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Eil. 

Nr.  
Veiklos pobūdis  Laukiami rezultatai  Data  Atsakingi asmenys  Žmogiškieji ištekliai 

1. 1. Studijų grafikų 2021–2021 m.  

m. svarstymas.  

Pritarta studijų grafikams  

2021–2021 m. m. ir teikiama 

dekanei tvirtinti.  

2021-08-30 Tarybos pirmininkas  

R. Juknevičius  
Dekanė I. Vaičiulytė  

Fakulteto tarybos nariai  
  

2. 1. Turizmo ir viešbučių studijų 

programos savianalizės suvestinės 

neteikimo Studijų kokybės 

vertinimo centrui svarstymas 

1. Pritarta neteikti Turizmo ir 

poilsio studijų krypties savianalizės 

suvestinės išoriniam vertinimui. 

2. Studijų programą Turizmas ir 

viešbučiai išregistruoti, kai baigs 

visi kryptyje studijuojantys 

studentai. 

2021-09-09 Tarybos pirmininkas  

R. Juknevičius  
Verslo ir apskaitos 

katedros vedėja  

E. Jonuškienė 

Fakulteto tarybos nariai  
  

3. 1. Fakulteto tarybos posėdžių plano 

svarstymas.  

Patvirtintas fakulteto tarybos 

posėdžių planas.  

2021-09-22 Tarybos pirmininkas  

R. Juknevičius  

Fakulteto tarybos nariai  
  

4. 1. Elektros inžinerijos studijų 

krypties išorinio vertinimo 

rekomendacijų įgyvendinimo plano 

svarstymas 

Pritarta Elektros inžinerijos studijų 

krypties išorinio vertinimo 

rekomendacijų įgyvendinimo 

planui. 

2021-10-22 Inžinerijos mokslų 

katedros vedėjas  

S. Palepšaitis  

Fakulteto tarybos nariai  
 

2. Transporto inžinerijos studijų 

krypties išorinio vertinimo 

rekomendacijų įgyvendinimo plano 

svarstymas 

Pritarta Transporto inžinerijos 

studijų krypties išorinio vertinimo 

rekomendacijų įgyvendinimo 

planui. 

Transporto inžinerijos 

katedros vedėjas  

R. Juknevičius  

5. 1. Atnaujinto Autotransporto 

elektronikos studijų programos 

aprašo svarstymas 

Pritarta atnaujintam Autotransporto 

elektronikos studijų programos 

aprašui ir teikti Akademinei tarybai. 

2021-11-19 Inžinerijos mokslų 

katedros vedėjas  

S. Palepšaitis  

Fakulteto tarybos nariai  
  
  
  



2. Tarptautinio verslo studijų 

programos savianalizės suvestinės 

svarstymas 

Pritarta Tarptautinis verslas studijų 

programos savianalizės suvestinei 

ir teikiama Studijų kokybės 

vertinimo centrui. 

Verslo ir apskaitos 

katedros vedėja  

E. Jonuškienė 

6. 1. Leidinio „Statybos studijų 

programos baigiamojo projekto 

rengimo metodinės 

rekomendacijos“ svarstymas 

Pritarta leidinio „Statybos studijų 

programos baigiamojo projekto 

rengimo metodinės 

rekomendacijos“ leidybai. 

2022-01-14 Inžinerijos mokslų 

katedros vedėjas 

S. Palepšaitis  

Fakulteto tarybos nariai  
  
  
  

7. 1. Gamybos ir logistikos vadybos 

studijų programos dalinio 

atnaujinimo svarstymas  

 

Pritarta atnaujintam Gamybos ir 

logistikos vadybos studijų 

programos aprašui ir teikiama 

Akademinei tarybai. 

2022-02-11 Vadybos ir  

komunikacijos katedros  
vedėja J. Macienė 

Fakulteto tarybos nariai  
  

 

2. Įmonių ir įstaigų administravimo 

studijų programos dalinio 

atnaujinimo svarstymas 

 

Pritarta atnaujintam Įmonių ir 

įstaigų administravimo studijų 

programos aprašui ir teikiama 

Akademinei tarybai. 

3. Organizacijos komunikacijos ir 

rinkodaros studijų programos 

dalinio atnaujinimo svarstymas 

Pritarta atnaujintam Organizacijos 

komunikacijos ir rinkodaros studijų 

programos aprašui ir teikiama 

Akademinei tarybai. 

8. 1. Fakulteto 2021 metų veiklos 

ataskaitos svarstymas. 

Patvirtinta fakulteto 2021 metų 

veiklos ataskaita 

2022-03-18 Dekanė I. Vaičiulytė Fakulteto bendruomenė 

9. 1. Verslo ir technologijų fakulteto 

strateginio veiklos plano 2022–

2024 m. svarstymas 

Pritarta Verslo ir technologijų 

fakulteto strateginiam veiklos 

planui 2022–2024 m.  

2022-04-01 Dekanė I. Vaičiulytė 

Tarybos pirmininkas  

R. Juknevičius  

Fakulteto tarybos nariai  
  

 

10. 1. Fakulteto dėstytojų, 

besirengiančių atestacijai už 

kadenciją ir pareigoms veiklos 

rezultatų vertinimas. 

Patvirtinti dėstytojų veiklos per 

kadenciją rezultatai ir teikiami 

Dėstytojų atestacijos ir priėmimo 

komisijai.  

2022 m. 

balandis (pagal 

ŠVK atestacijos 

planą)  

Tarybos pirmininkas  

 R. Juknevičius 
  
  

Fakulteto tarybos nariai 

dėstytojai, dalyvaujantys 

atestacijoje, Katedrų 

vedėjai 

11. 1. Dėstytojų mokslinio ir metodinio 

darbo pagal individualius dėstytojų 

veiklos planus ir veiklos ataskaitas 

vertinimo rezultatų svarstymas.  

Patvirtinti dėstytojų mokslinio ir 

metodinio darbo pagal 

individualius dėstytojų veiklos 

planus ir veiklos ataskaitas 

vertinimo rezultatai.  

2022-06-10  Tarybos pirmininkas  
R. Juknevičius 
Katedrų vedėjai  

Fakulteto tarybos nariai  

 

Fakulteto Tarybos pirmininkas              Remigijus Juknevičius     


