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Posėdžio data ir 

Nr. 
Svarstyta Priimti sprendimai 

2016-01-20  

Nr. V3-1 

Apeliacijų teikimo ir nagrinėjamo 

tvarkos aprašo svarstymas. 

Alytaus kolegijos apeliacijų teikimo 

ir nagrinėjimo tvarkos projektą 

grąžinti rengimo grupei tobulinimui. 

Finansų studijų programos tolesnio 

vykdymo svarstymas. 

Atsisakyti realizuoti Finansų studijų 

programą kaip nerentabilią, prašant 

SKVC pratęsti jos akreditacijos 

terminą iki bus išleista paskutinė 

absolventų laida. 

2016-2017 mokslo metų priėmimo 

studijų programų su studentų skaičiumi 

jose svarstymas. 

Patvirtintas 2016–2017 mokslo 

metų priėmimo studijų programų ir 

numatomo studentų skaičiaus jose 

planas. 

Mažiausio stojamojo balo stojantiesiems 

2016 metais svarstymas. 

Patvirtintas mažiausio stojamojo 

balo stojantiesiems 2016 metais į 

Alytaus kolegiją dydis – 1,2. 

Direktorės Danutės Remeikienės 

kasmetinių atostogų grafiko svarstymas. 

Patvirtintas direktorės Danutės 

Remeikienės kasmetinių atostogų 

grafikas. 

AK Ginčų komisijos sudėties 

svarstymas. 

Nutarta pritarti pateiktoms Sigito 

Naruševičiaus, Jurgitos 

Merkevičienės, Romenos 

Šerkšnienės, Gretos Rauličkytės, 

Lauros Bendoriūtės ir Ingridos 

Aleksevičiūtės kandidatūroms į 

Ginčų komisiją. 

2016-02-24  

Nr. V3-14 

Apeliacijų teikimo ir nagrinėjamo 

tvarkos aprašo svarstymas. 

Patvirtintas Alytaus kolegijos 

apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo 

tvarkos aprašas. 

2016-03-10  

Nr. V3-22 

Studentų priėmimo į Alytaus kolegiją 

2016 metais taisyklių svarstymas. 

Patvirtintos Studentų priėmimo į 

Alytaus kolegiją 2016 metais 

taisyklės. 

Alytaus kolegijos Akademinės etikos 

komisijos nuostatų svarstymas. 

Patvirtinti Alytaus kolegijos 

Akademinės etikos komisijos 

nuostatai. 

Akademinės tarybos veiklos ataskaitos už 

2015 metus svarstymas. 

Patvirtinta Akademinės tarybos 

veiklos ataskaita už 2015 metus. 

2016-04-08  

Nr. V3-32 

Alytaus kolegijos naujos studijų 

programos Bendrosios praktikos slauga 

aprašo svarstymas. 

Patvirtintas naujos studijų programos 

Bendrosios praktikos slauga aprašas. 



Posėdžio data ir 

Nr. 
Svarstyta Priimti sprendimai 

2016-05-03  

Nr. V3-34 

Studentų priėmimo į Alytaus kolegiją 

2016 m. taisyklių pakeitimų svarstymas. 

Patvirtintos Studentų priėmimo į 

Alytaus kolegiją 2016 m. taisyklės 

su papildomai įtrauktu 2.5.4. 

punktu. 

2016-05-30  

Nr. V3-59 

Buhalterinės apskaitos studijų programos 

suderinimo su Apskaitos studijų krypties 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijos įsakymu 

2015-07-23 Nr. V-818 svarstymas. 

Buhalterinės apskaitos studijų 

programa suderinta su Apskaitos 

studijų krypties aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos įsakymu 2015-

07-23 Nr. V-818. 

Finansų studijų programos suderinimo su 

Finansų studijų krypties aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijos 2015-07-

23 įsakymu Nr. V-817 svarstymas. 

Finansų studijų programa suderinta 

su Finansų studijų krypties aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijos 

įsakymu 2015-07-23 Nr. V-817. 

Maisto produktų technologijos studijų 

programos suderinimo su Maisto 

technologijų studijų krypties aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijos 2015-08-

27 įsakymu Nr. V-922 „Dėl technologijų 

studijų krypčių grupės aprašo 

patvirtinimo“ svarstymas. 

