
2008 - 2011 M. AKADEMINĖS TARYBOS 
POSĖDŽIŲ NUTARIMAI  

 
 
2011 m. gruodžio 9 d.  
Posėdžio metu nutarta siūlyti Alfonsą Jarą, AB ,,Montuotojas“ generalinį direktorių - valdybos 
pirmininką, skirti į Kolegijos tarybą bendru sutarimu su LR švietimo ir mokslo ministru. 
 
2011 m. rugsėjo 28 d.  
Elektroninio balsavimo metu nutarta:  
1. Teikti tarptautiniam galutiniam vertinimui: Sausumos transporto inžinerijos krypties studijų 
programas ,,Riedmenų eksploatavimas“ ir „Geležinkelio transporto inžinerija“, Mechanikos inžinerijos 
krypties studijų programą „Mechaninių technologijų inžinerija“, Energetikos inžinerijos krypties 
studijų programą ,,Termoinžinerija“, Vadybos krypties studijų programą „Transporto logistika“, 
Elektronikos ir elektros inžinerijos krypties studijų programą „Elektros ir automatikos inžinerija“, 
Fotografijos ir medijos krypties studijų programas ,,Fotografijos technologija“ ir „Interaktyvusis 
dizainas“ (keičiant pavadinimą į „Multimedijos dizainas“), Statybos inžinerijos krypties studijų 
programas ,,Statyba“ ir ,,Statinių inžinerinės sistemos“. 
2. Teikti galutiniam vertinimui Dizaino krypties studijų programą ,,Grafinis dizainas“ ir Bendrosios 
inžinerijos krypties studijų programą ,,Geodezija ir kadastras“. 
3. Teikti akreditavimui Studijų kokybės vertinimo centrui: Sausumos transporto inžinerijos krypties 
studijų programas ,,Riedmenų eksploatavimas", ,,Geležinkelio transporto inžinerija", Mechanikos 
inžinerijos krypties studijų programą ,,Mechaninių technologijų inžinerija", Energijos inžinerijos 
krypties studijų programą ,,Termoinžinerija", Vadybos krypties studijų programą ,,Transporto 
logistika", Elektronikos ir elektros inžinerijos krypties studijų programą ,,Elektros ir automatikos 
inžinerija", Fotografijos ir medijos krypties studijų programas ,,Fotografijos technologija" ir 
,,Multimedijos dizainas", Statybos inžinerijos krypties studijų programas ,,Statyba" ir ,,Statinių 
inžinerinės sistemos", Bendrosios inžinerijos krypties studijų programą ,,Geodezija ir kadastras". 
 
2011 m. birželio 22 d.  
Posėdžio metu pritarta Studijų programų aprašams 2011 - 2012 studijų metams, patvirtinti šie 
dokumentai: Mokėjimų už studijas tvarkos aprašas, Apeliacijų nuostatai, Studentų perkėlimo į laisvas 
valstybės finansuojamas studijų vietas tvarkos aprašo nauja redakcija. 
 
2011 m. birželio 16 d.  
Elektroninio balsavimo metu patvirtinti šie dokumentai: Studentų rotacijos tvarkos aprašas, Už studijas 
sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas, Stipendijų skyrimo ir kitos paramos studentams 
teikimo nuostatų nauja redakcija. 
 
2011 m. vasario 21 d.  
Posėdžio metu svarstytas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos statuto pakeitimo projektas. 
Nutarta pritarti kolegijos statuto projektui ir teikti jį Kolegijos tarybai. 
 
2011 m. vasario 14 d.  
Elektroninio balsavimo metu patvirtinti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos mokslinio žurnalo 
,,Technologijos ir menas. Tyrimai ir aktualijos“ straipsnių rengimo reikalavimai. 
 
2010 m. gruodžio 20 d.  
Posėdžio metu patvirtinta: Dizaino, Statybos, Petro Vileišio geležinkelio transporto ir Technikos 
fakultetų 2009-2010 studijų metų veiklos savianalizės ataskaitos, Studijų nuostatų nauja redakcija. 
Nutarta kitam Akademinės tarybos posėdžiui parengti: Ginčų komisijos nuostatų naują redakciją, 
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Garbės vardo teikimo tvarkos aprašą, Fakulteto veiklos 



savianalizės ataskaitos vertinimo kriterijus. Papildyta Studijų komisijos sudėtis šiais Akademinės 
tarybos nariais: Edgaras Dapšauskas, Statybos fakulteto studentas, Simona Kairytė, Dizaino fakulteto 
studentė, Mantas Liaudanskas, Technikos fakulteto studentas, Igor Reis, Petro Vileišio geležinkelio 
transporto fakulteto studentas. 
 
2010 m. spalio 18 d.  
Elektroninio balsavimo metu nutarta prašyti LR Švietimo ir mokslo ministeriją patikslinti LR Švietimo 
ir mokslo ministro 2008 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. ISAK-2658 ,,Dėl Vilniaus technologijų ir 
dizaino kolegijos tarybos sudarymo“ (Žin., 2008, Nr.115-4397) 1.1. punktą, papildant tarybos sudėtį. 
1.1. punktą formuluoti: ,,Mantas Liaudanskas, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Akademinės 
tarybos narys, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Studentų atstovybės prezidentas“. 
 
2010 m. rugsėjo 17 d.  
Elektroninio balsavimo metu patvirtinta Stipendijų skyrimo ir kitos paramos studentams teikimo 
nuostatų nauja redakcija.  
 
