
ALYTAUS KOLEGIJA 

AKADEMINĖS TARYBOS (AT) PROTOKOLINIO SPRENDIMO NUTARIMAI 

2020-03-30    Nr. V3-20 

Alytus 

1. SVARSTYTA. Studentų priėmimo į Alytaus kolegiją 2020 metais taisyklės. 

NUTARTA. Studentų priėmimo į Alytaus kolegiją 2020 metais taisykles apsvarstyti 

AT e.posėdyje, jungiantis prie Microsoft TEAMS platformos. 

2. SVARSTYTA. Pirmojo semestro studijų įmokos kompensavimo siūlymas.  

NUTARTA. Pritarti siūlymui „Studentams, stojantiems į informatikos (IST, MVK) ir 

inžinerijos mokslų (ATE, MPT, SIS) krypties studijų programas ir pagrindinio priėmimo metu 

nepatekus į valstybės finansuojamą vietą arba valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija, 

pirmojo semestro studijų įmoka kompensuojama 50 proc.“ 

3. SVARSTYTA. AT veiklos ataskaita už 2019 metus. 

NUTARTA. Pritarti AT veiklos ataskaitai už 2019 metus (1 priedas). 

4. SVARSTYTA. Mykolo Romerio universiteto siūlomos magistrantūros studijos. 

NUTARTA. Pritarti Mykolo Romerio universiteto magistrantūros studijoms (2 

priedas). 

 

Posėdžio pirmininkė                                            Danutė Baravykienė 

  



1 priedas 

PATVIRTINTA 

Alytaus kolegijos  
Akademinės tarybos  

2020-03-30 protokoliniu sprendimu Nr. 

V3-20 

ALYTAUS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA 

Posėdžio data ir 

Nr. 
Svarstyta Priimti sprendimai 

2019-01-18 

Nr. V3-3 

Alytaus kolegijos Statuto galutinės 

redakcijos svarstymas. 

Pritarta Alytaus kolegijos Statuto 

galutinei redakcijai. 

2019-02-22              

Nr. V3-10 

 

Numatomų vykdyti 2019-2020 m.m. 

studijų programų ir priėmimo į jas 

studentų skaičiaus svarstymas. 

Nepatvirtinta numatomos vykdyti 

2019-2020 m.m. studijų programos 

ir priėmimo į jas studentų skaičius. 

Akademinės tarybos veiklos ataskaitos už 

2018 metus svarstymas. 

Patvirtinta Akademinės tarybos 

veiklos ataskaita už 2018 metus. 

2019-03-08              

Nr. V3-13 

 

Numatomų vykdyti 2019-2020 m.m. 

studijų programų ir priėmimo į jas 

studentų skaičiaus plano svarstymas. 

 

Patvirtinta numatomos vykdyti 

2019-2020 m.m. studijų programos 

ir priėmimo į jas studentų skaičiaus 

planas. 

Naujai patvirtintų norminių studijų kainų 

svarstymas. 

Patvirtintos norminės studijų kainos. 

2019-03-20 

Nr. V3-16 

Siūlymo dalyką Kūno kultūra vykdyti 

kaip neprivalomą, svarstymas. 

Nepritarta siūlymui dalyką Kūno 

kultūra vykdyti kaip neprivalomą. 

Siūlymo laisvai pasirenkamų dalykų 

sąrašą 2019-2020 m.m. papildyti 

dalykais, susijusiais su sveikatinimu ir 

fiziniu aktyvumu, svarstymas. 

Nepritarta siūlymui 2019-2020 

m.m. laisvai pasirenkamų dalykų 

sąrašą papildyti dalykais, susijusiais 

su sveikatinimu ir fiziniu aktyvumu. 

2019-04-02 

Nr. V3-18 

Studentų priėmimo į Alytaus kolegiją 

2019 metais  taisyklių svarstymas. 

 

Patvirtintos Studentų priėmimo į 

Alytaus kolegiją 2019 metais 

taisyklės. 

2019-04-18 

Nr. V3-23 

Vykdomų studijų programų ištęstinių 

studijų formos studijų planų tvirtinimas. 

 

Patvirtinti vykdomų studijų 

programų ištęstinių studijų formos 

studijų planai. 

