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n u t a r i a:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 28.2.3. papunkčiu ir Vilniaus

kolegijos studijų krypčių vidinio kokybės užtikrinimo aprašo 18.2 punktu, patvirtinti ir skelbti Vilniaus

kolegijos direktoriaus įsakymu Pedagogikos fakulteto Socialinio darbo (6531IX007) studijų programos

atnaujintą studijų rezultatų aprašą.

2. Vadovaujantis Vilniaus kolegijos Atitikties mokslinių tyrimų etikai komiteto veiklos reglamento

11 ir 17 punktais teikia Vilniaus kolegijos direktoriui tvirtinti Atitikties mokslinių tyrimų etikai komitetą

šios sudėties:

Dr. Erika Kubilienė, Vilniaus kolegijos Mokslo skyriaus vedėja, Sveikatos priežiūros fakulteto

Medicinos technologijų ir dietetikos katedros docentė;

Dr. Brigita Janiūnaitė, Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir

menų fakulteto profesorė, mokslo grupės „Edukaciniai tyrimai“ pagrindinė tyrėja;

Dr. Eugenija Strazdienė, MTF Mados dizaino katedros profesorė;

Dr. Stasė Ustilaitė, PDF Edukologijos katedros docentė;

Dr. Milda Žukauskienė, SPF Reabilitacijos katedros katedros vedėja, docentė;

Dr. Kristina Semašonok, VVF Vadybos katedros docentė;

Dr. Gražina Palaitytė, ATF Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros vedėja, docentė;

Dr. Laura Gžegoževskė, EIF Programinės įrangos katedros vedėja, docentė;

Dr. Irena Danilevičienė, EKF  Apskaitos katedros vedėja, docentė.

3. Patvirtinti Vilniaus kolegijos Studijų pasiekimų vertinimo aprašo 31 punkto pakeitimą ir išdėstyti

jį taip:

31. Dėstytojas apie akademinio nesąžiningumo faktą iš savo tarnybinio el. pašto per vieną darbo

dieną turi pranešti fakulteto dekanui. Dekanas parengia teikimą direktoriui dėl drausminės nuobaudos

skyrimo ir apie akademinio nesąžiningumo faktą informuoja Akademinės etikos komitetą.   
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4. Patvirtinti Vilniaus kolegijos Bendrųjų studijų rašto darbų reikalavimų aprašo 3.1.1 papunkčio

pakeitimą ir išdėstyti jį taip:

Už nesąžiningą akademinį elgesį studentui taikomos poveikio priemonės, vadovaujantis Lietuvos

Respublikos įstatymais arba studijų tvarką Vilniaus kolegijoje reglamentuojančiais dokumentais.

5. Patvirtinti Vilniaus kolegijos Bendrųjų studijų rašto darbų reikalavimų aprašo 3.2. skyriaus

pakeitimus ir papildomą 8 priedą (pridedama).

6. Patvirtinti Vilniaus kolegijos baigiamųjų darbų (projektų) rengimo ir gynimo tvarkos aprašo 1

lentelės 6 punkto pakeitimą ir išdėstyti jį taip:

BD vadovas, nustatęs plagiato faktą, iš savo tarnybinio el. pašto per vieną darbo dieną turi informuoti

fakulteto dekaną, katedros vedėją ir studentą pridėdamas sutapties ataskaitą. Dekanas parengia teikimą

direktoriui dėl studento šalinimo iš Kolegijos ir apie plagiato faktą informuoja Akademinės etikos

komitetą.  

 Akademinės tarybos pirmininkė                                             Ramunė Vanagaitė

 Akademinės tarybos sekretorė          Tatjana Einikienė
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