
Nutarimo data Nutarimo Nr. Nutarimo tekstas

2021-02-19 (2.2.)-3-2 Patvirtinti 2021 metų Akademinės tarybos posėdžių planą.

2021-02-19 (2.2.)-3-3 Patvirtinti stojančiųjų į Kauno kolegiją 2021 metais konkursinio balo sudarymo principus ir kitus bendrus kriterijus pagal studijų programas.

1. Įvesti studijų programoje „Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas“ (valstybinis kodas – 6531PX024) naują specializaciją „Molbertinės tapybos

kūrinių restauravimas“.

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2021 metų ir vėlesniems studijų planams.

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 4 punktą – išbraukti įrašą „Meno objektų restauravimo studijų krypties komiteto pirmininkas – Bangutis Prapuolenis“, vietoje jo įrašyti „Meno

objektų restauravimo studijų krypties komiteto pirmininkas – Dainius Lanauskas“ ir punktą išdėstyti taip: „4. Meno objektų restauravimo studijų krypties

komiteto pirmininkas – Dainius Lanauskas“.

2. Pakeisti 16 punktą – išbraukti įrašą „Viešojo maitinimo studijų krypties komiteto pirmininkė – Žydronė Žarskienė“, vietoje jo įrašyti „Viešojo maitinimo

studijų krypties komiteto pirmininkė – Nijolė Janina Vasiliauskienė“ ir punktą išdėstyti taip: „16. Viešojo maitinimo studijų krypties komiteto pirmininkė –

Nijolė Janina Vasiliauskienė“.

1. Pritarti Kauno kolegijos statuto pakeitimų projektui.

2. Teikti Kauno kolegijos statuto pakeitimų projektą svarstyti Kauno kolegijos Tarybai.

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. Pakeisti 31.2 punktą ir jį išdėstyti taip: „31.2. už papildomų pareigų, skubių, svarbių, sudėtingų darbų ar užduočių vykdymą (tai, kas nėra numatyta

pareiginiuose nuostatuose ir, jei yra gautas tarnybinis pranešimas, nurodant papildomas pareigas (funkcijas) ir laikotarpį). Priemoka už papildomų pareigų

vykdymą turi neviršyti 100 procentų bazinės algos dydžio“.

1.2. Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip: „32. Priemokos skiriamos direktoriaus įsakymu, išskyrus priemokas nurodytas Nuostatų 31.1. ir 31.2. papunkčiuose,

nurodant konkretų terminą, bet neilgiau kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Priemokos, nurodytos Nuostatų 31.1 ir 31.2 papunkčiuose turi būti nustatomos

darbo sutartyje“.

1.3. Papildyti 331 punktu: „331. Priemoka nurodyta Nuostatų 31.3 papunktyje skiriama pagal pagrindinę darbo funkciją“.

2. Teikti Kauno kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų pakeitimus tvirtinti Kauno kolegijos Tarybai.

2021-02-19 (2.2.)-3-8 Leisti rengti ketinamą vykdyti pirmosios pakopos (profesinio bakalauro) studijų programą „Krepšinio treniravimas“.
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Sušaukti neeilinį Akademinės tarybos posėdį nuotoliniu būdu 2021 m. kovo 9 d. šiais darbotvarkės klausimais:

1. Dėl Kauno kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų 1 priedo pakeitimo.

2. Dėl Kauno kolegijos veiklos ataskaitos už 2020 m. pristatymo visuotiniame Kauno kolegijos darbuotojų susirinkime.

2021-03-12 (2.2.)-3-11
Pritarti Kauno kolegijos Darbo tarybos siūlymui organizuoti visuotinį darbuotojų susirinkimą, kuriame būtų pristatyta Kauno kolegijos veiklos ataskaita už

2020 metus.

1. Pritarti Kauno kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų, patvirtintų Kauno kolegijos Tarybos 2019 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. (2.1.)-2-2, 1

priedo pakeitimų projektui.

2. Teikti Kauno kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų 1 priedo pakeitimų projektą tvirtinti Kauno kolegijos Tarybai.

1. Patvirtinti 2021 m. metinę studijų kainą Lietuvos Respublikos piliečiams, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams, sutinkantiems

mokėti visą studijų kainą.

2. Patvirtinti 2021 m. metinę studijų kainą užsieniečiams (ne Europos Sąjungos ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams), priimamiems

studijuoti Kauno kolegijoje.

2021-04-08 (2.2.)-3-15
Pakeisti Kauno kolegijos kokybės vadovą, patvirtintą Kauno kolegijos Akademinės tarybos 2019 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-48 „Dėl Kokybės

vadovo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.

1. Pritarti Kauno kolegijos dėstytojų veiklos planavimo ir į(si)vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno kolegijos direktoriaus 2020 m. balandžio 20 d.

įsakymu Nr. 1-142, pakeitimų projektui.

2. Teikti Kauno kolegijos dėstytojų veiklos planavimo ir į(si)vertinimo tvarkos aprašo pakeitimų projektą tvirtinti Kauno kolegijos direktoriui.

2021-04-08 (2.2.)-3-17 Teigiamai vertinti 2020 m. Kauno kolegijoje atliktų tyrimų rezultatus, Kauno kolegijos mokslo taikomosios ir meno veiklos kokybę ir lygį.

1. Pakeisti Kauno kolegijos studentų laisvai pasirenkamų dalykų / modulių studijų organizavimo tvarkos aprašą, 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

jį išdėstyti nauja redakcija.

2. Nustatyti, kad Kauno kolegijos studentų laisvai pasirenkamų dalykų / modulių studijų organizavimo tvarkos aprašo nauja redakcija įsigalioja nuo 2021 m.

rugsėjo 1 d.

