
Protokolo / 

nutarimo data

Protokolo / nutarimo 

Nr.
Nutarimo tekstas

2019-01-14
PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-1
Leisti rengti ketinamą vykdyti studijų programą Pramoninio dizaino inžinerija .

1. Tvirtinti ketinamą vykdyti studijų programą Programų sistemos .

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

Akademinės tarybos 2017 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-10 (Kauno kolegijos Akademinės tarybos 2017 m. spalio 31 

d. nutarimo Nr. (2.2.)-3-22 redakcija):

2.1. Koreguoti 3 p., 4 p., 7 p., 8 p., 10.1 p., 10.2 p., 10.3 p., 10.4 p., 10.5 p., 10.6 p., 12.1 p., 12.3 p., 12.4 p., 12.5 p., 13 p., 

13.1 p., 13.2 p., 13.3 p., 13.4 p., 13.5 p., 13.6 p., 13.7 p., 13.8 p., 13.9 p., 13.10 p., 13.11 p., 13.12 p., 13.13 p., 13.14 p., 14 p., 

punktus, kai sąvoka „programos komitetas“ keičiama į sąvoką „studijų krypties komitetas“; prie sąvokos „katedra“ įvedamos 

alternatyvos -  „katedra/akademija/skyrius/centras“; sąvoka „Studijų tarnyba“ keičiama į „Studijų skyrius“; vietoje pareigybės 

„direktoriaus pavaduotojas studijoms ir mokslui“ įrašoma kita - „Studijų ir taikomųjų mokslų departamento vadovas“.

2.2. Papildyti nauju punktu „10.7. Programos pakeitimus, susijusius su Programos studijų krypties ir tipo (vienos krypties, 

dviejų krypčių, tarpkryptinė) keitimu svarsto Kolegijos Akademinė taryba. Akademinei tarybai pritarus Programos studijų 

krypties ar tipo keitimui, Studijų skyrius kreipiasi į Studijų kokybės vertinimo centrą, prašydamas raštu išdėstyti nuomonę dėl 

šių keitimų. Gavus Studijų kokybės vertinimo centro pritarimą, Studijų skyrius kreipiasi į Studijų, mokymo programų ir 

kvalifikacijų registro tvarkytoją su prašymu atlikti pakeitimus Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.“

2.3. Papildyti nauju punktu „10.8. Programų stabdymą / uždarymą tvirtina Kolegijos Akademinė taryba. Akademinei tarybai 

priėmus sprendimą uždaryti Programą, Studijų skyrius kreipiasi į Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro 

tvarkytoją su prašymu išregistruoti Programą iš Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro.“

3.1. Sudaryti slapto balsavimo dėl kandidato į Rinkodaros studijų krypties komiteto pirmininkus balsų skaičiavimo komisiją iš 

trijų narių: Janina Morkūnienė, Renata Krygerienė, Dovydas Janulevičius.

3.2. Tvirtinti slapto balsavimo dėl kandidato į Rinkodaros studijų krypties komiteto pirmininkus biuletenio formą, turinį ir 

sąlygas.

3.3. Tvirtinti slapto balsavimo dėl kandidatų į Rinkodaros studijų krypties komiteto pirmininkus balsų skaičiavimo komisijos 

protokolo formą.

3.4. Tvirtinti Kauno kolegijos Rinkodaros studijų krypties komiteto pirmininkės  Dalios Ilevičienės kandidatūrą.

AKADEMINĖS TARYBOS NUTARIMAI 2019 M.

2019-02-22
PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-2



4. Pritarti Kauno kolegijos organizacinės struktūros, patvirtintos 2018 m. birželio 21 d. Tarybos nutarimu Nr.(2.l.)-2-5 

(pakeistos 2018 m. spalio 9 d. nutarimu Nr.(2.1.)-2-6), pakeitimui, kai Medicinos fakulteto Biomedicinos diagnostikos 

katedros pavadinimas keičiamas nauju – Medicinos technologijų ir dietetikos  katedra.

5. Pritarti Kauno kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų, patvirtintų 2018 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. (2.1)-2-1, 

pakeitimams.

6. Pritarti Ekonomikos skyriaus ir Kauno kolegijos Studentų atstovybės siūlomiems 2019 m. LR valstybės biudžeto 

asignavimų, skirtų dėstytojų darbo užmokesčiui padidinti ir studentams skatinti, paskirstymo principams.

7. Pritarti 2018 m. Akademinės tarybos komitetų veiklos ataskaitoms.

7.1. Pritarti 2018 m. Akademinės tarybos Finansų, infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių plėtros komiteto veiklos ataskaitai.

