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Klaipėdos universiteto statutas (40 str.) numato Senato metinės veiklos ataskaitą Universiteto
akademinei bendruomenei. Senato metinės veiklos atskaita Universiteto akademinei bendruomenei jos
susirinkime pirmą kartą pristatyta 2018 m. balandžio 25 d.
Klaipėdos universiteto VII Senatas pradėjo savo darbą 2017 m. vasario 3 d. Čia pateikiama Senato
veiklos 2018 m. – antrais kadencijos metais – ataskaita.
I. Senato sudėtis ir vadovai
Klaipėdos universiteto VII Senatas 2018 m. iš esmės veikė būdamas ne visos sudėties. Nors 2018
m. kovo 8 d. mėn. įvyko rinkimai į dvi laisvas Senato vietas, tačiau 2018 m. kovo 22 d. vykusiuose
rinkimuose į laisvą Klaipėdos universiteto Tarybos socialinių mokslų atstovo vietą, vienas Senato narys
buvo išrinktas į Tarybą ir nutraukė savo veiklą Senate. Menų akademijai prisijungus prie Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos, veiklą Senate nutraukė dar keturi nariai. Senatas, atsižvelgdamas į šias
aplinkybes ir vadovaudamasis Klaipėdos universiteto statuto 35 punkto 8 papunkčiu, nutarė nuo 2018
m. spalio 4 d. dirbti ne visos sudėties, bet ne ilgiau kaip iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. 2018 m. pabaigoje
Senatą sudarė 30 narių. Studentų skaičius Senate nesikeitė; kvotos ribose pasikeitė tik Studentų
sąjungos renkami 3 studentų atstovai.
2018 m. spalio 4 d. Senatas svarstė (pirmo svarstymo forma) klausimą dėl Klaipėdos universiteto
savarankiškų padalinių kvotų Senate. Buvo suformuluotas pasiūlymas naujame Statute numatyti naują
savarankiškų padalinių kvotų Senate nustatymo tvarką.
2018 m. Senatui ir nuolatinėms komisijoms vadovavo šie Senato nariai:
Senato pirmininkas prof. Vaidutis Laurėnas;
Senato pirmininko pavaduotojas prof. Rimantas Balsys;
Akademinės komisijos pirmininkas doc. Dalia Baziukė (iki 2018 m. spalio 4 d. –
prof. Rūta Girdzijauskienė);
Finansų ir biudžeto komisijos pirmininkas dr. Laura Šaltytė-Vaisiauskė;

Mokslo komisijos

(iki 2018 m. lapkričio 15 d. – Mokslo ir meno komisijos) pirmininkas

akademikas prof. Sergejus Olenin;
Reglamentų ir etikos komisijos pirmininkas prof. Mindaugas Rugevičius.
II. Senato posėdžių darbotvarkės struktūra
Pagrindinė Senato veiklos forma yra posėdis. 2018 m. įvyko 10 posėdžių (iš jų du virtualiu būdu,
priimant nutarimą vienu darbotvarkės klausimu), iš viso svarstyti 63 klausimai (be „kitų klausimų“ ir
„Senato narių paklausimų ir pasiūlymų“.
Senato svarstytų klausimų skaičius 2018 ir 2017 m.
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Senato priedermė rūpintis mokslinių tyrimų ir studijų kokybe. 2018 m. Senatas daugiausiai svarstė
studijų klausimus. Studijų klausimų skaičius ne visiškai atspindi kiekybinę disproporciją. Kaip ir 2017
m. Studentų priėmimo taisyklių tikslinimas vyko net penkiuose Senato posėdžiuose.
Senato veikla 2018 m. buvo sutelkta ne tiek į konceptualius studijų modeliavimo klausimus, kiek į
atskirų studijų programų ir studentų priėmimo 2019 m. tvarkos aprašo reikalus. Esminiu dalyku
laikytinas Studijų nuostatų atnaujinimas.
Senatas, kaip ir 2017 m. konstatuoja, kad nepakankamai dėmesio skyrė mokslo klausimams. Nors
formalus svarstytų mokslo klausimų skaičius padvigubėjo, tačiau strateginiai mokslo organizavimo
klausimai liko atidėti 2019 m. Pažymėtina ir tai, kad Universiteto administracija nebuvo aktyvi
teikdama Senatui svarstyti su mokslu susijusius klausimus. Nors Senatas 2018 m. pasiekė, kad bent
vienas su mokslu susijęs klausimas būtų posėdžio darbotvarkėje.