2019-04-23 

Nr. V3-24 

Atestacijos ir konkurso komisijos narių 

svarstymas. 

 

Patvirtinta Atestacijos ir konkurso 

komisija: 

Jurgita Merkevičienė, Alytaus 

kolegijos direktoriaus pavaduotoja 

akademinei veiklai, Inžinerijos 

katedros lektorė;  

dr. Danguolė Rutkauskienė, Kauno 

technologijos universitetas, 

Informatikos fakultetas 

Multimedijos inžinerijos katedros 

docentė; 

dr. Milita Vienažindienė,  Vytauto 

Didžiojo universitetas, Žemės ūkio 

akademija, Verslo ir kaimo 

vystymosi tyrimų instituto docentė; 



Posėdžio data ir 

Nr. 
Svarstyta Priimti sprendimai 

 

 Algis Klimavičius, UAB „ATEA“, 

regioninių projektų vadovas, 

Alytaus kolegijos Tarybos narys; 

Jonas Eimantas Balaika, VšĮ 

Tėviškės namai, direktorius, 

Alytaus kolegijos Tarybos narys; 

Danutė Remeikienė,  Alytaus 

kolegijos direktorė, Vadybos ir 

administravimo katedros docentė; 

Sigitas Naruševičius, Alytaus 

kolegijos direktoriaus pavaduotojas 

strateginėms partnerystėms, laikinai 

vykdantis Inžinerijos ir 

biomedicinos fakulteto dekano 

funkcijas, Biomedicinos ir maisto 

technologijų katedros lektorius; 

Danutė Baravykienė, Alytaus 

kolegijos Informacinių technologijų 

katedros lektorė, Akademinės 

tarybos pirmininkė; Vestina Gyliūtė, 

Alytaus kolegijos studentų 

atstovybės deleguota atstovė, I 

BPSnl grupės studentė; Romena 

Šerkšnienė, Alytaus kolegijos 

Personalo skyriaus vedėja. 

2019-05-08 

Nr. V3-26 

Alytaus kolegijos garbės daktaro vardo 

suteikimas dr. Jan-Urban Sandal. 

 

Suteiktas dr. Jan-Urban Sandal 

Alytaus kolegijos garbės daktaro 

vardas. 

2019-05-23 

Nr. V3-39 

Dalyko Kūno kultūra vykdymas nuo 

2019-2020 mokslo metų, svarstymas. 

 

Pritarta sprendimams: 

1. Studentams, įstojusiems 2019 

metais, kurie pageidauja dalyvauti 

aktyvioje fizinėje veikloje, sudaryti 

sąlygas naudotis kolegijos sporto 

baze bei sportiniu inventoriumi. 

2. Studentai, kurių studijuojamų 

studijų programų studijų planuose 

yra nurodytas dalykas Kūno kultūra, 

jeigu pageidauja jį lankyti, privalo 

užsiregistruoti Studijų centre iki 

2019 m. rugsėjo 10 d. Šiems 

studentams šio dalyko rezultatai bus 

įtraukti į diplomo priedėlį. 

3. Nuo 2020-2021 mokslo metų 

įtraukti į laisvai pasirenkamų dalykų 

sąrašą dalykus, susijusius su 

sveikatinimu ir fiziniu aktyvumu. 



Posėdžio data ir 

Nr. 
Svarstyta Priimti sprendimai 

 

 Studijų programų koordinatoriai  

įpareigoti koreguoti studijų planus. 

AT sprendimas persiųstas studijų 

programų koordinatoriams ir 

Personalo skyriui. 

Siūlyta kolegijos vadovui paskirti 

dalyvavimo aktyvioje fizinėje 

veikloje tvarkos aprašo rengimo 

grupę. 

2019-05-30 

Nr. V3-44 

Alytaus kolegijos dėstytojų atestavimo ir 

konkursų pareigoms eiti organizavimo 

tvarkos aprašo svarstymas. 

 

Patvirtintas Alytaus kolegijos 

dėstytojų atestavimo ir konkursų 

pareigoms eiti organizavimo tvarkos 

aprašas. 

2019-06-21               

Nr. V3-48 

Alytaus kolegijos studijų rezultatų 

įskaitymo tvarkos aprašo svarstymas. 

