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ALYTAUS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 

Posėdžio data ir 

Nr. 
Svarstyta Priimti sprendimai 

2018-01-23  

Nr. V3-8 

Naujai patvirtintų norminių studijų kainų 

svarstymas. 

Patvirtintos normines studijų kainos. 

Stojančiųjų į Alytaus kolegiją 2019 metais 

konkursinių mokomųjų dalykų pagal 

studijų kryptis sąrašo svarstymas. 

Patvirtintas stojančiųjų į Alytaus 

kolegiją 2019 metais konkursinių 

mokomųjų dalykų pagal studijų 

kryptis sąrašas. 

2018–2019 mokslo metų priėmimo studijų 

programų su studentų skaičiumi jose 

svarstymas. 

Patvirtintas 2018–2019 mokslo metų 

priėmimo studijų programų su 

studentų skaičiumi sąrašas. 

Ketinamų vykdyti studijų programų 

Multimedija ir vizualinė komunikacija 

bei Informacinės sistemos svarstymas. 

Pritarta ketinamoms vykdyti studijų 

programoms Multimedija ir 

vizualinė komunikacija bei 

Informacinės sistemos ir nutarta 

teikti jas SKVC išoriniam 

vertinimui. 

2018-02-12              

Nr. V3-13 

 

Viešojo konkurso VšĮ Alytaus kolegijos 

direktoriaus pareigoms eiti organizavimo 

ir direktoriaus skyrimo tvarkos aprašo 

svarstymas. 

Pritarta Viešojo konkurso VšĮ 

Alytaus kolegijos direktoriaus 

pareigoms eiti organizavimo ir 

direktoriaus skyrimo tvarkos 

aprašui. 

2018-03-02              

Nr. V3-16 

 

Kandidatų tinkamumo eiti VšĮ Alytaus 

kolegijos direktoriaus pareigas 

svarstymas ir siūlymų teikimas AK 

Tarybai. 

Pateikta AK Tarybai pritarimas dėl  

Danutės Remeikienės kandidatūros, 

kaip tinkamos eiti VšĮ Alytaus 

kolegijos direktoriaus pareigas. 

2018-03-14 

Nr. V3-17 

Alytaus kolegijos akademinės etikos 

kodekso svarstymas. 

Patvirtintas Alytaus kolegijos 

akademinės etikos kodeksas. 

2018-03-22 

Nr. V3-20 

Vykdomų studijų programų suderinimo 

su Bendraisiais studijų vykdymo 

reikalavimais svarstymas. 

Patvirtintos vykdomos studijų 

programos suderintos su 

Bendraisiais studijų vykdymo 

reikalavimais. 

Alytaus kolegijos (AK) studijų rezultatų 

vertinimo tvarkos svarstymas. 

Patvirtinta AK studijų rezultatų 

vertinimo tvarka. 

Ketinamos vykdyti studijų programos 

Įmonių administravimas svarstymas. 

Pritarta ketinamai vykdyti studijų 

programai Įmonių administravimas 

ir nutarta teikti ją SKVC išoriniam 

vertinimui. 

2018-03-30 

Nr. V3-21 

Akademinės tarybos veiklos ataskaitos už 

2017 metus svarstymas. 

Patvirtinta Akademinės tarybos 

veiklos ataskaita už 2017 metus. 

2018-05-02 

Nr. V3-22 

Alytaus kolegijos statuto projekto 

svarstymas. 

Pritarta Alytaus kolegijos statuto 

projektui. 



Posėdžio data ir 

Nr. 
Svarstyta Priimti sprendimai 

 

Studentų priėmimo į Alytaus kolegiją 

2018 metais taisyklių projekto svarstymas. 

Patvirtintos Studentų priėmimo į 

Alytaus kolegiją 2018 metais 

taisyklės. 

Švietimo ir mokslo ministerijos 2018-04-

23 rašto Nr. SR-1767 „Dėl Alytaus 

kolegijos direktoriaus“, svarstymas. 

Nutarta kandidatės Danutės 

Remeikienės kadencijų klausimo 

svarstymą perduoti Kolegijos 

Tarybai. 

AK valdymo struktūros svarstymas. Pritarta AK valdymo struktūrai. 

2018-05-30 

Nr. V3-31 

Alytaus kolegijos kokybės vadovo 

svarstymas. 

Patvirtintas Alytaus kolegijos 

kokybės vadovas. 

2018-06-11 

Nr. V3-38 

Alytaus kolegijos direktoriaus 

pavaduotojų ir akademinių padalinių 

vadovų kandidatūrų svarstymas. 

