PATVIRTINTA
Alytaus kolegijos
Akademinės tarybos
2021-03-25 protokolu Nr. V3-15
ALYTAUS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA
Posėdžio data ir
Nr.

2020-01-15
Nr. V3-3

Svarstyta

Priimti sprendimai

Alytaus
kolegijos
elektroninių
dokumentų
įkėlimo
į
Lietuvos
akademinės elektroninės bibliotekos
(eLABa) informacinę sistemą, jų
tvarkymo tvarkos aprašas.

Pritarta
Alytaus
kolegijos
elektroninių dokumentų įkėlimo į
Lietuvos akademinės elektroninės
bibliotekos (eLABa) informacinę
sistemą, jų tvarkymo tvarkos
aprašui.
Patvirtintas laisvai pasirenkamų
dalykų sąrašas 2020 – 2021 m.m.
Patenkintas Rimo Malaškevičiaus
prašymas dėl atšaukimo iš Alytaus
kolegijos Tarybos.
Nepapildytas
AT
darbo
reglamentas.
Nepapildytas AK tarybos narių
rinkimo aprašas.
Patvirtinta numatomos vykdyti
2020–2021 m.m. studijų programos
ir priėmimo į jas studentų skaičius.
1. Patvirtintos metinės studijų
kainos.
2. Kitame AT posėdyje apsvarstyti
siūlymą dėl pirmojo semestro
studijų įmokos kompensavimo.
Pritarta
studijų
proceso
organizavimo pakeitimams, esant
ekstremaliai situacijai. Pakeitimus
įforminti direktoriaus įsakymu.
Studentų priėmimo į Alytaus
kolegiją 2020 metais taisykles
apsvarstyti
AT
e.posėdyje,
jungiantis per Microsoft TEAMS
platformą.
Pritarta 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.“.

Laisvai pasirenkamų dalykų sąrašas 2020
– 2021 m.m.
Rimo Malaškevičiaus prašymas dėl
atšaukimo iš Alytaus kolegijos Tarybos.
AT darbo reglamento papildymas.

2020-01-31
Nr. V3-4

2020-03-13
Nr. V3-17

AK Tarybos narių rinkimo aprašo
papildymas.
Numatomos vykdyti 2020 – 2021 m.m.
studijų programos ir priėmimo į jas
studentų skaičius.
Naujai patvirtintos metinės studijų
kainos.

Studijų
proceso
organizavimo
pakeitimai, esant ekstremaliai situacijai.
Studentų priėmimo į Alytaus kolegiją
2020 metais taisyklės.

2020-03-30
Nr. V3-20

Pirmojo semestro studijų
kompensavimo siūlymas.

įmokos

Posėdžio data ir
Nr.

Svarstyta
AT veiklos ataskaita už 2019 metus.
Mykolo Romerio universiteto siūlomos
magistrantūros studijos.
Studentų priėmimo į Alytaus kolegiją
2020 metais taisyklės.

2020-04-02
Nr. V3-21

AK stipendijų ir išmokų skyrimo nuostatų
koregavimas.
Studentų priėmimo į Alytaus kolegiją
2020 metais taisyklės.
Alytaus kolegijos stipendijų ir išmokų
skyrimo nuostatai.
Automobilių techninio eksploatavimo
(ATE) studijų programos pavadinimo
tikslinimas.
Studijų
programos
patikslintu
pavadinimu „Automobilių transporto
inžinerija“ studijų plano pakeitimai.

2020-05-06
Nr. V3-24

Verslo vadybos (VV) studijų programos
studijų plano pakeitimai.
Įmonių administravimo (ĮA) studijų
programos studijų plano pakeitimai.
Prof. dr. Ilonos Teodoros Miceikienės
pasiteiravimas.

Docentės
Danutės
Remeikienės
prašymas dėl leidimo dirbti docentės
pareigose 2020 – 2021 m.m.

