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2021-2022 studijų metų veikla 

 

Posėdžiai: 

1. 2021-09-15 6. 2022-03-02 

2. 2021-11-24 7. 2022-03-30 

3. 2021-12-15 8. 2022-04-13 

4. 2022-01-19 9. 2022-05-18 

5. 2022-02-25 10. 2022-08-31 

 

Nutarimai: 

1. 2021m. rugsėjo 15 d. nutarimas ATN-19 „Dėl Šiaulių valstybinės kolegijos akademinės 

tarybos 2021–2022 studijų metų posėdžių plano patvirtinimo”. 

2. 2021m. lapkričio 25 d. nutarimas ATN-20 „Dėl Šiaulių valstybinės kolegijos atitikties 

mokslinių tyrimų etikai komiteto veiklos reglamento patvirtinimo”. 

3. 2021m. lapkričio 25 d. nutarimas ATN-21 „Dėl Šiaulių valstybinės kolegijos intelektinės 

nuosavybės valdymo, naudojimo ir disponavimo taisyklių patvirtinimo”. 

4. 2021 m. gruodžio 16 d. nutarimas ATN-22 „Dėl Šiaulių valstybinės kolegijos aštunto 

leidimo kokybės vadovo patvirtinimo”. 

5. 2021 m. gruodžio 20 d. nutarimas ATN-23 „Dėl atnaujinto Autotransporto elektronikos 

studijų programos aprašo patvirtinimo”. 

6. 2021m. gruodžio 20 d. nutarimas ATN-24 „Dėl Akademinės tarybos 2017 m. rugsėjo 27 

d. Nutarimo Nr. ATN-37 „Dėl Šiaulių valstybinės kolegijos tarybos sudėties skelbimo“ 

pakeitimo”. 

7. 2022 m. sausio 19 d. nutarimas ATN-1 „Dėl Šiaulių valstybinės kolegijos metinės studijų 

kainos 2022 m. patvirtinimo”. 

8. 2022 m. sausio 19 d. nutarimas ATN-2 „Dėl Akademinės tarybos 2010 m. lapkričio 29 d. 

nutarimo Nr. ATN-6 „Dėl Šiaulių valstybinės kolegijos atributikos naudojimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”. 

9. 2022 m. kovo 3 d. nutarimas ATN-3 „Dėl atnaujinto Kineziterapijos studijų programos 

aprašo patvirtinimo”. 

10. 2022 m. kovo 4 d. nutarimas ATN-4 „Dėl atnaujinto Gamybos ir logistikos vadybos studijų 

programos aprašo patvirtinimo”. 



11. 2022 m. kovo 4 d. nutarimas ATN-5 „Dėl atnaujintos Įmonių ir įstaigų administravimo 

studijų programos nauju pavadinimu „Įmonių ir įstaigų vadyba“ aprašo patvirtinimo”. 

12. 2022 m. kovo 4 d. nutarimas ATN-6 „Dėl Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir 

technologijų fakulteto Organizacijos komunikacijos ir rinkodaros studijų programos 

atnaujinto studijų plano patvirtinimo”. 

13. 2022 m. kovo 7 d. nutarimas ATN-7 „Dėl Šiaulių valstybinės kolegijos stojančiųjų 

priėmimo 2022 metais taisyklių patvirtinimo”. 

14. 2022 m. kovo 7 d. nutarimas ATN-8 „Dėl užsieniečių priėmimo į Šiaulių valstybinę 

kolegiją 2022 metais taisyklių patvirtinimo”. 

15. 2022 m. kovo 18 d. nutarimas ATN-9 „Dėl ketinamos vykdyti Odontologinės priežiūros 

studijų programos aprašo patvirtinimo ir teikimo akreditavimui”. 

16. 2022 m. kovo 31 d. nutarimas ATN-10 „Dėl Akademinės tarybos 2011 m. gegužės 3 d. 

nutarimo Nr. ATN-29 „Dėl Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

atestavimo ir konkursų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”. 

17. 2022 m. balandžio 1 d. nutarimas ATN-11 „Dėl Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojų 

atestacijos ir priėmimo komisijos 2022 m. sudarymo”. 

18. 2022 m. balandžio 1 d. nutarimas ATN-12 „Dėl Akademinės tarybos 2012 m. vasario 24 

d. nutarimo Nr. ATN-11 „Dėl Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojų taikomosios 

mokslinės veiklos vertinimo aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios”. 

19. 2022 m. balandžio 14 d. nutarimas ATN-13 „Dėl Šiaulių valstybinės kolegijos studijų 

vietų, į kurias 2022 metais priimami studentai, skaičiaus patvirtinimo”. 

20. 2022 m. balandžio14 d. nutarimas ATN-14 “Dėl Šiaulių valstybinės kolegijos devinto 

leidimo kokybės vadovo patvirtinimo”. 

21. 2022 m. gegužės 20 d. nutarimas ATN-15 „Dėl Šiaulių valstybinės kolegijos 2022–2023 

studijų metų kalendoriaus patvirtinimo”. 

22. 2022 m. gegužės 20 d. nutarimas ATN-16 „Dėl Akademinės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 

d. nutarimo Nr. ATN-35 „Dėl Šiaulių valstybinės kolegijos studijų nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo. 

23. 2022 m. gegužės 23 d. nutarimas ATN-17 „Dėl atnaujinto Socialinio darbo studijų 

programos aprašo patvirtinimo”. 

24. 2022 m. gegužės 24 d. nutarimas ATN-18 „Dėl atnaujinto Bendrosios praktikos slaugos 

studijų programos aprašo patvirtinimo”. 

25. 2022 m. rugpjūčio 31 d. nutarimas ATN-19 „Dėl Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir 

technologijų fakulteto Įmonių ir įstaigų vadybos studijų programos atnaujinto studijų plano 

patvirtinimo”. 

26. 2022 m. rugpjūčio 31 d. nutarimas ATN-20 „Dėl Akademinės tarybos 2017 m. rugpjūčio 

30 d. nutarimo Nr. ATN-35 „Dėl Šiaulių valstybinės kolegijos studijų nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo”.  

 

 

Ataskaitą parengė                AT pirmininkė dr. Lina Garšvė 


