Nutarimo data

Nutarimo Nr.

2020-01-15

(2.2.)-3-2

AKADEMINĖS TARYBOS NUTARIMAI 2020 M.
Nutarimo tekstas
Patvirtinti stojamojo konkursinio balo sandarą 2020 metais.
Pakeisti Kauno kolegijos Tarybos narių rinkimų tvarką, patvirtintą 2017 m. rugsėjo 19 d. Akademinės tarybos nutarimu Nr. (2.2.)-3-14
"Dėl Kauno kolegijos Tarybos narių rinkimų tvarkos tvirtinimo:
1. Pakeisti 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

2020-01-15

(2.2.)-3-3

„30. Tarybos narys gali savo noru atsistatydinti, raštu pateikęs prašymą Tarybos pirmininkui, arba gali būti atšauktas iš Tarybos nario
pareigų. Jeigu Tarybos narys netinkamai vykdo Kolegijos Statuto, Tarybos darbo reglamento ar Mokslo ir studijų įstatyme nustatytas
pareigas arba nepasirašo įsipareigojimo vadovautis Kolegijos ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Mokslo ir studijų įstatymo
nustatytas funkcijas, Tarybos pirmininkas turi teisę kreiptis į tą narį paskyrusį asmenį su prašymu atšaukti paskirtą narį“.
2. Pakeisti 31 punktą ir jį išdėstyti taip:
„31. AT pirmininkas, gavęs informaciją apie Tarybos nario atsistatydinimą, paskelbia apie laisvą Tarybos nario vietą. Į Tarybos nario,
kurio įgaliojimai pasibaigė, vietą likusiam Tarybos kadencijos laikotarpiui išrenkamas kitas Tarybos narys ta pačia tvarka, kaip ir Tarybos
narys, kurio įgaliojimai pasibaigė. Naujasis Tarybos narys pareigas pradeda eiti po to, kai apie jo paskyrimą viešai paskelbia Akademinės
tarybos pirmininkas ir Tarybos narys pasirašo įsipareigojimą vadovautis Kolegijos ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Mokslo ir
studijų įstatymo nustatytas funkcijas“.
1. 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.

2020-03-02

(2.2.)-3-6

2020-03-02

(2.2.)-3-7

Pakeisti studijų programos „Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas“ (valstybinis kodas – 6531MX013) ištęstinių studijų trukmę iš 4 į
4,5 metų.

2020-03-02

(2.2.)-3-8

Sujungti studijų programos „Dizainas“ (valstybinis kodas – 6531PX019) specializaciją „Interjero dizainas“ su specializacija „Baldų
dizainas“, atitinkamai specializaciją pavadinant „Interjero ir baldų dizainas“.

2. Pripažinti netekusiu galios šiuos Akademinės tarybos nutarimus: 2019 m. vasario 22 d. Akademinės tarybos nutarimą Nr. (2.2.)-3-6 „Dėl
Akademinės tarybos komitetų narių sąrašo pakeitimo“, 2019 m. birželio 14 d. Akademinės tarybos nutarimą Nr. (2.2.)-3-28 „Dėl 2018 m.
gruodžio 21 d. Akademinės tarybos nutarimo Nr. (2.2.)-3-38 „Dėl Akademinės tarybos komitetų narių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Nutarimo data

Nutarimo Nr.

2020-03-02

(2.2.)-3-9

Uždaryti studijų programos „Dizainas“ (valstybinis kodas – 6531PX019) specializaciją „Tinklalapių dizainas ir animacija“.

(2.2.)-3-10

Pakeisti Kauno kolegijos studentų laisvai pasirenkamų dalykų/modulių studijų organizavimo tvarką, patvirtintą 2018 m. vasario 22 d.
Akademinės tarybos nutarimu Nr. (2.2.)-3-6 „Dėl Kauno kolegijos studentų laisvai pasirenkamų dalykų/modulių studijų organizavimo
tvarkos tvirtinimo“, ir ją išdėstyti nauja redakcija.

2020-03-02

Nutarimo tekstas

Pakeisti Kauno kolegijos Tarybos narių rinkimų tvarką, patvirtintą 2017 m. rugsėjo 19 d. Akademinės tarybos nutarimu Nr. (2.2.)-3-14
„Dėl Kauno kolegijos Tarybos narių rinkimų tvarkos tvirtinimo“:
1. Koreguoti 17.3, 17.10.3, 17.10.4, 17.12, 17.15, 17.17.3, 17.17.4, 22, 23, 24 punktuose kolegijos struktūrinių padalinių pavadinimus.
2. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:
2020-03-02

(2.2.)-3-11

„13. Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Europos Parlamento nariai, Seimo ir Vyriausybės nariai, savivaldybių merai ir
savivaldybių tarybų nariai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, taip pat kolegijos darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs
direktoriui. Tarybos nariu negali būti Akademinės tarybos narys. Kolegijos darbuotojas, tiesiogiai pavaldus direktoriui, Akademinės
tarybos narys gali kandidatuoti į Tarybos narius. Jeigu jis yra išrenkamas, privalo atsisakyti darbuotojo / Akademinės tarybos nario
pareigų“.
3. Pripažinti 17.10.5 ir 17.17.5 punktus netekusiais galios.

2020-03-05

(2.2.)-3-12

Pakeisti Kauno kolegijos Akademinės tarybos darbo reglamentą, patvirtintą 2017 m. balandžio 3 d. Akademinės tarybos nutarimu Nr.
(2.2.)-3-3 „Dėl Kauno kolegijos Akademinės tarybos darbo reglamento tvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.

2020-03-05

(2.2.)-3-13

Patvirtinti 2020 metų Akademinės tarybos posėdžių planą.
1. Pakeisti Kauno kolegijos Studijų tvarką, patvirtintą Kauno kolegijos Akademinės tarybos 2014 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-16
„Dėl Kauno kolegijos studijų tvarkos tvirtinimo“ (2019 m. rugpjūčio 30 d. nutarimo Nr. (2.2.)-3-34 redakcija):
1.1. Pakeisti 50 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija:

Nutarimo data

Nutarimo Nr.

Nutarimo tekstas
„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 studijų 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“. 50 punkto nauja redakcija galioja iki 2020 m. liepos 5 d.
1.2. Pripažinti netekusiu galios 3.10. papunktį „Gretutinė studijų kryptis (šaka) – studijų kryptis (šaka), kuriai priskirti privalomieji ir (ar)
studentų pasirenkami studijų dalykai / moduliai pirmosios pakopos studijų programoje sudaro ne mažiau kaip 60 kreditų ir sudaro pagrindą
įgyti dvigubą profesinio bakalauro laipsnį, kuris teikiamas, kai studijų programa greta pagrindinės studijų krypties reikalavimų atitinka ir
minimalius kitos studijų krypties reikalavimus“.