Priimti sprendimai
Pritarta AT veiklos ataskaitai už
2019 metus.
Pritarta
Mykolo
Romerio
universiteto
magistrantūros
studijoms.
Koreguoti Studentų priėmimo į
Alytaus kolegiją 2020 metais
taisyklių
projektą
ir
teikti
svarstymui kitam AT posėdžiui.
Kitame AT posėdyje apsvarstyti
Alytaus kolegijos stipendijų ir
išmokų skyrimo nuostatus.
Patvirtintos studentų priėmimo į
Alytaus kolegiją 2020 metais
taisykles.
Patvirtinti
Alytaus
kolegijos
stipendijų ir išmokų skyrimo
nuostatai.
Pritarta
studijų
programos
pavadinimo
iš
Automobilių
techninis eksploatavimas tikslinimui
į Automobilių transporto inžinerija.
Patvirtinti
studijų
programos
patikslintu
pavadinimu
„Automobilių transporto inžinerija“
studijų plano pakeitimai.
Patvirtinti Verslo vadybos (VV)
studijų programos studijų plano
pakeitimai.
Patvirtinti Įmonių administravimo
(ĮA) studijų programos studijų plano
pakeitimai.
Užtikrinti, kad viešinimui skirta
informacija apie AT veiklą būtų
laiku pateikiama atsakingam už
informacijos viešinimą darbuotojui
ir viešinama AT darbo reglamente
nustatyta tvarka.
Pritarta
docentės
Danutės
Remeikienės 2020-05-05 prašymui
dėl
leidimo
dirbti
docentės
pareigose 2020 – 2021 mokslo
metais.

Posėdžio data ir
Nr.

Svarstyta
Nauja AK Ginčų komisijos sudėtis.

2020-05-29
Nr. V3-26

Vieno
Kolegijos
Tarybos
nario,
nepriklausančio kolegijos personalui ir
studentams,
rinkimo
organizavimo
parengto grafikas.
Supažindinimas su Alytaus kolegijos
2019 metų veiklos ataskaita.
Supažindinimas su AK struktūriniu
pokyčiu.
Informacinių sistemų technologijų (IST)
studijų programos studijų planas.

2020-06-23
Nr. V3-31

Viešojo konkurso VšĮ Alytaus kolegijos
direktoriaus
pareigoms
eiti
organizavimo, direktoriaus rinkimų ir
skyrimo tvarkos aprašas.
Tarybos nario, nepriklausančio Alytaus
kolegijos personalui ir studentams,
rinkimas:
1. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
2.
Slapto
balsavimo
biuletenio
tvirtinimas.
3. Slaptas balsavimas už kandidatą į
Tarybą.
4. Balsų skaičiavimas ir balsavimo
rezultatų paskelbimas AT nariams.

Priimti sprendimai
Pritarta AK Ginčų komisijai:
Sigitas Naruševičius, direktoriaus
pavaduotojas
strateginėms
partnerystėms.
Gintautas
Stonys,
lektorius,
vykdantis Regioninio technologijų
centro vedėjo funkcijas.
Vilma Slavickienė, specialistė,
laikinai vykdanti Studijų centro
vedėjo funkcijas.
Giedrius
Jurkonis,
BPSnl18
studentas.
Povilas
Dubickas,
BPSnl18
studentas.
Greta Krūkonytė, IIAnl18 studentė.
Patvirtintas
vieno
Kolegijos
Tarybos nario, nepriklausančio
kolegijos personalui ir studentams,
rinkimo organizavimo grafikas.
AT nariai susipažino su Alytaus
kolegijos 2019 metų veiklos
ataskaita.
AT nariai susipažino su AK
struktūriniu pokyčiu.
Patvirtintas Informacinių sistemų
technologijų
(IST)
studijų
programos studijų planas.
AT narių teikti siūlymai ir
pastebėjimai perduoti Kolegijos
tarybai.
Išrinkti Balsų skaičiavimo komisijos
nariai: Ingrida Brazionienė, Monika
Plukaitė, Aurimas Žvirblis. Balsų
skaičiavimo komisijos pirmininke
paskirta
Ingrida
Brazionienė,
komisijos sekretoriumi – Aurimas
Žvirblis.
Patvirtintas
Alytaus
kolegijos
Tarybos nario, nepriklausančio
personalui ir studentams rinkimų
slapto balsavimo biuletenis.
Vietoje Rimo Malaškevičiaus nauju
Alytaus kolegijos tarybos nariu
išrinktas prof. dr. Gintautas
Bužinskas,
Utenos
kolegijos
profesorius.

