2021 M. AKADEMINĖS TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA
Akademinė taryba yra reikalų valdymo organas, sudarytas iš 33
Akademinės tarybos funkcijos. Vadovaujantis LR Mokslo ir studijų įstatymo 28 str.
Kolegijos Akademinė taryba atlieka šias funkcijas:
- nustato studijų tvarką;
- tvirtina studijų programas ir teikia direktoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir dėl
kolegijos struktūros pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina atliktų taikomųjų
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus ir kolegijos taikomųjų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros ir meno veiklos kokybę ir lygį;
- tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama;
- nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, nustato
dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką;
- aukštosios mokyklos statuto nustatyta tvarka šaukia aukštosios mokyklos akademinės
bendruomenės susirinkimus (konferencijas) svarbiems aukštosios mokyklos veiklos klausimams
aptarti;
- savo nustatyta tvarka teikia garbės ir kitus vardus;
- svarsto ir derina su taryba siūlymus dėl aukštosios mokyklos statuto pakeitimų;
- svarsto direktoriaus pateiktą aukštosios mokyklos strateginį veiklos planą, kuriame
apibrėžiama ir aukštosios mokyklos misija ir vizija, ir teikia dėl jo nuomonę tarybai;
- svarsto direktoriaus teikiamus aukštosios mokyklos struktūros pertvarkos planus, būtinus
strateginiam veiklos planui įgyvendinti, ir teikia dėl jų nuomonę tarybai;
- svarsto ir teikia siūlymus tarybai dėl kandidatų tinkamumo eiti direktoriaus pareigas;
- svarsto ir teikia siūlymus tarybai dėl aukštosios mokyklos reorganizavimo arba likvidavimo
planų; - svarsto ir teikia siūlymus tarybai dėl aukštosios mokyklos lėšų (taip pat lėšų, skirtų
administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais tvarkos;
- tvirtina studijų kainas ir nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes
užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę;
- atlieka kitas teisės aktuose ir aukštosios mokyklos statute nustatytas funkcijas.
Akademinės tarybos sudėtis. Šios 2017-2021 metų kadencijos Akademinės tarybos (AT)
sudėtis buvo paskelbta 2017 m. vasario 27 d. Kauno kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-80.
Akademinę tarybą sudaro 33 nariai: 23 AT nariai, tarp jų 7 docentai, buvo išrinkti akademinės
bendruomenės susirinkimuose, direktorius į AT pateko pagal pareigas, 2 narius paskyrė direktorius
ir 7 narius paskyrė Studentų atstovybė.
Dėl įvairių priežasčių Akademinės tarybos sudėtis keitėsi kiekvienais metais. 2021 metais
AT narias paskelbti šie studentai: Greta Kubiliūtė, Edvinas Sodaitis, Samanta Dagytė, Akvilė
Augustinaitė, Donata Banelytė, Greta Jonutytė, Paulina Dumbliauskaitė (vietoje Džiugo Dabriko,
Nedos Jarašūnaitės, Ernesto Kaminsko, Gintvilės Morozaitės, Roko Savicko, Andriaus
Stankevičiaus ir Deimantės Šiatkutės)1.
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2021 m. birželio 2 d. KK direktoriaus įsakymas Nr. 1-197 "Dėl kolegijos Akademinės tarybos sudėties pakeitimo
skelbimo".

