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Akademinė taryba vykdė veiklas ir funkcijas, tiesiogiai nurodytas ar išplaukiančias iš Vilniaus 

kolegijos Statuto, bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos įstatymų pakeitimus, kurie reglamentuoja 

aukštųjų mokyklų valdymo organų veiklą. 

Akademinė taryba metus pradėjo ir baigė būdama pilnos sudėties (1 priedas). 2019 m. Vilniaus 

kolegijos Akademinės tarybos sudėtis mažai keitėsi  – Studentų atstovybės 2019 m. vasario 28 d. 

teikimu buvo pakeisti septyni Akademinės tarybos nariai, atstovaujantys studentus. Atnaujinta 

Akademinės tarybos sudėtis paskelbta Vilniaus kolegijos 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-92. Verslo 

vadybos fakultete, pasibaigus Akademinės tarybos narės Danutės Rasimavičienės darbo santykiams su 

Vilniaus kolegija, įvyko nauji rinkimai fakultete ir vietoje jos į Akademinę tarybą išrinkta Neringa 

Miniotienė. Atnaujinta Akademinės tarybos sudėtis paskelbta Vilniaus kolegijos direktoriaus 2019 m. 

gegužės 3 d. įsakymu Nr. V- 164. Akademinės tarybos pirmininke nuo 2017 m. toliau dirbo lekt. 

Ramunė Vanagaitė. Akademinėje taryboje savo funkcijas vykdė dvi komisijos: Studijų (pirmininkė  – 

lekt. Eilda Aršavskienė) ir Kokybės (pirmininkė – doc. dr. Aušra Liučvaitienė). 

Akademinė taryba vykdė bendrųjų akademinių ir kitų klausimų tiesiogiai susijusių su Kolegijos 

akademine veikla, kolegialų aptarimą jiems įgyvendinti, reikalingų teisės aktų priėmimą, jų atitikimą 

Kolegijos misijai, veiklos tikslams, uždaviniams ir principams, bendriesiems akademiniams 

interesams. 

Akademinė taryba priėmė sprendimus aktualiais studijų, mokslo ir bendrųjų reikalų klausimais. 

Posėdžiai vyko 9 kartus ir buvo priimti 35 nutarimai. Vidutinis narių dalyvavimo posėdžiuose 

aktyvumas siekė 84 proc. (dėstytojų ir narių pagal pareigas aktyvumas - 96 proc., Studentų atstovybės 

– 48 proc.).   

Atskirų posėdžių svarbiausi nutarimai: 

2019 m. vasario 27 d. posėdyje (nutarimas Nr. ATN – 2) patvirtintas Vilniaus kolegijos konkursų eiti 

dėstytojų pareigas ir dėstytojų atestacijos tvarkos aprašas, svarstyta ir pritarta atnaujintiems dėstytojų 

pareigybių aprašams, pritarta PDF ketinamoms vykdyti „Socialinė pedagogikos“ ir „Kūno kultūros“ 

studijų programoms. 

2019 m. kovo 20 d. posėdyje (nutarimas Nr. ATN – 3) bendrame su Kolegijos Darbo taryba, išklausyta 

ir aptarta Vilniaus kolegijos 2018 m. veiklos ataskaita, patvirtintas bendras studijų vietų skaičius 2019 

m., patvirtintos Studentų priėmimo į Vilniaus kolegiją 2019 m. taisyklės. 

2019 m. balandžio 3 d. posėdyje (nutarimas Nr. ATN – 4) patvirtintas Vilniaus kolegijos grįžtamojo 

ryšio studijų kokybei tobulinti aprašas. Patvirtintos ATF, EIF, EKF, PDF, MTF, SPF, VVF Konkurso 

ir atestacijos komisijos.  
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2019 m. gegužės 8 d. posėdyje (nutarimas Nr. ATN – 5) patvirtintas atnaujintas Vilniaus kolegijos 

dėstytojų etatinio darbo krūvio sudarymo ir apskaitos tvarkos aprašas, kiti studijas reglamentuojantys 

dokumentai, pasibaigus Akademinės etikos komiteto narių kadencijai, sudarytas naujas Akademinės 

etikos komitetas, patvirtina Vilniaus kolegijos konkurso ir atestacijos komisija.  

2019 m. birželio 21 d. posėdyje (nutarimas Nr. ATN – 6) patvirtinti studijas reglamentuojančių 

dokumentų: Studijų rezultatų vertinimo tvarkos aprašo,  Studijų tvarkos, Studijų rezultatų įskaitymo 

tvarkos aprašo, Studijų programos ir studijų formos keitimo, išlaikant valstybės finansavimą tvarkos 

aprašo, Studentų įmokų nustatymo ir mokėjimo tarkos aprašo, punktų pakeitimai, patvirtintas 

Elektronikos ir informatikos fakulteto ketinamos vykdyti studijų programos „Kompiuterių inžinerija“ 

aprašas, patvirtinti Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto studijų programų „Įvaizdžio dizainas“ 

(6531PX012), „Kultūrinės veiklos vadyba“ (6531LX042), „Šokio pedagogika“ (6531MX005) studijų 

planų pakeitimai. 

2019 m. rugsėjo 30 d. posėdyje (nutarimas Nr. ATN – 7) paskelbta atnaujinta Vilniaus kolegijos tarybos 

sudėtis (dėl Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės naujo SA prezidento išrinkimo).  

2019 m. spalio 26 d. posėdyje (nutarimas Nr. ATN – 8) patvirtintas Studijų pagal individualų studijų 

tvarkaraštį tvarkos aprašas, Stojančiųjų į Vilniaus kolegiją 2021 metais konkursinių mokomųjų dalykų 

pagal studijų kryptis aprašas.  