Patvirtintas Alytaus kolegijos 

studijų rezultatų įskaitymo tvarkos 

aprašas. 

Numatomų vykdyti 2019-2020 m.m. 

studijų programų anglų kalba užsienio 

šalių studentams ir metinės studijų kainų 

svarstymas. 

Patvirtintos numatomos vykdyti 

2019-2020 m.m. studijų programos 

anglų kalba užsienio šalių 

studentams ir metinės studijų 

kainos. 

Numatomų vykdyti 2020-2021 m.m. 

studijų programos anglų kalba užsienio 

šalių studentams ir metinės studijų kainų 

svarstymas. 

Klausimo svarstymą atidėti ir 

svarstyti, kai bus pateiktas kitų 

Lietuvos aukštųjų mokyklų siūlomų 

studijų programų anglų kalba 

metinių studijų kainų sąrašas. 

Kolegijos dėstytojų atestavimo ir 

konkursų komisijos rinkimas 

Akademinės tarybos pirmininko ir 

akademinių padalinių teikimu 

Patvirtinta Kolegijos dėstytojų 

atestavimo ir konkursų komisija: 

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  



Posėdžio data ir 

Nr. 
Svarstyta Priimti sprendimai 

 

 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. 

 

2019-06-28            

Nr. V3-49 

Numatomų vykdyti 2020-2021 m.m. 

studijų programos anglų kalba užsienio 

šalių studentams ir metinių studijų kainų 

svarstymas. 

Patvirtintos numatomos vykdyti 

2020-2021 m.m. studijų programos 

anglų kalba užsienio šalių 

studentams ir metinės studijų 

kainos. 

2019-08-29            

Nr. V3-57 

 

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. 

Studijų programų studijų planai 2019-

2020 mokslo metams (dėl kūno kultūros) 

tvirtinimas. 

Patvirtinti vykdomų studijų 

programų studijų planai 2019-2020 

mokslo metams. 

Alytaus kolegijos bendrosios praktikos 

slaugos studijų programos kvalifikacinio 

egzamino organizavimo tvarkos aprašo 

svarstymas. 

Patvirtintas Alytaus kolegijos 

bendrosios praktikos slaugos studijų 

programos kvalifikacinio egzamino 

organizavimo tvarkos aprašas. 

Baigiamųjų darbų rengimo, pateikimo, 

gynimo ir vertinimo tvarkos aprašo 

Alytaus kolegijoje svarstymas. 

 

Patvirtintas baigiamųjų darbų 

rengimo, pateikimo, gynimo ir 

vertinimo tvarkos aprašas Alytaus 

kolegijoje. 

2019-09-04 

Nr. V3-58 

Docentės Danutės Remeikienės prašymo 

dėl leidimo dirbti docentės pareigose 

2019-2020 mokslo metais svarstymas. 

 

Pritarta docentės Danutės 

Remeikienės 2019-05-07 prašymui 

dėl leidimo dirbti docentės 

pareigose 2019-2020 mokslo 

metais. 



Posėdžio data ir 

Nr. 
Svarstyta Priimti sprendimai 

2019-12-05 

Nr. V3-72 

Numatomų vykdyti 2020-2021 m.m. 

studijų programų užsienio šalių 

studentams ir metinės studijų kainų 

svarstymas. 

Klausimo svarstymą atidėti ir 

balsuoti e.paštu. 

 

Naujo AK Statuto projekto svarstymas. Apsvarstytas AK Statuto projektas 

ir Kolegijos Tarybai pateikti 

siūlymai dėl Statuto pakeitimų. 

Akademinės tarybos sudėties keitimas. Pristatyti nauji Akademinės tarybos 

nariai. 
 

 

 

  



2 priedas 

 

STUDIJUOK MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETE ALYTUJE 
 

Kviečiame visus baigusius universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventus 

studijuoti Sveikatos politikos ir vadybos magistrantūros studijose Mykolo Romerio 

universitete. 

Studijos vyks Alytaus kolegijoje. 
 

Studijų programos 
kryptis 

Politikos mokslai 

Suteikiama kvalifikacija Socialinių mokslų magistras (Politikos mokslų krypties) 

Studijų trukmė Ištęstinės studijos (studijos vykdomos penktadieniais ir šeštadieniais ) - 2 m.  