LR Mokslo ir studijų įstatyme bei kolegijos statute AT nurodytoms funkcijoms atlikti,
vadovaujantis AT darbo reglamento 20.punktu sudaryti trys AT komitetai: Studijų ir taikomosios
mokslo (meno) veiklos komitetas, Valdymo ir studijų kokybės užtikrinimo komitetas, Finansų,
infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių valdymo komitetas. Vadovaujantis AT darbo reglamento 24.3.
punktu AT nariai į komitetus registruojasi savo iniciatyva, o remiantis reglamento 24.4.punktu AT
visas komitetų narių sąrašas tvirtinamas posėdyje atviru balsavimu.
Atsižvelgiant į 2021 m. įvykusius Akademinės tarybos sudėties pasikeitimus ir vadovaujantis
Akademinės tarybos darbo reglamento 24.4.punktu Akademinės tarybos komitetų sudėtis buvo
atnaujinama2. Akademinės tarybos narių pasiskirstymas pagal komitetus pateikiamas 1 priede.
2021 m. įvyko 8 Valdymo ir studijų kokybės užtikrinimo komiteto posėdžiai (3 iš jų buvo
jungtiniai su Studijų ir taikomosios mokslo (meno) veiklos komitetu), 10 Studijų ir taikomosios
mokslo (meno) veiklos komiteto posėdžių, Finansų, infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių valdymo
komitetas posėdžiavo 7 kartus.
Akademinės tarybos veikla (posėdžiai, potvarkiai, nutarimai). Vadovaujantis
Akademinės tarybos darbo reglamentu, patvirtintu AT 2017 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. (2.2.)-33, posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 2 kartus per metus. 2021 metais įvyko 9 posėdžiai / parengti 9
protokolai, pasirašytas 51 nutarimai ir 5 potvarkiai (žr. 2 priedą). AT nutarimai skelbiami viešai
kolegijos Dokumentų kataloge ir Kauno kolegijos interneto svetainėje www.kaunokolegija.lt
2021 metais Akademinėje taryboje buvo:
- patvirtinta stojančiųjų į Kauno kolegiją 2021 metais konkursinio balo sudarymo principai ir
kiti bendri kriterijai pagal studijų programas; patvirtinta 2021 m. metinė studijų kaina; patvirtintos
Priėmimo į Kauno kolegiją 2021 m. taisyklės; patvirtintas stojančiųjų į Kauno kolegiją 2023 metais
ir 2024 metais konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašas; patvirtintas priėmimo į
Kauno kolegiją 2022 metais planas, studentų priėmimo ir bendras studijų vietų skaičius 2022
metams;
- pakeista studijų programos Išmaniosios sistemos apimtis (sumažintas kreditų skaičius nuo
210 iki 180); patvirtinti dviejų vykdomų studijų programų pavadinimų pakeitimai (studijų
programos Išmaniosios sistemos pavadinimas pakeistas nauju – Skaitmeninė elektronika; studijų
programos Reklamos technologijos pavadinimas pakeistas į Kūrybinių industrijų technologijos);
pritarta studijų programos Baldų gamybos technologijos studijų krypties keitimui.
- uždarytos / įvestos specializacijos (uždarytos studijų programos Reklamos technologijos
specializacijos Skaitmeninės reklamos technologijos ir Materialios reklamos technologijos; studijų
studijų programoje Teisė įvestos specializacijos Verslo teisė ir Ikiteisminis tyrimas; studijų
programoje Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas įvesta nauja specializacija Molbertinės
tapybos kūrinių restauravimas; studijų programoje Turizmo ir viešbučių vadyba įvesta nauja
specializacija Sveikatingumo ir SPA paslaugų vadyba).
- uždarytos trys studijų programos: Socialinė pedagogika, Aprangos dizainas ir Verslo
vadyba;
- suteikti leidimai rengti ketinamas vykdyti studijų programas: pirmosios studijų pakopos
studijų programą Krepšinio treniravimas; penktojo lygmens trumpųjų studijų programas Sistemų
testavimas, Sistemų administravimas ir Vartotojų sąsajų kūrimas.
- įvertinta 2020 m. Kauno kolegijoje atliktų tyrimų rezultatų, kolegijos mokslo taikomosios ir
meno veiklos kokybė ir lygis;
- patvirtintos studijų krypčių komitetų pirmininkų kandidatūros naujai (3 metų) kadencijai;
- patvirtinti 11-os studijas ir mokslo taikomąją veiklą reglamentuojančių dokumentų - Kauno
kolegijos studijų tvarkos, Kauno kolegijos studentų praktikų organizavimo tvarkos, Jungtinių studijų
organizavimo Kauno kolegijoje tvarkos, Stipendijų skyrimo Kauno kolegijos studentams nuostatų,
Kauno kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo,
Ketinamų vykdyti studijų programų rengimo ir tvirtinimo bei vykdomų studijų programų tobulinimo
Kauno kolegijoje tvarkos, Grįžtamojo ryšio iš suinteresuotųjų šalių organizavimo Kauno kolegijoje
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2021 m. birželio 21 d. Akademinės tarybos nutarimas Nr. 3-31 „Dėl 2018 m. gruodžio 21 d. Akademinės tarybos
nutarimo Nr. (2.2.)-3-38 "Dėl Akademinės tarybos komitetų narių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo“.