2019 m. gruodžio 12 d. posėdyje (nutarimas Nr. ATN – 9), patvirtinti dokumentai: Užsieniečių 

priėmimo į Vilniaus kolegijos valstybės nefinansuojamas studijų  vietas 2020 m. tvarkos aprašas, 

Bendrųjų reikalavimų rašto darbams aprašas, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų 

ankstesnio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo Vilniaus kolegijoje tvarkos aprašas,    

patvirtinti studijas reglamentuojančių dokumentų pakeitimai (2020 m. Stojančiųjų į Vilniaus kolegijos 

kolegines studijų programas konkursinio balo sudarymo principų ir kriterijų aprašas, Stojančiųjų į Vilniaus 

kolegiją 2021 m. konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašas). 

 Akademinės tarybos posėdžių nutarimai skelbiami Kolegijos interneto puslapyje: 

https://www.viko.lt/kolegija/valdymas/akademine-taryba/.  

Akademinė taryba posėdžių metu daugiausia dėmesio skyrė studijas reglamentuojančių 

dokumentų svarstymui, studijų kokybės užtikrinimui. 2020 m. viena iš prioritetinių veiklos krypčių 

kokybės užtikrinimo srityje turėtų būti Kolegijos Kokybės vadovo atnaujinimas, siejant jį su 

atnaujintomis Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis bei įtraukiant 

atnaujintus veiklos procesų aprašus.  

Akademinės tarybos pirmininkė          Ramunė Vanagaitė 

_____________________ 
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1 priedas 

Vilniaus kolegijos Akademinė taryba 

2019 m. gruodžio 31 d. 

Vardas, Pavardė Atstovaujamas padalinys Paskyrimo/išrinkimo 

data 

Pirmininkė   

Ramunė Vanagaitė  Agrotechnologijų fakultetas 2017 m. gruodžio 7 d. 

Nariai   

dr. Nijolė Liepienė  Agrotechnologijų fakultetas 2017 m. gruodžio 7 d. 

Laimutė Milašienė Agrotechnologijų fakultetas 2018 m. balandžio 27 d. 

dr. Birutė Žygaitienė Menų ir kūrybinių technologijų 

fakultetas 

2017 m. gruodžio 7 d. 

Vita Sasanauskienė Menų ir kūrybinių technologijų 

fakultetas 

2017 m. gruodžio 7 d. 

Silvija Grušnienė Menų ir kūrybinių technologijų 

fakultetas 

2017 m. gruodžio 7 d. 

Jolanta Mačėnienė Elektronikos ir informatikos fakultetas 2017 m. gruodžio 7 d. 

dr. Irma Šileikienė Elektronikos ir informatikos fakultetas 2017 m. gruodžio 7 d. 

dr. Romanas Tumasonis Elektronikos ir informatikos fakultetas 2017 m. gruodžio 7 d. 

dr. Aušra Liučvaitienė Ekonomikos fakultetas 2017 m. gruodžio 7 d. 

Inga Pašiušienė Ekonomikos fakultetas 2018 m. gruodžio 10 d. 

Gitana Mečėjienė Ekonomikos fakultetas 2017 m. gruodžio 7 d. 

Vaiva Juškienė Pedagogikos fakultetas 2017 m. gruodžio 7 d. 

dr.Rita-Ilgūnė 

Martinelienė 

Pedagogikos fakultetas 2017 m. gruodžio 7 d. 

Elida Aršavskienė Pedagogikos fakultetas 2017 m. gruodžio 7 d. 

Birutė Gostevičienė Sveikatos priežiūros fakultetas 2017 m. gruodžio 7 d. 

dr. Ingrida Pumputienė Sveikatos priežiūros fakultetas 2017 m. gruodžio 7 d. 

dr. Milda Žukauskienė Sveikatos priežiūros fakultetas 2017 m. gruodžio 7 d. 

Nida Mačerauskienė Verslo vadybos fakultetas 2017 m. gruodžio 7 d. 

Neringa Miniotienė Verslo vadybos fakultetas 2019 m. gegužės 3 d. 

Alina Katunian Verslo vadybos fakultetas 2017 m. gruodžio 7 d. 

Nariai pagal pareigas   

dr. Žymantė 

Jankauskienė 

Vilniaus kolegijos direktorė 2017 m. gruodžio 7 d. 

Rita Liepuonienė Vilniaus kolegijos direktoriaus 

pavaduotoja studijoms 

2018 m. rugsėjo 14 d. 

dr. Nijolė Zinkevičienė Vilniaus kolegijos direktoriaus 

pavaduotoja mokslui ir partnerystei 

2018 m. rugsėjo 14 d. 

Studentų atstovai   

Liveta Alaveckaitė  

   

Vilniaus Kolegijos Studentų atstovybė 2019 m. kovo 1 d. 

Karolis Vasiliauskas Vilniaus Kolegijos Studentų atstovybė 2019 m. kovo 1 d. 

Algirdas Arlauskas Vilniaus Kolegijos Studentų atstovybė 2019 m. kovo 1 d. 

Kajus Gurčinas Vilniaus Kolegijos Studentų atstovybė 2019 m. kovo 1 d. 

Mantas Kalasauskas Vilniaus Kolegijos Studentų atstovybė 2019 m. kovo 1 d. 

Milana Juknaitė Vilniaus Kolegijos Studentų atstovybė 2019 m. kovo 1 d. 

Giedrius Gečys Vilniaus Kolegijos Studentų atstovybė 2019 m. kovo 1 d. 

_________________ 