2021-05-04 (2.2.)-3-20

Pakeisti priedą „2021 m. metinę studijų kainą užsieniečiams (ne Europos Sąjungos ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams), priimamiems

studijuoti Kauno kolegijoje“, patvirtintą Akademinės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-14 „Dėl 2021 m. metinių studijų kainų

patvirtinimo“, nustatant 2500,- eurų metinę studijų kainą užsieniečiams (ne Europos Sąjungos ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams), 2021

m. stojantiems į studijų programą „Tarptautinis verslas“ (anglų kalba).

2021-05-04 (2.2.)-3-21 Patvirtinti Priėmimo į Kauno kolegiją 2021 metais taisykles.

2021-03-12 (2.2.)-3-12

2021-04-08 (2.2.)-3-16

2021-04-08 (2.2.)-3-18

2021-04-08 (2.2.)-3-14

2021-03-04 (2.2.)-3-9
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1. Pakeisti Grįžtamojo ryšio iš suinteresuotųjų šalių organizavimo Kauno kolegijoje tvarkos aprašą, patvirtintą 2015 m. rugsėjo 4 d. Akademinės tarybos

nutarimu Nr. (2.2.)-3-11 „Dėl Grįžtamojo ryšio iš suinteresuotųjų šalių organizavimo Kauno kolegijoje tvarkos tvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.

2. Pripažinti netekusiu galios 2017 m. spalio 31 d. Akademinės tarybos nutarimą Nr. (2.2.)-3-23 „Dėl Akademinės tarybos 2015 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr.

(2.2.)-3-11 „Dėl Grįžtamojo ryšio iš suinteresuotųjų šalių organizavimo Kauno kolegijoje tvarkos tvirtinimo“ pakeitimo“.

Pakeisti Ketinamų vykdyti studijų programų rengimo ir tvirtinimo Kauno kolegijoje tvarkos aprašą, 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“ (2019 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. (2.2.)-3-34 redakcija):

1. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija: „10. Prašymas leisti rengti ketinamą vykdyti studijų programą svarstomas Akademinėje taryboje. Gavus

Akademinės tarybos pritarimą dėl ketinamos vykdyti studijų programos rengimo, iniciatyvinės grupės vadovo teikimu, suderinus su dekanu, direktoriaus

įsakymu sudaroma ketinamos vykdyti studijų programos rengimo grupė, kurią sudaro Kolegijos akademinio ir administracinio personalo atstovai, Studentų

atstovybės deleguotas (-i) atstovas (-ai), socialinių partnerių atstovai“.

2. Pakeisti 3 priedo 2 lentelę, panaikinant stulpelį „Vertinimo forma“.

3. Pakeisti 3 priedo 11.5 papunktį ir jį išdėstyti nauja redakcija: „11.5. Studijų dalyko apraše turi būti pateikta kaupiamojo vertinimo sistema, nurodant

kiekvienos kaupiamojo vertinimo dalies procentinę vertę galutiniam įvertinimui“.

4. Pakeisti 3 priedo 11.6 papunktį ir jį išdėstyti nauja redakcija: „11.6. Studijų modulio apraše turi būti pateikta kaupiamojo vertinimo sistema, nurodant

modulio kaupiamojo vertinimo sandarą ir kiekvieno modulio komponento procentinę vertę galutiniam įvertinimui“.

2021-06-04 (2.2.)-3-24 Vietoje Eglės Jurevičiūtės Kauno kolegijos Tarybos nariu skelbiu Roką Savicką, Kauno kolegijos Studentų atstovybės prezidentą.

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. Nustatyti, kad Kauno kolegijos studijų tvarkos nauja redakcija įsigalioja nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

3. Pripažinti netekusiu galios šiuos Akademinės tarybos nutarimus: 2020 m. rugpjūčio 31 d. Akademinės tarybos nutarimą Nr. (2.2.)-3-43 „Dėl 2014 m.

rugsėjo 11 d. Akademinės tarybos nutarimo Nr. (2.2.)-3-16 „Dėl Kauno kolegijos studijų tvarkos tvirtinimo“ pakeitimo“; 2020 m. gruodžio 21 d. Akademinės

tarybos nutarimą Nr. (2.2.)-3-66 „Dėl 2014 m. rugsėjo 11 d. Akademinės tarybos nutarimo Nr. (2.2.)-3-16 „Dėl Kauno kolegijos studijų tvarkos tvirtinimo“

pakeitimo“.

Pakeisti Kauno kolegijos studijavimo pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno kolegijos Akademinės tarybos 2020 m. birželio 9 d. nutarimu Nr.

(2.2)-3-38 „Dėl Kauno kolegijos studijavimo pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir 2016 m. gruodžio 8 d. Akademinės tarybos posėdžio

protokolinio nutarimo Nr. 8 pripažinimo netekusiu galios“:

2021-05-04

2021-06-21 (2.2.)-3-26

2021-06-21 (2.2.)-3-27

(2.2.)-3-23

(2.2.)-3-22

2021-05-04



Nutarimo data Nutarimo Nr. Nutarimo tekstas

1.1. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip: „6. Studijų programų baigiamųjų darbų ir baigiamųjų egzaminų vertinimas reglamentuojamas Kauno kolegijos

baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, saugojimo ir baigiamųjų egzaminų organizavimo tvarkos aprašu, kurio turinys neprieštarauja 2 punkte nurodytiems teisės

aktams, o šios Tvarkos nuostatos taikomos tiek, kiek jų nepakeičia minimo dokumento nuostatos“.

1.2. Pakeisti 47 punktą ir jį išdėstyti taip: „47. Jeigu studentas/klausytojas be pateisinamos priežasties neatvyko į egzaminą / projekto / integruoto projekto

gynimą, į semestro sesijos žiniaraštį įrašoma „neatvyko“ (NE)“.

