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Klaipėdos universiteto akademinei bendruomenei pateikiama VIII Senato pirmųjų kadencijos 

metų veiklos ataskaita. 

I. Senato sudėtis ir vadovai 

2022 m. sausio 25 d. savo kadenciją baigė VII Senatas ir sausio mėnesį įvyko VIII Senato 

rinkimai. Teisę balsuoti turėjo 421 rinkėjas. Rinkimuose dalyvavo 238, t. y. 56,5 proc. rinkimų teisę 

turinčių Senato rinkėjų. Per išankstinį balsavimą ir pagrindinę rinkimų dieną buvo išrinkti 27 Senato 

nariai, atstovausiantys penkiems Universiteto padaliniams. Socialinių ir humanitarinių mokslų 

fakultetas –  9 nariai; Jūrų tyrimų institutas – 5 nariai; Sveikatos mokslų fakultetas – 5 nariai; Jūrų 

technikos ir gamtos mokslų fakultetas – 5 nariai ir Baltijos regiono istorijos ir archeologijos 

institutas – 3 nariai. Dar 7 narius į Senatą delegavo Klaipėdos universiteto Studentų sąjunga. Senato 

nariu pagal Statutą yra ir Universiteto rektorius. Iš 27-ių naujai išrinktų senatorių 11-ai ši veikla 

nauja. Išrinktas VIII Senatas atsinaujino 40,7 proc., jame daugiau moterų nei buvo VII Senate ir 

trimis metais (pagal amžiaus vidurkį) naujasis Senatas jaunesnis. Jame palyginti su 2017 m. išrinktu 

Senatu padaugėjo 41–50 metų amžiaus grupės narių (1 pav.). Klaipėdos universiteto VIII Senatas 

2022 m. veikė būdamas visos sudėties – 35 nariai. Jau pirmame naujojo Senato posėdyje buvo 

išrinkti pirmininkas (prof. dr. Vaidutis Laurėnas), pavaduotojas (dr. Vytautas Jokubauskas) ir visų 

keturių nuolatinių komisijų pirmininkai: 

Akademinės komisijos pirmininkė doc. dr. Aida Norvilienė (komisijoje 8 nariai);  

Strateginės plėtros ir kokybės komisijos pirmininkas prof. dr. Vitalij Denisov (komisijoje 

10 narių); 

Mokslo komisijos pirmininkas doc. dr. Audrius Senulis (komisijoje 8 nariai); 

Reglamentų ir etikos komisijos pirmininkė doc. dr. Alona Rauckienė-Michaelsson (komisijoje 

6 nariai). 

2022 m. Senatas laikinųjų komisijų nesudarė. 
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1 pav. Parengė doc. dr. Liutauras Kraniauskas, 2022 m. sausis. 

 

II. Senato posėdžių darbotvarkės struktūra 

      2022 m. įvyko 8 Senato posėdžiai, svarstyti 74 klausimai. Iš jų: 

      mokslo reikalai – 6; 

studijos ir studentų reikalai – 20; 

pritarimas Tarybai teikiamiems klausimams – 8; 

pedagoginių ir kitų garbės vardų suteikimas, pritarimas mokslo premijų kandidatams, pritarimas 

dekano kandidatūrai  – 9; 

fakultetų, komisijų nuostatų ir reglamentų tvirtinimas – 9; 

Senato organizaciniai klausimai – 6; 

kiti, taip pat informacinio pobūdžio, klausimai – 16 (iš jų: mokslo reikalai – 4‚ Rektoriaus 

informacija – 5; kita informacija – 3, Senato narių paklausimai ir pasiūlymai – 4) 

III. Senato komisijų veikla 

Senatas, jo nuolatinės komisijos vykdė veiklas, numatytas Klaipėdos universiteto Statute ir 

Senato reglamente. Visi Senato nariai, išskyrus pirmininką, pavaduotoją ir rektorių, dirba 

nuolatinėse komisijose (nuo 6 iki 10 narių). Vyko įprasta studentų atstovų kaita. 



 
 

Visos Senato komisijos svarstė klausimus dėl pritarimo Klaipėdos universiteto ligoninės 

steigimui, Klaipėdos universiteto 2022 m. biudžetui, Klaipėdos universiteto darbuotojų darbo 

užmokesčio tvarkos aprašo pakeitimams, atsakingai pasisakė už paramą studentams-ukrainiečiams. 

Senato komisijos pritarė Klaipėdos universiteto tarybos sudarymo reglamentui. 

