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Marijampolės kolegijos Akademinė taryba 2018 m. lapkričio 19 d. posėdyje  n u t a r i a: 

 

1.1. Patvirtinti studijų kainas 2019 m. studentų priėmimui užsienio šalių studentams: studijų 

programoms rusų kalba – 1490 eurų metams, studijų programoms anglų kalba – 1990 eurų 

metams. 

1.2. 2018-10-01 Akademinės tarybos nutarimu Nr. 8-1 patvirtintas studijų kainas programoms 

anglų ir rusų kalbomis laikyti negaliojančiomis.  

 

2. Marijampolės kolegijos akademinės tarybos 2014 m. vasario 10 d. nutarimu Nr. AT-14-5 

patvirtintose Marijampolės kolegijos mokslo ir studijų skatinimo lėšų paskirstymo taisyklėse 

padaryti šiuos pakeitimus: 

2.1.Pakeisti  7.1 – 7.4 papunkčius ir išdėstyti juos taip: 

„7.1. Prašymai dėl paramos ateinančiais metais priimami kiekvienais metais iki spalio 1 d. 

Prašymai dėl plane nenumatytos paramos einamaisiais metais priimami ne vėliau kaip 3 

savaitės iki reikalingo lėšų panaudojimo. 

7.2. Sprendimai dėl skatinamosios paramos skyrimo priimami Mokslo taikomosios veiklos 

tarybos posėdžiuose ir teikiami direktoriui įtraukti į pajamų-išlaidų sąmatą iki  lapkričio 10 

d. Plane nenumatytos lėšos skiriamos esant finansinei galimybei ir pritarus Mokslo 

taikomosios veiklos tarybai.  

7.3. Mokslo darbų skatinimui skiriamos lėšos kasmet tvirtinamos Kolegijos taryboje kartu su 

MK pajamų-išlaidų sąmatos tvirtinimu.  

7.4. Mokslo darbai vertinami Mokslo taikomosios veiklos taryboje, atsižvelgiant į kolegijos 

prioritetines studijų kryptis ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-575 „Dėl Kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų, 

eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“. 

2.2.Papildyti 7.5.2. papunktį ir  išdėstyti jį taip: 

„7.5.2. Skiriant paramą prioritetas teikiamas veikloms, atitinkančioms kolegijos strategijoje 

numatytoms prioritetinėms plėtros kryptims, LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymo "Dėl 

kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo 

reglamento patvirtinimo" 3.1-3.4 punktuose nustatytas MTV sritis, didžiausią dėmesį 

kreipiant į stebėsenos, analizės, tiriamųjų studijų, meno taikomosios veiklos vykdymą; 

kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo kursų, seminarų vedimą bei fakultetuose 

numatytoms ir AT patvirtintoms prioritetinėms studijų programoms“. 

 

3. Pakeisti Marijampolės kolegijos mokslo taikomosios veiklos tarybos nuostatus, patvirtintus 

Marijampolės kolegijos akademinės tarybos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. AT-16-29, 

ir išdėstyti nauja redakcija (1 priedas). 

 



4. Įpareigoti Direktoriaus pavaduotoją studijoms ir mokslui Ireną Sviliuvienę pasiūlyti galimas 

dėstytojų darbo su skolininkais apmokėjimo sąlygas ir nuostatas. 

 

5. Pateiktame VšĮ Marijampolės kolegijos direktoriaus rinkimų tvarkos aprašo projekte padaryti 

šiuos pakeitimus: 

5.1.Minimaliuose reikalavimuose pretendentams įrašyti ne mažesnę kaip 5 metų vadybinę ir 

pedagoginę aukštojoje mokykloje patirtį. 

5.2.Minimaliuose reikalavimuose pretendentams įrašyti gebėjimą komunikuoti bent viena iš 

užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne žemesniu kaip B2 lygiu. 

5.3.Papildyti aprašo 22 punktą: „Vienas iš privalomų Kolegijos direktoriaus rinkimų etapų yra 

pretendento viešas, ne ilgesnis kaip 15 minučių trukmės, prisistatymas Kolegijos Akademinės 

tarybos atvirame posėdyje. Pranešimus pretendentams apie šio Akademinės tarybos posėdžio 

tikslią datą, vietą ir laiką siunčia Akademinės tarybos sekretorius. Akademinė taryba, susipažinusi 

su pretendentų pateiktais gyvenimo aprašymais ir išklausiusi jų viešus prisistatymus, sprendžia 

slaptu balsavimu dėl pretendentų tinkamumo eiti kolegijos direktoriaus pareigas ir sudaro 

pretendentų eiti direktoriaus pareigas prioritetinę eilę (Akademinės tarybos siūlymą), kurią 

patvirtina viešu balsavimu. Šiuo klausimu balsavimas elektroniniu būdu negalimas.“ 

5.4.Aprašo 23 punkte numatyti konkretų terminą per kurį Kolegijos tarybos pirmininkas 

organizuoja Kolegijos Tarybos posėdį, kuriame tvirtinamas kandidatų sąrašas. 

5.5. Aprašo 25 punktą formuluoti taip: „Patvirtintas kandidatų sąrašas sekančią darbo dieną viešai 

skelbiamas Kolegijos interneto svetainėje.“ 

 

6. Atestacijos ir konkurso komisijos nare vietoje Giedrės Juškevičiūtės patvirtinti SD17NS 

grupės studentę Eveliną Einingytę. 

 

Šis nutarimas parengtas pagal 2018 m. lapkričio 19 d. Akademinės tarybos posėdžio garso 

įrašą.  

