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Posėdžio data ir 

Nr. 
Svarstyta Priimti sprendimai 

2014-01-27  

Nr. V3-2 

AK studijų programų, į kurias 

planuojamas priėmimas 2014 metais, 

sąrašo bei priimtųjų skaičiaus 

svarstymas.  

Patvirtintas AK studijų programų, į 

kurias planuojamas priėmimas 2014 

metais, sąrašas. 

Studijų programų Programų sistemos 

(kodas 653I32003) ir Marketingo vadyba 

(kodas 653N20017) svarstymas dėl 

išregistravimo. 

Nutarta studijų programas Programų 

sistemos (kodas 653I32003) ir 

Marketingo vadyba (kodas 

653N20017) išregistruoti. 

2014-02-28  

Nr. V3-5 

AK neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų 

vertinimo ir kompetencijų pripažinimo 

Verslo vadybos studijų programos 

rezultatams tvarkos aprašo svarstymas. 

Patvirtintas AK neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo sistemoje 

įgytų mokymosi pasiekimų 

vertinimo ir kompetencijų 

pripažinimo Verslo vadybos studijų 

programos rezultatams tvarkos 

aprašas. 

2014-03-17  

Nr. V3-6 

AK studentų mobilumo Erasmus 

studijoms ir praktikai užsienyje 

organizavimo ir įgyvendinimo tvarkos 

svarstymas. 

Pavirtinta AK studentų mobilumo 

Erasmus studijoms ir praktikai 

užsienyje organizavimo ir 

įgyvendinimo tvarka. 

AK dėstytojų atestacijos ir konkurso 

pareigoms eiti nuostatų svarstymas. 

Patvirtinti AK dėstytojų atestacijos 

ir konkurso pareigoms eiti nuostatai. 

AK Akademinės tarybos 2013 m. veiklos 

ataskaitos svarstymas. 

Patvirtinta AK Akademinės tarybos 

2013 m. veiklos ataskaita. 

AK atestacijos ir konkurso komisijos 

sudėties. 

Nuspręsta teikti į AK atestacijos ir 

konkurso komisijos sudėtį šias 

kandidatūras: Alytaus kolegijos 

direktorę, docentę Danutę 

Remeikienę, direktoriaus 

pavaduotoją akademinei veiklai, 

lektorę Jurgitą Merkevičienę, 

Informacijos ir ryšių technologijų 

fakulteto dekanę, docentę dr. Liną 

Kankevičienę, Vadybos fakulteto 

dekanę, lektorę Mildą Budrienę, 

UAB „Atea“ regioninių projektų 

vadovą Algirdą Klimavičių. 

2014-03-27  

Nr. V3-7 

AK rengiamos studijų programos 

Tarptautinis verslas studijų plano 

svarstymas.  

Patvirtintas AK rengiamos studijų 

programos Tarptautinis verslas 

studijų planas.  

2014-04-04  

Nr. V3-8 

AK rengiamos studijų programos Maisto 

produktų technologija studijų plano 

svarstymas. 

Patvirtintas AK rengiamos studijų 

programos Maisto produktų 

technologija studijų planas. 



Posėdžio data ir 

Nr. 
Svarstyta Priimti sprendimai 

2014-04-09  

Nr. V3-8 

AK studentų priėmimo taisyklių 

svarstymas.  

Patvirtintos AK studentų priėmimo 

2014 metais taisyklės. 

AK dėstytojų atestacijos ir konkurso 

pareigoms eiti nuostatų svarstymas. 

Patvirtinti koreguoti AK dėstytojų 

atestacijos ir konkurso pareigoms 

eiti nuostatai. 

AK Strateginės veiklos plano 

svarstymas. 

Pritarta AK Strateginės veiklos 

plano projektui. 

Direktorės Danutės Remeikienės 

kasmetinių atostogų grafiko svarstymas. 

Patvirtintas AK direktorės Danutės 

Remeikienės atostogų grafikas. 

2014-04-16  

Nr. V3-12 

AK naujos studijų programos Maisto 

produktų technologija aprašo svarstymas. 