2020-04-08

(2.2.)-3-15

1.3. Pripažinti netekusiu galios 3.40. papunktį „Studijų programa su gretutine studijų kryptimi – tai pagrindinės krypties ir kolegijos
nustatytos ir studento pasirenkamos gretutinės krypties studijų programa. Ją baigus suteikiamas dvigubas – pagrindinės krypties (šakos) ir
gretutinės krypties (šakos) – profesinio bakalauro laipsnis“.
1.4. Pakeisti 5 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija:
„5. Kolegijoje vykdomos studijų programos vienos krypties ir tarpkryptinės. Programos gali būti parengtos ir realizuojamos lietuvių ir
užsienio kalbomis“.
1.5. Pakeisti 13 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija:
„13. Kolegijoje gali būti vykdomos jungtinės studijų programos. Jungtinės studijų programos inicijuojamos, tvirtinamos ir tobulinamos
kolegijos nustatyta tvarka“.
1.6. Pripažinti netekusiu galios III skyriaus trečiąjį skirsnį „Priėmimas į gretutines studijas“, kartu su 28, 29 ir 30 punktais:
„28. Studentas, priimtas iki 2017 m., gali rinktis gretutinės krypties studijas.
29. Dėl priėmimo į gretutinės krypties studijas studentas turi kreiptis į akademinio padalinio vadovą. Studentų, priimamų į gretutinės
krypties studijas, sąrašas tvirtinamas kolegijos direktoriaus įsakymu.
30. Gretutinių studijų organizavimo klausimai numatyti Gretutinių studijų organizavimo tvarkoje“.

Nutarimo data

Nutarimo Nr.

Nutarimo tekstas
2. Pripažinti netekusiu galios Akademinės tarybos 2015 m. vasario 25 d. nutarimą Nr. (2.2)-3-1 „Dėl Kauno kolegijos gretutinių studijų
organizavimo tvarkos tvirtinimo“.

2020-04-08

(2.2.)-3-16

Pakeisti Kauno kolegijos vykdomų studijų programų kokybės vertinimo ir tobulinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno kolegijos
Akademinės tarybos 2017 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-10 "Dėl Kauno kolegijos vykdomų studijų programų kokybės vertinimo ir
tobulinimo tvarkos tvirtinimo" (2019 m. vasario 22 d. nutarimo Nr. (2.2.)-3-4 redakcija), ir jį išdėstyti nauja redakcija.
Pakeisti Kauno kolegijos Akademinės tarybos darbo reglamentą, patvirtintą Kauno kolegijos Akademinės tarybos 2017 m. balandžio 3 d.
nutarimu Nr. (2.2.)-3-3 "Dėl Kauno kolegijos Akademinės tarybos reglamento tvirtinimo" (2020 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. (2.2.)-3-12
redakcija):
1. Papildyti 15 punktą nauju 15.11 papunkčiu "15.11. prireikus duoda pavedimus organizuoti nuotoliniu ar apklausos būdu AT komitetų ir
komisijų posėdžius“.
2. Pakeisti 30 punktą ir jį išdėstyti taip:
„30. Posėdis yra pagrindinė AT darbo organizavimo forma. Posėdžiai gali būti eiliniai ir neeiliniai. Prireikus neatidėliotinai spręsti
klausimus, būtinus Kauno kolegijos funkcijoms užtikrinti, AT pirmininko sprendimu AT posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu
realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis ir (ar) apklausos būdu“.

2020-04-08

(2.2.)-3-17

3. Pakeisti 46.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„46.7. AT nutarimai priimami balsuojant posėdyje arba apklausos būdu elektroniniu balsavimu. Nutarimas laikomas priimtu, jei už jį
balsavo daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių AT narių. Balsuojant posėdyje gali būti taikomi mobilieji įrenginiai. Balsuojama "už"
arba "prieš", išskyrus tuos atvejus, kai kyla interesų konfliktas“.
4. Pakeisti 47 punktą ir jį išdėstyti taip:
„47. Balsavimas gali būti atviras arba slaptas. Slaptai balsuojama, kai svarstomi darbuotojų skyrimo į pareigas ar atšaukimo iš jų klausimai.
Pedagoginių ir garbės vardų suteikimo, AT narių delegavimo į komisijas ir kitais panašiais atvejais gali būti taikomas atviras arba
elektroninis balsavimas apklausos būdu, jeigu tokiam balsavimui pritaria daugiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių AT narių. Visais kitais
klausimais nutarimai priimami atviru balsavimu paprasta balsų dauguma“.

Nutarimo data

Nutarimo Nr.

Nutarimo tekstas
Pakeisti Kauno kolegijos Katedros nuostatų, patvirtintų Kauno kolegijos Akademinės tarybos 2018 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. (2.2.)-328 "Dėl Kauno kolegijos Katedros nuostatų patvirtinimo", 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

2020-04-08

(2.2.)-3-18

„15. Katedros vedėjas ne rečiau kaip vieną kartą į mėnesį šaukia katedros posėdžius. Prireikus neatidėliotinai spręsti klausimus, susijusius
su katedros veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimu, katedros vedėjo sprendimu, posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu
realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis ir (ar) apklausos būdu. Katedros dėstytojų dalyvavimas posėdžiuose yra privalomas. Į šiuos
posėdžius gali būti kviečiami ir kiti Kolegijos darbuotojai. Katedros posėdžiuose svarstomi studijų, mokslo ir (ar) meno taikomosios
veiklos, dėstytojų veiklos planavimo ir įvertinimo bei kiti katedros veiklai aktualūs klausimai. Klausimus darbotvarkėms gali teikti visi
katedros darbuotojai, fakulteto administracija, studijų krypties komitetai. Apie šaukiamą posėdį ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki
posėdžio elektroniniu paštu informuojami visi katedros darbuotojai, išsiunčiant darbotvarkę. Katedros posėdžiai yra protokoluojami“.
Pakeisti Kauno kolegijos Kalbų centro nuostatų, patvirtintų Kauno kolegijos Akademinės tarybos 2019 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. (2.2.)3-39 „Dėl Kauno kolegijos Kalbų centro nuostatų patvirtinimo“, 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

2020-04-08

(2.2.)-3-19

„15. Kalbų centro vadovas ne rečiau kaip vieną kartą į mėnesį šaukia Kalbų centro dėstytojų posėdžius. Prireikus neatidėliotinai spręsti
klausimus, susijusius su Kalbų centro veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimu, Kalbų centro vadovo sprendimu, posėdžiai gali būti
organizuojami nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis ir (ar) apklausos būdu. Kalbų centro dėstytojų dalyvavimas
posėdžiuose privalomas. Į šiuos posėdžius gali būti kviečiami ir kiti Kolegijos darbuotojai. Kalbų centro posėdžiuose svarstomi studijų,
mokslo ir taikomosios veiklos, dėstytojų veiklos planavimo ir įvertinimo, metodinės pagalbos bei kiti Kalbų centro veiklai aktualūs
klausimai. Klausimus darbotvarkėms gali teikti visi Kalbų centro darbuotojai, Fakulteto administracija, studijų krypties komitetai. Apie
šaukiamą posėdį Kalbų centro darbuotojai informuojami elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio, kartu
pateikiant ir posėdžio darbotvarkės klausimus. Kalbų centro posėdžiai yra protokoluojami“.
Pakeisti Kauno kolegijos Menų akademijos nuostatų, patvirtintų Kauno kolegijos Akademinės tarybos 2019 m. birželio 14 d. nutarimu Nr.
(2.2.)-3-27 "Dėl Kauno kolegijos Menų akademijos nuostatų patvirtinimo", 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

2020-04-08

(2.2.)-3-20

„15. Menų akademijoje šaukiami darbuotojų posėdžiai. Prireikus neatidėliotinai spręsti klausimus, susijusius su Menų akademijos veiklos
tikslų ir uždavinių įgyvendinimu, Akademijos vadovo sprendimu, posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu realiuoju laiku
elektroninių ryšių priemonėmis ir (ar) apklausos būdu“.

Nutarimo data

2020-04-08

Nutarimo Nr.

