
AKADEMINĖS TARYBOS NUTARIMAI 2017 M. 

Protokolo / 

nutarimo data 

Protokolo / nutarimo 

Nr. 
Nutarimo tekstas 

2017-03-06 PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-1 

1. Akademinės tarybos pirmininke išrinkta Irma Spūdytė. 

2. Sudaryta darbo grupė Akademinės tarybos darbo reglamento projekto parengimui: I. Spūdytė, R. Krygerienė, 

F. Zubka, A. Brusokas. I. Rainytė. 

2017-03-24 PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-2 

1. Pritarti 2016 m. Akademinės tarybos veiklos ataskaitai. 

Sudaryti AT laikinąją komisiją dėl AT patvirtintų dokumentų peržiūros ir rekomendacijų jiems atnaujinti 

parengimo. 

2. Tvirtinti Akademinės tarybos pirmininko pavaduotojo Juliaus Dovydaičio kandidatūrą. 

3. Tvirtinti Akademinės tarybos sekretorės Sigitos Vengraitytės kandidatūrą. 

4. Tvirtinti Akademinės tarybos darbo reglamentą. Pripažinti netekusiu galios Akademinės tarybos darbo 

reglamentą, patvirtintą 2012 m. AT nutarimu Nr. (2.2.)-3-2. 

5. Iki 2017-04-03 užsiregistruoti į Akademinės tarybos komitetus. 

Pritarti 2017 m. balandžio – birželio mėn. Akademinės tarybos posėdžių preliminarioms darbotvarkėms. 

2017-04-03 NUTARIMAS 

(2.2.)-3-3 

1. Patvirtinti Kauno kolegijos Akademinės tarybos darbo reglamentą. 

2. Pripažinti netekusiu galios Kauno kolegijos Akademinės tarybos darbo reglamentą, patvirtintą 2012 m. 

vasario 28 d. Akademinės tarybos nutarimu Nr. (2.2.)-3-2. 

2017-05-04 PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-4 

1. Pritarti nuostatai, kad konkursinis stojančiųjų balas turi būti ne žemesnis nei 1,6. 

2. Pritarti nuostatai, kad prie konkursinio balo už bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos 

baigimo pažymėjimą būtų pridedama 0,5 balo visiems stojantiesiems į Kauno kolegiją. 

3. Tvirtinti Akademinės tarybos komitetų sudėtį. 

4. Pritarti nuostatai, kad AT laikinoji komisija dėl AT parengtų dokumentų peržiūros būtų sudaryta iš 5 narių. 

2017-05-11 PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-5 

1. Tvirtinti Studentų priėmimo į Kauno kolegiją 2017 m. taisykles. 

2. Sudaryti šios sudėties AT laikinąją komisijos AT parengtų dokumentų peržiūrai: 1) Spūdytė Irma (komisijos 

pirmininkė); 2) Krygerienė Renata; 3) Bespalova Kristina; 4) Zinkevičienė Nijolė; 5) Stravinskienė Inga. 

2017-05-11 NUTARIMAS 

(2.2.)-3-6 

Tvirtinti Studentų priėmimo į Kauno kolegiją 2017 m. taisykles 

2017-06-16 PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-8 

1. Tvirtinti atnaujintą Akademinės tarybos komitetų sudėtį. 

2. Į Kauno kolegijos Etikos komitetą deleguoti G. Motiejūnę, D. Rekų, J. Bareikienę, M. Gintilienę. 



Protokolo / 
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Protokolo / nutarimo 

Nr. 
Nutarimo tekstas 

3. Pritarti Akademinės tarybos laikinosios komisijos išvadoms ir rekomendacijoms. 

4. Tvirtinti Kauno kolegijos studijų programų kokybės vertinimo ir tobulinimo tvarką. 

5. Tvirtinti Kauno kolegijos Studijų tvarkos pakeitimus, tvarką išdėstant nauja redakcija. 

6. Pritarti Kauno kolegijos dėstytojų darbo laiko nuostatų pakeitimams, atsižvelgiant į posėdžio metu išsakytas 

pastabas. 

2017-06-26 NUTARIMAS 

(2.2.)-3-9 

Pakeisti Kauno kolegijos Studijų tvarką ir išdėstyti ją nauja redakcija 

2017-06-26 NUTARIMAS 

(2.2.)-3-10 

Tvirtinti Kauno kolegijos vykdomų studijų programų kokybės vertinimo ir tobulinimo  tvarką 

2017-09-04 PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-11 

Tvirtinti Stipendijų skyrimo Kauno kolegijos studentams nuostatus 

2017-09-05 NUTARIMAS 

(2.2.)-3-12 

Tvirtinti Stipendijų skyrimo Kauno kolegijos studentams nuostatus 

2017-09-19 PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-13 

1. Tvirtinti Kauno kolegijos tarybos rinkimų tvarką. 

2. Teikti kolegijos direktoriui tvirtinti šios sudėties Kauno kolegijos Tarybos narių rinkimų organizavimo darbo 

grupę: J. Zmitrulevičienė, R. Krygerienė ir I. Stravinskienė. 

