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VILNIAUS KOLEGIJOS AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETO 
NUOSTATAI 

I. BENDROJI DALIS 

1. Vilniaus kolegijos (toliau Kolegijos) Agrotechnologijų fakulteto (toliau fakulteto) nuostatai apibrėžia 

fakulteto tikslus, uždavinius, struktūrą, valdymo organizavimą. 

2. Fakultetas yra Kolegijos struktūrinis padalinys, atsakingas už vykdomų studijų, taikomųjų mokslinių 

tyrimų veiklos organizavimą, akademinės veiklos kokybės užtikrinimą, fakulteto veiklos planavimą. 

3. Fakultetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vilniaus kolegijos statutu, šiais 

nuostatais, kitais Kolegijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. 

II. FAKULTETO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

4. Fakultetas, savo veikloje, užtikrindamas mokymosi visą gyvenimą sąlygas, siekia šių tikslų: 

4.1. Vykdyti studijas, teikiančias asmeniui aukštąjį koleginį išsilavinimą ir aukštojo mokslo 

kvalifikaciją, tenkinančias Lietuvos valstybės bei visuomenės ir ūkio reikmes ir atitinkančias mokslo bei 

naujausių technologijų lygį. 

Uždaviniai: 

4.1.1. rengti naujas ir atnaujinti veikiančias studijų programas; 

4.1.2. gerinti studijų proceso administravimą ir išplėsti studijų paslaugų teikimą užtikrinant 

atvirą ir palaikančią mokymosi aplinką; 

4.1.3. vykdyti absolventų karjeros stebėseną; 

4.1.4. tobulinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų teikimą. 

4.2. Vystyti fakulteto tarptautiškumą. 

Uždaviniai: 

4.2.1. plėtoti studijų proceso tarptautiškumą; 

4.2.2. plėtoti tarptautinių partnerių tinklą; 

4.2.3. plėtoti studentų ir personalo akademinį mobilumą; 

4.2.4. teikti informaciją apie fakulteto tarptautinę veiklą. 

4.3. Plėtoti mokslo taikomąją ir konsultacinę veiklą, skleisti mokslo žinias visuomenei. 

Uždaviniai: 

4.3.1. kurti mokslo taikomiesiems tyrimams ir eksperimentinei veiklai palankią aplinką, 

skatinančią tarpinstitucinį ir tarptautinį bendradarbiavimą; 

4.3.2. plėtoti mokslo taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę veiklą, atsižvelgiant į fakulteto, 

Kolegijos, regiono, šalies poreikius; 

4.3.3. didinti mokslinį fakulteto potencialą, siekiant aukštų mokslo taikomosios veiklos 

vertinimo rezultatų; 

4.3.4. užtikrinti ir plėtoti mokslo žinių, taikomosios veiklos sklaidą regioniniu, nacionaliniu ir 

tarptautiniu lygiu. 

4.4. Tobulinti fakulteto akademinio personalo kompetencijas.
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Uždaviniai: 

4.4.1. subalansuoti akademinio personalo sudėtį, atsižvelgiant j Kolegijos ir fakulteto 

strateginės veiklos tikslus; 

4.4.2. didinti akademinio personalo motyvavimo sistemos veiksmingumą; 

4.4.3. stiprinti akademinės bendruomenės tapatumą, kad kiekvienas jos narys gerai žinotų 

Kolegijos, fakulteto tikslus ir prisidėtų prie jų įgyvendinimo; 

4.4.4. plėsti akademinio personalo bendradarbiavimą su socialiniais dalininkais, siekiant 

pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, jų prieinamumą ir visapusiškumą. 

4.5. Kurti modernią šiuolaikinę mokymo bazę, plėtoti naująsias technologijas, tobulinti fakulteto 

studijų ir taikomųjų mokslinių tyrimų infrastruktūrą. 

Uždaviniai: 

4.5.1. racionaliai panaudoti ir efektyviai tobulinti fakulteto infrastruktūrą, užtikrinant 

intensyvią studijų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir socialinę plėtrą; 

4.5.2. plėtoti informacijos technologijomis paremtą informacijos apdorojimą, jos mainus 

fakulteto viduje ir išorėje. 

4.6. Plėtoti studijų kokybės užtikrinimo sistemą, didinant fakulteto valdymo veiksmingumą. 

Uždaviniai: 

4.6.1. tobulinti fakulteto valdymo sistemą, siekiant veiklos efektyvumo; 

4.6.2. siekti efektyvaus finansinių išteklių naudojimo, įgyvendinant Kolegijos, fakulteto 

tikslus ir uždavinius; 

4.6.3. diegti ir tobulinti darbuotojų motyvavimo sistemą; 

4.6.4. kasmet atlikti savianalizę ir veiklos kokybės vertinimą pagal veiklos sritis, remiantis 

veiklos atitikties Kolegijos ir fakulteto misijai, mokslo ir studijų tarptautiniam lygiui, studijų rezultatų 

atitikties nustatytiems reikalavimams; 

4.6.5. nuolat Kolegijos ir fakulteto intemeto svetainėje ir kitais būdais skelbti informaciją 

apie vykdomas studijas, studijų programas, įsivertinimo rezultatus, studentų, absolventų ir kitų 

suinteresuotų šalių nuomonę apie studijų kokybę, veiklos vertinimą, absolventų karjeros rodiklius ir kitus 

duomenis, kurių reikia visuomenei informuoti apie fakultete organizuojamas studijas. 