 

 

Pritarta siūlomoms direktoriaus 

pavaduotojų ir akademinių 

padalinių vadovų kandidatūroms:  

Jurgitos Merkevičienės – 

direktoriaus pavaduotoja 

akademinei veiklai, Sigito 

Naruševičiaus – direktoriaus 

pavaduotoju strateginėms 

partnerystėms, Laimos Urbonienės 

– Mokslo taikomosios veiklos ir 

projektų valdymo centro vedėja, 

Rozalijos Radlinskaitės – 

Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, 

Sandros Karpavičienės – Studijų 

centro vedėja. 

2018-08-31               

Nr. V3-43 

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. 

Katedros vedėjų kandidatūrų  

svarstymas. 

Nutarta laikinai vykdyti katedrų 

vedėjų funkcijas iki bus direktorei 

pateikti siūlymai raštu iš fakultetų 

tarybų ir darbuotojų, laikinai 

vykdančių dekanų funkcijas dėl 

katedrų vedėjų kandidatūrų. 

Docentės Danutės Remeikienės prašymo 

dėl leidimo dirbti docentės pareigose 

svarstymas. 

Nutarta pritarti docentės Danutės 

Remeikienės prašymui dėl leidimo 

dirbti docentės pareigose 2018–

2019 mokslo metais. 

Naujo nario į Kolegijos tarybą rinkimų 

etapų grafiko svarstymas. 

Patvirtintas naujo nario į Kolegijos 

tarybą rinkimų etapų grafikas ir               

2018 m. rugsėjo 3 d. skelbti naujo 

Kolegijos tarybos nario rinkimus. 

 

Alytaus kolegijos Akademinės etikos 

kodekso priedo svarstymas. 

Patvirtintas pataisytas Alytaus 

kolegijos Akademinės etikos 

kodekso priedas. 

Alytaus kolegijos (AK) studentų 

bendrabučio nuomos tvarkos svarstymas. 

Nepatvirtinta Alytaus kolegijos 

(AK) studentų bendrabučio nuomos 

tvarka. 



Posėdžio data ir 

Nr. 
Svarstyta Priimti sprendimai 

Inžinerijos ir biomedicinos fakulteto 

veiklos nuostatų naujos redakcijos 

svarstymas. 

Patvirtinti Inžinerijos ir 

biomedicinos fakulteto veiklos 

nuostatai. 

2018-10-31            

Nr. V3-57 

 

Alytaus kolegijos atnaujinto Studijų 

reglamento naujos redakcijos 

svarstymas. 

Patvirtinta nauja Alytaus kolegijos 

Studijų reglamento redakcija.  

Katedrų vedėjų kandidatūrų svarstymas. Nutarta Biomedicinos ir maisto 

technologijų katedros vedėja skirti  

profesorę dr. Iloną Teodorą 

Miceikienę, Inžinerijos katedros 

vedėja – lektorę Ingridą 

Brazionienę, Informacinių 

technologijų katedros vedėja – 

lektorę Rasą Balynienę, Vadybos ir 

administravimo katedros vedėja – 

lektorę Neringą Draugelienę. 

AK Jaunųjų informatikų akademijos 

mokesčių ir nuolaidų taikymo tvarkos 

aprašo svarstymas. 

Pritarta AK Jaunųjų informatikų 

akademijos mokesčių ir nuolaidų 

taikymo tvarkai. 

Linos Kankevičienės informavimo rašto 

svarstymas. 

Pavesti AT pirmininkės 

pavaduotojai Jurgitai Merkevičienei 

laikinai vykdyti AT pirmininkės 

funkcijas. 

2018-11-26           

Nr. V3-59 

Informacijos ir ryšių technologijų 

fakulteto veiklos nuostatų svarstymas. 

Pritarta Informacijos ir ryšių 

technologijų fakulteto veiklos 

nuostatams. 

2018-11-30             

Nr. V3-62 

Laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo 

svarstymas. 

Patvirtintas laisvai pasirenkamų 

dalykų sąrašas. 

Akademinės tarybos darbo reglamento 

svarstymas. 

Patvirtintas Alytaus kolegijos 

Akademinės tarybos darbo 

reglamentas. 

Naujo nario į Akademinės etikos 

komisiją svarstymas. 

Tvirtinti profesorės dr. Ilonos 

Teodoros Miceikienės kandidatūrą į 

Akademinės etikos komisiją. 

Ketinamos vykdyti Kineziterapija studijų 

programos svarstymas. 

Pritarta ketinamai vykdyti studijų 

programai Kineziterapija ir nutarta 

teikti ją SKVC išoriniam vertinimui. 

AT pirmininko rinkimai. Akademinės tarybos pirmininke 

išrinkta Danutė Baravykienė. 

 

 

 




