Alytaus kolegija skelbia naujos kadencijos Tarybos rinkimus
2017 m. rugsėjo 21 pradedamas kandidatų kėlimas į Alytaus kolegijos Tarybos narių vietas
Tarybos rinkimai Alytaus kolegijoje vyksta vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu (TAR, 2016-0714, Nr. 20555), Alytaus kolegijos statutu (patvirtinta LR Vyriausybės 2011 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr.
1298, LR Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 945 redakcija), Alytaus kolegijos tarybos narių
rinkimų tvarkos aprašu (patvirtinta Akademinės tarybos posėdyje 2017 m. rugsėjo 18 d., protokolo Nr. V341).
Teisę būti keliamu kandidatu į Tarybos narius, taip pat teisę iškelti savo kandidatūrą į Tarybos narius
turi kiekvienas Alytaus kolegijos akademinės bendruomenės narys, kurio nepertraukiamas darbo stažas
kolegijoje, kaip pagrindinėje darbovietėje, yra ne mažesnis kaip 5 metai. Kandidatai turi atstovauti vieną iš
šių sričių:
 studijų vadyba;
 mokslo taikomoji veikla;
 technologijos ir paslaugos regionui;
 tarptautiškumas.
Iškeltas arba savo kandidatūrą iškėlęs asmuo iki 2017 m. spalio 9 d. 17.15 val. privalo pateikti
Kolegijos personalo skyriui dokumentus:
1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
2. Kandidato į Tarybos narius anketą (Tarybos narių rinkimų tvarkos aprašo 1 priedas
http://alytauskolegija.lt/visuomenei/teisine-informacija/).
3. Prašymą, jeigu savo kandidatūrą iškelia pats akademinės bendruomenės narys (Tarybos narių
rinkimų tvarkos aprašo 2 priedas http://alytauskolegija.lt/visuomenei/teisine-informacija/) kandidatuoti į
Tarybos narius, arba sutikimą, jeigu iškelia kiti akademinės bendruomenės nariai (Tarybos narių rinkimų
tvarkos aprašo 3 priedas http://alytauskolegija.lt/visuomenei/teisine-informacija/).
Išsamesnės informacijos prašome teirautis (8 315) 79 411, el. paštu romena.serksniene@akolegija.lt

KOLEGIJOS TARYBOS RINKIMŲ ORGANIZAVIMO GRAFIKAS
Data

Rinkimų veiksmai

Reglamentavimas

2017-09-21 –
2017-10-09

Kandidatų į Tarybos narius kėlimas ir
dokumentų pateikimas Personalo
skyriui

Kandidatai keliami likus ne mažiau kaip 2
mėnesiams iki Tarybos kadencijos
pabaigos, dokumentai pateikiami iki
kandidatų į Tarybos narius kėlimo termino
pabaigos

nuo 2017-10-02
iki 2017-10-06

Atstovų į Konferenciją rinkimas

Ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki
Konferencijos

Iki 2017-10-10

Informacijos pateikimas apie išrinktus
atstovus į Konferenciją (protokolų
išrašai)

2017-10-09

Konferencijos skelbimas

2017-10-10

Kandidatų sąrašo paskelbimas

2017-10-18
2017-10-20

Tarybos narių rinkimai (priklausančių
Alytaus kolegijos personalui)
Informacijos pateikimas ir rezultatų
skelbimas

Ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki
Konferencijos, rezultatai pateikiami per 2
darbo dienas po posėdžio
Ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki
Konferencijos
Ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki
Konferencijos
Konferencija
Per 2 darbo dienas

Kandidatai, priklausantys kolegijos akademinei bendruomenei, turi atstovauti vieną iš šių sričių:
 studijų vadyba;
 mokslo taikomoji veikla;
 technologijos ir paslaugos regionui;
 tarptautiškumas.

