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 PATVIRTINTA 

KU Senato 2020 m. gegužės 14 d.  

Nutarimu Nr. 11-50 

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO 

2020–2021 STUDIJŲ METŲ PEDAGOGINIO DARBO NORMŲ IR 

APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS  

 

1. Klaipėdos universiteto (toliau – Universitetas) pedagoginio darbuotojo, dirbančio vienu etatu, 

darbo apimtis yra 1530 val. per studijų metus (36 val. per savaitę) ir susideda iš:  

1.1. Kontaktinio darbo (auditorinio darbo:  paskaitos (tarp jų – nuotolinio kontaktinio darbo 

valandos), seminarai, pratybos, laboratoriniai darbai; studentų savarankiško darbo ir pasiektų 

studijų rezultatų vertinimo: konsultacijos, studentų savarankiškų darbų vertinimas, egzaminai, 

praktika ir kt.) – 510–600 val. per studijų metus (12–14 val. per savaitę).  

1.2. Metodinio darbo (metodinių priemonių rengimas, pasirengimas auditoriniam darbui ir 

studentų savarankiško darbo organizavimui, kontrolė ir kt.) – 465–510 val. per studijų metus (11–

12 val. per savaitę).  

1.3. Mokslinio darbo – 465–510 val. per studijų metus (11–12 val. per savaitę).  

Etatui ar jo daliai priimtas pedagoginis darbuotojas moksliniam darbui turi skirti 33 proc. 

visos darbo apimties per studijų metus.  

2. Studijų metų pedagoginio darbo normos:  

2.1. Vidutinė pedagoginio darbo norma.  

Eil. 

Nr. 
Etatas  Vieno etato pedagoginio darbo norma, val. 

2.1.1. Pedagoginio darbuotojo vidutinis krūvis  800 

2.1.2. Mokslo darbuotojo pedagoginis krūvis 80  

2.1.3. Senato pirmininko 240  

2.2. Skiriamos valandos nepriklausomai nuo užimamos etato dalies. 

Eil. 

Nr. 
Veikla Skiriamos valandos  

2.2.1. Katedros vedėjas*  

 

300 val. – kai katedroje yra daugiau kaip 15 

pedagoginių etatų;  

250 val. – kai katedroje yra 10–15 

pedagoginių etatų;  

200 val. – kai katedroje yra mažiau kaip 10 

pedagoginių etatų.  

2.2.2 Studijų programos vadovas*  200 val. – kai studijų programoje (-se) 

studijuoja daugiau kaip 100 studentų;  

150 val. – kai studijų programoje (-se) 

studijuoja 50–100 studentų;  

100 val. – kai studijų programoje (-se) 

studijuoja 10–49 studentai.  

2.2.3. Studijų krypties komiteto pirmininkas 10 val. už kiekvieną vykdomą I arba II 

pakopų studijų programą, kurioje rugsėjo 1 

d. yra studentų. 

2.2.4. Senato pirmininko pavaduotojas, fakulteto tarybos 

pirmininkas, Senato komisijos pirmininkas, fakulteto 

plėtros koordinatorius  

100 val.  

2.2.5. Strateginės mokslo krypties komiteto vadovas  50 val. 

* Suminės katedros vedėjo ir tos katedroje paskirtų studijų programų vadovų valandos, kai katedroje 

vykdomos vienos studijų krypties studijų programos, negali viršyti 300 val. Katedroje vykdant kelių 
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skirtingų studijų krypčių programas už kiekvieną antrą ir paskesnę kryptį suderinus su fakulteto taryba, 

dekano (direktoriaus) teikimu, gali būti skiriama papildomai iki 50 val. 

3. Pedagoginio darbo norma taikoma tik už vienas organizacinio (administracinio) pobūdžio 

pareigas, išskyrus katedrų vedėjų dalyvavimą organizuojant doktorantūros studijas.  

4. Ne mažiau kaip 30 % dėstytojo (profesoriaus – ne mažiau kaip 20 %) pedagoginio darbo normos 

turi sudaryti auditorinės valandos.  

5. Pedagoginių darbuotojų etatų skaičius ir valandinio darbo apimtis fakultetuose nustatoma 

vadovaujantis Senato patvirtintu fakulteto darbo užmokesčio fondu, kuriame numatytos lėšos ir 

studentų savarankiško darbo praktikos vadovams įmonėse ir įstaigose. Etatų ir valandinio 

apmokėjimo fondo paskirstymą tarp katedrų nustato dekanas ir tvirtina fakulteto taryba.  

6. Pedagoginio krūvio paskirstymą tarp katedros dėstytojų nustato katedros vedėjas (esant programų 

vadovams – kartu su atitinkamų studijų programų vadovais) ir supažindina su juo dėstytojus 

katedros posėdyje. Individualūs pedagoginio darbo krūviai negali būti nukrypę nuo katedros 

vidurkio daugiau kaip 10 %. Nustatant individualią pedagoginio darbo normą atsižvelgiama į 

dėstytojo individualaus darbo plano įvykdymą ir mokslinio / meninio, taip pat metodinio darbo 

rezultatus praėjusiais studijų metais.  

