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KLAIPĖDOS UNIVERSITETO SENATO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA 

UNIVERSITETO AKADEMINEI BENDRUOMENEI 

 

Klaipėdos universiteto statutas (40 str.) numato Senato metinės veiklos ataskaitą Universiteto 

akademinei bendruomenei.  

Klaipėdos universiteto VII Senatas išrinktas 2017 m. vasario mėn. Čia pateikiama VII Senato 

kadencijos trečių metų veiklos ataskaita, atsižvelgiant į ankstesnių metų Senato veiklos svarstymus 

Universiteto akademinės bendruomenės susirinkimuose. Ataskaitoje apibūdinamos pagrindinės 

Senato veiklos kryptys, taip pat formuluojami uždaviniai artimesnei ar tolimesnei ateičiai. 

I. Senato sudėtis ir vadovai  

Klaipėdos universiteto VII Senatas nuo 2019 m. pavasario veikė būdamas visos sudėties – 35 

nariai, esant jau įprastai didelei studentų atstovų kaitai – per metus vidutiniškai keičiasi 3-4 Senato 

nariai-studentai. Todėl prasminga kreiptis į Klaipėdos universiteto Studentų sąjungą su pasiūlymu 

apsvarstyti studentų Senato narių rinkimų principus, kad studentų darbo Senate periodas būtų 

didesnis. 

2019 m. Senatui ir jo nuolatinėms komisijoms vadovavo šie Senato nariai:  

Senato pirmininkas prof. dr. Vaidutis Laurėnas;  

Senato pirmininko pavaduotojas prof. dr. Rimantas Balsys; nuo 2019 m. lapkričio 14 d. –                                              

dr. Vytautas Jokubauskas; 

Akademinės komisijos pirmininkė doc. dr. Dalia Baziukė (11narių);  

Finansų ir biudžeto komisijos pirmininkė dr. Laura Šaltytė-Vaisiauskė (7 nariai); 

Mokslo komisijos pirmininkas akademikas prof. habil. dr. Sergej Olenin (8 nariai); 

Reglamentų ir etikos komisijos pirmininkas prof. dr. Mindaugas Rugevičius (6 nariai).  

 

II. Senato posėdžių darbotvarkės struktūra  

Pagrindinė Senato veiklos forma yra posėdis. 2019 m. įvyko 8 Senato posėdžiai (2017 m. – 10; 

2018 m. – 10). Svarstyti 88 klausimai (be „kitų klausimų“ ir „Senato narių paklausimų ir 

pasiūlymų“), taip pat išklausyta ir aptarta 12 informacinio pobūdžio pranešimų. 

 Senato darbotvarkėje tradiciškai kiekybiškai vyrauja studijų klausimai, kurie daugiausiai susiję 

su studentų priėmimo tvarka ir atskiromis studijų programomis – pavadinimų ir trukmės keitimai. 

2019 m. studijų srityje išsiskiria dėmesiu studijų organizavimo bendriesiems principams – Studijų 

nuostatų pataisoms.  

Išliekanti mokslo ir studijų klausimų svarstymo kiekybinė disproporcija dar nereiškia, kad 

mokslo klausimai Senato darbotvarkėje yra mažiau reikšmingi Universiteto plėtojimui ir stiprinimui 

P

PATVIRTINTA 

KU Senato 2020-02-06 

nutarimu Nr. 11-38 



 
 

(tai ataskaitoje pateikiama kiek žemiau). Tiesiog praktiškai taip klostosi, kad Senatui teikiama 

svarstyti daug paminėtų santykinai „smulkių“ klausimų. Studijų klausimų gausa yra susijusi ir su 

centrinės Lietuvos valdžios nulemtais pokyčiais arba neapibrėžtumu universitetinių studijų 

organizavimo bei studentų priėmimo srityse. Ir, žinoma, Universitete pastaraisiais metais plintančia 

gal kiek ir ydinga praktika – labai dažnai koreguoti studijų programų pavadinimus, trukmę, 

specializacijas ir t. t. Bet ne sistemiškai, atsižvelgiant į Universiteto mokslinius pasiekimus 

konkrečiose mokslo kryptyse ir institucijos galimybes, rinkos poreikius bei valstybės ir savivaldos 

institucijų ilgalaikius interesus, pertvarkyti visą Klaipėdos universiteto siūlomų studijų paketą. 

 

Senatas 2019 m. svarstė daugiau klausimų – net 12, susijusių su pritarimu teikiamiems Tarybai 

tvirtinti sprendimams: dėl Universiteto struktūrinio pertvarkymo, turto, biudžeto, darbuotojų darbo 

užmokesčio ir kt. Sumažėjo organizacinio pobūdžio klausimų skaičius. 

III. Senato komisijų veikla  

2019 m. Senato nuolatinės komisijos dirbo įprastu ritmu. Visi Senato nariai, išskyrus 

pirmininką, pavaduotoją ir Rektorių, dirba nuolatinėse komisijose (nuo 6 iki 11 narių). Laikinųjų 

Senato komisijų nebuvo sudaryta. 

