2016 M. AKADEMINĖS TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA
Akademinė taryba yra Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas, sudarytas iš 33
narių (23 nariai išrinkti akademinės bendruomenės susirinkimuose, 3 pateko pagal
pareigas, 7 narius paskyrė Studentų atstovybė).
Akademinės tarybos funkcijos. Vadovaujantis Kauno kolegijos statuto, patvirtinto 2012 m. liepos
18 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 953, 42 punktu, Kolegijos Akademinė taryba atlieka šias
funkcijas:
- nustato studijų tvarką;
- tvirtina studijų programas ir teikia direktoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir Kolegijos
struktūros pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina atliktų tyrimų rezultatus ir
Kolegijos mokslo taikomosios ir meno veiklos kokybę ir lygį;
- tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama;
- nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, dėstytojų ir mokslo
darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką;
- šaukia Kolegijos akademinės bendruomenės susirinkimus (konferencijas) svarbiems Kolegijos
veiklos klausimams aptarti; apie sprendimą sušaukti tokį susirinkimą (konferenciją) informuoja
akademinę bendruomenę ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas Kolegijos interneto tinklalapyje
ar kitais Akademinės tarybos darbo reglamente nustatytais būdais;
- Kolegijos padalinių ar administracijos siūlymu, atsižvelgdama į asmens mokslinės ar pedagoginės
ir (ar) kitos visuomenei reikšmingos veiklos rezultatus, teikia garbės ir kitus vardus;
- svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Kolegijos vizijos ir misijos, strateginio veiklos plano;
- svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Statuto pakeitimų;
- svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl kandidatų tinkamumo eiti direktoriaus pareigas;
- svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Kolegijos reorganizavimo arba likvidavimo planų;
- svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Kolegijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų
darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais tvarkos;
- svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl bendro studijų vietų skaičiaus nustatymo, atsižvelgdama į
galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę;
- tvirtina Kolegijos direktoriaus teikiamas dekanų kandidatūras;
- svarsto ir tvirtina taikomųjų tyrimų ir (ar) taikomosios mokslinės (meno) ir eksperimentinės veiklos
plėtros programas, vertina atliktų tyrimų rezultatus ir Kolegijos mokslo taikomosios ir meno veiklos
kokybę ir lygį;
- atlieka kitas teisės aktuose ir Statute nustatytas funkcijas.
Akademinės tarybos sudėtis. Šios kadencijos Akademinės tarybos (AT) sudėtis buvo paskelbta
2012 m. sausio 12 d.1
2016 metais Akademinės tarybos sudėtis keitėsi. Vadovaujantis Kauno kolegijos statutu (Žin., 2012,
Nr. 93-4793) ir Akademinės tarybos narių / dėstytojų skyrimo tvarkos, patvirtintos 2011 m. lapkričio
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Kauno kolegijos direktoriaus 2012 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. 1-322.

21 d. įsakymu Nr. 1-192 „Dėl Akademinės tarybos narių / dėstytojų skyrimo tvarkos tvirtinimo ir
susirinkimo darbo grupės sudarymo“ (kartu su 2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.1-296 ir 2014 m.
gruodžio 12 d. įsakymu Nr.1-462) 21.1 punktu, vietoje dr. Alvijos Šalaševičienės Akademinės
tarybos nare paskelbta Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centro Filologijos ir edukologijos katedros
docentė dr. Laima Kyburienė2, o vietoje Birutės Emilijos Nenortaitės – Justino Vienožinskio menų
fakulteto Ikimokyklinio ugdymo katedros lektorė Raimonda Sadauskienė3.
Vadovaujantis Kauno kolegijos statutu (Žin., 2012, Nr. 93-4793) ir atsižvelgiant į Kauno kolegijos
Studentų atstovybės kongreso metu priimtą nutarimą dėl kandidatų į Kauno kolegijos Akademinę
tarybą tvirtinimo, vietoje Aistės Noreikatės, Simonos Lapūnaitės, Justinos Jakubavičiūtės, Aurimo
Galkonto, Jono Leičio ir Aurelijos Viškelytės Akademinės tarybos nariais paskelbti šie studentai:
Kristina Karinauskaitė, Lukas Varnas, Tomas Miliauskas, Miglė Bulovaitė, Ema Uosytė, Jonas
Jačiunskis4.
Ankstesni AT sudėties pasikeitimai paskelbti 2012–2015 m. direktoriaus įsakymais5.
LR Mokslo ir studijų įstatyme ir kolegijos statute AT nurodytoms funkcijoms atlikti, AT sudaryti
penki komitetai: Studijų programų komitetas, Valdymo ir studijų kokybės užtikrinimo komitetas,
Finansų komitetas, Taikomųjų mokslinių tyrimų ir taikomosios meno veiklos komitetas, Žmogiškųjų
išteklių plėtros komitetas. Atsižvelgiant į 2016 m. įvykusius Akademinės tarybos sudėties
pasikeitimus ir vadovaujantis Akademinės tarybos darbo reglamento 26.3. punktu buvo atnaujinta
Akademinės tarybos komitetų sudėtis6. Akademinės tarybos narių pasiskirstymas pagal komitetus
pateikiamas priede.
Akademinės tarybos veikla (posėdžiai, nutarimai). Vadovaujantis Akademinės tarybos darbo
reglamentu7, posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 2 kartus per metus. 2016 metais įvyko 6 posėdžiai8,
suorganizuoti 3 e. balsavimai9.
AT posėdžių / elektroninio balsavimo metu svarstyti 29 klausimai, priimti 35 nutarimai10.
2016 metais Akademinėje taryboje:
- patvirtintos keturios ketinamos vykdyti studijų programos: Informacinės finansų sistemos11,
Interaktyvioji kartografija12, Taikomoji komunikacija13, Reklamos technologijos14.
- svarstyti siūlymai vykdomų studijų programų pavadinimams keisti; pritarta šiems pakeitimams:
studijų programos Ikimokyklinis ugdymas pavadinimas pakeistas į Ikimokyklinis ir priešmokyklinis
ugdymas15, studijų programos Stiklo, keramikos, medžio, odos, tekstilės menas pavadinimas pakeistas