1.3. Pakeisti 48 punktą ir jį išdėstyti taip: „48. Jeigu studentui / klausytojui neleidžiama laikyti egzamino ar laikyti integruoto egzamino / ginti integruoto

projekto arba jeigu studentas/klausytojas bet kurios kaupiamojo vertinimo dalies atsiskaitymo metu naudojo neleistinas priemones ir šaltinius arba kitaip

nesąžiningai elgėsi, į semestro sesijos žiniaraštį įrašoma „neįvertinta“ (N), dėstytojas apie užfiksuotą įvykį turi pranešti Etikos komitetui. Studentui, kuriam

dėl tam tikrų priežasčių (liga, dalyvavimas studentų mainų programoje, kt.) yra atidėtas atsiskaitymo terminas, studijų dalyko/modulio vertinimo žiniaraštyje

įrašoma – ,,atidėta” (AT)“.

1.4. Pakeisti 55 punktą ir jį išdėstyti taip: „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. Rekomenduojama tarp perlaikymų planuoti ne mažiau kaip 2 dienas kitam perlaikomam

egzaminui / ginamam projektui / integruotam projektui pasirengti“.

1.5. Pakeisti 57 punktą ir jį išdėstyti taip: „57. 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 baigiamųjų egzaminų laikymo savaitės pradžios“.

1.6. Pakeisti 59 punktą ir jį išdėstyti taip: „59. Pasibaigus pavasario egzaminų sesijai arba sesijos pratęsimo terminui, į aukštesnį kursą keliamas studentas,

turintis ne daugiau kaip 18 kreditų (nuolatinėse studijose) ir ne daugiau kaip 12 kreditų (ištęstinėse studijose) akademinių skolų“.

1. 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“, 10 punktą – išbraukti įrašą „Elektros inžinerijos studijų krypties komiteto pirmininkas – dr.

Giedrius Blažiūnas“, vietoje jo įrašyti „Elektros inžinerijos studijų krypties komiteto pirmininkas – Danielius Adomaitis“ ir punktą išdėstyti taip: „10.

Elektros inžinerijos studijų krypties komiteto pirmininkas – Danielius Adomaitis“.

2. Pripažinti netekusiu galios 2020 m. balandžio 16 d. Akademinės tarybos nutarimo Nr. (2.2.)-3-23 „Dėl 2018 m. lapkričio 20 d. Akademinės tarybos

nutarimo Nr. (2.2.)-3-30 „Dėl Kauno kolegijos studijų krypčių komitetų pirmininkų tvirtinimo“ pakeitimo“ 1 punktą.

1. Pakeisti Kauno kolegijos studijų krypties komiteto nuostatus, patvirtintus Akademinės tarybos 2018 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-17 „Dėl Kauno

kolegijos studijų krypties komiteto nuostatų tvirtinimo“, ir juos išdėstyti nauja redakcija.

2. Nustatyti, kad Kauno kolegijos studijų krypties komiteto nuostatų nauja redakcija įsigalioja nuo 2021 m. spalio 1 d.

2021-06-21 (2.2.)-3-28

2021-06-21 (2.2.)-3-27

2021-06-21 (2.2.)-3-29
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1. Pritarti Kauno kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų, patvirtintų Kauno kolegijos Tarybos 2019 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. (2.1.)-2-2, 1

priedo pakeitimui, nustatant naujus dėstytojų pareiginius bazinius koeficientus, kai docento pareiginis bazinis koeficientas – 8,6, lektoriaus – 7,8, asistento –

6,6.

2. Pritarti, kad Kauno kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų 1 priedo pakeitimai įsigalioja nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

3. Teikti Kauno kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų 1 priedo pakeitimus tvirtinti Kauno kolegijos Tarybai.

4. Rekomenduoti 2021 m. rugsėjo-spalio mėn. teikti Akademinei tarybai svarstyti ir Kauno kolegijos Tarybai tvirtinti iš esmės atnaujintus Kauno kolegijos

darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatus.

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. rugpjūčio 31 d. Akademinės tarybos nutarimą Nr. (2.2.)-3-46 „Dėl 2018 m. gruodžio 21 d. Akademinės tarybos

nutarimo Nr. (2.2.)-3-38 „Dėl Akademinės tarybos komitetų narių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

1. Pakeisti Kauno kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkurso 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“, ir jį išdėstyti

nauja redakcija.

2. Pripažinti netekusiu galios šiuos Akademinės tarybos nutarimus: 2019 m. rugpjūčio 30 d. Akademinės tarybos nutarimą Nr. (2.2.)-3-33 „Dėl 2018 m.

gruodžio 21 d. akademinės tarybos nutarimo Nr. (2.2.)-3-37 „Dėl Kauno kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 2020 m. gegužės 22 d. Akademinės tarybos nutarimą Nr. (2.2.)-3-29 „Dėl 2018 m. gruodžio 21 d. akademinės tarybos

nutarimo 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)pakeitimo“.

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“:

1.1. Pakeisti 2.7 punktą ir jį išdėstyti taip: „2.7. Tikslinė stipendija – stipendija, skiriama studentams pagal Kolegijos ir kitų šalių sudarytos sutarties sąlygas

arba tikslinės stipendijos skyrimo nuostatus“.

1.2. Pakeisti 6.3 punktą ir jį išdėstyti taip: „6.3. kitų Kolegijos lėšų, pagal atskirus vardinių ir (ar) tikslinių stipendijų nuostatus arba Kolegijos ir kitų šalių

sudarytose sutartyse numatytas finansavimo sąlygas“.

1.3. Pakeisti 55 punktą ir jį išdėstyti taip: „55. Tikslinė stipendija skiriama direktoriaus įsakymu pagal Kolegijos su fiziniais ar juridiniais asmenimis sudarytų

sutarčių sąlygas arba kitas sąlygas, numatytas tikslinės stipendijos skyrimo nuostatuose“.(2.2.)-3-342021-09-07

(2.2.)-3-32

2021-06-21 (2.2.)-3-31

2021-06-28

2021-06-21 (2.2.)-3-30



Nutarimo data Nutarimo Nr. Nutarimo tekstas

1.4. Pakeisti 56 punktą ir jį išdėstyti taip: „56. Tikslinė stipendija gali būti skiriama už atliekamą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklą,

už aukštus studijų bei praktinės veiklos rezultatus, už tiriamąjį darbą projektuose, programose ar kitus pasiekimus švietimo, studijų ir mokslo srityse bei

studijų kainai apmokėti. Tikslinė stipendija taip pat gali būti skiriama ir dėl sunkios studento materialinės padėties ir (ar) kitų objektyviai pagrįstų atvejų“.