tvarkos, Kauno kolegijos studentų laisvai pasirenkamų dalykų / modulių studijų organizavimo
tvarkos, Kauno kolegijos baigiamųjų darbų/projektų rengimo, gynimo, saugojimo ir kvalifikacinių
egzaminų organizavimo tvarkos, Kauno kolegijos studijų krypties komiteto nuostatų, Kauno
kolegijos mokslo taikomosios (meno) veiklos programos, Kokybės vadovo3 - pakeitimai; AT
nutarimu patvirtintas Kauno kolegijos studijavimo pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas,
Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais
Kauno kolegijoje tvarkos aprašas.
- svarstyti dokumentai/dokumentų pakeitimai, kuriuos tvirtina kolegijos Taryba (svarstytas
Kauno kolegijos statuto pakeitimų projektas, Kauno kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo
nuostatų pakeitimai, Kauno kolegijos Technologijų fakulteto organizacinės valdymo struktūros
pakeitimai).
- svarstyti dokumentai/dokumentų projektai, kuriuos tvirtina KK direktorius (svarstyti
Dėstytojų veiklos planavimo ir į(si)vertinimo tvarkos aprašo, Valstybės biudžeto lėšų, skirtų
moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti, paskirstymo Kauno kolegijos
akademiniams padaliniams ir jų naudojimo tvarkos aprašo pakeitimai).
- svarstytas Kauno kolegijos Darbo tarybos siūlymas organizuoti visuotinį darbuotojų
susirinkimą;
- svarstytos 2020 metų Akademinės tarybos komitetų (Studijų ir taikomosios mokslo (meno)
veiklos komiteto, Valdymo ir studijų kokybės užtikrinimo komiteto, Finansų, infrastruktūros ir
žmogiškųjų išteklių valdymo komiteto), Akademinės tarybos veiklos ataskaitos; patvirtintas 2021
m. AT posėdžių planas.

Akademinės tarybos pirmininkė
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Irma Spūdytė

Netekusiu galios pripažįstant 2014 m. lapkričio 20 d. Akademinės tarybos nutarimą Nr. (2.2.)-3-19 "Dėl Kauno
kolegijos savianalizės atlikimo metodikos tvirtinimo".

2021 m. Akademinės tarybos veiklos ataskaita
1 priedas
AKADEMINĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIS
(patvirtinta Kauno kolegijos Akademinės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-38;
2021 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. (2.2.)-3-31 redakcija)
Komitetas
Finansų, infrastruktūros ir
žmogiškųjų išteklių valdymo
komitetas

Nariai
1. Paulius Baltrušaitis
2. Julius Dovydaitis, komiteto pirmininkas
3. Paulina Dumbliauskaitė
4. dr. Giedrius Gecevičius
5. dr. Rima Jasnauskaitė
6. Greta Jonutytė
7. Ona Junevičienė
8. Renata Krygerienė
9. Greta Kubiliūtė
10. Virginijus Valčiukas

Studijų ir taikomosios mokslo
(meno) veiklos komitetas

1. Donata Banelytė
2. Jolanta Bareikienė, komiteto pirmininkė
3. Samanta Dagytė
4. Virginija Kondratavičienė
5. Vaclovas Makūnas
6. Nijolė Meškelienė
7. Danguolė Mieldažienė
8. Gelmina Motiejūnė
9. dr. Lijana Navickienė
10. dr. Viktorija Piščalkienė
11. dr. Donatas Rekus
12. dr. Daiva Sajek

Valdymo ir studijų kokybės
užtikrinimo komitetas

1. Akvilė Augustinaitė
2.

Vytas Baranauskas

Komitetas

Nariai
3.

Povilas Beseckas

4.

dr. Andrius Brusokas

5.

Milda Gintilienė

6.

Dalia Ilevičienė

7.

dr. Mindaugas Misiūnas

8.

Janina Morkūnienė

9.

Edvinas Sodaitis

10. Inga Stravinskienė, komiteto pirmininkė

2021 m. Akademinės tarybos veiklos ataskaita
2 priedas
2021 M. AKADEMINĖS TARYBOS DOKUMENTAI
(PROTOKOLAI, NUTARIMAI, POTVARKIAI)

Reg.
Nr.

