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Klaipėda
Senatas, vadovaudamasis Klaipėdos universiteto Statuto 32 punkto 2 papunkčiu, n u t a r i a
teikti rektoriui siūlymus dėl Klaipėdos universiteto 2019 m. biudžeto:
1. Valstybinio asignavimo dalį, skirtą doktorantūros studijoms, paskirstyti taip, kad per
vienerius studijų metus kiekvienas doktorantas disertacijos rengimo reikmėms tiesiogiai
disponuotų ne mažiau kaip 20 proc. jo studijoms valstybės skirtų lėšų.
2. Nutraukti Meninės veiklos skatinimo fondo veiklą. Skirti Mokslo ir studijų fondui ne
mažiau kaip 30 tūkst. Eur, pataisius Mokslo ir studijų fondo nuostatus (numatant mažesnį
skatinamų veiklų skaičių ir didesnius skiriamų lėšų dydžius, atitinkamai suformuluojant
aukštesnius reikalavimus pretendentams).
3. Steigti (atkurti) Paramos studentams tarnybą (su Dvasinės//psichologinės pagalbos ir
Karjeros ir planavimo padaliniais) ir pradėti jos finansavimą (ne mažiau kaip 1,5 etato)
nuo 2019 m. I ketvirčio.
4. Numatyti lėšas meno ir sporto kolektyvų veikloms.
5. Katedrų vedėjams skirti priedą prie atlyginimo už vadovaujančias pareigas, nustatant
fiksuotą sumą, nuo 2019 m. vasario 1 d.
6. Parengti naują Klaipėdos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, pirmiausia
atsižvelgiant į MMA pasikeitimą ir dalies specialistų tarnybinio atlyginimo prilygimą
darbininkų atlyginimams, analogiškai įvertinant doktorantų stipendijos padidėjimą ir
mokslo daktarų tarnybinio atlyginimo dydį nuo 2019 m. sausio 2 d. Bent iš dalies suderinti
Klaipėdos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo koeficientus su LMT
2018 m. rugsėjo 11 d. Nr. V-443 potvarkyje nurodytais valandiniais atlygiais, kurie gali
būti taikomi Tarybos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamuose mokslo ir sklaidos
projektuose (projektas pridedamas).

Senato pirmininkas

prof. dr. Vaidutis Laurėnas

Tarnybinio atlyginimo koeficientų minimalūs ir maksimalūs dydžiai (redakcinė versija KU
Senato 2014 m. lapkričio 7 d. Nr. 11-14 nutarimo 1 priedo pagrindu)
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mokslo instituto
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vedėjas

Akademiniai
darbuotojai

profesorius,
vyriausiasis mokslo
darbuotojas

docentas,
vyresnysis mokslo
darbuotojas
lektorius dr.,
mokslo darbuotojas,
lektorius, dėstantis
magistrantūros
studijose arba
vientisųjų studijų 5 k.
lektorius, tyrėjas,
jaunesnysis mokslo
darbuotojas,
asistentas

Kiti darbuotojai

Jūros mokslų ir technologijų
centro direktorius,
projekto vadovas, mokslinių
tyrimų laivo kapitonas*,
mokslinių tyrimų laivo
kapitono padėjėjas*,
mokslinių tyrimų laivo
vyresnysis mechanikas*,
mokslinių tyrimų laivo
mechanikas*
Jūros mokslų ir technologijų
centro laboratorijos vedėjas
vadovas, projekto vadovas,
projekto specialistas,
mokslinių tyrimų laivo
jūreivis*

vyresnysis specialistas,
projekto specialistas,
projekto vadovas jaunesnysis
mokslo darbuotojas;
inžinierius, fakulteto
administratorius
asistentas,
fakulteto ūkio skyriaus
jaunesnysis mokslo
vedėjas,
darbuotojas,
bendrabučio
tyrėjas,
administratorius,
koncertmeisteris,
studijų laboratorijos vedėjas,
vyresnysis
projekto specialistas,
koncertmeisteris
specialistas, inspektorius,
studentų praktikos vedėjas,
technikas, laborantas,
referentas, katedros, mokslo
centro administratorius ar
sekretorius
katedros, mokslo centro
administratorius ar
sekretorius,
meistras, darbininkas
* Koeficientas taikomas laivo tonažui esant ne mažiau 400 t.
** Koeficientas taikomas akademiniams darbuotojams vadovaujant
projektui