1.5. Pakeisti 57 punktą ir jį išdėstyti taip: „57. Tikslinė stipendija gali būti skiriama iš gautų įmokų lėšų, projektų, finansuojamų iš nacionalinių, Europos

Sąjungos struktūrinių ar tarptautinių fondų, programų ar priemonių lėšų, lėšų gautų iš Lietuvos ir (ar) užsienio institucijų ar fizinių asmenų kaip parama, kitų

tikslinių lėšų“.

2021-10-12 (2.2.)-3-35

Sušaukti neeilinį Akademinės tarybos posėdį apklausos būdu 2021 m. spalio 4 d. dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų moksliniams tyrimams, eksperimentinei

plėtrai ir meno veiklai plėtoti, paskirstymo Kauno kolegijos akademiniams padaliniams ir jų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2020 m. birželio 2 d.

direktoriaus įsakymu Nr. 1-188 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti, paskirstymo

Kauno kolegijos akademiniams padaliniams ir jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimų svarstymo.

1. Pakeisti neeilinio Akademinės tarybos posėdžio datą iš 2021 m. spalio 4 d. į 2021 m. spalio 11 d. ir posėdį dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų moksliniams

tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti, paskirstymo Kauno kolegijos akademiniams padaliniams ir jų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto

2020 m. birželio 2 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-188 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai

plėtoti, paskirstymo Kauno kolegijos akademiniams padaliniams ir jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimų svarstymo organizuoti nuotoliniu

būdu.

2. Pripažinti netekusiu galios 2021 m. rugsėjo 27 d. potvarkį Nr. (2.2.)-3-35 „Dėl neeilinio Akademinės tarybos posėdžio sušaukimo“.

1. Pritarti Valstybės biudžeto lėšų, skirtų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti, paskirstymo Kauno kolegijos akademiniams

padaliniams ir jų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2020 m. birželio 2 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-188 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų

moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti, paskirstymo Kauno kolegijos akademiniams padaliniams ir jų naudojimo tvarkos

aprašo patvirtinimo“, pakeitimams, dokumentą išdėstant nauja redakcija.

2. Teikti Valstybės biudžeto lėšų, skirtų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti, paskirstymo Kauno kolegijos akademiniams

padaliniams ir jų naudojimo tvarkos aprašo pakeitimus tvirtinti direktoriui.

2021-11-15 (2.2.)-3-40 Patvirtinti stojančiųjų į Kauno kolegiją 2023 ir 2024 metais konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašą.

2021-11-15 (2.2.)-3-41
Pakeisti Jungtinių studijų organizavimo Kauno kolegijoje tvarką, patvirtintą 2015 m. rugsėjo 22 d. Akademinės tarybos nutarimu Nr. (2.2.)-3-13 „Dėl

Jungtinių studijų organizavimo Kauno kolegijoje tvarkos tvirtinimo“, ir ją išdėstyti nauja redakcija.

2021-11-15 (2.2.)-3-42 Patvirtinti Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais Kauno kolegijoje tvarkos aprašą.

2021-11-15 (2.2.)-3-43
Pripažinti netekusia galios Kauno kolegijos veiklos savianalizės atlikimo metodiką, patvirtintą 2014 m. lapkričio 20 d. Akademinės tarybos nutarimu Nr.

(2.2.)-3-19 „Dėl Kauno kolegijos savianalizės atlikimo metodikos tvirtinimo“.

(2.2.)-3-342021-09-07

(2.2.)-3-362021-10-04

(2.2.)-3-382021-10-12



Nutarimo data Nutarimo Nr. Nutarimo tekstas

1. Pakeisti 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“, ir ją išdėstyti

nauja redakcija.

2. Pripažinti netekusiu galios Akademinės tarybos 2019 m. birželio 14 d. nutarimą 

Nr. (2.2.)-3-25) „Dėl 2018 m. spalio 8 d. Akademinės tarybos nutarimo Nr. (2.2.)-3-25 „Dėl Kauno kolegijos studentų praktikų organizavimo tvarkos

tvirtinimo“ pakeitimo“.

1. Pakeisti studijų programos „Išmaniosios sistemos“ (valstybinis kodas – 6533EX004) apimtį, sumažinant kreditų skaičių nuo 210 iki 180.

2. Pakeisti studijų programos „Išmaniosios sistemos“ (valstybinis kodas – 6533EX004) pavadinimą į „Skaitmeninė elektronika“.

3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2022 metų ir vėlesniems studijų planams.

1. Įvesti studijų programoje „Turizmo ir viešbučių vadyba“ (valstybinis kodas – 6531LX093) naują specializaciją „Sveikatingumo ir SPA paslaugų vadyba“.

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2022 metų ir vėlesniems studijų programos „Turizmo ir viešbučių vadyba“ (valstybinis kodas – 6531LX093) studijų

planams.

1. Uždaryti studijų programą „Socialinė pedagogika“ (valstybinis kodas – 6531MX014).

2. Uždaryti studijų programą „Aprangos dizainas“ (valstybinis kodas – 653W23005).

3. Uždaryti studijų programą „Verslo vadyba“ (valstybinis kodas – 6531LX084).

4. Kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą dėl studijų programų „Socialinė pedagogika“ (valstybinis kodas – 6531MX014), „Aprangos dizainas“

(valstybinis kodas – 653W23005) ir „Verslo vadyba“ (valstybinis kodas – 6531LX084) išregistravimo iš Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro.

