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NUTARIMAS 

 DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO ADMINISTRACIJOS IR JAI PAVALDŽIŲ 

PADALINIŲ ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS TVIRTINIMO 

 

2018 m. vasario 6 d. Nr. 9N-101 

Klaipėda 

 

Taryba, vadovaudamasi Klaipėdos universiteto Statuto 18.4 ir 18.15 punktais ir rektoriaus 

Eimučio Juzeliūno teikimu, n u t a r i a:  

1. Tvirtinti Klaipėdos universiteto administracijos ir jai pavaldžių padalinių organizacinę 

struktūrą pagal pridedamą aprašą ir schemą.  

2. Laikyti negaliojančiu 2016 m. kovo 23 d. Klaipėdos universiteto Tarybos nutarimą Nr.9N-

76 „Dėl Klaipėdos universiteto administracijos ir jai pavaldžių padalinių organizacinės struktūros 

tvirtinimo“.  

 

PRIDEDAMA. Klaipėdos universiteto administracijos ir jai pavaldžių padalinių 

organizacinės struktūros aprašas ir schema, 2 lapai. 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                             Arnoldas Šileika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



PATVIRTINTA 

Klaipėdos universiteto Tarybos 

2018 m. vasario 6 d. 

nutarimu Nr. 9N-101 

 

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO ADMINISTRACIJOS IR JAI PAVALDŽIŲ PADALINIŲ 

ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS APRAŠAS 

 

1. Klaipėdos universiteto administracijos ir jai pavaldžių padalinių organizacinės 

struktūros aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Klaipėdos universiteto Statutu.  

2. Administracija ir administracijos padaliniai sudaromi Klaipėdos universiteto 

pagrindinėms veikloms užtikrinti, organizuoti ir valdyti. 

3. Klaipėdos universiteto administracijos organizacinė struktūra keičiama: 

3.1. dėl Jūros tyrimų instituto įkūrimo, sujungus Jūros tyrimų atviros prieigos centrą su 

Jūros mokslų ir technologijų centru; 

3.2. dėl Menų akademijos perdavimo Lietuvos muzikos ir teatro akademijai nuo 2018 m. 

liepos 1 d.; 

3.3. dėl Socialinių mokslų fakulteto jungimo su Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetu 

nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.; 

3.4. dėl bibliotekos ir leidyklos numatomo sujungimo nuo 2018 m. gegužės 2 d.; 

3.5. dėl numatomo akademinių reikalų skyriaus įkūrimo, sujungus studijų, studentų reikalų 

skyrius nuo 2018 m. gegužės 2 d.; 

4. Administracijos ir jai pavaldžių padalinių veiklą reglamentuoja nuostatai, veiklos 

taisyklės ir kiti dokumentai tvirtinami Rektoriaus.  

5. Klaipėdos universiteto administraciją sudaro:  

5.1. Rektorius;  

5.2. Prorektoriai;  

5.3. Kancleris;  

5.4. Direkcijos direktorius;  

5.5. Administracijos padalinių vadovai.  

5.6. Fakultetų dekanai, studijų institutų direktoriai, mokslo institutų direktoriai. 

6. Klaipėdos universiteto vadovas yra Rektorius, kuris dalį savo funkcijų įsakymu gali 

perduoti prorektoriams, kancleriui ar kitiems administracijai pavaldžių padalinių vadovams. 

7. Akademiniai padaliniai (fakultetai ir institutai) – pavaldūs Rektoriui, tačiau įsakymu 

dalis funkcijų pagal atskiras sritis gali būti perduodamos prorektoriams, kancleriui ar kitiems 

administracijai pavaldžių padalinių vadovams.  

8. Be atskiro Tarybos nutarimo Rektorius turi teisę skirti administracijos ir jai pavaldžių 

padalinių vadovus, keisti atskirų administracijai pavaldžių skyrių (padalinių) pavaldumą, nustatyti 

administracijos ir jai pavaldžių padalinių vidinę struktūrą (poskyrius, grupes ir kt.).  

9. Universiteto veiklų valdymo, strategijos, biudžeto ir kitiems svarbiems klausimams 

svarstyti, Rektorius turi teisę sudaryti patariamąsias komisijas.  

__________________________________________ 