2016 m. kovo 1 d. KK direktoriaus įsakymas Nr. 1-69 „Dėl kolegijos Akademinės tarybos sudėties keitimo“.
2016 m. rugsėjo 12 d. KK direktoriaus įsakymas Nr. 1-291 „Dėl kolegijos Akademinės tarybos sudėties keitimo“.
4
2016 m. gegužės 25 d. KK direktoriaus įsakymas Nr. 1-185 „Dėl kolegijos Akademinės tarybos sudėties keitimo“.
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2012 m. sausio 20 d. KK direktoriaus įsakymas Nr. 1-331, 2012 m. gruodžio 28 d. KK direktoriaus įsakymas Nr. 1-142,
2013 m. lapkričio 13 d. KK direktoriaus įsakymas Nr. 1-358, 2014 m. birželio 16 d. KK direktoriaus įsakymas Nr. 1-238,
2014 m. spalio.22 d. KK direktoriaus įsakymas Nr.1-369, 2014 m. gruodžio 12 d. KK direktoriaus įsakymas Nr. 1-464,
2015 m. gegužės 29 d. KK direktoriaus įsakymas Nr. 1-174, 2015 m. rugsėjo 21 d. KK direktoriaus įsakymas Nr. 1-302.
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2016 m. kovo 17 d. AT posėdžio protokolas Nr. (2.2.)-3-4; 2016 m. birželio 16 d. AT posėdžio protokolas Nr.(2.2.)-312; 2016 m. lapkričio 22 d. AT posėdžio protokolas Nr. (2.2.)-3-15.
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AT darbo reglamentas patvirtintas 2012 m. vasario 28 d. AT posėdžio protokolo Nr. (2.2.)-3-2 nutarimu Nr. 1.1.
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2016 m. sausio 7 d., 2016 m. kovo 17 d., 2016 m. gegužės 26 d., 2016 m. rugpjūčio 30 d., 2016 m. spalio 20 d., 2016 m.
gruodžio 8 d.
9
2016 m. vasario mėn., 2016 m. gegužės mėn., 2016 m. gruodžio mėn.
10
AT nutarimai skelbiami viešai Kauno kolegijos vidaus pašto sistemoje ir interneto svetainėje www.kaunokolegija.lt
11
2016 m. kovo 22 d. AT nutarimas Nr. (2.2.)-3-8.
12
2016 m. kovo 22 d. AT nutarimas Nr. (2.2.)-3-6.
13
2016 m. kovo 22 d. AT nutarimas Nr. (2.2.)-3-7.
14
2016 m. gegužės 5 d. AT nutarimas Nr. (2.2.)-3-10.
15
2016 m. gruodžio 8 d. AT posėdžio protokolas Nr. (2.2.)-3-18.
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į Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas16, studijų programos Leidybos ir spaudos technologijos
pavadinimas pakeistas nauju – Grafinės technologijos17;
- leista rengti ketinamą vykdyti studijų programą Nekilnojamojo turto kadastras ir valdymas18;