Nutarimo tekstas

(2.2.)-3-21

Papildyti Kauno kolegijos Regioninio skyriaus nuostatus, patvirtintus Kauno kolegijos Akademinės tarybos 2019 m. spalio 30 d. nutarimu
Nr. (2.2.)-3-40 „Dėl Kauno kolegijos Regioninio skyriaus nuostatų patvirtinimo“, nauju 121 punktu „121. Regioninio skyriaus vadovas
šaukia darbuotojų posėdžius. Prireikus neatidėliotinai spręsti klausimus, susijusius su Regioninio skyriaus veiklos tikslų ir uždavinių
įgyvendinimu. Regioninio skyriaus vadovo sprendimu, posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių
priemonėmis ir (ar) apklausos būdu“.
Pakeisti Kauno kolegijos studijų krypčių komitetų pirmininkų sąrašą, patvirtintą Akademinės tarybos 2018 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr.
(2.2.)-3-30 „Dėl Kauno kolegijos studijų krypčių komitetų pirmininkų tvirtinimo“:
1. Pakeisti 10. punktą – išbraukti įrašą „Elektros inžinerijos studijų krypties komiteto pirmininkas – dr. Giedrius Blažiūnas“, vietoje jo
įrašyti „Elektros inžinerijos studijų krypties komiteto pirmininkas – Faustas Zubka“ ir punktą išdėstyti taip:

2020-04-16

(2.2.)-3-23

„10. Elektros inžinerijos studijų krypties komiteto pirmininkas – Faustas Zubka“.
2. Pakeisti 11. punktą – išbraukti įrašą „Elektronikos inžinerijos studijų krypties komiteto pirmininkas – dr. Giedrius Blažiūnas“, vietoje jo
įrašyti „Elektronikos inžinerijos studijų krypties komiteto pirmininkas – dr. Žydrūnas Kavaliauskas“ ir punktą išdėstyti taip:
„11. Elektronikos inžinerijos studijų krypties komiteto pirmininkas – dr. Žydrūnas Kavaliauskas“.

2020-05-22

(2.2.)-3-26

2020-05-22

(2.2.)-3-27

2020-05-22

(2.2.)-3-28

Uždaryti studijų programos „Tarptautinis verslas“ (valstybinis kodas – 6531LX086) specializaciją „Maisto verslas“.
Nutarimas galioja 2020 – 2021 m. m. ir vėlesnių metų studijų planams.
1. Patvirtinti 2020 m. metinę studijų kainą Lietuvos Respublikos piliečiams, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams,
sutinkantiems mokėti visą studijų kainą.
2. Patvirtinti 2020 m. metinę studijų kainą užsieniečiams (ne Europos Sąjungos ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams),
priimamiems studijuoti Kauno kolegijoje.
Patvirtinti Priėmimo į Kauno kolegiją 2020 metais taisykles.

Nutarimo data

Nutarimo Nr.

Nutarimo tekstas
Pakeisti Kauno kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno kolegijos
Akademinės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-37 "Dėl Kauno kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms
eiti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2019 m. rugpjūčio 30 d. nutarimo Nr. (2.2.)-3-33 redakcija):
1. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„16. Dėstytojus atestuoja Kolegijos direktoriaus įsakymu patvirtinta 5 narių fakulteto atestacijos komisija (toliau – Fakulteto komisija),
sudaroma 3 (trejų) metų laikotarpiui. Fakulteto komisijos pirmininku skiriamas fakulteto dekanas arba prodekanas. Kiti Fakulteto
komisijos nariai: 1 – dėstytojo pareigas fakultete užimantis asmuo, 1 – Kolegijos administracijos atstovas, 1 – Akademinės tarybos
deleguotas narys, 1 – fakulteto Studentų atstovybės deleguotas narys. Bent vienas komisijos narys privalo turėti mokslo daktaro laipsnį.
Komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis turi teisę dalyvauti Kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos atstovas. Fakulteto komisijos
sekretorius, kurį skiria Fakulteto komisijos pirmininkas, nėra šios Fakulteto komisijos narys“.
2. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:

2020-05-22

(2.2.)-3-29

„17. Tuo atveju, jeigu paskirtas į Fakulteto komisiją narys netenka savo įgaliojimų (nutrūko darbo santykiai, pasikeitė komisijos nario
pareigos, nutraukta studijų sutartis, pabaigtos studijos, atsisakius savo iniciatyva ir kt.), šis Fakulteto komisijos narys turi būti pakeistas
kitu komisijos nariu, atitinkančiu keliamus reikalavimus. Fakulteto komisijos nario keitimą inicijuoja akademinio padalinio vadovas.
Komisijos sudėtis keičiama direktoriaus įsakymu“.
3. Pakeisti 52 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„52. Konkursus eiti dėstytojų pareigas vykdo ir vertina Kolegijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Konkurso dėstytojo pareigoms eiti
komisija (toliau – Konkurso komisija), sudaroma 3 (trejų) metų laikotarpiui. Komisijos sudėtis gali būti keičiama esant objektyvioms
aplinkybėms (pvz., nutrūkus darbo santykiams, pasikeitus pareigoms, baigus studijas, atsisakius savo iniciatyva ir kt.)“.
4. Pakeisti 61 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:

Nutarimo data

Nutarimo Nr.

Nutarimo tekstas
„61. Išorinių pretendentų į dėstytojo pareigas pirmajai kadencijai viena iš privalomųjų konkurso dalių yra viešas pranešimas / paskaita /
seminaras (toliau – pranešimas), kurį vertina Fakulteto komisija (žr. Aprašo 14 punktą) ir mažiausiai vienas Konkurso komisijos narys,
paskirtas Komisijos pirmininko. Esant būtinybei, pranešimo pristatymas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu realiuoju laiku
elektroninių ryšių priemonėmis“.
5. Pakeisti 66 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„66. Viena iš privalomų konkurso dalių yra Konkurso komisijos narių bendra diskusija su kiekvienu pretendentu į dėstytojo pareigas.
Diskusija su pretendentais vyksta Konkurso komisijos posėdyje. Esant būtinybei, Konkurso komisijos posėdis gali būti organizuojamas
nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis“.
Pakeisti Kauno kolegijos studijų tvarkos, patvirtintos Kauno kolegijos Akademinės tarybos 2014 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-16
"Dėl Kauno kolegijos studijų tvarkos tvirtinimo" (2019 m. rugpjūčio 30 d. nutarimo Nr. (2.2.)-3-34 redakcija), 52 punktą ir jį išdėstyti taip:

2020-05-22

(2.2.)-3-30

„52. Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro du studijų semestrai – rudens ir pavasario.
Rudens semestro pradžia – rugsėjo 1 d. (šiame semestre – 1-2 savaitės atostogų), pavasario semestro pradžia – vasario 1 d. (šiame semestre
1 savaitė atostogų ir ne trumpesnės kaip vieno mėnesio nepertraukiamos vasaros atostogos). Kiekviename semestre 2–4 savaitės skiriamos
studijų rezultatų įvertinimams (egzaminams laikyti, projektams ir kt. darbams ginti)“.

2020-06-09

(2.2.)-3-32

Skelbti Kauno kolegijos Tarybos nare Olgą Grigienę.
1. Pritarti Kauno kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų, patvirtintų Kauno kolegijos Tarybos 2019 m. vasario 27 d. nutarimu
Nr. (2.1.)-2-2, pakeitimams:
1.1. pripažinti netekusiu galios 71 punktą;

2020-06-09

(2.2.)-3-34

1.2. pakeisti 1 priede dėstytojų bazinio darbo užmokesčio pareiginės algos koeficientus, docentui nustatant 7,8, lektoriui – 7,1, asistentui 6
koeficientą.
2. Teikti Kauno kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų pakeitimus tvirtinti Kauno kolegijos Tarybai.

