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UTENOS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS 

2020 – 2021 M. M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

2020 m. rugsėjo mėn. 

 

1. Apsvarstyta ir patvirtinta Akademinės tarybos 2020 – 2021 m. m. veiklos programa.  

2. Apsvarstyta ir patvirtinta Akademinės tarybos 2019 – 2020 m. m. veiklos ataskaita ir 

pateikta Kolegijos benduomenei. 

3. Išrinkta ir patvirtinta nauja Akademinės tarybos sudėtis. 

4. Apsvarstyti ir patvirtinti Utenos kolegijos studijų nuostatų pakeitimai. 

5. Apsvarstyta ir patvirtinta Utenos kolegijos dalinių studijų, mokymo ir mokymosi rezultatų 

įskaitymo tvarka. 

6. Suorganizuoti Utenos kolegijos Tarybos nario, nepriklausančio kolegijos personalui ir 

studentams, rinkimai. Jurgis Dumbrava išrinktas į Tarybos narių, nepriklausančių kolegijos 

personalui ir studentams, sudėtį. 

7.  Patvirtinta Utenos kolegijos Tarybos nario įsipareigojimo dokumento forma. 

8. Patvirtinta studento Antano Bagočiūno kandidatūra į Utenos kolegijos Tarybą. 

 

2021 m. sausio mėn. 

 

1. Apsvarstytas ir patvirtintas Utenos kolegijos studijų kokybės vadovas su pakeitimais. 

2. Patvirtintas Laisvai pasirenkamų dalykų sąrašas 2021 – 2022 m. m. pagal studijų krypčių 

grupes. 

3. Apsvarstytas ir patvirtintas Nuotolinių studijų organizavimo tvarkos aprašas ir jo priedai su 

pakeitimais. 

4. Apsvarstytas ir patvirtintas Studijų programų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašas ir jo 

priedai. 

 

2021 m. kovo mėn. 

 

1. Patvirtintos metinės studijų kainos studentams, priimamiems studijuoti į valstybės 

nefinansuojamas studijų vietas 2021 m. 
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2. Patvirtintos metinės studijų kainos Europos Sąjungos valstybių narių,  Europos ekonominės 

erdvės valstybių, kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, priimamiems 

studijuoti į valstybės nefinansuojamas (mokamas) studijų vietas 2021 m. 

3. Pritarta Utenos kolegijos išorinio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo pažangos 

ataskaitai 2012-2020 m. 

4. Pritarta Utenos kolegijos studentų priėmimo 2021 m. taisyklėms. 

5. Patvirtinta Darbų saugos ir aplinkos inžinerijos studijų programa. 

6. Patvirtintos Utenos kolegijos mokslo taikomosios veiklos kryptys 2021 m. 

7. Patvirtinta Verslo vadybos ir inovacijų studijų programa su pakeitimais. 

8. Patvirtinta Transporto ir logistikos verslo studijų programa su pakeitimais. 

 

2021 m. gegužės mėn. 

 

1. Pritarta Utenos kolegijos strateginio veiklos plano 2022-2024 m. projektui ir pateikta 

tvirtinti Kolegijos Tarybai. 

2. Apsvarstytas ir patvirtintas Utenos kolegijos dėstytojų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo tvarkos aprašas ir jo priedai. 

3. Apsvarstyta ir patvirtinta Utenos kolegijos apeliacijų pateikimo, nagrinėjimo, sprendimų 

priėmimo tvarka ir jos priedas. 

4. Apsvarstytos ir patvirtintos Utenos kolegijos studentų ir klausytojų vidaus tvarkos taisyklės. 

 

2021 m. rugpjūčio mėn. 

 

1. Pritarta Dėstytojų, tyrėjų, administracijos ir kitų darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų 

aprašo pakeitimų projektui ir pateikta tvirtinti Kolegijos Tarybai. 

2. Pritarta Medicinos fakulteto dėstytojos Danguolės Šakalytės ir Verslo ir technologijų 

fakulteto dėstytojos Ramutės Narkūnienės kandidatūroms eiti docento pareigas vienerių metų 

kadencijai. 

3. Patvirtinta atnaujinta Burnos higienos studijų programa. 

4. Patvirtinta atnaujinta Dantų technologijų studijų programa. 

5. Patvirtinta atnaujinta Odontologinės priežiūros studijų programa. 

6. Patvirtinta atnaujinta Informacinių sistemų inžinerijos studijų programa. 

 

 

Akademinės tarybos pirmininkė    Rima Žarskutė 

 


