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Projekto rengėjas: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – ŠMSM).
Projekto tikslas: išdėstyti nauja redakcija Kauno kolegijos (toliau – Kolegija) statutą (toliau –
Statutas), kad jis atitiktų Mokslo ir studijų įstatymo (toliau – MSĮ) ir jį įgyvendinančių teisės aktų
nuostatas.
Situacija. Galiojantis 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.
Kolegijoje veikia keturi fakultetai. 2021-2022 m. m. Kolegijoje studijuoja 5060 studentų, iš jų 1564
priimti į pirmą kursą. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu
Nr. SV6-45 Kolegija akredituota 6 metams. Vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019
m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1529 „Dėl aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų
filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“
Kolegija laikoma akredituota, iki kol bus priimti sprendimai dėl jos akreditavimo aprašo nustatyta
tvarka. Remiantis, švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-329
(švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-1063 redakcija) Kolegijos
išorinis vertinimas numatomas pradėti 2022 m. kovo 10 d.
Projekto esmė, nauda. Projektu siūloma išdėstyti Vyriausybės nutarimą nauja redakcija, 1) keičiant
nutarimo pavadinimą į „Dėl Kauno kolegijos statuto patvirtinimo, savininkės teisių ir pareigų
įgyvendinimo ir buveinės adreso nustatymo“, 2) pavedant ŠMSM įgyvendinti valstybės, kaip
Kolegijos savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas, 3) nustatant Kolegijos buveinės adresą –
Pramonės pr. 20, Kaunas, 4) patvirtinant Kolegijos Statutą, kuriame:
 apibrėžiami Kolegijos veiklos tikslai, išryškinant siekį vykdyti į praktiką orientuotas ir
inovacijomis grįstas kolegines studijas, plėtoti į visuomenės raidą orientuotą taikomąją mokslo
ir meno veiklą nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu, telkti bendruomenę, puoselėjančią
besimokančio organizacijos kultūrą. Taip pat apibrėžiami Kolegija veiklos uždaviniai, sritys ir
rūšys.
 Išryškinamos pagrindinės mokslo ir studijų organizavimo, meno veiklos nuostatos bei studijų ir
mokslo, meno kokybės užtikrinimas. Kolegija vykdo kolegines ir trumpąsias studijų programas.
Studijų programos gali būti tarpkryptinės. Gali būti vykdomos jungtinės programos,
kompetencijų tobulinimo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos bei profesinės studijos.
Dėstomoji kalba – lietuvių kalba, atskirais atvejais galimas dėstymas kitomis kalbomis. Mokslo
bei meno ir studijų vienovė užtikrinama per glaudų ryšį su praktika. Kolegija turi veiklos
kokybei užtikrinimo sistemą. Studijų kokybės užtikrinimas grindžiamas Europos aukštojo
mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis. Taikomosios mokslo ir
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meno veiklos kokybės užtikrinimas grindžiamas Europos mokslinių taikomųjų tyrimų erdvės
nuostatomis.
apibrėžti Kolegija valdymo organai bei jų kompetencija, sudarymo ir atšaukimo tvarka.
Nustatoma, kad Kolegija valdymo organai yra trys: Taryba, kurią sudaro 9 nariai (nuo 2022 m.
liepos 1 d. – 11 narių), Akademinė taryba, sudaryta iš 33 narių, ir direktorius. Direktorius yra
vienasmenis valdymo organas.
apibrėžiama akademinės bendruomenės narių ir kitų darbuotojų teisės, pareigos ir atsakomybė;
studentų priėmimo, šalinimo, studijų nutraukimo ir atnaujinimo tvarka; ginčų tarp studentų ir
administracijos ar kitų darbuotojų nagrinėjimo tvarka; Kolegija lėšų šaltiniai ir turto bei lėšų
naudojimas; filialų ir atstovybių steigimas ir jų veiklos nutraukimas.

Atitiktis Vyriausybės programai: tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.
Derinimas: Projektas teiktas Vyriausybės kanceliarijai 2021 m. liepos mėn. ir grąžintas rengėjams
tobulinti atsižvelgiant į Vyriausybės kanceliarijos Teisė ir Socialinės politikos grupių pastabas.
Pirminis projektas derintas su Teisingumo ministerija. Dėl pastabų, į kurias buvo neatsižvelgta, buvo
pateikta derinimo pažyma arba paaiškinimai išsakyti Projekto lydimajame dokumente.
Dalykinio vertinimo išvada. Siūlytume svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje ir iki pasirašymo
patikslinti Projektą pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2021 m. rugsėjo 3 d. išvadoje Nr.
NV-2120 pateiktą redakcinio pobūdžio pastabą.
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