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MARIJAMPOLES KOLEGIJOS

INOVACIJV IR STUDIJV KOKYBES TARYBOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Marijampoles kolegijos Inovacijq ir studijq kokybes tarybos nuostatai (toliau -
Nuostatai) apibreZia Marijampoles kolegijos Inovacijq ir studijq kokybes tarybos (toliau - Tarybos)
veiklos tikslus, funkcijas, jos sudarymo ir darbo organizavimo tvark4.

2. Taryba - neakademinis padalinys, kurio veikla susijusi su inovacijq diegimo ir
valdymo bei studijq kokybes monitoringo veiklomis, yra pavaldi Marijampoles kolegijos (toliau -
Kolegij a) direktoriui.

3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Kolegijos
statutu, tvarkomis, kitais teises aktais, susijusiais su Tarybos veikla, ir Siais Nuostatais.

4. Tarybos veikla grindZiama teisetumo, vie5umo, efektyvumo, skaidrumo, geranori5ko
bendravimo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo, atsakomybes uL priimtus sprendimus,
inovatywmo ir atvirumo permainoms, nuolatinio mokymosi principais.

II SKYRIUS
TARYBOS SUDETIS IR SUDARYMAS

5. Taryb+ sudaro: Kolegijos direktoriaus pavaduotojas akademinei ir mokslo taikomajai
veiklai; socialiniq mokslq daktaras, turintis patirties atliekant studijq kokybes stebesen4; socialiniq
mokslq daktaras, turintis patirties inovacijq valdymo srityje; po vien4 Kolegijos fakulteto atstov4,
atsaking4 uZ studijq prgrirmq igyvendinim4. Siekiant, kad Taryba igyvedintq jai numatytas veiklas,
gali b[ti kviediami konsultatntai, turintys ekspertines patirties edukacineje ir inovacineje veikloje.

6. Socialiniq mokslq daktaras, turintis patirties atliekant studijq kokybes stebesen4, ir
socialiniq mokslq daktaras, turintis patirties inovacijq valdymo srityje, i Tarybq yra skiriami
Kolegijos direktoriaus. Fakultetq atstovai i Tarybq yra skiriami Kolegijos fakultetq dekanq teikimu.

7. Tarybos sudetitvirtina Kolegijos direktorius isakymu penkeriq metq kadencijai.

III SKYRIUS
TARYBOS TIKSLAI, FUNKCIJOS, TEISES IR TARYBOS NARIV PAREIGOS

8. Tarybos veiklos tikslai:
8.1. vykdyti inovacines veiklos vadybe Kolegijoje;
8.2. pletoti studijq kokybes uZtikrinimo sistem4.
9. Tarybos fi.rnkcijos:
9.1. organizuoti inovacing veikl4: vykdyti potencialiq inovacijq Kolegijos veikloje paieSk4,

atlikti potencialiq inovacijq pritaikomumo Kolegijos veikloje analizE ir atrank4, rengti pasiiilymus
del inovacijq diegimo Kolegijos vadovybei;

9.2. rengti planq ir (arba) koordinuoti ir (arba) igyvendinti inovacijq diegimo Kolegijos
veikloje projektus;

9.3. stebeti inovacijq diegimo Kolegijos veikloje proces4, vertinti idiegtq inovacijq
paiangq bei e fektyvum4;



9.4. organizuoti mokymus ir konsultacijas Kolegijos darbuotojams inovacijq diegimo
klausimais;

9.5. atstovauti Kolegij4 su vykdoma inovacine veikla susdusiais klausimais Salies ir uZsienio
institucij ose ir organizacijose;

9.6. pletoti inovacinE kult[r4 Kolegijoje;
9.7. aktyviai bendradarbiauti su vie5ojo sektoriaus, verslo ir trediojo sektoriaus imonemis ir

organizacij omis inovacijq diegimo srityj e;

9.8. konsultuoti studijq programq komitetus ir kitus atsakingus asmenis studijq programq
rengimo, igyvendinimo, vertinimo ir atnauj inimo klausimais;

9.9. vykdyti studijq vertinimo ir tobulinimo procesq stebejim4 ir teikti pasiiilymus jq
gerinimui;

9.10. koordintuoti kassemestrines studijq kokybes apklausas, atlikti jq analizg ir teikti
rekomendacij as studijq kokybes gerinimui;

9.11. konsultuoti studijq kokybes vertinimo, apklausq rezultatq panaudojimo ir studijq
kokybes tobulinimo planq rengimo bei jq igyvendinimo klausimais;

9.12. organizuoti pradedandiqiq destytojq edukacines veiklos mokymus bei konsultuoti
didaktiniq kompetencij q ugdymo(si) klausimais ;

9.13. vie5inti ir skelbti informacij4 apie Tarybos veikl4 teises aktq nustatyta tvarka;
9.14. vykdyti kitas Kolegijos teises aktuose Tarybai nustatytas funkcijas ir su jomis

susijusius Kolegij os direktoriaus pavedimus.
10. Taryba, siekdama jai keliamq veiklos tikslq ir vykdydama pavestas funkcijas, turi

teisg:
10.1. gauti i5 Kolegijos direktoriaus, Kolegijos padaliniq, darbo grupiq, komisijq ir komitetq

informacij4, reikalingq Tarybos veiklos tikslams ir funkcijoms igyvendinti;
10.2. pagal savo kompetencij4 teikti Kolegijos direktoriui, Kolegijos padaliniq vadovams

pasitlymus Tarybos veiklos srityse;
10.3. pasitelkti savo veiklai reikalingus Kolegijos darbuotojus bei specialistus, suderinus tai

su jq tiesioginiais vadovais;
10.4. naudotis Kolegijos direktoriaus nustatyta tvarka priskirtu materialiuoju turtu,

transporto, rySir+, kitomis priemonemis ir paslaugomis, tureti tinkamas darbo s4lygas savo
fi.rnkcijoms vykdyti.

