
2012 - 2017 M. AKADEMINĖS TARYBOS 
POSĖDŽIŲ NUTARIMAI 

 
 
 
2012 m. sausio 31 d.  
Posėdžio metu nutarta: pritarti Annos Limanovskajos, direktoriaus pavaduotojos akademinei veiklai, 
lektorės, kandidatūrai Akademinės tarybos pirmininke, dr. Gražinos Strazdienės, Technikos fakulteto 
dekanės, lektorės, kandidatūrai Akademinės tarybos pirmininko pavaduotoja; skirti Nidą 
Kalinauskienę, Studijų tarnybos specialistę, Akademinės tarybos sekretore. Nutarta tvirtinti Dizaino, 
Statybos, Petro Vileišio geležinkelio transporto ir Technikos fakultetų 2010-2011 studijų metų 
veiklos savianalizės ataskaitas. Patvirtintas studijų programų, į kurias numatoma 2012-2013 studijų 
metais priimti studentus, sąrašas. Priimti kiti nutarimai. 
 
2012 m. kovo 30 d.  
Posėdžio metu pritarta Kolegijos veiklos ataskaitai (2010 - 2011 studijų metai). Nutarta teikti 
akreditavimui Studijų kokybės vertinimo centrui Elektronikos ir elektros inžinerijos krypties studijų 
programą ,,Automobilių elektronikos sistemos" ir Mechanikos inžinerijos krypties studijų programą 
,,Mašinų mechanizmų modeliavimas". Patvirtintos studijų kainos 2012-2013 studijų metams. 
 
2012 m. balandžio 13 d.  
Elektroninio posėdžio metu patvirtintos šių dokumentų naujos redakcijos: Egzaminų (peržiūrų) ir 
įskaitų pakartotinių laikymų bei akademinių skolų likvidavimo tvarkos aprašas, Mokėjimų už studijas 
tvarkos aprašas, Studentų perkėlimo į laisvas valstybės finansuojamas studijų vietas tvarkos aprašas, 
Kolegijos dėstytojų pedagoginio darbo krūvio sudarymo tvarkos aprašas ir Studijų nuostatai. 2012 m. 
balandžio 2 d. kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-180 ,,Dėl kolegijos Akademinės tarybos naujo 
nario", į tarybos sudėtį įtraukta Kotryna Stasiukynaitė, kolegijos studentė, Studentų atstovybės 
prezidentė, vietoj Monikos Palionytės. 
 
2012 m. gegužės 25 d.  
Elektroninio posėdžio metu nutarta: įvertinus Kolegijos tarybos pateiktus siūlymus dėl statuto naujos 
redakcijos ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo ir papildymo 
įstatymo 24 straipsniu, pritarti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos statuto naujai redakcijai ir 
teikti ją tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei. 
 
2012 m. birželio 12 d.  
Posėdžio metu nutarta: patvirtinti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos tarybos narių atrinkimo, 
skyrimo ir atšaukimo tvarkos aprašą, Viešo konkurso eiti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos 
tarybos nario pareigas skelbimo tekstą, viešą konkursą skelbti kolegijos interneto tinklapyje per 
penkias darbo dienas po kolegijos statuto paskelbimo Valstybės žiniose. 
 
2012 m. rugpjūčio 28 d.  
Posėdžio metu patvirtintas Akademinės tarybos darbo reglamentas. Nutarta Fotografijos 
technologijos ir Interaktyviojo dizaino katedras apjungti į Medijų katedrą. Kalbų katedrą priskirti 
Dizaino fakultetui, Socialinių mokslų katedrą - Statybos fakultetui, Tiksliųjų mokslų katedrą - 
Technikos fakultetui. Priimti kiti nutarimai. 
 
2012 m. spalio 10 d.  
Elektroninio posėdžio metu patvirtinti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos reikalavimai 
dėstytojams kandidatams į fakulteto tarybos narius. 
 
 



2012 m. gruodžio 31 d.  
Elektroninio posėdžio metu patvirtinta: Akademinių skolų likvidavimo tvarkos aprašas, Nuolatinę 
privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas 
sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašas, Kokybės politika, Kolegijos kokybės tikslai 
ir jų vertinimo kriterijai (rodikliai), Mokėjimų už studijas tvarkos aprašo nauja redakcija, Už studijas 
sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo nauja redakcija, Kolegijos studijų administravimo 
dokumentų formos. 
 
