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MOKSLININKŲ, DĖSTYTOJŲ, ADMINISTRACIJOS IR KITŲ DARBUOTOJŲ
SKIRIAMŲ NARIŲ Į ALYTAUS KOLEGIJOS TARYBĄ SKYRIMO
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokslininkų, dėstytojų, administracijos ir kitų darbuotojų skiriamų narių į Alytaus
kolegijos tarybą skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Alytaus kolegijos (toliau –
Kolegijos) kandidatūrų kėlimo ir rinkimo į Alytaus kolegijos tarybą (toliau – Taryba) tvarką.
2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Mokslininkų, dėstytojų, administracijos ir
kitų darbuotojų skiriamų narių į pirmąsias valstybinių aukštųjų mokyklų tarybas skyrimo tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugpjūčio 18 d.
įsakymu Nr. ISAK-1725 (Ţin., 2009, Nr. 103-4333).
3. Kandidatūras kelti, balsuoti rinkimų susirinkime ir būti kandidatu į Tarybos narius
gali dėstytojai bei administracijos ir kiti darbuotojai, kurių pagrindinė darbovietė yra Kolegija.
4. Tarybos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis dalykinių ţinių
bei mokslinių gebėjimų, savo veikla uţtikrinantis Kolegijos tikslų ir Kolegijos misijos
įgyvendinimą.
5. Susirinkimų tvarką uţtikrina susirinkimų metu išrinktas pirmininkas ir sekretorius.
II. KANDIDATŪRŲ KĖLIMAS
7. Kandidatūras į Tarybos narius gali iškelti Kolegijos dėstytojai, mokslo darbuotojai,
administracijos ir kiti darbuotojai.
8. Savo kandidatūrą gali kelti ir pats dėstytojas, mokslo darbuotojas, administracijos ar
kitas darbuotojas.
9. Kandidatūros keliamos, atsiţvelgiant į kandidatų dalykinę, mokslinę patirtį,
asmenines savybes.
10. Iškelti kitų arba patys kandidatuojantieji, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki
šaukiamų dėstytojų ir mokslo darbuotojų bei administracijos ir kitų darbuotojų išrinktų atstovų
susirinkimų dienos, Personalo skyriui privalo pateikti kandidato į Kolegijos tarybos narius anketą
(Priedas).
III. KANDIDATŲ RINKIMAS
11. Į Tarybą, išrinktų atstovų susirinkimuose, du narius renka Kolegijos dėstytojų ir
mokslo darbuotojų atstovai, vieną narį – Kolegijos administracijos ir kitų darbuotojų atstovai.
Rinkimuose gali dalyvauti kandidatai, iškelti Aprašo 7 – 10 punktuose nustatyta tvarka.
12. Tarybos nariai renkami slaptu balsavimu. Apie rinkimų į Tarybos susirinkimus
Kolegijos direktorius informuoja ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki šaukiamų rinkimų
susirinkimų dienos. Informacija (laikas, vieta, data, darbotvarkė) apie šaukiamus rinkimų
susirinkimus ir jų rezultatus (priimti sprendimai, protokolų išrašų kopijos) skelbiama viešai
Kolegijos interneto puslapyje.
13. Rinkimų susirinkimai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja atitinkamai ne maţiau kaip
2/3 visų Kolegijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų arba administracijos ir kitų darbuotojų išrinktų
atstovų, kurių pagrindinė darbovietė yra Kolegija.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Į Tarybą išrinktais laikomi kandidatai, uţ kuriuos balsavo daugiau kaip pusė
susirinkime dalyvavusiųjų balsų dauguma. Jeigu daugiausia balsų surinkę kandidatai turi vienodą
balsų skaičių, organizuojamas pakartotinis balsavimas. Per pakartotinį balsavimą išrinktais laikomi
kandidatai, gavę daugiausia balsų.
15. Jei Tarybos nariai neišrenkami pirmuosiuose dėstytojų ir mokslo darbuotojų bei
administracijos ir kitų darbuotojų atstovų susirinkime, ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas
vykdomi pakartotiniai rinkimų susirinkimai, kuriuose Tarybos nariai išrenkami balsų dauguma.
16. Apie į Tarybą išrinktus narius Kolegijos direktorius informuoja Švietimo ir mokslo
ministeriją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įvykusių rinkimų susirinkimų dienos. Kartu su
kandidatūromis pateikiamos ir susirinkimų protokolų išrašų kopijos.
________________________________

PRIEDAS
KANDIDATO Į ALYTAUS KOLEGIJOS TARYBĄ ANKETA
Vardas
Pavardė
Gimimo data
m.

mėn.

d.

Kandidatą siūlo (uţpildyti atitinkamą eilutę)
Pats asmuo
vardas, pavardė, pareigos
Kitas asmuo
vardas, pavardė, pareigos
1. Asmeninė informacija
Telefonai
Namų

Darbo

Mobilusis

Elektroninio pašto adresas
Dabartinė darbovietė

Pavadinimas
Adresas
Pareigos
Darbo apimtys
Laikotarpis

2. Išsilavinimas
Aukštoji mokykla

Pavadinimas

Baigimo metai

Specialybė/kvalifikacinis
laipsnis ir (ar) profesinė
kvalifikacija

Mokslo laipsnis

Pavadinimas

Suteikimo metai

Mokslo kryptis ir šaka

Užsienio kalbų
mokėjimas

3. Darbo patirtis
Ankstesnės darbovietės (Institucijos, organizacijos pavadinimas,
pareigos)

Laikotarpis

4. Patirtis švietimo, kultūros, verslo arba viešojo sektoriaus srityje
Sritis

Patirtis (vertingiausi tos veiklos pasiekimai, rezultatai, projektai, darbai ir
pan.)

Švietimas
Kultūra
Verslas
Viešasis sektorius
5. Patirtis mokslo ir studijų politikos formavimo bei mokslo ir studijų vadybos srityje
Sritis

Patirtis (strateginių dokumentų rengimas,
ekspertinio ir vadybinio darbo patirtis ir pan.)

Mokslo ir studijų politikos formavimas
Mokslo ir studijų vadyba
6. Dalyvavimas visuomeninėje veikloje
Visuomeninės veiklos aprašymas

Laikotarpis

7. Dalyvavimas politinėse partijose ir kitose politinėse organizacijose
Politinės organizacijos pavadinimas

Laikotarpis

8. Išrinkimas ar paskyrimas politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju
Institucija, pareigybės

9. Motyvacija būti tos aukštosios mokyklos tarybos nariu
Motyvacija (ne daugiau kaip 100 žodžių)

Laikotarpis

10. Kita svarbi informacija
11. Privačių interesų deklaravimas.

Aš, žemiau pasirašęs kandidatas, patvirtinu, kad išrinktas į šios aukštosios mokyklos tarybos
narius neturėsiu tiesioginės ar netiesioginės materialinės ar asmeninės naudos.

Tvirtinu, kad šioje anketoje pateikta visa informacija yra teisinga
Data
(kandidato vardas, pavardė, parašas)

