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1. Pritarti nuostatai, kad dėl 2018 m. studentų priėmimo į Kauno kolegiją plano atnaujinimo gali būti organizauojamas 

elektroninis balsavimas.

2. Pritarti nuostatai, kad kolegijoje būtų formuojami studijų krypčių komitetai.

3. Sudaryti darbo grupę - N. Zinkevičienė, I. Stravinskienė, J. Bareikienė, G. Pilkis, A. Maliauskas - studijų krypties komiteto 

veiklos nuostatų projektui iki 2018-02-19 parengti.

4. Pritarti nuostatai, kad darbo užmokestis būtų didinamas visiems kolegijos dėstytojams, atsižvelgus į jų užimamo etato dydį 

ir pareigas, mokant priedą prie darbo užmokesčio.

1. 2018 m. nevykdyti studentų priėmimo į studijų programą "Aprangos dizainas".

2. 2018 m. nevykdyti studentų priėmimo į studijų programą "Tarptautinis verslas".

3. 2018 m. nevykdyti studentų priėmimo į studijų programą Interjero ir baldų projektavimas".

4. 2018 m. studentų priėmimo į Kauno kolegiją plane padidinti studijų vietų skaičių į studijų programos "Baldų ir medienos 

dirbinių gamyba" nuolatines studijas, kai numatomas studijų vietų skaičius - 60; valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius - 

50, valstybės nefinansuojamų studijų vietų skaičius - 10.

5. 2018 m. vykdyti studentų priėmimą į studijų programos "Socialinė pedagogika" nuolatines studijas, kai numatomas studijų 

vietų skaičius - 20; valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius - 10, valstybės nefinansuojamų studijų vietų skaičius - 10.
6. 2018 m. vykdyti studentų priėmimą į studijų programos "Performatyvus dizainas" nuolatines studijas, kai numatomas 

studijų vietų skaičius - 10; valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius - 7, valstybės nefinansuojamų studijų vietų skaičius - 

3.
7. 2018 m. vykdyti studentų priėmimą į studijų programos "Maisto pramonės verslo vadyba" nuolatines studijas, kai 

numatomas studijų vietų skaičius - 40; valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius - 30, valstybės nefinansuojamų studijų 

vietų skaičius - 10.

8. Į studijų programos "Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas" ištęstines studijas 2018 m. numatyti priėmimą tik į 

valstybės nefinansuojamas studijų vietas, kai planuojamas studijų vietų skaičius - 60.

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

2. Tvirtinti studentų priėmimo vietų skaičių 2018 metams - 2338.

3. Tvirtinti bendrą studijų vietų skaičių 2018 metams - 6993.

1. Pritarti 2017 m. Akademinės tarybos Studijų ir taikomosios mokslo (meno) veiklos komiteto, Valdymo ir studijų kokybės 

užtikrinimo komiteto bei Finansų, infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių plėtros komiteto veiklos ataskaitoms.

2. Pritarti 2017 m. Akademinės tarybos veiklos ataskaitai.
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3. Tvirtinti studijų programos Kompiuterinių tinklų administravimas  specializacijas: kiberfizinių sistemų ir daiktų tinklų 

administravimas (angl. Cyber Physical Systems and IoT Administration ) ir kibernetinė sauga (angl. Cyber Security ).

4. Iki 2018 m. kovo 1 d. atnaujintą studijų programos Kompiuterinių tinklų administravimas  aprašą ir studijų planą pateikti 

Studijų tarnybai (atsakinga - D. Lukšaitė).

5. Tvirtinti Kauno kolegijos studentų laisvai pasirenkamų dalykų / modulių studijų organizavimo tvarką.

6. Tvirtinti 2018 m. studijų kainas.

7. Tvirtinti 2018 m. priėmimo į Kauno kolegiją taisykles.

8. Pritarti Kolegijos direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašui ir teikti jį kolegijos Tarybai 

tvirtinti.

9. Tvirtinti atnaujintą Akademinės tarybos komitetų sudėtį.

2018-02-22
NUTARIMAS (2.2.)-

3-5
Tvirtinti Studentų priėmimo į Kauno kolegiją 2018 m. taisykles.

2018-02-22
NUTARIMAS (2.2.)-

3-6
Tvirtinti Kauno kolegijos studentų laisvai pasirenkamų dalykų / modulių studijų organizavimo tvarką.

