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2021 metais vyko 8 Akademinės tarybos posėdžiai, iš jų 6 elektroninės konferencijos 

būdu ir 2 posėdžiai nuotoliniu būdu. Juose priimti 51 nutarimai. 

 

Akademinės tarybos funkcijos 

(pagal MSĮ) 

Nutarimai 

nustato studijų tvarką;  Patvirtintas studijų programų sąrašą 2021-ųjų metų studentų priėmimui 

(021-01-29).  

Patvirtintas Marijampolės kolegijos 2021-2022 mokslo metų studijų 

kalendorius.(2021-03-08).  
tvirtina studijų programas ir 

teikia direktoriui siūlymus dėl 

šių programų finansavimo ir dėl 

Kolegijos struktūros 

pertvarkos, reikalingos toms 

programoms įgyvendinti 

Patvirtinta Darnaus verslo vadyba studijų programos naujos 

specializacijos Socialinių medijų rinkodaros, įvedamos vietoje 

Transporto logistikos specializacijos, numatytiems studijų rezultatams, 

studijų dalykams ir dalykų sąsajoms su numatytais studijų rezultatais 

(2021-05-17). 

 
Patvirtinta Darnaus verslo vadybos studijų programos Agroverslo 

specializacijos numatomų studijų rezultatų, studijų dalykų ir jų sąsajų su 

numatomais studijų rezultatais pakeitimus.(2021-05-17)  

Patvirtinta koreguotus pagal informatikos inžinerijos krypties aprašo 

reikalavimus (B04) (2021 m. sausio 11 d. Nr. V-46). Informacinių 

sistemų  technologijos ir kibernetinės saugos studijų programos rezultatai 

ir sąsajos su studijų moduliais (2021-05-17). 

 

Atidėta Buhalterinės apskaitos studijų programos pakeitimų svarstymas 

tobulinimui (2021-05-17). 

 

Atidėta Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinės saugos studijų 

programos 2021-2022 m. m. studijų planas tobulinimui (2021-05-17).  
vertina atliktų taikomųjų 

mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros 

rezultatus ir Kolegijos 

taikomųjų mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros ir meno 

veiklos kokybę ir lygį; 

Patvirtinta  2020 m. Mokslo taikomosios veiklos ataskaita (2021-05-17). 

 

 

 
 

tvirtina vidinę studijų kokybės 

užtikrinimo sistemą ir 

kontroliuoja, kaip ji 

įgyvendinama; 

Patvirtintos ESDF ir VTF tarybų 2020 m. veiklos ataskaitos (2021-01-29) 

Patvirtintas Marijampolės kolegijos 2021 m. akademinio personalo 

kvalifikacijos kėlimo planas (2021-01-29). 

Pakeistas Baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo reglamentas. 3 punkte 

įrašyta paskutinio kurso studentas, rengiantis baigiamąjį (diplominį) 

darbą vietoj diplomantas, 6 punktas išdėstytas nauja redakcija <   >,7 

punktas išdėstytas nauja redakcija <   >, 1 lentelėje Santrauka lietuvių 

kalba ir Santrauka anglų kalba išdėstyti nauja redakcija <   >, 13 punktas 

išdėstytas nauja redakcija <   >, 18 punktas išdėstytas nauja redakcija <   

>, 34 punktas išdėstytas nauja redakcija <   >,įvestas naujas 35 punktas <   

>, pagal naują numeraciją 48 punktas (ankstesnis 47 punktas) išdėstytas 

nauja redakcija <   >, pagal naują numeraciją 54 punktas (ankstesnis 53 

punktas) išdėstytas nauja redakcija <   >, įvestas naujas 55 punktas <    >, 

įvestas naujas 56 punktas <    >. (2021-01-29). 

http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/S/studentas


 

Patvirtintas Marijampolės kolegijos Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos 

aprašo nauja redakcija. (2021-11-04) 

 

Nutarta Marijampolės kolegijos Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos 

aprašą, patvirtintą Akademinės tarybos 2015 m. sausio 12 d. nutarimu 

Nr.AT-15-2 (suvestinė redakcija nuo 2018-10-09) laikyti 

negaliojančiu.(2021-11-04) 

Patvirtinta: studijų programų komitetų 2019m veiklos rezultatai:  Įmonių 

ir įstaigų administravimo studijų programos, Automobilių techninis 

eksploatavimas studijų programos, Buhalterinės apskaitos studijų 

programos, Darnaus verslo vadybos studijų programos, Informacinių 

sistemų technologijų studijų programos, Kultūros ir sporto industrijų 

vadybos studijų programos, Socialinio darbo studijų programos, 

Sveikatingumo ir grožio studijų programos, Teisės ir viešųjų pirkimų 

studijų programos, Transporto logistikos technologijų studijų programos, 

Verslo anglų kalbos ir komunikacijų studijų programos, Vaikystės 

pedagogikos studijų programos (2021-04-16)  
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; 

Pritarta naujo struktūrinio padalinio „STEAM atviros prieigos centras“ 

kūrimui ir įveiklinimui. (2021-03-08). 

