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ALYTAUS KOLEGIJOS
GINdU KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Alytaus kolegijos (toliau - Kolegija) Gindq komisijos (toliau - Komisija),
nagrinejandios
studentqir administracijos
ar kitq darbuotojqgindus,susijusiussu moksloir studijq
veikla, darbo reglamentas(oliau - Reglamentas)
reglamentuojaKomisijos sudarymo,skundq
pateikimo,gindqnagrinejimo,sprendimqpridmimoir jq rykdymo tvark4.
2. Komisija nagrinejapraiymusir skundusd6l gindq,susijusir|su moksloir studijq
veikla,tarp Kolegijosstudentqir Kolegijosadministracijos
ar kitq darbuotojq,iSskyrusgindusdel
akademines
etikosir gindusdel darbosantykiq.
3. Komisijasavoveiklojevadovaujasi
LietuvosRespublikos
moksloir studijqistatymu,
AlytauskolegijosStatutu,kitaisLietuvosRespublikos
ir kitaislokaliais
istatymais,SiuoReglamentu
Kolegijosteisesaktais.
II SKYRIUS
KOMISIJOS SUDARYMASIR DARBO ORGANIZAVIMAS
4. Komisijasudaroma
trejiemsmetamsi5 5e3iqnariq,i5jq 3 - Kolegijosadministracijos
darbuotojai,3- Studentqatstolybesdeleguotiatstovai.Komisijos nariq kadencijqskaidiusyra
neribojamas.
Gindq komisijossudeti,pritarusAkademineitarybai,tvirtina direktorius.{ Komisij4
gali biiti skiriamiir kiti savaranki5kas
funkcijasvykdantysKolegijosdarbuotojai.
5. Komisijosposedisyra teisdtas,jei jame dalyvaujane maZiaukaip 2/3 Komisijos
nariq,o sprendimaipriimami daugiaukaip pusesdalyvaujandiqnariq balsqdauguma.Komisijos
posedziaiyra uZdari.
6. Komisijospirminink4paprasta
balsqdauguma
renkajos nariai.Komisijossekretoriq,
kurisneraKomisijosnarys,isakymuskiriadirektorius.
7. Komisijos pirmininkasvadovaujakomisijosposedZiams,
skiria posedZiodatq ir
viet4,kontroliuojapriimtq sprendimqrykdym4.
priemgsir uZregistravgs
gaut4skund4,per vien4darbodien4
8. Komisijossekretorius,
ji Komisijospirmininkui.
perduoda
9. Per 15 kalendoriniqdienq nuo skundo gavimo Komisijos pirmininkaskviedia
Komisijosposedi.Apie posedZioviet4ir laik4neveliaukaipprieSl0 kalendoriniqdienqgindoSalys

priima ir registruojapra5ymusir skundus,Komisijos
informuojamosra5tu.Komisijos sekretorius
pirmininko nurodymu surenkajq nagrinejimui reikalingusdokumentusir kitus irodymus,prane5a
Komisijos nariamsir parei5kejuipra3ymonagrinejimolaik4 ir viet4, raSoKomisijos posedZio
protokol4,parengiair iteikia suinteresuotiems
asmenimspos6dZiqprotokolqisrasus,nutarimus,
atliekakitus Komisijospirmininkopavedimus.
10. Komisijossprendimas
lsigaliojakit4 dien4pojo priemimo.
III SKYRIUS
SKUNDV PATEIKIMAS
11. PraSymusar skundusKomisijai gali pateikti kiekvienasKolegijos studentasar
klausytojas,kuris mano, kad jo teisesyra paieidLianos. Pra5ymaiar skundai gali buti pateikti ne
veliaukaip per vienqm6nesinuo tos dienos,kuri4 paZeidimas
padarl'tasar paai5kdjo.Sisterminas,
esantsvarbiomstermino praleidimoprieZastimsir mot,'vuotampareiSkejopra5ymui,Komisijos
jeigu nuopaZeidimopadarymoar paai5kejimonepraejodaugiaunei
sprendimugali blti atnaujintas,
SeSimenesiai.
12. Pra5ymearbaskundeturi blti nurodyta:
12.1.Parei5k6jo
vardas,pavarde,studijqprograma,kursas,grupe,adresas;
12.2.ApibtidintasKolegijosteisesakto paZeidimasbei nurodytair prideta turima
paZeidimopadarymofaktQ;
informacijaar nurodytosaplinkybes,patvirtinandios
12.3.Konkretusparei5kejo
suformuluotas
reikalavimas;
12.4.Para3as
ir data.
IV SKYRIUS
GINEU NAGRINEJIMAS, SPRENDIMUPRIEMIMAS IRJU VYKDYMAS
13. Komisija gaut4praSym4turi iSnagrinetiir sprendim4priimti per 30 (trisde5imt)
kalendoriniqdienqnuo jo iregistravimodatos.Jeigunagrindjamas
pra5ymas,kurio iSnagrinejimui
reikia surinkti papildomus dokumentus,kitus irodymus, motyvuotu Komisijos nutarimu jo
nagrindjimoterminasgali buti pratgstas,
betne ilgiaukaip iki 15darbodienq.
priimadalyvavusiqposddyjenariqbalsqdauguma.
14. Komisijasprendim4
Komisijos
nariamsnesutarus,
lemiaKomisijospirmininkobalsas.
15. I3nagrindjusipraSym4,Komisija priima sprendim4,kuriuo konstatuojamas
paZeidimoarjo nebuvimofaktas.
16. Komisijos nariams draudZiamavie5inti Komisijos posedZiometu i5sakytas
nuomones
ir konkrediqKomisijosnariqbalsavimorezultatus.

17. Komisijos sekretoriusKomislios pirmininko ir posedZiosehetoriauspasiraiyq
sprendim4per tris darbo dienaspasira5ytinaiiteikia pareiSkejui,Kolegijos direktoriui bei kitiems
suinteresuotiems
asmenims.
18. Savo sprendimuose ir rekomendacliose Komisija gali pateikti Kolegijos
administracijaipasitrlymusd€l mokslo ir studijqveiklos organizavimotobulinimo.
19. Komisijos sprendimasya privalomas ir turi biiti ivykdytas ne v€liau kaip per
penkiasdarbo dienasnuo jo nuora5ogavimo dienos,jeigu padiamesprendimenenurodytakitokia
ivykdymo data.
20. Komisijos sprendimasKolegijoje yra galutinis.
21. Jeigugindo Saliqnetenkinapriimtas spendimas,toliau gindai nagrin€jamiLietuvos
Respublikosistatymqnustat5rta
tvarka.
WSKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Komisijos Reglament4tvirtina Kolegiios Akademindtaryba ir jis isigalioja nuo
patvirtinimo datos.

