PATVIRTINTA
Alytaus kolegijos
Akademinės tarybos
2022-02-04 protokoliniu sprendimu
Nr. V3-13
ALYTAUS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA
Posėdžio data ir
Nr.

2021-01-20
Nr. V3-2

Svarstyta

Priimti sprendimai

Bendrosios praktikos slaugos (BPS)
studijų programos IV kurso studentų,
kurie nespės atlikti praktikų laiku,
kvalifikacinio egzamino ir baigiamųjų
darbų gynimo perkėlimas į birželio
mėnesį bei II ir III kurso BPS studijų
programos studentų praktikų rezultatų
neįtraukimas į 2020-2021 mokslo metų
rudens semestro svertinio vidurkio
skaičiavimą.

II ir III kurso BPS studijų
programos
studentų
praktikų
rezultatų netraukti į 2020-2021
mokslo metų rudens semestro
svertinio vidurkio skaičiavimą.
IV kurso BPS studijų programos
dalies studentų, kurie nespės atlikti
praktikų
laiku,
kvalifikacinį
egzaminą ir baigiamųjų darbų
gynimą perkelti į 2021 m. birželio
mėnesį.
Posėdžio darbotvarkė papildyta
klausimu: dėl numatomų vykdyti
2021–2022 m.m. studijų programų
ir priėmimo į jas studentų skaičiaus
plano.
Teikti Kolegijos tarybai siūlymai
dėl Aprašo projekto:
1. Aprašą pildyti punktu „Tarybos
nariams gali būti atlyginama už
veiklą einant tarybos nario pareigas
iš Alytaus kolegijos lėšų. Išmokų
mokėjimo
tvarka
nustatoma
aukštosios mokyklos statute.“
2. Aprašo 14.2. ir 20.4. punktuose
ištaisyti korektūros klaidas.
Dėstytojams sudarytos tinkamos
sąlygos dirbti kolegijoje, todėl
dėstytojai gali rinktis kur jiems
patogiau
dirbti
namuose
ar
kolegijoje.
Patvirtinti numatomos vykdyti
2021–2022 m.m. studijų programos
ir priėmimo į jas studentų skaičius,
su Akademinės tarybos narių
pasiūlytais pakeitimais.
Patvirtintos metinės studijų kainos
studentams, priimamiems į kolegiją
2021 metais.

Posėdžio darbotvarkė.

Susipažinimas su AK darbo apmokėjimo
tvarkos aprašo projektu.

2021-01-27
Nr. V3-4
Nuotolinio darbo
dėstytojams.

sąlygų

sudarymas

Numatomos vykdyti 2021–2022 m.m.
studijų programos ir priėmimo į jas
studentų skaičiaus planas.

2021-03-03
Nr. V3-9

Metinės studijų kainos studentams,
priimamiems į kolegiją 2021 metais.

Posėdžio data ir
Nr.

Svarstyta
Posėdžio darbotvarkė.

AT veiklos ataskaita už 2020 m.

2021-03-25
Nr. V3-15

Metinės studijų kainos užsienio šalių
studentams, priimamiems į kolegiją 2021
metais.
Atnaujinto Bendrosios praktikos slaugos
(BPS) studijų programos studijų plano
tvirtinimas.
AK įskaitymo tvarkos aprašo pakeitimas.
AK Studijų reglamento pakeitimai.
Fakultetų dekanų kandidatūrų teikimas.

Mokslininko
parengtos
aktualumas
tvirtinimas.

Aloyzo Gudonio AK
mokymo
priemonės
ir
vadovėlio
statuso

AK taikomųjų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės
plėtros
nuostatų
tvirtinimas.
AK Ginčų komisijos nario rinkimas.
AT darbo reglamento pakeitimai.

2021-04-02
Nr. V3-19

AK
akademinės
etikos
kodekso
projektas.
AK dėstytojų darbo laiko sandaros
tvarkos aprašas.