7.2. Pritarti 2018 m. Akademinės tarybos Studijų ir taikomosios mokslo (meno) veiklos komiteto veiklos ataskaitai.

7.3. Pritarti 2018 m. Akademinės tarybos Valdymo ir studijų kokybės užtikrinimo komiteto veiklos ataskaitai.

8. Pakeisti Akademinės tarybos komitetų sudėtį, Valdymo ir studijų kokybės užtikrinimo komiteto nare vietoj Viktorijos 

Pikelytės skelbiant Livetą Duobaitę.

2019-02-22
NUTARIMAS (2.2.)-

3-3
Patvirtinti ketinamą vykdyti studijų programą Programų sistemos .

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

Akademinės tarybos 2017 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-10 (Kauno kolegijos Akademinės tarybos 2017 m. spalio 31 

d. nutarimo Nr. (2.2.)-3-22 redakcija):

Koreguoti 3 p., 4 p., 7 p., 8 p., 10.1 p., 10.2 p., 10.3 p., 10.4 p., 10.5 p., 10.6 p., 12.1 p., 12.3 p., 12.4 p., 12.5 p., 13 p., 13.1 p., 

13.2 p., 13.3 p., 13.4 p., 13.5 p., 13.6 p., 13.7 p., 13.8 p., 13.9 p., 13.10 p., 13.11 p., 13.12 p., 13.13 p., 13.14 p., 14 p., punktus, 

kai sąvoka „programos komitetas“ keičiama į sąvoką „studijų krypties komitetas“; prie sąvokos „katedra“ įvedamos 

alternatyvos -  „katedra/akademija/skyrius/centras“; sąvoka „Studijų tarnyba“ keičiama į „Studijų skyrius“; vietoje pareigybės 

„direktoriaus pavaduotojas studijoms ir mokslui“ įrašoma kita - „Studijų ir taikomųjų mokslų departamento vadovas“.

Papildyti nauju punktu „10.7. Programos pakeitimus, susijusius su Programos studijų krypties ir tipo (vienos krypties, dviejų 

krypčių, tarpkryptinė) keitimu svarsto Kolegijos Akademinė taryba. Akademinei tarybai pritarus Programos studijų krypties ar 

tipo keitimui, Studijų skyrius kreipiasi į Studijų kokybės vertinimo centrą, prašydamas raštu išdėstyti nuomonę dėl šių 

keitimų. Gavus Studijų kokybės vertinimo centro pritarimą, Studijų skyrius kreipiasi į Studijų, mokymo programų ir 

kvalifikacijų registro tvarkytoją su prašymu atlikti pakeitimus Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.“

2019-02-22
PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-2

2019-02-22
NUTARIMAS (2.2.)-

3-4



Papildyti nauju punktu „10.8. Programų stabdymą / uždarymą tvirtina Kolegijos Akademinė taryba. Akademinei tarybai 

priėmus sprendimą uždaryti Programą, Studijų skyrius kreipiasi į Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro 

tvarkytoją su prašymu išregistruoti Programą iš Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro.“

Išdėstyti Tvarką nauja redakcija.

2019-02-22
NUTARIMAS (2.2.)-

3-5
Patvirtinti Rinkodaros studijų krypties komiteto pirmininkės Dalios Ilevičienės kandidatūrą.

2019-02-22
NUTARIMAS (2.2.)-

3-6
Pakeisti Akademinės tarybos komitetų narių sąrašą.

2019-03-07
SKELBIMAS (2.2.)-3-

7

Vietoje Manto Gedrimo Kauno kolegijos Tarybos nariu skelbiu Kauno kolegijos Studentų atstovybės prezidentą Rimvydą 

Aksomą.

2019-03-29
PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-8
Tvirtinti ketinamą vykdyti studijų programą Pramoninio dizaino inžinerija .

2019-03-29
NUTARIMAS (2.2.)-

3-9
Patvirtinti ketinamą vykdyti studijų programą Pramoninio dizaino inžinerija .

1. Patvirtinti stojančiųjų į Kauno kolegiją 2020 metais konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašą.

2. Patvirtinti 2019 metų studijų kainas Lietuvos Respublikos piliečiams, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės 

piliečiams, sutinkantiems mokėti visą studijų kainą bei užsieniečiams (ne Europos Sąjungos ir ne Europos ekonominės erdvės 

valstybių piliečiams).

3. Uždaryti studijų programos Maisto technologija  (kodas - 6531FX014) specializacijas Augalinio maisto technologija  ir 

Gyvūninio maisto technologija .

4. Uždaryti studijų programos Grafinės technologijos  (kodas - 6531FX010) specializacijas Grafinio produkto kūrimo 

technologija  ir Grafinio produkto gamybos technologija .

