
 

 

 

Klaipėdos universiteto 

darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

PARAMOS STUDIJOMS IR MOKSLUI VEIKLOS KATEGORIJOS IR SANTYKINĖ 

VERTĖ NUSTATANT KINTAMAJĄ PAREIGINIO ATLYGINIMO DALĮ 

Veiklos 

kategorija 
Veiklos aprašymas 

Vertinimo 

vienetas 

Taškai už 

vertinimo 

vienetą 

EM 

Studijų dalyko elektroninių paskaitų konspektų įkėlimas, 

užduočių teikimas studentams, užduočių vertinimas, 

komunikavimas su studijų dalyko klausytojais KU nuotolinėje 

mokymo (-si) aplinkoje 

 Studijų dalykas 10 

EM 
Nuotolinio mokymo (-si) kurso parengimas universiteto 

nuotolinėje mokymo (-si) aplinkoje ir atestavimas 
Studijų dalykas 25 

EM 
Nuotolinio mokymo(-si) kurso parengimas išorės vartotojams 

KU vardu (pvz., Udemy sistemoje, https://www.udemy.com/) 

Nuotolinio 

mokymo (-si) 

kursas 

35 

KK 
Paskaitų skaitymas pagal dėstytojų mainų programas užsienio 

universitetuose 
Sutartis 10 

KK Dalyvavimas seminaruose / kursuose Diena 1 

PO Viešos paskaitos Paskaita 5 

PO Konkursai visuomenei ir / ar (profesinėms) grupėms Konkursas  5 

PO Pamoka / užsiėmimas mokiniams mokykloje / universitete Pamoka  5 

PO Studijų pristatymas parodose Diena 8 

PO 
Studijų populiarinimo straipsniai, dalyvavimas televizijos ir 

radijo laidose, socialinio tinklo, viešinančio studijų programą, 

administravimas 

Originalus 

straipsnis / 

laida / socialinis 

tinklas 

5 

PO Mokslo populiarinimas Originali veikla 10 

PO Pranešimai konferencijose (žodinis) Pranešimas  5 

PO Pranešimai konferencijose (stendinis) Pranešimas  2 

AVA Studentų grupės kuratorius Grupė  10 

AVA 
Mokslinių renginių, pritraukusių daugiau kaip 60 dalyvių – ne 

KU bendruomenės narių, organizacinio komiteto vadovas 
Renginys 20 

AVA 
Mokslinių renginių, pritraukusių daugiau kaip 60 dalyvių – ne 

KU bendruomenės narių, organizacinio komiteto narys 
Renginys 10 

AVA Studentų ir jaunųjų mokslininkų konkursinių darbų vadovas 
Konkursinis 

darbas 
5 

AVA 

Dalyvavimas akademinės veiklos komitetuose, komisijose ar 

darbo grupėse, kurios sudarytos Rektoriaus įsakymu ir Senato 

nutarimu 

Komitetas / 

komisija / darbo 

grupė 

5 

SP 
Studijų krypties / programos, akredituotos maksimaliam 

laikotarpiui, savianalizės rengimo grupės vadovas 

Studijų kryptis / 

programa 
15 

SP 
Studijų krypties / programos, akredituotos maksimaliam 

laikotarpiui, savianalizės rengimo grupės narys 

Studijų kryptis / 

programa  
8 

SP 
Jungtinės studijų programos, kuri užregistruota SKVC ir 

pradėta vykdyti, rengimo darbo grupės vadovas 

Studijų 

programa  
38 

SP 
Jungtinės studijų programos, kuri užregistruota SKVC ir 

pradėta vykdyti, rengimo darbo grupės narys 

Studijų 

programa  
13 

SP 
Nacionalinės studijų programos, kuri užregistruota SKVC ir 

pradėta vykdyti, rengimo darbo grupės vadovas 

Studijų 

programa 
20 

SP 
Nacionalinės studijų programos, kuri užregistruota SKVC ir 

pradėta vykdyti, rengimo darbo grupės narys 

Studijų 

programa 
7 

https://www.udemy.com/


 

Veiklos 

kategorija 
Veiklos aprašymas 

Vertinimo 

vienetas 

Taškai už 

vertinimo 

vienetą 

SP 
Renginio su universiteto absolventais, darbdaviais 

organizavimas / vedimas 
Renginys 4 

SP 

Projekto paraiškos, kuri nelaimėjo konkurso, rengimo darbo 

grupės vadovas 
Paraiška 6 

SP 

Projekto paraiškos, kuri nelaimėjo konkurso, rengimo darbo 

grupės narys 
Paraiška 3 

SP 
Vykdomo edukacinio ir / ar studijų projekto darbo grupės 

vadovas 
Projektas 15 

SP 
Vykdomo edukacinio ir / ar studijų projekto darbo grupės 

narys 
Projektas 8 

EM – elektroninio mokymo veiklos; KK – kvalifikacijos kėlimo veiklos; PO – studijų populiarinimo veiklos; AVA – 

akademinės veiklos administravimo veiklos; SP – studijų plėtros veiklos. 

 