Studijų kalba     Lietuvių kalba  

Kas gali studijuoti? Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų 

absolventai, baigę viešojo administravimo krypties papildomas studijas* 

Patvirtintos studijų kainos bus skelbiamos čia: 
https://www.mruni.eu/lt/busimiems_studentams/magistranturos_studijos/studiju_kainos/ 
 

KAIP VYKS STUDIJOS? 

Papildomos studijos: 

 Kolegijų absolventams, kuriems reikalingos Viešojo administravimo krypties papildomos 

studijos*, mokymosi procesas bus organizuojamos rugpjūčio – rugsėjo mėn. Alytuje.  

 Klausytojams bus įskaitomi kitoje aukštojoje mokykloje studijuoti dalykai, kurie atitinka 

viešojo administravimo krypties papildomų studijų programą. Po dalykų užskaitymo, 

atitinkamai perskaičiuojama papildomų studijų įmoka ir permoka studentui grąžinama.  

 Baigus jas (spalio mėnesio pradžioje) profesiniai bakalaurai pateiktų prašymus dėl priėmimo 

į magistrantūros studijas ir papildytų magistrantūros studijų programą „Sveikatos politika ir 

vadyba“ arba kitoje Viešojo valdymo fakulteto pasirinktoje magistrantūros studijų 

programoje.  

 Daugiau informacijos apie papildomas studijas: 

https://www.mruni.eu/lt/studijos/papildomos-studijos/viesojo-administravimo-krypties-

papildomos-studijos/ 

Magistro studijos: 

 „Sveikatos politikos ir vadybos“ magistro studijos vyks nuo spalio mėn. Vilniuje, 

penktadieniais nuo 18 val. (nuotoliniu būdu per Moodle sistemą) ir šeštadieniais nuo 9 val. 

Jeigu į grupę prisijungę nauji studentai (po papildomų studijų) bus praleidę dalį paskaitų, 

visa medžiaga jiems bus suteikta individualiai.  

 Visi užsiėmimai, studentams negalintiems fiziškai atvykti į universitetą šeštadieniais taip pat 

būtų tiesiogiai transliuojami. 

 Jeigu į grupę prisijungę nauji studentai (po papildomų studijų) bus praleidę dalį paskaitų, 

visa medžiaga jiems bus suteikta individualiai. 

 Susidarius didesnei nei 15 studentų grupei iš Alytaus apskrities, pagal poreikį būtų 

vykdomos dėstytojų konsultacijos Alytuje. 

 Daugiau informacijos apie studijų programą: 

https://www.mruni.eu/lt/studijos/magistranturos-studijos/sveikatos_politika_ir_vadyba/ 

 

KAIP TAPTI MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDENTU? 

 Kolegijų absolventams kreiptis į Kristiną Stauskienę kristina.stauskiene@akolegija.lt, tel. nr. 

8 610 27850. 

 Stojančiųjų į magistro studijas dokumentai rudens semestrui bus priimami nuo birželio 10 iki 

liepos 4 dienos. Daugiau informacijos: 

https://www.mruni.eu/lt/studijos/papildomos-studijos/viesojo-administravimo-krypties-papildomos-studijos/
https://www.mruni.eu/lt/studijos/papildomos-studijos/viesojo-administravimo-krypties-papildomos-studijos/
https://www.mruni.eu/lt/studijos/magistranturos-studijos/sveikatos_politika_ir_vadyba/
mailto:kristina.stauskiene@akolegija.lt


 MRU tinklapyje 

https://www.mruni.eu/lt/busimiems_studentams/magistranturos_studijos/pt-

magistranturos-studijas-rudens-semestrui/  

 El. paštu priemimas@mruni.eu 

 Telefonu +370 5 2714 704 arba +370 686 17431 

Programos vadovė Rūta Dačiulytė, el. paštas daciulyte@mruni.eu  

 

 

https://www.mruni.eu/lt/busimiems_studentams/magistranturos_studijos/pt-magistranturos-studijas-rudens-semestrui/
https://www.mruni.eu/lt/busimiems_studentams/magistranturos_studijos/pt-magistranturos-studijas-rudens-semestrui/
mailto:priemimas@mruni.eu
mailto:daciulyte@mruni.eu

