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ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS  
FAKULTETO VEIKLOS NUOSTATAI 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1.  Fakultetas – Šiaulių valstybinės kolegijos (toliau – Kolegijos) akademinis padalinys, 
kurio pagrindinė veikla yra koleginių studijų, mokymų programų bei akademinio, metodinio, 
mokslinio, projektinio ir kūrybinio darbo vykdymas. 

2.  Fakultetą sudaro katedros ir centrai. 
3.  Fakulteto bendruomenę sudaro: akademinė bendruomenė (studentai, dėstytojai, 

mokslo darbuotojai); kiti darbuotojai (studijas aptarnaujantis personalas). 
4.  Fakulteto darbuotojus priima ir atleidžia Kolegijos direktorius. 
5.  Fakulteto veiklai vadovauja Fakulteto taryba ir dekanas. 
6.  Fakultetas turi antspaudą ir atskirą lėšų apskaitą, vedamą Kolegijos Finansų 

skyriaus. 
7.  Fakulteto taryba yra fakulteto akademinių reikalų valdymo organas, renkamas 5 

metams Fakulteto akademinės bendruomenės susirinkime. 
8.  Fakulteto dekanatą sudaro dekanas, prodekanas (-ai), katedrų ir centrų vedėjai. 
9. Dekanatas yra dekano kolegiali patariamoji institucija. Dekanatas svarsto Fakulteto 

kompetencijai priklausančius organizacinius, studijų, ūkio ir kitus klausimus, padeda įgyvendinti 
Kolegijos tarybos, Akademinės tarybos ir Fakulteto tarybos priimtus nutarimus, Kolegijos 
direktoriaus įsakymus, vykdo kitas funkcijas, nurodytas Kolegijos statute ir kituose Kolegijos 
norminiuose dokumentuose.  

10. Fakultete veikia studijų programų ar studijų krypčių komitetai, atsakingi už studijų 
programų priežiūrą ir studijų kokybę. 

11. Fakulteto studentų interesams atstovauja Fakulteto studentų atstovybė. 
12. Fakultetas savo veikloje vadovaujasi Mokslo ir studijų įstatymu, kitais Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitų valstybės institucijų teisės aktais ir norminiais 
dokumentais, reglamentuojančiais studijų procesą, Studijų krypties aprašais, Profesinio rengimo 
standartais, Kolegijos statutu, Kolegijos tarybos, Akademinės tarybos nutarimais, Kolegijos 
direktoriaus įsakymais, kitais Kolegijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais, LST EN ISO 
9001 standartu ir EFQM principais, Kokybės vadovu, šiais veiklos nuostatais. 

 

II SKYRIUS 
FAKULTETO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

13. Pagrindiniai Fakulteto uždaviniai: 
13.1. formuoti Fakulteto viziją ir veiklos strategines nuostatas, derančias su Kolegijos 

misija, vizija ir strateginėmis nuostatomis bei planais; 
13.2. rengti Fakulteto strateginį veiklos planą ir vykdyti jo įgyvendinimo stebėseną; 
13.3. kurti, kaupti ir skleisti mokslo žinias bei kultūros vertybes, savo veikla skatinti 

atitinkamų mokslo krypčių plėtrą, nuolat tobulinti studijų programas, metodinę studijų medžiagą; 
13.4. rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, ugdyti švietimui ir kultūrai imlią 

visuomenę, būsimų specialistų profesinį ir visuomeninį aktyvumą, profesinę etiką, kurti teigiamą 
Kolegijos ir Fakulteto įvaizdį. 

14. Fakultetas vykdydamas savo misiją, atlieka šias pagrindines funkcijas: 



 2

14.1. organizuoja ir vykdo kolegines studijas, neformalaus ugdymo programas ir 
profesinį mokymą, užtikrina šių studijų ir mokymo kokybę, rengia ir įgyvendina profesinio 
tobulinimo projektus; 

14.2. užtikrina vidinės kokybės sistemos veiksmingumą; 
14.3. teikia Kolegijos direktoriui pasiūlymus dėl Fakulteto pedagoginio ir 

administracinio personalo sudėties, struktūros ir kvalifikacijos; 
14.4. populiarina Fakultete vykdomas studijų programas, vykdo stojančiųjų profesinį 

informavimą ir orientavimą; 
14.5. inicijuoja sutarčių su šalies ir užsienio akademiniais ir socialiniais partneriais, 

kitomis mokslo ir studijų institucijomis, sudarymą; 
14.6. rengia ir įgyvendina naujas bei tobulina ir atnaujina esamas studijų programas; 
14.7. inicijuoja, rengia ir įgyvendina mokslo, eksperimentinės plėtros, studijų, 

žmogiškųjų išteklių gerinimo, studijų metodinio aprūpinimo gerinimo, studijų bazės gerinimo, 
mokymosi visą gyvenimą ir kitus projektus; 

14.8. vykdo mokslinę, konsultacinę, šviečiamąją veiklą reikšmingą regiono ir šalies 
ūkinei, kultūrinei ir socialinei raidai; 

