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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. MČTAU Užsienio kalbų fakulteto (toliau UKF) nuostatai nustato MČTAU Užsienio kalbų 

fakulteto uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimo principus. 

2. Užsienio kalbų fakultetas savo veikloje vadovaujasi MČTAU įstatais, rektorato nutarimais ir šiais 

nuostatais. 

3. Užsienio kalbų fakultetui vadovauja dekanas, skiriamas ir atleidžiamas iš pareigų MČTAU 

rektorato posėdžio nutarimu. 

4. Užsienio kalbų fakulteto klausytojais gali būti senjorai, turintys VSDFV išduotą pensijos gavėjo 

pažymėjimą (pensininko pažymėjimą), užregistruoti MČTAU rektorato nustatyta tvarka ir turintys 

MČTAU klausytojo pažymėjimą. 

5. Užsienio kalbų dėstytojais gali dirbti asmenys, turintys: 

5.1. aukštąjį dėstomos užsienio kalbos išsilavinimą ir tai patvirtinantį diplomą; 

5.2. einamiesiems mokslo metams galiojantį verslo liudijimą; 

6. Pagal MČTAU rektorato patvirtintus „MČTAU Užsienio kalbų fakulteto seniūnų pareiginius 

nuostatus“, klausytojų grupę atstovauja seniūnas. 

7. Užsienio kalbų  užsiėmimai vyksta vieną kartą per savaitę pagal dekanato sudarytą tvarkaraštį. 

8. Mokymasis UKF yra mokamas. 

II. UŽSIENIO KALBŲ FAKULTETO UŽDAVINIAI 

9. Užsienio kalbų fakulteto uždaviniai: 

9.1. organizuoti MČTAU klausytojams užsienio kalbų mokymą, atsižvelgiant į turimą senjorų žinių 

lygį ir pagal tai sudarant grupes; 

9.2. tobulinti fakulteto klausytojų turimas užsienio kalbų žinias ir kalbėjimo įgūdžius; 

10. Užsienio kalbų fakulteto dekanato ( dekano ir prodekanų) funkcijos: 

10.1. supažindinti UKF klausytojus su MČTAU tikslais ir uždaviniais; 

10.2. skatinti UKF klausytojus dalyvauti bendruose projektuose; 

10.3. derinti dėstytojų priėmimo klausimus ir koordinuoti jų veiklą; 



10.4. skatinti ir organizuoti dėstytojų metodinį tobulinimąsi; 

10.5. organizuoti naujų klausytojų priėmimą į UKF; 

10.6. formuoti fakulteto klausytojų grupes, atsižvelgiant į jų turimą kalbos mokėjimo lygį;  

10.7. bendradarbiauti su grupių seniūnais ir koordinuoti jų veiklą; 

10.8. skelbti MČTAU internetiniame puslapyje grupių užsiėmimų tvarkaraštį; 

III. UŽSIENIO KALBŲ FAKULTETO TEISĖS 

11. Užsienio kalbų fakultetas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę: 

11.1. gauti dokumentus ir informaciją, užtikrinančią fakulteto veiklą; 

11.2. naudotis kitomis MČTAU įstatuose ir rektorato nutarimuose numatytomis teisėmis. 

IV. UŽSIENIO KALBŲ FAKULTETO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

12. Užsienio kalbų fakultetui vadovauja dekanas, skiriamas ir atleidžiamas iš pareigų MČTAU 

rektorato posėdžio nutarimu. 

13. Užsienio kalbų fakulteto dekanas: 

13.1. planuoja, organizuoja ir analizuoja fakulteto darbą; 

13.2. atsako už fakultetui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą; 

13.3. kartą per metus atsiskaito rektoratui už fakulteto veiklą; 

13.4. teikia rektoratui siūlymus dėl užsienio kalbos mokymo proceso tobulinimo; 

13.5. vykdo rektorato pavedimus. 

14. Dekanui nesant, jo funkcijas atlieka vienas iš prodekanų, laikinai pavaduojantis dekaną. 

15. Užsienio kalbų fakulteto prodekanai, dekano teikimu, skiriami ir atleidžiami iš pareigų MČTAU 

rektorato posėdžio nutarimu. 

16.Užsienio kalbų fakulteto prodekanai: 

16.1. pagal kompetenciją kuruoja UKF veiklą; 

16.2. bendradarbiauja su grupių seniūnais, suteikia jiems informaciją apie grupės veiklos 

organizavimą, reikiamų dokumentų ( grupių sąrašų, lankomumo) tvarkymą; 

16.3. prižiūri grupių sąrašų ir lankomumo tvarkymą; 

16.4. teikia dekanui siūlymus užsienio fakulteto veiklos organizavimui tobulinti; 

16.5. atsako už savalaikį ir kokybišką pavestų užduočių vykdymą. 

17. Užsienio kalbų fakulteto klausytojai moka: 

17.1. bendrą kasmetinį MČTAU klausytojo mokestį. Mokesčio dydį ir mokėjimo sąlygas nustato ir 

patvirtina MČTAU rektoratas; 



17.2. mėnesinį mokestį UKF dėstytojams už užsienio kalbos mokymą (mokymo paslaugų teikimą). 

Mokesčio dydį nustato UKF taryba. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18. Nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo MČTAU rektorato posėdyje ir galioja iki jų pakeitimo 

(dalinio pakeitimo) datos. 

19. Nuostatai gali būti keičiami dekano teikimu MČTAU rektoratui. 


