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7. Keturi Akademinės tarybos nariai 

deleguojami dėstytojų susirinkimo nustatyta 

tvarka, vadovaujantis principu, kad iš 

Klaipėdos skyriaus, Kauno filialo 

deleguojama po vieną dėstytoją, iš Vilniaus 

filialo - du dėstytojai. 

Tris studentų atstovus (po atstovą iš 

kiekvieno filialo) į Akademinę tarybą 

deleguoja Studentų atstovybė.  

Du kitų mokslo ir studijų institucijų atstovus 

deleguoja Kolegijos direktorius.  

Dvylika administracijos ir akademinio 

personalo atstovus pagal pareigas skiria 

Kolegijos direktorius. 

10. Akademinė taryba paprasta balsų 

dauguma iš savo narių renka Akademinės 

tarybos pirmininką. Direktorius negali būti 

Akademinės tarybos pirmininku. 

Akademinės tarybos pirmininkas renkamas 

3 metų kadencijai su galimybe pratęsti 

kadencijos terminą. 

14.3. vertina atliktų tyrimų rezultatus ir 

nustato MTPI (Mokslo ir technologijų 

eksperimentinės plėtros ir inovacijų) veiklos 

prioritetines kryptys ir vertina jos 

įgyvendinimo kokybę ir rezultatus; 

14.6. nustato ir tvirtina dėstytojų ir mokslo 

darbuotojų vertinimo tvarką; 

14.12. teikia siūlymus dėl naujų studijų 

krypčių ir jas įgyvendinančių programų 

poreikio. 
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VŠĮ SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJOS 

AKADEMINĖS TARYBOS 

DARBO REGLAMENTAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.Socialinių mokslų kolegijos Akademinė taryba (toliau Akademinė taryba) yra Kolegijos 

akademinių reikalų valdymo organas. 

2. Kolegijos Akademinė taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,  

Lietuvos Respublikos Mokslo ir Studijų 2009 m. balandžio 30 d Įstatymu. Nr. XI-242, Socialinių 

mokslų  kolegijos statutu, šiuo darbo reglamentu ir kitais teisės aktais. 

3. Šis reglamentas nustato Socialinių mokslų kolegijos (toliau – Kolegijos) Akademinės tarybos 

darbo tvarką ir vykdomas funkcijas. 

4. Kolegijoje sudaroma viena Akademinė taryba ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui.  

5. Akademinę tarybą sudaro 21 narys. 

6. Akademinės tarybos nariai yra Kolegijos akademinės bendruomenės nariai, administracijos 

darbuotojai, patenkantys į Akademinę taryba pagal pareigas, taip pat kitų mokslo ir studijų institucijų  

mokslininkai, dėstytojai ir pripažinti menininkai. Studentai ir kitų mokslo ir studijų institucijų atstovai 

sudaro ne mažiau kaip 20 procentų Akademinės tarybos narių. Daktaro laipsnį turintys asmenys turi 

sudaryti ne mažiau kaip 20 procentų Akademinės tarybos narių.  

Kolegijos direktorius yra Akademinės tarybos narys pagal pareigas. 

7. Keturi Akademinės tarybos nariai deleguojami dėstytojų susirinkimo nustatyta tvarka, 

vadovaujantis principu, kad iš Klaipėdos skyriaus, Kauno filialo deleguojama po vieną dėstytoją, iš 

Vilniaus filialo - du dėstytojai. 

Tris studentų atstovus (po atstovą iš kiekvieno filialo) į Akademinę tarybą deleguoja Studentų 

atstovybė.  

Du kitų mokslo ir studijų institucijų atstovus deleguoja Kolegijos direktorius.  

Dvylika administracijos ir akademinio personalo atstovus pagal pareigas skiria Kolegijos 

direktorius. 

8. Akademinės tarybos sudėtis tvirtinama Kolegijos direktoriaus įsakymu. 

9. Akademinė taryba tvirtina savo darbo reglamentą. 

10. Akademinė taryba paprasta balsų dauguma iš savo narių renka Akademinės tarybos 

pirmininką. Direktorius negali būti Akademinės tarybos pirmininku. Akademinės tarybos 

pirmininkas renkamas 3 metų kadencijai su galimybe pratęsti kadencijos terminą. 
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11. Pagrindinė Akademinės tarybos veiklos forma – Akademinės tarybos posėdžiai.  

12. Akademinės tarybos nutarimus, priimtus jos kompetencijos ribose, privalo vykdyti visų 

Kolegijos darbuotojai, dėstytojai ir studentai. 

13. Akademinė taryba apie savo sprendimus informuoja Kolegijos akademinę bendruomenę ir 

kartą per metus jai atsiskaito už savo veiklą. 