2013 m. sausio 31 d.  
Posėdžio metu patvirtinta: Dizaino, Statybos, Petro Vileišio geležinkelio transporto ir Technikos 
fakultetų 2011-2012 studijų metų veiklos savianalizės ataskaitos; pagal kolegijos įgyvendinamą 
projektą „Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos „Interjero dizaino“, „Statybos“ ir „Vežimo kelių 
transportu vadybos“ studijų programų tarptautiškumo skatinimas“ (projekto Nr. VP1-2.2.-ŠMM-07-
K-02-033) atnaujintos studijų programos; Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašas; Akademinių grupių indeksavimo tvarka; 
Baigiamojo darbo rengimo, vertinimo ir saugojimo tvarkos aprašas; Praktikų organizavimo tvarkos 
aprašo nauja redakcija; Studentų rotacijos tvarkos aprašo nauja redakcija; Studijų nuostatų nauja 
redakcija; Studijų programų, į kurias numatoma priimti studentus 2013-2014 studijų metais, sąrašas. 
 
2013 m. vasario 28 d.  
Elektroninio posėdžio metu nutarta teikti akreditavimui Studijų kokybės vertinimo centrui Energijos 
inžinerijos krypties studijų programą ,,Atsinaujinanti energetika". 
 
2013 m. kovo 26 d.  
Elektroninio posėdžio metu nutarta teikti akreditavimui Studijų kokybės vertinimo centrui Sausumos 
transporto inžinerijos krypties studijų programą ,,Automobilių techninis eksploatavimas", patvirtinti 
Rašto darbų bendrieji reikalavimai. 
 
2013 m. balandžio 10 d.  
Studentų atstovybė į Akademinės tarybos sudėtį skyrė Mantą Kinderį, kolegijos studentą, Studentų 
atstovybės prezidentą, ir Konstantiną Judką, kolegijos studentą, vietoj Kotrynos Stasiukynaitės ir 
Martyno Lazausko. Posėdžio metu nutarta į Kolegijos tarybos sudėtį įtraukti Studentų atstovybės 
prezidentą Mantą Kinderį vietoj Kotrynos Stasiukynaitės. Priimti kiti nutarimai. 
 
2013 m. birželio 10 d.  
Posėdžio metu patvirtintos šių dokumentų naujos redakcijos: Studijų nuostatai, Fakulteto nuostatai, 
Akademinių skolų likvidavimo tvarkos aprašas ir Studentų perkėlimo į laisvas valstybės 
finansuojamas studijų vietas tvarkos aprašas; patvirtinti Katedros nuostatai. 
 
2013 m. rugpjūčio 29 d.  
Posėdžio metu nutarta siūlyti kolegijos Tarybai patvirtinti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos 
direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo projektą, patvirtinti 
Kandidatūrų į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Tarybą kėlimo, rinkimo, skyrimo ir 
atšaukimo tvarkos aprašą. 
 
2013 m. lapkričio 6 d.  
Posėdžio metu nutarta pritarti kandidatės Liucijos Nijolės Kikutienės tinkamumui eiti kolegijos 
direktoriaus pareigas ir pagal Kolegijos statuto 60.9 punktą teikti siūlymą Kolegijos tarybai. 
 
2014 m. sausio 29 d.  
Posėdžio metu patvirtinta: Dizaino, Statybos, Petro Vileišio geležinkelio transporto ir Technikos 
fakultetų 2012-2013 studijų metų veiklos savianalizės ataskaitos; Studijų programų, į kurias 



numatoma priimti stojančiuosius 2014-2015 studijų metais, sąrašas; Studentų priėmimo į Vilniaus 
technologijų ir dizaino kolegiją 2014 ir 2015 metais sąlygos; Mokėjimų už studijas tvarkos aprašo 
nauja redakcija; Studentų perkėlimo į laisvas valstybės finansuojamas studijų vietas tvarkos aprašo 
nauja redakcija; Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos semestrinių žiniaraščių įforminimo 
tvarka; Stipendijų skyrimo ir kitos paramos studentams teikimo nuostatų nauja redakcija; Studentų 
priėmimo į kolegiją 2016 m. sąlygos. Nutarta teikti Kolegijos tarybai tvirtinti studijų programų kainas 
2014-2015 studijų metams; tvirtinti studijų programų Fotografijos technologija, Mechaninių 
technologijų inžinerija, Geležinkelio transporto inžinerija, Statyba, Elektros ir automatikos inžinerija 
Neformaliu ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų ir vertinimo ir pripažinimo metodikas.  
 
2014 m. kovo 20 d.  
Posėdžio metu nutarta patvirtinti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos konkursų dėstytojų 
pareigoms eiti organizavimo ir dėstytojų atestacijos tvarkos aprašą, Vilniaus technologijų ir dizaino 
kolegijos dėstytojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašą. 
 