Posėdžio data ir
Nr.

Svarstyta
AK Akademinės
sudėtis.

2020-07-08
Nr. V3-41

2020-07-21
Nr. V3-44

2020-09-03
Nr. V3-47

etikos

Priimti sprendimai

komisijos Patvirtinta
Alytaus
kolegijos
Akademinės
etikos
komisija:
Ingrida Brazionienė, Danguolė
Leščinskienė, Palmira Rodžienė,
Gintautas
Stonys,
Aušrelė
Visockienė, Valė Zdanavičienė,
Vilija Černiauskienė.
AK Studentų Atstovybės 2020-06-04 Klausimo svarstymas atidėtas iki
protokolas Nr. 17.
bus gauti prašomi AK SA
dokumentai ir teisiškai įvertintas
dokumentų
teisėtumas
ir
teisingumas.
Baigiamųjų darbų rengimo, pateikimo, Patvirtintas
Baigiamųjų
darbų
gynimo ir vertinimo tvarkos aprašas su rengimo, pateikimo, gynimo ir
siūlomu keitimu.
vertinimo tvarkos aprašas Alytaus
kolegijoje.
BPS studijų programos studentų praktikų BPS studijų programos studentų
rezultatų eliminavimas iš rotacijos ir praktikų rezultatus eliminuoti iš
perkėlimas į 2020 – 2021 mokslo metų rotacijos, praktikas perkelti į 2020 –
rudens semestrą.
2021 mokslo metų rudens semestrą.
Kandidatų eiti direktoriaus pareigas Siūlyti AK Tarybai pretendentus
tinkamumas ir siūlymų teikimas AK direktoriaus pareigoms eiti Iloną
Teodorą Miceikienę ir Sigitą
Tarybai.
Naruševičių kaip tinkamus būti
renkamais
AK
direktoriaus
pareigoms užimti.
Mokslininko Aloyzo Gudonio AK Aloyzo
Gudonio
mokymo
parengtos mokymo priemonės (leidinio) priemonei
(leidiniui)
„Pieno
„Pieno gaminių mokslas, technologija ir gaminių mokslas, technologija ir
inžinerija“ aktualumas ir vadovėlio inžinerija“
suteikti
vadovėlio
statuso suteikimas.
statusą.
Siūlymai dėl AK vizijos, misijos ir AK Teikti siūlymai Kolegijos Tarybai
2020 – 2022 metų strateginio veiklos dėl direktoriaus pateiktų Kolegijos
plano.
vizijos ir misijos ir strateginio
veiklos plano.
Posėdžio darbotvarkė.
Patvirtinta posėdžio darbotvarkė,
įtraukiant klausimą dėl Jurgitos
Merkevičienės kandidatūros teikimo
docento pareigoms užimti 2020 –
2021 m.m. ir minėtą klausimą
svarstyti pirmiausia.
Jurgitos Merkevičienės kandidatūros Pritarta Jurgitos Merkevičienės
teikimas docento pareigoms užimti kandidatūrai docento pareigoms
2020/2021 m.m.
užimti 2020 – 2021 m.m., nuo 2020
m. rugsėjo 3 d.

Posėdžio data ir
Nr.

Svarstyta
Katedrų vedėjų kandidatūros.

Studijų proceso vykdymas pandemijos
sąlygomis.

Audito išvadų pristatymas.

2020-09-24
Nr. V3-51

STEAM projekto sutarčių pristatymas ir
įveiklinimas.
Almanto Danilevičiaus atsistatydinimas
iš AK Tarybos narių.
Vieno
Kolegijos
Tarybos
nario,
nepriklausančio kolegijos personalui ir
studentams,
rinkimo
organizavimo
grafikas.

