2017 M. AKADEMINĖS TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA
Akademinė taryba yra Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas, sudarytas iš 33
narių.
Akademinės tarybos funkcijos. Vadovaujantis LR Mokslo ir studijų įstatymo 28 str. Kolegijos
Akademinė taryba atlieka šias funkcijas:
- nustato studijų tvarką;
- tvirtina studijų programas ir teikia direktoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir dėl
kolegijos struktūros pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina atliktų taikomųjų
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus ir kolegijos taikomųjų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros 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, nustato dėstytojų ir
mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką;
- aukštosios mokyklos statuto nustatyta tvarka šaukia aukštosios mokyklos akademinės
bendruomenės susirinkimus (konferencijas) svarbiems aukštosios mokyklos veiklos klausimams
aptarti;
- savo nustatyta tvarka teikia garbės ir kitus vardus;
- svarsto ir derina su taryba siūlymus dėl aukštosios mokyklos statuto pakeitimų;
- svarsto direktoriaus pateiktą aukštosios mokyklos strateginį veiklos planą, kuriame apibrėžiama ir
aukštosios mokyklos misija ir vizija, ir teikia dėl jo nuomonę tarybai;
- svarsto direktoriaus teikiamus aukštosios mokyklos struktūros pertvarkos planus, būtinus
strateginiam veiklos planui įgyvendinti, ir teikia dėl jų nuomonę tarybai;
- svarsto ir teikia siūlymus tarybai dėl kandidatų tinkamumo eiti direktoriaus pareigas;
- svarsto ir teikia siūlymus tarybai dėl aukštosios mokyklos reorganizavimo arba likvidavimo planų;
- svarsto ir teikia siūlymus tarybai dėl aukštosios mokyklos lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos
ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais tvarkos;
- tvirtina studijų kainas ir nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti
studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę;
- atlieka kitas teisės aktuose ir aukštosios mokyklos statute nustatytas funkcijas.
Akademinės tarybos sudėtis. Šios 2017-2021 metų kadencijos Akademinės tarybos (AT) sudėtis
buvo paskelbta 2017 m. vasario 27 d. Kauno kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-80. 23 AT nariai,
tarp jų 7 docentai, buvo išrinkti akademinės bendruomenės susirinkimuose, direktorius į AT pateko
pagal pareigas, 2 narius paskyrė direktorius ir 7 narius paskyrė Studentų atstovybė.
Pirmajame AT posėdyje, kuris vyko 2017 m. kovo 6 d., Akademinės tarybos pirmininke išrinkta
Irma Spūdytė 1. Antrajame posėdyje patvirtintos AT pirmininko pavaduotojo Juliaus Dovydaičio ir
AT sekretorės Sigitos Vengraitytės kandidatūros 2.
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2017 m. kovo 6 d. Akademinės tarybos posėdžio protokolas Nr.(2.2.)-3-1.
2017 m. kovo 24 d. Akademinės tarybos posėdžio protokolas Nr.(2.2.)-3-2.

2017 metais Akademinės tarybos sudėtis keitėsi:
1) vadovaujantis Kauno kolegijos statutu, patvirtintu 2012 m. liepos 18 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 953, ir atsižvelgiant į 2017 m. gegužės 4 d. vykusio Kauno
kolegijos Studentų atstovybės kongreso metu priimtą nutarimą dėl kandidatų į Kauno kolegijos
Akademinę tarybą tvirtinimo, vietoje Enrikos Būtėnaitės, Jono Jačiunskio, Kristinos Karinauskaitės,
Tomo Miliausko, Emos Uosytės, Luko Varno Akademinės tarybos nariais paskelbti šie studentai:
Laurynas Fokinas, Viktorija Gudauskaitė, Donata Laurinaitytė, Austumas Maliauskas, Rimvydė
Šimkevičiūtė ir Mantas Velička 3;
2) vadovaujantis Kauno kolegijos Tarybos narių rinkimų tvarkos, patvirtintos 2017 m.
rugsėjo 19 d. Akademinės tarybos nutarimu Nr. (2.2.)-3-14, 13. punktu ir Kauno kolegijos
Akademinės tarybos darbo reglamento, patvirtinto 2017 m. balandžio 3 d. AT nutarimu Nr. (2.2.)-33, 13. punktu AT nariai I. Rainytė, F. Zubka ir K. Bespalova atsisakė AT nario pareigų, nes tapo
kolegijos Tarybos nariais 4. Dėl to: a) vadovaujantis Kauno kolegijos statutu, patvirtintu 2012 m.
liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 953, ir atsižvelgiant į Kauno kolegijos
Studentų atstovybės prezidentės Izabelės Rainytės teikimą, vietoje Izabelės Rainytės Akademinės
tarybos nariu paskelbtas Paulius Budrevičius 5; b) vadovaujantis Kauno kolegijos statutu, patvirtintu
2012 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 953, ir AT narių (dėstytojų)
rinkimų tvarkos, patvirtintos 2017 m. sausio 25 d. Kauno kolegijos direktoriaus įsakymu Nr.1-38, 34.
punktu 2017 m. gruodžio 7 d. AT posėdyje vietoje F. Zubkos paskelbta laisva AT nario vieta (P.S.
naujas AT narys turi būti išrinktas per du mėnesius posėdžio, kuriame buvo paskelbta laisva AT
nario vieta); c) vadovaujantis Kauno kolegijos statuto, patvirtinto 2012 m. liepos 18 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 953, 43.2. punktu vietoje K. Bespalovos naują AT narį turi
paskirti direktorius nustatyta tvarka.
LR Mokslo ir studijų įstatyme bei kolegijos statute AT nurodytoms funkcijoms atlikti,
vadovaujantis AT darbo reglamento 20.punktu sudaryti trys AT komitetai: Studijų ir taikomosios
mokslo (meno) veiklos komitetas, Valdymo ir studijų kokybės užtikrinimo komitetas, Finansų,
infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių plėtros komitetas. Vadovaujantis AT darbo reglamento 24.3.
punktu AT nariai į komitetus registravosi savo iniciatyva 6. Remiantis reglamento 24.4.punktu AT
visas komitetų narių sąrašas buvo patvirtintas posėdyje atviru balsavimu 7. Atsižvelgiant į 2017 m.
įvykusius Akademinės tarybos sudėties pasikeitimus ir vadovaujantis Akademinės tarybos darbo
reglamento 24.4.punktu Akademinės tarybos komitetų sudėtis buvo atnaujinama 8.
2017 m. įvyko 5 Valdymo ir studijų kokybės užtikrinimo komiteto posėdžiai, 5 Studijų ir
taikomosios mokslo (meno) veiklos komiteto posėdžiai, Finansų, infrastruktūros ir žmogiškųjų
išteklių plėtros komitetas posėdžiavo 2 kartus.
Akademinės tarybos veikla (posėdžiai, nutarimai). Vadovaujantis Akademinės tarybos darbo
reglamentu, patvirtintu AT 2017 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-3, posėdžiai šaukiami ne
rečiau kaip 2 kartus per metus. 2017 metais įvyko 8 posėdžiai 9, suorganizuoti 3 e. balsavimai 10. AT
nutarimai skelbiami viešai kolegijos vidaus pašto sistemoje ir Kauno kolegijos interneto svetainėje
www.kaunokolegija.lt
2017 m. gegužės 19 d. Kauno kolegijos direktoriaus įsakymas Nr. 1-194 „Dėl kolegijos Akademinės tarybos sudėties
pakeitimo skelbimo“.
4
2017 m. spalio 27 d. Akademinės tarybos pirmininkės raštas Nr.(2.2.)-3-18 „Dėl Kauno kolegijos Tarybos sudėties
skelbimo“.
5
2017 m. lapkričio 27 d. Kauno kolegijos direktoriaus įsakymas Nr.1-397.
6
2017 m. kovo 24 d. Akademinės tarybos posėdžio protokolas Nr.(2.2.)-3-2.
7
2017 m. gegužės 4 d. Akademinės tarybos posėdžio protokolas Nr.(2.2.)-3-4.
8
2017 m. birželio 16 d. AT posėdžio protokolas Nr. (2.2.)-3-8.
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2017 m. kovo 6 d., 2017 m. kovo 24 d., 2017 m. birželio 16 d., 2017 m. rugpjūčio 31 d., 2017 m. rugsėjo 19 d., 2017 m.
spalio 12 d., 2017 m. spalio 26 d., 2017 m. gruodžio 7 d.
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2017 m. balandžio 28 - gegužės 3 d.; 2017 m. gegužės 8 -11 d.; 2017 m. spalio 16-17 d.