Nutarimo data

Nutarimo Nr.

2020-06-09

(2.2.)-3-35

Nutarimo tekstas
Uždaryti studijų programos „Įstaigų ir įmonių administravimas“ (valstybinis kodas – 6531LX089) specializacijas „Smulkaus ir vidutinio
verslo administravimas“, „Biuro administravimas“ ir „Logistikos administravimas“ (Tauragės skyriuje).
Pakeisti 2019 m. gruodžio 23 d. Akademinės tarybos nutarimą Nr. (2.2.)-3-47 „Dėl 2020 metų studentų priėmimo į Kauno kolegiją plano ir
studijų vietų skaičiaus patvirtinimo“:

2020-06-09

(2.2.)-3-36

1. Pakeisti 2020 metų studentų priėmimo į Kauno kolegiją planą, numatant 50 studijų vietų (40 valstybės finansuojamų ir 10 valstybės
nefinansuojamų) į „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo“ studijų programos ištęstines studijas.
2. Nustatyti studentų priėmimo vietų skaičių 2020 metams – 2287.
3. Nustatyti bendrą studijų vietų skaičių 2020 metams – 6762.
Pakeisti Kauno kolegijos baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, saugojimo ir kvalifikacinių egzaminų organizavimo tvarkos aprašą,
patvirtintą Kauno kolegijos 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“ (2019 m. spalio 30 d. nutarimo
Nr. (2.2.)-3-41 redakcija):
1. Pakeisti 40 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„40. Atspausdinti baigiamieji darbai pateikiami recenzentams ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki kvalifikavimo komisijos posėdžio datos
arba recenzentas gali peržiūrėti subendrintą baigiamojo darbo versiją naudojantis Kolegijos Google disko įrankiais“.
2. Pakeisti 48 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:

Nutarimo data

Nutarimo Nr.

Nutarimo tekstas
„48. Studento prašymu, katedros vedėjo / akademijos vadovo / centro vadovo / skyriaus vadovo teikimu ir dekano įsakymu baigiamasis
darbas gali būti ginamas nuotoliniu būdu. Studentas, ne vėliau kaip 14 kalendorinių dienų iki viešojo gynimo pradžios, su prašymu dėl
baigiamojo darbo gynimo nuotoliniu būdu turi kreiptis į katedros vedėją / akademijos vadovą / centro vadovą / skyriaus vadovą. Katedros
vedėjas / akademijos vadovas / centro vadovas / skyriaus vadovas, gavęs studento prašymą leisti ginti baigiamąjį darbą nuotoliniu būdu,
aptaria atvejį su fakulteto dekanu. Gavęs fakulteto dekano sutikimą, katedros vedėjas / akademijos vadovas / centro vadovas / skyriaus
vadovas informuoja studentą ir kvalifikavimo komisiją, jog darbas bus ginamas nuotoliniu būdu. Esant būtinybei, katedros vedėjo /
akademijos vadovo / centro vadovo / skyriaus vadovo teikimu ir dekano įsakymu visi studijų programos studentų baigiamieji darbai gali
būti ginami nuotoliniu būdu. Techninės įrangos tinkamumą ir internetinio ryšio patikimumą užtikrina fakulteto dekano / skyriaus vadovo
paskirtas atsakingas darbuotojas, jo paskyrimą suderinus su Kolegijos Skaitmeninių technologijų skyriaus vadovu“.

2020-06-09

(2.2.)-3-37

3. Pakeisti 49.5. punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„49.5. Studentų baigiamieji darbai (atspausdinti egzemplioriai ir (ar) baigiamųjų darbų elektroninės versijos patalpintos Moodle
aplinkoje)“.
4. Pakeisti 51 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„51. Viešojo gynimo metu baigiamojo darbo autorius(-iai) trumpai pristato baigiamąjį darbą, nurodydamas tyrimo problemą, tikslą,
uždavinius, pristato tyrimo metodologiją, gautus rezultatus, supažindina su išvadomis ir jas pagrindžia, pateikia rekomendacijas.
Baigiamojo darbo pristatymui skiriama nuo 10 iki 20 min. Baigiamąjį darbą ginant nuotoliniu būdu, gynimo metu baigiamojo darbo
autoriaus(-ių) video kamera(-os) turi būti įjungta(-os) tapatybės patvirtinimo tikslu“.
5. Pakeisti 54 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:

Nutarimo data

Nutarimo Nr.

Nutarimo tekstas
„54. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Baigiamųjų darbų gynimo protokolą pasirašo visi gynime dalyvavę kvalifikavimo komisijos
nariai. Kvalifikavimo komisijos sekretorius baigiamųjų darbų gynimo protokolus, recenzijas ir vadovų atsiliepimus pristato katedrai /
akademijai / centrui / skyriui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po gynimo. Baigiamąjį darbą ginant nuotoliniu būdu, posėdžio vaizdo ir (ar)
garso įrašas gali būti daromas vadovaujantis Duomenų saugos užtikrinimo, organizuojant studijas nuotoliniu būdu Kauno kolegijoje,
taisyklėmis. Posėdžio dalyviai turi būti informuoti apie vaizdo / garso įrašo darymo tikslą ir sunaikinimą. Posėdžio vaizdo / garso įrašas
nėra skelbiamas, jis gali būti naudojamas protokolo surašymui ir turi būti sunaikintas po to, kai kvalifikavimo komisijos sekretorius
baigiamųjų darbų gynimo protokolą pristato Katedrai“.
6. Papildyti susijusių dokumentų sąrašą Duomenų saugos užtikrinimo, organizuojant studijas nuotoliniu būdu Kauno kolegijoje,
taisyklėmis.
1. Patvirtinti Kauno kolegijos studijavimo pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą.

2020-06-09

(2.2.)-3-38

2. Pripažinti netekusiu galios Kauno kolegijos Akademinės tarybos 2016 m. gruodžio 8 d. posėdžio protokolinį nutarimą Nr.8.
Deleguoti į Etikos komitetą 2020 – 2023 m. kadencijai šiuos Akademinės tarybos narius:
1. Virginija Kondratavičienė;

2020-06-09

(2.2.)-3-39

2. Nijolė Meškelienė;
3. Gelmina Motiejūnė;
4. Virginijus Valčiukas.

2020-08-31

(2.2.)-3-42

Patvirtinti stojančiųjų į Kauno kolegiją 2021 metais konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašą.
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.

2020-08-31

(2.2.)-3-43

Nutarimo data

Nutarimo Nr.

Nutarimo tekstas

2020-08-31

(2.2.)-3-43

2. Pripažinti netekusiu galios šiuos Akademinės tarybos nutarimus: 2019 m. rugpjūčio 30 d. Akademinės tarybos nutarimą Nr. (2.2.)-3-34
„Dėl 2014 m. rugsėjo 11 d. Akademinės tarybos nutarimo Nr. (2.2.)-3-16 „Dėl Kauno kolegijos studijų tvarkos tvirtinimo“ pakeitimo“,
2020 m. gegužės 22 d. Akademinės tarybos nutarimą Nr. (2.2.)-3-30 „Dėl 2014 m. rugsėjo 11 d. Akademinės tarybos nutarimo Nr. (2.2.)-316 „Dėl Kauno kolegijos studijų tvarkos tvirtinimo“ (2019 m. rugpjūčio 30 d. nutarimo Nr. (2.2.)-3-34 redakcija) pakeitimo“.