Priimti sprendimai
Posėdžio darbotvarkė papildyta
klausimais:
dėl
AK
Studijų
reglamento pakeitimų; dėl fakultetų
dekanų
kandidatūrų;
dėl
mokslininko
Aloyzo
Gudonio
parengtos
mokymo
priemonės
aktualumo ir vadovėlio statuso
suteikimo.
Patvirtinta AK Akademinės tarybos
veiklos ataskaita už 2020 metus.
Patvirtintos metinės studijų kainos
užsienio
šalių
studentams,
priimamiems į kolegiją 2021 metais.
Patvirtintas Bendrosios praktikos
slaugos (BPS) studijų programos
studijų planas.
Patvirtintas AK įskaitymo tvarkos
aprašo pakeitimas.
Klausimo svarstymas atidėtas iki
bus pateikti AK Studijų reglamento
pakeitimai.
Pritarta
lektorės
Jovitos
Balčiūnienės ir lektoriaus Gintauto
Stonio
kandidatūroms fakultetų
dekanų pareigybėms užimti.
Klausimo svarstymas atidėtas iki
bus pateiktas atitinkamos srities
specialisto
įvertinimas
apie
mokslininko
Aloyzo
Gudonio
parengtą mokymo priemonę.
Patvirtinti AK taikomųjų mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros
nuostatai.
Pritarta
Algirdo
Beitnaro
kandidatūrai.
Patvirtinti AT darbo reglamento
pakeitimai.
Patvirtintas AK akademinės etikos
kodeksas.
Patvirtintas AK dėstytojų darbo
laiko sandaros tvarkos aprašas.

Posėdžio data ir
Nr.

Svarstyta
Katedrų vedėjų kandidatūrų teikimas.

AK Studijų reglamento pakeitimai.

2021-04-28
Nr. V3-27

Studentų priėmimo į Alytaus kolegiją
2021 metais taisyklės.
Mokslininko Aloyzo Gudonio AK
parengtos mokymo priemonės (antro
leidinio) „Pieno gaminių mokslas,
technologija ir inžinerija“ aktualumas ir
vadovėlio statuso tvirtinimas.
Susipažinimas su AK Kokybės komiteto
veiklos nuostatais.
Naujo Tarybos nario nuo akademinės
bendruomenės rinkimų organizavimas.

AT darbo reglamento pakeitimai.
Alytaus kolegijos dėstytojų atestavimo ir
konkursų pareigoms eiti organizavimo
tvarkos aprašo pakeitimai.

2021-06-30
Nr. V3-50

Atnaujintos
Informacinių
sistemų
technologijų (IST) ir Multimedijos ir
vizualinės komunikacijos (MVK) studijų
programos.
Atnaujinta Buhalterinės apskaitos (BA)
studijų programa.
Metodinės priemonės – Verslo teisė
(schemų rinkinys) išleidimas.

2021-08-30
Nr. V3-63

Priimti sprendimai
Pritarta teiktoms katedrų vedėjų
kandidatūroms:
Informacinių technologijų katedros
vedėja – lektorė Rasa Balynienė.
Vadybos katedros vedėja – lektorė
Neringa Draugelienė.
Sveikatos mokslų ir technologijų
katedros vedėja – lektorė Kristina
Stauskienė.
Inžinerijos katedros vedėja – lektorė
Ingrida Brazionienė.
Patvirtinti AK Studijų reglamento
pakeitimai.
Patvirtintos Studentų priėmimo į
Alytaus kolegiją 2021 metais
taisyklės.
Pritarta Aloyzo Gudonio mokymo
priemonei (antram leidiniui) „Pieno
gaminių mokslas, technologija ir
inžinerija“ suteiktas
vadovėlio
statusas.
Pritarta AK Kokybės komiteto
veiklos nuostatams.
Naujo
Tarybos
nario
nuo
akademinės bendruomenės rinkimus
organizuoti, kuomet bus atnaujinti
dokumentai, susiję su kandidatų į
valdymo
organus
kėlimo
procedūromis
ir
AT
darbo
reglamentas.
Patvirtinti AT darbo reglamento
pakeitimai.
Patvirtinti
Alytaus
kolegijos
dėstytojų atestavimo ir konkursų
pareigoms eiti organizavimo tvarkos
aprašo pakeitimai.
Patvirtintos
atnaujintos
Informacinių sistemų technologijų
(IST) ir Multimedijos ir vizualinės
komunikacijos
(MVK)
studijų
programos.
Patvirtinta atnaujinta Buhalterinės
apskaitos (BA) studijų programa.
Pritarta metodinės priemonės –
Verslo teisė (schemų rinkinys)
išleidimui.

