KOLEGIJOS TARYBOS POSĖDŽIO (PROTOKOLO NR. KT-2),
VYKUSIO, 2015-05-27 10.00 VAL.,
NUTARIMAI
1. SVARSTYTA. Dėl studijų kainos gretutinėms studijoms nustatymo.
NUTARTA. Patvirtinti studentams, nuo 2015 m. rugsėjo 1 dienos papildomai pasirinkusiems
studijuoti gretutines studijų krypties (šakos) studijų programą, kaina už gretutinės studijų kryptie (šakos)
studijų programą apskaičiuojama šios studijų programos vieno kredito kainą dauginant iš kreditų skaičiaus.
2. SVARSTYTA. Dėl studijų kainos mažinimo Panevėžio kolegijos darbuotojams.
NUTARTA.
1. Leisti sumažinti studijų kainą 80 proc. Panevėžio kolegijos darbuotojams studijuojantiems
Panevėžio kolegijoje tiesiogiai su užimamomis pareigomis susijusioje studijų programoje. Su darbuotuoju
turi būti pasirašomas darbo sutarties pakeitimas, kad darbuotojui pareiškus norą nutraukti darbo santykius
studijų laikotarpiu arba baigus studijas per vienerių metų laikotarpį, sumažinta studijų kainos dalis turi būti
kompensuota darbdaviui.
3. SVARSTYTA. Dėl įmokų tiesiogiai nesusijusių su studijų programų įgyvendinimu dydžių
nustatymo direktoriaus įsakymais.
NUTARTA. Deleguoti direktoriui teisę įsakymu tvirtinti dydžius įmokų, tiesiogiai nesusijusių su
studijų programų įgyvendinimu.
4. SVARSTYTA. Dėl ilgalaikio turto nurašymo.
NUTARTA:
1. Leisti nurašyti pagal ilgalaikį materialų turtą pagal sąrašą.
2. Leisti nurašyti pagal ilgalaikį nematerialų turtą pagal sąrašą.
Informaciniai klausimai:
1. SVARSTYTA.Panevėžio kolegijos valdymo struktūros tobulinimo aspektų tyrimo eiga.
NUTARTA. Įpareigoti direktorių pateikti tyrimo rezultatų analizę iki kito planuojamos tarybos
posėdžio 2015 m. spalio 7 d.
2. Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos tarybos 2015 m. balandžio 1 d. raštas.
NUTARTA:
1. Kolegijos veiklos ir finansinio audito inicijavimas yra Švietimo ir mokslo ministerijos
prerogatyva, todėl reikia laukti Ministerijos sprendimo.
2. Įpareigoti kolegijos vyriausiąją buhalterę parengti Tarybos nariams išsamią informaciją apie
Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo užmokestį už 2014 m., paskirstant darbuotojus pagal užimamas
pareigybes ir darbuotojų grupes.
2. SVARSTYTAPanevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos tarybos 2015 m. gegužės 5 d.
raštas.
NUTARTA. Taryba pagal pateiktus dokumentus konstatuoja, kad Panevėžio kolegijos Profesinės
sąjungos nariai direktoriaus 2015 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V1-66 buvo įtraukti į darbo grupę,
atsakingą už tyrimo įvykdymą, parengė klausimyną ir aktyviai dalyvauja tyrimo eigoje.

