AKADEMINĖS TARYBOS NUTARIMAS

2019-12-16 Nr. AT-10
Marijampolė

Marijampolės kolegijos Akademinė taryba posėdyje, vykusiame elektroniniu būdu 2019 m.
gruodžio 13-16 dienomis, n u t a r i a:
Pakeisti Marijampolės kolegijos dėstytojų darbo krūvio normavimo ir darbo užmokesčio
nustatymo tvarkos aprašo (redakcija nuo 2019-01-10) šiuos punktus ir išdėstyti nauja
redakcija:
1.1. 7 punktą išdėstyti nauja redakcija:
Visi kontaktiniai valandiniai darbai (baigiamųjų darbų, praktikų vadovavimo, individualaus darbo
ir kt. valandos, išskyrus studentų ir klausytojų konsultavimo ir rezultatų vertinimo ne su akademine
grupe valandos (atskirus dalykus savo lėšomis studijuojančių studentų ir klausytojų, eksternų,
akademines skolas turinčių studentų ir klausytojų konsultavimo, tarpinių ir galutinių dalyko studijų
rezultatų vertinimo valandos)) skaičiuojant krūvį verčiami kreditais, skirtas valandas dalijant iš 12,5
val. (t. y. kontaktinio darbo ir auditorinių konsultacijų dalis nuolatinių studijų programos ECTS
kredite), nepriklausomai nuo studijų formos (t. y. maksimalus kontaktinių val. skaičius nuolatinių
studijų kredite). Skaičiavimo pavyzdys: praktikai vadovauti 1-am studentui skiriama 4 val., dėstytojas
vadovauja 5 studentams, tada susidarantys kreditai apskaičiuojami:
4 val. x 5 stud. = 20 val. : 12,5 val./kr. = 1,6 kredito (įskaitomi į krūvį).
Studentų ir klausytojų konsultavimo ir rezultatų vertinimo ne su akademine grupe valandos
(atskirus dalykus savo lėšomis studijuojančių studentų ir klausytojų, eksternų, akademines skolas
turinčių studentų ir klausytojų konsultavimo, tarpinių ir galutinių dalyko studijų rezultatų vertinimo
valandos apmokamos vadovaujantis Tvarkos 38.2 ir 40.6 punktais.
1.2. 17 punktą ir išdėstyti nauja redakcija:
Akademinė grupė gali rinktis ne daugiau kaip 2 specializacijas. Specializacijų studijos vykdomos
įprasta tvarka, kai pogrupyje yra ne mažiau kaip:
1.

Studijų programų grupė

Nuolatinės
studijos
17

Ištęstinės
studijos
19

2. Darnaus verslo vadybos studijų programa

6

8

3. Ugdymo mokslų krypčių grupės studijų programos

8

8

1. Teisės, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos
studijų krypčių grupės studijų programos, išskyrus Darnaus
verslo vadybos studijų programą

1

Esant mažesniam pogrupiui, studijos organizuojamos konsultacijų režimu, skiriant 2,5 val. 1-am
ECTS kreditui. Minimalaus skaičiaus apribojimai netaikomi, kai akademinė grupė renkasi vieną
specializaciją.
1.3 38 punktą ir išdėstyti nauja redakcija:

Tarnybinių atlyginimų koeficientai, kredito ir valandos įkainiai.
1.4 40 punktą papildyti nauju 40.6 papunkčiu:

40. Dėstytojams prie tarnybinio atlyginimo gali būti mokami priedai ir priemokos:
<...>
40.6. priemoka už ne su akademine grupe suteiktas studijų paslaugas (atskirus dalykus savo lėšomis
studijuojančių studentų ir klausytojų, eksternų konsultavimas, tarpinių ir galutinių dalyko studijų
rezultatų vertinimas), skiriant vienam studentui ir/ar klausytojui 4 val. ir apmokant valandiniu įkainiu.
1.5 Pakeisti Akademinės tarybos 2019 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. AT-4 5.1 punktą ir
išdėstyti jį nauja redakcija:
Nustatyti įmokos dydį už akademinės skolos kreditą, lygų atitinkamos studijų programos vieno
kredito studijų kainai.
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Pakeisti Marijampolės kolegijos Studijų reglamento (redakcija nuo 2019-10-21) 21 punkto
Akademinės skolos ir jų likvidavimas 21.1, 21.2 papunkčius bei išdėstyti juos nauja redakcija:

2.1 21.1 punktą ir išdėstyti nauja redakcija:
Nepristatyti savarankiški darbai (projektai) ir per egzaminų arba pratęstą sesiją neišlaikyti egzaminai
yra studento akademinės skolos. Neišlaikytus egzaminus, nepatenkinamai įvertintus savarankiškus
darbus (projektus) iki semestro ar pratęstos sesijos pabaigos leidžiama vieną kartą perlaikyti ar
pristatyti nemokamai, suderinus tik su dėstytoju.
Jeigu akademinė skola turima iš dalyko, kuris yra modulio sudedamoji dalis, tada atsiranda
skola ir iš modulio. Jeigu studentas negauna teigiamo įvertinimo tik už modulio integruotą egzaminą
ar savarankišką darbą (projektą), tada akademinė skola atsiranda tik už šią dalį, kurios apimtis
įvertinama kreditais.
Punkto papildymas: 2017 m. lapkričio 13 d. MK Akademinės tarybos nutarimu Nr. AT-17-39.
2.2 21.2 punktą ir išdėstyti nauja redakcija:
Studentui leidžiama pakartotinai perlaikyti tris sesijos metu neišlaikytus egzaminus ar pristatyti
savarankiškus darbus (projektus). Už papildomą dalyko studijų konsultavimą ir įvertinimą turi būti
mokamas nustatyto dydžio mokestis, proporcingas perlaikomo atitinkamos studijų programos dalyko
kreditų studijų kainai. Už papildomą modulio studijų konsultavimą mokama proporcingai
konsultuojamai modulio daliai. Perlaikyti leidžiama tik sumokėjus mokestį.

Šis nutarimas parengtas pagal 2019 m. gruodžio 16 d. Akademinės tarybos posėdžio
(elektroninės konferencijos) elektroninius laiškus.
Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

Kęstutis Žemaitis
Vilija Meleckienė

2

