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ALYTAUS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA 

Posėdžio data ir 

Nr. 
Svarstyta Priimti sprendimai 

2017-03-28  

Nr. V3-8 

Akademinės tarybos pirmininko, 

pavaduotojo ir sekretoriaus rinkimai. 

Akademinės tarybos pirmininku 

išrinkti Liną Kankevičienę, 

pavaduotoju Jurgitą Merkevičienę, 

sekretoriumi – Sigitą Naruševičių. 

2017–2018 mokslo metų priėmimo studijų 

programų su studentų skaičiumi jose 

svarstymas. 

Patvirtintas 2017–2018 mokslo metų 

priėmimo studijų programų su 

studentų skaičiumi jose planas. 

Naujos Alytaus kolegijos statuto 

redakcijos projekto, parengto atsižvelgiant 

į Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 

įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymo 

Nr. XII-2534 2 straipsnio pakeitimo 

įstatymą Nr. XIII-162, svarstymas. 

Pritarta naujos Alytaus kolegijos 

statuto projekto redakcijos 

nuostatoms. 

Akademinės tarybos veiklos ataskaitos už 

2016 metus svarstymas. 

Patvirtinta Akademinės tarybos 

veiklos ataskaita už 2016 metus. 

Alytaus kolegijos strateginio veiklos plano 

2017–2019 metams svarstymas. 

Pritarta Alytaus kolegijos 

strateginiam 2017–2019 metų veiklos 

planui  

Vykdomos Bendrosios praktikos slaugos 

studijų programos savianalizės teikimo ar 

neteikimo Studijų kokybės vertinimo 

centrui vertinti svarstymas. 

Rengti Bendrosios praktikos slaugos 

studijų programos savianalizę 

išoriniam vertinimui ne anksčiau 

kaip 2020 m. 

Adelės Dimšienės ir Danguolės 

Jazepčikienės, įgijusių teisę į senatvės 

pensiją, terminuotų darbo sutarčių 

sudarymo svarstymas. 

Nutarta apsiriboti informacijos 

išklausymu ir klausimo nesvarstyti. 

Direktorės doc. Danutės Remeikienės 

prašymas 2017 m. balandžio mėn. 3-7 

dienomis vykti į pradinę konferenciją 

Minske pagal Erasmus+ programos KA2 

Gebėjimų stiprinimo aukštojo mokslo 

srityje projektą „Inovatyvus IKT ugdymas 

socialiniam – ekonominiam vystymuisi 

(IESED)“ 

Pritarta direktorės doc. Danutės 

Remeikienės prašymui 2017 m. 

balandžio mėn. 3-7 dienomis vykti į 

pradinę konferenciją Minske pagal 

Erasmus+ programos KA2 Gebėjimų 

stiprinimo aukštojo mokslo srityje 

projektą „Inovatyvus IKT ugdymas 

socialiniam-ekonominiam vystymuisi 

(IESED)“ 

2017-04-13  

Nr. V3-14 

 

Ketinamos vykdyti studijų programos 

Kineziterapija svarstymas 

Pritarta ketinamai vykdyti studijų 

programai Kineziterapija ir nutarta 

teikti ją SKVC išoriniam vertinimui 

2017-04-25  

Nr. V3-17 

AK studentų praktikų organizacijose 

organizavimo, jų ataskaitų rengimo, 

pateikimo, gynimo ir vertinimo tvarkos 

svarstymas  

Patvirtinta AK studentų praktikų 

organizacijose organizavimo, jų 

ataskaitų rengimo, pateikimo, 

gynimo ir vertinimo tvarka 



Posėdžio data ir 

Nr. 
Svarstyta Priimti sprendimai 

Studentų priėmimo į Alytaus kolegiją 

2017 metais taisyklių svarstymas. 

Patvirtintos Studentų priėmimo į 

Alytaus kolegiją 2017 metais 

taisyklės. 

2017-08-28  

Nr. V3-36 

 

Gerai besimokančio studento nustatymo, 

studentų rotacijos ir studijų finansavimo 

pobūdžio pasikeitimo laikinosios tvarkos 

aprašo svarstymas 

Patvirtintas gerai besimokančio 

studento nustatymo, studentų 

rotacijos ir studijų finansavimo 

pobūdžio pasikeitimo laikinosios 

tvarkos aprašas 

2017-08-31  

Nr. V3-38 

 

AK atnaujintų studijų programų 

Bendrosios praktikos slauga, 

Informacinių sistemų technologijos, 

Multimedija, dizainas ir leidybos 

technologijos aprašų svarstymas  

Patvirtinti studijų programų 

Bendrosios praktikos slauga, 

Informacinių sistemų technologijos, 

Multimedija, dizainas ir leidybos 

technologijos studijų planai. 

Katedros vedėjų kandidatūrų 2017-2018 

mokslo metams svarstymas. 

Nutarta Informacijos sistemų 

katedros vedėja skirti lektorę Rasą 

Balynienę, Vadybos ir finansų 

katedros vedėja – lektorę Neringą 

Draugelienę, Inžinerijos katedros 

vedėja – lektorę Ingridą 

Brazionienę, Biomedicinos mokslų 

katedros vedėja – dr. Iloną Teodorą 

Miceikienę, o iki numatomos 

kolegijos padalinių 

restruktūrizacijos Bendrųjų dalykų 

katedros vedėja – lektorę Valę 

Zdanavičienę. 

Docentės Danutės Remeikienės prašymo 

dėl leidimo dirbti docentės pareigose 

svarstymas 

Nutarta pritarti docentės Danutės 

Remeikienės prašymui dėl leidimo 

dirbti docentės pareigose 2017–

2018 mokslo metais. 

Studijų knygelių naudojimo studijų 

procese klausimas 

Nutarta nuo 2017/2018 mokslo 

metų atsisakyti studijų knygelių.  

2017-09-18  

Nr. V3-41 

AKSA siūlomo kandidato į AT 

svarstymas ir tvirtinimas 

Tvirtinti Evaldo Tuleikio 

kandidatūrą į AT narius. 

Naujos AK struktūros svarstymas. 

 

Pritarta naujai AK struktūrai, tik 

pateiktas pasiūlymas pakeisti 

Praktinio verslo mokymo firmos 

pavadinimą. 

Ketinamos vykdyti studijų programos 

Kineziterapija svarstymas 

Pritarta ketinamai vykdyti studijų 

programai Kineziterapija ir nutarta 

teikti ją SKVC išoriniam vertinimui. 

Alytaus kolegijos Tarybos narių rinkimų 

tvarkos aprašo svarstymas 

Patvirtintas Alytaus kolegijos 

Tarybos narių rinkimų tvarkos 

aprašas. 

Narių į Kolegijos tarybą rinkimų etapų 

grafikas 

Patvirtintas narių į kolegijos Tarybą 

rinkimų etapų grafikas. 



Posėdžio data ir 

Nr. 
Svarstyta Priimti sprendimai 

2017-10-18  

Nr. V3-48 

Kandidatų į Alytaus kolegijos Tarybą 

svarstymas. 

Pritarta Almanto Danilevičiaus, 

Rimo Malaškevičiaus ir Eimanto 

Balaikos kandidatūroms į kolegijos 

tarybą. 

Studijų reglamento svarstymas. Patvirtinta nauja Studijų reglamento 

redakcija.  

2017-12-29  

Nr. V3-61 

Laisvai pasirenkamų dalykų sąrašas Patvirtintas laisvai pasirenkamų 

dalykų sąrašas. 

 

 

 


