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Posėdžio data ir
Nr.

2013-01-14
Nr. V3-1

Svarstyta

Priimti sprendimai

Alytaus kolegijos vizijos, misijos ir
vertybių svarstymas.
Alytaus kolegijos Vidinės studijų
kokybės
užtikrinimo
sistemos
svarstymas.
VV studijų programos teikimo nuotoliniu
būdu tvarkos projekto svarstymas.

Patvirtintos Alytaus kolegijos vizija,
misija ir vertybės.
Patvirtinti vidinės studijų kokybės
sistema, kokybės vadovas su
priedais bei kokybės rodikliai.
VV studijų programos teikimo
nuotoliniu būdu tvarkos projekto
darbo grupei grąžinti tvarkos
projektą patikslinimui.
Pateikti AK Tarybai dėl pritarimo
Danutės Remeikienės kandidatūrai,
kaip tinkamai eiti AK direktoriaus
pareigas.
Patvirtinta nauja studijų programa
Transporto ir logistikos verslas.

Kandidatų tinkamumo eiti direktoriaus
pareigas svarstymas ir siūlymo teikimas
AK Tarybai.

2013-02-19
Nr. V3-6

Alytaus
kolegijos
naujos
studijų
programos Transporto ir logistikos
verslas svarstymas.
Alytaus
kolegijos
naujos
studijų
programos Virtualiosios technologijos
svarstymas.
Studijų
dalyko
aprašo
formos
svarstymas.
Baigiamojo darbo vadovo atsiliepimo ir
Baigiamojo darbo recenzento įvertinimo
formų svarstymas.
AK akademinių darbuotojų priskyrimo
pasirinktoms kryptims ir formoms
taikomųjų
mokslinių
tyrimų
ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros srityse sąrašo tvirtinimas.
Kursinių darbų rengimo, pateikimo ir
gynimo tvarkos projekto svarstymas.
Praktikų organizavimo, jų ataskaitų
rengimo, pateikimo, gynimo ir vertinimo
tvarkos projekto svarstymas.
Kandidatų tinkamumo eiti direktoriaus
pareigas svarstymas ir siūlymo teikimas
AK Tarybai.

Patvirtinta nauja studijų programa
Virtualiosios technologijos.
Patvirtinta Studijų dalyko aprašo
forma.
Patvirtintos
Baigiamojo
darbo
vadovo atsiliepimo ir Baigiamojo
darbo recenzento įvertinimo formos.
AK
akademinių
darbuotojų
priskyrimo pasirinktoms kryptims ir
formoms
taikomųjų
mokslinių
tyrimų
ir
eksperimentinės
(socialinės,
kultūrinės)
plėtros
srityse sąrašą koreguoti.
Kursinių darbų rengimo, pateikimo
ir gynimo tvarkos projekto rengimo
grupei įtraukti į tvarkos rengimą
studentų atstovus.
Patvirtinta Praktikų organizavimo,
jų ataskaitų rengimo, pateikimo,
gynimo ir vertinimo tvarka.
Pateikti AK Tarybai dėl pritarimo
Danutės Remeikienės kandidatūrai,
kaip tinkamai eiti AK direktoriaus
pareigas.

Posėdžio data ir
Nr.

2013-03-13
Nr. V3-27

2013-03-18
Nr. V3-44

2013-05-07
Nr. V3-16

Svarstyta
AK veiklos ataskaitos už 2012 metus
svarstymas ir tvirtinimas.
AK ūkinės – finansinės veiklos ataskaita
už 2012 metus svarstymas.
AK pajamų ir išlaidų sąmatų už 2012
metus, 2012 metų sąmatų vykdymo
ataskaitos svarstymas.
Alytaus
kolegijos
naujos
studijų
programos Maisto produktų technologija
ir prekinis paruošimas svarstymas.
Alytaus kolegijos akademinių padalinių
vadovų kandidatūrų svarstymas.

Priimti sprendimai

Patvirtinta AK veiklos ataskaita už
2012 metus.
Patvirtinta AK ūkinės – finansinės
veiklos ataskaita už 2012 metus
Patvirtinta AK pajamų ir išlaidų
sąmatų už 2012 metus, 2012 metų
sąmatų vykdymo ataskaita
Patvirtinta nauja studijų programa
Maisto produktų technologija ir
prekinis paruošimas.
Pritarti
pateiktų
kandidatūrų
tvirtinimui eiti padalinių pareigas:
Jurgitos
Merkevičienės
–
direktoriaus
pavaduotoja
akademinei
veiklai,
Nerijaus
Cesiulio – direktoriaus pavaduotoju
strateginei plėtrai ir infrastruktūrai,
Mildos Budrienės – Vadybos
fakulteto
dekane,
Linos
Kankevičienės – Informacijos ir
ryšių technologijų fakulteto dekane,
Vytauto
Žvinakevičiaus
–
Inžinerijos fakulteto dekanu, Rūtos
Petrauskienės – Nuotolinių studijų
centro
vedėja,
Rozalijos
Radlinskaitės – Tarptautinių ryšių
skyriaus
vedėja,
Irenos
Ivanauskienės – Tarptautinių studijų
centro
vedėja,
Sandros
Martinkaitytės – Studijų centro
vedėja, Laimos Urbonienės –
Kompetencijų
ir
mokslo
taikomosios veiklos centro vedėja.
Alytaus kolegijos Akademinės tarybos Patvirtinta Akademinės tarybos
ataskaitos už 2012 m. svarstymas.
metinė ataskaita už 2012 m.
Kursinių darbų rengimo, pateikimo, Patvirtinta Kursinių darbų rengimo,
gynimo ir vertinimo tvarkos svarstymas. pateikimo, gynimo ir vertinimo
tvarka.
Studentų priėmimo į Alytaus kolegiją Patvirtintos Studentų priėmimo į
2013 metais taisyklių svarstymas.
Alytaus kolegiją 2013 metais
taisyklės.

Posėdžio data ir
Nr.

2013-08-30
Nr. V3-36

2013-10-29
Nr. V3-39
2013-12-13
Nr. V3-44

Svarstyta

Priimti sprendimai

Teikiamų Alytaus kolegijos katedrų Patvirtinti Alytaus kolegijos katedrų
vedėjų kandidatūrų svarstymas 2013 – vedėjai 2013–2014 mokslo metams:
2014 mokslo metams.
Finansų ir buhalterinės apskaitos
katedros vedėju – lektorių Sigitą
Naruševičių;
Vadybos
ir
administravimo katedros vedėja –
lektorę
Aureliją
Goravičienę;
Inžinerijos katedros vedėja – lektorę
Ingridą Brazionienę; Bendrųjų
dalykų katedros vedėja – lektorę
Meilę Idienę; Informacijos sistemų
katedros vedėju – lektorių Gintautą
Stonį; Informacijos technologijų
katedros vedėja – lektorę Danutę
Baravykienę.
Prašymų priimti į docento pareigas Nutarta Vadybos ir administravimo
svarstymas.
katedros
docentę
Danutę
Remeikienę,
Vadybos
ir
administravimo katedros docentę
Rūtą Petrauskienę, Informacijos
technologijų katedros lektorę Liną
Kankevičienę priimti į docento
pareigas iki 2014-08-31.
Alytaus kolegijos bendrabučio tvarkos Patvirtinta
Alytaus
kolegijos
svarstymas.
bendrabučio tvarka.
Alytaus kolegijos mokslinės veiklos Patvirtinti
Alytaus
kolegijos
nuostatų svarstymas.
mokslinės veiklos nuostatai.