2020-08-31

(2.2.)-3-44

Uždaryti studijų programą „Kraštovaizdžio dizainas“ (valstybinis kodas 6531EX052).

2020-08-31

(2.2.)-3-45

Pakeisti Kauno kolegijos studijų krypčių komitetų pirmininkų sąrašo, patvirtinto Akademinės tarybos 2018 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr.
(2.2.)-3-30 „Dėl Kauno kolegijos studijų krypčių komitetų pirmininkų tvirtinimo“, 5. punktą – išbraukti įrašą „Vertimo studijų krypties
komiteto pirmininkė – dr. Ligita Judickaitė – Pašvenskienė“, vietoje jo įrašyti „Vertimo studijų krypties komiteto pirmininkė – Gemma
Navickienė“ ir punktą išdėstyti taip:
„5. Vertimo studijų krypties komiteto pirmininkė – Gemma Navickienė“.

2020-08-31

(2.2.)-3-46

1. 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.
2. Pripažinti netekusiu galios 2020 m. kovo 2 d. Akademinės tarybos nutarimą Nr. (2.2.)-3-6 „Dėl 2018 m. gruodžio 21 d. Akademinės
tarybos nutarimo Nr. (2.2.)-3-38 „Dėl Akademinės tarybos komitetų narių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pakeisti Akademinės tarybos 2020 metų posėdžio plano, patvirtinto 2020 m. kovo 5 d. Akademinės tarybos nutarimu Nr. (2.2.)-3-13 „Dėl
Akademinės tarybos 2020 metų posėdžio plano patvirtinimo“, ketvirtąją eilutę ir ją išdėstyti taip:
2020-11-12 posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl Kauno kolegijos Statuto pakeitimų svarstymo.

2020-08-31

(2.2.)-3-47

2. Dėl Kauno kolegijos strategijos svarstymo.
3. Dėl Kauno kolegijos mokslo taikomosios mokslo (meno) veiklos programos pakeitimų tvirtinimo.
4. Dėl studijų programų pakeitimų tvirtinimo (esant poreikiui ).
5. Dėl leidimo rengti ketinamą vykdyti studijų programą (esant poreikiui ).
6. Kiti klausimai.

Nutarimo data

Nutarimo Nr.

Nutarimo tekstas
Pakeisti Kauno kolegijos studijavimo pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Akademinės tarybos 2020 m. birželio 9 d. nutarimu
Nr. (2.2.)-3-38 „Dėl Kauno kolegijos studijavimo pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„24. Studijų dalyko/modulio dėstytojas(-ai) pirmojo užsiėmimo metu supažindina studentus/klausytojus su studijų dalyko/modulio tikslais
ir numatomais studijų dalyko/modulio rezultatais, turiniu, kaupiamojo vertinimo sistema, vertinimo kriterijais ir kt., primena
studentams/klausytojams apie akademinio sąžiningumo svarbą, informuoja apie akademinio sąžiningumo nepaisymo ar plagijavimo
galimas pasekmes. Vertinamos tik tos žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kurie yra numatyti studijų dalyko/modulio apraše nurodytuose studijų
rezultatuose“.
2. Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„29. Studentas/klausytojas gavęs neigiamą įvertinimą ar be pateisinamos priežasties praleidęs ir neatlikęs laboratorinių, praktinių,
kontrolinių darbų, koliokviumų, turi juos atlikti dėstytojo(-ų) paskirtu ir suderintu su prodekanu / studijų vedėju laiku, bet ne daugiau kaip
2 kartus iki egzaminų sesijos pradžios. Už šį papildomą dėstytojo(-ų) darbą studentas moka Kolegijai pagal studijų dalyko/modulio apraše
numatytas valandas“.
3. Pakeisti 46 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:

2020-08-31

(2.2.)-3-48

„46. Į Kolegijos studijų valdymo sistemą galutinį studijų dalyko/modulio studijavimo pasiekimų įvertinimą įrašo studijų dalyko/modulio
dėstytojas/koordinuojantis dėstytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo egzamino ar projekto / integruoto projekto gynimo datos
užpildydamas semestro sesijos žiniaraštį. Semestro sesijos žiniaraščius Studijų valdymo sistemoje patvirtina dėstytojas ne vėliau kaip per 5
dienas po nemokamų akademinių skolų perlaikymo savaitės. Patvirtinimas prilyginamas rašytiniam parašui. Atspausdintą semestro sesijos
žiniaraštį, kuris teikiamas Archyvui, pasirašo prodekanas/studijų vedėjas“.
4. Pakeisti 47 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„47. Jeigu studentas/klausytojas be pateisinamos priežasties neatvyko į egzaminą / projekto / integruoto projekto gynimą, į semestro sesijos
žiniaraštį įrašoma „neatvyko“.
5. Pakeisti 55 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:

Nutarimo data

Nutarimo Nr.

Nutarimo tekstas
„55. Studentas, nelaikęs dėl pateisinamos priežasties / neišlaikęs studijų dalyko / modulio egzamino / negynęs dėl pateisinamos priežasties
/ neapgynęs projekto/integruoto projekto, turi teisę šį atsiskaitymą vieną kartą nemokamai perlaikyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po
sesijos pabaigos ar per perlaikymų savaitę. Studentas, turintis akademinę skolą, savo lėšomis gali perlaikyti egzaminą/ginti
projektą/integruotą projektą ne daugiau kaip 3 kartus, naujo studijų semestro metu“.
6. Pripažinti netekusiu galios 45 punktą.
Sušaukti neeilinį Akademinės tarybos posėdį apklausos būdu 2020 m. spalio 20 d. šiais darbotvarkės klausimais:

2020-10-19

(2.2.)-3-49

1. Dėl Rinkodaros studijų krypties komiteto pirmininko kandidatūros tvirtinimo elektroniniu balsavimu.
2. Dėl Rinkodaros studijų krypties komiteto pirmininko kandidatūros tvirtinimo (jei bus pritarta darbotvarkės 1 klausimui).
Pakeisti Kauno kolegijos Rinkodaros studijų krypties komiteto pirmininką, patvirtintą Akademinės tarybos 2019 m. vasario 22 d. nutarimu
Nr. (2.2.)-3-5 „Dėl Kauno kolegijos Rinkodaros studijų krypties komiteto pirmininko patvirtinimo“:

2020-10-21

(2.2.)-3-51

Išbraukti įrašą „Rinkodaros studijų krypties komiteto pirmininkė – Dalia Ilevičienė“, vietoje jo įrašyti „Rinkodaros studijų krypties
komiteto pirmininkas – Mantas Dilys“ ir jį išdėstyti taip:
„Rinkodaros studijų krypties komiteto pirmininkas – Mantas Dilys“.
1. Pritarti Kauno kolegijos strategijos 2021-2025 m. projektui.

2020-11-23

(2.2.)-3-53
2. Teikti Kauno kolegijos strategijos 2021-2025 m. projektą tvirtinti Kauno kolegijos Tarybai.

2020-11-23

(2.2.)-3-54

Pakeisti studijų programos „Kompiuterinių tinklų administravimas“ (valstybinis kodas – 6531BX024) pavadinimą į „Kibernetinės sistemos
ir sauga“.

2020-11-23

(2.2.)-3-55

Pakeisti studijų programos „Išmaniosios sistemos“ (valstybinis kodas – 6533EX004) nuolatinių studijų trukmę iš 3,5 į 3 metus.

Nutarimo data

Nutarimo Nr.

