
 

  

 

PATVIRTINTA 

Verslo ir technologijų fakulteto tarybos  

2016-09-08  posėdyje (protokolas Nr. VT4-13) 

 

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS 

VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETO TARYBOS 

POSĖDŽIŲ PLANAS 2016 –2017 M. M. 

 
Eil. 

Nr. 
Veiklos pobūdis Laukiami rezultatai Data Atsakingi asmenys 

Žmogiškieji ištekliai 

 

1. 1. Fakulteto tarybos posėdžių plano 

svarstymas. 

2. Studijų grafikų  2016–2017 m. m. 

svarstymas. 

3. Kiti klausimai. 

1. Patvirtintas fakulteto tarybos posėdžių 

planas. 

2. Pritarta studijų grafikams  2016–2017 

m. m. ir teikiama dekanui tvirtinti. 

 

2016-09-08 

Tarybos pirmininkė  

L. Urbonienė 

Dekanas S. Palepšaitis 

 

 

Fakulteto tarybos nariai 

 

2. 1. Įmonių ir įstaigų studijų programos 

suteikiamo kvalifikacinio laipsnio keitimo 

svarstymas.  

 

2. Atnaujintos  pagal išorinių ekspertų 

rekomendacijas Logistikos vadybos 

studijų programos aprašo svarstymas. 

 

 

3. Kiti klausimai 

 

 

1. Pritarta  Įmonių ir įstaigų 

administravimo studijų  programos  

kvalifikacinio laipsnio keitimui ir 

teikiama  AT tvirtinti. 

2. Pritarta  atnaujintam Logistikos 

vadybos studijų programos aprašui ir 

teikiama AT tvirtinti 
2016-09-16 

Vadybos ir komunikacijos 

katedros vedėja 

R. Gavėnavičienė 

Fakulteto tarybos nariai 

 

3. 

 

1. Įmonių ir Įstaigų  administravimo 

studijų programos savianalizės suvestinės 

svarstymas. 

 

 

2. Metodinės priemonės:  Įmonės 

ekonomika: praktinės užduotys 

svarstymas 

 

 

1.  Pritarta Įmonių ir Įstaigų  

administravimo studijų programos 

savianalizės suvestinei. 

 

 

2. Pritarta  metodinei  priemonei: Įmonės 

ekonomika: praktinės užduotys leidybai. 

 

2016-10-07 

Vadybos ir komunikacijos 

katedros vedėja 

R. Gavėnavičienė 

 

 

Verslo ir apskaitos katedros 

vedėja E. Jonuškienė 

 

Fakulteto tarybos nariai 

 

  

3. Kiti klausimai. 

 

 
 

  

 

4. 1. Atnaujinto Verslo ir technologijų 1. Pritarti  atnaujintam Verslo ir 2016-11-04 Vadybos ir komunikacijos Fakulteto tarybos nariai 



 

  

fakulteto socialinių mokslų srities studijų 

programų baigiamojo darbo rengimo, 

gynimo ir vertinimo tvarkos aprašo 

svarstymas 

 

 

2. Statybos darbų technologijos kursinio 

projekto rengimo metodiniai nurodymai, 

svarstymas 

 

3. Kiti klausimai 

technologijų fakulteto socialinių mokslų 

srities studijų programų baigiamojo 

darbo rengimo, gynimo ir vertinimo 

tvarkos aprašui ir teikti AT tvirtinti. 

 

 

2. Pritarta leidiniui:  Statybos darbų 

technologijos kursinio projekto rengimo 

metodiniai nurodymai 

katedros vedėja 

R. Pocevičienė 

 

Verslo ir apskaitos katedros 

vedėja E. Jonuškienė 

 

Statybos ir aplinkos 

inžinerijos katedros vedėja 

E. Mockienė 

 

 

 

5. 1. Atnaujinto studijų programos 

Automatikos ir   elektros inžinerijos  

aprašo svarstymas  

 

 

 

2. Ketinamos vykdyti  studijų programos 

Gamybos vadyba ir logistika  aprašo 

svarstymas. 

 

 

3.Ketinamos vykdyti  studijų programos 

Maisto technologijos  aprašo svarstymas. 

