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Vilniaus kolegijos Akademinė taryba 2020  m. lapkričio 18 d. e-posėdyje (protokolas Nr. 

AT- 7)  n u t a r i a:   

1.   Vadovaudamasi Vilniaus kolegijos Statuto 36.2, 84 punktais, patvirtinti ir paskelbti Kolegijos 

direktoriaus įsakymu Stojančiųjų į Vilniaus kolegiją 2022 metais konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis 

sąrašą (pridedama). 

2. Vadovaudamasi Vilniaus kolegijos Statuto 102 punktu, patvirtinti atnaujintą Vilniaus kolegijos 

Akademinės etikos kodeksą ir paskelbti jį Vilniaus kolegijos direktoriaus įsakymu (pridedama). 

3. Vadovaudamasi Vilniaus kolegijos Statuto 36.2 punktu, patvirtinti ir paskelbti Kolegijos 

direktoriaus įsakymu Vilniaus kolegijos studijų krypčių vidinio kokybės užtikrinimo tvarkos aprašą 

(pridedama). 

4. Vadovaudamasi Vilniaus kolegijos statuto 23 punktu, skelbti iš dalies atnaujintą Kolegijos 

tarybą šios sudėties: 

Antanas Uršulis (KT pirmininkas) - UAB „DXC Technology Baltic“generalinis direktorius; 

Linas Kvedaravičius - Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, miesto plėtros komiteto 

pirmininkas; 

Rimantas Kvederas - UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“gamybos direktorius; 

Evalda Šiškauskienė - Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė; 

Algimantas Variakojis - KŪB „Verslo angelų fondas I” vykdantysis partneris; 

Stasys Bučys - Elektronikos ir informatikos fakulteto lektorius; 

Egidijus Grigūnas - Verslo vadybos fakulteto lektorius; 

dr. Dalia Kačinaitė – Vrubliauskienė - Pedagogikos fakulteto docentė; 

Nijolė Ružienė - Agrotechnologijų fakulteto mokslo taikomosios veiklos laboratorijos vedėja; 

Dovilė Liubinienė - Studijų tarnybos vadovė*; 

Karolis Vasiliauskas- SA Prezidentas. 

*Tarybos narys pradės eiti savo pareigas pasirašęs Akademinės tarybos patvirtintą Tarybos 

nario įsipareigojimą. 

 

5. Vadovaudamasi Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos darbo reglamento 18 punktu, 

patvirtinti iš dalies atnaujintą Kokybės komisiją ir paskelbti Kolegijos direktoriaus įsakymu:  

5.1. dr. Aušra Liučvaitienė, EKF dekanė, docentė – komisijos pirmininkė; 

5.2. Silvija Grušnienė, MTF lektorė; 

               5.3  Birutė Gostevičienė, SPF dekanė, lektorė; 

5.4. Vaiva Juškienė, PDF dekanė, lektorė;  



2 
 
                     5.5. Jolanta Mačėnienė, EIF lektorė; 

               5.6. Evelina Januškevič, EKF studentė 

5.7. Neringa Miniotienė, VVF lektorė; 

  5.8. Laimutė Milašienė, ATF lektorė. 

6. Vadovaudamasi  Vilniaus kolegijos Statuto 36.3, Vilniaus kolegijos konkursų eiti dėstytojų 

pareigas ir dėstytojų atestacijos tvarkos aprašo 13 ir 14 punktais, patvirtinti ir paskelbti Kolegijos 

direktoriaus įsakymu Sveikatos priežiūros fakulteto konkurso ir atestacijos komisiją šios sudėties: 

6.1. Birutė Gostevičienė, Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė – komisijos pirmininkė. 

6.2. dr. Rasa Stundžienė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto 

Slaugos katedros asistentė, VšĮ Šeškinės poliklinikos vyresnioji slaugytoja; 

6.3. dr. Ieva Eglė Jamontaitė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų 

instituto Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos katedros asistentė, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės 

Santaros klinikų Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centro kineziterapeutė; 

6.4. dr. Rūta Jankauskienė, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 

Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėja; 

6.5. Jurgita Kazlauskienė, Slaugos katedros lektorė, Sveiktos priežiūros fakulteto prodekanė; 

6.6. Vida Stankevičienė, Reabilitacijos katedros lektorė, Studijų organizavimo skyriaus 

vedėja; 

6.7. dr. Ingrida Pumputienė, Biomedicininės diagnostikos ir dietetikos katedros docentė, 

Biomedicininės diagnostikos ir dietetikos katedros vedėja; 

6.8. Lina Sirvydienė, Grožio terapijos katedros lektorė, katedros vedėja; 

6.9. Urtė Motiekaitytė, studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ SL20A gr., Sveikatos 

priežiūros fakultetas.  

 

7.  Patvirtini Vilniaus kolegijos garbės vardų suteikimo nuostatų 5 punkto pakeitimą, išdėstant 

jį taip: 

 5. Kolegijos bendruomenės garbės narys – asmuo svariai prisidėjęs prie Kolegijos plėtros 

strategijos įgyvendinimo, mokslo, studijų, meninės veiklos plėtojimo, turintis ne mažesnį kaip 10 metų 

darbo stažą Kolegijoje ar asmuo, atstovaujantis užsienio aukštajai  mokyklai ar(ir) kitai institucijai, turintis 

ne trumpesnę kaip 5 metų bendradarbiavimo su Kolegija patirtį. 

 

  

       

  Akademinės tarybos pirmininkė                                              Ramunė Vanagaitė 

 

  Akademinės tarybos posėdžio sekretorė                         Živilė Liudvinavičienė 

 

                                                                                                              
 

 