Akademinės komisijos veikla 

Komisija, po kelių svarstymų, atsakingai pritarė Studijų programų kokybės užtikrinimo tvarkos 

aprašui ir Klaipėdos universiteto pedagoginių ir mokslo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo 

aprašui. Fakultetų ir studijas vykdančių mokslo institutų taryboms vis dažniau pasisakant už pirmos 

pakopos studijų 4 m. trukmę, akademinei komisijai pritarus, Senatas tvirtino 4 vykdomų studijų 

programų apimties keitimą, 2 vykdomų studijų programų pavadinimų keitimą ir 3 vykdomų studijų 

programų specializacijų pakeitimus. Akademinei komisijai pritarus, Senatas patvirtino Klaipėdos 

universiteto pasirenkamųjų studijų dalykų pasirinkimo tvarkos aprašą. Komisijai pritarus patvirtinta 

pataisyta ketinama vykdyti studijų programa Pažangioji gamybos inžinerija. Akademinei komisijai 

pritarus, Senatas patvirtino naujos sudėties Klaipėdos universiteto studijų kokybės komisiją bei 

Klaipėdos universiteto studijų nuostatų 100 punkto ir Klaipėdos universiteto studentų savarankiškų 

rašto darbų bendrųjų reikalavimų aprašo 43 ir 44 punktų papildymą ir Klaipėdos universiteto 

pedagoginių studijų modulio pasirinkimo ir vykdymo tvarkos aprašo 11 punkto pakeitimus. Kaip ir 

kasmet Komisija turėjo ne kartą darbuotis su Studentų priėmimo į Klaipėdos universitetą 

taisyklėmis, taip pat svarstyti Klaipėdos universiteto 2022–2023 s. m. studijų mokesčių dydžių ir jų 

mokėjimų tvarkos aprašą. 

Mokslo komisijos veikla  

Mokslo komisijos dėmesio centre buvo doktorantūros tobulinimo klausimai. Komisija pritarė 

visuomenės sveikatos mokslo krypties doktorantūros steigimui. Mokslo komisija buvo pagrindinė 

svarstant Klaipėdos universiteto Mokslo ir studijų skatinimo fondo veiklos 2021 m. ataskaitą. 

Reglamentų ir etikos komisijos veikla  

Reglamentų ir etikos komisijos aprobuotas naujas dokumentas buvo Klaipėdos universiteto 

rektoriaus emerito nuostatai. Komisija aktyviai svarstė fakultetų ir mokslo institutų tarybų rinkimų 

reglamentus, taip pat teikė siūlymus tvirtinant Klaipėdos universiteto Tarybos sudarymo 

reglamentą. Reglamentų ir etikos komisija buvo pagrindinė ekspertė tvirtinant naują Senato 

reglamento redakciją. 

Strateginės plėtros ir kokybės komisijos veikla  

Komisija buvo lyderis įvertinant strateginę Klaipėdos universiteto ligoninės perspektyvą. 

Strateginės plėtros ir kokybės komisija įprasta tvarka aprobavo Universiteto 2022 m. biudžeto 



 
 

projektą. Nauja Komisijos veikloje 2022 m. buvo studijų programų pakeitimų atitikimo Universiteto 

strateginiams tikslams ir pertvarkomų studijų programų kokybės užtikrinimo įvertinimas.  

IV. Kitos Senato veiklos 

2022 m. Senatas pirmame savo posėdyje pritarė Klaipėdos universiteto dalyvavimui 

Universiteto ligoninės statusą turinčios ligoninės steigime, kuri pradėjo veikti nuo 2023 m. sausio 2 

d. Universitetas yra dalininkas kartu su LR Sveikatos apsaugos ministerija. Tai ilgalaikėje 

perspektyvoje sustiprins sveikatos srities mokslinius tyrimus ir sveikatos studijas universitete ir 

bendrai uostamiestyje. 

Antram reikšmingam struktūriniam pokyčiui Senatas pritarė paskutiniame 2022 m. posėdyje. 

Pritarta Klaipėdos universiteto struktūros pakeitimui prijungiant Lietuvos aukštąją jūreivystės 

mokyklą. Tokį sprendimą lėmė LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos planai reformuoti 

valstybines kolegijas, dalį jų jungiant prie universitetų. Kad tai būtų galima įgyvendinti 2022 m., 

LR Seimas pakoregavo teisės aktus. Įtakos turėjo strateginis tikslas konsoliduoti jūrinius mokslus 

bei studijas Lietuvoje. Buvo atsižvelgiama į 2018 m. deklaruotą siekį (remiantis LR Vyriausybės 

2017 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 947) formuoti Klaipėdos regiono inovacijų ekosistemą, 

paremtą asocijuotais universiteto bei kolegijų ryšiais. Šis Senato pritarimas tik sudaro prielaidas LR 