Patvirtintas naujos studijų 

programos Maisto produktų 

technologija aprašas. 

AK naujos studijų programos 

Tarptautinis verslas aprašo svarstymas. 

Patvirtintas naujos studijų 

programos Tarptautinis verslas 

aprašas. 

Studijų programos Transporto ir 

logistikos verslas koreguoto studijų 

plano svarstymas.  

Patvirtintas studijų programos 

Transporto ir logistikos verslas 

koreguotas studijų planas. 

2014-06-20  

Nr. V3-33 

AK Laisvai pasirenkamų dalykų studijų 

organizavimo tvarkos svarstymas. 

Patvirtinta AK Laisvai pasirenkamų 

dalykų studijų organizavimo tvarka. 

2014-08-25  

Nr. V3-35 

Studijų programų IST, VV, ĮĮA, MDLT, 

ATE, SIS studijų planų projektų 

svarstymas. 

Patvirtinti studijų programų IST, 

VV, ĮĮA, MDLT, ATE, SIS studijų 

planai. 

Terminuotų darbo sutarčių su asmenimis, 

įgijusiais teisę į senatvės pensiją, terminų 

svarstymas. 

Patvirtintas lektoriams Aurelijai 

Goravičienei, Mildai Budrienei, 

Kaziui Riaubai, Liudai Neringai 

Čižinauskienei ir Romaldui Miliui 

terminuotų darbo sutarčių terminas 

iki 2015 m. rugpjūčio 31d. 

Pritarimo priimti į docentų pareigas 

svarstymas. 

Pritarta direktorei, Vadybos ir 

administravimo katedros docentei 

Danutei Remeikienei suteikti 

docentės pareigas iki 2015 m. 

rugpjūčio 31d. 

2014-10-07  

Nr. V3-37 

Akademinės tarybos sekretoriaus 

rinkimas. 

Akademinės tarybos sekretoriumi 

išrinktas Sigitas Naruševičius. 

AK katedrų vedėjų kandidatūrų 

tvirtinimo 2014 – 2015 mokslo metams 

svarstymas. 

Patvirtinti katedrų vedėjai 2014–

2015 mokslo metams: Finansų ir 

buhalterinės apskaitos katedros 

vedėjas – lektorius Sigitas 

Naruševičius; Vadybos ir 

administravimo katedros vedėja – 

lektorė Aurelija Goravičienė; 

Inžinerijos katedros vedėja – lektorė 

Ingrida Brazionienė; Bendrųjų 

dalykų katedros vedėja – lektorė 

Valė Zdanavičienė; Informacijos 

sistemų katedros vedėjas – lektorius 

Gintautas Stonys. 



Posėdžio data ir 

Nr. 
Svarstyta Priimti sprendimai 

Studentų priėmimo į AK 2015 ir 2016 

metų sąlygų svarstymas. 

Patvirtintos studentų priėmimo į AK 

2015 ir 2016 metų sąlygos bei jas 

patalpinti AK tinklalapyje. 

Atnaujintų AK savarankiškų ir 

baigiamųjų darbų rengimo metodinių 

reikalavimų svarstymas.  

Patvirtinti AK savarankiškų ir 

baigiamųjų darbų rengimo 

metodiniai reikalavimai bei pateikti 

vertimui anglų kalba. 

Atnaujintos AK vėliavos, ženklų ir kitų 

atributų naudojimo tvarkos svarstymas.  

Patvirtinta AK vėliavos, ženklų ir 

kitų atributų naudojimo tvarka. 

Laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo 

svarstymas.  

Laisvai pasirenkamųjų dalykų 

sąrašo svarstymą atidėtas ir įsakymu 

patvirtinta darbo grupė iki 2014-10-

10 turi pateikti laisvai 

pasirenkamųjų dalykų studijų 

organizavimo tvarkos pakeitimus. 

2014-11-24  

Nr. V3-40 

Atnaujintos AK laisvai pasirenkamų 

dalykų studijų organizavimo tvarkos 

svarstymas. 

Patvirtinta AK laisvai pasirenkamų 

dalykų studijų organizavimo 

tvarkabei patalpinta AK 

tinklalapyje.  
 