2018-03-07
PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-7

Pritarti atnaujintam Kauno kolegijos lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos 

aprašui, išdėstant nauja redakcija, ir teikti jį tvirtinti kolegijos Tarybai.

1. Tvirtinti stojančiūjų į Kauno kolegiją 2019 metais konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašą (ir skelbti jį 

kolegijos interneto svetainėje).

2. Tvirtinti naują studijų programos "Performatyvus dizainas" (kodas 6531PX022) pavadinimą - "Mados dizainas".

3. Tvirtinti naują studijų programos "Maisto pramonės verslo vadyba" (kodas 6531LX086) pavadinimą - "Tarptautinis 

verslas".

4. Tvirtinti šias studjų programos "Tarptautinis verslas" specializacijas: "Maisto verslas", "E. verslas" ir "Tarptautinis 

marketingas".

5. Tvirtinti naują studijų programos "Įstaigų ir įmonių administravimas" (kodas 6531LX089) specializaciją "Logistikos 

administravimas".

6. Tvirtinti atnaujintą Ketinamų vykdyti studijų programų rengimo ir tvirtinimo bei vykdomų studijų programų tobulinimo 

Kauno kolegijoje tvarką, keičiant dokumento pavadinimą ir išdėstant jį nauja redakcija.

7. Tvirtinti atnaujintą Kauno kolegijos baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, saugojimo ir kvalifikacinių egzaminų 

organizavimo tvarką, išdėstant ją nauja redakcija.

1. Atšaukti Akademinės tarybos 2017-12-07 posėdžio metu priimtą nutarimą dėl studijų programos "Verslo vadyba" 

pavadinimo keitimo (2017-12-18 protokolo Nr. (2.2.)-3-24, protokolinis nutarimas Nr. 3).
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2018-04-20



2. Tvirtinti naują studijų programos "Maisto pramonės verslo vadyba" (kodas 6531LX086) pavadinimą - "Tarptautinis 

verslas".

3. Tvirtinti šias studijų programos "Tarptautinis verslas" specializacijas: "Maisto verslas", "E. verslas" ir "Tarptautinis 

marketingas".

4. Tvirtinti naują studijų programos "Įstaigų ir įmonių administravimas" (kodas 6531LX089) specializaciją "Logistikos 

administravimas".

5. Tvirtinti naują studijų programos "Performatyvus dizainas" (kodas - 6531PX022) pavadinimą - "Mados dizainas".

2018-04-20
NUTARIMAS (2.2.)-

3-10
Tvirtinti pridedamą Stojančiųjų į Kauno kolegiją 2019 metais konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašą.

2018-04-20
NUTARIMAS (2.2.)-

3-11

Pakeisti Kauno kolegijos baigiamųjų darbų / projektų rengimo, gynimo, saugojimo ir kvalifikacinių egzaminų organizavimo 

tvarką, patvirtintą Akademinės tarybos 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-17 "Dėl Kauno kolegijos baigiamųjų 

darbų / projektų rengimo, gynimo, saugojimo ir kvalifikacinių egzaminų organizavimo tvarkos tvirtinimo", ir išdėstyti ją nauja 

redakcija.

2018-04-20
NUTARIMAS (2.2.)-

3-12

Pakeisti Ketinamų vykdyti studijų programų rengimo ir tvirtinimo bei vykdomų studijų programų tobulinimo Kauno 

kolegijoje tvarką, patvirtintą Akademinės tarybos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-12 "Dėl ketinamų vykdyti 

studijų programų rengimo ir tvirtinimo bei vykdomų studijų programų tobulinimo Kauno kolegijoje tvarkos tvirtinimo" ir 

išdėstyti ją nauja redakcija.

1. Pakeisti Priėmimo į Kauno kolegiją 2018 m. taisykles, papildant ir išdėstant nauja redakcija poskyrį "Minimalūs 

reikalavimai pretenduojantiems į valstybės finansuojamas vietas".

2. Sudaryti balsų skaičiavimo komisiją iš šių narių: R. Krygerienė, J. Morkūnienė, A. Maliauskas.

3. Tvirtinti slapto balsavimo dėl pretendentų tinkamumo eiti Kauno kolegijos direktoriaus pareigas biuletenio formą, turinį ir 

balsavimo sąlygas.

