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Posėdžio data ir
Nr.

2012-01-27
Nr. V3-24

Svarstyta

Priimti sprendimai

Akademinės tarybos darbo reglamento
svarstymas
AK studijų programų komitetų nuostatų
svarstymas
AK studentų, kurių studijos yra valstybės
finansuojamos, studijų metų studijų
rezultatų vidurkiui skaičiuoti ir palyginti,
ir asmenų, studijuojančių valstybės
nefinansuojamose
studijų
vietose,
galimybėms užimti laisvas valstybės
finansuojamas studijų vietas nustatyti,
tvarkos svarstymas

Patvirtintas Akademinės tarybos
darbo reglamentas
Patvirtinti AK studijų programų
komitetų nuostatai
Patvirtinta AK studentų, kurių
studijos
yra
valstybės
finansuojamos, studijų metų studijų
rezultatų vidurkiui skaičiuoti ir
palyginti, ir asmenų, studijuojančių
valstybės nefinansuojamose studijų
vietose, galimybėms užimti laisvas
valstybės finansuojamas studijų
vietas nustatyti, tvarka
Patvirtintas AK dėstytojų darbo
laiko trukmės ir krūvio sandaros
tvarkos aprašas.
Patvirtintas AK dėstytojų, mokslo
darbuotojų, tyrėjų, administracijos ir
kitų darbuotojų darbo apmokėjimo
sąlygų aprašas.
Patvirtinta AK studentų (įstojusių
nuo 2012 metų), kurių studijos yra
valstybės finansuojamos, studijų
metų studijų rezultatų vidurkiui
skaičiuoti ir palyginti, ir asmenų,
studijuojančių
valstybės
nefinansuojamose studijų vietose,
galimybėms užimti laisvas valstybės
finansuojamas
studijų
vietas
nustatyti, tvarka
Patvirtintas AK studijų programų, į
kurias 2012 metais planuojamas
priėmimas, sąrašas
Patvirtintas dalyko aprašas.
Patvirtinta AK veiklos ataskaita už
2011 metus
Patvirtinta AK ūkinės – finansinės
veiklos ataskaita už 2011 metus
Patvirtinta AK pajamų ir išlaidų
sąmatų už 2011 metus, 2011 metų
sąmatų vykdymo ataskaita

AK dėstytojų darbo laiko trukmės ir
krūvio
sandaros
tvarkos
aprašo
svarstymas.
AK dėstytojų, mokslo darbuotojų, tyrėjų,
administracijos ir kitų darbuotojų darbo
apmokėjimo sąlygų aprašo svarstymas.

2012-02-15
Nr. V3-25

2012-04-05
Nr. V3-27

AK studentų (įstojusių nuo 2012 metų),
kurių
studijos
yra
valstybės
finansuojamos, studijų metų studijų
rezultatų vidurkiui skaičiuoti ir palyginti,
ir asmenų, studijuojančių valstybės
nefinansuojamose
studijų
vietose,
galimybėms užimti laisvas valstybės
finansuojamas studijų vietas nustatyti,
tvarkos svarstymas
AK studijų programų, į kurias 2012
metais planuojamas priėmimas, sąrašo
svarstymas
Dalyko aprašo projekto svarstymas.
AK veiklos ataskaitos už 2011 metus
svarstymas ir tvirtinimas
AK ūkinės – finansinės veiklos ataskaita
už 2011 metus svarstymas
AK pajamų ir išlaidų sąmatų už 2011
metus, 2011 metų sąmatų vykdymo
ataskaitos svarstymas

Posėdžio data ir
Nr.

2012-05-29
Nr. V3-44

2012-06-11
Nr. V3-51

2012-07-16
Nr. V3-55

2012-08-29
Nr. V3-56

2012-11-22
Nr. V3-62

2012-12-13
Nr. V3-68

Svarstyta

Priimti sprendimai

Studentų, priimamų į AK kolegines
studijas 2012 metais, metinės studijų
kainos svarstymas
AK statuto svarstymas.

Patvirtintos studentų, priimamų į
AK kolegines studijas 2012 metais,
metinės studijų kainos
Teikti Statuto projektą Švietimo ir
mokslo ministerijai.
Tvirtinti Studentų priėmimo į AK
2012 m. taisykles.
Patvirtintas AK Akademinės etikos
kodeksas
Patvirtinta nauja redakcija AK
stipendijų ir išmokų skyrimo
nuostatų
Patvirtinta AK studentų studijų
pagal individualų studijų planą
tvarka.
Patvirtintos
AK
dėstytojų
pedagoginio krūvio normatyvų ir
darbo apmokėjimo tvarkos pataisos
Patvirtinta
atnaujinta
Verslo
vadybos studijų programa
Patvirtintos
AK
dėstytojų
pedagoginio krūvio normatyvų ir
darbo apmokėjimo tvarkos pataisos
Patvirtintos
katedrų
vedėjų
kandidatūros
Nutarta suteikti garbės daktaro
vardą Eugenijai Daukšienei
Patvirtinta AK vėliavos, ženklų ir
kitų atributų naudojimo tvarka
Patvirtintas
AK
neformaliojo
suaugusiųjų švietimo sistemoje
įgytų kompetencijų vertinimo ir
pripažinimo tvarkos aprašas.
Pritarta AK nuosavybės teise
priklausančio
turto
valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo
tvarkos projektui
Patvirtinti AK Tarybos nariai
Patvirtinti AK Studijų reglamento
pakeitimai
Patvirtinta nauja redakcija AK
stipendijų ir išmokų skyrimo
nuostatų
Pritarta Viešojo konkurso AK
direktoriaus
pareigoms
eiti
organizavimo
ir
direktoriaus
tvirtinimo tvarkos aprašo projektui

Studentų priėmimo į AK 2012 metais
taisyklių svarstymas
AK Akademinės etikos kodekso projekto
svarstymas
AK stipendijų ir išmokų skyrimo
nuostatų pataisų svarstymas
AK studentų studijų pagal individualų
studijų
planą
tvarkos
projekto
svarstymas.
AK dėstytojų pedagoginio krūvio
normatyvų ir darbo apmokėjimo tvarkos
pataisų svarstymas
Atnaujintos Verslo vadybos studijų
programos svarstymas
AK dėstytojų pedagoginio krūvio
normatyvų ir darbo apmokėjimo tvarkos
pataisų svarstymas
Katedrų vedėjų kandidatūrų svarstymas
Garbės
daktaro
vardo
suteikimo
Eugenijai Daukšienei svarstymas
AK vėliavos, ženklų ir kitų atributų
naudojimo tvarkos svarstymas
AK neformaliojo suaugusiųjų švietimo
sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo
ir
pripažinimo
tvarkos
aprašo
svarstymas.
AK nuosavybės teise priklausančio turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
tvarkos projekto svarstymas
AK Tarybos narių patvirtinimas
AK Studijų reglamento pakeitimų
svarstymas
AK stipendijų ir išmokų skyrimo
nuostatų pataisų svarstymas
Viešojo konkurso AK direktoriaus
pareigoms
eiti
organizavimo
ir
direktoriaus tvirtinimo tvarkos aprašo
projekto svarstymas

