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Projekto rengėjas: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Projekto tikslas: pakeisti Panevėžio kolegijos (toliau – Kolegija) statutą, kad jis atitiktų Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (toliau – MSĮ) ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatas.
Dabartinė situacija. Galiojantis Kolegijos statutas nebeatitinka MSĮ ir jį įgyvendinančių teisės aktų
nuostatų, pagal kurias keitėsi pagrindinės mokslo ir studijų organizavimo, aukštųjų mokyklų valdymo
nuostatos, mokslo ir studijų kokybės užtikrinimo tvarka ir kiti aukštųjų mokyklų veiklos aspektai.
2020 m. Kolegija pasirašė 105 sutartis su pirmo kurso studentais. 2020 m. kovo 1 d. Kolegijoje
studijavo 1262 studentai (2019 m. spalio 1 d. – 1353). Kolegija vykdo studijas 24 programose trijuose
fakultetuose (2020 m. vyko priėmimas į 20 programų). 2013 m. Kolegija akredituota šešių metų
laikotarpiui. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. SV6-3
akreditacija pratęsta. Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-329 „Dėl
aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo patvirtinimo“ išorinio Kolegijos vertinimo pradžia numatyta 2021
m. rugsėjo 10 d.
Projekto esmė, nauda. Projektu teikiamas tvirtinti naujas Kolegijos statutas.
Statute apibrėžti Kolegijos veiklos tikslai, susiję su studijų ir mokslo veikla, mokymusi visą gyvenimą
ir bendradarbiavimu su vietos bendruomenėmis.
Statute nurodoma, kad Kolegija vykdo kolegines ir trumpąsias studijų programas, kurios gali būti
tarpkryptinės. Gali būti vykdomos jungtinės programos, atskirų studijų modulių (dalykų) programos,
neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos. Dėstomoji kalba – lietuvių kalba, atskirais atvejais
galimas dėstymas kitomis kalbomis. Mokslo ir studijų vienovė užtikrinama per glaudų ryšį su
praktika.
Statute apibrėžti Kolegijos valdymo organai: Kolegijos taryba, kurią sudaro 9 nariai, Akademinė
taryba, sudaryta iš 19 narių, ir direktorius. Direktorius yra vienasmenis valdymo organas.
Statute apibrėžiama: mokslo ir studijų kokybės užtikrinimas; akademinės bendruomenės ir kitų
darbuotojų teisės, pareigos ir atsakomybė; studentų priėmimo, šalinimo, studijų nutraukimo ir
atnaujinimo tvarka; ginčų tarp studentų ir administracijos ar kitų darbuotojų nagrinėjimo tvarkos;
Kolegijos lėšų šaltiniai, turto ir lėšų naudojimas; filialų ir atstovybių steigimas ir jų veiklos
nutraukimas.
Atitiktis Vyriausybės programai: tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.
Derinimas: Pirminis projektas Vyriausybės kanceliarijai pateiktas 2020 m. rugpjūčio 19 d. 2020 m.
rugsėjo 2 d. jis grąžintas rengėjams tobulinti. Teikiamas Projektas koreguotas pagal Vyriausybės
kanceliarijos Teisės ir Socialinės politikos grupės pastabas ir pasiūlymus.
Dalykinio vertinimo išvada. Siūlome svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje ir atlikti redakcinio
pobūdžio korekcijas, nurodytas Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės išvadoje, ir Statuto 62 p.
Socialinės politikos grupės patarėja
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