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ALYTAUS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS 2022 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

Posėdžio data ir 

Nr. 
Svarstyta Priimti sprendimai 

2022-01-19  

Nr. V3-7  

Alytaus kolegijos mokslo taikomosios 

veiklos krypčių sąrašas. 

Patvirtintas Alytaus kolegijos 

mokslo taikomosios veiklos krypčių 

sąrašas. 

AK Savarankiškų rašto ir baigiamųjų 

darbų rengimo metodinių reikalavimų 

nauja redakcija. 

Patvirtinta AK Savarankiškų rašto ir 

baigiamųjų darbų rengimo 

metodinių reikalavimų nauja 

redakcija, kuri įsigaliojo nuo 2022 

m. vasario 1 d.  

2022-02-04  

Nr. V3-13  

Numatomos vykdyti 2022–2023 m.m. 

studijų programos ir priėmimo į jas 

studentų skaičius. 

Patvirtinti numatomos vykdyti 

2022–2023 m.m. studijų programos 

ir priėmimo į jas studentų skaičius.  

Metinės studijų kainos studentams, 

priimamiems į kolegiją 2022 metais. 

Patvirtintos metinės studijų kainos 

studentams, priimamiems į kolegiją 

2022 metais. 

AT veiklos ataskaita už 2021 metus. Patvirtinta AT veiklos ataskaita už 

2021 metus.  

2022-03-08  

Nr. V3-18  

AK mokslo taikomosios veiklos kryptys 

2022 metams. 

Patvirtintos AK mokslo 

taikomosios veiklos kryptis 2022 

metams.  

2022-03-23  

Nr. V3-21  

Studentų priėmimo į Alytaus kolegiją 

2022 metais taisyklės. 

Patvirtintos studentų priėmimo į 

Alytaus kolegiją 2022 metais 

taisyklės.   

AK Akademinės etikos kodekso 

koregavimas. 

Informacija išklausyta.   

AK Akademinės etikos komisijos 

nuostatų koregavimas. 

Informacija išklausyta.   

2022-04-15  

Nr. V3-25  

Akademinės tarybos pirmininko, 

pavaduotojo, sekretoriaus rinkimai. 

Akademinės tarybos pirmininke 

išrinkta Jurgita Merkevičienė. 

Akademinės tarybos pirmininkės 

pavaduotoja išrinkta Dalia 

Šablevičienė. Akademinės tarybos 

sekretore išrinkta Neringa 

Draugelienė.   

Narių į Akademinės etikos komisiją 

tvirtinimas. 

Patvirtinti nariai į  AK Akademinės 

etikos komisiją: Vilija 

Zenkevičienė, Milita 

Vienažindienė, Lina Jaruševičienė,  

Irmina Juškaitė.  

Pritarimas AK Ginčų komisijos narių 

kandidatūroms. 

Pritarta Eilos Švedės ir Pauliaus 

Dubausko kandidatūroms į AK 

Ginčų komisiją.  



Posėdžio data ir 

Nr. 
Svarstyta Priimti sprendimai 

 

Minimalus konkursinis balas, 

stojantiesiems į valstybės 

nefinansuojamas vietas 2022 metais. 

Patvirtintas stojantiesiems į 

valstybės nefinansuojamas vietas 

2022 m. minimalus konkursinis 

balas – 2,5.  

Informacija apie AK SA kandidatą į 

kolegijos Tarybą 

Susipažinti su AK SA kandidato į 

kolegijos Tarybą dokumentais ir 

prašyti kandidatą susitikti su 

Akademinės tarybos nariais. 

2022-05-06  

Nr. V3-28  

Kolegijos Tarybos nario, deleguoto nuo 

AK SA, prisistatymas. 

Kolegijos Tarybos nario, deleguoto 

nuo AK SA, prisistatymas įvyko. 

Alytaus kolegijos 2021 m. metinės 

veiklos ataskaitos pristatymas. 

Alytaus kolegijos 2021 metų 

veiklos ataskaita pristatyta. 

Atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros rezultatų 

vertinimas. 

Atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų 

ir eksperimentinės plėtros rezultatus 

įvertinta teigiamai. 

Mokslo savaitės renginių datos, 

informacija apie tarptautinius projektus. 

Apsvarstyti 2023 m. mokslo 

savaitės renginių datas.  

Akademinei tarybai pristatyti 

tarptautinius projektus. 

2022-06-14  

Nr. V3-42  

Pritarimas/nepritarimas į Alytaus 

kolegijos dėstytojų atestavimo ir 

konkursų komisiją deleguojamos AK SA 

atstovės Astos Putonienės kandidatūrai. 

Pritarta į Alytaus kolegijos 

dėstytojų atestavimo ir konkursų 

komisiją deleguojamos AK SA 

atstovės Astos Putonienės 

kandidatūrai. 

2022-08-29  

Nr. V3-52  

Atnaujintos Įmonių administravimo  ir 

Verslo vadybos studijų programos. 

Patvirtintos atnaujintos Įmonių 

administravimo ir Verslo vadybos 

studijų programos. 

Alytaus kolegijos studentų praktikų 

organizacijose organizavimo, jų 

ataskaitų rengimo, pateikimo, gynimo ir 

vertinimo tvarka. 

Patvirtinta Alytaus kolegijos 

studentų praktikų organizacijose 

organizavimo, jų ataskaitų rengimo, 

pateikimo, gynimo ir vertinimo 

tvarkos nauja redakcija. 