2020-10-01
Nr. V3-53

Priimti sprendimai
Patvirtintos kandidatūros laikinai
vykdyti katedrų vedėjų funkcijas iki
bus patvirtinta nauja AK valdymo
struktūra:
Inžinerijos katedros vedėja – lektorė
Ingrida Brazionienė.
Biomedicinos ir maisto technologijų
katedros vedėja – lektorė Kristina
Stauskienė.
Informacinių technologijų katedros
vedėja – lektorė Rasa Balynienė.
Vadybos ir administravimo katedros
vedėja
–
lektorė
Neringa
Draugelienė.
Rekomenduota – studijų dalykų
konsultacijas vykdyti nuotoliniu
būdu, o studijų dalykų teorines
paskaitas ir praktinius darbus
vykdyti mišriu būdu.
AT narys Sigitas Naruševičius
supažindino su
AK veiklos ir
valdymo audito išvadomis.
AT nariai susipažino su STEAM
projekto sutartimis ir įveiklinimu.
Pritarta
Almanto Danilevičiaus
atsistatydinimui iš AK Tarybos
narių.
Patvirtintas
vieno
Kolegijos
Tarybos nario, nepriklausančio
kolegijos personalui ir studentams,
rinkimo organizavimo grafikas ir
pradėtos
rinkimo
procedūros,
vadovaujantis Alytaus kolegijos
Tarybos narių rinkimų tvarkos
aprašu, patvirtintu Alytaus kolegijos
Akademinės tarybos 2017-09-18
protokolu Nr. V3-41.

Posėdžio data ir
Nr.

Svarstyta

Priimti sprendimai

Tarybos nario, nepriklausančio Alytaus
kolegijos personalui ir studentams,
rinkimas:
1. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
2.
Slapto
balsavimo
biuletenio
tvirtinimas.
3. Slaptas balsavimas už kandidatą į
Tarybą.
4. Balsų skaičiavimas ir balsavimo
rezultatų paskelbimas AT nariams.

Išrinkti Balsų skaičiavimo komisijos
nariai: Ingrida Brazionienė, Vestina
Giliūtė, Dovilė Aurylaitė. Balsų
skaičiavimo komisijos pirmininke
paskirta
Ingrida
Brazionienė,
komisijos sekretore – Dovilė
Aurylaitė.
Patvirtintas
Alytaus
kolegijos
Tarybos nario, nepriklausančio
personalui ir studentams rinkimų
slapto balsavimo biuletenis.
Vietoje dr. Almanto Danilevičiaus
nauju Alytaus kolegijos tarybos
nariu išrinktas habil. dr. Viktoras
Vaičikauskas
–
Fizinių
ir
technologijos
mokslų
centro
mokslinis
bendradarbis,
UAB
„Optronika“ inovacijų direktorius.
Paprašyta, kad AK SA kandidatė
Rasa Michnovič susitiktų su
Akademine taryba ir susipažintų
bendrame pokalbyje, kadangi AK
SA protokole, kandidatės duomenų
anketoje
ir
prašyme,
kurie
nepatvirtinti kandidatės parašais,
trūksta tikslinės informacijos, ir
tuomet paskelbti apie kandidatės
Rasos Michnovič paskyrimą.
Susipažinę su
AK
valdymo
struktūros projektu, AT nariai teikė
komentarus ir pastebėjimus.
Patvirtintas laisvai pasirenkamų
dalykų sąrašas 2021 – 2022 m.m.
Patvirtintas užsienio šalių (nesančių
Europos Sąjungos ir Europos
ekonominės
erdvės)
piliečių
priėmimo į Alytaus kolegiją tvarkos
aprašas.
Patvirtinta
atnaujinta
Statinių
inžinerinių sistemų (SIS) studijų
programa (studijų rezultatai ir
studijų planai).

2020-10-28
V3-57
Alytaus kolegijos studentų atstovybės
valdybos 2020 m. spalio
23 d.
protokolas Nr. 12 bei AK SA prezidento
Aurimo Kašėtos 2020-10-26 siųstas e.
laiškas.

AK valdymo struktūros projektas.

2020-11-20
V3-63
2020-12-09
V3-67

2020-12-17
V3-69

Laisvai pasirenkamų dalykų sąrašas 2021
– 2022 m.m.
Užsienio šalių (nesančių Europos
Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės)
piliečių priėmimo į Alytaus kolegiją
tvarkos aprašas.
Atnaujinta Statinių inžinerinių sistemų
(SIS) studijų programa (studijų rezultatai
ir studijų planai).