 

 

 

4. Atnaujinto studijų programos 

Informacijos paslaugų  aprašo svarstymas 

 

5. Kiti klausimai 

1. Pritarta  atnaujintam studijų 

programos Automatikos ir   elektros 

inžinerijos   aprašui ir teikiama AT 

tvirtinimui. 

 

 

2. Pritarta  studijų  programos Gamybos 

vadyba ir logistika   aprašui ir teikiama 

AT tvirtinimui. 

 

 

3. Pritarta   studijų programos  Maisto  

technologijos  aprašui ir teikiama AT 

tvirtinimui. 

 

 

4. Pritarta  atnaujintam  studijų 

programos Informacijos paslaugų  

aprašui ir teikiama AT tvirtinimui. 

 

 

 

 

 

2016-12-08 

 

Elektros inžinerijos katedros 

vedėjas M. Kernagis. 

 

 

 

 

Vadybos ir komunikacijos 

katedros vedėja 

R. Pocevičienė 

 

Verslo ir apskaitos katedros 

vedėja E. Jonuškienė 

 

 

 

Vadybos ir komunikacijos 

katedros vedėja 

R. Pocevičienė 

 

 

 

 

 

 

Fakulteto tarybos nariai 

 

6. 1. Atnaujinto Statybos studijų programos 

baigiamojo projekto rengimo, gynimo ir 

vertinimo tvarkos aprašo svarstymas. 

 

 

2. Atnaujinto Aplinkos apsaugos  studijų 

programos baigiamojo projekto rengimo, 

gynimo ir vertinimo tvarkos aprašo 

svarstymas 

 

3. Atnaujinto Informatikos inžinerijos 

krypties  baigiamojo projekto rengimo, 

1. Pritarti atnaujintam  Statybos studijų 

programos baigiamojo projekto rengimo, 

gynimo ir vertinimo tvarkos aprašui ir 

teikti AT tvirtinimui 

 

2. Pritarti  atnaujintam Aplinkos 

apsaugos  studijų programos baigiamojo 

projekto rengimo, gynimo ir vertinimo 

tvarkos aprašui ir  teikti AT tvirtinti 

 

3. Pritarti atnaujintam  Informatikos 

inžinerijos krypties  baigiamojo projekto 

2016-12-22 

 

 

 

Statybos ir aplinkos 

inžinerijos katedros vedėja 

E. Mockienė 

 

 

 

 

 

Informatikos inžinerijos 

Fakulteto tarybos nariai 

 



 

  

gynimo ir vertinimo tvarkos aprašo 

svarstymas 

 

4. Atnaujinto Transporto logistikos 

technologijų  studijų programos 

baigiamojo projekto rengimo, gynimo ir 

vertinimo tvarkos aprašo svarstymas 

 

 

5. Atnaujinto Automobilių techninio 

eksploatavimo   studijų programos 

baigiamojo projekto rengimo, gynimo ir 

vertinimo tvarkos aprašo svarstymas 

 

 

6. Atnaujinto Autotransporto elektronikos   

studijų programos baigiamojo projekto 

rengimo, gynimo ir vertinimo tvarkos 

aprašo svarstymas 

 

 

7. Atnaujinto Elektronikos ir elektros 

inžinerijos studijų krypties   programų 

baigiamojo projekto rengimo, gynimo ir 

vertinimo tvarkos aprašo svarstymas 

 

7. Kiti klausimai 

rengimo, gynimo ir vertinimo tvarkos 

aprašui ir tekti AT tvirtinti. 

 

4. Pritarti  atnaujintam Transporto 

logistikos technologijų  studijų 

programos baigiamojo projekto rengimo, 

gynimo ir vertinimo tvarkos aprašui ir 

teikti AT tvirtinimui. 

 

5. Pritarti  atnaujintam  Automobilių 

techninio eksploatavimo   studijų 

programos baigiamojo projekto rengimo, 

gynimo ir vertinimo tvarkos aprašui ir 

teikti AT tvirtinti. 

 

6. Pritarti  atnaujintam  Autotransporto 

elektronikos   studijų programos 

baigiamojo projekto rengimo, gynimo ir 

vertinimo tvarkos aprašui ir teikti AT 

tvirtinti. 

 

7. Pritarti  atnaujintam   Elektronikos ir 

elektros inžinerijos studijų krypties     

programų baigiamojo projekto rengimo, 

gynimo ir vertinimo tvarkos aprašui ir 

teikti AT tvirtinti. 