14.9. koordinuoja Fakulteto padalinių veiklą; 
14.10. racionaliai naudoja lėšas, skirtas studijoms ir Fakulteto ūkinėms reikmėms; 
14.11. Kolegijos vardu bendradarbiauja su užsienio akademiniais ir socialiniais 

partneriais vykdydamas dėstytojų bei studentų mainų programas, rengiant jungtines studijų 
programas; 

14.12. vykdo Fakulteto studentų ir darbuotojų sociologines apklausas, būtinas studijų 
kokybei ir Fakulteto veiklai gerinti; 

14.13. atlieka studijų programų, ar krypčių savianalizes, kitus Fakulteto veiklos 
kokybės užtikrinimo darbus pagal Kolegijos kokybės vadovą; 

14.14. vykdo tikslią ir nešališką informacijos sklaidą juridiniams asmenims, 
akademinei bendruomenei ir visuomenei apie studijų ir mokslinės veiklos kokybės užtikrinimo 
priemones, studijų programų išorinio kokybės įvertinimo ir akreditavimo rezultatus; 

14.15. bendradarbiauja su studentų moksline draugija, skatina studentų mokslinę 
veiklą; 

14.16. informuoja Fakulteto bendruomenę apie svarbius Kolegijos ir Fakulteto įvykius, 
esminius pakeitimus Kolegijos ir Fakulteto veikloje, studijų procese. 

 
III SKYRIUS 

FAKULTETO TEISĖS  
 

  15. Fakultetas turi teisę: 
 15.1. sudaryti Fakulteto tarybą, komisijas, įvairias darbo grupes akademiniams ir 
kitiems Fakulteto veiklos klausimams spręsti; 
 15.2. Kolegijos administracijai siūlyti steigti bei reorganizuoti Fakulteto veiklą 
įgyvendinančius padalinius; 
 15.3. siūlyti savo atstovus į Kolegijos valdymo organus – Kolegijos tarybą ir 
Akademinę tarybą bei įvairius komitetus ir darbo grupes bendriems Kolegijos klausimams spęsti; 
 15.4. gauti būtinus materialinius, finansinius ir realiuosius išteklius studijų bazės 
plėtrai ir studijų kokybei užtikrinti; 
 15.5. plėtoti bendradarbiavimo ryšius su kitomis mokslo ir studijų institucijomis, 
socialiniais partneriais, alumnais ir kitais išoriniais socialiniais dalininkais; 
 15.6. gauti informaciją ir konsultuotis su Kolegijos administracija ir atskirais 
padaliniais studijų ir mokslo organizavimo, studijų kokybės užtikrinimo, stebėsenos vykdymo, 
projektų rengimo ir įgyvendinimo, apskaitos ir finansų tvarkymo, darbuotojų ir studentų saugos, 
ūkinių ir socialinių problemų sprendimo klausimais; 
 15.7. inicijuoti Kolegijos paraiškas dalyvauti įvairiuose šalies ir tarptautiniuose 
projektuose, ES struktūrinės paramos programose; 
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 15.8. organizuoti ir vykdyti įvairius mokslo ir kultūrinius renginius (konferencijas, 
susitikimus, šventes ir kt.); 
 15.9. Fakulteto tarybos ir dekano vardu reikšti Fakulteto nuomonę apie svarstymui 
pateiktus Kolegijos vidinių teisės, strateginių ir kt. dokumentų projektus.  

 
 

IV SKYRIUS 
FAKULTETO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

16. Fakulteto veiklą organizuoja Fakulteto taryba ir dekanas. 
17. Fakultetas rengia ir įgyvendina Fakulteto strateginius, metinius planus ir užtikrina 

planuose numatytų priemonių įgyvendinimą.  
18. Rengia Fakulteto veiklos ataskaitas, kurias tvirtina Fakulteto taryba, pateikia 

direktoratui pagal numatytą planą vadovybinės vertinamosios analizės išvadas. 
19. Fakultete periodiškai organizuojami Fakulteto dekanato, Fakulteto tarybos, 

Fakulteto katedrų ir Fakulteto bendruomenės posėdžiai. 
20. Fakultete valdomi ir apskaitomi dokumentai (bylos) priskirti pagal Dokumentacijos 

planą.  
21.  Fakulteto veiklos nuostatus ir jų pakeitimus, aprobuotus Fakulteto taryboje, 

tvirtina Akademinė taryba. 
22. Fakulteto padalinių veiklos ir darbuotojų pareiginiai nuostatai rengiami 

vadovaujantis šiais veiklos nuostatais, kitais Kolegijos norminiais dokumentais ir tvirtinami 
Kolegijos direktoriaus įsakymu. 
 

___________________ 
 
 
Aprobuota 
VTF tarybos posėdyje  
(2020-06-29 protokolas Nr. VT-4-13) 
 
Aprobuota 
SPF tarybos posėdyje  
(2020-06-23 protokolas Nr. S4-9) 
 
Suderinta 
Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai  Teisininkas 
 
Danutė Valentienė   Pavelas Šegurovas  
2020-08-20    2020-07-31 
 
 


