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1.SVARSTYTA. Ketinamos vykdyti studijų programos Odontologinė priežiūra svarstymas 

ir tvirtinimas. 

NUTARTA. Patvirtinti studijų programą Odontologinė priežiūra. 

 

2. SVARSTYTA. Studijų programų ir formų, į kurias bus vykdomas studentų priėmimas  

2022 m., pakeitimų svarstymas. 

NUTARTA. Patvirtinti studijų programų ir formų, į kurias bus vykdomas studentų 

priėmimas 2022 m., pakeitimus pagal pateiktą lentelę su Akademinės tarybos narių pastabomis. 

 

3. SVARSTYTA. Bendro studijų vietų skaičiaus studentams, priimamiems į Panevėžio 

kolegiją 2022 m., svarstymas.  

NUTARTA. Nustatyti bendrą studijų vietų skaičių studentams, priimamiems į Panevėžio 

kolegiją 2022 m., pagal pateiktą lentelę su Akademinės tarybos narių pastabomis. 

 

4. SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos nuolatinių sesijinių ir nuolatinių vakarinių studijų 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo naujos redakcijos svarstymas. 

NUTARTA. Patvirtinti Panevėžio kolegijos nuolatinių sesijinių ir nuolatinių vakarinių 

studijų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo naują redakciją su Akademinės tarybos narių 

pastabomis. Dokumento pavadinimo nauja redakcija: Panevėžio kolegijos nuolatinių ir ištęstinių 

studijų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas. 

 

5. SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos nuotolinių ir mišriųjų nuotolinių studijų 

organizavimo tvarkos aprašo naujos redakcijos svarstymas. 

NUTARTA. Patvirtinti Panevėžio kolegijos nuotolinių ir mišriųjų nuotolinių studijų 

organizavimo tvarkos aprašas naują redakciją su Akademinės tarybos narių pastabomis. Dokumento 

pavadinimo nauja redakcija: Panevėžio kolegijos mišriųjų ir nuotolinių studijų organizavimo 

tvarkos aprašas. 

 

6. SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos atitikties mokslinių tyrimų etikai komiteto sudėties 

svarstymas ir tvirtinimas. 

NUTARTA. Tvirtinti Panevėžio kolegijos atitikties mokslinių tyrimų etikai komitetą šios 

sudėties: 

1. dr. Marius Baranauskas, Biomedicinos mokslų fakulteto skirtas narys; 

2. dr. Dalia Susnienė, Socialinių mokslų fakulteto skirtą narė; 

3. dr. Danas Garuckas, Technologijos mokslų fakulteto skirtas narys; 

4. Virginija Gimžauskienė, Panevėžio kolegijos direktoriaus skirta narė; 

5. dr. Donatas Pelenis, socialinių partnerių atstovas, skirtas Technologijos mokslų fakulteto, 

pritarus Biomedicinos mokslų ir Socialinių mokslų fakultetams. 

 

 



7. SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos Akademinės tarybos veiklos ataskaita už 2021 metus 

svarstymas. 

NUTARTA. Patvirtinti Panevėžio kolegijos Akademinės tarybos veiklos ataskaitą už 2021 

metus. 
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