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KLAIPĖDOS UNIVERSITETO SENATO 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA 

UNIVERSITETO AKADEMINEI BENDRUOMENEI 

 

Čia pateikiama VII Senato kadencijos ketvirtų metų veiklos ataskaita. Ataskaitoje apibūdinamos 

pagrindinės Senato veiklos kryptys. 

I. Senato sudėtis ir vadovai  

Klaipėdos universiteto VII Senatas 2020 m. veikė būdamas visos sudėties – 35 nariai.  

2020 m. Senatui ir jo nuolatinėms komisijoms vadovavo šie Senato nariai:  

Senato pirmininkas prof. dr. Vaidutis Laurėnas;  

Senato pirmininko pavaduotojas dr. Vytautas Jokubauskas; 

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

Strateginės plėtros ir kokybės komisijos (iki 2020 m. birželio mėn. – 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).  

2020 m. Senatas priėmė sprendimą įsteigti nuolatinę Strateginės plėtros ir kokybės komisiją 

(vietoje Finansų ir biudžeto nuolatinės komisijos). Tokios komisijos sudarymas motyvuotas didesnio 

Senato dėmesio strateginio valdymo ir, ypatingai, mokslo ir studijų kokybės užtikrinimo klausimams. 

Naujoji komisija taip pat yra pagrindinė komisija svarstant pritarimo / nepritarimo Universiteto 

biudžetui, jo pakeitimams klausimus. Tikimasi, kad esant tokiai komisijai Senatas galės 

kvalifikuočiau formuluoti savo nuomonę dėl Universiteto strategijos įgyvendinimo. 

II. Senato posėdžių darbotvarkės struktūra  

Pagrindinė Senato veiklos forma yra posėdis. 2020 m. įvyko 8 Senato posėdžiai (2017 m. – 10; 

2018 m. – 10, 2019 m. – 8). Dėl pandemijos daugiau kaip pusė posėdžių vyko nuotoliniu būdu. 

Svarstyti 68 klausimai (be „Senato narių paklausimų ir pasiūlymų“), taip pat išklausyta ir aptarta 11 

informacinio pobūdžio pranešimų. 

Kasmet Senato ataskaitoje tenka pažymėti, kad išlieka mokslo ir studijų klausimų svarstymo 

kiekybinė disproporcija, o studijų klausimų vyravimą lemia mažiausiai 3–4 kartus svarstomi studentų 

priėmimo taisyklių klausimai. 2020 m. pažymėtina tai, kad retesni tapo studijų programų 

specializacijų, turinio ir trukmės tikslinimo klausimai. Tai byloja ir apie studijų programų skaičiaus, 

atsižvelgiant į jų konkurencingumą, stabilizavimą. 



Pažymėtina, kad per pastaruosius dvejus metus išaugo Senato pritarimo Tarybos tvirtinimui 

teikiamų klausimų darbotvarkė. Tai – biudžeto, darbo užmokesčio tvarkos, strateginės plėtros plano 

2021–2030 m., Universiteto struktūrinio pertvarkymo, turto ir kiti klausimai. Tai byloja apie 

administracijos veiklos aktyvumą.  

 

III. Senato komisijų veikla  

2020 m. Senato nuolatinės komisijos dirbo įprastu ritmu, bet daugiausiai nuotoliniu būdu. Visi 

Senato nariai, išskyrus pirmininką, pavaduotoją ir rektorių, dirba nuolatinėse komisijose (nuo 6 iki 

11 narių). Jau tapo įprasta didelė studentų atstovų kaita, bet 2020 m. studentų dalyvavimas ir 

aktyvumas Senato komisijų veikloje ir Senato posėdžiuose ypatingai sumažėjo. 

Laikinųjų Senato komisijų 2020 m. nebuvo sudaryta. 

Senatas, jo nuolatinės komisijos 2020 m. vykdė veiklas, numatytas Klaipėdos universiteto 

Statute. Ypatinga Senato komisijų veikla buvo susijusi su Klaipėdos universiteto plėtros strateginio 

plano 2021–2030 m. svarstymu ir pritarimu šiam svarbiam dokumentui. Senato komisijų dėmesio 

centre buvo mokslinių tyrimų ir studijų kokybės klausimai. Būtent mokslinių tyrimų ir studijų 

plėtojimo konkrečių akcentų Senatas pasigedo naujojoje Universiteto strategijoje. 

Mokslo organizavimo ir kokybės srityje 2020 m. buvo pakeisti  Klaipėdos universiteto mokslo 

ir studijų skatinimo fondo nuostatai, geriau derantys su nauja akademinių darbuotojų darbo 

užmokesčio tvarka. Senatas antrą kartą per pastaruosius dvejus metus apsvarstė  Klaipėdos 

universiteto mokslo žurnalų leidybą. 2020 m. nepavyko užbaigti Klaipėdos universiteto  strateginių 

mokslinių tyrimų krypčių aprašų tvirtinimo (sveikatos mokslų ir technologijų kryptis; regiono 

socialinės, ekonominės ir kultūrinės raidos kryptis). 
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Studijų kokybės užtikrinimo srityje Senatas apsvarstė kontaktinio darbo valandų skaičiaus 

skirtingose studijų formose klausimą, patvirtino Studijų krypties komiteto nuostatus ir Klaipėdos 

universiteto studentų savarankiškų rašto darbų bendrųjų reikalavimų aprašo pataisas. Senatas taip pat 

patvirtino administracijos argumentuotai parengtą studijų programų, į kurias 2020 m. vyko studentų 

priėmimas, projektą, taip pat apsvarstė minimalaus stojamojo balo – stojančiųjų pasirengimo 

universitetinėms studijoms klausimą. Bet Senatas tik atskirais pasiūlymais apsiribojo diskutuojant 

studentų skaičiaus didinimo problemą.  