Personalijų svarstymas buvo susijęs su pedagoginių vardų suteikimu, kandidatų Lietuvos mokslo
premijai patvirtinimu, pritarimu akademinių padalinių vadovų kandidatūroms.
Senato priimti nutarimai nustatyta tvarka skelbiami Universiteto interneto svetainėje.
III. Senato komisijų veikla
Senato nuolatinės komisijos (toliau - Komisijos) atlieka svarbius darbus analizuojant teikiamus
Senatui svarstyti dokumentus, atskirais atvejais pačios inicijuoja Senato nutarimus. Pabrėžtinas
Komisijų pirmininkų vaidmuo Senato veikloje.
Iš dalies pagerėjo Senatui teikiamu dokumentų ir nutarimų projektų parengimo kokybė. Tai turi
esminės reikšmės Senato veiklai.
Mokslo (Mokslo ir meno) komisija 2018 m. pratęsė savo iniciatyvą skatinti atskirų mokslinės
veiklos dokumentų rengimą ir reguliarų mokslo reikalų svarstymą. Buvo tęsiama 2017 m. pradėta
diskusija dėl Mokslo ir studijų skatinimo fondo veiklos efektyvumo, dėl Klaipėdos universiteto
leidžiamų mokslo žurnalų, teikė konkrečius pasiūlymus dėk doktorantų studijų finansavimo. Mokslo
komisija parengė mokslinės veiklos tobulinimo Klaipėdos universitete neatidėliotinų priemonių planą.
Akademinė ir Reglamentų ir etikos komisija daugiau dirbo su administracijos teikiamų dokumentų
ir nutarimų projektais. Studijų klausimų gausa Universitete paaiškinama, viena vertus, studijų veiklų
pertvarkymu, antra vertus, daliniu ir todėl dažnu atskirų normatyvinių dokumentų taisymu ir teikimu
Senatui svarstyti ir tvirtinti. Kaip ir 2017 m. Senatas 2018 m. net keliuose posėdžiuose svarstė Studentų
priėmimo į Klaipėdos universitetą tvarkos aprašą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad devyniose studijų
programose buvo patvirtintos specializacijos, penkiolikoje pakeista studijų trukmė – ir visa tai buvo
daroma studijų programų vadovų iniciatyva, nesant atitinkamos Universiteto strategijos ir jau atliktų
pakeitimų analizės. Dar neaišku, ar bakalauro studijų programų trumpinimas iki 3 m. yra efektyvi
studijų tobulinimo priemonė.
Dėl susiklosčiusios pastarųjų metų praktikos neteikti Senatui svarstyti ir pareikšti savo nuomonę
lėšų ir turto valdymo ir panaudojimo klausimais ir 2018 m. Finansų ir biudžeto komisijos darbas nebuvo
įtemptas. Administracija ir Taryba neatsižvelgia į Klaipėdos universiteto statuto 32 punkto 13 papunktį
ir neretai neteikia Senatui svarstyti ir teikti siūlymus dėl Universiteto lėšų (taip pat skirtų
administracijos ir kitų darbuotojų darbo užm0kesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais tvarkos.
Senatas laikinųjų komisijų 2018 m. nesudarė.