Reg. data

Dokumento
pobūdis
(nutarimas – N,
protokolas – PR,
potvarkis – PO)

3-1

2021-02-18

PR

3-2

2021-02-19

N

3-3

2021-02-19

N

3-4

2021-02-19

N

3-5

2021-02-19

N

3-6

2021-02-19

N

3-7

2021-02-19

N

3-8

2021-02-19

N

3-9

2021-03-04

PO

3-10

2021-03-10

PR

3-11

2021-03-12

N

NUTARIMAS dėl Kauno kolegijos Darbo tarybos
siūlymo organizuoti visuotinį darbuotojų susirinkimą

3-12

2021-03-12

N

NUTARIMAS dėl Kauno kolegijos darbuotojų darbo
apmokėjimo nuostatų 1 priedo pakeitimų projekto

3-13

2021-04-06

PR

AT 2021-03-25 posėdžio protokolas

3-14

2021-04-08

N

NUTARIMAS dėl 2021 m. metinių studijų kainų
patvirtinimo

3-15

2021-04-08

N

NUTARIMAS dėl 2019 m. gruodžio 23 d.
Akademinės tarybos nutarimo Nr. (2.2.)-3-48 "Dėl
Kokybės vadovo patvirtinimo" pakeitimo

Dokumento antraštė

AT 2021-02-11 posėdžio protokolas
NUTARIMAS dėl Akademinės tarybos 2021 metų
posėdžių plano patvirtinimo
NUTARIMAS dėl stojančiųjų į Kauno kolegiją 2021
metais konkursinio balo sudarymo principų ir kitų
bendrų kriterijų pagal studijų programas patvirtinimo
NUTARIMAS
dėl
naujos
specializacijos
„Molbertinės tapybos kūrinių restauravimas“
įvedimo studijų programoje „Dailės kūrinių
konservavimas ir restauravimas“
NUTARIMAS dėl 2018 m. lapkričio 20 d.
Akademinės tarybos nutarimo Nr. (2.2.)-3-30 „Dėl
Kauno kolegijos studijų krypčių komitetų pirmininkų
tvirtinimo“ pakeitimo
NUTARIMAS dėl Kauno kolegijos statuto pakeitimų
projekto patvirtinimo
NUTARIMAS dėl Kauno kolegijos darbuotojų darbo
apmokėjimo nuostatų pakeitimo
NUTARIMAS dėl leidimo rengti ketinamą vykdyti
studijų programą „Krepšinio treniravimas“
POTVARKIS dėl neeilinio Akademinės tarybos
posėdžio sušaukimo
AT 2021-03-09 posėdžio protokolas

Reg.
Nr.

Reg. data

Dokumento
pobūdis
(nutarimas – N,
protokolas – PR,
potvarkis – PO)

3-16

2021-04-08

N

3-17

2021-04-08

N

3-18

2021-04-08

N

3-19

2021-05-03

PR

AT 2021-04-22 posėdžio protokolas

Dokumento antraštė

NUTARIMAS dėl Kauno kolegijos Dėstytojų
veiklos planavimo ir į(si)vertinimo tvarkos aprašo
pakeitimų projekto patvirtinimo
NUTARIMAS dėl 2020 m. Kauno kolegijoje atliktų
tyrimų rezultatų, kolegijos mokslo taikomosios ir
meno veiklos kokybės ir lygio vertinimo
NUTARIMAS dėl 2018 m. vasario 22 d.
Akademinės tarybos nutarimo Nr. (2.2.)-3-6 "Dėl
Kauno kolegijos studentų laisvai pasirenkamų dalykų
/ modulių studijų organizavimo tvarkos tvirtinimo"
pakeitimo

3-20

2021-05-04

N

NUTARIMAS dėl 2021 m. balandžio 8 d.
Akademinės tarybos nutarimo Nr. (2.2.)-3-14 "Dėl
2021 m. metinių studijų kainų patvirtinimo"
pakeitimo

3-21

2021-05-04

N

NUTARIMAS dėl priėmimo į Kauno kolegiją 2021
metais taisyklių patvirtinimo

N

NUTARIMAS dėl 2015 m. rugsėjo 4 d. Akademinės
tarybos nutarimo Nr. (2.2.)-3-11 "Dėl grįžtamojo
ryšio iš suinteresuotųjų šalių organizavimo Kauno
kolegijoje tvarkos tvirtinimo" pakeitimo

3-22

2021-05-04

3-23

2021-05-04

N

NUTARIMAS dėl 2015 m. rugsėjo 22 d.
Akademinės tarybos nutarimo Nr. (2.2.)-3-12 "Dėl
ketinamų vykdyti studijų programų rengimo ir
tvirtinimo bei vykdomų studijų programų tobulinimo
Kauno kolegijoje tvarkos tvirtinimo" pakeitimo

3-24

2021-06-04

PO

POTVARKIS dėl Kauno kolegijos Tarybos sudėties
pakeitimo paskelbimo

3-25

2021-06-21

PR

AT 2021-06-17 posėdžio protokolas

N

NUTARIMAS dėl 2014 m. rugsėjo 11 d.
Akademinės tarybos nutarimo Nr. (2.2.)-3-16 "Dėl
Kauno kolegijos studijų tvarkos tvirtinimo"
pakeitimo

N

NUTARIMAS dėl 2020 m. birželio 9 d. Akademinės
tarybos nutarimo 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 pakeitimo

3-26

3-27

2021-06-21

2021-06-21

Reg.
Nr.

