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ŠV. IGNACO LOJOLOS KOLEGIJOS 

STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETŲ VEIKLOS 

N U O S T A T A I 

 

I. Bendrosios nuostatos 

 

1. Studijų programų turinio tobulinimui, realizavimui, studijų kokybės užtikrinimui, Šv. Ignaco 

Lojolos kolegijoje veikia studijų programų komitetai.   

2. Studijų programos komitetai yra atsakingi už studijų programų tikslų ir studijų rezultatų 

įgyvendinimą ir nuolatinę studijų programų kokybės priežiūrą. 

3. Konkrečios studijų programos vadovo bei studijų programos komiteto vadovo pozicijos nėra 

administracinės pozicijos postai, o yra konkrečiam akademiniam kompetentingam asmeniui 

priskiriamos papildomos  akademinės funkcijos.  

 

II. Studijų programos komiteto steigimas, formavimas ir sudėtis 

 

4.  Studijų programų komitetai steigiami kiekvienoje studijų programoje. 

5. Studijų programos komiteto sudėtį siūlo katedros vadovas ne dažniau kaip kas dvejus  metus, 

bendradarbiaudamas su konkrečios studijų programos komiteto pirmininku. 

6. Kiekvienos studijų programos komiteto sudėtį įsakymu tvirtina Direktorius. 

7. Kiekvieną studijų programų komitetą sudaro ne mažiau kaip penki asmenys. 

8. Konkrečios studijų programos komiteto darbui vadovauja studijų programos komiteto vadovas, 

tačiau jis nėra katedros vadovas. 

9. Studijų programos komiteto pirmininku yra konkrečios studijų programos vadovas, kuris yra 

kompetentingas konkrečios studijų programos srityje bei turintis su studijų programa susijusios 

krypties kompetencijas  ir jas pagrindžiančius įrodymus.  

10. Konkrečios studijų programos komiteto sudėtis: 

a) konkrečios studijų programos komiteto vadovas, kuris yra ir šios studijų programos 

vadovas; 

b) du akademinio personalo atstovai  (dėstytojai); 

c) darbdavys arba/ir kitas socialinių partnerių atstovas arba/ir absolventas (baigęs šią studijų 

programą ir bent metus dirbantis pagal specialybę); 

d) studentų atstovas. 

11. Studijų programos komitetas gali kviestis konsultavimui ir kitus ekspertus, kurie nėra kolegijos 

darbuotojai, pagal poreikį. 

 

III. Studijų programos komiteto funkcijos 

 

12. Studijų programos komitetas yra atskaitingas katedros vadovui.  

13. Studijų programos komitetas:  

       a) analizuoja informaciją apie studijų procesą, teikia siūlymus katedrai ir kitiems padaliniams, 

susijusiems su studijų programos įgyvendinimu dėl jos atnaujinimo ir tobulinimo; 

       b) teikia pasiūlymus dėl studijų programos tobulinimo katedros vadovui; 

       c) gali dalyvauti  studijų programos viešinime kartu su už viešinimą atsakingais darbuotojais; 

       d) analizuoja specialistų tendencijas darbo rinkoje; 



       e) gali  teikti siūlymus dėl materialinės bazės, metodinių išteklių stiprinimo sąsajoje su 

vykdoma konkrečia studijų programa; 

       g) teikia siūlymus dėl akademinio personalo formavimo ir kvalifikacijos tobulinimo sąsajoje su 

vykdoma konkrečia studijų programa;  

       h) turi teisę dalyvauti studijų programų  išoriniame vertinime; 

       k) vykdo stebėseną, kad studentų rengiami įvairaus pobūdžio savarankiški darbai bei profesinio  

bakalauro baigiamieji darbai atlieptų studijų programoje numatytus studijų rezultatus; 

       l)  yra atsakingi už studijų programos turinio nuolatinį stebėjimą, tobulinimą ir atnaujinimą.  

 

IV. Studijų programos koordinavimas 

 

14. Studijų programos komiteto pirmininko funkcijos: 

      a) vadovauja studijų programos komiteto veiklai; 

      b) vykdo studijų programos vidinės kokybės užtikrinimo vertinimą;  

      c) atstovauja kuruojamą studijų programą įvairiuose renginiuose; 

      d) rengia kasmetines kokybės vertinimo ataskaitas; 

       e)  atsako už komiteto veiklos planavimą, renka įrodymus apie studijų programos kokybę;  

       f) dalyvauja  studijų programos sklaidoje, atsako už studijų programos viešinimą, atnaujinimą, 

tarpdalykinę integraciją. 

15. Studijų programos komiteto pirmininkas, atstovaudamas studijų programos komitetą, teikia 

katedros vadovui  siūlymus dėl studijų programos tobulinimo. 

16. Studijų programos komiteto pirmininkas mokslo metų pabaigoje Akademinei tarybai pristato 

veiklos ataskaitą.   

 

 

V. Studijų programos komiteto darbo organizavimas 

 

17. Studijų programos komitetas du kartus  per semestrą vykdo posėdžius, kuriems vadovauja 

komiteto pirmininkas arba jam nesant, komiteto narių išsirinktas posėdžio pirmininkas. 

18. Komiteto posėdžiams sekretoriauja  komiteto nariai rotaciniu principu.  

19. Teisėtas posėdis yra, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 studijų komiteto narių. 

20. Sprendimai posėdžiuose priimami atviru balsavimu. 

21. Sprendimas priimamas, kai už jį balsavo daugiau negu pusė posėdyje dalyvavusių narių. 

Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.  

22. Kiekvienas posėdis turi būti protokoluojamas ir ant jo turi pasirašyti posėdžio pirmininkas bei 

sekretoriavęs asmuo.  

 

VI. Atsakomybė 

 

23. Studijų programos komiteto nariams pirmininkas paskirsto atsakomybę už konkrečias funkcijas, 

susijusias su studijų programos įgyvendinimu. 

24. Studijų programos komitetas atsako už studijų programos turinio ir studijų proceso kokybę. 

 

VII. Baigiamosios nuostatos 

 

25. Studijų programų komitetai gali būti reorganizuoti arba likviduoti katedros vadovo siūlymu bei 

atskiru Direktoriaus įsakymu.  

__________________________ 