IV. Senato ir Tarybos bendradarbiavimas

Universiteto valdymui tapus (2009 m.) trinariu – santykiai tarp Tarybos, Senato ir rektoriaus tampa
ypatingai svarbūs. Ryšys tarp Senato ir Tarybos palaikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
mokslo ir studijų įstatymų ir Klaipėdos universiteto statutu. Senatas savo kompetencijos ribose svarstė
ir pateikė siūlymus Tarybai (pritardamas / nepritardamas) dėl Universiteto akademinės struktūrinių
pokyčių, dėl rektoriaus rinkimų tvarkos ir dėl pretendentų eiti rektoriaus pareigas tinkamumo.
Atsakingas buvo Klaipėdos universiteto tarybos narių, nepriklausančių Klaipėdos universiteto
personalui ir studentams, rinkimas. Senatas, turėdamas galimybę kontroliuoti savo išrinktus Tarybos
narius (Mokslo ir studijų įstatymo 27 straipsnio 3 pastraipa), privalo dalykiškai su jais bendradarbiauti
sprendžiant svarbiausius Universiteto gyvenimo uždavinius.
2018 m. birželio 6 d. Senato posėdyje įvyko Tarybos ir Senato narių susitikimas, kuriame buvo
tartasi dėl reikšmingų tiek Tarybos, tiek Senato dėmesio Klaipėdos universiteto raidai sričių (krypčių).
Tokiomis buvo įvardintos: 1. Klaipėdos universiteto strateginės plėtros planas „Link 2030“ [taip pat
strateginės veiklos 2019-2021 m. (alternatyva: 2020-2022 m.) planas]. 2. Universiteto optimizavimo
priemonių plano 2018-2019 m. įgyvendinimo kontrolė. 3. Moraliai ir fiziškai susidėvėjusio
nekilnojamojo turto pardavimas-investavimas. Investavimo prioritetų nustatymas. 4. Pasirengimas
Universiteto akreditacijai. 5. Naujos KU administracijos formavimas. 6. Statuto tvirtinimas Seime
(Statutas įteiktas Seimui 2018 m. kovo mėn.). 7. Universiteto 2019 m. biudžeto sudarymo principai. 8.
Universiteto struktūros, reikalingos studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos programoms
įgyvendinti, tinkamumo klausimas.
Lietuvos Respublikos Seimo nesvarstė Klaipėdos universiteto statuto tvirtinimo klausimo,
nepatvirtintas, strategija „Link 2030“ nebaigta rengti, Universiteto 2019 m. biudžeto sudarymo
principai nebuvo svarstomi. Švietimo ir mokslo ministerija Universiteto akreditaciją atidėjo vėlesniam
laikui.
V. Kitos veiklos
Senato pirmininko veikla:
2018 m. Senato pirmininko veikla iš esmės apsiribojo Statute nustatyta funkcija - vadovauti Senato
posėdžiams. Be formaliai apibrėžtų pareigų Senato pirmininkas dalyvavo šiose veiklose:
- svarstė su administracija diskriminacijos pagal amžių (neskelbiant konkurso pensinio amžiaus
dėstytojams) atvejus, darbo sutarčių sudarymo su dėstytojais vėlavimo atvejus (kovo, rugsėjo mėn.);
- parengė Klaipėdos universiteto savarankiškų padalinių Senato narių kvotų projektą (pirmas
svarstymas Senate vyko spalio mėn.);
- pateikė pasiūlymus administracijai dėl akademinių darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos
(gruodžio mėn.);