1. Stabdyti studentų priėmimą į studijų programą „Kultūros ir laisvalaikio vadyba“ (valstybinis kodas – 6531LX090) nuo 2022 m.

2. Stabdyti studentų priėmimą į studijų programą „Sveikatingumo ir SPA paslaugų vadyba“ (valstybinis kodas – 6531LX119) nuo 2022 m.

1. Tvirtinti Studijų krypčių komitetų pirmininkus naujai 3 metų kadencijai – nuo 2021 m. gruodžio 12 d.:

1.1. Apskaitos studijų krypties komiteto pirmininkė – Jevgenija Česnauskė.

1.2. Burnos priežiūros studijų krypties komiteto pirmininkė – Kristina Paužienė.

1.3. Dailės studijų krypties komiteto pirmininkė – Sigita Grabliauskaitė.

1.4. Dizaino studijų krypties komiteto pirmininkas – Juozas Dundulis.

(2.2.)-3-492021-11-15

(2.2.)-3-472021-11-15

(2.2.)-3-482021-11-15

(2.2.)-3-442021-11-15

(2.2.)-3-452021-11-15

(2.2.)-3-462021-11-15



Nutarimo data Nutarimo Nr. Nutarimo tekstas

1.5. Elektronikos inžinerijos studijų krypties komiteto pirmininkas – dr. Žydrūnas Kavaliauskas.

1.6. Elektros inžinerijos studijų krypties komiteto pirmininkas – Danielius Adomaitis.

1.7. Farmacijos studijų krypties komiteto pirmininkas – Andrius Dambrauskas.

1.8. Finansų studijų krypties komiteto pirmininkas – dr. Arvydas Kazakevičius.

1.9. Informacijos sistemų studijų krypties komiteto pirmininkas – dr. Virgilijus Sakalauskas.

1.10. Informatikos inžinerijos studijų krypties komiteto pirmininkas – dr. Dangis Rimkus.

1.11. Kalbos studijų krypties komiteto pirmininkė – Asta Pukienė.

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

1.13. Kosmetologijos studijų krypties komiteto pirmininkė – Vaiva Sulachat Vaikšnorienė.

1.14. Maisto technologijų studijų krypties komiteto pirmininkė – dr. Ernesta Trečiokienė.

1.15. Matavimų inžinerijos studijų krypties komiteto pirmininkas – Aurelijus Živatkauskas.

1.16. Medicinos technologijų studijų krypties komiteto pirmininkė – dr. Rasa Volskienė.

1.17. Medijų meno studijų krypties komiteto pirmininkė – Jurgita Buožienė.

1.18. Medžiagų technologijų studijų krypties komiteto pirmininkė – Skaidra Vaicekauskienė.

1.19. Meno objektų restauravimo studijų krypties komiteto pirmininkas – Dainius Lanauskas.

1.20. Mitybos studijų krypties komiteto pirmininkė – Evelina Dailidaitė.

1.21. Pedagogikos studijų krypties komiteto pirmininkė – Edita Dulkinienė.

1.22. Reabilitacijos studijų krypties komiteto pirmininkė – dr. Laura Žlibinaitė.

1.23. Slaugos ir akušerijos studijų krypties komiteto pirmininkas – Gerimantas Čerkauskas.

1.24. Socialinio darbo studijų krypties komiteto pirmininkas – Saulius Davainis.

1.25. Teisės studijų krypties komiteto pirmininkė – Kristina Lukauskaitė-Valatkė.

1.26. Turizmo ir poilsio studijų krypties komiteto pirmininkė – Aušra Liorančaitė-Šukienė.

1.27. Vadybos studijų krypties komiteto pirmininkė – Jūratė Dabravalskytė-Radzevičė.

1.28. Verslo studijų krypties komiteto pirmininkas – Mindaugas Samuolaitis.

(2.2.)-3-492021-11-15



Nutarimo data Nutarimo Nr. Nutarimo tekstas

1.29. Vertimo studijų krypties komiteto pirmininkė – Gemma Navickienė.

1.30. Viešojo maitinimo studijų krypties komiteto pirmininkė – Nijolė Janina Vasiliauskienė.

1.31. Žemės ūkio studijų krypties komiteto pirmininkė – dr. Jurgita Zaleckienė.

2. Tvirtinti Studijų krypčių komitetų pirmininkus esamai kadencijai – iki 2022 m. gruodžio 17 d.:

2.1. Programų sistemos studijų krypties komiteto pirmininkas – dr. Marijus Montvilas.

2.2. Gamybos inžinerijos studijų krypties komiteto pirmininkė – dr. Vilma Šipailaitė-Ramoškienė.

2021-11-15 (2.2.)-3-50

Perkelti Akademinės tarybos posėdį iš 2021 m. gruodžio 2 d. į 2021 m. gruodžio 16 d., atitinkamai pakeičiant Akademinės tarybos 2021 metų posėdžių plano,

patvirtinto 2021 m. vasario 19 d. Akademinės tarybos nutarimu Nr. (2.2.)-3-2 „Dėl Akademinės tarybos 2021 metų posėdžių plano patvirtinimo“, šeštąją

eilutę.

2021-12-08 (2.2.)-3-51 Vietoje Roko Savicko Kauno kolegijos Tarybos nariu skelbiu Mantą Gutauską, Kauno kolegijos Studentų atstovybės prezidentą.

1. Uždaryti studijų programos „Reklamos technologijos“ (valstybinis kodas – 6531FX013) specializacijas „Skaitmeninės reklamos technologijos“ ir

„Materialios reklamos technologijos“.

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2022 metų ir vėlesniems studijų planams.

2021-12-29 (2.2.)-3-54 Pakeisti studijų programos „Reklamos technologijos“ (valstybinis kodas – 6531FX013) pavadinimą į „Kūrybinių industrijų technologijos“.

1. Įvesti studijų programoje „Teisė“ (valstybinis kodas – 6531KX008) specializacijas „Verslo teisė“ ir „Ikiteisminis tyrimas“.