Nutarimo tekstas
Pakeisti Kauno kolegijos vykdomų studijų programų kokybės vertinimo ir tobulinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno kolegijos
Akademinės tarybos 2017 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-10 "Dėl Kauno kolegijos vykdomų studijų programų kokybės vertinimo ir
tobulinimo tvarkos tvirtinimo" (2020 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. (2.2.)-3-16 redakcija):
1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„2. Tvarka nustato studijų kokybės užtikrinimo procesus, kurie yra integruoti į vidinę Kolegijos kokybės užtikrinimo sistemą. Šioje
Tvarkoje reglamentuoti Programų vidinio vertinimo, Programų tobulinimo ir jų išregistravimo procesai“.
2. Pakeisti 10.1. punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„10.1. Katedros / akademijos / centro vedėjas / vadovas, kartu su suinteresuotomis šalimis, jei Programa realizuojama ir regioniniame
skyriuje, kartu su regioninio padalinio vadovu, remdamasis išorinio ekspertinio vertinimo rekomendacijomis, grįžtamojo ryšio iš
suinteresuotų šalių rezultatais, veiklos rodikliais (stojimo, pažangumo, įsidarbinamumo ir pan.), studijas reglamentuojančiais teisės aktais,
kasmet atlieka Programos analizę, kuri pateikiama metinėje katedros / akademijos / centro / regioninio skyriaus veiklos savianalizės
suvestinėje bei parengia Programos kokybės gerinimo veiksmų projektą (toliau – Programos pakeitimus), kuriuos įtraukia į metinį katedros
/ akademijos / centro / regioninio skyriaus veiklos planą. Programos analizės rezultatų ir tobulinimo veiksmų projektas aptariamas katedros
/ akademijos /centro posėdyje ir teikiamas Komiteto svarstymui“.
3. Pakeisti 10.2. punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„10.2. Programos pakeitimų projektą svarsto Komitetas. Pritarus Komitetui, pakeitimų projektas teikiamas Fakulteto dekanui, kuris priima
nutarimą dėl Programos pakeitimų tinkamumo“.
4. Pakeisti 10.3. punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„10.3. Programos pakeitimus gali inicijuoti ir Komitetas / Programos Komitetas, įvertinęs socialinių partnerių, studentų, dėstytojų ir kitų
suinteresuotųjų šalių siūlymus, studijas reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus. Komiteto / Programos Komiteto siūlomi pakeitimai taip
pat turi būti apsvarstyti katedros / akademijos / centro posėdyje ir Komiteto posėdyje. Jei pakeitimai svarstomi Programos realizuojamos ir
regioniniame skyriuje, į katedros / akademijos / centro posėdį kviečiamas regioninio skyriaus vadovas“.
5. Pakeisti 10.4. punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:

Nutarimo data

Nutarimo Nr.

Nutarimo tekstas
„10.4. Programos pakeitimai, susiję su studijų dalyko / modulio aprašo tobulinimu (anotacijos, literatūros sąrašo, studijų plano, studijavimo
pasiekimų vertinimo sistemos ir kitų struktūrinių studijų dalyko/modulio aprašo dalių) tvirtinami katedros / akademijos / centro posėdyje.
Jei svarstomi pakeitimai Programos realizuojamos ir regioniniame skyriuje, į katedros / akademijos / centro posėdį kviečiamas regioninio
skyriaus vadovas. Studijų dalyko / modulio studijų rezultatai, apimtis kreditais ir valandomis tvirtinami Programos komitete / Komitete.
Katedros / akademijos / centro vedėjas /vadovas užtikrina, kad visų realizuojamų studijų dalykų (modulių) aprašų informacija būtų
saugoma Studijų valdymo sistemoje“.
6. Pakeisti 10.5. punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„10.5. Koreguoti Programų studijų planai ir aprašai, jei jie keitėsi, katedros / akademijos / centro vedėjo / vadovo teikimu, suderinus su
fakulteto prodekanu / studijų vedėju ir dekanu, pateikiami Studijų skyriui iki balandžio 1 d. Studijų ir taikomųjų mokslų departamento
vadovo teikimu Programų studijų planai tvirtinami Kolegijos direktoriaus įsakymu. Patvirtinti Programų studijų planai įsigalioja nuo
einamųjų metų rugsėjo 1 d.“.
7. Pakeisti 10.6. punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„10.6. Programos pakeitimus, susijusius su Programos pavadinimo, trukmės, apimties keitimu, naujų specializacijų įvedimu / uždarymu,
argumentuotu Komiteto pirmininko teikimu, suderinus su fakulteto dekanu ir Studijų ir taikomųjų mokslų departamento vadovu, tvirtina
Akademinė taryba. Akademinei tarybai patvirtinus nutarimus, Studijų skyrius kreipiasi į Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų
registro tvarkytoją, kad šis atliktų pakeitimus Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre“.
8. Pakeisti 10.7. punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:

2020-11-23

(2.2.)-3-56

„10.7. Programos pakeitimus, susijusius su Programos studijų krypties keitimu toje pačioje studijų krypties grupėje, argumentuotu
Komiteto pirmininko teikimu, suderinus su fakulteto dekanu ir Studijų ir taikomųjų mokslų departamento vadovu, svarsto Akademinė
taryba. Akademinei tarybai pritarus Programos studijų krypties 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“.
9. Pakeisti 10.8. punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:

2020-11-23

(2.2.)-3-56

Nutarimo data

Nutarimo Nr.

Nutarimo tekstas
„10.8. Programų stabdymą / uždarymą, argumentuotu Komiteto pirmininko teikimu, suderinus su fakulteto dekanu, tvirtina Akademinė
taryba. Jei Komiteto ir fakulteto dekano nuomonės dėl siūlomo sprendimo išsiskiria, klausimas turi būti derinamas su Kolegijos
direktoriumi. Akademinė taryba, įvertinusi visų šalių argumentuotas nuomones, priima galutinį sprendimą. Priėmus sprendimą uždaryti
Programą, kai joje nelieka studijuojančių studentų, Studijų skyrius kreipiasi į Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro tvarkytoją
su prašymu išregistruoti Programą iš Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro“.
10. Pakeisti 12.1. punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„12.1. Komitetas, Studentų atstovybė, fakulteto administracija, Kolegijos administracija, iškilus poreikiui (pvz.: netvari programa, blogi
studentų atsiliepimai, žymus studentų skaičiaus mažėjimas ir kt.), gali inicijuoti vidinį Programos vertinimą. Sprendimas, ar vykdyti
tikslinį vertinimą, priimamas bent dviejų iš šių pareigybių (fakulteto dekano, katedros / akademijos / centro / regioninio skyriaus vedėjo /
vadovo, Studijų ir taikomųjų mokslų departamento vadovo) sutarimu“.
11. Pakeisti 12.3. punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„12.3. Katedros / akademijos / centro vedėjas / vadovas kartu su Komitetu ir, jei Programa realizuojama ir regioniniame skyriuje, kartu su
regioninio padalinio vadovu atlieka Programos ar jos dalies analizę, remdamasis kasmetinėmis veiklos savianalizėmis, grįžtamojo ryšio
rezultatais, veiklos ir finansiniais rodikliais ir t. t.“.
12. Pakeisti 12.4. punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„12.4. Įvertinimas priklauso nuo vertinimo tikslo . Jei svarstomas Programos kokybės tobulinimo klausimas, pateikiamas kokybinis
įvertinimas su kokybės tobulinimo planu; esant poreikiui, įtraukiami tobulinimo veiksmai, susiję su katedros / akademijos / centro /
regioninio skyriaus, fakulteto, Kolegijos veiklos kokybės tobulinimu. Jei sprendžiamas Programos gyvavimo klausimas, ji įvertinama
teigiamai arba neigiamai “.
13. Pakeisti 13.6. punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„13.6. Darbo grupei atlikus Krypties analizę, rezultatai aptariami su katedros / akademijos / centro / regioninio skyriaus ir / arba fakulteto
bendruomene (dėstytojais, studentais, kitomis suinteresuotomis šalimis)“.
14. Pakeisti 13.7. punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:

Nutarimo data

Nutarimo Nr.