III. FAKULTETO STRUKTŪRA IR VALDYMAS 

5. Fakultete veikia Agroverslo vadybos, Chemijos, Kraštotvarkos, Maisto technologijos, Veterinarinės 

medicinos katedros, Kolekcinis augynas, Mokslo taikomosios veiklos laboratorija, Studijų ir studijų 

organizavimo skyriai, ūkio tarnyba. 

6. Fakulteto bendruomenę sudaro akademinė bendruomenė (studentai, dėstytojai, mokslo darbuotojai, kiti 

tyrėjai), kiti darbuotojai (studijas aptarnaujantis personalas, ūkio tarnyba ir kt.). 

7. Fakulteto darbuotojus priima ir atleidžia Kolegijos direktorius. Su darbuotojais sudaromos darbo 

sutartys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

8. Fakulteto veiklai vadovauja dekanas. 

9. Fakulteto dekaną, gavęs Akademinės tarybos pritarimą, savo įgaliojimų laikotarpiui skiria Kolegijos 

direktorius. Fakulteto dekanui laikinai nesant jo funkcijas vykdo jo teikimu ir Kolegijos direktoriaus 

įsakymu paskirtas asmuo. 

10. Fakulteto dekanas atlieka šias funkcijas: 

10.1. koordinuoja ir organizuoja fakulteto ir jo padalinių veiklą, studijų procesą; 

10.2. įgyvendina Akademinės tarybos, Kolegijos direktoriaus įsakymus ir atsako už jų vykdymą; 

10.3. svarsto ir priima sprendimus organizaciniais, studijų, ūkio ir kitais klausimais; 

10.4. leidžia įsakymus, duoda nurodymus, privalomus visiems fakulteto dėstytojams, studentams ir 

kitiems fakulteto darbuotojams; 

10.5. fakulteto vardu pasirašo sandorius, raštus, kitus dokumentus, susijusius su fakulteto veikla; 

10.6. atsako už fakultetui patikėto turto tinkamą naudojimą; 

10.7. šaukia fakulteto bendruomenės susirinkimus; 

10.8. plėtoja fakulteto bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos ir užsienio šalių institucijomis; 

10.9. rūpinasi fakultete organizuojamų studijų kokybe ir teikiamo aukštojo koleginio išsilavinimo 

lygiu; 

10.10. teikia Kolegijos direktoriui tvirtinti prodekano ir katedrų vedėjų kandidatūras; 

10.11. formuoja fakulteto personalo politiką; 
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10.12. teikia Kolegijos direktoriui siūlymus dėl katedrų sudėties, dėstytojų, darbuotojų priėmimo ir 

atleidimo; 

10.13. teikia siūlymus Kolegijos direktoriui dėl darbuotojų ir studentų skatinimo bei drausminių 

nuobaudų skyrimo; 

10.14. atstovauja fakultetui direktorate, derybose su socialiniais dalininkais, šalies, užsienio ir 

tarptautinėse organizacijose; 

10.15. kasmet fakulteto veiklos ataskaitą teikia svarstyti fakulteto tarybai; 

10.16. teikia fakulteto tarybai tvirtinti fakulteto veiklos strateginį planą; 

10.17. vykdo kitas teisės aktuose pavestas ar Kolegijos direktoriaus deleguotas funkcijas. 

11. Fakulteto prodekanas administruoja fakulteto akademinę veiklą. 

12. Prodekaną dekano teikimu, gavęs Akademinės tarybos pritarimą, savo įgaliojimų laikotarpiui skiria 

Kolegijos direktorius. 

13. Prodekanas atlieka šias funkcijas: 

13.1. koordinuoja ketinamų vykdyti studijų programų rengimą, vykdomų studijų programų tobulinimą 

ir savianalizę, stebi studijų programos valdymą; 

13.2. koordinuoja katedrų veiklą, analizuoja jų rezultatus; 

13.3. koordinuoja dėstytojų pedagoginio krūvio paskirstymą; 

13.4. koordinuoja mokslo taikomųjų tyrimų ir konsultacinę veiklą; 

13.5. koordinuoja ir organizuoja leidybinę veiklą; 

13.6. organizuoja vidinės kokybės laidavimo sistemos įgyvendinimą fakultete; 

13.7. tikrina studijų programų dokumentaciją, formuluoja iškilusias problemas bei organizuoja jų 

sprendimą; 

13.8. teikia fakulteto dekanui siūlymus studijų klausimais, dėl katedrų sudėties; 

13.9. organizuoj a dėstytoj ų kvalifikacij os tobulinimą; 

13.10. vykdo kitas fakulteto dekano deleguotas funkcijas bei pavedimus. 