3. Skelbti kandidatų į Kauno kolegijos Tarybą kėlimo pradžią rugsėjo 27 d. Skelbti kandidatų į Kauno kolegijos 

Tarybą kėlimo pabaigą spalio 17 d. 

4. Tvirtinti Kauno kolegijos Tarybos rinkimų grafiką. 

2017-09-19 NUTARIMAS 

(2.2.)-3-14 

1. Tvirtinti Kauno kolegijos tarybos narių rinkimų tvarką (pridedama). 

2. Skelbti kandidatų į Kauno kolegijos Tarybą kėlimo pradžią 2017 m. rugsėjo 27 d.  

3. Skelbti kandidatų į Kauno kolegijos Tarybą kėlimo pabaigą 2017 m. spalio 17 d. 

2017-10-17 PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-15 

Pratęsti kandidatų į Kauno kolegijos Tarybą kėlimo terminą, pabaigos data paskelbiant 2017 m. spalio 23 d. 

2017-10-17 NUTARIMAS 

(2.2.)-3-16 

Skelbti kandidatų į Kauno kolegijos Tarybą kėlimo pabaigą 2017 m. spalio 23 d. 

2017-10-27 PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-17 

Kauno kolegijos Tarybos nariais, nepriklausančiais kolegijos personalui ir studentams, 5 metų kadencijai skelbti 

Vidą Butkų, Saulių Drasutį, Eduardą Jasą. 
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2017-10-31 PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-19 

1. Pritarti Vykdomų studijų programų kokybės vertinimo ir tobulinimo tvarkos pakeitimams. 

2. Iki 2017 m. lapkričio 13 d. pateikti AT pasiūlymus dėl studijų krypties valdymo, įvertinant galimybes keisti 

organizacinę struktūrą (Atsakingi – Akademinės tarybos komitetai). 

3. Pritarti Grįžtamojo ryšio iš suinteresuotųjų šalių valdymo Kauno kolegijoje tvarkos pakeitimams. 

4. Iki 2018-01-31 parengti grįžtamojo ryšio valdymo proceso aprašą (atsakinga Strateginio planavimo ir studijų 

kokybės valdymo tarnyba). 

5. Tvirtinti Studijavimo pasiekimų įskaitymo Kauno kolegijoje tvarką. 

6. Tvirtinti Kauno kolegijos nuotolinių studijų organizavimo tvarką 

2017-10-31 NUTARIMAS 

(2.2.)-3-20 

Tvirtinti Kauno kolegijos nuotolinių studijų organizavimo tvarką 

2017-10-31 NUTARIMAS 

(2.2.)-3-21 

Tvirtinti Studijavimo pasiekimų įskaitymo Kauno kolegijoje tvarką 

2017-10-31 NUTARIMAS 

(2.2.)-3-22 

Pakeisti Kauno kolegijos vykdomų studijų programų kokybės vertinimo ir tobulinimo  tvarką, patvirtintą 

Akademinės tarybos 2017 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-10, ir išdėstyti  ją nauja redakcija 

2017-10-31 NUTARIMAS 

(2.2.)-3-23 

pakeisti Grįžtamojo ryšio iš suinteresuotųjų šalių organizavimo Kauno kolegijoje tvarką, patvirtintą Akademinės 

tarybos 2015 m.  rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. (2.2)-3-11, ir išdėstyti ją nauja redakcija 

2017-12-18 PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-24 

1. Tvirtinti Kauno kolegijos Studijų ir mokslo politiką 

2. Tvirtinti ketinamą vykdyti studijų programą „Sveikatingumo ir kurorto paslaugų vadyba“ 

3. Tvirtinti naują studijų programos „Verslo vadyba“ pavadinimą -  „Tarptautinis verslas“. 

4. Tvirtinti naują studijų programos „Želdiniai ir jų dizainas“ pavadinimą – „Kraštovaizdžio dizainas“. 

5. Tvirtinti 2018 m. studentų priėmimo į Kauno kolegiją planą. 

6. Tvirtinti studentų priėmimo vietų skaičių 2018 metams – 2343. 

7. Tvirtinti bendrą studijų vietų skaičių 2018 metams – 6998. 

8. Pritarti Kauno kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų projektui. 

2017-12-22 NUTARIMAS 

(2.2.)-3-25 

Tvirtinti Kauno kolegijos studijų ir taikomosios mokslo ir meno veiklos politiką 

2017-12-22 NUTARIMAS 

(2.2.)-3-26 

Tvirtinti ketinamą vykdyti studijų programą „Sveikatingumo ir kurortų paslaugų vadyba“ 