2014 m. balandžio 2 d.  
Posėdžio metu nutarta kreiptis į Kolegijos tarybą dėl studijų kainos studentams, keičiantiems 
Gamybos vadybos studijų programą. 
 
2014 m. gegužės 8 d.  
Studentų atstovybė į Akademinės tarybos sudėtį skyrė Dmitrijų Makarovą, kolegijos studentą, vietoj 
Konstantino Judkos. Posėdžio metu patvirtinta: Studentų rotacijos tvarkos aprašo nauja redakcija, Už 
studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo nauja redakcija, Mokėjimų už studijas 
tvarkos aprašo nauja redakcija, Kolegijoje organizuojamos edukacinės veiklos tvarkos aprašas, 
Kolegijos dėstytojų pedagoginio darbo krūvio sudarymo tvarkos aprašo nauja redakcija, Dėstytojų 
akademinės veiklos vertinimo už kadenciją fakultete tvarkos aprašas.  
 
2014 m. rugsėjo 30 d.  
Posėdžio metu nutarta pritarti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos 2008-2013 m. veiklos 
savianalizės suvestinei. Priimti kiti nutarimai. 
 
2014 m. lapkričio 24 d.  
Posėdžio metu Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos konkursų dėstytojų pareigoms eiti 
organizavimo ir dėstytojų atestacijos tvarkos aprašas pripažintas netekusiu galios nuo 2014 m. 
lapkričio 24 d. Naują aprašą numatyta parengti iki artimiausio konkurso dėstytojų pareigoms eiti 
organizavimo pradžios, bet ne vėliau nei iki 2015 m. kovo 1 d. 
 
2015 m. sausio 30 d.  
Posėdžio metu nustatytas mažiausias stojamasis balas 2015 metais stojantiesiems į kolegiją - 0,8; 
patvirtinta: Mokėjimų už studijas tvarkos aprašo nauja redakcija, Studijų pagal individualų grafiką 
tvarkos aprašas, Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašo nauja redakcija, Dizaino, Statybos, Petro 
Vileišio geležinkelio transporto ir Technikos fakultetų 2013-2014 studijų metų veiklos savianalizės 
ataskaitos, Studijų programų sąrašas, į kurias bus priimami stojantieji 2015-2016 studijų metais. 
Priimti kiti nutarimai. 
 
2015 m. vasario 26 d.  
Studentų atstovybė į Akademinės tarybos sudėtį skyrė Tomą Pocevičių, kolegijos studentą, Studentų 
atstovybės prezidentą, ir Neringą Stasiulytę, kolegijos studentę vietoj Manto Kinderio ir Dmitrijaus 
Makarovo. Posėdžio metu nutarta į Kolegijos tarybos sudėtį įtraukti Studentų atstovybės prezidentą 
Tomą Pocevičių vietoj Manto Kintederio. Posėdžio metu patvirtinta: Vilniaus technologijų ir dizaino 
kolegijos konkurso dėstytojų pareigoms eiti nuostatų nauja redakcija, Nuolatinę privalomąją pradinę 
karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos 



dalies kompensavimo tvarkos aprašo nauja redakcija, Studijų nuostatų nauja redakcija, Rašto darbų 
bendrieji reikalavimai, Priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją 2017 metais sąlygos. 
 
2015 m. birželio 19 d.  
Posėdžio metu patvirtinta: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos akademinės etikos kodekso 
nauja redakcija, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytojo praktinės veiklos stažuotės 
tvarkos aprašas, Mokėjimų už studijas tvarkos aprašo nauja redakcija, Studijų nuostatų nauja 
redakcija. 
 
2015 m. lapkričio 5 d.  
Elektroninio posėdžio metu pritarta Lino Celencevičiaus, kolegijos studento, laikino Studentų 
atstovybės prezidento, kandidatūrai  Kolegijos ir Akademinės tarybų sudėtyse vietoj Tomo 
Pocevičiaus. 
 
2015 m. gruodžio 4 d.  
Studentų atstovybė į Akademinės tarybos sudėtį skyrė Julianą Mariją Voleinią, kolegijos studentę, 
vietoj Neringos Stasiulytės. Posėdžio metu patvirtinta: Pretendentų į valstybės tiksliniu būdu 
finansuojamas studijų vietas atrankos tvarkos aprašas, Stipendijų skyrimo ir kitos paramos 
studentams teikimo nuostatų nauja redakcija ir Studijų programų, į kurias bus priimami stojantieji 
2016-2017 studijų metais, sąrašas. 
 