 

katedros vedėja  

I. Morkevičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporto inžinerijos 

katedros vedėjas  

R. Juknevičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektros inžinerijos katedros 

vedėjas M. Kernagis 

7. 1. Fakulteto 2016 metų veiklos ataskaitos 

svarstymas 

 

2.  Fakulteto 2016-2018 metų strateginio 

veiklos plano tikslinimas. 

 

3. Kiti klausimai 

 

1. Patvirtinta fakulteto 2016 metų 

veiklos ataskaita. 

 

2. Patikslintas  fakulteto 2016-2018 metų 

strateginis veiklos planas. 

 

2017-01-30 

Dekanas S. Palepšaitis 

 

 

Fakulteto bendruomenė 

 

8. 1. Rekomendacijų įgyvendinimo 

priemonių planas Statybos  studijų 

programos vertinimo metu nustatytoms 

silpnybėms šalinti, programai tobulinti  

 

2. Rekomendacijų įgyvendinimo 

priemonių planas Finansų  studijų 

programos vertinimo metu nustatytoms 

1. Tvirtinti rekomendacijų įgyvendinimo 

priemonių planą Statybos  studijų 

programos vertinimo metu nustatytoms 

silpnybėms šalinti, programai tobulinti 

  

2. Tvirtinti rekomendacijų įgyvendinimo 

priemonių planą Finansų studijų 

programos vertinimo metu nustatytoms 

2017-02-15 

Statybos ir aplinkos 

inžinerijos katedros vedėja 

E. Mockienė 

 

 

 

Verslo ir apskaitos katedros 

vedėja E. Jonuškienė 

Fakulteto tarybos nariai 

 



 

  

silpnybėms šalinti, programai tobulinti. 

 

silpnybėms šalinti, programai tobulinti. 

 

 

9. 1.  Buhalterinė apskaita   studijų 

programos savianalizės suvestinės 

svarstymas. 

2. Atnaujinto Verslo ekonomika studijų 

programos aprašo svarstymas 

 

3. Kiti klausimai 

1. Pritarta   Buhalterinė apskaita   studijų 

programos savianalizės suvestinei. 

 

2. Pritarta  atnaujintam Verslo 

ekonomika   studijų programos aprašui ir 

teikiama AT tvirtinti. 

 

2017-03-07 

 

 

 

 

 

Verslo ir apskaitos katedros 

vedėja E. Jonuškienė 

Fakulteto tarybos nariai 

 

10. 1. Dėstytojų veiklos per kadenciją 

svarstymas. 

 

 

 

2.  Atnaujinto Transporto logistikos 

technologijų  studijų programos aprašo 

svarstymas. 

 

3. Kiti klausimai. 

1. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

veiklos per kadenciją, rezultatų 

pateikimas Kolegijos atestacijos ir 

priėmimo komisijai. 

 

2. Pritarta  atnaujintam  Transporto 

logistikos technologijos  studijų 

programos aprašui ir teikiama AT 

tvirtinimui 

2017-04-11 

Tarybos pirmininkė 

L. Urbonienė 

 

 

 

 

Transporto inžinerijos 

katedros vedėjas  

R. Juknevičius 

Fakulteto tarybos nariai 

 

11. 1. Informacijos paslaugų studijų 

programos savianalizės suvestinės 

svarstymas. 

2. Organizacijos komunikacijos studijų 

programos savianalizės suvestinės 

svarstymas. 

3. Dėstytojų individualaus etatinio darbo 

krūvio veiklų įvykdymo svarstymas. 

 

4. Fakulteto tarybos veiklos ataskaitos 

svarstymas. 

1. Pritarta Informacijos paslaugų studijų 

programos savianalizės suvestinei. 

 

2. Pritarta Organizacijos komunikacijos 

studijų programos savianalizės 

suvestinei. 

3. Patvirtinti dėstytojų individualaus 

etatinio darbo krūvio veiklų įvykdymo 

rezultatai. 

4. Patvirtinta fakulteto veiklos ataskaita. 

2017-06-07 

Vadybos ir komunikacijos 

katedros vedėja 

R. Pocevičienė 

 

 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkė 

L. Urbonienė 

Fakulteto tarybos nariai 

 

Fakulteto tarybos pirmininkė       Liucija Urbonienė 
 


