MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO
REKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO
NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto nuostatus
(pridedama).
2. P a v e d u fakultetų dekanams:
2.1. Iki 2015 m. birželio 15 d. pateikti tvirtinti studijų programų vadovų kandidatūras ir
tarptautinių, tarpinstitucinių studijų programų komitetų sudėtis;
2.2. Iki 2015 m. liepos 10 d. sudaryti ir patvirtinti fakultetams priskirtų studijų programų
komitetus, vadovaujantis Senato 2015 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 1SN-38.
3. P a v e d u esamiems studijų programų vadovams laikinai eiti pareigas iki naujų studijų
programų vadovų patvirtinimo.
4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Mykolo Romerio universiteto rektoriaus 2013 m.
balandžio 9 d. įsakymą Nr. 1I-245 „Dėl Mykolo Romerio universiteto studijų programų komitetų
nuostatų patvirtinimo“.
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PATVIRTINTA
Mykolo Romerio universiteto
Rektoriaus 2015 m. birželio 3 d.
įsakymu Nr.1I-244

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO
STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Studijų programos komiteto nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Mykolo
Romerio universiteto (toliau – Universiteto) studijų programos komiteto sudėtį, funkcijas, darbo
organizavimą, teises ir atsakomybę.
2.
Studijų programos komitetas (toliau – Komitetas) yra Universiteto organizacinis
darinys, kurio veiklos tikslas – užtikrinti kokybišką studijų programos įgyvendinimą.
3.
Komitetas sudaromas tam tikros studijų krypties (krypčių) studijų programai.
4.
Komitetui vadovauja studijų programos vadovas (toliau – Programos vadovas).
Programos vadovą tvirtina rektorius programą įgyvendinančio akademinio padalinio (padalinių)
vadovo (vadovų) teikimu.
5.
Komiteto sudėtį tvirtina programą įgyvendinančio akademinio padalinio (padalinių)
vadovas (vadovai). Tarptautinės, tarpinstitucinės programos komiteto narius tvirtina rektorius arba
jo įgaliotas asmuo.
6.
Komiteto nariai savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, Universiteto statutu, Etikos kodeksu, studijų tvarką reglamentuojančiais
teisės aktais, vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.
II.

