
 

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS 2020 METŲ NUTARIMAI 

 

Posėdžio 

data 
Svarstyta Nutarta 

2020-02-03    

Nr. SV1-01 

 

1. Dėl Verslo fakultete vykdomos studijų programos pavadinimo 

keitimo iš Sveikatingumo paslaugų vadyba (valstybinis kodas – 

6531LX005) į Sveikatingumo ir grožio paslaugų verslas, paliekant tą 

patį valstybinį kodą. 

Pritarti studijų programos pavadinimo keitimui iš Sveikatingumo paslaugų vadyba 

(valstybinis kodas – 6531LX005) į Sveikatingumo ir grožio paslaugų verslas, 

paliekant tą patį valstybinį kodą.. 

2020-03-20    

Nr. SV1-02 

 

1. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos Akademinės tarybos 2019 

metų veiklos ataskaitos.  

Tvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos Akademinės tarybos 2019 metų veiklos 

ataskaitą. 

2. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos 2020-2022 metų strateginio 

veiklos plano.  
Pritarti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2020-2022 metų strateginiam 

veiklos planui. 
3. Dėl Studentų priėmimo į Klaipėdos valstybinę kolegiją 2020 m. 

plano tvirtinimo. 
Tvirtinti studentų priėmimo į Klaipėdos valstybinę kolegiją 2020 m. planą 

be transporto logistikos studijų programos. 
4. Dėl Taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 

veiklos rezultatų kokybės vertinimo už 2019 metus.  
Tvirtinti Taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos 

rezultatų kokybės vertinimo ataskaitai už 2019 metus. 
5. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos dėstytojų etatinio darbo 

krūvio sudarymo ir apmokėjimo tvarkos redakcijos. 
Pritarti Klaipėdos valstybinės kolegijos dėstytojų etatinio darbo krūvio 

sudarymo ir apmokėjimo tvarkos redakcijai. 
6. Dėl rekomendacijos papildyti Klaipėdos valstybinės kolegijos 

studentų priėmimo 2020 metais taisykles. 

Pritarti rekomendacijai papildyti Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų 

priėmimo 2020 metais taisykles. 

2020-04-30    

Nr. SV1-03 

 

1.  Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos Akademinės tarybos 

darbo reglamento. 

Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos Akademinės tarybos darbo reglamento 

redakciją. 

2.  Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos apeliacijų ir skundų 

teikimo ir nagrinėjimo tvarkos. 

Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos apeliacijų ir skundų teikimo ir 

nagrinėjimo tvarkos redakciją. 

3.  Dėl Studentų priėmimo į Klaipėdos valstybinę kolegiją 2020 

- 2021 m. m. studijų kainų. 

Patvirtinti Studentų priėmimo į Klaipėdos valstybinę kolegiją 2020 - 2021 

m. m. studijų kainas. 

2020-06-12    

Nr. SV1-04 

1. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų kalendoriaus 

2020-2021 m.m.  

Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų kalendorių 2020-2021 

m. m. 



 2. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos civilinės saugos 

mokymo tvarkos. 

Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos civilinės saugos mokymo 

tvarką. 

2020-10-05    

Nr. SV1-05 

 

1. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos akademinės tarybos 

nario dr. Mindaugo Kurmio atšaukimo iš pareigų. 

Atšaukti Klaipėdos valstybinės kolegijos akademinės tarybos narį dr. 

Mindaugą Kurmį iš pareigų. 

2. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos akademinės tarybos 

nario rinkimų. 

Skelbti Klaipėdos valstybinės kolegijos akademinės tarybos nario rinkimus 

Technologijų fakultete. Akademinės tarybos narį išrinkti iki 2020 metų 

spalio 30 d. Akademinio tarybos nario rinkimus vykdyti vadovaujantis 

Klaipėdos valstybinės kolegijos akademinės tarybos narių rinkimo ir 

skyrimo tvarka (patvirtinta Direktoriaus 2017 m. sausio 20 d. įsakymu 

Nr.V1-013). 

3. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos personalui 

priklausančio tarybos nario rinkimų. 

Skelbti Klaipėdos valstybinės kolegijos personalui priklausančio tarybos 

nario rinkimus Technologijų fakultete. Tarybos narį išrinkti iki 2020 metų 

spalio 30 d. Kolegijos tarybos nario rinkimus vykdyti vadovaujantis 

Klaipėdos valstybinės kolegijos tarybos narių rinkimų tvarkos aprašu 

(patvirtintas 2017 m. rugsėjo 18 d. Akademinės tarybos posėdžio 

protokoliniu nutarimu Nr. SV1-05). 
 

 


