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UTENOS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS
2019 – 2020 M. M. VEIKLOS ATASKAITA
2019 m. spalio mėn.
•

Apsvarstyta ir patvirtinta Akademinės tarybos 2019 – 2020 m. m. veiklos programa.

•

Apsvarstyta ir pritarta Utenos kolegijos statuto naujos redakcijos projektui su pataisymais ir
pateikta svarstyti Utenos kolegijos tarybai.

•

Apsvarstyti ir patvirtinti Akademinės etikos kodekso ir Akademinės etikos komiteto veiklos
nuostatų pakeitimai.

•

Patvirtintas Akademinės etikos komitetas šios sudėties:
1. Egidijus Gečiauskas, Medicinos fakulteto lektorius.
2. Daiva Petrėnaitė, Verslo ir technologijų fakulteto Teisės katedros lektorė.
3. Vladislavas Ragauskas, Medicinos fakulteto Socialinės gerovės katedros lektorius.
4. Diana Deveikienė, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė.
5. Jurgis Dumbrava, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo direktorius.
6. Deimantė Lopataitė, Medicinos fakulteto DT-18 gr. studentė.
7. Edvinas Meškauskis, Verslo ir technologijų fakulteto ISI-17 gr. studentas.

•

Patvirtinta Danguolės Šakalytės kandidatūra eiti Medicinos fakulteto dekano pareigas.

•

Apsvarstyti ir patvirtinti Verslo ir technologijų fakulteto nuostatai bei Verslo ir technologijų
fakulteto tarybos nuostatai su pakeitimais.

•

Patvirtintos pakoreguotos Medicinos fakulteto BH ir BPS studijų programos.
2019 m. lapkričio mėn.

•

Sušauktas Utenos kolegijos akademinės bendruomenės susirinkimas rinkimams į Kolegijos
tarybą iš kolegijos personalui priklausančių narių.

•

N. Rukštelienė išrinkta į Tarybos narių, priklausančių kolegijos personalui, sudėtį.
2020 m. sausio mėn.

•

Apsvarstyti ir patvirtinti Utenos kolegijos studijų nuostatai su pakeitimais.

•

Apsvarstyti ir patvirtinti Utenos kolegijos studijų rezultatų įskaitymo tvarkos pakeitimai.

•

Pritarta Utenos kolegijos įmokų mokėjimo tvarkos pakeitimų projektui ir pateikta svarstyti
Utenos kolegijos Tarybai.
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•

Apsvarstyti ir patvirtinti Utenos kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų studijų organizavimo
tvarkos pakeitimai.

•

Apsvarstytas ir patvirtintas Utenos kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašas pagal
studijų krypčių grupes.

•

Apsvarstyta ir pritarta Utenos kolegijos studijų kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinimo
rezultatams.

•

Apsvarstyta ir pritarta Utenos kolegijos 2018 – 2019 m. taikomosios mokslinės veiklos
rezultatams.

•

Apsvarstytos ir patvirtintos Utenos kolegijos 2020 m. taikomosios mokslinės veiklos
kryptys su pakeitimais.

•

Apsvarstyti ir patvirtinti Utenos kolegijos nuotolinių studijų organizavimo tvarkos aprašo
pakeitimai.
2020 m. kovo mėn.

•

Apsvarstytos ir patvirtintos šios ketinamos vykdyti studijų programos:
Renginių vadyba ir scenos menas
Darbo sauga ir aplinkos apsaugos inžinerija
Modernaus verslo vadyba
Turizmo paslaugų vadyba.

•

Apsvarstyta ir pritarta metinės studijų kainos studentams, priimtiems studijuoti į valstybės
nefinansuojamas vietas 2020 m., projektui.
2020 m. gegužės mėn.

•

Pritarta Utenos kolegijos Medicinos fakulteto Atestavimo komisijos, sudarytos direktoriaus
2019 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-152, pakeitimams.

•

Pritarta Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Atestavimo komisijos, sudarytos
direktoriaus 2019 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-153, pakeitimams.
2020 m. birželio mėn.

•

Apsvarstyta ir patvirtinta Paramediko tęstinio profesinio formalaus mokymo programos
kaina.
2020 m. rugpjūčio mėn.

•

Pritarta Utenos kolegijos dėstytojų, tyrėjų, administracijos ir kitų darbuotojų darbo
apmokėjimo sąlygų aprašo pakeitimams.

3
•

Pritarta Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto dėstytojų D. Petrėnaitės ir
R. Narkūnienės kandidatūroms eiti docento pareigas vienerių metų kadencijai.

Akademinės tarybos pirmininkė

Rima Žarskutė

