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2021 m. rugpjūčio mėn. 

 

Apsvarstytas Utenos kolegijos Dėstytojų, tyrėjų,administracijos ir kitų darbuotojų 

darbo apmokėjimo sąlygų aprašo pakeitimų projektas. 

Nutarta pritarti Dėstytojų, tyrėjų, administracijos ir kitų darbuotojų darbo apmokėjimo 

sąlygų aprašo pakeitimų projektui ir teikti jį tvirtinti Kolegijos Tarybai. 

 

2021 m. spalio mėn. kartu su Kolegijos Taryba 

 

Apsvarstyta ir patvirtinta Utenos kolegijos Akademinės tarybos 2020-2021 m. m. 

veiklos ataskaita ir pateikta Kolegijos bendruomenei. 

Apsvarstyta ir patvirtinta 2021-2022 m. m. Akademinės tarybos veiklos programa. 

Svarstytos ir aptartos Valstybės kontrolės auštojo mokslo audito išvados ir 

rekomendacijos. Numatyta išsamiau paanalizuoti valstybinio audito ataskaitą „Ar užtikrinama 

studijų kokybė aukštosiose mokyklose. 

Apvarstyti ir išanalizuoti 2021 m. studentų priėmimo į Utenos kolegiją rezultatai.  

Apvarstyti ir išanalizuoti Utenos kolegijos institucinio vertinimo rezultatai. 

Išanalizuotos ir aptartos tarptautinio išorinio ekspertinio kolegijos veiklos 2015-2020 m. vertinimo 

išvados. 

2021 m. gruodžio mėn. 

 

 Apsvarstytas Utenos kolegijos Dėstytojų, tyrėjų, administracijos ir kitų darbuotojų 

darbo apmokėjimo sąlygų aprašo pakeitimų projektas. 

 Nutarta pritarti Utenos kolegijos Dėstytojų, tyrėjų, administracijos ir kitų 

darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo pakeitimų projektui ir teikti jį tvirtinti Kolegijos 

Tarybai. 
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2022 m. sausio mėn. 

 

Apsvarstytas Studijų rezultatų vertinimo tvarkos projektas. Nutarta patvirtinti Studijų 

rezultatų vertinimo tvarką su pakeitimais. 

Apsvarstytas Utenos kolegijos studentų praktikų organizavimo tvarkos aprašo 

projektas. Nutarta patvirtinti Utenos kolegijos studentų praktikų organizavimo tvarkos aprašą su 

pakeitimais.  

Apsvarstytas Utenos kolegijos baigiamųjų egzaminų organizavimo ir baigiamųjų 

darbų rengimo, pateikimo, gynimo, vertinimo tvarkos projektas. Nutarta patvirtinti Utenos kolegijos 

baigiamųjų egzaminų organizavimo ir baigiamųjų darbų rengimo, pateikimo, gynimo, vertinimo 

tvarką su pakeitimais. 

Patvirtintas Laisvai pasirenkamų dalykų sąrašas pagal studijų krypčių grupes 2022-

2023 m. m.  

Apsvarstytas Utenos kolegijos akademinės etikos kodekso projektas. Nutarta patvirtinti 

Utenos kolegijos akademinės etikos kodeksą. 

 

2022 m. kovo mėn. 

 

Svarstytos studentų kandidatūros į Akademinės tarybos bei Akademinės etikos 

komiteto narius ir nutarta: 

1. Patvirtinti Raimundo Zunkos, Medicinos fakulteto BPS(2)-21 gr. studento, 

kandidatūrą į Akademinės tarybos narius. 

2. Patvirtinti Raimundo Zunkos, Medicinos fakulteto BPS(2)-21 gr. studento, 

kandidatūrą į Akademinės etikos komiteto narius. 

3. Patvirtinti Aido Saladžiaus, Verslo ir technologijų fakulteto TLV-21 gr. studento, 

kandidatūrą į Akademinės etikos komiteto narius. 

Apsvarstytos ir patvirtintos Metinės studijų kainos studentams, priimamiems studijuoti 

į valstybės nefinansuojamas vietas 2022 m.  

Apsvarstyta ir patvirtinta Metinė studijų kaina Europos Sąjungos valstybių narių, 

Europos ekonominės erdvės valstybių, kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės 

priimamiems studijuoti į valstybės nefinansuojamas (mokamas) studijų vietas 2022 m. 

Apsvarstyta ir patvirtinta Utenos kolegijos įmokų mokėjimo tvarka su pakeitimais. 

Apsvarstytos Utenos kolegijos studijų sutartys ir nutarta: 

1. Patvirtinti Studijų sutartį valstybės finansuojamoje studijų vietoje nuolatinių studijų 

studentams.  
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2. Patvirtinti Studijų sutartį valstybės finansuojamoje studijų vietoje ištęstinių studijų 

studentams. 

3. Patvirtinti Studijų sutartį valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje nuolatinių 

studijų studentams. 

4. Patvirtinti Studijų sutartį valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje ištęstinių 

studijų studentams. 

5. Patvirtinti Studijų sutartį su klausytoju. 

Apsvarstytas ir patvirtintas Utenos kolegijos studijų kokybės valdymo sistemos 

vadovas.  

Apsvarstyti ir patvirtinti Utenos kolegijos Studijų nuostatų pakeitimai.  

 

 

Akademinės tarybos pirmininkė    Rima Žarskutė 


