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VILNIAUS KOOPERACIJOS KOLEGIJOS 

AKADEMINĖS TARYBOS 

VEIKLOS REGLAMENTAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šis reglamentas nustato Vilniaus kooperacijos kolegijos (toliau – Kolegija) akademinės 

tarybos darbo tvarką. 

2. Kolegijos akademinė taryba (toliau – Akademinė taryba) savo veikloje vadovaujasi Vilniaus 

kooperacijos kolegijos statutu (toliau – Statutas), šiuo reglamentu ir kitais teisės aktais. 

3. Akademinė taryba yra kolegialus patariamasis Kolegijos akademinių reikalų valdymo 

organas. Akademinė taryba atsako už Kolegijos aktualijų svarstymo kolegialumą, taip pat už tai, kad jos 

siūlymai Kolegijos direktoriui (toliau – Direktorius) atitiktų bendruosius Kolegijos interesus.  

4. Akademinė taryba sudaroma Statute nustatyta tvarka ir vykdo jame nustatytas funkcijas.  

II. AKADEMINĖS TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

5. Akademinės tarybos nariai turi teises: 

5.1. Gauti visą informaciją, susijusią su Akademinės tarybos veikla; 

5.2. Pareikšti savo nuomonę visais Akademinės tarybos posėdžiuose svarstomais klausimais; 

5.3. Inicijuoti klausimų, susijusių su Kolegijos akademiniais reikalais, svarstymą; 

5.4. Inicijuoti nuolatinių ar laikinųjų Akademinės tarybos darbo grupių sudarymą. 

6. Akademinės tarybos nariai privalo: 

6.1. Dalyvauti Akademinės tarybos posėdžiuose. Akademinės tarybos nariui dėl svarbių 

priežasčių negalint dalyvauti posėdyje, jis privalo apie tai informuoti Akademinės tarybos pirmininką ar 

sekretorių; 

6.2. Informuoti Akademinės tarybos pirmininką ar sekretorių apie kontaktinės informacijos 

pasikeitimus; 

6.3. Gerbti Akademinės tarybos posėdžiuose dalyvaujančių asmenų orumą ir teises. 

III. STRUKTŪRA IR DARBO FORMOS 

7. Akademinę tarybą sudaro 15 narių. Iš jų renkamas Akademinės tarybos pirmininkas ir 

pavaduotojas.  
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8. Akademinė taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai Akademinės tarybos posėdžiuose. 

Svarstomais klausimais Akademinė taryba priima sprendimus, įforminamus protokolais. 

9. Svarbiausiems Akademinės tarybos darbotvarkės klausimams parengti gali būti sudaromos 

nuolatinės arba laikinosios Akademinės tarybos darbo grupės. Darbotvarkės klausimus parengti ir 

Akademinės tarybos sprendimų projektus teikti gali Akademinės tarybos nariai, Akademinės tarybos 

darbo grupės, Kolegijos administracija bei Direktoriaus sudarytos darbo grupės.  

10. Akademinę tarybą aptarnauja sekretorius – Direktoriaus paskirtas Kolegijos darbuotojas. Jis 

Akademinės tarybos pirmininko ar jo pavaduotojo pavedimu organizuoja Akademinės tarybos posėdžius, 

įformina Akademinės tarybos sprendimus, protokoluoja Akademinės tarybos posėdžius ir tvarko kitą 

Akademinės tarybos dokumentaciją.  

IV. AKADEMINĖS TARYBOS PIRMININKAS IR JO PAVADUOTOJAS 

11. Akademinės tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkami atviru balsavimu pirmajame 

Akademinės tarybos posėdyje, kurį ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Akademinės tarybos narių 

išrinkimo šaukia ir jam pirmininkauja Direktorius.  

12. Akademinės tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas laikomi išrinktais, jei už juos balsavo 

daugiau kaip pusė Akademinės tarybos narių. Akademinės tarybos pirmininku negali būti Direktorius. 

Kandidatą į primininko pavaduotojus siūlo išrinktasis Akademinės tarybos pirmininkas.  

13. Akademinės tarybos kadencija ketveri metai. Iki kadencijos pabaigos Akademinės tarybos 

pirmininkas (pavaduotojas) gali atsistatydinti arba netenka įgaliojimų, jei už tai balsuoja 2/3 Akademinės 

tarybos narių. Tuomet renkamas naujas primininkas (pavaduotojas).  

14.  Akademinės tarybos pirmininkas yra atsakingas už Akademinės tarybos posėdžių 

darbotvarkės planavimą, jų vedimo tvarkos užtikrinimą. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, Akademinės 

tarybos pirmininkas: 

14.1. Šaukia Akademinės tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja; 

14.2. Sudaro ir siūlo Akademinės tarybos posėdžių darbotvarkę; 

14.3. Užtikrina, kad visi Akademinės tarybos nariai būtų laiku ir tinkamai informuoti apie 

Akademinės tarybos posėdžio laiką, vietą ir siūlomą darbotvarkę; 

14.4. Pasirašo Akademinės tarybos protokolus; 

14.5. Reguliariai informuoja Akademinės tarybos narius, kaip vykdomi jos priimti sprendimai; 

15. Akademinės tarybos pirmininkas, atlikdamas savo pareigas, privalo vadovautis bendraisiais 

Kolegijos interesais. 

