AKADEMINĖS TARYBOS NUTARIMAS

2018-04-09 Nr. AT-4
Marijampolė
Marijampolės kolegijos Akademinė taryba 2018 m. balandžio 9 d. posėdyje n u t a r i a:
1. Įvertinus Marijampolės kolegijos 2018-2020 metų strateginio veiklos plano projektą,
teikti nuomonę Kolegijos tarybai. Siūlyti:
1.1. Numatyti, kad Kolegijos strateginio veiklos plano 2018-2020 m. vykdymas būtų
konkrečiai susietas su metiniais kolegijos veiklos planais, kuriuose būtų konkrečiai numatomos
atitinkamos priemonės ir atsakomybės, tam reikalingi ištekliai;
1.2. Atnaujinti Kolegijos komunikacijos strategiją, o metiniame veiklos plane tiksliau
suplanuoti atitinkamas viešinimo priemones;
1.3. Peržiūrėti veiklos planą, susiejant jį su strateginiu planu, kad užsibrėžti šiems metams
rodikliai būtų įgyvendinti;
1.4. Patikslinti 1.4. strateginį uždavinį, jį formuluojant taip: „Plėtoti mokslo taikomąją
veiklą“;
1.5. Apjungti 3.3. ir 3.4. uždavinius;
1.6. Perskaičiuoti studentų priėmimo skaičius (2.1.1. rodiklis), atsižvelgiant į siūlomą
bendrą Kolegijos studentų skaičių: 700 (2018 m.) – 800 (2019 m.) – 900 (2020 m.) (1.1.2 rodiklis);
1.7. Formuluoti tokį 1.2.3. uždavinio rodiklį „per pusmetį nuo studijų baigimo įsidarbinę
absolventai, santykinė dalis, proc.“, rodiklio reikšmės nustatymo metodas – MOSTA duomenys;
1.8. Peržiūrėti Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo sistemos
kainodarą kaip vieną iš galimų priežasčių kodėl nėra susidomėjimo šia paslauga (1.2.4. rodiklis);
1.9. Numatyti tokias 2.1.2. rodiklio reikšmes: 2018 m. paliekant 5, 2019 m. numatant 8,
2020 m. -10 studentų;
1.10. Atsisakyti 2.2.3. rodiklio;
1.11. Formuluoti tokį 3.4.1. rodiklį “Dėstytojų etatinis darbo užmokestis, Eur“;
1.12. Atsisakyti 3.4.2. rodiklio;
1.13. Atsisakyti 3.5.1. rodiklio, paliekant 3.5.2., kur matosi darbuotojų kompetencijos
tobulinimo finansinė išraiška.
2. Pagal pateiktas pastabas iki 2018 m. gegužės 8 d. parengti Kultūros ir sporto vadybos
studijų programos tikslo ir studijų pakopos rezultatų sąsajas su numatomais programos studijų
rezultatais ir studijų dalykais (moduliais) bei dalykų aprašus.
3. Pakeisti Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos 2014 m. vasario 10 d. nutarimu
Nr. AT-14-5 patvirtintų „Marijampolės kolegijos mokslo ir studijų skatinimo lėšų paskirstymo
taisyklių“ 7.5.5.-7.5.7 papunkčius ir išdėstyti juos taip:
„7.5.5. Remiant kolegijos organizuojamus reikšmingus mokslo renginius, lėšos skiriamos renginio
organizacinėms išlaidoms: respublikiniams renginiams - iki 60 eurų vienam renginiui,
tarptautiniams - iki 150 eurų. Tarptautiniu laikomas renginys, kuriame ne mažiau kaip pusę
pranešimų parengė užsienio mokslininkai ir ne mažiau kaip pusė mokslo komiteto narių yra iš
užsienio.

7.5.6. Skatinant naujų koleginių studijų programų parengimą ir akreditavimą, skiriama 400 eurų už
vieną programą: 300 eurų akreditavus studijų programą ir 100 eurų priėmus studentų grupę.
7.5.7. Skatinant išradimus, skirti 400 eurų už MK nuosavybės teisėmis priklausančius Lietuvos
patentus ir 800 eurų už tarptautinius – Europos Sąjungos (vieningąjį), JAV, Japonijos, Korėjos
Respublikos ar kitų aukšto ekonominio lygio šalių – patentų tarnybose įregistruotus patentus“.
Šis nutarimas parengtas pagal 2018 m. balandžio 9 d. akademinės tarybos posėdžio garso
įrašą.
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