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2022 metų ir vėlesniems studijų programos „Teisė“ (valstybinis kodas – 6531KX008) studijų planams.

1. Stabdyti studentų priėmimą į studijų programą „Grafinės ir skaitmeninės medijos“ (valstybinis kodas – 6531FX010) nuo 2022 m.

2. Stabdyti studentų priėmimą į studijų programą „Maisto sauga ir kokybė“ (valstybinis kodas – 6531FX015) nuo 2022 m.

3. Nevykdyti studentų priėmimo į studijų programą „Informacinės finansų sistemos“ (valstybinis kodas – 6533BX001) 2022 m.

1. Pritarti studijų programos „Baldų gamybos technologijos“ (valstybinis kodas – 6531FX011) perkėlimui iš Medžiagų technologijos studijų krypties į

Gamybos inžinerijos studijų kryptį.

2. Kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą dėl studijų programos „Baldų gamybos technologijos“ (valstybinis kodas – 6531FX011) perkėlimo iš

Medžiagų technologijos studijų krypties į Gamybos inžinerijos studijų kryptį.

1. Leisti rengti ketinamą vykdyti Programų sistemų studijų krypties V lygio trumpųjų studijų programą „Sistemų testavimas“.

2. Leisti rengti ketinamą vykdyti Informatikos inžinerijos studijų krypties V lygio trumpųjų studijų programą „Sistemų administravimas“.

3. Leisti rengti ketinamą vykdyti Informatikos inžinerijos studijų krypties V lygio trumpųjų studijų programą „Vartotojų sąsajų kūrimas“.

(2.2.)-3-562021-12-29

2021-12-29 (2.2.)-3-53

2021-12-29 (2.2.)-3-55

(2.2.)-3-492021-11-15

(2.2.)-3-572021-12-29

(2.2.)-3-582021-12-29



Nutarimo data Nutarimo Nr. Nutarimo tekstas

Pakeisti Ketinamų vykdyti studijų programų rengimo, vertinimo ir tvirtinimo Kauno kolegijoje tvarkos aprašą, 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“:

1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija: „1. Ketinamų vykdyti studijų programų rengimo, vertinimo ir tvirtinimo Kauno kolegijoje tvarkos aprašas

(toliau – Aprašas) apibrėžia Kauno kolegijoje (toliau – Kolegija) ketinamų vykdyti studijų programų rengimo, vertinimo ir tvirtinimo procedūras. Šiuo

Aprašu įtvirtinamas ketinamų vykdyti studijų programų rengimo, vertinimo ir tvirtinimo procesas (1 priedas). Aprašas taikomas trumposios ir pirmosios

pakopos rengiamoms studijų programoms“.

2. Pakeisti 3.3 papunktį ir jį išdėstyti nauja redakcija: „3.3. Pagrindinė studijų kryptis – studijų kryptis, kuriai priskirti studijų dalykai (moduliai) pirmosios

pakopos studijų programoje sudaro ne mažiau kaip 120 kreditų ir kurios profesinio bakalauro laipsnį įgyja visi šios programos absolventai, nepriklausomai

nuo to, kuriai studijų krypčiai priskirti kiti programoje numatyti privalomieji ir (ar) studentų pasirenkami studijų dalykai (moduliai). Trumposios pakopos

studijų programoje krypties studijoms skiriama ne mažiau kaip 50 studijų kreditų (įskaitant taikomojo projekto rengimą, jeigu jis numatytas)“.

3. Papildyti sąvokų sąrašą nauja sąvoka „Trumposios studijos“ ir ją aprašyti taip: „Trumposios studijos – aukštojo mokslo studijų pakopa profesinei

kvalifikacijai pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros penktąjį lygį įgyti“.

4. Pakeisti 17.4 papunktį ir jį išdėstyti nauja redakcija: „17.4. Gavus Akademinės tarybos leidimą, ketinama vykdyti jungtinė studijų programa rengiama ir

vykdoma vadovaujantis Kolegijos ir kitų partnerinių aukštųjų mokyklų pasirašyta jungtinės studijų programos vykdymo sutartimi, parengta partnerinių

aukštųjų mokyklų šalių ir (ar) bendrai partnerių sutarta užsienio kalba. Jungtinės studijų programos sutartį pasirašo Kolegijos ir kitų partnerinių aukštųjų

mokyklų vadovai ar jų įgalioti atstovai. Prieš pasirašant Jungtinės studijų programos sutartį, ketinamos vykdyti studijų programos rengimo grupė turi atlikti

susitarimų tarp aukštųjų mokyklų, kurios planuoja vykdyti jungtinę studijų programą, rizikos vertinimą“.

5. Atnaujinti 1 priedą.

1. Patvirtinti 2022 metų studentų priėmimo į Kauno kolegiją planą.

2. Patvirtinti studentų priėmimo vietų skaičių 2022 metams – 1927.

3. Patvirtinti bendrą studijų vietų skaičių Kauno kolegijoje 2022 metams – 5401.

2021-12-29 (2.2.)-3-61 Patvirtinti stojančiųjų į Kauno kolegiją 2022 metais konkursinio balo sudarymo principus ir kitus bendrus kriterijus pagal studijų programas.

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“:

(2.2.)-3-592021-12-29

(2.2.)-3-602021-12-29

2021-12-29 (2.2.)-3-62



Nutarimo data Nutarimo Nr. Nutarimo tekstas

1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija: „3. Vadovaudamiesi Aprašu ir atsižvelgdami į studijų programų rezultatus akademiniai padaliniai parengia

metodines rekomendacijas baigiamųjų darbų rengimui, gynimui, saugojimui ir (ar) baigiamųjų egzaminų organizavimui. Metodinės rekomendacijos

tvirtinamos fakulteto dekano įsakymu“.

2. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija: „14. Studentas(-ai) baigiamąjį darbą pagal akademinio padalinio metodines rekomendacijas rengia

savarankiškai, konsultuojant baigiamojo darbo vadovui. Kai vieną baigiamąjį darbą rengia du skirtingų studijų krypčių studentai, baigiamajam darbui

vadovauti skiriamas vienas baigiamojo darbo vadovas arba du baigiamojo darbo vadovai, atskirai kiekvienam studijų krypties studentui“.

3. Pakeisti 18.5 papunktį ir jį išdėstyti nauja redakcija: „18.5. Santrauka. Ji rengiama lietuvių ir studento Kauno kolegijoje studijuota užsienio kalba.

Santraukoje trumpai išdėstoma baigiamojo darbo esmė, praktinė / meninė problema ir darbo išvados. Ji rašoma atskirame puslapyje, prasideda nuo

baigiamojo darbo autoriaus(-ių) vardo, pavardės, baigiamojo darbo vadovo(-ų) vardo, pavardės, darbovietės ir pareigybės bei baigiamojo darbo pavadinimo.

Santraukos apimtis – ne daugiau kaip 1 puslapis. Jeigu baigiamasis darbas parašytas anglų kalba, santrauka turi būti parengta anglų ir lietuvių kalbomis.

Santrauka turinyje nenumeruojama“.

4. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija: „21. Baigiamojo darbo galutinis variantas įkeliamas Moodle aplinkoje Word ir PDF formatu“.

5. Pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija: „27. Ne vėliau kaip 14 darbo dienų iki baigiamųjų darbų gynimo katedrose / akademijoje / centre /

skyriuje vyksta baigiamųjų darbų peržiūra. Joje dalyvauja studijų programos baigiamųjų darbų vadovai, baigiamuosius darbus rengiantys studentai ir katedros

vedėjas / akademijos vadovas / centro vadovas. Peržiūroje taip pat gali dalyvauti kalbų dėstytojai ir kiti suinteresuoti asmenys. Baigiamųjų darbų vadovai ir

katedros vedėjas / akademijos vadovas / centro vadovas baigiamuosius darbus, patikrintus plagiato patikros įrankiu, pagal Kauno kolegijos plagiato patikros

įrankio naudojimo taisykles bei vadovaujantis baigiamųjų darbų plagiato prevencijos procedūra Kauno kolegijoje, peržiūri ir pateikia rekomendacijas

baigiamojo darbo tobulinimui ir tinkamumui ginti darbą Komisijoje. Kai vieną baigiamąjį darbą rengia du skirtingų studijų krypčių studentai, baigiamojo

darbo peržiūra vyksta jungtiniame katedrų / akademijos / centro posėdyje arba kiekvieno studento katedros / akademijos / centro posėdyje. Šios peržiūros

metu priimamas sprendimas dėl darbo recenzavimo – ar darbą recenzuos vienas ar du skirtingų studijų krypčių recenzentai“.

6. Pakeisti 31 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija: „31. Studentas į Moodle aplinką įkelia galutinę baigiamojo darbo versiją Word ir PDF formatu bei

užpildytą baigiamojo darbo pateikimo Kauno kolegijos institucinei talpyklai formą Word formatu (2.1. priedas) ne vėliau kaip 7 darbo dienos iki baigiamųjų

darbų gynimo datos. Baigiamojo darbo vadovas patikrina, ar Moodle aplinkoje pateikti baigiamojo darbo failai yra teisingi bei kontaktuoja su studentu dėl

pateikimo bei baigiamojo darbo maketavimo netikslumų, kurie turi būti ištaisyti iki baigiamojo darbo pateikimo recenzentui“.

7. Pakeisti 32.3 papunktį ir jį išdėstyti nauja redakcija: „32.3. atsako už baigiamojo darbo kalbos ir stiliaus taisyklingumą bei atitiktį struktūrai bei

įforminimui keliamiems reikalavimams“.

8. Pakeisti 32.5 papunktį ir jį išdėstyti nauja redakcija: „32.5. patvirtina tai baigiamojo darbo autoriaus deklaracijoje (2.2. priedas) el. erdvėje (Moodle

aplinkoje, baigiamųjų darbų virtualioje klasėje)“.
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9. Pakeisti 33 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija: „33. Baigiamąjį darbą ginti studentui leidžiama tik patikrinus jį su teksto sutapties įrankiu ir nesant darbe

nustatytų teksto sutapties atvejų, kurie interpretuojami kaip plagiato atvejai ir jei baigiamasis darbas atitinka struktūrai bei įforminimui keliamus

reikalavimus“.

10. Pakeisti 36 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija: „36. Baigiamojo darbo vadovo atsiliepimas (3 priedas arba forma patvirtinta akademinių padalinių

baigiamųjų darbų metodinėse rekomendacijose) pateikiamas studentui ir katedrai / akademijai / centrui / skyriui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki

baigiamųjų darbų gynimo datos. Baigiamojo darbo vadovas pateikia savo nuomonę apie darbą, bet nevertina jo pažymiu. Kai vieną baigiamąjį darbą rengia

du skirtingų studijų krypčių studentai, kurio rengimui vadovauja du baigiamųjų darbų vadovai, parengiamas vienas bendras baigiamojo darbo vadovų

atsiliepimas“.

11. Pakeisti 38 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija: „38. Baigiamojo darbo recenzija (4 priedas arba forma patvirtinta akademinių padalinių baigiamųjų

darbų metodinėse rekomendacijose) pristatomas į katedrą / akademiją / centrą / skyrių ne vėliau kaip 2 darbo dienos iki baigiamųjų darbų gynimo datos.

Recenzento pasirašyta ir nuskenuota recenzija gali būti pristatyta katedrai / akademijai / centrui / skyriui elektroninėmis priemonėmis. Kai vieną baigiamąjį

darbą rengia du skirtingų studijų krypčių studentai ir jį recenzuoja du recenzentai, kiekvienas recenzentas parengia baigiamojo darbo recenziją įvertinęs

studento indėlį recenzuojamame darbe. Jei baigiamąjį darbą recenzuoja vienas recenzentas, baigiamojo darbo recenzijoje išvada ir įvertinimas pažymiu

įrašoma atskirai kiekvienam baigiamąjį darbą rengusiam studentui“.

