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Vadovaujantis Kauno kolegijos statutu, patvirtintu 2012 m. liepos 18 d. LR Vyriausyb

Nr. 953, Kolegijos Taryba atlieka šias funkcijas:

o įvertinusi Akademin÷s tarybos si

o įvertinusi Akademin÷s tarybos si

o įvertinusi Akademin÷s tarybos si

planą; 

o svarsto ir tvirtina direktoriaus teikiamus Kolegijos strukt

o įvertinusi Akademin÷s tary

administracijos ir kitų darbuotoj

naudojimo ir disponavimo jais tvark

o įvertinusi Akademin÷s tarybos si

organizavimo tvarką; 

o renka, skiria ir atleidžia direktori

o nustato Kolegijos administracijos ir kit

o tvirtina Kolegijos vidaus tvarkos taisykles;

o direktoriaus teikimu nustato studij

įgyvendinimu, dydžius; 

o įvertinusi Akademin÷s tarybos si

galimybes užtikrinti studijų

o svarsto direktoriaus pateikt

įvykdymo ataskaitą; 

o tvirtina direktoriaus pateikt

Kolegijos taryba – kolegialus valdymo organas, sudarytas iš 9 nari

narį skyr÷ Studentų atstovyb÷

Akademin÷s tarybos nustatyta tvarka, 4 narius, nepriklausan

– atrinkus viešo kokurso būdu ir 

Akademin÷s tarybos nustatyta tvarka.

 

 

KOLEGIJOS TARYBOS METINö VEIKLOS ATASKAITA

uno kolegijos statutu, patvirtintu 2012 m. liepos 18 d. LR Vyriausyb

Nr. 953, Kolegijos Taryba atlieka šias funkcijas: 

s tarybos siūlymus, tvirtina Kolegijos viziją ir misij

s tarybos siūlymus, teikia Vyriausybei tvirtinti Statuto pakeitimus;

÷s tarybos siūlymus, tvirtina direktoriaus pateiktą Kolegijos strategin

svarsto ir tvirtina direktoriaus teikiamus Kolegijos struktūros pertvarkos planus;

÷s tarybos siūlymus, nustato Kolegijos l÷šų

ų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavyb÷s teise valdomo turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo jais tvarką; 

÷s tarybos siūlymus, tvirtina direktoriaus rinkim

renka, skiria ir atleidžia direktorių; 

nustato Kolegijos administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus;

tvirtina Kolegijos vidaus tvarkos taisykles; 

teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusi

÷s tarybos siūlymus, nustato bendrą studijų vietų

galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę; 

svarsto direktoriaus pateiktą Kolegijos metinę pajamų ir išlaidų sąmat

tvirtina direktoriaus pateiktą Kolegijos metinę veiklos ataskaitą; 

kolegialus valdymo organas, sudarytas iš 9 narių

 atstovyb÷, 4 narius – kiti akademin÷s bendruomen÷s nariai (išskyrus studentus) 

s tarybos nustatyta tvarka, 4 narius, nepriklausančius Kolegijos personalui ir studentams 

atrinkus viešo kokurso būdu ir įvertinus Aukštojo mokslo tarybos altikt

s tarybos nustatyta tvarka. 

VEIKLOS ATASKAITA 

uno kolegijos statutu, patvirtintu 2012 m. liepos 18 d. LR Vyriausyb÷s nutarimu 

 ir misiją; 

riausybei tvirtinti Statuto pakeitimus; 

lymus, tvirtina direktoriaus pateiktą Kolegijos strateginį veiklos 

ros pertvarkos planus; 

lymus, nustato Kolegijos l÷šų (taip pat l÷šų, skirtų 

÷s teise valdomo turto valdymo, 

tvirtina direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu 

 parinkimo ir vertinimo principus; 

, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos 

 vietų skaičių, atsižvelgdama į 

ąmatą ir tvirtina šios sąmatos 

kolegialus valdymo organas, sudarytas iš 9 narių (vieną Kolegijos tarybos 

÷s nariai (išskyrus studentus) 

ius Kolegijos personalui ir studentams 

vertinus Aukštojo mokslo tarybos altiktą kandidatų įvertinimą, 



o įvertinusi Akademin÷s tarybos siūlymus, tvirtina Kolegijos reorganizavimo arba likvidavimo 

planus ir teikia juos Vyriausybei; 

o rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir ją skelbia viešai Kolegijos interneto tinklalapyje kasmet iki 

balandžio 1 dienos; 

o atlieka kitas Statute ir kituose teis÷s aktuose nustatytas funkcijas.  

Vadovaujantis LR Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimais ir papildymais, 2012 m. rudenį įvyko 

Kauno kolegijos tarybos rinkimai. 2012 m. gruodžio 3 d. Akademin÷s tarybos pirminink÷ O. Junevičien÷ 

nutarimu Nr. (2.2.)-3-10 paskelb÷ naujosios Kauno kolegijos tarybos, susidedančios iš 9 narių, sud÷tį: 

o dr. Vytautas Šileikis, Kauno prekybos, pramon÷s ir amatų rūmų direktorius;  

o prof. Zigmas Lydeka, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius; 

o Vidas Butkus, AB „Kauno Baltija“ generalinis direktorius; 

o Andrius Neniškis, UAB „EVD“ generalinis direktorius; 

o Ona Junevičien÷, Kauno kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekan÷, Akademin÷s tarybos 

pirminink÷; 

o Paulius Baltrušaitis, Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotojas pl÷trai; 

o dr. Nijol÷ Zinkevičien÷, Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai; 

o Faustas Zubka, Kauno kolegijos studijų aprūpinimo informacija centro ved÷jas; 

o Andrius Šimon÷lis, Kauno kolegijos Studentų atstovyb÷s prezidentas. 

Naujos sud÷ties Tarybos pos÷dis įvyko 2012 m. gruodžio 19 d., kuriame buvo pritarta Kauno 

kolegijos integruotos pl÷tros strategijai iki 2020 m., šios strategijos įgyvendinimo (veiksmų) planui iki 

2020 m. bei Kauno ir Vilniaus kolegijų valorizacijos planui. Taip pat šio pos÷džio metu patvirtinta Kauno 

kolegijos vizija ir misija.  

Išrinkus naująją Kolegijos tarybą, buvo suorganizuoti mokymai naujiesiems Tarybos nariams kartu 

su Vilniaus kolegijos taryba. 2012 m. įgyvendinant ESF projektą „Kauno ir Vilniaus kolegijų valdymo 

efektyvumo didinimas“ gruodžio m÷nesį vyko Kauno ir Vilniaus kolegijų tarybų narių mokymai 

„Pokyčiai aukštojoje mokykloje: strateginis pokyčių planavimas, įgyvendinimas ir komunikacija“, 

„Kolegijos veikla Bolonijos proceso ir Lietuvos aukštojo mokslo reformos kontekste“, „Užsienio 

aukštosios mokyklos valdymo efektyvumo didinimo būdai“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

          Tarybos pirmininkas                   Vytautas Šileikis 