5. Patvirtinti Priėmimo į Kauno kolegiją 2019 metais taisykles.

6. Papildyti Kauno kolegijos Studijų ir taikomosios mokslo ir meno veiklos politiką nauju punktu: „Kolegijoje puoselėjama 

lietuvių kalba, plėtojama daugiakalbystė. Dėstoma profesinė lietuvių kalba lietuvių studentams, organizuojami lietuvių kalbos 

kursai užsienio studentams. Galimybė studijuoti įvairias kalbas sudaroma visiems Kolegijos studentams. Kolegijoje vykdomas 

kalbinės kompetencijos įvertinimas, pripažinimas ir testavimas“.

7. Teigiamai vertinti 2018 m. Kauno kolegijoje atliktų tyrimų rezultatus, kolegijos mokslo taikomosios ir meno veiklos 

kokybę ir lygį.

2019-02-22
NUTARIMAS (2.2.)-

3-4

2019-04-11
PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-10



8. Pritarti Dėstytojų veiklos planavimo ir į(si)vertinimo tvarkos pakeitimams.

2019-04-12
NUTARIMAS (2.2.)-

3-11

Patvirtinti 2019 metų studijų kainas Lietuvos Respublikos piliečiams, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės 

piliečiams, sutinkantiems mokėti visą studijų kainą, bei užsieniečiams (ne Europos Sąjungos ir ne Europos ekonominės erdvės 

valstybių piliečiams) .

2019-04-12
NUTARIMAS (2.2.)-

3-12
Patvirtinti stojančiųjų į Kauno kolegiją 2020 metais konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašą.

1. Uždaryti studijų programos Maisto technologija  (kodas - 6531FX014) specializacijas Augalinio maisto technologija  ir 

Gyvūninio maisto technologija.

2. Uždaryti studijų programos Grafinės technologijos  (kodas - 6531FX010) specializacijas Grafinio produkto kūrimo 

technologija  ir Grafinio produkto gamybos technologija .

2019-04-12
NUTARIMAS (2.2.)-

3-14
Patvirtinti priėmimo į Kauno kolegiją 2019 metais taisykles.

2019-04-12
NUTARIMAS (2.2.)-

3-15

papildyti Kauno kolegijos studijų ir taikomosios mokslo ir meno veiklos politiką, patvirtintą Akademinės tarybos 2017 m. 

gruodžio 22 d. nutarimu nr. (2.2.)-3-25, 8
1
 punktu:

„81. Kolegijoje puoselėjama lietuvių kalba, plėtojama daugiakalbystė. Dėstoma profesinė lietuvių kalba lietuvių studentams, 

organizuojami lietuvių kalbos kursai užsienio studentams. Galimybė studijuoti įvairias kalbas sudaroma visiems Kolegijos 

studentams. Kolegijoje vykdomas kalbinės kompetencijos įvertinimas, pripažinimas ir testavimas.“

1. Pakeisti Kauno kolegijos Studijų tvarkos, patvirtintos Akademinės tarybos 2014 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-16 

(2018 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. (2.2)-3-19 redakcija),  50 p., išdėstant jį šia redakcija: „50. Teisė registruotis į aukštesnį 

semestrą suteikiama studentui, turinčiam ne daugiau kaip 18 kreditų apimties studijų skolų. Likviduoti akademines skolas 

studentui leidžiama ne vėliau kaip iki kito semestro antrojo mėnesio pabaigos. Paskutiniame studijų semestre studijuojantiems 

studentams likviduoti akademines skolas leidžiama ne vėliau kaip likus dviems savaitėms iki studijų grafike numatytos 

baigiamųjų darbų gynimo arba kvalifikacinių egzaminų laikymo savaitės pradžios“.

2. Uždaryti studijų programą Interaktyvioji kartografija  (valstybinis kodas - 6531EX054).

3. Uždaryti studijų programą Darnus ūkininkavimas (valstybinis kodas - 6531IX009).

4. Uždaryti studijų programą Dailės pedagogika (valstybinis kodas - 6531MX016).

5. Uždaryti studijų programos Įstaigų ir įmonių administravimas  (valstybinis kodas – 6531LX089) specializacijas personalo 

administravimas (angl. Personal Administration ) ir projektų administravimas (angl. Project Administration ).

2019-04-11
PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-10

2019-04-12
NUTARIMAS (2.2.)-

3-13

PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-16
2019-05-02



6. Tvirtinti naują studijų programos Dizainas  (kodas - 6531PX019) specializacijos Virtuali reklama ir animacija  pavadinimą 

– Tinklalapių dizainas ir animacija  (angl. Website Design and Animation; rus. Дизайн сайта и анимация).

7. Sudaryti slapto balsavimo dėl Kauno kolegijos Akademinės tarybos narių delegavimo į fakultetų atestacijos komisijas balsų 

skaičiavimo komisiją iš trijų narių: Jolanta Bareikienė, Janina Morkūnienė, Audrius Bumblauskas.

8. Tvirtinti slapto balsavimo dėl Kauno kolegijos Akademinės tarybos narių delegavimo į fakultetų atestacijos komisijas 

biuletenių formas, turinį ir sąlygas.