12. Pakeisti 42 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija: „42. Baigiamojo darbo gynimas vyksta direktoriaus įsakymu paskirtos Komisijos posėdyje. Kai vieną

baigiamąjį darbą rengia du skirtingų studijų krypčių studentai, baigiamojo darbo gynimas vyksta jungtiniame baigiamųjų darbų vertinimo Komisijų posėdyje

arba kiekvieno studento studijų programos baigiamųjų darbų vertinimo Komisijos posėdyje“.

13. Pakeisti 46.5 papunktį ir jį išdėstyti nauja redakcija: „46.5. Studentų baigiamieji darbai (baigiamųjų darbų elektroninės versijos patalpintos Moodle

aplinkoje)“.

14. Pakeisti 62 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija: „62. Baigiamieji darbai vertinami pasibaigus viešajam baigiamųjų darbų gynimui uždarame Komisijos

posėdyje, kuris yra protokoluojamas (6 priedas). Uždarame posėdyje dalyvauja Komisijos nariai. Balsavimo teisę turi tik Komisijos nariai. Tuo atveju, kai

darbo vadovas yra įtrauktas į Komisijos sudėtį, ar komisijos narys turi artimų giminystės ryšių su besiginančiuoju studentu, jis praranda balso teisę vertinant

baigiamąjį darbą, kuriam jis vadovavo. Komisijos nariai pildo sąžiningumo deklaraciją, kuri saugoma Moodle aplinkoje, baigiamųjų darbų virtualioje klasėje

(7 priedas)“.

15. Pakeisti 64 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija: „64. Baigiamąjį darbą Komisijos nariai vertina pagal darbo atitikimą reikalavimams (struktūrai, turiniui,

apimčiai ir įforminimui, lietuvių kalbos taisyklingumui), darbo pristatymą, recenzento ir (ar) vadovo atsiliepimą. Komisijos baigiamojo darbo įvertinimas yra

lygus visų komisijos narių vertinimų aritmetiniam vidurkiui, suapvalintam iki sveiko skaičiaus. Kai vertinamas baigiamasis darbas parengtas dviejų skirtingų

studijų krypčių studentų, kiekvienas studentas vertinamas atskirai jo studijų programos Komisijos. Galutinis baigiamojo darbo įvertinimas apima recenzento

įvertinimą, kurio pažymio svertinis koeficientas yra ne mažesnis kaip 0,1 ir Komisijos įvertinimą, kurio pažymio svertinis koeficientas yra ne didesnis kaip

0,9 (8 priedas)“.
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16. Pakeisti 65 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija: „65. Baigiamųjų darbų Komisijos sprendimas yra tvirtinamas visų uždarame posėdyje dalyvavusių

Komisijos narių pasirašytu ar elektroniniu būdu patvirtinu protokolu. Baigiamojo darbo galutinis įvertinimas fiksuojamas Komisijos posėdžio protokole ir ne

vėliau kaip per 3 dienas nuo Komisijos posėdžio datos tvirtinamas studijų programos baigiamojo darbo žiniaraštyje Studijų valdymo informacijos sistemoje“.

17. Pakeisti 79 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija: „79. Katedroje / akademijoje / centre / skyriuje vykdomų studijų programų baigiamuosius darbus į

Kauno kolegijos institucinę talpyklą įkelia ir elektroninius išteklius tvarko katedros vedėjo / akademijos vadovo / centro vadovo teikimu fakulteto dekano

/skyriaus vadovo paskirtas asmuo. Po viešojo gynimo per mėnesį dekano paskirtas asmuo įkelia baigiamuosius darbus PDF formatu į Kauno kolegijos

institucinę talpyklą, užpildo jų metaduomenis ir informuoja biblioteką apie baigiamųjų darbų įkėlimą. Bibliotekos atsakingas asmuo, gavęs informaciją iš

katedros / akademijos / centro / skyriaus apie baigiamųjų darbų įkėlimą, institucinėje talpykloje patikrina įkeltų baigiamųjų darbų metaduomenis ir įkeltus

failus, esant poreikiui koreguoja metaduomenis ir patvirtina baigiamųjų darbų pateikimą. Jeigu bibliotekos atsakingas asmuo aptinka netinkamus baigiamojo

darbo failus ar trūksta baigiamojo darbo metaduomenų, apie tai informuoja dekano paskirtą asmenį. Ištaisius neatitikimus, pakartotinai peržiūrima ir

tvirtinamas baigiamojo darbo pateikimas prieigai institucinėje talpykloje“.

18. Įvesti naują 2.1. priedą.

1. Pakeisti Kauno kolegijos taikomosios mokslo (meno) veiklos programos, patvirtintos 

2019 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-49 „Dėl Kauno kolegijos mokslo taikomosios (meno) veiklos programos patvirtinimo“, 1 priedą jį išdėstant

nauja redakcija.

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d.

1. Pritarti Kauno kolegijos biudžeto formavimo ir vykdymo tvarkos aprašo projektui.

2. Teikti Kauno kolegijos biudžeto formavimo ir vykdymo tvarkos aprašo projektą tvirtinti Kauno kolegijos Tarybai.

1. Pritarti Kauno kolegijos Technologijų fakulteto organizacinės valdymo struktūros pakeitimams:

1.1. Panaikinti Aplinkos inžinerijos katedrą.

1.2. Pakeisti Maisto technologijos katedros pavadinimą į Maisto ir agrotechnologijų katedra.

2. Teikti Kauno kolegijos Technologijų fakulteto organizacinės valdymo struktūros pakeitimus tvirtinti Kauno kolegijos Tarybai.
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