Nariai

Narystė

Dokumentacija
Savo darbe vadovaujasi Fakulteto tarybos
reglamentu. Tarybos sudėtis, funkcijos ir
kitos nuostatos reglamentuotos Vilniaus
kolegijos menų ir kurybinių technologijų
fakulteto nuostatuose, Vilniaus kolegijos
statute.

Kontaktas
Deleguotas studentas yra
įpareigotas studentų atstovybei
pateikti ataskaita apie tarybos
veiklą.

Fakulteto taryba

Rachelė Škulevičiūtė AD16; Augustė Snarskytė KV16.

Fakulteto studentų atstovybė skiria po
vieną atstovą iš kiekvienos studijų
programos. Studentai turi sudaryti ne
mažiau kaip 10 procentų fakulteto
tarybos narių.

Studijų programos komisija

Sandra Basetamur KV16 (Kultūrinės veiklos vadyba); Gintarė Liseckaitė PM15
(Populiarioji muzika); Greta Nogobodytė MZ15 (Muzikinis teatras); Vincenta guraukaitė
SM 16 (Šokio pedagogika); Ugnė Murauskaitė SD14 (Šukuosenų dizainas); Julija
Matulevičiūtė AG16 (Aprangos technologijos ir verslas); Eglė Skinderytė AD15 (Aprangos
dizainas); Laimutė Lelevaitė IV14 (Įvaizdžio dizainas).

Komisijoje dalyvauja vienas studentas,
fakulteto studentų atstovybės
deleguotas narys. Kiekvienai studijų
programai atstovauja vienas tos studijų
programos studentas.

Darbą reglamentuoja studijų programos
komiteto nuostatai.

Pateikti ataskaita apie komisjos
veiklą paprašius.

Erasmus+ komisija

Elena Balčiūnaitytė KV14A; Simona Grigaliūnaitė KV14.

Dalyvauja vienas studentas, dažniausiai
MTF SA pirmininkas.

Jų darbas nėra reglamentuotas tiksliam
dokumente.

Deleguotas studentas yra
įpareigotas studentų atstovybei
pateikti ataskaita apie komisjos
veiklą.

Dėstytojų atestacinė komisija

Rachelė Škulevičiūtė AD16; Gintarė Verseckaitė KV16; Aistė - Marija Liubinaitė SM14.

Dalyvauja du studentai,vienas iš jų
atstovauja DTF (buvusį dizaino
technologijų fakultetą) ir MEF (buvusį
menų fakultetą).

Akreditacijos tvarka

Studijų ir kokybės komisija

Rachelė Škulevičiūtė AD16

Dalyvauja vienas studentas, dažniausiai
MTF SA pirmininkas.

Darbą reglamentuoja studijų programos ir
kokybės komiteto nuostatai.

Studijų programos savianalizės rengimo grupė

Rachelė Škulevičiūtė AD16 (Aprangos dizainas); Gintarė Liseckaitė PM15 (Populiarioji
muzika); Greta Nogobodytė MZ15 (Muzikinis teatras); Aistė - Marija Liubinaitė SM 14
(Šokio pedagogika); Ugnė Murauskaitė SD14 (Šukuosenų dizainas); Julija Matulevičiūtė
AG16 (Aprangos technologijos ir verslas); Eglė Skinderytė AD15 (Aprangos dizainas);
Laimutė Lelevaitė IV14 (Įvaizdžio dizainas).

Erasmus mainų programos atrankos komisija

Elena Balčiūnaitytė KV14A; Simona Grigaliūaitė KV14.

Studentų studijų rezultatų palyginimo komisija

Simona Grigaliūnaitė KV14; Neda Kelpšaitė AG15; Aistė - Marija Liubinaitė SM 14.

Premijų skyrimo studentams mokslų rengimo grupė

Rachelė Škulevičiūtė AD16.

Pateikti ataskaita apie tarybos
veiklą paprašius.

Dalyvauja du studentai,vienas iš jų
atstovauja DTF (buvusį dizaino
technologijų fakultetą) ir MEF (buvusį
menų fakultetą).
Dalyvauja du studentai,vienas iš jų
atstovauja DTF (buvusį dizaino
technologijų fakultetą) ir MEF (buvusį
menų fakultetą).

Jų darbas nėra reglamentuotas tiksliam
dokumente.

Pateikti ataskaita apie komisijos
veiklą paprašius.

Nėra reglamentuotas

Atskaitomybė

Deleguoti studentai yra
įpareigoti studentų atstovybei
pateikti ataskaita apie komisijos
veiklą.
Deleguoti studentai yra
įpareigoti studentų atstovybei
pateikti ataskaita apie mokslų
rengimo gruopės veiklą.

Atstovavimas

Kiekvieną atradienį
13.00 val.

Pagal poreikį.

Pagal poreikį.
(Atranka vyksta
Erasmus studijų
programai ir
Erasmus praktikų
programai).

Deleguotas studentas
praneša MTF SA apie
Vyksta kas 5 metus.
susirikimo datą ne
veliau kaip prieš 3
Nėra niekur paskelbta, jei yra
dienas. Studentas
Deleguotas studentas yra
poreikis gauti informaciją
atsotvauja MTF
įpareigotas studentų atstovybei
gali kreiptis į MTF SA
studentų nuomonę
Į metus vieną kartą.
pateikti ataskaita apie komisijos
pirmininkę
susirinkime. Praėjus
veiklą.
susirinkimui per vieną
savaitę organizuojamas
MTF SA susirinkimas su
deleguotu studentu.

Jų darbas nėra reglamentuotas tiksliam
dokumente.

Dalyvauja vienas studentas, dažniausiai
MTF SA pirmininkas.

SA įsitraukimas

Deleguotas studentas yra
įpareigotas studentų atstovybei
pateikti ataskaita apie komisijos
veiklą.

Dalyvauja iš kiekvienos studijų
programos, po vieną studentą.

Nėra reglamentuotas

Viešumas

Į metus vieną kartą.

Pagal poreikį.
(Atranka vyksta
Erasmus studijų
programai ir
Erasmus praktikų
programai).
Į metus vieną kartą.

Į metus du kartus.

Studentų atstovai
tarybos/komisijos metu remiasi
studentų apklausomis ir
analizėmis, studentų nuomone ir
poreikiais. Esant poreikiui
padaryti studentų apklausą
kreipiamasi į MTF SA socialinių ir
akademinių reikalų
koordinatorę. Jeigu studentų
atstovas negali dalyvauti tarybos
susirinkime privalo deleguoti kitą
asmenį(delegavimo raštą sudaro
MTF SA).