9. Tvirtinti slapto balsavimo dėl Kauno kolegijos Akademinės tarybos narių delegavimo į fakultetų atestacijos komisijas balsų 

skaičiavimo komisijos protokolo formą.

10. Į fakultetų atestacijos komisijas deleguoti šiuos Kauno kolegijos Akademinės tarybos narius:

10.1. Į Medicinos fakulteto atestacijos komisiją deleguoti Andrių Brusoką;

10.2. Į Menų ir ugdymo fakulteto atestacijos komisiją deleguoti Mildą Gintilienę;

10.3. Į Technologijų fakulteto atestacijos komisiją deleguoti Mindaugą Misiūną;

10.4. Į Verslo fakulteto atestacijos komisiją deleguoti Irmą Spūdytę.

1. Uždaryti studijų programą Interaktyvioji kartografija  (valstybinis kodas 6531EX054).

2. Uždaryti studijų programą Darnus ūkininkavimas  (valstybinis kodas 6531IX009).

3. Uždaryti studijų programą Dailės pedagogika  (valstybinis kodas 6531MX016).

Pakeisti Kauno kolegijos studijų tvarkos, patvirtintos Akademinės tarybos 2014 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-16 „Dėl 

Kauno kolegijos studijų tvarkos tvirtinimo“, 50 punktą ir jį išdėstyti taip:

„50. Teisė registruotis į aukštesnį semestrą suteikiama studentui, turinčiam ne daugiau kaip 18 kreditų apimties studijų skolų. 

Likviduoti akademines skolas studentui leidžiama ne vėliau kaip iki kito semestro antrojo mėnesio pabaigos. Paskutiniame 

studijų semestre studijuojantiems studentams likviduoti akademines skolas leidžiama ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki 

studijų grafike numatytos baigiamųjų darbų gynimo arba kvalifikacinių egzaminų laikymo savaitės pradžios“.

2019-05-02
NUTARIMAS (2.2.)-

3-19

Uždaryti studijų programos Įstaigų ir įmonių administravimas  (kodas – 6531LX089) specializacijas Personalo 

administravimas  (angl. Personal Administration) ir Projektų administravimas  (angl. Project Administration).

2019-05-02
NUTARIMAS (2.2.)-

3-20

Pakeisti studijų programos Dizainas  (kodas - 6531PX019) specializacijos Virtuali reklama ir animacija  pavadinimą į 

Tinklalapių dizainas ir animacija  (angl. Website Design and Animation; rus. Дизайн сайта и анимация).

Deleguoti į fakultetų atestacijos komisijas šiuos Kauno kolegijos Akademinės tarybos narius:

2019-05-02
NUTARIMAS (2.2.)-

3-18

PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-16
2019-05-02

2019-05-02
NUTARIMAS (2.2.)-

3-17

2019-05-02
NUTARIMAS (2.2.)-

3-21



1. Į Medicinos fakulteto atestacijos komisiją deleguoti Andrių Brusoką;

2. Į Menų ir ugdymo fakulteto atestacijos komisiją deleguoti Mildą Gintilienę;

3. Į Technologijų fakulteto atestacijos komisiją deleguoti Mindaugą Misiūną;

4. Į Verslo fakulteto atestacijos komisiją deleguoti Irmą Spūdytę.

1. Pakeisti Priėmimo į Kauno kolegiją 2019 m. taisykles:

1.1. Panaikinti 1 priede studijų programos Įstaigų ir įmonių administravimas (kodas - 6531LX089) specializacijas Personalo 

administravimas  ir Projektų administravimas .

1.2. Pakeisti 1 priede studijų programos Dizainas  (kodas - 6531PX019) specializacijos Virtuali reklama ir animacija 

pavadinimą į Tinklalapių dizainas ir animacija.

Pakeisti 2019 m. balandžio 12 d. Akademinės tarybos nutarimu Nr. (2.2.)-3-14 „Dėl Priėmimo į Kauno kolegiją 2019 metais

taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas Priėmimo į Kauno kolegiją 2019 metais taisykles:

1. Panaikinti 1 priede studijų programos Įstaigų ir įmonių administravimas (kodas - 6531LX089) specializacijas Personalo 

administravimas  ir Projektų administravimas .

2. Pakeisti 1 priede studijų programos Dizainas (kodas - 6531PX019) specializacijos Virtuali reklama ir animacija

pavadinimą į Tinklalapių dizainas ir animacija .

1. Papildyti Kauno kolegijos studentų praktikų organizavimo tvarką studento praktinio mokymo sutarties ir pasižadėjimo 

pavyzdinėmis formomis, atitinkamai pakeičiant 3.9., 24.4., 28. punktus:

„3.9. Studento praktinio mokymo sutartis – trišalė sutartis, sudaryta tarp Kauno kolegijos, studento ir institucijos, priimančios 

atlikti praktiką (1 priedas).