Senatas, jo nuolatinės komisijos 2019 m. vykdė veiklas, numatytas Klaipėdos universiteto 

Statute, didesnį dėmesį skirdamas mokslinių tyrimų ir studijų kokybės klausimams. Senatas, be kitų 

veiklų, ne tik tvirtina studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programas, bet ir vertina 

atliktų tyrimų rezultatus, taip pat visos Universiteto mokslo ir studijų veiklos kokybę, kontroliuoja, 

kaip įgyvendinama mokslo ir studijų kokybės užtikrinimo sistema. 

Mokslo organizavimo ir kokybės srityje 2019 m. išskirtini keli Senate priimti nutarimai: 
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1) dėl patvirtinimo strateginių mokslinių tyrimų krypčių: (1) jūrų ir pakrančių tvari aplinka, 

ištekliai ir švarios technologijos; (2) sveikatos mokslai ir technologijos; (3) regiono 

socialinė, ekonominė ir kultūrinė raida; 

2) dėl patvirtinimo naujų Klaipėdos universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių 

minimalių kvalifikacinių reikalavimų (su aukštesniais mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos 

tarptautiniu mastu kriterijais), kurie įsigalios nuo 2021 m.; 

3) dėl pritarimo naujai Klaipėdos universiteto darbuotojų apmokėjimo tvarkai, kuri 

Universiteto Tarybos sprendimu įsigaliojo nuo 2020 m. ir yra susijusi su darbuotojų 

pasiekimais; 

4) dėl doktorantūros studijų Klaipėdos universitete tarptautiškumo didinimo. 

Mokslo plėtotei Klaipėdos universitete reikšmės turės visos minėtos priemonės. Pažymėtina ir 

tai, kad mokslo organizavimo, mokslinių tyrimų problematikos svarstymų Senate vyksta mažiau 

pirmiausiai dėl konkrečių mokslinių tyrimų programų pristatymo stokos. Doktorantai teigiamai 

vertina Senato pastangas dėl didesnių tiesiogiai doktorantų mokslinei veiklai  skiriamų lėšų; svarbu, 

kad ši praktika taptų ilgalaike. Be priimtų mokslo klausimais nutarimų, Senatas išklausė ir aptarė 

du svarbius informacinius pranešimus apie Klaipėdos universiteto mokslinės veiklos nacionalinių 

agentūrų vertinimus, pranešimą apie studijų ir mokslinės veiklos segmentus Europos sąjungos 

universitetų projekte EU-CONEXUS. 

Strateginių mokslo mokslinių tyrimų krypčių, naujų minimalių kvalifikacinių reikalavimų, nauja 

darbuotojų apmokėjimo tvarka ir doktorantūros tarptaušikumo didinimo priemonių planas, galėtų 

būti vertinamas kaip esminis Senato 2019 m. sprendimų paketas. Nors administracijos nebuvo 

pateiktas ir Senato priimtas kaip sisteminę pertvarką lemiantis Universiteto teisės aktų rinkinys. 

Todėl prie šių nutarimų suderinamumo ir sistemingumo išgryninimo Senate dar gali tekti grįžti 

2020 m. ar vėliau. Minėtų nutarimų įgyvendinimas ilgalaikėje perspektyvoje turėtų duoti 

reikšmingų ir pozityvių rezultatų Universiteto mokslo pasiekimams bei jų vertinimui. Taip pat 

teigiamai paveikti iš valstybės biudžeto asignavimus į Klaipėdos universitetą: a) mokslo lėšos 

(lemia 100 proc.); b) ūkio išlaikymui (lemia apie 40 proc.) ir c) II bei III pakopų valstybės 

finansuojamoms studijų vietoms (lemia apie 85–90 proc.). Ilgalaikėje perspektyvoje mokslo 

vertinimai gali būti reikšmingi, ar net lemiami akredituojant Universitete vykdomų studijų kryptis. 

Tai (mokslo ir studijų sąsajų, arba vykdymas studijų grįstų moksliniais tyrimais Klaipėdos 

universitete) platesnių bei gilesnių diskusijų Senate ir jo komisijose 2020 m. vertas klausimas, ypač 

prasidėjus studijų krypčių tarptautiniam akreditavimo procesui. 