Alytaus kolegija skelbia naujos kadencijos Tarybos rinkimus

Skelbiamas viešas konkursas Alytaus kolegijos Tarybos nario pareigoms eiti (Alytaus kolegijos
Akademinės tarybos 2017 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. V3-41).
Tarybos rinkimai Alytaus kolegijoje vyksta vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu (TAR, 2016-0714, Nr. 20555), Alytaus kolegijos statutu (patvirtinta LR Vyriausybės 2011 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr.
1298, LR Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 945 redakcija), Alytaus kolegijos tarybos narių
rinkimų tvarkos aprašu (patvirtinta Akademinės tarybos posėdyje 2017 m. rugsėjo 18 d., protokolo Nr. V341).
Viešame konkurse gali dalyvauti asmenys, nepriklausantys Alytaus kolegijos personalui ir

studentams.
Konkurse gali dalyvauti kandidatai:
1. Turintys aukštąjį išsilavinimą ir ėję arba einantys atsakingas pareigas švietimo, mokslo, kultūros,
viešosios veiklos ar verslo srityse.
2. Turintys žinių bei gebėjimų, padedančių siekti Alytaus kolegijos tikslų bei įgyvendinti jos misiją.
3. Neinantys pareigų kitų aukštųjų mokyklų valdymo ar savivaldos organuose.
4. Esantys nepriekaištingos reputacijos (nepriekaištinga reputacija suprantama taip, kaip apibrėžta
2016 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme Nr. XII-2534).
5. Atstovaujantys vieną iš kolegijos strateginių interesų:
 inžinerija ir (ar) technologijos;
 verslas ir (ar) viešasis sektorius;
 strateginė partnerystė ir (ar) projektų valdymas.
Asmenys, ketinantys dalyvauti konkurse, iki 2017 m. spalio 9 d. asmeniškai arba registruotu laišku
Kolegijos personalo skyriui (206 kab., Studentų g. 17, Alytus) turi pateikti:
1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
2. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Užpildytą kandidato į Tarybos narius anketą (Tarybos narių rinkimų tvarkos aprašo 1 priedas
http://alytauskolegija.lt/visuomenei/teisine-informacija/), prašymą kandidatuoti į Tarybos narius
(Tarybos narių rinkimų tvarkos aprašo 5 priedas http://alytauskolegija.lt/visuomenei/teisine-informacija/).
Išsamesnės informacijos prašome teirautis (8 315) 79 411, el. paštu romena.serksniene@akolegija.lt.
Akademinės tarybos pirmininkė dr. Lina Kankevičienė

KOLEGIJOS TARYBOS NARIŲ, NEPRIKLAUSANČIŲ KOLEGIJOS PERSONALUI IR
STUDENTAMS, RINKIMŲ ORGANIZAVIMO GRAFIKAS
Data

Rinkimų veiksmai

2017-09-21 –
2017-10-09

Kandidatų į Tarybos narius kėlimas ir
dokumentų pateikimas Personalo
skyriui

2017-10-09

Akademinės tarybos posėdžio
skelbimas

2017-10-10

Kandidatų sąrašo paskelbimas

Reglamentavimas

Kandidatai keliami likus ne mažiau kaip 2
mėnesiams iki Tarybos kadencijos
pabaigos, dokumentai pateikiami likus ne
vėliau kaip 5 darbo dienoms iki kandidatų į
Tarybos narius kėlimo termino pabaigos
Ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki
Akademinės tarybos posėdžio dienos
Ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki
Akademinės tarybos posėdžio

Tarybos narių rinkimai
(nepriklausančių Alytaus kolegijos
Akademinės Tarybos posėdis
personalui ir studentams)
Informacijos pateikimas ir rezultatų
2017-10-20
Per 2 darbo dienas
skelbimas
Kandidatai, nepriklausantys kolegijos personalui ir studentams, turi atstovauti vieną iš šių sričių:
 inžinerija ir (ar) technologijos;
 verslas ir (ar) viešasis sektorius;
 strateginė partnerystė ir (ar) projektų valdymas.
2017-10-18