16. Akademinės tarybos pirmininkui negalint eiti savo pareigų, jo funkcijas atlieka Akademinės 

tarybos pirmininko pavaduotojas.  
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V. AKADEMINĖS TARYBOS DARBO GRUPĖS 

17. Nuolatinės ar laikinosios Akademinės tarybos darbo grupės sudaromos Akademinės tarybos 

sprendimų projektams parengti ar kitiems aktualiems klausimams išnagrinėti ir siūlymams teikti. Darbo 

grupių narių skaičių, sudėtį ir vadovus tvirtina Akademinė taryba. 

18. Darbo grupių siūlymus apibendrina ir Akademinės tarybos pirmininkui pateikia darbo grupių 

vadovai.  

VI. AKADEMINĖS TARYBOS POSĖDIS 

19. Pagrindinė Akademinės tarybos darbo forma yra posėdis. Posėdis gali vykti ir elektroniniu 

būdu.  

20. Akademinės tarybos pirmininkas privalo sušaukti neeilinį posėdį, jeigu to raštu reikalauja ne 

mažiau kaip 1/3 Akademinės tarybos narių. Neeilinis Akademinės tarybos posėdis turi būti sušauktas ne 

vėliau kaip per tris savaites, kai Akademinės tarybos pirmininkas ar Direktorius gauna Akademinės 

tarybos narių reikalavimą sušaukti neeilinį posėdį ir siūlomus svarstyti klausimus bei jų sprendimų 

projektus. Neeiliniam Akademinės tarybos posėdžiui pirmininkauja posėdyje išrinktas Akademinės 

tarybos narys. 

21. Akademinės tarybos posėdžio laiką, vietą, būdą ir darbotvarkę nustato Akademinės tarybos 

pirmininkas. Sekretorius elektroniniu paštu išsiunčia Akademinės tarybos nariams kvietimą į posėdį, 

posėdžio darbotvarkę ir medžiagą ne vėliau kaip prieš tris dienas iki posėdžio pradžios. Šio reikalavimo 

gali būti nesilaikoma ypatingais atvejais, jeigu akivaizdžiai būtina nedelsiant priimti Akademinės tarybos 

sprendimus. Skubaus klausimo medžiaga Akademinės tarybos nariams gali būti pateikiama ir prieš pat 

posėdį. 

22. Šaukiami Akademinės tarybos posėdžiai paprastai yra atviri. Akademinei tarybai nutarus 

išimties tvarka rengiamas uždaras posėdis, kuriame, be Akademinės tarybos narių, gali dalyvauti tik 

specialiai į šį posėdį kviesti asmenys ir, jeigu reikia, sekretorius. 

23. Balsavimo teisę turi tik Akademinės tarybos nariai. 

24. Akademinės tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip ½ Akademinės 

tarybos narių. Negalintys posėdyje dalyvauti Akademinės tarybos nariai, savo nuomonę svarstomu 

klausimu gali pateikti elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš vieną dieną iki posėdžio pradžios. Pateikta 

elektroniniu paštu nuomonė skelbiama posėdyje ir apie tai pažymima posėdžio protokole.  

25. Akademinės tarybos sprendimai priimami atviru balsavimu posėdyje dalyvaujančių ir balso 

teisę turinčių Akademinės tarybos narių balsų dauguma. Jeigu posėdis vyksta elektroniniu būdu, 

Akademinės tarybos nariai balsuoja elektroniniu paštu, elektroniniame laiške aiškiai nurodydami 

Akademinės tarybos nario vardą, pavardę ir savo sprendimą (pritariu/nepritariu). Balsavimas turi įvykti iki 
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numatytos datos, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos Balsams pasiskirsčius po lygiai, 

lemiamas Akademinės tarybos pirmininko balsas.  

VII. AKADEMINĖS TARYBOS POSĖDŽIO SPRENDIMŲ ĮFORMINIMAS 

26. Akademinės tarybos posėdžiuose priimti sprendimai įforminami protokolais. 

27. Atskira Akademinės tarybos nario nuomonė gali būti įforminta protokoliniu įrašu. 

28. Akademinės tarybos posėdžius protokoluoja sekretorius.  

29. Akademinės tarybos protokole nurodoma: 

29.1. Posėdžio pirmininkas ir sekretorius; 

29.2. Posėdyje dalyvaujantys Akademinės tarybos nariai; 

29.3. Darbotvarkė; 

29.4. Diskusijos santrauka ir balsavimo rezultatai; 

29.5. Priimti sprendimai. 

30. Posėdžio protokolo projektą sekretorius parengia per 5 darbo dienas ir elektroniniu paštu 

pateikia jį posėdyje dalyvavusiems Akademinės tarybos nariams, kurie per 2 darbo dienas atsiunčia 

komentarus protokolo projektui arba pritarimą, jog sutinka su protokolo turiniu. Negavus Akademinės 

tarybos nario, dalyvavusio posėdyje, atsakymo, laikoma, kad jis su posėdžio protokolo turiniu sutinka. 

31. Akademinės tarybos posėdžio protokolą pasirašo Akademinės tarybos pirmininkas ar kitas 

posėdžiui pirmininkavęs Akademinės tarybos narys ir sekretorius. Visa posėdžio medžiaga, pasirašyta ją 

rengusių asmenų, pridedama prie protokolo. Akademinės tarybos posėdžių protokolai saugomi teisės aktų 

nustatyta tvarka Kolegijos kanceliarijoje.  

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

32. Akademinės tarybos veiklos reglamentas arba atskiri jo straipsniai gali būti keičiami paprasta 

posėdyje dalyvaujančių Akademinės tarybos narių balsų dauguma. 

 

_____________________________ 