Universiteto veiklų strategavimo požiūriu 2020 m. buvo išskirtiniai, kadangi vyko naujos 

strategijos rengimo darbai. Finansų ir biudžeto srityje Senatas pasisakė už Klaipėdos universiteto 

2020 m. biudžeto gaires ir siekė, kad asignavimų paskirstymas nediskriminuotų Universiteto 

akademinių ir neakademinių darbuotojų pagal darbo užmokesčio dydį bendrame nacionaliniame 

mokslo ir studijų institucijų kontekste. Bet Senatas, svarstydamas klausimą dėl pritarimo Klaipėdos 

universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos pataisoms, iš esmės pasisakė prieš akademinių 

darbuotojų algos pastoviosios dalies didinimo ribojimą, siekiant didesnes lėšas skirti kintamajai algos 

daliai.  

IV. Kitos Senato veiklos  

Senatas 2020 m. suteikė Klaipėdos universiteto garbės daktaro vardą prof. dr. I. Lukšaitei ir dr. 

V. Čepui, Klaipėdos universiteto afilijuotojo profesoriaus statusą – prof. B. H. Buckui, prof. T. 

Lekshai, prof. V. Wittaphalui, prof. I. Židoniui. Klaipėdos universiteto profesoriaus pedagoginis 

vardas suteiktas dr. G. Schernewskiui ir habil. dr. N. Šiupšinskienei, docento pedagoginis vardas  –

dr. L. Stabingienei. 

Senatas pritarė prof.  L. Dromantienės skyrimui Sveikatos mokslų fakulteto dekane.  

2020 m. buvo patvirtintas Klaipėdos universiteto projektų registravimo ir įgyvendinimo 

stebėsenos tvarkos aprašas. 

Grupės Senato narių inicijavo išsamius paklausimus Universiteto administracijai apie dėstytojų 

pedagoginio darbo normų taikymą, apie akademinių darbuotojų veiklos vertinimo ir darbo 

užmokesčio tvarkos taikymą 2020 m. Nustatytas poreikis koreguoti pedagoginio darbo normų 

skaičiavimo tvarką ir tobulinti akademinių darbuotojų  darbo užmokesčio nustatymo tvarką. 

2020 m. Senatas išklausė kelis aktualius Universiteto vadovų informacinius pranešimus, taip pat 

ir apie Senato priimtų nutarimų vykdymą. Rektorius prof. A. Razbadauskas periodiškai informavo 

Senatą apie Klaipėdos universiteto aktualijas. Prorektorė doc. S. Mačiulskytė pateikė išsamią 

studentų priėmimo 2020 m. analizę. Prorektorius prof. D. Daunys informavo apie Universiteto 

mokslinės veiklos vertinimo rezultatus, apie dalyvavimą Baltijos universitetų programoje, taip pat 



kartu su doc. R. Mickevičiene – apie Universiteto dalyvavimą ES-Conexus veiklose. Prorektorius dr. 

B. Petrauskas teikė informaciją apie Universiteto infrastruktūros atnaujinimo darbus ir perteklinio 

nekilnojamo turto pardavimo aktualijas. 

Klaipėdos Universitetas 2020 m. pasitiko kupinas ryžto pasirengti savo 30-mečio minėjimui, 

tačiau planus reikšmingai pakoregavo Covid-19 pandemija. Senatas išklausė Universiteto 

administracijos informaciją apie jubiliejinius renginius.  

Senato nutarimų vykdymo kontrolės, apkritai grįžtamojo ryšio požiūriu prasminga daugiau 

dėmesio skirti ne tik strateginę reikšmę turinčiam grįžtamajam ryšiui, bet ir kitiems klausimams, 

pavyzdžiui, kaip Senate operatyviai aptartas Klaipėdos universiteto projektų registravimo ir 

stebėsenos tvarkos aprašo veiksmingumas. 

Senato ir Tarybos bendradarbiavimas iš esmės nevyko, nebuvo surengtas bendras Senato ir 

Tarybos posėdis. Senato pirmininko  pirmasis bandymas pakviesti į Senato posėdį Tarybos narius –

Klaipėdos universiteto darbuotojus, nebuvo sėkmingas, bet tokios bendradarbiavimo formos galima 

siekti ir 2021 m. 

V. Išskirtinos 2021 m. veiklos 

2021 m. pradžioje reikia atnaujinti mokslininkų ir dėstytojų kvalifikacinius reikalavimus, 

atestacijos ir konkurso tvarkas reglamentuojančius dokumentus. 

Senatas turi inicijuoti atskirų Universiteto savarankiškų padalinių mokslinės veiklos aptarimą, 

taip pat pabaigti Universiteto strateginių mokslo krypčių aprašų tvirtinimą. 

2021 m. prasminga apsvarstyti Studijų komisijos veiklą, studijų sutrumpinimo efektyvumo 

klausimą, pedagoginių studijų modelio funkcionavimą.  Studijų srityje atkreiptinas dėmesys į studijų 

organizavimo tobulinimą efektyviau panaudojant informacines technologijas (integruojant AIS ir 

VMA duomenis). Rūpinantis studentų universitetiniu išprusimu, būtinas bendrojo universitetinio 

lavinimo dalykų bloko atnaujinimas. 

2021 m. Senatas turi patvirtinti Klaipėdos universiteto VIII Senato rinkimų tvarkos aprašą. 

 

 

Klaipėdos universiteto Senato pirmininkas            prof. dr. Vaidutis Laurėnas 

 

 

 