4. Tvirtinti balsų skaičiavimo komisijos protokolo formą.

5. Pretendentus Paulių Baltrušaitį, Mindaugą Misiūną ir Eugeniją Strazdienę laikyti tinkamais eiti Kauno kolegijos 

direktoriaus pareigas.

2018-05-02
NUTARIMAS (2.2.)-

3-14

Pakeisti Priėmimo į Kauno kolegiją 2018 m. taisykles, patvirtintas Akademinės tarybos 2018 m. vasario 22 d. nutarimo Nr. 

(2.2.)-3-5 "Dėl studentų priėmimo į Kauno kolegiją 2018 m. taisyklių tvirtinimo" ir išdėstyti poskyrį "Minimalūs reikalavimai 

pretenduojantiems į valstybės finansuojamas vietas" ir jo punktus nauja redakcija.

NUTARIMAS (2.2.)-

3-9

2018-05-02
PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-13

2018-04-20



2018-06-20
SKELBIMAS (2.2.)-3-

15

Vietoje Izabelės Rainytės Kauno kolegijos Tarybos nariu skelbiu Kauno kolegijos Studentų atstovybės prezidentą Mantą 

Gedrimą.

1. Tvirtinti Akademinės tarybos sekretorės Jurgitos Starkuvienės kandidatūrą.

2. Tvirtinti atnaujintą Akademinės tarybos komitetų sudėtį.

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

4. Tvirtinti Ketinamų vykdyti studijų programų rengimo ir tvirtinimo Kauno kolegijoje tvarkos, patvirtintos Akademinės 

tarybos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-12 (2018 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. (2.2.)-3-12 redakcija), 10.2. 

punkto pakeitimą, išdėstant jį nauja redakcija: "10.2. studijų programos aprašą, kai studijų dalykų / modulių aprašai rengiami 

vadovaujantis 6 priede pateiktomis rekomendacijomis".

5. Pritarti Kauno kolegijos organizacinės struktūros pertvarkos projektui.

6. Tvirtinti Kauno kolegijos Studijų krypties komiteto nuostatus.

2018-06-27
NUTARIMAS (2.2.)-

3-17
Tvirtinti Kauno kolegijos Studijų krypties komiteto nuostatus.

2018-06-27
NUTARIMAS (2.2.)-

3-18

Pakeisti Ketinamų vykdyti studijų programų rengimo ir tvirtinimo Kauno kolegijoje tvarkos, patvirtintos Akademinės tarybos 

2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-12 (2018 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. (2.2.)-3-12 redakcija), 10.2. punktą ir 

išdėstyti jį nauja redakcija: "10.2. studijų programos aprašą, kai studijų dalykų / modulių aprašai rengiami vadovaujantis 6 

priede pateiktomis rekomendacijomis".

2018-06-27
NUTARIMAS (2.2.)-

3-19

Pakeisti Kauno kolegijos Studijų tvarką, patvirtintą Akademinės tarybos 2014 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-16 (2017 

m. birželio 26 d. nutarimo Nr. (2.2.)-3-9 redakcija), ir išdėstyti ją nauja redakcija.

1. Sudaryti balsų skaičiavimo komisiją iš šių narių: Viktorija Pikelytė, Viktorija Piščalkienė, Janina Morkūnienė.

2. Tvirtinti slapto balsavimo dėl direktoriaus teikiamų dekanų kandidatūrų tvirtinimo biuletenių formas, turinį ir sąlygas.

3. Tvirtinti balsų skaičiavimo komisijos protokolo formą.

4. Tvirtinti Kauno kolegijos direktoriaus Pauliaus Baltrušaičio teikiamų dekanų kandidatūras: 4.1. į Menų ir ugdymo fakulteto 

dekanės pareigas - Jolantą Bareikienę; 4.2. į Medicinos fakulteto dekano pareigas - Julių Dovydaitį; 4.3. į Technologijų 

fakulteto dekano pareigas - Giedrių Gecevičių; 4.4. į Verslo fakulteto dekanės pareigas - Dalią Ilevičienę.

1. Tvirtinti Kauno kolegijos fakulteto nuostatus.
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2. Tvirtinti Kauno kolegijos Akademinės etikos kodeksą.

2018-09-04
NUTARIMAS (2.2.)-

3-22
Tvirtinti Kauno kolegijos Akademinės etikos kodeksą.

2018-09-04
NUTARIMAS (2.2.)-

3-23
Tvirtinti Kauno kolegijos fakulteto nuostatus.

2018-09-04
PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-21