Maisto produktų technologijos 

studijų programa suderinta su 

Maisto technologijų studijų krypties 

aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos 2015-08-27 įsakymu 

Nr. V-922. 

Statinių inžinerinių sistemų, Automobilių 

techninio eksploatavimo, Virtualiųjų 

technologijų, Informacinių sistemų 

technologijų, Kompiuterinių tinklų 

administravimo, Multimedijos, dizaino ir 

leidybos technologijų studijų programų 

suderinimo su Inžinerijos studijų krypčių 

grupės aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos 2015-09-10 įsakymu Nr. V-

964 svarstymas. 

Statinių inžinerinių sistemų, 

Automobilių techninio 

eksploatavimo, Virtualiųjų 

technologijų, Informacinių sistemų 

technologijų, Kompiuterinių tinklų 

administravimo, Multimedijos, 

dizaino ir leidybos technologijų 

studijų programos suderintos su 

Inžinerijos studijų krypčių grupės 

aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos 2015-09-10 įsakymu 

Nr. V-964. 

2016-06-02  

Nr. V3-63 

Alytaus kolegijos direktorės Danutės 

Remeikienės prašymo leisti jai 2016 m. 

birželio 7–15 dienomis vykti į 

komandiruotę Tokyo ir Kyoto (Japonija) 

svarstymas. 

Pritarta Alytaus kolegijos direktorės 

Danutės Remeikienės prašymui 

leisti ją 2016 m. birželio 7–15 

dienomis vykti į komandiruotę 

Tokyo ir Kyoto (Japonija). 

2016-08-23 

Nr. V3-70 

Alytaus kolegijos direktorės Danutės 

Remeikienės prašymo atšaukti ją iš 

kasmetinių atostogų 2016 m. rugpjūčio 

23 d. ir perkelti kasmetinių atostogų 

dieną į 2016 m. rugpjūčio 26 d. 

svarstymas.  

Pritarta Alytaus kolegijos direktorės 

Danutės Remeikienės prašymui 

atšaukti ją iš kasmetinių atostogų 

2016 m. rugpjūčio 23 d. ir perkelti 

kasmetinių atostogų dieną į 2016 m. 

rugpjūčio 26 d. 



Posėdžio data ir 

Nr. 
Svarstyta Priimti sprendimai 

2016-08-31  

Nr. V3-71 

Katedros vedėjų kandidatūrų svarstymas. Nutarta Informacijos sistemų 

katedros vedėju skirti lektorių 

Gintautą Stonį, Bendrųjų dalykų 

katedros vedėja – lektorę Valę 

Zdanavičienę, Vadybos ir finansų 

katedros vedėja – lektorę Neringą 

Draugelienę, Inžinerijos katedros 

vedėja – lektorę Ingridą 

Brazionienę. 

Su asmenimis, įgijusiais teisę į senatvės 

pensiją, terminuotų darbo sutarčių 

sudarymo svarstymas.  

Nutarta Leisti dirbti nurodytose  

pareigose nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. 

lektorei Virginijai Preikšienei, 

lektorei Liudai Neringai 

Čižinauskienei, lektorei Danutei 

Abramavičienei, lektorei Irenai 

Ivanauskienei, lektorei Aurelijai 

Goravičienei, lektorei Mildai 

Budrienei, lektoriui Kaziui Riaubai, 

lektorei Irenai Kupčinskienei, 

lektoriui Vytautui Žvinakevičiui, 

lektoriui Romaldui Miliui, asistentei 

Marytei Česnulevičienei, lektoriui 

Justinui Anskaičiui, docentei 

Ramutei Orenienei, docentei Birutei 

Vansevičienei, lektorei Danutei 

Baravykienei, asistentei Vidai 

Gumauskienei.  

Docentės Danutės Remeikienės prašymo 

dėl leidimo dirbti docentės pareigose 

svarstymas. 

Nutarta docentės Danutės 

Remeikienės 2016-08-23 prašymą 

dėl leidimo dirbti docentės 

pareigose 2016–2017 mokslo metais 

tenkinti.  

