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PATVIRTINTA 

KU Senato 2019-10-03 

Nutarimu Nr. 11–5 
 

 

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO PARTNERYSTĖS PROFESORIAUS IR PARTNERYSTĖS 

DOCENTO PAREIGYBIŲ NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

  

1. Klaipėdos universiteto (toliau – Universiteto) partnerystės profesoriaus ir partnerystės 

docento pareigybės yra skirtos skatinti socialinius ir verslo partnerius reikšmingai 

prisidėti prie Universiteto mokslo ir studijų plėtros, garsinti Universiteto vardą. 

2. Į partnerystės profesoriaus ir partnerystės docento pareigas yra kviečiami kitų Lietuvos 

ar užsienio institucijų darbuotojai arba individualiai dirbantys asmenys, kurie turi 

motyvaciją ir potencialo reikšmingai prisidėti prie Universiteto mokslo ir studijų plėtros, 

ir atitinkantys šiame nutarime numatytus reikalavimus.  

3. Partnerystės profesoriai ir partnerystės docento pareigybės nelaikomos LR mokslo ir 

studijų įstatyme apibrėžtomis dėstytojų – profesoriaus ir docento – pareigybėmis. 

 

 

II. PAREIGYBIŲ REIKALAVIMAI IR SKYRIMO TVARKA 

 

4. Partnerystės profesoriaus ir partnerystės docento pareigybėms keliami reikalavimai: 

4.1. partnerystės profesoriaus turi turėti mokslo daktaro laipsnį ir būti patyręs (turėti ne 

mažiau 10 metų profesinio darbo patirties), šiuo metu dirbantis praktikas – 

profesionalas srityje, kurios mokymui kviečiamas į Universitetą;   

4.2. partnerystės docentas turi turėti ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam 

prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją; turi būti patyręs savo profesinėje srityje (ne 

mažiau negu 5 metai profesinio darbo patirties); šiuo metu dirbantis praktikas – 

profesionalas srityje, kurios mokymui kviečiamas į Universitetą.  

5. Partnerystės profesoriaus ir partnerystės docento pareigybei nėra taikomos KU Statuto 

(2012 m. spalio 17 d. Nr. XI-2308) IV skyriaus 73 ir 78 punkto nuostatai. 

6. Kandidatūras į partnerystės profesoriaus ar partnerystės docento pareigybes Rektoriui 

gali pateikti dekanas/direktorius, pritarus fakulteto/instituto tarybai.  

7. Paraišką partnerystės profesoriaus ar partnerystės docento pareigybėms sudaro: 

7.1. Dekano/direktoriaus pasirašytas teikimas Rektoriui įvardinant pagal šių nuostatų 4 

punktą pareigybę, nurodant kandidato vardą, pavardę, instituciją, kurioje kandidatas 

dirba, numatomą kadencijos trukmę. 

7.2. kandidato sutikimas; 

7.3. kandidato gyvenimo aprašymas (Curriculum vitae); 

  

III. ĮDARBINIMO TVARKA  

 

8. Į partnerystės profesoriaus ir partnerystės docento pareigas asmenys įdarbinami 

Rektoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimu, nerengiant viešo konkurso, sudarant 

terminuotą darbo sutartį ne ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui. Partnerystės profesorius, 

partnerystės docentas gali dalyvauti ir savanoriškos veiklos pagrindu, pagal savanoriškos 

veiklos sutartį.  

9. Partnerystės profesoriaus, partnerystės docento pareigybių darbo užmokestis (išskyrus 

atvejus, kai partnerystės profesorius, partnerystės docentas dalyvauja savanoriškos 

veiklos pagrindu) nustatomas darbo sutartyje atsižvelgiant į dėstymo ir tyrimų veiklos 



krūvį (valandinis arba etato dalimi); partnerystės profesoriaus ir partnerystės docento 

pareigybėms netaikomos pedagoginio darbo normos ir jų apskaita. Partnerystės 

profesoriaus ar partnerystės docento darbo krūvis numatomas su juo sudaromoje darbo 

arba savanoriškos veiklos sutartyje.  

10. Pasibaigus darbo ar savanoriškos veiklos sutarčiai, ji gali būti pratęsiama neribotą kartų 

skaičių taikant tą pačią procedūrą.  

 

  

III. TEISĖS IR PAREIGOS 

 

11. Universiteto partnerystės profesoriaus ir partnerystės docento pareigybės suteikia teisę ir 

pareigas: 

11.1. atsakingai naudotis Universiteto infrastruktūra; 

11.2. mokslinėse publikacijose nurodyti Klaipėdos universitetą, jei publikacija parengta 

naudojant Universiteto infrastruktūrą ar dalyvaujant Universiteto mokslinėje ir (ar) 

pedagoginėje veikloje; 

11.3. laikytis Universiteto akademinės etikos kodekso ir kitų KU vidaus teisės aktų 

reikalavimų; 

11.4. teikti KU aktualią informaciją apie partnerystės profesoriaus arba partnerystės docento 

atliekamus mokslinius tyrimus; 

11.5.  partnerystės profesoriui ir partnerystės docentui gali būti suteikiama darbo vieta ir 

elektroninio pašto adresas. 

12. Partnerystės profesoriaus ar partnerystės docento pareigybė sutartis gali būti 

nutraukiama: 

12.1. jeigu asmuo pažeidžia šių Nuostatų 11.1 – 11.4 punkto nuostatas; 

12.2. asmens prašymu; 

12.3. pasibaigus sutarties terminui. 

 