7. Pedagoginio darbo krūvis pirmiausia skiriamas dėstytojams, išrinktiems konkurso tvarka ir 

dirbantiems Klaipėdos universitete pagrindinėje darbovietėje, taip pat paskelbusiems mokslo darbų 

dėstomų studijų dalykų tematika. Jeigu pedagoginiai ir / ar mokslo darbuotojai pageidauja dirbti 

tose pačiose pareigose daugiau nei vienu etatu, rekomenduojama papildoma etato dalimi dirbti 

projektuose, verslo ir kitų subjektų užsakomuosiuose darbuose.  

8. Dėstytojų pedagoginio darbo studijų metų individualus planas sudaromas iki rugpjūčio 31 d. ir 

gali būti tikslinamas vasario mėn. Pedagoginio darbo krūvis nekeičiamas, jei jis pakito ne daugiau 

kaip 10 %, išskyrus tuos atvejus, kai krūvio pasikeitimą lėmė atskiros studentų grupės ir /ar studijų 

dalyko įtraukimas/išėmimas. 

9. Klaipėdos universitete užimant daugiau kaip vieną etatą (iš viso ne daugiau kaip 1,5 etato, 

įskaitant ir valandinį krūvį), pedagoginio darbuotojo papildomos virš etato dalies krūvis 

skaičiuojamas nuo 900 val.: 0,1 etato – 90 val. ir t.t. Taip pat už pedagoginį darbą skaičiuojama 

papildoma virš vieno etato dalis (užimant daugiau kaip vieną etatą skirtingose pareigose) 

darbuotojams, dirbantiems Klaipėdos universitete administracinėse, mokslo pareigose, projektuose. 

10. Pedagoginio darbo apimtis studijose nustatoma apskaičiuojant dėstomų studijų dalykų 

pedagoginio darbo krūvį šia tvarka:  

10.1. Studijų dalyko pedagoginio darbo krūvis (K) yra lygus sumai auditorinių valandų (Ha) ir 

valandų, skiriamų studentų savarankiškam darbui organizuoti, jo kontrolei, studentų 

konsultacijoms, kursiniams darbams ar projektams vadovauti, sesijos ir kvalifikaciniams 

egzaminams bei mokslo darbų gynimams vykdyti (Hs):  

K = Ha + Hs 

10.2. Visų studijų pakopų nuolatinių studijų dieninio tvarkaraščio auditorinių valandų skaičius 

lygus savaitinių auditorinių valandų (ha), savaičių skaičiaus ir srautų skaičiaus (M) sandaugai:  

Ha = ha  15  M  

10.3. Visų studijų pakopų nuolatinių studijų ir ištęstinių studijų sesijinio tvarkaraščio auditorinių 

valandų skaičius lygus auditorinių valandų skaičiaus ir srautų skaičiaus sandaugai. 

10.4. Savarankiškam darbui organizuoti skiriamas laikas (Hs), išskyrus pirmosios pakopos 

nuolatines sesijines ir ištęstines studijas, tiesiogiai siejasi su studijų dalyke studentų 

savarankiškam darbui skiriamų valandų skaičiumi (hs), semestro ir egzaminų sesijos savaičių 

skaičiumi (20 savaičių) ir studentų skaičiumi (N):  
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Studijų 

pakopa 

Studijų 

forma 

Studijų dalyko 

apimtis, kreditai  
Atsiskaitymo forma 

Savarankiškam darbui organizuoti 

skiriamos valandos (Hs), val. 

I 

NL Visi 
Egzaminas Hs = 0,48 × N × hs / 20 

Įskaita Hs = 0,20 × N × hs / 20 

NL(S), I 
5 ir daugiau  Egzaminas, įskaita Hs = 1,25 × N  

4 ir mažiau  Egzaminas, įskaita Hs = 1,00 × N 

II Visos Visi Egzaminas, įskaita Hs = 0,60 × N × hs / 20 

11. Dėstant studijų dalyką ar jo dalį nuotoliniu būdu, naudojantis Universiteto administruojama 

Virtualia mokymosi aplinka, pedagoginio darbo apimtis skaičiuojama 10 punkte nurodyta tvarka.  

12. Sutrumpintų studijų studentų studijų rezultatų kitose aukštosiose mokyklose įskaitymui gali būti 

skiriama 0,5 val. už vieno studento akademinių pasiekimų įskaitymą.  