2022-09-16  

Nr. V3-59  

Jurgitos Merkevičienės kandidatūros 

teikimas docento pareigoms užimti 

2022-2023 m.m. 

Pritarta Jurgitos Merkevičienės 

kandidatūrai docento pareigoms 

užimti 2022-2023 m.m. nuo 2022 

m. rugsėjo 16 d.  

Alytaus kolegijos stipendijų ir išmokų 

skyrimo nuostatų naujos redakcija. 

Patvirtinti Alytaus kolegijos 

stipendijų, išmokų ir premijų 

skyrimo nuostatai.  

2022-09-29  

Nr. V3-62  

AK Tarybos narių rinkimų tvarkos 

aprašo nauja redakcija. 

Patvirtinta AK Tarybos narių 

rinkimų tvarkos aprašo nauja 

redakcija. 

AK Tarybos narių rinkimų organizavimo 

grafikas. 

Patvirtintas AK Tarybos narių 

rinkimų organizavimo grafikas. 

2022-10-17  

V3-65  

Pritarimas/nepritarimas AK Atitikties 

mokslinių tyrimų etikai vertinimo 

tvarkos aprašui. 

Pritarta AK Atitikties mokslinių 

tyrimų etikai vertinimo tvarkos 

aprašui. 



Posėdžio data ir 

Nr. 
Svarstyta Priimti sprendimai 

2022-10-28  

Nr. V3-69  

Kandidatų į Alytaus kolegijos tarybos 

narius pateikti dokumentai.  

Kandidatas Tomas Makaveckas 

neatitinka kandidatams į Kolegijos 

Tarybos narius keliamų 

reikalavimų. 

Susirinkimo, kuriame bus renkami 

Kolegijos personalui ir studentams 

nepriklausantys Tarybos nariai ir AT 

posėdžio, kuriame  bus renkami 

Kolegijos personalui priklausantys 

Tarybos nariai, datos ir vietos. 

Susirinkimas, kuriame bus renkami 

Kolegijos personalui ir studentams 

nepriklausantys Tarybos nariai, 

vyks 2022-11-03, 12.15 val, aktų 

salė, Studentų g. 17, Alytus 

AT posėdis, kuriame  bus renkami 

Kolegijos personalui priklausantys 

Tarybos nariai, vyks 2022-11-04, 

11.00 val., 205 aud., Studentų g. 17, 

Alytus.  

2022-11-03  

Nr. V3-70  

Kolegijos personalui priklausančių 

tarybos narių rinkimų balsų skaičiavimo 

komisija. 

Išrinktos balsų skaičiavimo 

komisijos narės: Asta Putonienė, 

Dalia Šablevičienė, Neringa 

Vismolekienė. Balsų skaičiavimo 

komisijos pirmininkė Dalia 

Šablevičienė, komisijos sekretorė 

Neringa Vismolekienė.   

2022-11-03  

Nr. V3-71  

Alytaus kolegijos Tarybos narių, 

priklausančių kolegijos personalui, 

rinkimų rezultatų tvirtinimas. 

Patvirtinti Alytaus kolegijos 

Tarybos narių, priklausančių 

kolegijos personalui, rinkimų 

rezultatai. Į naujos kadencijos 

Kolegijos tarybą išrinkti šios narės, 

priklausančios Kolegijos 

personalui: Jovita Balčiūnienė, 

Vilma Slavickienė, Kristina 

Stauskienė, Valė Zdanavičienė.  

2022-11-04  

Nr. V3-72  

Kolegijos personalui ir studentams 

nepriklausančių Tarybos narių rinkimas. 

Išrinktos balsų skaičiavimo 

komisijos narės: Asta Putonienė, 

Dalia Šablevičienė, Neringa 

Vismolekienė. Balsų skaičiavimo 

komisijos pirmininkė Dalia 

Šablevičienė, komisijos sekretorė 

Neringa Vismolekienė.   



Posėdžio data ir 

Nr. 
Svarstyta Priimti sprendimai 

Patvirtinti Alytaus kolegijos 

Tarybos narių, nepriklausančių 

kolegijos personalui ir studentams, 

rinkimų rezultatai. Į naujos 

kadencijos Kolegijos tarybą išrinkti 

šie nariai, nepriklausantys 

Kolegijos personalui ir studentams:  

dr. Gintautas Bužinskas, Utenos 

kolegijos docentas;  

Marius Jasaitis, VšĮ Alytaus 

poliklinika direktorius;  

dr. Viktoras Vaičikauskas, Fizinių ir 

technologijos mokslų centro 

mokslinis bendradarbis.  

2022-11-04  

Nr. V3-73  

Alytaus kolegijos Tarybos narių, 

nepriklausančių kolegijos personalui ir 

studentams, rinkimų rezultatų 

tvirtinimas. 

Teikti Akademinei tarybai tvirtinti 

Tarybos narių, nepriklausančių 

kolegijos personalui ir studentams, 

rinkimų rezultatus. 

2022-12-06  

Nr. V3-79 

AK Studijų reglamento nauja redakcija. Patvirtintas AK Studijų 

reglamentas, kuris įsigalios nuo 

2023 m. sausio 1 d. 

Laisvai pasirenkamų dalykų sąrašas 

2023-2024 m.m. 

Patvirtintas laisvai pasirenkamų 

dalykų sąrašas 2023-2024 m.m. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimo „Dėl 2023–2024 metų 

valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo 

plano patvirtinimo“ projektas. 

Informacija išklausyta. 

 

 

 

 