24.4. Laikytis priimančios institucijos steigimo ir veiklos dokumentų, darbo tvarkos taisyklių, laikyti paslaptyje priimančios 

institucijos komercines ir kitas paslaptis bei informaciją, kurią nurodo priimanti institucija bei institucijai pareikalavus 

pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (2 priedas).

28. Praktikos  mentoriaus  teisės  ir  pareigos  apibrėžiamos  studento  praktinio  mokymo sutartyje.“

2. Pritarti Kauno kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų, patvirtintų 2019 m. vasario 27 d. Kauno kolegijos tarybos 

nutarimu Nr. (2.1.)-2-2, pakeitimams.

3. Sudaryti slapto balsavimo dėl Akademinės tarybos nario delegavimo į konkurso dėstytojo pareigoms eiti komisiją balsų 

skaičiavimo komisiją iš šių narių: Vytas Baranauskas, Mantas Gedrimas, Renata Krygerienė.

2019-05-02
NUTARIMAS (2.2.)-

3-21

2019-05-22
PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-22

2019-05-22
NUTARIMAS (2.2.)-

3-23

2019-06-14
PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-24



4. Tvirtinti slapto balsavimo dėl Akademinės tarybos nario delegavimo į konkurso dėstytojo pareigoms eiti komisiją biuletenio 

formą, turinį ir sąlygas (2 priedas).

5. Tvirtinti slapto balsavimo dėl Akademinės tarybos nario delegavimo į konkurso dėstytojo pareigoms eiti komisiją balsų 

skaičiavimo komisijos protokolo formą (3 priedas).

6. Į konkurso dėstytojo pareigoms eiti komisiją deleguoti Akademinės tarybos narę Irmą Spūdytę.

7. Pritarti šiems siūlymams dėl Kauno kolegijos organizacinės struktūros pakeitimo:

7.1. Įteisinti Tauragės skyrių kaip savarankišką akademinį padalinį, kai Tauragės skyriaus vadovas tampa tiesiogiai pavaldus 

Kauno kolegijos direktoriui.

7.2. Įsteigti Robotikos ir pramonės inžinerijos  katedrą, reorganizuojant Pramoninių technologijų  bei Išmaniųjų sistemų ir 

robotikos  katedras.

8. Tvirtinti Menų akademijos nuostatus.

9. Pritarti Kauno kolegijos intelektinės nuosavybės valdymo tvarkos aprašui.

10. Atnaujinti Akademinės tarybos komitetų narių sąrašą.

2019-06-14
NUTARIMAS (2.2.)-

3-25

Papildyti Kauno kolegijos studentų praktikų organizavimo tvarką, patvirtintą 2018 m. spalio 8 d. Akademinės tarybos 

nutarimu Nr. (2.2.)-3-25 „Dėl Kauno kolegijos studentų praktikų organizavimo tvarkos tvirtinimo“, studento praktinio 

mokymo sutarties ir pasižadėjimo pavyzdinėmis formomis, pakeičiant 3.9., 24.4., 28. punktus ir juos išdėstyti taip:

„3.9. Studento praktinio mokymo sutartis – trišalė sutartis, sudaryta tarp Kauno kolegijos, studento ir institucijos, priimančios 

atlikti praktiką (1 priedas).

24.4. Laikytis priimančios institucijos steigimo ir veiklos dokumentų, darbo tvarkos taisyklių, laikyti paslaptyje priimančios 

institucijos komercines ir kitas paslaptis bei informaciją, kurią nurodo priimanti institucija bei institucijai pareikalavus 

pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (2 priedas).

28. Praktikos  mentoriaus  teisės  ir  pareigos  apibrėžiamos  studento  praktinio  mokymo sutartyje.“

2019-06-14
NUTARIMAS (2.2.)-

3-26
Deleguoti Kauno kolegijos Akademinės tarybos narę Irmą Spūdytę į konkurso dėstytojo pareigoms eiti komisijos sudėtį.

2019-06-14
NUTARIMAS (2.2.)-

3-27
Patvirtinti Kauno kolegijos Menų akademijos nuostatus.

2019-06-14
NUTARIMAS (2.2.)-

3-28

Pakeisti 2018 m. gruodžio 21 d. Akademinės tarybos nutarimu Nr. (2.2.)-3-38 „Dėl Akademinės tarybos komitetų narių sąrašo 

patvirtinimo“ patvirtintą Akademinės tarybos komitetų narių sąrašą.

2019-06-28
PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-29
Deleguoti Akademinės tarybos narį į Apeliacinę komisiją elektroniniu balsavimu.

2019-07-01
PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-30
Į Apeliacinę komisiją deleguoti Akademinės tarybos narę Lijaną Navickienę.

