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Alytus
1. SVARSTYTA. Alytaus kolegijos gerai besimokančio studento nustatymo, studentų
rotacijos ir studijų finansavimo pobūdžio pasikeitimo laikinosios tvarkos aprašas.
NUTARTA: Tvirtinti Alytaus kolegijos gerai besimokančio studento nustatymo,
studentų rotacijos ir studijų finansavimo pobūdžio pasikeitimo laikinosios tvarkos aprašą.
2. SVARSTYTA. Katedrų vedėjų kandidatūros.
Pasiūlytos kandidatūros: Vadybos ir administravimo katedros vedėja pasiūlyta Neringa
Draugelienė, Informacinių technologijų katedros – Rasa Balynienė, Inžinerijos katedros - Ingrida
Brazionienė, Biomedicinos ir maisto technologijų katedros – dr. Ilona Teodora Miceikienė.
NUTARTA: Tvirtinti laikinai vykdyti katedrų vedėjų funkcijas iki bus direktorei
pateikti siūlymai raštu iš fakultetų tarybų ir darbuotojų, laikinai vykdančių dekanų funkcijas dėl
katedrų vedėjų kandidatūrų.
3. SVARSTYTA. Docentės Danutės Remeikienės 2018-08-22 prašymas dėl leidimo
dirbti docentės pareigose 2018 – 2019 mokslo metais.
NUTARTA: Docentės Danutės Remeikienės 2018-08-22 prašymą dėl leidimo dirbti
docentės pareigose 2018 – 2019 mokslo metais tenkinti.
4. SVARSTYTA. Naujo nario į Kolegijos tarybą rinkimų etapų grafikas.
KOLEGIJOS TARYBOS NARIO RINKIMŲ ORGANIZAVIMO GRAFIKAS
Data
2018-09-03 – 2018-09-21

Rinkimų veiksmai
Kandidatų į Tarybos narius
kėlimas ir dokumentų
pateikimas Personalo skyriui

2018-09-21

Konferencijos skelbimas

2018-09-24

Kandidatų sąrašo paskelbimas

2018-10-05

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

2018-10-09

2018-10-09

Rezultatų skelbimas

Reglamentavimas
Kandidatai keliami likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams
iki Tarybos kadencijos pabaigos, dokumentai
pateikiami iki kandidatų į Tarybos narius kėlimo
termino pabaigos
Konferencijos data, vieta ir laikas skelbiami
Kolegijos tinklalapyje ne vėliau kaip prieš 5 darbo
dienas iki Konferencijos pradžios.
Kolegijos personalo skyrius prieš 5 darbo dienas iki
šaukiamos Konferencijos dienos, kandidatų į Tarybos
narius sąrašą kartu su jų anketomis skelbia Kolegijos
tinklalapyje.
Konferencija

Konferencijos pirmininkas per 2 darbo dienas
Konferencijos protokolą pateikia Akademinės
tarybos pirmininkui bei apie rezultatus informuoja į
Tarybą išrinktus narius.
Rinkimų rezultatai kitą darbo dieną po Konferencijos
protokolo
pateikimo
paskelbiami
Kolegijos
tinklalapyje.

NUTARTA: Patvirtinti naujo nario į Kolegijos tarybą rinkimų etapų grafiką ir
2018 m. rugsėjo 3 d. skelbti naujo Kolegijos tarybos nario rinkimus.
5. SVARSTYTA. Alytaus kolegijos Akademinės etikos kodekso priedas.
NUTARTA: Patvirtinti pataisytą Alytaus kolegijos Akademinės etikos kodekso priedą.
6. SVARSTYTA. Alytaus kolegijos (AK) studentų bendrabučio nuomos tvarkos.
NUTARTA: Netvirtinti Alytaus kolegijos (AK) studentų bendrabučio nuomos tvarkos.
7. SVARSTYTA. Inžinerijos ir biomedicinos fakulteto veiklos nuostatų nauja
redakcija.
NUTARTA: Tvirtinti Inžinerijos ir biomedicinos fakulteto veiklos nuostatus su
pasiūlytais pakeitimais.
Posėdžio pirmininkė

Lina Kankevičienė