Studijų kokybės užtikrinimo srityje 2019 m. būdinga diskusija apie nuotolinių studijų platesnį 

taikymą bei pačio mokymosi proceso skaitmenizavimą, kai virtuali mokymosi aplinka imama 



 
 

plačiau taikyti studijose kaip paramos ir studijų kokybės užtikrinimo sistema, kai skiriama daugiau 

laiko savarankiškoms studijoms, o studentų pasirengimas universitetinėms studijoms nėra pats 

geriausias, kai dar nėra sukauptas atitinkamas pačių informacinių technologijų ir jų efektyvaus 

panaudojimo potencialas. Taip pat pabrėžtinas atskirų Senato narių pradėtas formuluoti klausimas 

apie studijų kokybę ir jų patrauklumo pokyčius sutrumpinus studijų trukmę I pakopoje iki 3 ar 3,5 

metų. Todėl 2020 m. jau būtų galima skirti didesnį dėmesį studijų pertvarkos Klaipėdos universitete 

per pastaruosius 3–4 metus pasiekimų (pokyčiai priėmime, studentų pasiekimai ir stojimas į 

magistrantūrą) analizei ir poreikiui esant naujų gairių šioje srityje nubrėžimui. 

Senatas turi išsamiau analizuoti studentų priėmimo į Klaipėdos universitetą rezultatus, 

bendrąsias tendencijas ir problemas; ypatingai aktualus yra valstybės finansuojamų studentų 

skaičiaus didinimas, vadinasi, ir studentų pasirengimo universitetinėms studijoms lygis. 2020 m. 

Senatas turėtų patvirtinti studentų skaičiaus didinimo priemonių planą. 

Senatas turi prerogatyva pats teikti siūlymus dėl struktūros ir kitų pertvarkymų būtinų studijų 

programų įgyvendinimui užtikrinti (Statuto 32.2 papunktis). Senatas šioje kadencijoje šia galimybe 

dar nesinaudojo. 

Finansų ir biudžeto srityje Senatas pasisakė už Klaipėdos universiteto 2020 m. biudžeto gaires 

ir siekia, kad asignavimų paskirstymas nediskriminuotų Universiteto akademinių ir neakademinių 

darbuotojų pagal darbo užmokesčio dydį bendrame nacionaliniame mokslo ir studijų institucijų 

kontekste. Senatas pritarė (vyko trys svarstymai) naujam Klaipėdos universiteto darbuotojų veiklos 

vertinimo ir darbo užmokesčio tvarkos aprašui, labiau orientuotam į skaidrumą, vidinį 

lygiavertiškumą ir darbuotojų individualų įvertinimą. 

IV. Kitos Senato veiklos  

Senatas 2019 m. nutarė įamžinti pirmųjų Universiteto rektorių atminimą: rektoriaus  prof. habil. 

dr. Stasio Vaitekūno vardą suteikė Universiteto aulai, rektoriaus prof. habil. dr. Donato Švitros vardą 

suteikė Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto auditorijai. 2019 m. Senatas 4 Klaipėdos 

universiteto akademiniams darbuotojams suteikė profesoriaus pedagoginius vardus. 

Senatas svarstė ir patvirtino tvarkas, kurios sudaro palankesnes sąlygas darbui su studentais 

veiklos pasaulio profesionalams, taip pat sudarant sąlygas išlikti ar tapti Universiteto akademinės 

bendruomenės nariais pratęsiant mokslinę-tiriamąją ar ekspertinę veiklą afilijuotojo mokslininko 

statusu. 

Senatas pritarė Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto dekano prof. dr. Rimanto Balsio 

kandidatūrai, patvirtino naujos sudėties Klaipėdos universiteto dėstytojų, mokslo darbuotojų ir 

tyrėjų atestavimo ir konkurso, Studijų kokybės, Akademinės etikos ir komisijas. 



 
 

Senato ar Senato pirmininko vardu 2019 m. gauti atskirų katedrų vedėjų, dėstytojų ir studentų 

pareiškimai: dėl Erazmus studentų grupių dydžio; dėl darbo su užsienio studentais pedagoginio 

krūvio nustatymo ir apmokėjimo; dėl per ilgai užtrunkančio akademinio darbo sutarčių pasirašymo; 

atskirų dėstytojų priėmimo į darbą, neatsižvelgiantį  jų mokslinę specializaciją ir neigiamą studentų 

nuomonę; dėl Studijų nuostatų pažeidimų, dėl atskirų akademinės etikos kodekso nesilaikymo 

atvejų. Dalis šių pareiškimų svarstyta Senate, dalis perduota administracijos padaliniams.   

Senatas pažymi intensyvesnę dalykinę komunikaciją su Universiteto administracija. 

Bendras Senato ir Tarybos posėdis 2019 m. neįvyko. Senatas gali inicijuoti tokį posėdį 2020 m. 

Senatas 2019 m. pabaigoje priėmė pareiškimą „Dėl Lietuvos mokslo bendruomenių protesto 

akcijų“, kuriame išreikštas nepasitenkinimas mokslo ir studijų finansavimu, akademinių ir 

neakademinių darbuotojų darbo užmokesčio dydžiu, studentų reikalavimų palaikymas, nacionalinio 

streiko palaikymas, jeigu darbo užmokestis 2020 m. realiai nedidės. 

 

 

 

Klaipėdos universiteto Senato pirmininkas            prof. dr. Vaidutis Laurėnas 


