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2022 M. PIRMO PUSMEČIO 

VILNIAUS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS 

 

POSĖDŽIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Tema 

Klausimą rengiantis 

asmuo 
Data 

1.  

1. 2022 m. I pusmečio AT posėdžių 

plano svarstymas ir tvirtinimas. 

AT pirmininkė 

Ramunė Vanagaitė 
2022 m. sausio 18 -21 d. 

(e. posėdis) 

 

2.Užsieniečių priėmimo į Vilniaus 

kolegijos valstybės nefinansuojamas 

studijų vietas 2022 m. tvarkos aprašo 

svarstymas ir tvirtinimas. 

Studijų tarnybos 

studentų priėmimo 

koordinatorė 

Daiva Lesickienė 

2.  

1. Vilniaus kolegijos kokybės vadovo 

pakeitimų svarstymas ir tvirtinimas.  

Direktorė 

dr. Žymantė 

Jankauskienė 

2022 m. vasario 9 d. 

 

2. Vykdomų studijų programų 

atnaujinimų, pokyčių teikimas (pagal 

poreikį). 

Fakultetų dekanai 

3. Vilniaus kolegijos tarybos narių 

rinkimų tvarkos aprašo pakeitimų 

svarstymas ir tvirtinimas. 

AT pirmininkė 

Ramunė Vanagaitė 

4. Kandidatų kėlimo į naujai sudaromą 

Kolegijos tarybą laikotarpio 

paskelbimas (Vilniaus kolegijos 

darbuotojų). 

AT pirmininkė 

Ramunė Vanagaitė 

3.  

1. Vilniaus kolegijos 2021 m. metinės 

veiklos ataskaitos teikimas. 

(Bendruomenės  posėdis) 

Direktorė 

dr. Žymantė 

Jankauskienė 

2022 m. kovo 23 d. 

 

2. Akademinės tarybos metinės 

veiklos ataskaitos teikimas. 

 

AT pirmininkė 

Ramunė Vanagaitė  

3. Dėstytojų akademinę veiklą 

reglamentuojančių dokumentų 

pakeitimų svarstymas ir tvirtinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja studijoms 

Rita Liepuonienė 

4. Fakultetų konkursų ir atestacijos 

komisijų pakeitimų (pagal poreikį) 

tvirtinimas. 

Fakultetų tarybų 

pirmininkai 

5.Viešo konkurso eiti Kolegijos 

tarybos nario pareigas (Kolegijos 

personalui nepriklausančių kandidatų) 

skelbimas.* 

AT pirmininkė 

Ramunė Vanagaitė 

4.  

1. Vilniaus kolegijos taikomųjų 

mokslinių tyrimų, eksperimentinės 

plėtros ir meno veiklos programos 

svarstymas ir tvirtinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja mokslui ir 

partnerystėms 

dr. Nijolė Zinkevičienė 

2022 m. balandžio 6 d. 
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2. Vilniaus kolegijos socialinės 

atsakomybės gairių svarstymas ir 

tvirtinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja mokslui ir 

partnerystėms 

dr. Nijolė Zinkevičienė 

3. Vilniaus kolegijos bendro studijų 

vietų skaičiaus 2022 m. svarstymas ir 

tvirtinimas. 

Studentų priėmimo 

organizavimo vadovė 

Anželika 

Slimanavičienė 

4. Studentų priėmimo į Vilniaus 

kolegiją 2022 m. taisyklių svarstymas 

ir tvirtinimas. 

Studentų priėmimo 

organizavimo vadovė 

Anželika 

Slimanavičienė 

5.  

1. Studijų veiklą reglamentuojančių 

dokumentų svarstymas ir tvirtinimas. 

Studijų tarnybos vadovė 

Dovilė Liubinienė 

 
2022 m. gegužės 18 d. 

 
2. Kolegijos personalui 

nepriklausančių kandidatų eiti 

Kolegijos tarybos nario pareigas 

rinkimas.* 

AT pirmininkė 

Ramunė Vanagaitė 

6.  

Vilniaus kolegijos savianalizės 

suvestinės teikimas* 

Direktorė 

dr. Žymantė 

Jankauskienė 2022 m. birželio 8 d.  

Naujai sudaromos Kolegijos tarybos 

sudėties paskelbimas* 

AT pirmininkė 

Ramunė Vanagaitė 

7.  

Kitų klausimų, susijusių su akademine 

veikla, svarstymas pagal einamąjį 

poreikį. 

AT pirmininkė 

Ramunė Vanagaitė 
2022m. eigoje  

 

*posėdžio data gali būti tikslinama 

_____________________ 

 

 
 


