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MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS MOKSLO TAIKOMOSIOS VEIKLOS TARYBOS 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Marijampolės kolegijos (toliau – Kolegija) Mokslo taikomosios veiklos tarybos (toliau – MTV 

taryba) nuostatai reglamentuoja Mokslo taikomosios veiklos tarybos tikslą, funkcijas, jos sudarymą ir 

veiklos organizavimą.  

2. MTV taryba padeda Kolegijai užtikrinti taikomosios mokslo veiklos kokybę ir vykdyti šios 

veiklos plėtrą. 

3. MTV taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais, 

Marijampolės kolegijos statutu, lokaliniais teisės aktais ir šiais Kolegijos MTV tarybos nuostatais.   

4. Kolegijos MTV tarybos nuostatus (toliau – nuostatai) tvirtina Kolegijos Akademinė taryba.  

5. MTV taryba pavaldi Kolegijos direktoriaus pavaduotojui akademinei ir mokslo taikomajai 

veiklai.  

 

II SKYRIUS  

MTV TARYBOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS  

 

6. 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. 

7. MTV tarybos funkcijos: 

7.1. teikia direktoriaus pavaduotojui akademinei ir mokslo taikomajai veiklai MTV gerinimo ir 

tobulinimo siūlymus; 

7.2. nagrinėja tyrėjų/dėstytojų prašymus skirti finansavimą mokslo taikomajai veiklai, išvadas ir 

pastabas teikia direktoriaus pavaduotojui akademinei ir mokslo taikomajai veiklai; 

7.3. nagrinėja MTV metodikas; 

7.4. konsultuoja ir teikia rekomendacijas mokslinės ir akademinės etikos klausimais; 

7.5. vertina  Kolegijos MTV ir klasterių veiklos planus ir ataskaitas, išvadas ir pastabas teikia 

direktoriaus pavaduotojui akademinei ir mokslo taikomajai veiklai; 

7.6. vertina dėstytojų mokslo taikomąją veiklą dėstytojų atestacijos ir konkursų pareigoms eiti 

metu. 

7.7. analizuoja Kolegijos valdymo organų, tyrėjų suformuluotas problemas ir klausimus, 

susijusius su mokslo taikomąja veikla bei teikia pasiūlymus jų sprendimui;  

7.8. nagrinėja kitus Kolegijai aktualius mokslo taikomosios veiklos klausimus. 

 

III SKYRIUS 

MTV TARYBOS TEISĖS  

 

8. MTV taryba, įgyvendindama jai iškeltus uždavinius ir atlikdama nustatytas funkcijas, turi 

teisę: 

8.1. gauti reikalingą informaciją, duomenis ir dokumentus iš Kolegijos administracijos ir 

padalinių (fakultetų ir kt.), susijusius su mokslo taikomąja veikla;  

8.2. teikti siūlymus Kolegijos vadovybei mokslo taikomosios veiklos klausimais; 



8.3. pasitelkti Kolegijos direktorių ir administraciją, Kolegijos Akademinę tarybą bei socialinių 

partnerių atstovus analizuojant ir sprendžiant aktualias problemas;    

8.4. skirti MTV tarybos narį atstovauti Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos ar kitų organizacijų susirinkimuose, kuriuose svarstomi kolegijų sektoriui aktualūs 

klausimai, susiję su mokslo taikomąja veikla; 

8.5. gauti kvalifikaciją atitinkanti atlygį už atliktus ekspertinius, analitinius ar kitus darbus. 

IV SKYRIUS 

MTV TARYBOS SUDARYMAS IR SUDĖTIS 

 

9. MTV taryba sudaroma iš Kolegijos darbuotojų, turinčių mokslo daktaro laipsnį. 

10. Kolegijos fakultetai į MTV tarybą deleguoja iš kiekvienos studijų programos po vieną 

mokslo daktaro laipsnį turintį atstovą.   

11. MTV tarybos sudėtį įsakymu tvirtina Kolegijos direktorius. 

12. MTV tarybos pirmininkas yra renkamas iš MTV tarybos narių, susirinkime atviru balsavimu 

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

tarybos narių. 

13. MTV tarybos nariai eina pareigas tol, kol jų neatšaukia. Tarybos narys atšaukiamas  

Kolegijos direktoriaus įsakymu pagal MTV tarybos pirmininko siūlymą.  

14. MTV tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai: 

14.1. jis atsistatydina; 

14.2. nebedirba Kolegijoje; 

14.3. jis nebegali eiti MTV tarybos nario pareigų dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių arba miršta. 

 
 

V SKYRIUS 

 MTV TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

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

tarybos pirmininkas. 

16. MTV klausimai yra svarstomi MTV tarybos susirinkimuose, kurie organizuojami pagal 

poreikį, bet ne rečiau kaip 2 kartus per akademinius metus. 

17. MTV tarybos posėdžiai yra protokoluojami.   

18. MTV tarybos posėdžiai yra atviri  

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

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

klausimais elektroniniu paštu iki susirinkimo pradžios. Elektroniniu paštu pateikta nuomonė 

paskelbiama susirinkime.  

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

22. MTV tarybos pirmininkas teikia veiklos už kalendorinius metus ataskaitą Kolegijos 

direktoriaus pavaduotojui akademinei ir mokslo taikomajai veiklai.     

23. MTV tarybos nariai savo veikloje vadovaujasi Europos mokslininkų chartijos nuostatomis, 

pripažinta etikos praktika, Kolegijos akademinės etikos kodeksu. 

 

   

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

24. MTV tarybos nuostatai gali būti pakeisti ar papildyti Kolegijos Akademinės tarybos 

nutarimu. 

________________________ 
 


