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STUDIJŲ REGLAMENTO KEITIMAI
NUTARTA:


Pakeisti Studijų reglamento 42 ir 43 punktus ir suformuluoti taip:

„42. Ginti baigiamąjį darbą (projektą) arba laikyti kvalifikacinį ar baigiamąjį egzaminą leidžiama tik
įvykdžiusiesiems visus studijų programos reikalavimus. Leidimas laikyti egzaminą arba ginti baigiamąjį
darbą įteisinamas fakulteto dekano įsakymu studijų programas kuruojančių katedrų teikimu, kuris
paruošiamas ne v÷liau kaip 5 d.d. iki viešojo gynimo.
Baigiamųjų darbų (baigiamųjų egzaminų) gynimui (laikymui) direktoriaus įsakymu sudaroma
kvalifikavimo komisija.
Baigiamąjį darbą (baigiamąjį egzaminą) ginti (laikyti) leidžiama tik baigiamųjų egzaminų ir
baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštyje nurodytu laiku.
43. Studentams, d÷l svarbių priežasčių negalintiems ar negal÷jusiems numatytu laiku laikyti
egzamino arba ginti baigiamojo darbo, fakulteto dekano įsakymu egzaminas arba baigiamojo darbo
gynimas gali būti atid÷tas iki kito kvalifikavimo komisijos pos÷džio.
Neparengusiems baigiamojo darbo nustatytu laiku, neatvykusiems į baigiamojo darbo gynimą arba
egzaminą be svarbios priežasties, neišlaikiusiems egzamino arba neapgynusiems baigiamojo darbo
studentams fakulteto dekano įsakymu gali būti leidžiama pakartotinai ginti baigiamąjį darbą arba
laikyti egzaminą ne anksčiau kaip po vienerių metų.“

DöSTYTOJŲ VEIKLOS VERTINIMAS UŽ DARBĄ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETE
(TAU)
NUTARTA:

 Vertinant d÷stytojų veiklą per mokslo metus už darbą Trečiojo amžiaus
universitete balus skirti taip:
TAU administracijai - 5 balai už mokslo metus.
Fakultetų dekanams - 10 balų už mokslo metus.
Lektoriams 1 balas už vieną akademinę valandą.
Kursų ved÷jams 0,5 balo už vieną akademinę valandą
DARBO GRUPöS SUDARYMAS KOKYBöS VERTINIMO KRITERIJAMS NUSTATYTI
NUTARTA:

 Darbo grupę sudaryti iš 7 asmenų:
o 1 – Inovacijų ir kokyb÷s laidavimo skyriaus ved÷ja,
o po 2 asmenis iš kiekvieno fakulteto, kuriuos deleguoja dekanatai
per dvi savaites nuo šio sprendimo,
o 2 studentai, deleguoti MKSA (po vieną iš kiekvieno fakulteto).
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ESDF STUDIJŲ PROGRAMŲ KOREGAVIMAS
NUTARTA:

 patvirtinti ESDF Fakulteto tarybos teiktus (ESDF FT 2006-06-06 pos÷džio
protokolas Nr.5) studijų programų keitimus.
STUDIJŲ SUTARTIES PAKEITIMAS
NUTARTA:
 Pritarti direktoriaus siūlymui pakeisti „Kolegijos ir studento, sutinkančio mok÷ti
visą studijų kainą, sutarties“ 12 punktą ir suformuluoti taip: „Įmokų už studijas
dydis gali būti keičiamas kolegijos direktoriaus sprendimu Lietuvos Respublikos Vyriausybei
atitinkamai pakeitus minimalaus gyvenimo lygio (MGL), bazin÷s m÷nesin÷s algos (BMA),
minimalios m÷nesin÷s algos (NMA) dydžius ir kai studentų skaičius grup÷je sumaž÷ja tiek, kai jų
įmokos nepadengia studijų realizavimo išlaidų“.
 Įgalioti direktorių patikslinti ir įtraukti į sutartį terminą, prieš kiek laiko

studentui turi būti pranešta apie įmokos už studijas dydžio pakeitimą.
 Pritarti direktoriaus siūlymui „Kolegijos ir studento, studijuojančio pagal
individualiąją neuniversitetinių studijų programą sutarties 9 punktą“
suformuluoti taip: „Įmokų už studijas dydis gali būti keičiamas kolegijos direktoriaus
sprendimu Lietuvos Respublikos Vyriausybei atitinkamai pakeitus minimalaus gyvenimo lygio
(MGL), bazin÷s m÷nesin÷s algos (BMA), minimalios m÷nesin÷s algos (NMA) dydžius ir kai
studentų skaičius grup÷je sumaž÷ja tiek, kai jų įmokos nepadengia studijų realizavimo išlaidų“.
AKADEMINöS TARYBOS 2005/2006 M.M. ATASKAITA
NUTARTA:

 pritarti Akademin÷s tarybos ataskaitai ir teikti ją akademinei bendruomenei.
Akademin÷s tarybos pirminink÷
2006-06-16

Irena Sviliuvien÷
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