11. Taryba gali tureti ir kiq Kolegijos teises aktais jai suteiktq teisiq.
12. Tarybos nariq pareigos:
12.1. pasirengti susirinkimams ir juose dalyvauti;
l2.2.laiku ir tinkamai vykdyti Tarybai pavestas funkcijas, Tarybos pirmininko pavedimus.

IV SKYRIUS
TARRYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

13. Tarybos veikl4 organizuoja, susirinkimus Saukia ir susirinkimams vadovauja Tarybos
pirmininkas.

14. Tarybos pirmininkas yra renkamas Tarybos nariq susirinkime atviru balsavimu.
Pirmininkas yra i5renkamas, kai uZ jibalsuoja daugiau kaip 50 proc. visq Tarybos nariq.

15. Tarybos susirinkimai yra organizuojami pagal poreiki, bet ne rediau kaip vien4 kart4
per menesi.

16. Tarybos susirinkimai laikomi teisetais, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip puse jos
nariq.

17. Kiekvieno susirinkimo pradZioje yra i5renkamas susirinkimo sekretorius. Sekretorius
gali bUti i5renkamas bendru sutarimu.

18. Taryba sprendimus priima susirinkimuose; Sie sprendimai iforminami protokolu.
Tarybos posedis gali biiti fiksuojamas garso ira5u. Protokolai iforminami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, reguliuojandiomis protokolo turini, ir dokumentq



rengim4 reglamentuojandiais teises aktais. Protokol4 pasiraSo Tarybos posedZio pirmininkas ir
sekrr;torius.

19. Tarybos rsusirinkimo pasillymai/sprendimai yra priimami, kai uZ juos balsuoja
daup;iau kaip 50 proc. T'arybos nariq.

20. Negalinfys dalyvauti susirinkime Tarybos nariai gali pateikti savo nuomong
svarstomais klausimais elektroniniu pa5tu iki susirinkimo pradZios. Elektroniniu paStu pateikta
nuornond paskelbiama riusirinkime.

21. Atskiraisr atvejais atvejais Taryba gali susirinkimus organizuoti nuotoliniu bldu.
22. Tarybos pirmininkas teikia veiklos uZ kalendorinius metus ataskait4 Kolegijos

diretrltoriui.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Tarybos r1arys eina pareigas, kol baigiasi jo igaliojimq laikas, i5skyrus atvejus, kai:
23.1. Tarybos nalys atsistatydina paties ra5ti5ku pra5ymu, kuri pateikia Tarybos

pirm.ininkui;
23 .2. T arybos nari at5aukia j i skyrgs subj ektas;
23.3. Tarybos narys netinkamai atlieka Tarybos nario pareigas;
23.4. Tarybos nario atZvilgiu yra isiteisejgs apkaltinamasis teismo nuosprendis;
23.5. Tarybos narys mir5ta.
24. Tarybos rLariu gali buti skiriamas tas pats asmuo ne daugiau kaip dvi kadencijas i5

eiles.
25. Kai Tarlrboje atsiranda laisva vieta, Tarybos pirmininkas kreipiasi i subjekt4,

paskyrusi Tarybos nar[., praSydamas skirti nauj4 Tarybos nari iki kadencijos, kuriai buvo paskirtas
nebegalintis eiti pareigq Tarybos narys, pabaigos.

26. Jei pasibaigus Tarybos nario kadencijai laiku nepaskiriamas naujas Tarybos narys, jo
pareigas kadencijE baiggs narys eina tol, kol paskiriamas naujas narys.

27. Del objehyviq prieZasdiq (pvz., Tarybos narys nevykdo ir (ar) netinkamai rykdo jam
pavestas uZduotis, ir (ar) sistemingai trukdo Tarybai dirbti, ir (ar) nedalyvauja Tarybos
susirinkimuose) Tarybos pirmininkas savo iniciatyva arba Tarybos siulymu turi teisg kreiptis i
Kolegijos direktoriq ir (arba) i Tarybos nari delegavusi subjekt4, pra5yti at5aukti 5i Tarybos nari ir
deleguoti i Tarybq nau-iitr atstov4.

28. Tarybos nuostatus isakymu tvirtina Kolegijos direktorius.
29. Tarybos nuostatai keidiami arba pildomi Tarybos arba Kolegijos direktoriaus ir (arba)

subjektq, deleguojandiq asmenis i Taryb4, iniciatyva. Pataisas tvirtina Kolegijos direktorius.