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2017 metais Akademinėje taryboje:
- patvirtinta ketinama vykdyti studijų programa Sveikatingumo ir kurortų paslaugų vadyba 11;
- patvirtinti vykdomų studijų programų pavadinimų pakeitimai: studijų programos Želdiniai ir jų
dizainas pavadinimas pakeistas nauju – Kraštovaizdžio dizainas; studijų programos Verslo vadyba
pavadinimas pakeistas į Tarptautinis verslas 12;
- patvirtintos Studentų priėmimo į Kauno kolegiją 2017 m. taisyklės 13;
- patvirtintas 2018 m. studentų priėmimo į Kauno kolegiją planas, studentų priėmimo ir bendras
studijų vietų skaičius 2018 metams 14;
- patvirtinta Kauno kolegijos studijų ir taikomosios mokslo ir meno veiklos politika 15; Kauno
kolegijos studijų programų kokybės vertinimo ir tobulinimo tvarka 16; Kauno kolegijos nuotolinių
studijų organizavimo tvarka 17; Studijavimo pasiekimų įskaitymo Kauno kolegijoje tvarka 18;
Stipendijų skyrimo Kauno kolegijos studentams nuostatai 19;
- atnaujinta Kauno kolegijos studijų tvarka 20 ir Grįžtamojo ryšio iš suinteresuotųjų šalių
organizavimo Kauno kolegijoje tvarka 21;
- patvirtinta Kauno kolegijos tarybos rinkimų tvarka, paskelbta kandidatų į Kauno kolegijos tarybą
kėlimo pradžia ir pabaiga 22;
- pritarta Kauno kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų projektui 23; Kauno kolegijos
dėstytojų darbo laiko nuostatų pakeitimams 24;
- sudaryta laikinoji komisija AT parengtų dokumentų peržiūrai ir rekomendacijų jiems atnaujinti
parengimo 25; rekomendacijos pristatytos 2017 m. birželio 16 d. AT posėdyje 26;
- nutarta parengti Grįžtamojo ryšio valdymo proceso aprašą 27.
Papildomai komitetuose svarstyti klausimai dėl studijų krypties valdymo, leidimo rengti naują
studijų programą Aplinkos ekodizainas, kt. (sprendimai bus priimami 2018 m.).

Akademinės tarybos pirmininkė

Irma Spūdytė

2017 m. gruodžio 22 d. Akademinės tarybos nutarimas Nr.(2.2.)-3-26.
2017 m. gruodžio 18 d. Akademinės tarybos protokolas Nr. (2.2.)-3-24.
13
2017 m. gegužės 11 d. Akademinės tarybos nutarimas Nr. (2.2.)-3-6.
14
2017 m. gruodžio 18 d. Akademinės tarybos posėdžio protokolas Nr. (2.2.)-3-24.
15
2017 m. gruodžio 22 d. Akademinės tarybos nutarimas Nr. (2.2.)-3-25.
16
2017 m. birželio 26 d. Akademinės tarybos nutarimas Nr. (2.2.)-3-10.
17
2017 m. spalio 31 d. Akademinės tarybos nutarimas Nr. (2.2.)-3-20.
18
2017 m. spalio 31 d. Akademinės tarybos nutarimas Nr. (2.2.)-3-21;
19
2017 m. rugsėjo 5 d. Akademinės tarybos nutarimas Nr. (2.2.)-3-12.
20
2017 m. birželio 26 d. Akademinės tarybos nutarimas Nr. (2.2.)-3-9.
21
2017 m. spalio 31 d. Akademinės tarybos nutarimas Nr. (2.2.)-3-23.
22
2017 m. rugsėjo 19 d. Akademinės tarybos nutarimas Nr. (2.2.)-3-14; 2017 m. spalio 17 d. Akademinės tarybos
nutarimas Nr. (2.2.)-3-16.
23
2017 m. gruodžio 18 d. Akademinės tarybos posėdžio protokolas Nr. (2.2.)-3-24.
24
2017 m. birželio 16 d. Akademinės tarybos posėdžio protokolas Nr. (2.2.)-3-8.
25
2017 m. kovo 24 d. Akademinės tarybos posėdžio protokolas Nr.(2.2.)-3-2; 2017 m. gegužės 4 d. Akademinės tarybos
elektroninio balsavimo protokolas Nr. (2.2.)-3-4; 2017 m. gegužės 11 d. Akademinės tarybos elektroninio balsavimo
protokolas Nr. (2.2.)-3-6.
26
2017 m. birželio 16 d. Akademinės tarybos posėdžio protokolas Nr. (2.2.)-3-8.
27
2017 m. spalio 31 d. Akademinės tarybos posėdžio protokolas Nr. (2.2.)-3-19.
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