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PRITARTA 

KU Senato 2020-05-14 

Nutarimu Nr. 11-60 

 

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO ADMINISTRACIJOS IR JAI PAVALDŽIŲ 

PADALINIŲ ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS APRAŠAS 

1. Klaipėdos universiteto administracijos ir jai pavaldžių padalinių organizacinės struktūros 

aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Klaipėdos universiteto Statutu. 

2. Administracija ir administracijos padaliniai sudaromi Klaipėdos universiteto pagrindinėms 

veikloms užtikrinti, organizuoti ir valdyti.  

3. Klaipėdos universiteto administracijos organizacinė struktūra pertvarkoma siekiant:  

3.1. valdymo procesų efektyvumo ir suderinamumo;  

3.2. veiklos ekonominio efektyvumo;  

3.3. Klaipėdos universiteto veiklos optimizavimo priemonių plano įgyvendinimo užtikrinimo; 

3.4. naujų teisės aktų vykdymo užtikrinimo; 

3.5. lankstumo nuolat kintančiai aplinkai;  

3.7. sprendimų įgyvendinimo kontrolės; 

3.8. plėtros ir pokyčių valdymo; 

3.9. valdymo kokybės efektyvumo. 

4. Administracijos ir jai pavaldžių padalinių veiklą reglamentuoja nuostatai, veiklos taisyklės 

ir kiti dokumentai tvirtinami Rektoriaus.  

5. Klaipėdos universiteto administraciją sudaro:  

5.1. Rektorius;  

5.2. Prorektoriai;  

5.5. Administracijos padalinių vadovai.  

5.6. Fakultetų dekanai, institutų direktoriai. 

6. Klaipėdos universiteto vadovas yra Rektorius, kuris dalį savo funkcijų įsakymu gali perduoti 

prorektoriams ar kitiems administracijai pavaldžių padalinių vadovams.  

7. Rektoriui tiesiogiai pavaldūs:  

7.1. Vidaus audito tarnyba;  

7.2. Vyriausiasis finansininkas, jam pavaldūs padaliniai: 

7.2.1. Finansų ir buhalterinės apskaitos skyrius – įkuriamas pertvarkant Finansų apskaitos 

skyrių ir perkeliant iš Organizacijos aptarnavimo tarnybos tiesioginiam vyriausiojo finansininko 

pavaldumui. Skyriui vadovauja vyriausiasis buhalteris. 

7.2.2. Strateginės plėtros ir ekonomikos skyrius - įkuriamas pertvarkant Finansų apskaitos 

skyrių ir perkeliant iš Organizacijos aptarnavimo tarnybos tiesioginiam vyriausiojo finansininko 

pavaldumui, tačiau paliekant bendradarbiavimą su Infrastruktūros ir plėtros prorektoriumi pagal 

veiklos pobūdį. 

7.3. Patarėjai; 

7.4. Komunikacijos ir rinkodaros skyrius; 

7.5. Paslaugų centras – suformuojamas iš Botanikos sodo, apjungus Sporto klubą ir Meno 

kolektyvus į Kultūros ir sporto skyrių ir perkėlus Laivyną iš Jūrų tyrimų instituto. Centras pavaldus 

Rektoriui; bendradarbiauja su visais prorektoriais pagal veiklos pobūdį. Centrui vadovauja vedėjas. 



7.6. Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius perkeliamas iš Organizacijos aptarnavimo tarnybos 

tiesioginiam Rektoriaus pavaldumui. Skyriui vadovauja juristas. 

7.7. Studijų prorektorius, jam pavaldūs padaliniai: 

7.7.1. Studijų tarnyba. Studijų tarnybos vedėjas, jam pavaldūs struktūriniai vienetai: 

7.7.1.1. Studijų organizavimo grupė; 

7.7.1.2. Studentų ir dėstytojų paramos centras. Neskiriamas atskiras vadovas. 

7.8. Mokslo ir inovacijų prorektorius, jam pavaldūs padaliniai: 

7.8.1. Mokslo ir inovacijų tarnyba. Mokslo ir inovacijų tarnybos vedėjas, jam pavaldūs 

struktūriniai vienetai: 

7.8.1.1. Mokslo organizavimo grupė; 

7.8.1.2. Žinių ų ir technologijų perdavimo grupė – pervadinta iš Inovacijų grupės, stiprinant 

žinių ir technologijų perdavimo veiklą. 

7.8.2. Informacinių išteklių ir leidybos centras. 

7.9. Infrastruktūros ir plėtros prorektorius, jam pavaldūs padaliniai: 

7.9.1. Organizacijos aptarnavimo. Organizacijos aptarnavimo tarnybos vedėjas, jam pavaldūs 

struktūriniai vienetai: 

7.9.1.1. Personalo ir dokumentų valdymo skyrius; 

7.9.1.2. Infrastruktūros paslaugų skyrius – įkuriamas restruktūrizuojant Infrastruktūros ir IT 

priežiūros centrą; skyrius užsiims tik turimos infrastruktūros eksploatavimo ir statybos priežiūros 

darbais;  

7.9.1.3. Informacinių technologijų skyrius - įkuriamas restruktūrizuojant Infrastruktūros ir IT 

priežiūros centrą; skyrius vykdys informacinių technologijų infrastruktūros, informacinių sistemų 

priežiūros ir vystymo funkcijas.  

8. Akademiniai padaliniai (fakultetai ir institutai) – pavaldūs Rektoriui, tačiau įsakymu dalis 

funkcijų pagal atskiras sritis gali būti perduodamos prorektoriams ar kitiems administracijai 

pavaldžių padalinių vadovams. 

9. Be atskiro Tarybos nutarimo Rektorius turi teisę skirti administracijos ir jai pavaldžių 

padalinių vadovus, keisti atskirų administracijai pavaldžių skyrių (padalinių) pavaldumą, nustatyti 

administracijos ir jai pavaldžių padalinių vidinę struktūrą (poskyrius, grupes ir kt.). 

10. Universiteto veiklų valdymo svarbiems klausimams svarstyti, Rektorius turi teisę sudaryti 

patariamąsias komisijas: 

11.1. Viešųjų pirkimų; 

11.2. Strateginio planavimo; 

11.3. Studijų kokybės; 

11.4. Mokslo ir doktorantūros; 

11.5. Statuto priežiūros ir etikos; 

11.6. Studentų reikalų; 

11.7. Biudžeto formavimo ir kt. 

 

___________________________________ 