2019-06-14
PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-24



2019-07-01
NUTARIMAS (2.2.)-

3-31
Deleguoti Kauno kolegijos Akademinės tarybos narę Lijaną Navickienę į Apeliacinės komisijos sudėtį.

1. Tvirtinti Kauno kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo pakeitimus, 

išdėstant tvarką nauja redakcija.

2. Tvirtinti Kauno kolegijos studijų tvarkos pakeitimus, išdėstant tvarką nauja redakcija.

2019-08-30
NUTARIMAS (2.2.)-

3-33

Pakeisti Kauno kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą 2018 m. 

gruodžio 21 d. Akademinės tarybos nutarimu Nr. (2.2.)-3-37 „Dėl Kauno kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų 

pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.

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

„Dėl Kauno kolegijos studijų tvarkos tvirtinimo“, ir ją išdėstyti nauja redakcija.

2. Pripažinti netekusiu galios šiuos Akademinės tarybos nutarimus: 2015 m. rugsėjo 22 d. Akademinės tarybos nutarimą Nr. 

(2.2.)-3-15 „Dėl Kauno kolegijos studijų tvarkos keitimo“, 2016 m. rugsėjo 22 d. Akademinės tarybos nutarimą Nr. (2.2.)-3-

14 „Dėl Kauno kolegijos studijų tvarkos keitimo”, 2017 m. Birželio 26 d. Akademinės tarybos nutarimą Nr. (2.2.)-3-9 „Dėl 

Kauno kolegijos studijų tvarkos keitimo“, 2018 m. birželio 27 d. Akademinės tarybos nutarimą Nr. (2.2)-3-19 “Dėl Kauno 

kolegijos Studijų tvarkos pakeitimo” ir 2019 m. gegužės 2 d. Akademinės tarybos nutarimą Nr. (2.2.)-3-18 „Dėl Kauno 

kolegijos studijų tvarkos, patvirtintos Akademinės tarybos 2014 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-16 „Dėl Kauno 

kolegijos studijų tvarkos tvirtinimo“, pakeitimo“.

1. Tvirtinti naują studijų programos Automatinis valdymas  (valstybinis kodas – 6531EX055) pavadinimą Automatika ir 

robotika .

2. Tvirtinti naują studijų programos Infotronika  (valstybinis kodas – 6533EX004) pavadinimą Išmaniosios sistemos .

3. Pakeisti studijų programos Agroverslų technologijos  (valstybinis kodas – 6531IX008) specializaciją ekologinė gamyba  į 

tvarus ūkio valdymas .

4. Pritarti mokslo taikomosios (meno) veiklos procesui.

5. Tvirtinti Kauno kolegijos Kalbų centro nuostatus.

6. Tvirtinti Kauno kolegijos regioninio skyriaus nuostatus.

7. Pakeisti Kauno kolegijos baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, saugojimo ir kvalifikacinių egzaminų organizavimo tvarką ir 

ją išdėstyti nauja redakcija.

8. Sudaryti slapto balsavimo dėl Gamybos inžinerijos, Programų sistemų, Komunikacijos, Apskaitos studijų krypčių komitetų 

pirmininkų kandidatūrų tvirtinimo balsų skaičiavimo komisiją iš šių narių: Mantas Juotka, Renata Krygerienė, Janina 

Morkūnienė.

2019-08-29
PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-32

2019-08-30
NUTARIMAS (2.2.)-

3-34

PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-35
2019-10-28



9. Tvirtinti slapto balsavimo dėl Gamybos inžinerijos, Programų sistemų, Komunikacijos, Apskaitos studijų krypčių komitetų 

pirmininkų kandidatūrų tvirtinimo biuletenio formą, turinį ir sąlygas.

10. Tvirtinti slapto balsavimo dėl Gamybos inžinerijos, Programų sistemų, Komunikacijos, Apskaitos studijų krypčių 

komitetų pirmininkų kandidatūrų tvirtinimo balsų skaičiavimo komisijos protokolo formą.

11. Tvirtinti Gamybos inžinerijos, Programų sistemų, Komunikacijos, Apskaitos studijų krypčių komitetų pirmininkų 

kandidatūras:

11.1. Apskaitos studijų krypties komiteto pirmininkė – Jevgenija Česnauskė.

11.2. Gamybos inžinerijos studijų krypties komiteto pirmininkas – Vytautas Čapas.

11.3. Komunikacijos studijų krypties komiteto pirmininkė – Daiva Stankevičiūtė-Volkauskienė.

11.4. Programų sistemų studijų krypties komiteto pirmininkė – Dalė Lukšaitė.

12. Papildyti Kauno kolegijos Vykdomų studijų programų kokybės vertinimo ir tobulinimo tvarkos aprašą 10.9. punktu: „10.9. 