13. Jei nuolatinių studijų visose studijų pakopose liko studijuoti 4 ir mažiau studentų, pedagoginio 

darbo krūvis planuojamas auditorinėms paskaitoms skiriant 15 val., jeigu studijų dalykas yra 5 ir 

mažiau kreditų, ir 20 val., jeigu studijų dalyko apimtis yra didesnė kaip 5 kreditai. Studento 

individualioms konsultacijoms, savarankiško darbo organizavimui ir vertinimui, tai numatant 

paskaitų tvarkaraštyje, skiriama po 2 val. pirmosios ir 3 val. antrosios pakopų kiekvienam studentui. 

Punktas netaikomas akademinėms grupėms, kuriose studijuoja užsienio šalių piliečiai ir studijos 

vyksta užsienio kalba, jeigu dalykai yra 4 ir mažiau kreditų.  

14. Už vadovavimą kursiniam darbui (projektui), baigiamajam darbui, magistranto moksliniam 

darbui, praktikai skiriamas laikas (val.)1, 2:  

Kreditų 

skaičius 

KS  

Pirmosios pakopos kursinis 

darbas (projektas), baigiamasis 

darbas  

Magistrantų mokslinis darbas Praktika3 

Vadovavimas4,  

HV1 

Recenzavimas, 

HR1 

Vadovavimas, 

HV2 

Oponavimas, 

HO2 

KU 

dėstytojams5, 

HPKU  

Praktikos 

organizacijai6, 

HPO  

3,0 4    2 3 

4,0 6  6  2 4 

5,0 7  7  3 5 

6,0 8  8  3 6 

7,0 9  9  4 7 

8,0 10  11  4 8 

9,0 11  12  5 9 

10,0 12  13  5 10 

11,0 13  15  6 11 

12,0 14 2 16  6 12 

13,0 15 2 17  7 13 

14,0 16 2 19  7 14 

15,0 17 2 20 4 8 15 

16,0 18 2 21 4 8 16 

17,0 19 3 23 4 9 17 

18,0 20 3 24 4 9 18 
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19,0 21 3 25 4 10 19 

20,0 22 3 27 4 10 20 

21,0 23 3 28 4 11 21 

22,0 24 3 29 4 11 22 

23,0 25 3 31 5 12 23 

24,0 26 3 32 5 12 24 

25,0 27 3 33 5 13 25 

26,0 28 4 35 5 13 26 

27,0 29 4 36 5 14 27 

28,0 30 4 37 5 14 28 

29,0 31 4 39 5 15 29 

30,0 32 4 40 5 15 30 

Pastabos:  
1 Skaičiuojant valandas pagal matematines formules, gautos valandos apvalinamos iki sveiko skaičiaus vadovaujantis 

matematikos taisyklėmis.  
2 Dėstytojas gali vadovauti ne daugiau kaip 20 kursinių darbų ir/ar baigiamųjų darbų. Darbų kiekis skaičiuojamas 

vertinant juos atitinkamais koeficientais: kursinio darbo – 1,0; bakalauro baigiamojo darbo – 1,5; laipsnio 

nesuteikiančių studijų baigiamojo darbo – 1,5; magistrantūros baigiamojo darbo – 2,0. Pavyzdžiui, 10 kursinių darbų  

1,0 + 4 bakalauro darbai  1,5 + 2 magistro darbai  2,0 = 20 darbų.  
3 Valandos skiriamos kai praktika yra numatyta studijų programos apimtyje.  
4 Atsižvelgiant į dėstytojų dalyvavimo studentų praktikoje intensyvumą ir/ar į fakulteto biudžeto galimybes, fakulteto 

tarybos sprendimu gali būti nustatytas iki 50 proc. didesnis valandų skaičius. Už vadovavimą vienos akademinės grupės 

vienos savaitės lauko praktikai skiriama 40 val. Rekomenduojama, kad praktikai vadovautų asistentai ir lektoriai.  
5 Ištęstinėse studijose už vadovavimą studento, dirbančio praktikos organizacijoje, praktikai gali būti skiriama iki 50 

proc. mažiau valandų.  

15. Pirmoje studijų pakopoje studijų laboratoriniams darbams vadovauja laborantai, asistentai arba 

lektoriai. Jeigu laboratoriniams darbams vadovauja docentai arba profesoriai jiems nustatomas 

pedagoginio darbo krūvio koeficientas – 0,8, jeigu grupė dalinama į pogrupius. Jeigu akademinėje 

(-se) grupėje (-se) liko studijuoti mažai studentų, tų pačių dalykų laboratorinių darbų atlikimui 

akademinės grupės jungiamos taip, kad susidarytų ne mažiau kaip 12 studentų grupė, o pratyboms – 

ne mažiau kaip 25 studentų grupė. Užsienio kalbų, studijoms – ne mažiau kaip 10 studentų grupė.  

16. Kūno kultūros dėstytojams skiriamas pedagoginis krūvis – 2 val. per savaitę už kūno kultūros 

užsiėmimus su studentais, lankančiais fakultatyvinius kūno kultūros užsiėmimus.  

