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UTENOS KOLEGIJOS 

STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATAI 

  

I. SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Studijų programos komiteto nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Utenos 

kolegijos (toliau – Kolegija) studijų programos komiteto (toliau – Komitetas) funkcijas, teises ir 

pareigas bei sudarymo tvarką. 

2. Komitetas yra Kolegijos katedros organizacinis vienetas, atsakingas už  vykdomų 

studijų programų kokybę, ketinamų vykdyti studijų programų aprašo parengimą. 

3. Komitetas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro, Kolegijos direktoriaus įsakymais, Kolegijos statutu, Studijų 

nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais. 

 

II. SKYRIUS 

 KOMITETO SUDARYMO TVARKA 

 

4. Komiteto sudėtį tvirtina Fakulteto dekanas, Katedros vedėjo teikimu.   

5. Komitetą sudaro ne mažiau kaip 7 nariai. Iš jų 3 arba 4 Komiteto nariai turi būti 

programą vykdantys dėstytojai, turintys pedagoginio ir mokslinio darbo, tarptautinio akademinio 

bendradarbiavimo, ryšių su socialiniais partneriais, inovatyvių studijų metodų diegimo patirties, ne 

mažiau kaip 1 arba 2 socialinių partnerių atstovai  ir ne mažiau kaip vienas studentų atstovas. 

6. Komiteto pirmininką pirmame savo posėdyje išrenka Komiteto nariai paprasta balsų 

dauguma. Komiteto pirmininkas skiriamas studijų programos savianalizės suvestinės grupės vadovu. 

7. Komitetas gali kviestis darbui ekspertus iš kitų Kolegijos padalinių ar kitų mokslo ir 

studijų institucijų, kitų šalių mokslininkus. 

 

III. SKYRIUS 

KOMITETO FUNKCIJOS, TEISĖS  IR PAREIGOS 

 

8. Komitetas vykdo šias  funkcijas: 

8.1. kartu su  studijų programą kuruojančia katedra koordinuoja vykdomos studijų 

programos kokybės užtikrinimo procesus, atsižvelgiant į Kolegijos studijų kokybės komiteto 

rekomendacijas. 

8.1.1. analizuoja ir tobulina studijų programos turinį; 

8.1.2. koreguoja studijų programos planą, užtikrina studijų dalykų/modulių išdėstymo 

nuoseklumą ir jų aktualumą bei atitikimą galiojantiems teisės aktams; 

8.1.3. analizuoja ir teikia siūlymus dėl kvalifikacinių/baigiamųjų egzaminų arba 

baigiamųjų darbų rengimo tvarkos; 

8.1.4. ne rečiau kaip kartą per metus atlieka studijų programos analizę, jos rezultatus ir  

siūlymus studijų programai tobulinti teikia Katedros vedėjui; 

8.1.5 rengia ir pristato Kolegijos Studijų kokybės komiteto posėdyje studijų programų 

pažangos ataskaitas; 

8.1.6 rengia savianalizės suvestines išoriniam studijų programos kokybės vertinimui; 



8.1.7. palaiko ryšius su studijų programos dėstytojais, studentais, absolventais, 

socialiniais partneriais; 

8.1.8. vykdo informacijos sklaidą apie studijų programą, dalyvauja susitikimuose su 

potencialiais studentais, moksleiviais ir jų tėvais bei kitais interesantais; 

8.2. inicijuoja ir rengia ketinamas vykdyti studijų programų aprašus. 

9. Komitetas, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę: 

9.1. prašyti ir laiku iš Kolegijos padalinių gauti informaciją, susijusią su ketinama 

vykdyti studijų programa ar kuruojama studijų programa; 

9.2. rekomenduoti katedrai, kuruojančiai studijų programą ir kitoms katedroms rengti ir 

tobulinti dalykų/modulių programas; 

9.3. teikti siūlymus dėstytojams dėl dalykų/modulių pritaikomumo užsienio šalių 

studentams; 

9.4. teikti siūlymus katedrai, kuruojančiai studijų programą, dėl studijų programos 

akademinio personalo ir aprūpinimo materialiaisiais ištekliais. 

10. Komitetas atlieka šias pareigas: 

10.1. ne rečiau kaip kartą per metus organizuoja studijų programos aptarimą su studijų 

programoje dirbančiais dėstytojais. 

10.2. teikia informaciją apie Komiteto veiklą Katedros veiklos programai ir ataskaitai. 

 

IV. SKYRIUS 

KOMITETO DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

11. Komiteto posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per semestrą. Posėdžiai gali būti 

ir virtualūs.  

12. Komiteto posėdžiams vadovauja Komiteto pirmininkas arba jam nesant, Komiteto 

narių išrinktas posėdžio pirmininkas. 

13. Komiteto posėdžiai protokoluojami. Komiteto posėdžiams sekretoriauja vienas iš 

posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma išrinktų Komiteto narių. 

14. Komiteto posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų narių. Į posėdžius gali būti 

kviečiami ir kiti Kolegijos darbuotojai ar studentai bei socialinių partnerių atstovai. 

15. Nutarimai posėdžiuose priimami atviru arba slaptu balsavimu (slaptu, jei to 

reikalauja bent vienas Komiteto narys, dalyvaujantis posėdyje). Nutarimai priimami, kai už jį balsavo 

daugiau nei pusė posėdyje dalyvavusių narių. Surinkus lygiai balsų, lemia posėdžio pirmininko 

balsas. 

16. Komiteto pirmininkas: 

16.1. organizuoja  Komiteto darbą ir atsako už Komiteto veiklos rezultatus; 

16.2. atstovauja studijų programai įvairiuose Lietuvos ir užsienio renginiuose arba 

paveda tai daryti vienam iš komiteto narių; 

16.3. šaukia Komiteto posėdžius ir jiems pirmininkauja arba nesant paveda tai daryti 

vienam iš komiteto narių. 

 

V. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

17. Komitetas reorganizuojamas arba likviduojamas dekano įsakymu. 

18. Šie nuostatai tvirtinami, keičiami ar papildomi Kolegijos direktoriaus įsakymu. 

 

__________________________________ 