Nutarimo tekstas
„13.7. Likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki Krypties savianalizės suvestinės pateikimo išoriniam vertinimui, remdamiesi Krypties
analizės rezultatais, Komitetas kartu su fakulteto ir katedros / akademijos / centro vadovybe, jei Programa realizuojama ir regioniniame
skyriuje, ir su regioninio padalinio vadovu, vertina Krypties kokybę ir jos strategiją Komiteto posėdyje. Į Komiteto posėdį gali būti
kviečiami kiti suinteresuoti asmenys (pvz., studentai, absolventai, darbdaviai, administracijos atstovai, ekspertai iš išorės)“.
15. Pakeisti 13.10. punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„13.10. Valdymo ir kokybės departamento vadovas bei Studijų ir taikomųjų mokslų departamento vadovas per 5 darbo dienas pateikia
rekomendacijas savianalizės suvestinės tobulinimui. Vadovai įtraukia administracijos padalinius, kuruojančius atskiras veiklos sritis
Kolegijoje, rekomendacijų pateikimui“.
16. Pakeisti 15. punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„15. Gavus sprendimą dėl Krypties / Programos akreditavimo, ne vėliau kaip per 3 mėnesius katedros / akademijos / centro vedėjas /
vadovas, jei Programa realizuojama ir regioniniame skyriuje, kartu su regioninio padalinio vadovu, parengia Krypties / Programos
tobulinimo planą pagal Krypties / Programos vertinimo išvadose pateiktas rekomendacijas, numato priemones krypties studijoms tobulinti
ir vertinimo metu nustatytoms silpnybėms šalinti. Krypties / Programos tobulinimo planas tvirtinamas Komiteto posėdyje“.

2020-11-30

2020-12-21

(2.2.)-3-58

(2.2.)-3-60

Pakeisti studijų programos „Baldų ir medienos dirbinių gamyba“ (valstybinis kodas – 6531FX011) pavadinimą į „Baldų gamybos
technologijos“.
1. Pakeisti stipendijų skyrimo Kauno kolegijos studentams nuostatus, patvirtintus Kauno kolegijos Akademinės tarybos 2017 m. rugsėjo 5
d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-12 „Dėl stipendijų skyrimo Kauno kolegijos studentams nuostatų tvirtinimo“, ir juos išdėstyti nauja redakcija.
2. Nustatyti, kad stipendijų skyrimo Kauno kolegijos studentams nuostatų nauja redakcija įsigalioja nuo 2021 m. vasario 1 d.
1. Uždaryti studijų programą „Interjero ir baldų projektavimas“ (valstybinis kodas – 6531FX012).
2. Uždaryti studijų programą „Nekilnojamojo turto matavimų inžinerija“ (valstybinis kodas – 6531EX060).

2020-12-21

(2.2.)-3-61

Nutarimo data
2020-12-21

2020-12-21

Nutarimo Nr.
(2.2.)-3-61

(2.2.)-3-62

Nutarimo tekstas
3. Kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą dėl studijų programų „Interjero ir baldų projektavimas“ (valstybinis kodas – 6531FX012) ir
„Nekilnojamojo turto matavimų inžinerija“ (valstybinis kodas – 6531EX060) išregistravimo iš Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų
registro.
1. Uždaryti studijų programos „Baldų ir medienos dirbinių gamyba“ (valstybinis kodas – 6531FX011) specializacijas „Baldų gamybos
technologijos“ ir „Medienos apdirbimo technologijos“.
2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2021 metų ir vėlesniems studijų planams.

2020-12-21

(2.2.)-3-63

Patvirtinti stojančiųjų į Kauno kolegiją 2022 metais konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašą.
1. Patvirtinti 2021 metų studentų priėmimo į Kauno kolegiją planą.

2020-12-21

(2.2.)-3-64

2. Patvirtinti studentų priėmimo vietų skaičių 2021 metams – 2164.
3. Patvirtinti bendrą studijų vietų skaičių Kauno kolegijoje 2021 metams – 5945.
1. Pakeisti Kauno kolegijos baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, saugojimo ir kvalifikacinių egzaminų organizavimo tvarkos aprašą,
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 jį išdėstyti nauja redakcija.
2. Nustatyti, kad Kauno kolegijos baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, saugojimo ir kvalifikacinių egzaminų organizavimo tvarkos aprašo
nauja redakcija įsigalioja nuo 2021 m. vasario 1 d.

2020-12-21

(2.2.)-3-65

3. Atnaujinti Baigiamųjų darbų talpinimo į institucinę talpyklą nuostatus, patvirtintus 2018 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 1-195 „Dėl
Kauno kolegijos studentų baigiamųjų darbų talpinimo į institucinę talpyklą nuostatų ir licencinės sutarties tvirtinimo“.

2020-12-21
Nutarimo data

(2.2.)-3-65
Nutarimo Nr.

Nutarimo tekstas
4. Pripažinti netekusiu galios šiuos Akademinės tarybos nutarimus: 2019 m. spalio 30 d. Akademinės tarybos nutarimą Nr. (2.2.)-3-41 „Dėl
2016 m. lapkričio 22 d. Akademinės tarybos nutarimo Nr. (2.2.)-3-17 „Dėl Kauno kolegijos baigiamųjų darbų/projektų rengimo, gynimo,
saugojimo ir kvalifikacinių egzaminų organizavimo tvarkos tvirtinimo“ pakeitimo“, 2020 m. birželio 9 d. Akademinės tarybos nutarimą
Nr. (2.2.)-3-37 „Dėl 2016 m. lapkričio 22 d. Akademinės tarybos nutarimo Nr. (2.2.)-3-17 „Dėl Kauno kolegijos baigiamųjų darbų/projektų
rengimo, gynimo, saugojimo ir kvalifikacinių egzaminų organizavimo tvarkos tvirtinimo“ (2019 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. (2.2.)-3-41
redakcija) pakeitimo“.
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“ (2020 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. (2.2.)-3-43 redakcija):
1. Pakeisti 50 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„50. Į aukštesnį semestrą registruojami studentai, turintys ne daugiau kaip 18 kreditų apimties akademinių 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
egzaminų laikymo arba baigiamųjų darbų gynimo savaitės pradžios“.
2. Pakeisti 105 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„105. Studentui, esančiam akademinėse atostogose ar studijų pertraukoje, skatinamoji ir (ar) tikslinė stipendija neskiriama“.
3. Pakeisti 119 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„119. Koleginės studijos baigiamos studijų tikslų ir studijų rezultatų pasiekimo lygio vertinimu, kurio formos yra šios: baigiamasis darbas
(toliau – BD); arba BD ir baigiamasis egzaminas (toliau – KE)“.
4. Pakeisti 120 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„120. Baigusiu Kolegines studijas laikomas asmuo, įvykdęs visus pasirinktos studijų programos reikalavimus, apgynęs baigiamąjį darbą ir,
jeigu tai numatyta studijų programoje, išlaikęs baigiamąjį egzaminą. Studijų pabaigos data yra direktoriaus įsakyme dėl diplomo išdavimo
ir braukimo iš studentų sąrašų nurodyta braukimo iš studentų sąrašų data“.
5. Pakeisti 121 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:

Nutarimo data

Nutarimo Nr.