II. AKADEMINĖS TARYBOS FUNKCIJOS 

14. Akademinė taryba vykdo šias pagrindines funkcijas: 

14.1. nustato studijų tvarką; 

14.2. tvirtina studijų programas ir teikia direktoriui siūlymus dėl kolegijos struktūros 

pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti; 

14.3. vertina atliktų tyrimų rezultatus ir nustato MTPI (Mokslo ir technologijų 

eksperimentinės plėtros ir inovacijų) veiklos prioritetines kryptys ir vertina jos įgyvendinimo 

kokybę ir rezultatus; 

14.4. tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji 

įgyvendinama; 

14.5. nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus; 

14.6. nustato ir tvirtina dėstytojų ir mokslo darbuotojų vertinimo tvarką; 

14.7. šaukia aukštosios mokyklos akademinės bendruomenės susirinkimus svarbiems 

aukštosios mokyklos veiklos klausimams aptarti; 

14.8. nustatyta tvarka teikia garbės ir kitus vardus; 

14.9. svarsto ir teikia siūlymus Visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl aukštosios 

mokyklos vizijos ir misijos; 

14.10. svarsto ir teikia siūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl aukštosios 

mokyklos statuto pakeitimų; 

14.11. parengia ir tvirtina Akademinės etikos kodeksą; 

14.12. teikia siūlymus dėl naujų studijų krypčių ir jas įgyvendinančių programų poreikio. 

III. AKADEMINĖS TARYBOS ĮGALIOJIMAI IR TEISĖS 

15. Akademinės tarybos įgaliojimai: 

15.1. Apie savo nutarimus informuoti Kolegijos akademinę bendruomenę (mokslo ir 

pedagoginius darbuotojus, kitus darbuotojus, susijus su mokslo ir studijų veikla, studentus ir 

Kolegijos socialinius partnerius Kolegijos interneto puslapyje ir vidaus informacinėje sistemoje; 
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15.2. Kartą per mokslo metus, pirmajame mokslo metų bendruomenės susirinkime, 

atsiskaityti už savo veiklą; 

15.3. Informuoti Kolegijos struktūrinius padalinius apie posėdžiuose svarstomus 

klausimus, kurie susiję su šių padalinių veikla; 

15.4. Priimti nutarimus dėl neeilinės dėstytojų atestacijos. 

16. Akademinės tarybos teisės: 

16.1. Gauti iš Kolegijos akademinės bendruomenės narių informaciją, kurios reikia jos 

funkcijoms atlikti; 

16.2. Dalyvauti visų Kolegijos struktūrinių savivaldos institucijų posėdžiuose; 

16.3. Inicijuoti Kolegijos organizacinės valdymo struktūros pakeitimus; 

16.4. Išklausyti Kolegijos struktūrinių padalinių, susijusių su akademine veikla, 

informaciją apie jų veiklą; 

16.5. Šaukti Kolegijos akademinės bendruomenės susirinkimus svarbiems Kolegijos 

veiklos  klausimams aptarti Kolegijos direktoriaus, Akademinės tarybos pirmininko iniciatyva.  Apie 

šiuos susirinkimus Kolegijos akademinės bendruomenės nariai informuojami ne vėliau kaip prieš 3 

darbo dienas iki posėdžio dienos. 

IV. AKADEMINĖS TARYBOS POSĖDIS 

17. Akademinės tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Posėdžius 

kviečia Akademinės tarybos pirmininkas. 

18. Akademinės tarybos posėdžiui pirmininkauja pirmininkas ar jo pavaduotojas. 

19. Neeilinis Akademinės tarybos posėdis turi būti šaukiamas, kai to reikalauja ne mažiau kaip 

trečdalis Akademinės tarybos narių. Šiuo atveju posėdžiui pirmininkauja posėdžio pirmininku 

išrinktas Akademinės tarybos narys. 

20. Akademinės tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 

Akademinės tarybos narių. Akademinė taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų 

dauguma. 

21. Akademinės tarybos posėdžio darbotvarkės projektą sudaro Akademinės tarybos 

pirmininkas ir įteikia Akademinės tarybos nariams ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki Akademinės 

tarybos posėdžio. Svarstytini dokumentai Akademinės tarybos pirmininkui pateikiami ne vėliau kaip 

prieš 6 darbo dienas iki posėdžio. 

22. Akademinės tarybos posėdžio nutarimai priimami atviru balsavimu balsų dauguma. Jeigu 

reikia, organizuojamas Akademinės tarybos narių balsavimas elektroniniu būdu, po to savo nuomonę 

patvirtinant parašu protokole. 
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V. AKADEMINĖS TARYBOS PIRMININKAS 

23. Akademinės tarybos pirmininkas atlieka šias pareigas: 

23.1. Vadovauja Akademinės tarybos posėdžiams; 

23.2. Atstovauja Akademinei tarybai ir koordinuoja Akademinės tarybos darbą; 

23.4. Priima Kolegijos struktūrinių padalinių pasiūlymus Akademinės tarybos svarstymui; 

23.5. Užtikrina tikslų ir išsamų Akademinės tarybos posėdžių protokolavimą; 

23.6. Viešai skelbia Akademinės tarybos nutarimus. 

VI. AKADEMINĖS TARYBOS DARBO REGLAMENTO PRIĖMIMAS IR 

KEITIMAS 

24. Akademinės tarybos darbo reglamentas tvirtinamas, keičiamas, papildomas Akademinės 

tarybos posėdžio nutarimu. 

_________________________________ 

 

Priimtas  

Akademinės tarybos 2013 10 18 protokolo Nr.1 nutarimu 

Pakeitimai priimti 

Akademinės tarybos 2018 10 26 protokolo Nr. 3 nutarimu 


