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ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS 

AKADEMINĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ PLANAS 

2021–2022 STUDIJŲ METAI 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pobūdis Laukiami rezultatai Data Atsakingi asmenys 

Ištekliai 

Žmogiškieji 

2021m. 

1. 
1. Akademinės tarybos 2021–2022 studijų metų 

posėdžių plano tvirtinimas  

Patvirtintas Akademinės tarybos 2021–2022 

studijų metų posėdžių planas 
2021-09-15 

Akademinės tarybos pirmininkė 

dr. L. Garšvė  

Akademinės 

tarybos nariai, 

Kolegijos 

padalinių vadovai 

2. 

1. Šiaulių valstybinės kolegijos Atitikties mokslinių 

tyrimų etikai komiteto veiklos reglamento svarstymas 

Patvirtintas Šiaulių valstybinės kolegijos 

Atitikties mokslinių tyrimų etikai komiteto 

veiklos reglamentas 

2021-11-17 

Direktoriaus pavaduotojas dr.  

N. Jurgaitis 

Akademinės 

tarybos nariai 

2. Šiaulių valstybinės kolegijos intelektinės 

nuosavybės valdymo, naudojimo ir disponavimo 

taisyklių svarstymas 

Patvirtintos Šiaulių valstybinės kolegijos 

intelektinės nuosavybės valdymo, naudojimo 

ir disponavimo taisyklės 

Direktoriaus pavaduotojas dr. N. 

Jurgaitis 

Teisininkas P. Šegurovas 

Akademinės 

tarybos nariai 

3. Stojančiųjų priėmimo 2022 m. į Šiaulių valstybinę 

kolegiją taisyklių projekto svarstymas 

Pritarta stojančiųjų priėmimo 2022 m. į 

Šiaulių valstybinę kolegiją taisyklių projektui 

Studentų priėmimo specialistė  

R. Bražienė 

Akademinės 

tarybos nariai 
4. Norminių studijas ir Kolegijos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų projektų svarstymas 
Patvirtinti norminiai dokumentai  

Akademinės 

tarybos nariai 

3. 

1. Atnaujinto Autotransporto elektronikos studijų 

programos aprašo svarstymas 

Patvirtintas atnaujintas Autotransporto 

elektronikos studijų programos aprašas 

2021-12-15 

Inžinerijos mokslų katedros 

vedėjas S. Palepšaitis 

Akademinės 

tarybos nariai, 

Darbo grupė 

2. Kokybės užtikrinimo veiksmingumo svarstymas Patvirtintas Kokybės vadovo 8 leidimas 
Vadovybės atstovas kokybei 

 S. Adomavičienė 

Akademinės 

tarybos nariai 
3. Norminių studijas ir Kolegijos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų projektų svarstymas 
Patvirtinti norminiai dokumentai  

Akademinės 

tarybos nariai 

2022 m. 

4. 

1. Šiaulių valstybinės kolegijos 2022 m. studijų 

kainos svarstymas  

Patvirtinta Šiaulių valstybinės kolegijos 

2022 m. studijų kaina 
2022-01-19 

Direktorė dr. L. Tamutienė 
Akademinės 

tarybos nariai 

2. Norminių studijas ir Kolegijos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų projektų svarstymas 
Patvirtinti norminiai dokumentai  

Akademinės 

tarybos nariai 



2 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pobūdis Laukiami rezultatai Data Atsakingi asmenys 

Ištekliai 

Žmogiškieji 

5.  

1. Gamybos ir logistikos vadybos studijų programos 

dalinio atnaujinimo svarstymas  

Patvirtintas Gamybos ir logistikos vadybos 

studijų programos dalinis atnaujinimas  

2022-02-23 

Vadybos ir komunikacijos 

katedros vedėja dr. Jurgita 

Macienė 

Akademinės 

tarybos nariai, 

Darbo grupė 

2. Įmonių ir įstaigų administravimo studijų 

programos dalinio atnaujinimo svarstymas 

Patvirtintas Įmonių ir įstaigų administravimo 

studijų programos dalinis atnaujinimas  

Vadybos ir komunikacijos 

katedros vedėja dr. Jurgita 

Macienė 

Akademinės 

tarybos nariai, 

Darbo grupė 

3. Organizacijos komunikacijos ir rinkodaros studijų 

programos dalinio atnaujinimo svarstymas 

Patvirtintas Organizacijos komunikacijos ir 

rinkodaros studijų programos dalinis 

atnaujinimas 

Vadybos ir komunikacijos 

katedros vedėja dr. Jurgita 

Macienė 

Akademinės 

tarybos nariai, 

Darbo grupė 

4. Šiaulių valstybinės kolegijos strateginis veiklos 

planas 2022-2024 m.  

Pritarta Šiaulių valstybinės kolegijos 

strateginiam veiklos planui 2022-2024 m. 
Direktorė dr. L. Tamutienė 

Akademinės 

tarybos nariai 

5. Norminių studijas ir Kolegijos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų projektų svarstymas 
Patvirtinti norminiai dokumentai  

Akademinės 

tarybos nariai 

6. 

1. Atnaujintos Bendrosios praktikos slaugos studijų 

programos svarstymas 

Patvirtintas atnaujintas Bendrosios praktikos 

slaugos studijų programos aprašas 

2022-04-13 

Biomedicinos mokslų katedros 

vedėja Aleksandra 

Sakalauskienė 

Akademinės 

tarybos nariai, 

Darbo grupė 

2. Šiaulių valstybinės kolegijos studijų vietų, į kurias 

2022 metais priimami studentai, skaičiaus svarstymas 

Nustatytas Šiaulių valstybinės kolegijos 

studijų vietų, į kurias 2022 metais priimami 

studentai, skaičius 

Direktoriaus pavaduotojas dr. N. 

Jurgaitis 
Akademinės 

tarybos nariai 

3. Norminių studijas ir Kolegijos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų projektų svarstymas 
Patvirtinti norminiai dokumentai  

Akademinės 

tarybos nariai 

7. 

1. Atnaujintos Socialinio darbo studijų programos 

svarstymas 

Patvirtintas atnaujintas Socialinio darbo 

studijų programos aprašas 

2022-05-18 

Socialinio darbo katedros vedėja 

dr. Neringa Povilaitienė 

Akademinės 

tarybos nariai, 

Darbo grupė 

2. 2022-2023 studijų metų kalendoriaus svarstymas 
Patvirtintas 2022-2023 studijų metų 

kalendorius 

Direktoriaus pavaduotojas dr. N. 

Jurgaitis 
Akademinės 

tarybos nariai 

3. Norminių studijas ir Kolegijos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų projektų svarstymas 
Patvirtinti norminiai dokumentai  

Akademinės 

tarybos nariai 

8. 

1. Studijų nuostatų naujos redakcijos svarstymas Patvirtinta Studijų nuostatų nauja redakcija 

2022-08- 

Direktoriaus pavaduotojas dr. N. 

Jurgaitis 
Akademinės 

tarybos nariai 

2. Norminių studijas ir Kolegijos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų projektų svarstymas 
Patvirtinti norminiai dokumentai  

Akademinės 

tarybos nariai 

 

 

Akademinės tarybos pirmininkė       dr. Lina Garšvė 