- parengė Universiteto akademinės bendruomenės susirinkimo darbotvarkės projektą ir įteikė jį
Senato nariams (gruodžio mėn.);
- dalyvavo susitikimuose su LR Seimo nariais, ministerijų (ŠMM, ŽŪM, VRM) atstovais (kovogegužės, spalio mėn.);
- reguliariai dalyvavo (buvo kviečiamas dalyvauti) rektorato posėdžiuose. Senato pirmininkas
nebuvo kviečiamas į Tarybos posėdžius pristatyti Klaipėdos universiteto statuto reglamentuojamų
Senato siūlymų ir pritarimo / nepritarimo Tarybos nutarimų projektams.
Senato pirmininko pavaduotojas prof. R. Balsys 2018 m. inicijavo prof. St. Vaitekūno atminimo
įamžinimo priemones (atminimo lentos parengimas; atsiminimų knygos leidyba, rektoriaus prof. St.
Vaitekūno vardo suteikimas Universiteto aulai).
Grupė senato narių 2018 m. vasario 26 d. parengė pasiūlymus „Dėstytojų, mokslo darbuotojų ir
kitų tyrėjų atlyginimų padidinimo tvarkos aprašo“ projektui.
2018 m. kovo 15 d. Senatas priėmė pareiškimą Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Viktorui
Pranckiečiui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ministrui pirmininkui Sauliui Skverneliui „Dėl
Klaipėdos universiteto akademinės autonomijos ribojimo SKVC vykdant studijų krypčių vertinimą ir
laikinąjį akreditavimą“
Senatas 2018 m. nevykdė bendrų veiklų su Universiteto darbuotojų profesine sąjunga ir Darbo
taryba.
VI. Senato veiklos 2019 m. prioritetai
Senato 2017 m. veiklos ataskaitoje numatytų veiklos 2018 m. prioritetų buvo laikomasi tik iš dalies.
Senato 2018 m. veikloje buvo numatyti tokie prioritetai:
1. Klaipėdos universiteto strategijos „Link 2030“, taip pat strateginio veiklos plano svarstymas ir
pasiūlymų teikimas Tarybai.
2. Klaipėdos universiteto veiklos optimizavimo priemonių plano 2018–2019 metams mokslinių
tyrimų ir studijų kokybės dalies įgyvendinimas.
3. Įgyvendinti mokslinės veiklos tobulinimo 2018 m. neatidėliotinų priemonių planą.
4. Pasirengimas Klaipėdos universiteto institucinei akreditacijai.
5. Klaipėdos universiteto valdymo organų komunikavimo stiprinimas, siekiant efektyvaus mokslo
ir studijų valdymo.
Dalis prioritetinių veiklų nebuvo vykdomos dėl žinomų Universiteto administracijos formavimo
aplinkybių. Pasirengimo Universiteto akreditacijai darbai buvo atidėti dėl Švietimo ir mokslo
ministerijos nukeliamų akreditacijos terminų.

Problema yra tai, kad nėra Senato nutarimų vykdymo kontrolės mechanizmo. Jei nutarimai
parengiami administracijos iniciatyva, administracija ir kontroliuoja jų įgyvendinimą. Kai nutarimus
parengia Senato komisijos ar Senato nariai, jų kontrolė dažniausiai nevykdoma. Tokioje situacijoje
atsidūrė Senato mokslo komisijos parengtas dokumentas Mokslinės veiklos tobulinimo KU gairės ir
priemonių planas 2018 m. Didžioji šio plano dalis liko neįvykdyta; tai – Senato darbo trūkumas.
2019 m. Senatas turės aktyviai dalyvauti veiklose, stiprinant Klaipėdos universiteto
savarankiškumą. 2018 m. Senato svarstymui nebuvo pateikta Klaipėdos universiteto strategija „Link
2030“, todėl tokios strategija laikytina Senato dėmesio prioritetu. 2019 m. būtina sustiprinti Senato
pastangas siekiant mokslinių tyrimų kokybės. Ypatingo dėmesio reikalingas mokslinių tyrimų
strateginis planavimas ir mokslinių tyrimų ilgalaikių programų parengimas. Svarstytina, ar Klaipėdos
universitetas, turėdamas nacionaliniu mastu lyderiaujančius ir tarptautiniu mastu pripažintus du mokslo
institutus – Jūros tyrimų institutą (JTI dėka Klaipėdos universitetas prestižiniame Šanchajaus reitinge
2018 m. okeanografijos kryptyje pateko į pasaulio universitetų TOP 200), Baltijos regiono istorijos ir
archeologijos institutą, negalėtų sukurti stiprių mokslo institutų socialinių mokslų ir sveikatos mokslų
srityse. Studijų srityje prioritetine veikla turi tapti naujo studijų modelio, labiau orientuoto į nuotolines
studijas, kūrimas. Ypatingo dėmesio reikalauja Klaipėdos universiteto Statuto tvirtinimas Lietuvos
Respublikos Seime.
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