3-28

Reg. data

2021-06-21

Dokumento
pobūdis
(nutarimas – N,
protokolas – PR,
potvarkis – PO)

Dokumento antraštė

N

NUTARIMAS dėl 2018 m. lapkričio 20 d.
Akademinės tarybos nutarimo Nr. (2.2.)-3-30 "Dėl
Kauno kolegijos studijų krypčių komitetų pirmininkų
tvirtinimo" pakeitimo

3-29

2021-06-21

N

3-30

2021-06-21

N

3-31

2021-06-21

N

3-32

2021-06-28

N

3-33

2021-09-07

PR

NUTARIMAS dėl 2018 m. birželio 27 d.
Akademinės tarybos nutarimo Nr. (2.2.)-3-17 "Dėl
Kauno kolegijos studijų krypties komiteto nuostatų
tvirtinimo" pakeitimo
NUTARIMAS dėl Kauno kolegijos darbuotojų darbo
apmokėjimo nuostatų 1 priedo pakeitimo
NUTARIMAS dėl 2018 m. gruodžio 21 d.
Akademinės tarybos nutarimo Nr. (2.2.)-3-38 "Dėl
Akademinės tarybos komitetų narių sąrašo
patvirtinimo" pakeitimo
NUTARIMAS 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
AT 2021-08-27 posėdžio protokolas

3-34

2021-09-07

N

NUTARIMAS dėl 2017 m. rugsėjo 5 d. Akademinės
tarybos nutarimo Nr. (2.2.)-3-12 „Dėl stipendijų
skyrimo Kauno kolegijos studentams nuostatų
tvirtinimo“ pakeitimo

3-35

2021-09-27

PO

POTVARKIS dėl neeilinio Akademinės tarybos
posėdžio sušaukimo

3-36

2021-10-04

PO

POTVARKIS dėl 2021 m. rugsėjo 27 d. potvarkio
Nr. (2.2.)-3-35 "Dėl neeilinio Akademinės tarybos
posėdžio sušaukimo" pakeitimo

3-37

2021-10-12

PR

AT 2021-10-11 posėdžio protokolas

3-38

2021-10-12

N

NUTARIMAS dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų
moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir
meno veiklai plėtoti, paskirstymo Kauno kolegijos
akademiniams padaliniams ir jų naudojimo tvarkos
aprašo pakeitimo

3-39

2021-11-12

PR

AT 2021-11-04 posėdžio protokolas

N

NUTARIMAS dėl stojančiųjų į Kauno kolegiją 2023
ir 2024 metais konkursinių mokomųjų dalykų pagal
studijų kryptis sąrašo patvirtinimo

3-40

2021-11-15

Reg.
Nr.

3-41

3-42

3-43

Reg. data

2021-11-15

2021-11-15

2021-11-15

Dokumento
pobūdis
(nutarimas – N,
protokolas – PR,
potvarkis – PO)

Dokumento antraštė

N

NUTARIMAS dėl 2015 m. rugsėjo 22 d.
Akademinės tarybos nutarimo Nr. (2.2.)-3-13 "Dėl
Jungtinių studijų organizavimo Kauno kolegijoje
tvarkos tvirtinimo" pakeitimo

N

NUTARIMAS dėl Neformaliuoju ir savišvietos būdu
įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo studijų
rezultatais Kauno kolegijoje tvarkos aprašo
patvirtinimo

N

NUTARIMAS dėl 2014 m. lapkričio 20 d.
Akademinės tarybos nutarimo Nr. (2.2.)-3-19 "Dėl
Kauno kolegijos savianalizės atlikimo metodikos
tvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios

3-44

2021-11-15

N

NUTARIMAS dėl 2018 m. spalio 8 d. Akademinės
tarybos nutarimo Nr. (2.2.)-3-25 "Dėl Kauno
kolegijos studentų praktikų organizavimo tvarkos
tvirtinimo" pakeitimo

