais laikyti – dr. 

Salomėją Karasevičiūtę Pedagogikos, menų ir socialinio darbo 

katedros lektorę, Vilmą Riškevičienę, Technologijų katedros 

lektorę, Darių Nemurą VA18NS studijų grupės studentą, Inesą 

Barzdaitytę VAK20NS studijų grupės studentę, Daumantą 

Panitauską VA18NS studijų grupės studentą (2020-11-26) 

Patvirtinti Marijampolės kolegijos Etikos komiteto sudėtį <...> 

(2020-11-26) 

Pritarta, kad Leif Tvilum ir Salomėja Karasevičiūtė būtų priimti 

vienerių mokslo metų trukmės laikotarpiui į docento pareigas 

(2020-11-26) 
 

 

Akademinės Tarybos Pirmininkas    prof. Kęstutis Žemaitis 

--------------------------------- 

  



Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos 

2021-01-20 posėdžio nutarimo Nr. AT-1 

2 priedas 

 

PATVIRTINTA 

Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos 

2021-01-20 nutarimu Nr. AT-1 

 

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJA 

AKADEMINĖ TARYBA 

 

VEIKLOS PLANAS 2021 METAMS  

 

Eil. 

Nr. 
Posėdžių klausimai Data Atsakingi asmenys 

1.  Akademinės tarybos 2019 m. veiklos ataskaitos 

svarstymas 
2021-01-20 K. Žemaitis 

2.  
Akademinės tarybos veiklos plano 2021 m. 

svarstymas 

2021-01-20 K. Žemaitis 

3.  
Metinio akademinio personalo kvalifikacijos kėlimo 

plano svarstymas 

2021-01-29 J. Šmulkštytė, I. 

Mulerenkienė 

4.  
Fakultetų tarybų 2020 m. veiklos rezultatų 

svarstymas. 

2021-02-10 D. Mickevičienė 

V. Giliuvienė 

5.  
Studijų programų komitetų 2020 m. veiklos rezultatų 

svarstymas 

2021-02-10 Programų komitetų 

pirmininkai 

6.  2021-2022 m. m. studijų kalendoriaus svarstymas 2021-02-24 I. Mulerenkienė 

7.  
Kolegijos mokslo taikomosios ir meno veiklos 

rezultatų svarstymas 

2021-02-24 I. Mulerenkienė 

8.  
Pertvarkytų realizuojamų studijų programų 

tvirtinimas 

2021-03-10 Programų komitetų 

pirmininkai 

9.  
Studijų kainų 2022 m. studentų priėmimui 

svarstymas. 

2021- 04-14 I. Mulerenkienė 

10.  
Naujų studijų programų tvirtinimas ir teikimas 

akredituoti SKVC 

Visus mokslo 

metus 

Programų komitetų 

pirmininkai 

 
 

Akademinės Tarybos Pirmininkas   prof. Kęstutis Žemaitis 

 