2016 m. sausio 15 d.  
Posėdžio metu patvirtinta Tarptautiškumo plėtros strategija 2015-2017 m., nustatytas mažiausias 
stojamasis balas 2016 metais stojantiesiems į kolegiją - 1,2. Priimti kiti nutarimai. 
 
2016 m. kovo 10 d.  
Studentų atstovybė į Akademinės tarybos sudėtį skyrė Gytį Žukauską, kolegijos studentą, vietoj 
Julianos Marijos Voleinios. Posėdžio metu pritarta Inesos Bičkovaitės, kolegijos studentės, Studentų 
atstovybės prezidentės, kandidatūrai  Kolegijos ir Akademinės tarybų sudėtyse vietoj Lino 
Celencevičiaus. Nutarta skelbti viešą konkursą dėstytojų pareigoms eiti. Vadovaujantis Vilniaus 
technologijų ir dizaino kolegijos statuto 48.3 punktu ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos 
tarybos narių atrinkimo, skyrimo ir atšaukimo tvarkos aprašu, Akademinė taryba paskelbė viešąjį 
konkursą laisvai vietai eiti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos tarybos nario, nepriklausančio 
kolegijos personalui ir studentams, pareigas ir patvirtino skelbimo tekstą. 
 
2016 m. balandžio 15 d.  
Elektroninio posėdžio metu patvirtinta: Studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją 
2016 metais taisyklės, 2016 metais sukomplektuotų akademinių grupių indeksai, pritarta Studijų 
nuostatų 64 punkto pakeitimui.  
 
2016 m. balandžio 27 d.  
Posėdžio metu nutarta: atrinkti Alvydą Šeiboką į Kolegijos tarybos narius, nepriklausančius kolegijos 
studentams ir personalui, kreiptis į Aukštojo mokslo tarybą dėl kandidato įvertinimo, patvirtinti 
Dėstytojo akademinės veiklos vertinimo anketą. 
 
2016 m. gegužės 13 d.  
Posėdžio metu nutarta: įtraukti Alvydą Šeiboką į Kolegijos tarybos sudėtį vietoje buvusio Kolegijos 
tarybos nario Daliaus Gedvilo; pritarti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos 2015-2017-ųjų metų 
strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų ir jų reikšmių keitimui ir teikti Kolegijos tarybai 
tvirtinimui. 
 
 



2016 m. birželio 6 d.  
Posėdžio metu nutarta: 1. Tvirtinti studijų programas atnaujintas pagal Inžinerijos studijų krypčių 
grupės aprašo reikalavimus: Mechaninių technologijų inžinerija (valstybinis kodas 653H30002), 
Automobilių elektronikos sistemos (valstybinis kodas 653H61003), Elektros energetika (valstybinis 
kodas 653H63001), Elektros ir automatikos inžinerija (valstybinis kodas 653H62011), Automobilių 
techninis eksploatavimas (valstybinis kodas 653E21002), Atsinaujinanti energetika (valstybinis 
kodas 653E33001), Geodezija ir kadastras (valstybinis kodas 653H14007), Statyba (valstybinis kodas 
653H21004), Statinių inžinerinės sistemos (valstybinis kodas 653H24004), Termoinžinerija 
(valstybinis kodas 653E31002), Susisiekimo keliai ir statiniai (valstybinis kodas 653H22001), 
Transporto informacinės sistemos (valstybinis kodas 653E15002), Geležinkelio transporto inžinerija 
(valstybinis kodas 653E22004), Riedmenų eksploatavimas (valstybinis kodas 653E22005). 
2. Tvirtinti studijų programas atnaujintas pagal Dizaino studijų krypties aprašo reikalavimus: 
Interjero dizainas (valstybinis kodas 653W250010), Grafinis dizainas (valstybinis kodas 
653W21001). 
 
2016 m. rugsėjo 23 d. 
Posėdžio metu patvirtintas Mokėjimų už studijas tvarkos aprašas nauja redakcija. 
 
2016 m. spalio 25 d. 
Posėdžio metu patvirtinti Studijų programų komitetų nuostatai ir Tikslinių išmokų neįgaliesiems 
studentams skyrimo tvarkos aprašas. 
 
2016 m. spalio 28 d. 
Posėdžio metu nutarta 2016 - 2017 studijų metais parengti ketinamos vykdyti studijų programos 
Energijos inžinerija aprašą. 
 
2017 m. sausio 6 d. 
Posėdžio metu patvirtinta: Studento studijų finansavimo keitimo tvarkos aprašas, Studijų rezultatų 
vertinimo tvarkos aprašo nauja redakcija ir Studijų programų, į kurias bus priimami stojantieji 2017-
2018 studijų metais, sąrašas. 
 
 
 

    