17. Studijų dalykų, dėstomų ne lietuvių kalba (taikoma ir dalykų dėstytojams dirbant su III studijų 

pakopos studentais) ir jei ta kalba yra ne gimtoji dėstytojo kalba, pedagoginio darbo krūvio 

koeficientas – 1,25.  

19. Pasirenkamojo bendrojo universitetinio lavinimo dalyko akademinio srauto minimalus dydis – 

30 studentų, išskyrus užsienio kalbų grupes, kurių minimalus dydis – 10 studentų.  

20. Pedagoginis krūvis (val.) už vieną egzaminuojamąjį kvalifikacinio egzamino metu:  

Komisijos nario 

pareigos 

Bakalauro darbo 

gynimas 

Kvalifikacinis 

egzaminas ar 

kvalifikacinio darbo 

gynimas6 

Magistro darbo 

gynimas 

Doktorantūros 

egzaminas 

Pirmininkui 0,75 0,75 1,0 3,0 

Nariams7 0,5 0,5 0,75 2,0 

Pastabos:  
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6 Komisijoje, suteikiančioje profesinę kvalifikaciją, dalyvauja socialinių partnerių atstovai – pirmininkas arba du nariai.  
7 Numatytas valandų skaičius skiriamas kiekvienam komisijos nariui.  

Už dalyvavimą disertacijų gynime mokamas fiksuotas įkainis: gynimo tarybos nariui –192 Eur (be 

darbdavio mokesčių), gynimo tarybos pirmininkui – 235 Eur (be darbdavio mokesčių). 

Pedagoginis krūvis (val.) už vieną vertinamąjį motyvacinio vertinimo metu sudaro 0,3 val.  

21. Doktorantams paskaitos skaitomos, jei grupėje yra 3 ir daugiau doktorantų:  

21.1 5–6 kreditų dalykas 82,5 val. 30 val. paskaitų x 2 ir 15 val. 

praktinių užsiėmimų x 1,5 

21.2 7–8 kreditų dalykas 105 val. 30 val. paskaitų x 2 ir 30 val. 

praktinių užsiėmimų x 1,5 

21.3 9–10 kreditų dalykas 127,5 val. 30 val. paskaitų x 2 ir 45 val. 

praktinių užsiėmimų x 1,5 

22. Jei doktorantūroje dėl riboto studijuojančiųjų skaičiaus paskaitos neskaitomos, vieno doktoranto 

konsultavimui, studijų dalyko savarankiško darbo organizavimui, jo kontrolei ir vertinimui 

skiriama:  

22.1 5–6 kreditų dalykas 12 val. 

22.2 7–8 kreditų dalykas 15 val. 

22.3 9-10 kreditų dalykas 18 val. 

Jungtinėse doktorantūrose už paskaitų dėstymą kitų universitetų studentams mokama vadovaujantis 

sutartimis (sąskaitomis) tarp universitetų.  

23. Už I, II kurso nuolatinių studijų doktoranto vadovavimą per metus skiriama 70 val., o už III, IV 

kursų – 80 val. Už I, II, III kurso ištęstinių studijų doktoranto vadovavimą per metus skiriama 48 

val., o už IV, V ir VI kursų – 53 val.  

24. Už daktaro disertacijos, pateiktos priešgynai, recenzavimą, komiteto paskirtiems recenzentams, 

skiriama 128 Eur (be darbdavio mokesčių).  

25. Doktoranto konsultantui (gali būti du) nuolatinėse studijose skiriama (po) 15 val. per metus, 

ištęstinėse – 10 val. per metus, atitinkamai mažinant valandų, skiriamų doktoranto vadovui, skaičių.  

26. Daktaro disertacijos eksternu konsultavimui skiriama 50 val. Vadovavusiam tam pačiam darbui 

doktorantūros studijose –10 val.  

27. Mokslo krypties doktorantūrų komiteto nariams ir pirmininkui skiriamos valandos:  

Pareigos 
Universiteto doktorantų skaičius mokslo kryptyje  

Iki 5 Nuo 6 iki 10 Nuo 11 iki 15 Nuo 16 iki 20 Virš 20 

Komitetų nariams skiriamas 

valandų skaičius (KNVi)  
15 23 30 38 45 

Doktorantūros komiteto 

pirmininkams skiriamas valandų 

skaičius per metus (KPNi) 
60  92 120 152 180 

28. Katedros, kuriai priskirti doktorantai, vedėjui, už kiekvieno doktoranto studijų kuravimą 

skiriamos 3 val. per metus.  

29. Jungtinės doktorantūros koordinatoriui universitete per metus papildomai skiriamos 25 val. ir po 

3 val. už kiekvieną toje kryptyje studijuojantį Universiteto doktorantą. 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 