Jeigu planuojama Kolegijoje vykdomą studijų programą realizuoti Kolegijos regioniniame skyriuje, regioninio skyriaus 

vadovas iki spalio 1 d. privalo pateikti specialistų poreikio pagrindimą fakulteto dekanui. Programos realizavimo regione 

galimybė turi būti apsvarstyta studijų krypties komitete. Dekanas, vadovaudamasis studijų krypties komiteto nutarimu, iki 

lapkričio 1 d. priima sprendimą dėl šios programos įtraukimo į studentų priėmimo plano projektą. Akademinei tarybai 

patvirtinus priėmimo planą, programa rengiama Studijų kokybės vertinimo centro akreditacijai“.

13. 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, pakeitimus, išdėstant tvarką nauja redakcija.

14. Pakoreguotą Studijų dalykų (modulių) atestacijos nuostatų projektą teikti pakartotiniam svarstymui kitame Akademinės 

tarybos posėdyje.

15. Sudaryti darbo grupę dėl Akademinės tarybos darbo reglamento atnaujinimo iš šių narių: Mantas Gedrimas, Dalia 

Ilevičienė, Virginija Kondratavičienė, Renata Krygerienė, Irma Spūdytė.

16. AT darbo reglamento pakeitimus AT svarstymui pateikti iki 2020 m. sausio 31 d.

17. Paskelbti dvi laisvas Akademinės tarybos nario (dėstytojo) vietas.

2019-10-30
NUTARIMAS (2.2.)-

3-36
Patvirtinti naują studijų programos Automatinis valdymas  (kodas – 6531EX055) pavadinimą – Automatika ir robotika .

2019-10-30
NUTARIMAS (2.2.)-

3-37
Patvirtinti naują studijų programos Infotronika  (kodas – 6533EX004) pavadinimą – Išmaniosios sistemos .

2019-10-30
NUTARIMAS (2.2.)-

3-38

Pakeisti studijų programos Agroverslų technologijos  (kodas – 6531IX008) specializaciją Ekologinė gamyba  į specializaciją 

Tvarus ūkio valdymas .

2019-10-30
NUTARIMAS (2.2.)-

3-39
Patvirtinti Kauno kolegijos Kalbų centro nuostatus.

PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-35
2019-10-28



2019-10-30
NUTARIMAS (2.2.)-

3-40
Patvirtinti Kauno kolegijos regioninio skyriaus nuostatus.

1. Pakeisti Kauno kolegijos baigiamųjų darbų 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 ją išdėstyti nauja 

redakcija.

2. Pripažinti netekusiu galios 2018 m. balandžio 20 d. Akademinės tarybos nutarimą Nr. (2.2.)-3-11 „Dėl Akademinės tarybos 

2016 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. (2.2.)-3-17 „Dėl Kauno kolegijos baigiamųjų darbų/projektų rengimo, gynimo, 

saugojimo ir kvalifikacinių egzaminų organizavimo tvarkos tvirtinimo“ keitimo“.

1. Pakeisti 26. punktą – išbraukti įrašą „Komunikacijos studijų krypties komiteto pirmininkas – Albertas Juodeika“, vietoje jo 

įrašyti „Komunikacijos studijų krypties komiteto pirmininkė – Daiva Stankevičiūtė-Volkauskienė“ ir punktą išdėstyti taip:

„26. Komunikacijos studijų krypties komiteto pirmininkė – Daiva Stankevičiūtė-Volkauskienė“.

2. Pakeisti 31. punktą – išbraukti įrašą „Apskaitos studijų krypties komiteto pirmininkė – Erika Besusparienė“, vietoje jo 

įrašyti „Apskaitos studijų krypties komiteto pirmininkė – Jevgenija Česnauskė“ ir punktą išdėstyti taip:

„31. Apskaitos studijų krypties komiteto pirmininkė – Jevgenija Česnauskė“.

3. Papildyti nauju 33. punktu ir jį išdėstyti taip:

„33. Gamybos inžinerijos studijų krypties komiteto pirmininkas – Vytautas Čapas“.

4. Papildyti nauju 34. punktu ir jį išdėstyti taip:

„34. Programų sistemų studijų krypties komiteto pirmininkė – Dalė Lukšaitė“.

2019-10-30
NUTARIMAS (2.2.)-

3-43

Papildyti Kauno kolegijos Vykdomų studijų programų kokybės vertinimo ir tobulinimo tvarkos aprašą, patvirtintą 2017 m. 

birželio 26 d. Akademinės tarybos nutarimu Nr. (2.2.)-3-10 „Dėl Kauno kolegijos vykdomų studijų programų kokybės 

vertinimo ir tobulinimo tvarkos tvirtinimo“, 10.9. papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

„10.9. Jeigu planuojama Kolegijoje vykdomą studijų programą realizuoti Kolegijos regioniniame skyriuje, regioninio skyriaus 

vadovas iki spalio 1 d. privalo pateikti specialistų poreikio pagrindimą fakulteto dekanui. Programos realizavimo regione 

galimybė turi būti apsvarstyta studijų krypties komitete. Dekanas, vadovaudamasis studijų krypties komiteto nutarimu, iki 

lapkričio 1 d. priima sprendimą dėl šios programos įtraukimo į studentų priėmimo plano projektą. Akademinei tarybai 

patvirtinus priėmimo planą, programa rengiama Studijų kokybės vertinimo centro akreditacijai“.

