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I. BENDROSIOS  NUOSTATOS 

 

1. Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto (toliau – MČTAU) Informacinių technologijų 

fakulteto (toliau – Fakultetas) savanorių grupė „IT mentoriai“ (toliau – Grupė) yra Fakulteto 

savanoriškumo principu veikiantis padalinys. 

2. Savo veikloje Grupė vadovaujasi MČTAU Rektorato nutarimais, šiais nuostatais, Fakulteto 

dekano bei Grupės vadovo pavedimais. 

3. Grupės buveinė – MČTAU patalpos. 

 

II. GRUPĖS VEIKLA, TIKSLAI IR FUNKCIJOS 

 

4. Grupės veikla yra MČTAU klausytojų mokymas ir konsultavimas kompiuterių bei išmaniųjų 

įrenginių naudojimo kasdieninėje veikloje klausimais, supažindinimas su naujausiomis 

informacinėmis technologijomis (toliau – IT).  

5. Grupės tikslas – pagalba MČTAU klausytojams įsisavinant mokymų metu įgytas žinias, 

informacinio raštingumo gerinimas, praktinių IT įgūdžių tobulinimas. 

6. Įgyvendinant 6 punkte nurodytą tikslą, Grupei keliami šie uždaviniai: 

6.1. gerinti MČTAU klausytojų informacinio išprusimo lygį ir padėti praktiškai taikyti teorinių 

mokymų metu įgytas žinias; 

6.2. supažindinti MČTAU klausytojus su naujausiomis technologijomis ir šiuolaikine įranga ir 

padėti išmokti jomis naudotis; 

6.2. padėti išmokti kasdienėje veikloje naudotis elektroninėmis sistemomis, programomis, kitomis 

elektroninėmis galimybėmis; 

6.3. sudaryti sąlygas Grupės narių savarankiškam mokymuisi. 

7. Siekdama įgyvendinti iškeltus uždavinius Grupė atlieka šias funkcijas: 

7.1. inicijuoja ir organizuoja kursus, seminarus, diskusijas, konsultacijas mobiliųjų bei 

stacionariųjų IT įrenginių naudojimo  klausimais; 

7.2. padeda MČTAU klausytojams įsisavinti IT žinias ir išmokti sėkmingai jas taikyti kasdieninėje 

veikloje, konsultuoja juos asmeniškai; 

7.3. skelbia informaciją apie renginius MČTAU svetainėje; 

7.4. dalyvauja MČTAU organizuojamose programose, mokymuose, seminaruose ar projektuose, 

susijusiuose su Grupės veikla. 

 

III. GRUPĖS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

8. Grupė turi teisę: 

8.1. naudotis MČTAU patalpomis ir įranga savo veiklai vykdyti; 

8.2. viešinti savo veiklą MČTAU interneto svetainėje ar kitose žiniasklaidos  priemonėse; 

8.3 organizuoti ir vesti mokymus, seminarus,  paskaitas ir kitus viešus renginius su IT susijusiais 

klausimais; 

9. Grupė, vykdydama savo funkcijas, privalo: 



9.1. sudaryti sąlygas Grupės nariams susipažinti su veiklos planais, numatytais renginiais; 

9.2. užtikrinti savo narių asmens duomenų apsaugą; 

9.3. sąžiningai ir garbingai padėti MČTAU klausytojams suprasti ir pritaikyti mokymuose,      

seminaruose įgytas žinias; 

9.4. saugoti ir tausoti MČTAU patalpas, įrangą ir mokymosi priemones; 

9.5. savarankiškai studijuoti naujas IT bei mokytis naudotis jomis. 

10. Grupė gali turėti ir kitas teises bei pareigas, neprieštaraujančias MČTAU įstatams bei šiems 

nuostatams. 

 

IV. NARYSTĖ GRUPĖJE 

 

11. Grupės nariais gali tapti MČTAU klausytojai, pareiškę norą dalyvauti savanoriško mokymo 

IT temomis veikloje ir įrašyti į Grupės narių sąrašą, kurį vieneriems mokslo metams tvirtina 

Fakulteto dekanas.  

12. Grupės nariai turi teisę: 

12.1. balsuoti, kai klausimai sprendžiami balsavimu; 

12.2. naudotis Grupės teikiamomis paslaugomis; 

12.3. dalyvauti visuose Grupės renginiuose; 

12.4. būti renkami į Grupės valdymo organus (Grupės vadovas); 

12.5. teikti pasiūlymus ir pageidavimus Grupės vadovui; 

12.6. rengti ir siūlyti veiklos planus, programas ir projektus; 

12.7. kvalifikacijos kėlimo bei konsultavimo tikslais naudotis MČTAU kompiuterinės klasės 

įranga; 

12.8. organizuoti ir pravesti mokymus, seminarus, kursus bei kitus užsiėmimus pagal savo 

kuruojamą sritį; 

12.9. dalyvauti klausytojo teise visuose su IT susijusiuose mokymuose, seminaruose, kursuose bei 

kituose  užsiėmimuose; 

12.10. pasitraukti iš Grupės veiklos, apie tai pranešus Grupės vadovui. 

13. Grupės nariai privalo: 

13.1. vykdyti fakulteto Dekano bei Grupės vadovo nutarimus, pavedimus, dalyvauti įgyvendinant 

juose numatytas priemones; 

13.2. vadovautis MČTAU reglamentu, įstatais, Rektorato nutarimais ir kt.; 

13.3. dalyvauti MČTAU klausytojams organizuojamuose IT mokymuose, seminaruose, kursuose 

korepetitoriaus teise pagal savo kuruojamą sritį; 

13.4. konsultuoti MČTAU klausytojus savo kuruojamos srities klausimais; 

13.5. saugoti ir tausoti MČTAU įrangą ir mokymosi priemones; 

13.6. laikytis Grupės nuostatų; 

13.7. pasitraukiant iš Grupės veiklos grąžinti jam priskirtą MČTAU kompiuterinės klasės įrangą. 

 

V. GRUPĖS VALDYMAS 

 

14. Grupei vadovauja Grupės vadovas, kurį vieneriems metams balsavimu išrenka Grupės nariai. 

15. Grupės nutarimai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė Grupės narių. 

16. Jeigu Grupės vadovas laikinai negali eiti savo pareigų, jį pavaduoja laikinai paskirtas Grupės 

narys arba Fakulteto dekanas. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS 

 

17. Grupės veiklą organizuoja ir veiklos dokumentus tvarko Grupės vadovas arba jo įgaliotas 

asmuo.  

18. Grupės veiklos priežiūrą vykdo Fakulteto dekanas. 

____________________________________ 