Vyriausybei priimti sprendimus dėl Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos juridinio statuso 

pakeitimo. Tačiau buvo aiškiai pareikšta, kad Klaipėdos Universitetas yra pasirengęs koreguoti savo 

struktūrą ir priimti naują, savarankišką akademinį padalinį. Sprendimus dėl Lietuvos valstybinių 

kolegijų tinklo pertvarkos LR Vyriausybė, tikėtina, priims 2023 m., o jų įgyvendinimas gali užtrukti 

ne vienus metus. Įgyvendinus kolegijų integracijos į universitetus Lietuvoje projektą, reikšmingai 

keistųsi ir Senato veikla reguliuojant studijų procesus. O Klaipėdos universitetas pasipildytų 

koleginių studijų segmentu. 

Senate aptarti klausimai, dėl kurių dar nebuvo priimti nutarimai: Senate tartasi dėl 2018–2022 

m. mokslo palyginamojo vertinimo eigos ir pasirengimo Klaipėdos universitete, taip pat dėl 

Klaipėdos universiteto prisijungimo prie ES mokslinių tyrimų vertinimo pažangos iniciatyvos. 

Akademinė komisija išreiškė susirūpinimą dėl studentų akademinių apklausų ir grįžtamojo ryšio 

organizavimo, pasiūlydama juos gerinti, taip pat pasiūlė 2023 m. aptarti „Žemynos“ universitetinės 

gimnazijos veiklą. Senatas protokolinio įrašo forma pasiūlė studentų skaičiaus didinimo priemones. 

Senato nariai susirūpinę dėl naujos akademinės informacijos sistemos įdiegimo plano 

įgyvendinimo. Senato pirmininkas pasiūlė 2023 m. padidinti Senato stipendijų skaičių. Studentų 

atstovai išreiškė pageidavimą neteikti baigiamųjų darbų popierinio varianto, apsiribojant 



 
 

skaitmenine  baigiamojo darbo versija. Senate diskutuota dėl darbuotojų darbo užmokesčio 

didinimo principų. 

Pažymėtina rektoriaus prof. A. Razbadausko bei mokslo ir inovacijų prorektoriaus                             

prof. D. Daunio informacinių pranešimų nauda Senato veiklai. 

Po sėkmingos 2021 m. vykusios institucinės akreditacijos, toliau vykdomos studijų krypčių 

programų akreditacijos. O 2023 m. numatomas palyginamasis ekspertinis universitetų ir mokslinių 

tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimas visose Lietuvos aukštojo 

mokslo institucijose. Senate periodiškai pristatomi šie procesai, aptariamos problemos bei galimi jų 

sprendimo būdai. 

Buvo tęsiama garbės vardų teikimo tradicija. 2022 m. Senatas suteikė Klaipėdos universiteto 

docento pedagoginį vardą –  dr. V. Jokubauskui ir dr. M. Ščavinskui. Tai buvo 100-asis ir 101-asis 

dėstytojai, kuriems Klaipėdos universiteto Senatas suteikė docento pedagoginius vardus ir išdavė 

tai paliudijančius pažymėjimus. Klaipėdos universiteto rektoriaus emerito vardas suteiktas 

akademikui prof. habil. dr. V. Žulkui. Senatas suteikė Klaipėdos universiteto afilijuotojo 

profesoriaus statusą prof. habil. dr. J. Ramanauskui. 

Senatas taip pat pritarė:  

– doc. dr. G. Zabielos kandidatūros teikimui 2022 m. Lietuvos mokslo premijai; 

– prof. dr. R. Balsio kandidatūros teikimui 2022 m. Nacionalinei Jono Basanavičiaus 

premijai; 

– prof. dr. V. Senčilos skyrimui Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto dekanu. 

V. Senato veiklos 2023 m. 

Senatas, be kasmet reguliariai svarstomų klausimų, 2023 m.  turėtų svarstyti: 

– mokslinių tyrimų plėtros įsteigus Klaipėdos universiteto ligoninę aktualijas; 

– Klaipėdos universiteto dalyvavimo aukštojo mokslo kolegijų sektoriaus pertvarkyme 

klausimus; 

– Klaipėdos universiteto mokslo ir pedagoginių darbuotojų kvalifikacinių reikalavimų 

pataisas; 

– studentų skaičiaus ir studijų programų įvairovės dermės klausimą; 

– universitetinio bendrojo lavinimo dalykų atnaujinimo klausimą. 

 

 

 

Senato pirmininkas                                                  prof. dr. Vaidutis Laurėnas 


