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ALYTAUS KOLEGIJOS

GINdU KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Alytaus kolegijos (toliau - Kolegija) Gindq komisijos (toliau - Komisija),

nagrinejandios studentq ir administracijos ar kitq darbuotojq gindus, susijusius su mokslo ir studijq

veikla, darbo reglamentas (oliau - Reglamentas) reglamentuoja Komisijos sudarymo, skundq

pateikimo, gindq nagrinejimo, sprendimq pridmimo ir jq rykdymo tvark4.

2. Komisija nagrineja praiymus ir skundus d6l gindq, susijusir| su mokslo ir studijq

veikla, tarp Kolegijos studentq ir Kolegijos administracijos ar kitq darbuotojq, iSskyrus gindus del

akademines etikos ir gindus del darbo santykiq.

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijq istatymu,

Alytaus kolegijos Statutu, kitais Lietuvos Respublikos istatymais, Siuo Reglamentu ir kitais lokaliais

Kolegijos teises aktais.

II SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

4. Komisija sudaroma trejiems metams i5 5e3iq nariq, i5 jq 3 - Kolegijos administracijos

darbuotojai,3 - Studentq atstolybes deleguoti atstovai. Komisijos nariq kadencijq skaidius yra

neribojamas. Gindq komisijos sudeti, pritarus Akademinei tarybai, tvirtina direktorius. { Komisij4

gali biiti skiriami ir kiti savaranki5kas funkcijas vykdantys Kolegijos darbuotojai.

5. Komisijos posedis yra teisdtas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip 2/3 Komisijos

nariq, o sprendimai priimami daugiau kaip puses dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. Komisijos

posedziai yra uZdari.

6. Komisijos pirminink4 paprasta balsq dauguma renka jos nariai. Komisijos sekretoriq,

kuris nera Komisijos narys, isakymu skiria direktorius.

7. Komisijos pirmininkas vadovauja komisijos posedZiams, skiria posedZio datq ir

viet4, kontroliuoja priimtq sprendimq rykdym4.

8. Komisijos sekretorius, priemgs ir uZregistravgs gaut4 skund4, per vien4 darbo dien4

perduoda ji Komisijos pirmininkui.

9. Per 15 kalendoriniq dienq nuo skundo gavimo Komisijos pirmininkas kviedia

Komisijos posedi. Apie posedZio viet4 ir laik4 ne veliau kaip prieS l0 kalendoriniq dienq gindo Salys



informuojamos ra5tu. Komisijos sekretorius priima ir registruoja pra5ymus ir skundus, Komisijos

pirmininko nurodymu surenka jq nagrinejimui reikalingus dokumentus ir kitus irodymus, prane5a

Komisijos nariams ir parei5kejui pra3ymo nagrinejimo laik4 ir viet4, raSo Komisijos posedZio

protokol4, parengia ir iteikia suinteresuotiems asmenims pos6dZiq protokolq israsus, nutarimus,

atlieka kitus Komisijos pirmininko pavedimus.

10. Komisijos sprendimas lsigalioja kit4 dien4 po jo priemimo.

III SKYRIUS

SKUNDV PATEIKIMAS

11. PraSymus ar skundus Komisijai gali pateikti kiekvienas Kolegijos studentas ar

klausytojas, kuris mano, kad jo teises yra paieidLianos. Pra5ymai ar skundai gali buti pateikti ne

veliau kaip per vienq m6nesi nuo tos dienos, kuri4 paZeidimas padarl'tas ar paai5kdjo. Sis terminas,

esant svarbioms termino praleidimo prieZastims ir mot,'vuotam pareiSkejo pra5ymui, Komisijos

sprendimu gali blti atnaujintas, jeigu nuo paZeidimo padarymo ar paai5kejimo nepraejo daugiau nei

SeSi menesiai.

12. Pra5yme arba skunde turi blti nurodyta:

12.1. Parei5k6jo vardas, pavarde, studijq programa, kursas, grupe, adresas;

12.2. Apibtidintas Kolegijos teises akto paZeidimas bei nurodyta ir prideta turima

informacija ar nurodytos aplinkybes, patvirtinandios paZeidimo padarymo faktQ;

1 2.3. Konkretus parei5kejo suformuluotas reikalavimas;

12.4. Para3as ir data.

IV SKYRIUS

GINEU NAGRINEJIMAS, SPRENDIMU PRIEMIMAS IRJU VYKDYMAS

13. Komisija gaut4 praSym4 turi iSnagrineti ir sprendim4 priimti per 30 (trisde5imt)

kalendoriniq dienq nuo jo iregistravimo datos. Jeigu nagrindjamas pra5ymas, kurio iSnagrinejimui

reikia surinkti papildomus dokumentus, kitus irodymus, motyvuotu Komisijos nutarimu jo

nagrindjimo terminas gali buti pratgstas, bet ne ilgiau kaip iki 15 darbo dienq.

14. Komisija sprendim4 priima dalyvavusiq posddyje nariq balsq dauguma. Komisijos

nariams nesutarus, lemia Komisijos pirmininko balsas.

15. I3nagrindjusi praSym4, Komisija priima sprendim4, kuriuo konstatuojamas

paZeidimo ar jo nebuvimo faktas.

16. Komisijos nariams draudZiama vie5inti Komisijos posedZio metu i5sakytas

nuomones ir konkrediq Komisijos nariq balsavimo rezultatus.



17. Komisijos sekretorius Komislios pirmininko ir posedZio sehetoriaus pasiraiyq

sprendim4 per tris darbo dienas pasira5ytinai iteikia pareiSkejui, Kolegijos direktoriui bei kitiems

suinteresuotiems asmenims.

18. Savo sprendimuose ir rekomendacliose Komisija gali pateikti Kolegijos

administracijai pasitrlymus d€l mokslo ir studijq veiklos organizavimo tobulinimo.

19. Komisijos sprendimas ya privalomas ir turi biiti ivykdytas ne v€liau kaip per

penkias darbo dienas nuo jo nuora5o gavimo dienos, jeigu padiame sprendime nenurodyta kitokia

ivykdymo data.

20. Komisijos sprendimas Kolegijoje yra galutinis.

21. Jeigu gindo Saliq netenkina priimtas spendimas, toliau gindai nagrin€jami Lietuvos

Respublikos istatymq nustat5rta tvarka.

WSKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Komisijos Reglament4 tvirtina Kolegiios Akademind taryba ir jis isigalioja nuo

patvirtinimo datos.