2016-09-23  

Nr. V3-75 

Alytaus kolegijos direktorės Danutės 

Remeikienės prašymo leisti jai 2016 m. 

rugsėjo 25–29 dienomis vykti į Jelgavą 

(Latvijos Respublika) dalyvauti 

ERASMUS+ programos personalo 

mainuose mokymams Latvijos žemės 

ūkio universitete svarstymas. 

Pritarta Alytaus kolegijos direktorės 

Danutės Remeikienės prašymui 

leisti jai 2016 m. rugsėjo 25–28 

dienomis vykti į Jelgavą (Latvijos 

Respublika) dalyvauti ERASMUS+ 

programos personalo mainuose 

mokymams Latvijos žemės ūkio 

universitete. 

Atnaujinto, atsižvelgus į studijų 

programos rezultatyvumo rodiklius, 

baigiamuosius darbus ir besikeičiančius 

darbo rinkos poreikius, TLV studijų 

programos studijų plano svarstymas. 

Patvirtintas atnaujintas TLV studijų 

programos planas. 

2016-10-07  

Nr. V3-76 

Studentų priėmimo į Alytaus kolegiją 

2018 metais sąlygų svarstymas. 

Patvirtintos Studentų priėmimo į 

Alytaus kolegiją 2018 metais 

sąlygos. 



Posėdžio data ir 

Nr. 
Svarstyta Priimti sprendimai 

Maisto produktų technologijų studijų 

programos naujo plano svarstymas. 

Patvirtintas Maisto produktų 

technologijų studijų programos 

atnaujintas studijų planas. 

Biomedicinos mokslų katedros vedėjos 

kandidatūros svarstymas. 

Nutarta 2016–2017 mokslo metams 

Biomoedicinos mokslų katedros 

vedėja skirti Birutę Bartkevičiūtę. 

Su asmenimis, įgijusiais teisę į senatvės 

pensiją, terminuotų darbo sutarčių 

sudarymo svarstymas. 

Nutarta su lektorėmis Nijole 

Jakubaitiene bei Alma Kiriloviene 

sudaryti terminuotas darbo sutartis. 

2016-10-14  

Nr. V3-78 

Alytaus kolegijos direktorės Danutės 

Remeikienės prašymo leisti jai 2016 m. 

spalio 28–lapkričio 3 dienomis vykti į 

Jordaniją (Jordanijos Hašimitų 

Karalystė) dalyvauti aukštojo mokslo 

parodoje-mugėje svarstymas. 

Pritarta Alytaus kolegijos direktorės 

Danutės Remeikienės prašymui 

leisti jai 2016 m. spalio 28–lapkričio 

3 dienomis vykti į Jordaniją 

(Jordanijos Hašimitų Karalystė) 

dalyvauti aukštojo mokslo parodoje-

mugėje. 

2016-11-04  

Nr. V3-81 

Alytaus kolegijos direktorės Danutės 

Remeikienės prašymo leisti jai lapkričio 

14–16 dienomis vykti į Briuselį (Belgijos 

Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos 

atstovybės Lietuvoje kartu su Europos 

Komisijos Komunikacijos generalinio 

direktorato Vizitų skyriumi 

organizuojamame vizite svarstymas. 

Pritarta Alytaus kolegijos direktorės 

Danutės Remeikienės prašymui 

leisti jai lapkričio 14–16 dienomis 

vykti į Briuselį (Belgijos Karalystė) 

dalyvauti Europos Komisijos 

atstovybės Lietuvoje kartu su 

Europos Komisijos Komunikacijos 

generalinio direktorato Vizitų 

skyriumi organizuojamame vizite. 

2016-12-09  

Nr. V3-88 

Naujos Alytaus kolegijos statuto 

redakcijos projekto svarstymas. 

Pritarta naujos Alytaus kolegijos 

statuto redakcijos nuostatoms. 

Laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo 

svarstymas. 

Patvirtintas Laisvai pasirenkamų 

dalykų sąrašas. 

Alytaus kolegijos studentų bendrabučio 

nuomos įkainių svarstymas. 

Patvirtinti Alytaus kolegijos 

studentų bendrabučio nuomos 

įkainiai. 
 


