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Vilniaus kolegijos Akademinė taryba 2021 m. birželio 16 d. posėdyje n u t a r i a: 

 

1. Vadovaudamasi Vilniaus kolegijos Statuto 47.3 punktu, pritarti VK direktorės   

dr.Žymantės Jankauskienės teikiamam kandidatui Andriui Guobai eiti Menų ir kūrybinių 

technologijų fakulteto prodekano pareigas iki VK direktorės įgaliojimų laikotarpio pabaigos.  

  

2. Vadovaudamasi Vilniaus kolegijos Statuto 122 punktu, pritarti Menų ir kūrybinių 

technologijų fakulteto dekanės teikiamam kandidatui Vyčiui Puronui eiti docento pareigas 2021–

2022 m. m. 

 

       3. Vadovaudamasi Vilniaus kolegijos Statuto 23 punktu, skelbti iš dalies atnaujintą 

Vilniaus kolegijos Tarybos sudėtį: 

 

• Kolegijos tarybos pirmininkas – Antanas URŠULIS, UAB „DXC Technology 

Baltic“  generalinis direktorius. 

• Kolegijos tarybos nariai: 

• Stasys BUČYS, Elektronikos ir informatikos fakulteto lektorius; 

• Egidijus GRIGŪNAS, Verslo vadybos fakulteto lektorius; 

• dr. Dalia KAČINAITĖ-VRUBLIAUSKIENĖ, Pedagogikos fakulteto docentė; 

• Linas KVEDARAVIČIUS, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, miesto 

plėtros komiteto pirmininkas; 

• Rimantas KVEDERAS, UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ gamybos 

direktorius; 

• Edita KOVALIOVA, Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės prezidentė; 

• Nijolė RUŽIENĖ, Agrotechnologijų fakulteto mokslo taikomosios veiklos 

laboratorijos vedėja; 

• Evalda ŠIŠKAUSKIENĖ, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė; 

• Algimantas VARIAKOJIS, KŪB „Verslo angelų fondas I“ vykdantysis partneris; 

• Dovilė LIUBINIENĖ, Studijų tarnybos vadovė. 

   

                  4. Vadovaudamasi Vilniaus kolegijos akademinės etikos kodekso 24.2 punktu, pritarti 

Studentų atstovybės teikiamiems kandidatams Faustui Juciūnui ir Živilei Pociūtei eiti Akademinės 

etikos komiteto narių pareigas ir teikti tvirtinti iš dalies atnaujintą Akademinės etikos komiteto sudėtį 

Vilniaus kolegijos direktoriaus įsakymu. 

  

          5. Patvirtinti dizaino studijų krypties studijų programų ne Europos Sąjungos ir Europos 

ekonominės erdvės šalių studentams vieno kredito kainą – 80 Eur. 
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           6. Vadovaudamasi Vilniaus kolegijos Statuto 36.2 ir 83 punktais, patvirtinti Vilniaus 

kolegijos studentų praktikų organizavimo tvarkos aprašą ir paskelbti jį Vilniaus kolegijos 

direktoriaus įsakymu. 

  

           7.  Vadovaudamasi Vilniaus kolegijos Statuto 36.2 ir 83 punktais, patvirtinti Vilniaus kolegijos 

studijų tvarkaraštį 2021–2022 m. m. ir paskelbti jį Vilniaus kolegijos direktoriaus įsakymu. 

  

            8. Vadovaudamasi Vilniaus kolegijos Statuto 86 ir 88 punktais, patvirtinti Stojančiųjų į 

Vilniaus kolegiją išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinio pripažinimo taisykles ir 

paskelbti jas Vilniaus kolegijos direktoriaus įsakymu. 

 

            9. Vadovaudamasi Vilniaus kolegijos Statuto 36.2 ir 83 punktais, patvirtinti Studijų pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašo 20.2 papunkčio  pakeitimą ir Studijų tvarkos 19.4 papunkčio pakeitimą. 

  

 

  

 

 

 

       Akademinės tarybos pirmininkė     Ramunė Vanagaitė 

 

       AT sekretorė                  Tatjana Einikienė 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