SUDĖTIS

7.
Komitetą sudaro ne mažiau kaip 8 nariai. Iš jų bent 3 Komiteto nariai turi būti
programą vykdantys dėstytojai, bent 2 studentai ir ne mažiau kaip po vieną socialinių partnerių
atstovą ir absolventą. Studentų atstovus aprobuoja Universiteto studentų atstovybė. Programos
vadovas yra Komiteto narys pagal pareigas.
8.
Į Komitetą gali būti kviečiami ir kitų mokslo ir studijų institucijų, kitų šalių
mokslininkai. Tarptautinių ir tarpinstitucinių programų Komitetas turi būti sudarytas iš visų
partnerinių institucijų atstovų, jeigu studijų programos vykdymo sutartyje nenumatyta kitaip.
9.
Programos vadovu 5 metų kadencijai skiriamas Programoje dėstantis dėstytojas,
turintis mokslo laipsnį, paprastai einantis tos krypties profesoriaus arba docento pareigas, turintis
pedagoginio ir vadybinio darbo, tarptautinio akademinio bendradarbiavimo, ryšių su socialiniais
partneriais patirties, gebantis vadovauti komandai, diegti inovatyvius studijų metodus.
10. Komiteto nariai – programą vykdantys dėstytojai turi būti aktyvūs mokslininkai,
turintys pedagoginio darbo, tarptautinio akademinio bendradarbiavimo, ryšių su socialiniais
partneriais, inovatyvių studijų metodų diegimo patirties.
III. FUNKCIJOS
11. Komitetas atlieka šias funkcijas:
11.1. svarsto ir teikia akademinio padalinio vadovui tvirtinti studijų programos vystymo
planą;
11.2. aprobuoja programos ir studijų dalykų aprašus, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;
11.3. teikia siūlymus dėl dėstytojų priėmimo ir jų kompetencijų tobulinimo;
11.4. aprobuoja programos studentų praktikos vietas;
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11.5. svarsto ir tvirtina studijų baigiamųjų darbų temas, užtikrindamas jų atitikimą
numatytiems studijų programos studijų rezultatams;
11.6. svarsto programos studijų ir studentų grįžtamojo ryšio rezultatus, teikia siūlymus dėl
studijų proceso tobulinimo;
11.7. stebi programos studijų išteklių tinkamumą, teikia siūlymus dėl jų atnaujinimo;
11.8. padeda rengti ir aprobuoja programos savianalizes;
11.9. kartu su Rinkodaros skyriumi stebi ir remia studijų programos rinkodarą;
11.10. plėtoja ryšius su programos akademiniais ir socialiniais partneriais;
11.11. stebi studentų ir absolventų karjeros rezultatus, siūlo jų karjeros ugdymo priemones.
IV. DARBO ORGANIZAVIMAS
12. Komiteto darbą organizuoja Programos vadovas. Programos vadovas:
12.1. kasmet rengia studijų programos vystymo planą, teikia jį akademinio padalinio
vadovui tvirtinti ir atsako už jo įgyvendinimą;
12.2. organizuoja studijų programos turinio priežiūrą, programos ir studijų dalykų aprašų
rengimą bei tikslinimą;
12.3. kartu su padalinio vadovu teikia pasiūlymus dėl programos akademinio personalo,
inicijuoja jo kompetencijų tobulinimą;
12.4. kartu su programos vadybininku koordinuoja programos studijų procesą ir akademinę
paramą studentams;
12.5. organizuoja studijų programos kokybės vadybos procesą ir atsako už jo atitikimą
Universiteto teisės aktų nustatytiems reikalavimams;
12.6. stebi studijų programos materialiuosius bei informacinius išteklius, rūpinasi jų
atnaujinimu bei papildymu;
12.7. įgyvendina programos tarptautiškumą;
12.8. skatina ir diegia mokymosi ir dėstymo inovacijas;
12.9. kartu su Rinkodaros skyriumi organizuoja programos rinkodarą;
12.10. palaiko ryšius su studijų programos akademiniais ir socialiniais partneriais;
12.11. analizuoja studentų ir absolventų karjeros rezultatus, įgyvendina jų karjeros ugdymo
priemones;
12.12. vizuoja dokumentus, susijusius su atitinkamos studijos programos įgyvendinimu;
12.13. organizuoja ir vykdo programos vidinę ir išorinę komunikaciją.
13. Komiteto sprendimai priimami posėdžiuose. Posėdžiai gali būti rengiami ir virtualiu
būdu (naudojant elektronines ryšio priemones). Posėdžiai protokoluojami ir pasirašomi Programos
vadovo ir posėdžio sekretorius.
14. Komiteto posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komiteto narių
(įskaitant narius, posėdyje dalyvaujančius elektroninėmis ryšio priemonėmis). Sprendimai priimami
paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, Programos vadovo balsas yra lemiamas.
15. Komiteto posėdžiai yra atviri, juose gali dalyvauti studentai, programoje dėstantys
dėstytojai, socialiniai dalininkai ir kiti asmenys.
16. Vykdydamas savo funkcijas ir įgyvendindamas uždavinius, Komitetas
bendradarbiauja su Universiteto padaliniais.
17. Programos vadovo ir komiteto narių (Universiteto dėstytojų) darbas atlyginamas
Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Komiteto darbą administruoja ir programos vadovo funkcijas įgyvendinti padeda
studijų programos vadybininkas.
V. TEISĖS
19. Vykdydamas savo funkcijas, Komitetas turi teisę:
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Gauti reikalingą informaciją ir administracinę paramą iš Universiteto padalinių;
Komiteto funkcijoms įgyvendinti į pagalbą pasitelkti Universiteto personalą bei
Universiteto partnerius;
19.3. Reikalauti iš programą vykdančio padalinio (padalinių) laiku ir kokybiškai parengti
studijų programų, jų dalykų aprašus, dalykų studijų priemones;
19.4. Programos vadovas turi teisę:
19.4.1. susipažinti su studijų programos (programų) įgyvendinimu susijusiais dokumentais;
19.4.2. gauti informaciją, susijusią su kuruojamos programos studentų studijų duomenimis.
19.1.
19.2.

VI. ATSAKOMYBĖ
20. Komitetas kartu su kitais atsakingais Universiteto padaliniais atsako už:
20.1. Studijų programos turinio ir įgyvendinimo planavimą, stebėseną ir vertinimą;
20.2. Studijų programos personalo parinkimą ir jo kompetencijų tobulinimo inicijavimą,
materialiųjų ir informacinių išteklių poreikio priežiūrą;
20.3. Grįžtamąjį ryšį su studijų programos studentais, absolventais, darbdaviais ir su kitais
socialiniais ir akademiniais partneriais;
20.4. Studijų programos studentų ir klausytojų pritraukimą.
21. Komitetas, įgyvendindamas savo veiklą, vengia bet kokio protekcionizmo ir korupcijos.
VII.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Šie nuostatai gali būti keičiami, pripažįstami netekusiais galios rektoriaus įsakymu.
______________________________________