1. Pakeisti Ketinamų vykdyti studijų programų rengimo ir tvirtinimo 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 ją išdėstyti nauja redakcija.

2019-10-30
NUTARIMAS (2.2.)-

3-42

2019-10-30
NUTARIMAS (2.2.)-

3-44

2019-10-30
NUTARIMAS (2.2.)-

3-41



2. Pripažinti netekusiu galios šiuos Akademinės tarybos nutarimus:2018 m. balandžio 20 d. Akademinės tarybos nutarimą Nr. 

(2.2.)-3-12 „Dėl Akademinės tarybos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. (2.2.)-3-12 „Dėl Ketinamų vykdyti studijų programų 

rengimo ir tvirtinimo bei vykdomų studijų programų tobulinimo Kauno kolegijoje tvarkos tvirtinimo“ keitimo“, 2018 m. 

birželio 27 d. Akademinės tarybos nutarimą Nr. (2.2.)-3-18 „Dėl Ketinamų vykdyti studijų programų rengimo ir tvirtinimo 

Kauno kolegijoje tvarkos 10.2. punkto keitimo“.

1. Tvirtinti naują studijų programos Grafinės technologijos  (valstybinis kodas – 6531FX010) pavadinimą Grafinės ir 

skaitmeninės medijos .

2. Tvirtinti 2020 metų priėmimo į Kauno kolegiją planą.

3. Tvirtinti studentų priėmimo vietų skaičių 2020 metams – 2262.

4. Tvirtinti bendrą studijų vietų skaičių 2020 metams – 6737.

5. Tvirtinti Kauno kolegijos Kokybės vadovo pakeitimus ir išdėstyti jį nauja redakcija.

6. Pritarti Kauno kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų, patvirtintų 

2019 m. vasario 27 d. Kolegijos tarybos nutarimu Nr. (2.1)-2-2, pakeitimams.

7. Tvirtinti Kauno kolegijos mokslo taikomosios (meno) veiklos programą.

8. Tvirtinti Kauno kolegijos nuotolinių studijų organizavimo tvarkos, patvirtintos 

2017 m. spalio 31 d. AT nutarimu Nr. (2.2.)-3-20 „Dėl Kauno kolegijos nuotolinių studijų organizavimo tvarkos tvirtinimo“, 

pakeitimus, išdėstant ją nauja redakcija.

9. Tvirtinti Studijų dalykų/modulių atestacijos nuostatus.

2019-12-23
NUTARIMAS (2.2.)-

3-46

Pavirtinti naują studijų programos Grafinės technologijos  (valstybinis kodas – 6531FX010) pavadinimą Grafinės ir 

skaitmeninės medijos .

2019-12-23
NUTARIMAS (2.2.)-

3-47

Patvirtinti:

1. 2020 metų priėmimo į Kauno kolegiją planą.

2. Studentų priėmimo vietų skaičių 2020 metams – 2262.

3. Bendrą studijų vietų skaičių 2020 metams – 6737.

1. Patvirtinti Kauno kolegijos Kokybės vadovą.

2. Pripažinti netekusiu galios Akademinės tarybos 2013 m. lapkričio 26 d. protokolo Nr. (2.2.)-3-9 darbotvarkės 3 klausimo 

nutarimą „Tvirtinti Kauno kolegijos vidinę kokybės užtikrinimo sistemą, pateiktą Kokybės vadove“.

2019-12-23
NUTARIMAS (2.2.)-

3-49
Patvirtinti Kauno kolegijos mokslo taikomosios (meno) veiklos programą.

2019-12-18
PROTOKOLAS 

(2.2.)-3-45

NUTARIMAS (2.2.)-

3-48
2019-12-23

2019-10-30
NUTARIMAS (2.2.)-

3-44



2019-12-23
NUTARIMAS (2.2.)-

3-50

Pakeisti Kauno kolegijos nuotolinių studijų organizavimo tvarką, patvirtintą 2017 m. spalio 31 d. Akademinės tarybos 

nutarimu Nr. (2.2.)-3-20 „Dėl Kauno kolegijos nuotolinių studijų organizavimo tvarkos tvirtinimo“, ir išdėstyti ją nauja 

redakcija.

2019-12-23
NUTARIMAS (2.2.)-

3-51
Patvirtinti Studijų dalykų/modulių atestacijos nuostatus.