14. Fakulteto dekanatas yra dekano vadovaujama kolegiali patariamoji institucija. Jį sudaro dekanas, 

prodekanas, skyrių ir katedrų vedėjai. Į dekanato posėdžius gali būti kviečiami fakulteto kitų padalinių 

vadovai, dėstytojai ir studentai. Dekanatas svarsto ir priima nutarimus fakulteto organizaciniais, studijų, 

projektų kūrimo, ūkio ir kitais klausimais, teikia siūlymus Akademinei Tarybai, Kolegijos direktoriui, 

fakulteto dekanui, fakulteto tarybai. 

15. Fakulteto taryba yra fakulteto akademinės savivaldos institucija, kuri savo veikloje vadovaujasi 

fakulteto tarybos reglamentu. Fakulteto tarybos sudėtį ir sudarymo principus nustato fakulteto dėstytojų 

susirinkimas. Studentų atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 10 procentų fakulteto tarybos narių. Fakulteto 

tarybos nariais gali būti socialiniai partneriai. 

16. Pirmąjį naujai išrinktos fakulteto tarybos posėdį šaukia dekanas. 

17. Fakulteto taryba renkama ne ilgiau kaip 5 metams. 

18. Fakulteto tarybos veiklai vadovauja fakulteto tarybos pirmininkas, kurį balsų dauguma renka fakulteto 

tarybos nariai. Dekanas negali būti fakulteto tarybos pirmininku. 

19. Fakulteto tarybos pirmininko kadencija trunka tiek, kiek tęsiasi jį išrinkusios fakulteto tarybos 

įgaliojimai. 

20. Jeigu fakulteto tarybos pirmininkas netinkamai vykdo fakulteto tarybos veiklos reglamento nustatytas 

pareigas, jis gali būti atšauktas iš pirmininko pareigų nepasibaigus kadencijos laikui, Sprendimas dėl 

fakulteto tarybos pirmininko atšaukimo iš pareigų priimamas, jeigu už jį balsuoja ne mažiau kaip du 

trečdaliai visų fakulteto tarybos narių. 

21. Fakulteto taryba atlieka šias funkcijas: 

21.1. svarsto ir tvirtina fakulteto tarybos darbo reglamentą; 

21.2. rengia ir teikia Akademinei tarybai tvirtinti fakulteto nuostatus; 

21.3. renka fakulteto tarybos pirmininką, sekretorių; 

21.4. svarsto ir teikia Akademinei tarybai tvirtinti fakulteto studijų programas; 

21.5. svarsto ir teikia siūlymus dekanui dėl studijų kokybės fakultete; 

21.6. tvirtina dekano pateiktą fakulteto metinės veiklos ataskaitą; 

21.7. teikia siūlymus dėl fakulteto vizijos ir misijos, strateginio veiklos plano; 

21.8. sudaro Fakulteto konkursų ir atestacijos komisiją ir, Akademinei tarybai pritarus, teikia tvirtinti 

direktoriui; 

21.9. rekomenduoja sudaryti komisijas, darbo grupes svarbiems fakulteto veiklos klausimams nagrinėti 

ir spręsti; 



 

4 

21.10. atsižvelgiant į asmens mokslinės, pedagoginės ir (ar) kitos veiklos rezultatus siūlo Kolegijos 

direktoriui ir Akademinei tarybai kandidatus, kuriems gali būti suteikti kolegijos garbės ir kiti vardai; 

21.11. šaukia bendruomenės susirinkimus svarbiems fakulteto veiklos klausimams aptarti, kai to 

reikalauja daugiau nei pusė visų fakulteto tarybos narių. Apie susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę 

akademinės bendruomenės nariams pranešama ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio; 

21.12. siūlo narius j Akademinę tarybą; 

21.13. svarsto kitus su fakulteto veikla susijusius klausimus. 

22. Katedra yra pagrindinė studijų, taikomųjų mokslinių tyrimų veiklos organizatorė ir vykdytoja. 

Katedros yra atsakingos už atitinkamos krypties studijas, studijų programų kokybę, dėstytojų kvalifikacijos 

lygį ir studentų profesinių kompetencijų ugdymą. 

23. Katedros sudėtį kiekvienais mokslo metais fakulteto dekano teikimu tvirtina Kolegijos 

direktorius įsakymu. 

24. Katedros vedėją fakulteto dekano teikimu skiria Kolegijos direktorius įsakymu. 

25. Katedros funkcijas apibrėžia katedros nuostatai, kuriuos tvirtina Kolegijos direktorius. 

26. Fakulteto studijų organizavimo skyriaus vedėjas organizuoja, koordinuoja studijų procesą, studijų 

skyriaus vedėjas vykdo studijų apskaitą. 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

27. Fakulteto nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Akademinė taryba fakulteto tarybos 

teikimu. 