Nutarimo tekstas
„121. Baigiamųjų darbų ir (ar) baigiamojo egzamino vertinimo komisija skiriama vieneriems metams kiekvienos studijų programos
baigimo rezultatams vertinti. Baigiamųjų darbų ir (ar) baigiamojo egzamino vertinimo komisijos struktūrą nustato studijų krypties aprašas.
Jei studijų programa neturi studijų krypties aprašo arba aprašas nenustato Baigiamųjų darbų ir (ar) baigiamojo egzamino vertinimo
komisijos struktūros, minimalus baigiamųjų darbų ir (ar) baigiamojo egzamino vertinimo komisijos narių skaičius – 5 (iš jų 3 nariai iš
išorės organizacijų). Baigiamųjų darbų ir (ar) baigiamojo egzamino vertinimo komisijos pirmininku skiriamas darbdavių atstovas; nariais –
specialybės studijų dalykų /modulių dėstytojai, praktikai profesionalai, socialinių partnerių atstovai, mokslininkai iš kitų aukštųjų
mokyklų“.
6. Pakeisti 122 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:

2020-12-21

(2.2.)-3-66

„122. Baigiamųjų darbų ir (ar) baigiamojo egzamino vertinimo komisijos nariai ir jos pirmininkas skiriami kolegijos direktoriaus įsakymu
akademinio padalinio vadovo teikimu“.
7. Pakeisti 124 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„124. BD sandarą, apimtis, rengimo ir gynimo bei KE turinį ir laikymo tvarką reglamentuoja Kauno kolegijos baigiamųjų darbų rengimo,
gynimo, saugojimo ir baigiamųjų egzaminų organizavimo tvarkos aprašas“.
8. Pakeisti 125 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„125. Studentui, neparengusiam BD nustatytu laiku, neatvykusiam į BD gynimą arba į KE dėl pateisinamos priežasties, gali būti leidžiama
ginti BD arba laikyti KE kitame tos pačios studijų programos baigiamųjų darbų ir (ar) baigiamojo egzamino vertinimo komisijos
posėdyje“.
9. Pakeisti 126 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:

Nutarimo data

Nutarimo Nr.

Nutarimo tekstas
„126. Neišlaikęs / nelaikęs KE arba neapgynęs / negynęs BD studentas yra braukiamas iš studentų sąrašų. Asmens prašymu, direktoriaus
įsakymu asmuo gali būti vėl priimtas studijuoti Kauno kolegijoje, bet ne vėliau, kaip 3 mėnesiai iki studijų programos baigimo datos. BD
įvertinus nepatenkinamai, studentas gali ginti pakartotinai ne anksčiau kaip po pusės metų, tačiau ne vėliau kaip po dviejų metų. Katedros
vedėjas akademijos / centro / skyriaus vadovas nustato studento studijų programos skirtumus ir kiekvienu atveju nusprendžia jų
likvidavimo būtinumą. Studentui, kuris pakartotinai laiko KE arba ginasi BD per vienerius metus nuo KE laikymo ir/ar BD gynimo, gali
būti taikomi jo studijuotos studijų programos reikalavimai. Studijų dalyko / modulio įskaitymo atveju katedros vedėjas / akademijos /
centro / skyriaus vadovas pildo studijavimo pasiekimų įskaitymo kortelę. Esant studijų programos skirtumams, katedros vedėjas /
akademijos / centro / skyriaus vadovas parengia studento studijų skirtumų lentelę. Baigiamasis darbas ir baigiamasis egzaminas
neįskaitomi. Baigiamųjų darbų ir (ar) baigiamojo egzamino vertinimo komisijos posėdžio datą dėl pakartotinio KE laikymo ar BD gynimo
nustato kolegijos direktorius“.
10. Pakeisti 129 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„129. Studentui, kuris per studijas nėra gavęs mažesnio galutinio įvertinimo kaip 8 (gerai), galutinių įvertinimų svertinis vidurkis yra ne
mažesnis kaip 9 ir kuris apgynė baigiamąjį darbą ir /ar išlaikė baigiamąjį egzaminą balu 9 (labai gerai) arba 10 (puikiai), išduodamas
profesinio bakalauro diplomas su pagyrimu“.
11. Pakeisti susijusių dokumentų sąrašą.

2020-12-21

(2.2.)-3-67

Pakeisti Kauno kolegijos mokslo taikomosios (meno) veiklos programą, patvirtintą 2019 m. gruodžio 23 d. Akademinės tarybos nutarimu
Nr. (2.2.)-3-49 „Dėl Kauno kolegijos mokslo taikomosios (meno) veiklos programos patvirtinimo“, ir ją išdėstyti nauja redakcija.

2020-12-21

(2.2.)-3-68

Pritarti nuostatai dėl paramos Baltarusijos akademinei bendruomenei teikimo, konkrečias paramos priemones numatant 2021 metų Kauno
kolegijos veiklos plane.
Sušaukti neeilinį Akademinės tarybos posėdį apklausos būdu 2020 m. gruodžio 30 d. šiais darbotvarkės klausimais:

2020-12-22

(2.2.)-3-69

1. Dėl Kauno kolegijos baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, saugojimo ir kvalifikacinių egzaminų organizavimo tvarkos aprašo 21, 31, 37,
38, 39, 46.5, 51, 65, 73 punktų ir 1 priedo įsigaliojimo datos pakeitimo.
2. Dėl 2021 metų studentų priėmimo į Kauno kolegiją plano ir studijų vietų skaičiaus pakeitimo.

Nutarimo data

Nutarimo Nr.

Nutarimo tekstas
Pakeisti 2020 m. gruodžio 21 d. Akademinės tarybos nutarimo Nr. (2.2.)3-65 „Dėl 2016 m. lapkričio 22 d. Akademinės tarybos nutarimo
Nr. (2.2.)-3-17 „Dėl Kauno kolegijos baigiamųjų darbų/projektų rengimo, gynimo, saugojimo ir kvalifikacinių egzaminų organizavimo
tvarkos tvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2020-12-30

(2.2.)-3-71

„2. Nustatyti, kad Kauno kolegijos baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, saugojimo ir kvalifikacinių egzaminų organizavimo tvarkos aprašo
nauja redakcija įsigalioja nuo 2021 m. vasario 1 d, išskyrus 21, 31, 37, 38, 39, 46.5, 51, 65, 73 punktus ir 1 priedą, kurie įsigalioja nuo
2021 m. sausio 4 d.“.
Pakeisti 2020 m. gruodžio 21 d. Akademinės tarybos nutarimą Nr. (2.2.)-3-64 „Dėl 2021 metų studentų priėmimo į Kauno kolegiją plano ir
studijų vietų skaičiaus patvirtinimo“:

2020-12-30

(2.2.)-3-72

1. Pakeisti 2021 metų studentų priėmimo į Kauno kolegiją planą, numatant 10 studijų vietų (5 valstybės finansuojamos ir 5 valstybės
nefinansuojamos) į „Įvaizdžio dizainas“ studijų programą (valstybinis kodas – 6531PX021) rusų kalba.
2. Padidinti studentų priėmimo vietų skaičių 2021 metams nuo 2164 iki 2174.
3. Padidinti bendrą studijų vietų skaičių 2021 metams nuo 5945 iki 5955.