 

 

 

tvirtina studijų kainas ir nustato 

bendrą studijų vietų skaičių, 

atsižvelgdamas į galimybes 

užtikrinti studijų ir mokslo, 

meno veiklos kokybę; 

Patvirtintos studijų kainos studentams, priimtiems 2021 m. (2021-04-16). 

 

 

atlieka kitas teisės aktuose ir 

Kolegijos statute nustatytas 

funkcijas. 

Patvirtinta Akademinės tarybos 2021 m. veiklos ataskaita (2021-01-20). 

Patvirtintas Akademinės tarybos 2020 m. veiklos planas (2021-01-20) 

Nutarta didinti dėstytojų tarnybinį koeficientą nuo 2021 m. sausio 1 d bei 

mokėti 28 proc. dydžio priedus prie darbo užmokesčio, apskaičiuotus 

proporcingai dėstytojo etatiniam darbo krūviui ir tarnybinio koeficiento 

dydžiui. <...> Priedus skirti nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 

31 d. (2021-01-29) 

 

Nutarta pakeisti Marijampolės kolegijos dėstytojų darbo krūvio 

normavimo ir darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašą - 38.1. punktą 

išdėstyti nauja redakcija <  >, 38.2. punktą išdėstyti nauja redakcija <   > 

ir 1 priedo „Priemokos už vadovavimą katedrai ir priemokos už 

programos pirmininko darbą nustatymo tvarka“ - 1 priedo 4.3. punktą 

išdėstyti nauja redakcija <   >, 1 priedo 4.4. punktą išdėstyti nauja 

redakcija <   >, 1 priedo 6.3. punktą išdėstyti nauja redakcija <   >, 1 

priedo 6.4. punktą išdėstyti nauja redakcija <   >. (2021-01-29) 

 

Patvirtinta, kad valstybės biudžeto asignavimai skirti mažiausiai 

uždirbančių dėstytojų: lektorių, asistentų, koncertmeisterių darbo 

užmokesčiui didinimui, skiriant 7 procentų priedus prie darbo 



užmokesčio, <   >. Priedus skirti nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021m. 

gruodžio 3l d. (2021-03-08) 

Padaryti pakeitimai Marijampolės kolegijos dėstytojų darbo krūvio 

normavimo ir darbo užmokesčio nustatymo tvarkos apraše (suvestinė 

redakcija 2021 m. sausio 29 d. Nr. AT-2) (2021-05-26) 

Pritarta Marijampolės kolegijos studentų atstovybės siūlymui deleguoti į 

Marijampolės kolegijos Akademinę Tarybą: Gytę Kurtinaitytę 

(VAK20NS gr. studentę), Rugilę Skamaročiūtę (VP19NS gr. studentę), 

Tautvydą Miliūną (VAK20NS gr. studentą).(2021-10-01) 

Nutarta Marijampolės kolegijos Apeliacinės komisijos nare laikyti Rugilę 

Skamaročiūtę, VP19NS gr. Studentę (2021-10-01) 

Nutarta Marijampolės kolegijos Ginčų komisijos nariais laikyti: Gytę 

Spudytę (SD19NS gr. studentę), Marką Grajauską (VAK20NS gr. 

studentą), Tautvydą Miliūną (VAK20NS gr. studentą). (2021-10-01) 

Nutarta Marijampolės kolegijos Etikos komiteto nariais laikyti: Tautvydą 

Miliūną (VAK20NS gr. studentą), Rugilę Ražukaitę (VAK20NS gr. 

studentę). (2021-10-01) 

Pavirtinta nauja kolegijos etikos komiteto sudėtis: Regina Andriukaitienė, 

Verslo ir ekonomikos katedros vedėja; Kazys Balickas, lektorius, 

Marijampolės kolegijos profesinės organizacijos atstovas; Salomėja 

Karasevičiūtė, Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros lektorė; 

Vilma Riškevičienė, Technologijų katedros lektorė; Ilona Grigaitienė, 

UAB „Art Glacio“ vyriausioji buhalterė; Vilma Ratkevičienė, 

Marijampolės socialinės pagalbos centro direktorė; Inesa Barzdaitytė 

VAK20NS studijų grupės studentė; Tautvydas Miliūnas VAK20NS 

studijų grupės studentas; Rugilė Ražukaitė VAK20NS studijų grupės 

studentė.(2021-11-04) 
 

 

Akademinės Tarybos Pirmininkas    prof. Kęstutis Žemaitis 

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

 