Ingridos Brazionienės kandidatūros Klausimo svarstymas atidėtas kitam
teikimas docento pareigoms užimti 2021- AT posėdžiui.
2022 m.m.

Posėdžio data ir
Nr.

Svarstyta

Priimti sprendimai

2021–2022 mokslo metų rudens studijų 2021–2022 mokslo metų rudens
organizavimas.
studijas organizuoti kontaktiniu
būdu, integruojant nuotolinį ir
hibridinį studijų vykdymą. Dėl
studijų
organizavimo
būdo
sprendimus priima fakultetų dekanai
ir
katedrų
vedėjai,
įvertinę
kiekvieno studijų dalyko specifiką.
Alytaus kolegijos dėstytojų darbo laiko Patvirtintas
Alytaus
kolegijos
sandaros tvarkos aprašo pakeitimas.
dėstytojų darbo laiko sandaros
tvarkos aprašo pakeitimas.
Informaciniai klausimai. Rengiamų Informacija išklausyta.
dokumentų projektai, kurie bus teikiami
AT tvirtinimui. Naujo Kolegijos Tarybos
nario nuo akademinės bendruomenės
rinkimų organizavimas.

2021-09-13
Nr. V3-66

Dovilės
Barysienės
kandidatūra,
Akademinės tarybos sekretorės funkcijų
laikino vykdymo, Neringos Draugelienės
nedarbingumo laikotarpyje, pritarimo /
nepritarimo.

Pritarta Dovilės Barysienės, kaip
laikinai vykdančios Akademinės
tarybos
sekretorės
funkcijas,
kandidatūrai.

Alytaus kolegijos kokybės vadovas

Patvirtintas
Alytaus
kolegijos
kokybės vadovas.
Pritarta
Sigito
Naruševičiaus
kandidatūrai docento pareigoms
užimti 2021/2022 m.m., nuo 2021
m. spalio 1 d.
Patvirtintas
Alytaus
kolegijos
studijų proceso organizavimo ir
vykdymo nuotoliniu būdu tvarkos
aprašas.
Patvirtintas
vieno
Kolegijos
Tarybos
nario,
priklausančio
kolegijos
akademinei
bendruomenei,
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.
Patvirtintas
koreguotas
vieno
Kolegijos
Tarybos
nario,
priklausančio kolegijos akademinei
bendruomenei,
rinkimo
organizavimo grafikas.

Sigito
Naruševičiaus
kandidatūros
teikimas docento pareigoms užimti 20212022 m.m.
2021-10-01
Nr. V3-70

Alytaus kolegijos studijų proceso
organizavimo ir vykdymo nuotoliniu
būdu tvarkos aprašas.
Vieno
Kolegijos
Tarybos
nario,
priklausančio kolegijos akademinei
bendruomenei, rinkimo organizavimo
grafikas.

2021-11-05
Nr. V3-77

2021-11-24
Nr. V3-82

Vieno
Kolegijos
Tarybos
nario,
priklausančio kolegijos akademinei
bendruomenei, rinkimo organizavimo
grafiko koregavimas.

Posėdžio data ir
Nr.

2021-12-23
Nr. V3-93

Svarstyta

Priimti sprendimai

AK Ginčų komisijos nario keitimas kitu Pritarta AK Ginčų komisijos nario
nariu (studentų atstovu).
keitimui kitu nariu (studentų
atstovu). AKSA deleguota atstovė
Dovilė Radavičiūtė pakeitė Gretą
Krūkonytę (baigė studijas Alytaus
kolegijoje).
Atnaujinta Transporto ir logistikos verslo Patvirtinta atnaujinta Transporto ir
(TLV) studijų programa.
logistikos verslo (TLV) studijų
programa.
Laisvai pasirenkamų dalykų sąrašas Patvirtintas
laisvai pasirenkamų
2022-2023 m.m.
dalykų sąrašas 2022-2023 m.m.
Dėstytojo vardo pavardės skelbimas prie Prie laisvai pasirenkamo dalyko
laisvai pasirenkamo dalyko.
nurodyti dėstytojo vardą pavardę.

