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2017 metais įvyko aštuoni Tarybos posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi svarbūs

Klaipėdos universiteto veiklos ir struktūros klausimai.

2017 metais Tarybai buvo teikiama daug klausimų susijusių su Klaipėdos

universiteto perspektyvomis ir vizija, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Švietimo ir

mokslo ministerijos valstybinių universitetų tinklo optimizavimo planus. 2017 m. lapkričio

mėn. nuotoliniu būdu vyko susitikimas su Švietimo ir mokslo ministre J. Petrauskiene bei

viceministru G. Viliūniu. Susitikimo metu buvo aptartos Klaipėdos universiteto vystymo

perspektyvas. Taryba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos

2017 m. lapkričio 7 d. raštą Nr. SR-4762 „Dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo

plano įgyvendinimo priemonių”, nutarė pritarti savarankiško Klaipėdos universiteto

statusui, stiprinant Klaipėdos universitetą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės

patvirtintą planą išgryninant jo profilį, užtikrinant studijų ir mokslo kokybę, atitiktį miesto ir

regiono visuomenės ir darbo rinkos poreikiams, savivaldybių bei verslo struktūrų

dalyvavimą universiteto valdyme.

STRUKTŪROS IR VEIKLOS SPRENDIMAI (I)



STRUKTŪROS IR VEIKLOS SPRENDIMAI (II)

Vadovaudamasi Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano, patvirtinto

Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. XIII-533 „Dėl valstybinių

universitetų tinklo optimizavimo plano patvirtinimo“, uždaviniu „išgryninti valstybinių

aukštųjų mokyklų profilius, tenkinant šalies, miesto, regiono, sektoriaus mokslinių tyrimų ir

aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo poreikius“ bei atsižvelgdama į rektoriaus E.

Juzeliūno siūlymą, pritarė Klaipėdos regiono inovacijų ekosistemos koncepcijai. Taryba taip

pat pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 947 „Dėl

valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonių patvirtinimo”

2.3.2 punkto įgyvendinimui.



STRUKTŪROS IR VEIKLOS SPRENDIMAI (III)

Esminiai sprendimai buvo priimti dėl Socialinių mokslų bei Humanitarinių ir

ugdymo mokslų fakulteto sujungimo, įsteigiant Socialinių ir Humanitarinių mokslų fakultetą

nuo 2018 rugpjūčio 1 d. Gavusi ir įvertinusi Lietuvos Muzikos ir teatro akademijos 2017 m.

birželio 21 d. kreipimąsi raštu Nr. SD-341 „Dėl meno (muzikos, teatro, šokio) studijų išteklių

konsolidavimo, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 2017

m. rugsėjo 21 d. raštą Nr. SR-4113 „Dėl Klaipėdos universiteto Menų akademijos

integravimo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją galimybių“ Taryba pritarė Menų

akademijos integracijai į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją nuo 2018 m. sausio 1 d. Taip

pat buvo nuspręsta įsteigti Klaipėdos universiteto padalinį – Jūros tyrimų institutą, sujungiant

Jūros tyrimų atviros prieigos ir Jūros mokslų ir technologijų centrus. Pritarta Medicinos

edukacijos katedros perkėlimui į Sveikatos mokslų fakultetą nuo 2017 m. vasario 1 d. bei

katedros pavadinimo pakeitimui į Holistinės medicinos katedrą.



2017 metais Tarybai buvo teikiama daug klausimų susijusių su Klaipėdos

universiteto perspektyvomis ir vizija. Buvo nutarta sudaryti Strateginę darbo grupę, kuri

buvo įpareigoti paruošti strateginį veiklos planą. Darbo grupės rezultatai buvo pristatyti

Taryboje ir buvo nuspręsta, jog darbo grupė tęs darbus toliau, o galutinis strateginis

veiklos planas bus teikiamas tvirtinti Taryboje.

Taryba patvirtino Klaipėdos universiteto 2016 m. veiklos ataskaitą. 2017 m. gegužės

mėn., atsižvelgdama į Klaipėdos universiteto Rektoriaus teikimą, Taryba paskyrė prof.

Letą Dromantienę eiti į Klaipėdos universiteto Studijų prorektoriaus pareigas.

Taip pat priimtas sprendimas dėl patikėjimo sutarties sudarymo dėl Valstybės turto:

pastato – bendrabučio (Unikalus Nr. 4400-3841-2085), esančio adresu Universiteto al.12

Klaipėdoje ir inžinerinių tinklų.

STRUKTŪROS IR VEIKLOS SPRENDIMAI (IV)



FINANSINIAI SPRENDIMAI

2017 metais buvo svarstomi įvairūs finansiniai klausimai, susiję su jų valdymų bei

vykdymu, sąnaudų optimizavimu, sprendžiami kiti klausimai.

Vadovaudamasi Klaipėdos universiteto statuto 18.12 punktu, Taryba patvirtino Klaipėdos

universiteto 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą. Taip pat patvirtino 2017 m.

Klaipėdos universiteto biudžeto planuojamas pajamas – 22 935,6 tūkst. Eur., iš kurių

pagrindinių veiklų pajamos sudarė 12 822,7 tūkst. Eur, projektinių veiklų pajamos - 10 112,9

tūkst. Eur. ir 2016 m. likutis - 302,7 tūkst. Eur. Buvo patvirtintos 2017 m. Klaipėdos

universiteto biudžeto planuojamas išlaidas – 22 935,6 tūkst. Eur., iš kurių pagrindinių veiklų

išlaidos sudarė 12 822,7 tūkst. Eur, projektinių veiklų išlaidos -10 112,9 tūkst. Eur.

Taryba, vadovaudamasi Universiteto statuto 18.10 punktu, patvirtino Klaipėdos

universiteto 2017–2018 s. m. studijų mokesčių dydžius ir jų mokėjimų tvarkos aprašą.