2010 m. birželio 29 d.  
Posėdžio metu pritarta Technikos fakulteto studijų programų ,,Gamybos vadyba“, ,,Vežimo kelių 
transportu vadyba“ ir Statybos fakulteto studijų programų ,,Statyba“, ,,Statinių inžinerinės sistemos“ 
savianalizių suvestinėms. Patvirtinti studijų planai 2010-2011 studijų metams. Priimti kiti nutarimai. 
 
2010 m. balandžio 21 d.  
Posėdžio metu patvirtinti dokumentai: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos akademinės etikos 
kodeksas, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos konkursų eiti dėstytojų pareigas organizavimo ir 
dėstytojų atestacijos tvarkos aprašo nauja redakcija, Stipendijų skyrimo ir kitos paramos studentams 
teikimo nuostatų nauja redakcija, Mokesčių už studijas tvarkos aprašo nauja redakcija. Pritarta Dizaino 
fakulteto studijų programų ,,Interjero dizainas", ,,Grafinis dizainas", ,,Fotografijos technologija" 
savianalizių suvestinėms. 
 
2010 m. kovo 3 d.  
Posėdžio metu patvirtinta Kolegijos veiklos ataskaita (2008-2009 mokslo metai). Akademinės tarybos 
pirmininkė Deimantė Nenartavičienė pateikė 2008-2009 mokslo metų Akademinės tarybos ataskaitą 
kolegijos akademinei bendruomenei. 
 
2010 m. sausio 20 d.  
Posėdžio metu patvirtinti dokumentai: Praktikų organizavimo tvarkos aprašo nauja redakcija, 
Baigiamojo darbo rengimo ir vertinimo tvarkos aprašas, Stipendijų skyrimo ir kitos paramos 
studentams teikimo nuostatų nauja redakcija. Pritarta Technikos fakulteto studijų programos 
,,Automobilių techninis eksploatavimas“ savianalizės suvestinei. 
 
2009 m. gruodžio 16 d.  
Posėdžio metu patvirtinti dokumentai: Mokesčių už studijas tvarkos aprašo nauja redakcija, Studentų 
perkėlimo į laisvas valstybės finansuojamas studijų vietas tvarkos aprašas, Finansinės pagalbos 
priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje tvarkos 
aprašo nauja redakcija, fakultetų metinės veiklos ataskaitos už 2008-2009 m. m. 
 
2009 m. spalio 8 d.  
Posėdžio metu patvirtinti dokumentai: Mokesčių už studijas tvarkos aprašo nauja redakcija, Stipendijų 
skyrimo ir kitos paramos studentams teikimo nuostatai. 



2009 m. birželio 23 d.  
Posėdžio metu patvirtinti dokumentai: Studijų rezultatų vertinimo tvarkos aprašas, Finansinės pagalbos 
priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje tvarkos 
aprašas, Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašo nauja redakcija, Studijų baigimą liudijančių 
dokumentų išdavimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos aprašo nauja redakcija, Darbo tvarkos taisyklės. 
 
2009 m. gegužės 27 d.  
Posėdžio metu pritarta VTDK studentų priėmimo 2009 metais taisyklėms (posėdis vyko elektroniniu 
paštu). 
 
2009 m. kovo 30 d.  
Posėdžio metu patvirtinti dokumentai: Kolegijos fakultetų dekanų tvirtinimo tvarkos aprašas, 
Kolegijos konkurso ir atestacijos komisijos sudėtis, Fakultetų konkurso ir atestacijos komisijų sudėtis, 
Stipendijų ir pašalpų skyrimo nuostatų nauja redakcija. Pritarta 2008 m. finansinių metų pajamų ir 
išlaidų ataskaitai, Kolegijos veiklos plėtrai. Patvirtinti fakultetų dekanai: Dizaino fakulteto dekane - 
Regina Rimkienė, docentė. Statybos fakulteto dekane - Lina Sakalauskienė, lektorė. Petro Vileišio 
geležinkelio transporto fakulteto dekane - Laimutė Sladkevičienė, lektorė. Paskelbta neeilinė atestacija 
dviems Statybos fakulteto dėstytojams. 
 
2009 m. vasario 27 d.  
Posėdžio metu patvirtinti Kolegijos meninės veiklos nuostatai (posėdis vyko elektroniniu paštu). 
 
2009 m. vasario 11 d.  
Posėdžio metu patvirtinti dokumentai: Dėstytojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas, 
Konkursų eiti dėstytojų pareigas organizavimo ir dėstytojų atestacijos tvarkos aprašas, Meninės 
veiklos vertinimo nuostatai, Studijų nuostatų nauja redakcija. Pritarta Gražinos Strazdienės, Technikos 
fakulteto dekanės, kandidatūrai Akademinės tarybos nare. Priimti kiti nutarimai. 
 
2008 m. gruodžio 17 d.  
Posėdžio metu patvirtinti dokumentai: Stipendijų ir pašalpų skyrimo nuostatai, 2008-2012 metų 
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) meninės veiklos strateginis planas, Mokslinės 
veiklos nuostatai. Pritarta Gražino Strazdienės kandidatūrai į Technikos fakulteto dekano pareigas. 
Priimti kiti nutarimai. 
 
2008 m. lapkričio 26 d.  
Posėdžio metu patvirtinti dokumentai: Akademinės tarybos darbo reglamentas, Akademinės tarybos 
posėdžių planas, Dizaino, Statybos, Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultetų dekanų 2007/2008 
m. m. veiklos ataskaitos. Sudarytos dvi nuolat veikiančios komisijos: Studijų komisija (pirmininkas - 
Eimutis Zakarevičius, Studijų tarnybos vadovas) ir Mokslo taikomosios ir meninės veiklos komisija 
(pirmininkas - Vladislovas Kunčinas, docentas). 
 
 
 

      


