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Alytus 

 

1. SVARSTYTA. Alytaus kolegijos studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašas. 

NUTARTA: Patvirtinti Alytaus kolegijos studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašą (1 

priedas). 

2. SVARSTYTA. Numatomos vykdyti 2019/2020 m.m. studijų programos anglų kalba 

užsienio šalių piliečiams ir metinės studijų kainos. 

NUTARTA: Patvirtinti numatomas vykdyti 2019/2020 m.m. studijų programos anglų 

kalba užsienio šalių piliečiams ir metinės studijų kainas (2 priedas). 

3. SVARSTYTA. Numatomos vykdyti 2020/2021 m.m. studijų programos anglų kalba 

užsienio šalių piliečiams ir metinės studijų kainos. 

NUTARTA: Klausimo svarstymą atidėti ir svarstyti, kai bus pateiktas kitų Lietuvos 

aukštųjų mokyklų siūlomų studijų programų anglų kalba metinių studijų kainų sąrašas ir balsuoti 

e.paštu. 

4. SVARSTYTA. Kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų komisijos rinkimas 

Akademinės tarybos pirmininko ir akademinių padalinių teikimu. 

AT pirmininkė Danutė Baravykienė pristatė teikiamą Kolegijos dėstytojų atestavimo ir 

konkursų komisiją: 

dr. Milita Vienažindienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio akademija, Verslo 

ir kaimo vystymosi tyrimų instituto docentė. 

dr. Danguolė Rutkauskienė, Kauno technologijos universitetas, Informatikos fakultetas 

Multimedijos inžinerijos katedros docentė.  

Jonas Eimantas Balaika, VšĮ Tėviškės namai, direktorius, Alytaus kolegijos Tarybos 

narys. 

Regina Bartkevičiūtė, Alytaus kolegijos Biomedicinos ir maisto technologijų katedros 

dėstytoja, AK Akademinės etikos komisijos pirmininkė. 

Ingrida Brazionienė Alytaus kolegijos Inžinerijos katedros lektorė. 

Jurgita Merkevičienė, Alytaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai, 

Inžinerijos katedros lektorė. 

Sigitas Naruševičius, Alytaus kolegijos direktoriaus pavaduotojas strateginėms 

partnerystėms, laikinai vykdantis Inžinerijos ir biomedicinos fakulteto dekano funkcijas, 

Biomedicinos ir maisto technologijų katedros dėstytojas. 



Valė Zdanavičienė, Alytaus kolegijos Vadybos ir administravimo katedros lektorė, AK 

Informacijos ir savarankiškų studijų centro bibiotekininkė-informacinių išteklių specialistė.  

Vestina Gyliūtė, Alytaus kolegijos studentų atstovybės deleguota atstovė, I BPSnl 

grupės studentė. 

Sekretorė – Romena Šerkšnienė, Alytaus kolegijos Personalo skyriaus vedėja. 

NUTARTA:  

1. Siūlyti darbo grupei, rengusiai AK dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti 

organizavimo tvarkos aprašą, detalizuoti akademinės tarybos pirmininkės ir akademinių padalinių 

teikimo procedūrą. 

2. Patvirtinti Kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų komisiją. 

 

Posėdžio pirmininkė                        Danutė Baravykienė 

 

 