 

 

Posėdžio pirmininkas    Nijolė Margelevičienė 

 

Posėdžio sekretorė     Vilija Meleckienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos 

2018-11-19 nutarimo Nr. AT-10 

1 priedas 

 

PATVIRTINTA  

Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos  

2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. AT-16-29 

Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos  

2018  m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 10-3 redakcija 

 

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS  MOKSLO TAIKOMOSIOS VEIKLOS TARYBOS 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šie nuostatai nustato Marijampolės kolegijos (toliau – kolegija) Mokslo taikomosios veiklos 

tarybos (toliau – MTV taryba) tikslus, funkcijas, jos sudarymo ir darbo organizavimo tvarką.  

2. MTV taryba savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais 

ir kitais norminiais aktais, Marijampolės kolegijos statutu, tvarkomis ir šiais nuostatais.   

3. Taryba pavaldi kolegijos direktoriaus pavaduotojui studijoms ir mokslui.  

4. MTV tarybos buveinė yra kolegija. 

 

II. TARYBOS SUDARYMAS IR SUDĖTIS 

 

5. Į MTV tarybos sudėtį paprastai įtraukiami visi kolegijos darbuotojai, turintys mokslo daktaro 

laipsnį, kurie laimėjo konkursą pareigoms.  

6. Kolegijos fakultetai į MTV tarybą gali deleguoti iš kiekvienos studijų programos po vieną mokslo 

daktaro laipsnį turintį atstovą.   

7. MTV tarybos sudėtį tvirtina kolegijos direktorius. 

8. MTV tarybos pirmininkas yra renkamas tarybos narių susirinkime atviru balsavimu 3 metų 

kadencijai. Pirmininkas yra išrenkamas, kai už jį balsuoja daugiau kaip 50 proc. visų MTV tarybos 

narių. 
 

III. TARYBOS FUNKCIJOS IR DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

9. MTV tarybos tikslas – formuoti mokslo taikomosios veiklos kolegijoje strategines nuostatas, 

sutelkti kolegijos mokslininkus, tyrėjus, dėstytojus ir studentus regionui, valstybei ir tarptautinei 

rinkai paklausios mokslo taikomosios veiklos vykdymui, vietos valdžios ir ūkio subjektų 

konsultavimui bei mokslo taikomosios veiklos ir studijų vienovės kolegijoje vystymui.  

10. MTV tarybos funkcijos: 

10.1. Teikia direktoriaus pavaduotojui studijoms ir mokslui MTV gerinimo ir tobulinimo siūlymus 

dėl Kolegijos MTV kalendorinių metų priemonių plano parengimo ir jo tobulinimo; 

10.2. Nagrinėja tyrėjų/dėstytojų prašymus skirti finansavimą mokslo taikomajai veiklai, 

vadovaudamasi LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymo "Dėl kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų, 

eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo" 3.1-3.4 punktais ir 

išvadas bei pastabas teikia direktoriaus pavaduotojui studijoms ir mokslui; 

10.3. Nagrinėja MTV metodikas; 

10.4. Reiškia nuomonę mokslinės ir akademinės etikos klausimais; 

10.5. Vertina  kolegijos MTV ir klasterių veiklos planus ir ataskaitas, išvadas ir pastabas teikia 

direktoriaus pavaduotojui studijoms ir mokslui; 

10.6. Vertina dėstytojų mokslo taikomąją veiklą dėstytojų atestacijos ir konkursų pareigoms eiti metu. 



10.7. Analizuoja kolegijos valdymo organų, tyrėjų suformuluotas problemas ir klausimus, susijusius 

su mokslo taikomąja veikla bei teikia pasiūlymus jų sprendimui;  

10.8. Nagrinėja kitus kolegijai aktualius mokslo taikomosios veiklos klausimus; 

11. MTV tarybos veiklą organizuoja, susirinkimus šaukia ir susirinkimams vadovauja MTV tarybos 

pirmininkas. 

12. MTV klausimai yra svarstomi tarybos susirinkimuose, kurie organizuojami pagal poreikį, bet ne 

rečiau kaip 2 kartus metuose.    

13. MTV tarybos susirinkimo pasiūlymai/sprendimai yra priimami, kai už juos balsuoja daugiau kaip 

50 proc. visų tarybos narių. 
14. Negalintys dalyvauti susirinkime MTV tarybos nariai gali pateikti savo nuomonę svarstomais 

klausimais elektroniniu paštu iki susirinkimo pradžios. Elektroniniu paštu pateikta nuomonė 

paskelbiama susirinkime.  

15. Atskirais atvejais MTV taryba nutarimus gali priimti balsuojant elektroniniu paštu. 

16. MTV tarybos pirmininkas teikia veiklos už kalendorinius metus ataskaitą kolegijos direktoriaus 

pavaduotojui studijoms ir mokslui.     

 

IV. MTV TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

17. MTV tarybos nariai turi teisę: 

17.1.Gauti iš kolegijos administracijos informaciją ir dokumentus, susijusius su mokslo taikomąja 

veikla.   

17.2. Teikti siūlymus kolegijos vadovybei mokslo taikomosios veiklos klausimais.   

17.3. Skirti tarybos narį atstovauti LR Švietimo ir mokslo ministerijos ar kitų organizacijų 

susirinkimuose, kuriuose svarstomi kolegijų sektoriui aktualūs klausimai, susiję su MTV.   

17.4. Gauti kvalifikaciją atitinkanti atlygį už atliktus ekspertinius, analitinius ar kitus darbus. 

18. MTV tarybos nariai turi pareigas vykdyti MTV tarybos funkcijas, savo veikloje vadovautis 

Europos mokslininkų chartijos nuostatomis, pripažinta etikos praktika, kolegijos akademinės etikos 

kodeksu. 

   

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Tarybos narys baigia veiklą MTV taryboje pasibaigus darbo sutarčiai su kolegija arba paties 

prašymu.   

________________________ 
 

 

  

 