3-45

2021-11-15

N

NUTARIMAS dėl studijų programos "Išmaniosios
sistemos" apimties ir pavadinimo pakeitimo
NUTARIMAS dėl naujos studijų programos
"Turizmo ir viešbučių vadyba" specializacijos
"Sveikatingumo ir SPA paslaugų vadyba"
patvirtinimo
NUTARIMAS dėl studijų programų "Socialinė
pedagogika", "Aprangos dizainas" ir "Verslo vadyba"
uždarymo
NUTARIMAS dėl studentų priėmimo stabdymo į
studijų programas "Kultūros ir laisvalaikio vadyba" ir
"Sveikatingumo ir SPA paslaugų vadyba"

3-46

2021-11-15

N

3-47

2021-11-15

N

3-48

2021-11-15

N

3-49

2021-11-15

N

NUTARIMAS dėl Kauno kolegijos studijų krypčių
komitetų pirmininkų patvirtinimo

3-50

2021-11-15

N

NUTARIMAS dėl 2021 m. vasario 19 d.
Akademinės tarybos nutarimo Nr. (2.2.)-3-2 "Dėl
Akademinės tarybos 2021 metų posėdžių plano
patvirtinimo" pakeitimo

3-51

2021-12-08

PO

POTVARKIS dėl Kauno kolegijos Tarybos sudėties
pakeitimo paskelbimo

3-52

2021-12-28

PR

AT 2021-12-16 posėdžio protokolas

N

NUTARIMAS dėl studijų programos „Reklamos
technologijos“
specializacijų
„Skaitmeninės
reklamos technologijos“ ir „Materialios reklamos
technologijos“ uždarymo

3-53

2021-12-29

Reg.
Nr.

Reg. data

Dokumento
pobūdis
(nutarimas – N,
protokolas – PR,
potvarkis – PO)

3-54

2021-12-29

N

NUTARIMAS dėl studijų programos „Reklamos
technologijos“ pavadinimo pakeitimo

3-55

2021-12-29

N

NUTARIMAS dėl naujos studijų programos „Teisė“
specializacijų „Verslo teisė“ ir „Ikiteisminis tyrimas“
patvirtinimo

Dokumento antraštė

3-56

2021-12-29

N

NUTARIMAS dėl studentų priėmimo stabdymo į
studijų programas „Grafinės ir skaitmeninės
medijos“, „Maisto sauga ir kokybė“ ir „Informacinės
finansų sistemos“

3-57

2021-12-29

N

NUTARIMAS dėl studijų programos „Baldų
gamybos technologijos“ studijų krypties pakeitimo

N

NUTARIMAS dėl leidimo rengti ketinamas vykdyti
V lygio trumpųjų studijų programas „Sistemų
testavimas“,
„Sistemų
administravimas“
ir
„Vartotojų sąsajų kūrimas“

3-58

2021-12-29

3-59

2021-12-29

N

3-60

2021-12-29

N

3-61

2021-12-29

N

3-62

2021-12-29

N

3-63

2021-12-29

N

3-64

2021-12-29

N

3-65

2021-12-29

N

NUTARIMAS dėl 2015 m. rugsėjo 22 d.
Akademinės tarybos nutarimo Nr. (2.2.)-3-12 „Dėl
ketinamų vykdyti studijų programų rengimo ir
tvirtinimo bei vykdomų studijų programų tobulinimo
Kauno kolegijoje tvarkos tvirtinimo“ pakeitimo
NUTARIMAS dėl 2022 metų studentų priėmimo į
Kauno kolegiją plano ir studijų vietų skaičiaus
patvirtinimo
NUTARIMAS dėl stojančiųjų į Kauno kolegiją 2022
metais konkursinio balo sudarymo principų ir kitų
bendrų kriterijų pagal studijų programas patvirtinimo
NUTARIMAS 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
NUTARIMAS dėl 2019 m. gruodžio 23 d.
Akademinės tarybos nutarimo Nr. (2.2.)-3-49 „Dėl
Kauno kolegijos mokslo taikomosios (meno) veiklos
programos patvirtinimo“ pakeitimo
NUTARIMAS dėl Kauno kolegijos biudžeto
formavimo ir vykdymo tvarkos aprašo projekto
NUTARIMAS dėl Kauno kolegijos Technologijų
fakulteto
organizacinės
valdymo
struktūros
pakeitimų