- svarstytas 2016 m. studentų priėmimo į Kauno kolegiją planas19; nustatytas mažiausias stojamasis
balas asmenims, 2016 m. stojantiems į Kauno kolegiją20; patvirtintos 2016 m. studentų priėmimo į Kauno
kolegiją taisyklės21; svarstytas 2017 m. studentų priėmimo į Kauno kolegiją planas22;
- patvirtinta Kauno kolegijos baigiamųjų darbų / projektų rengimo, gynimo, saugojimo ir
kvalifikacinių egzaminų organizavimo tvarka23; Kauno kolegijos studijavimo pasiekimų vertinimo
tvarka24; Kauno kolegijos bendruomenės garbės nario vardo suteikimo nuostatai25; atnaujinta Kauno
kolegijos studijų tvarka26;
- pritarta Vidinio studijų programų vertinimo koncepcijai27, Dėstytojų darbo laiko nuostatams28;
svarstyti mokslo taikomosios ir meno veiklos rezultatai29; patvirtintos rekomendacijos studijų dalyko
(modulio) aprašui parengti30;
- svarstytas klausimas dėl leidimo eiti docento pareigas 2016-2017 m. m. asmenims, neturintiems
mokslo laipsnio31;
- svarstyti ir pateikti direktoriui siūlymai dėl Kolegijos organizacinės struktūros pokyčių, – siūlyta
įkurti Aplinkos inžinerijos katedrą, sujungiant Geodezijos bei Želdinių ir agrotechnologijų katedras;
pritarta Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto pavadinimo keitimui nauju – Technologijų fakultetas;
pritarta Kompiuterinių technologijų katedros pavadinimo keitimui nauju – Informatikos katedra;
- svarstyti ir pateikti Tarybai siūlymai dėl Kolegijos strateginio veiklos plano atnaujinimo32;
- svarstyti ir pateikti siūlymai Tarybai dėl Statuto pakeitimų33;
Nutarta parengti Vidinio studijų programų vertinimo tvarką34, rekomendacijas studijų programos
savianalizės suvestinės rengėjams35, Studijavimo Kauno kolegijoje nuotoliniu būdu tvarką36.

Akademinės tarybos pirmininkė
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2016 m. gruodžio 29 d. AT elektroninio balsavimo protokolas Nr. (2.2)-3-19.
2016 m. gruodžio 29 d. AT elektroninio balsavimo protokolas Nr. (2.2)-3-19.
18
2016 m. gruodžio 8 d. AT posėdžio protokolas Nr. (2.2.)-3-18.
19
2016 m. sausio 26 d. AT posėdžio protokolas Nr. (2.2.)-3-2.
20
2016 m. vasario 1 d. AT elektroninio balsavimo protokolas Nr. (2.2.)-3-3.
21
2016 m. kovo 17 d. AT posėdžio protokolas Nr. (2.2.)-3-4.
22
2016 m. gruodžio 8 d. AT posėdžio protokolas Nr. (2.2.)-3-18.
23
2016 m. lapkričio 22 d. Akademinės tarybos nutarimas Nr. (2.2)-3-17.
24
2016 m. gruodžio 8 d. AT posėdžio protokolas Nr. (2.2.)-3-18.
25
2016 m. lapkričio 22 d. Akademinės tarybos nutarimas Nr. (2.2.)-3-16.
26
2016 m. rugpjūčio 30 d. AT posėdžio protokolas Nr. (2.2.)-3-13.
27
2016 m. lapkričio 22 d. Akademinės tarybos nutarimas Nr. (2.2.)-3-16.
28
2016 m. birželio 16 d. AT posėdžio protokolas Nr.(2.2.)-3-12.
29
2016 m. birželio 16 d. AT posėdžio protokolas Nr.(2.2.)-3-12.
30
2016 m. gruodžio 8 d. AT posėdžio protokolas Nr. (2.2.)-3-18.
31
2016 m. birželio 16 d. AT posėdžio protokolas Nr.(2.2.)-3-12.
32
2016 m. gruodžio 8 d. AT posėdžio protokolas Nr. (2.2.)-3-18.
33
2016 m. gruodžio 8 d. AT posėdžio protokolas Nr. (2.2.)-3-18.
34
2016 m. lapkričio 22 d. AT posėdžio protokolas Nr. (2.2.)-3-15.
35
2016 m. kovo 17 d. AT posėdžio protokolas Nr. (2.2.)-3-4.
36
2016 m. rugpjūčio 30 d. AT posėdžio protokolas Nr. (2.2.)-3-13.
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Irma Spūdytė

PRIEDAS
Akademinės tarybos sudėtis pagal komitetus
(2016-11-22 AT posėdžio protokolas Nr. (2.2.)-3-15)
Komitetas
Studijų programų komitetas

Nariai
Jolanta Bareikienė
Jonas Jačiunskis

Danutė Kleinienė
Virginija Kondratavičienė
Audronė Lukšaitienė, komiteto pirmininkė
Raimonda Sadauskienė

Valdymo ir studijų kokybės užtikrinimo
komitetas

dr. Nijolė Zinkevičienė
dr. Mindaugas Misiūnas
Janina Morkūnienė, komiteto pirmininkė
Giedrius Pilkis
Izabelė Rainytė

Inga Stravinskienė
Lukas Varnas

Finansų komitetas

Faustas Zubka
Paulius Baltrušaitis
Julius Dovydaitis, komiteto pirmininkas
Ona Junevičienė
Kristina Karinauskaitė

dr. Vaclovas Makūnas
Vilija Mieliauskienė
Taikomųjų mokslinių tyrimų ir taikomosios dr. Zita Baužienė
meno veiklos komitetas
dr. Rima Jasnauskaitė
dr. Laima Kyburienė
dr. Sigita Saulėnienė, komiteto pirmininkė
Tomas Miliauskas

dr. Donatas Rekus
Žmogiškųjų išteklių plėtros komitetas

Miglė Bulovaitė
Alvydas Jonaitis

Milda Gintilienė, komiteto pirmininkė
Vitalija Skėruvienė
Ema Uosytė

Antanas Vaidelys

