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Čia pateikiama VII Senato kadencijos baigiamųjų penktų metų veiklos ataskaita. Ataskaitoje 

apibūdinamos pagrindinės Senato veiklos kryptys ir rezultatai, taip pat pažymima, kurie mokslinių 

tyrimų ir studijų tobulinimo klausimai turėtų būti ir VIII Senato darbotvarkėje. 

I. Senato sudėtis ir vadovai  

Klaipėdos universiteto VII Senatas 2021 m. veikė būdamas visos sudėties – 35 nariai.  

2021 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 narių);  

Strateginės plėtros ir kokybės komisijos pirmininkė doc. 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).  

2021 m. Senatas 2021 m. laikinųjų komisijų nesudarė. 

II. Senato posėdžių darbotvarkės struktūra  

Pagrindinė Senato veiklos forma yra posėdis. 2021 m. įvyko 10 Senato posėdžių (2020 m. – 8;   2019 

m. – 8; 2018 m. – 10; 2017 m. – 10). Dėl pandemijos daugiau kaip pusė posėdžių 2021 m. vyko nuotoliniu 

būdu. Svarstyta 70 klausimų (be „Senato narių paklausimų ir pasiūlymų“), taip pat išklausyta ir aptarta 

16 informacinio pobūdžio pranešimų. Senato nutarimai skelbiami Klaipėdos universiteto Statuto 

numatyta tvarka Universiteto interneto svetainėje (https://www.ku.lt/senatas/senato-nutarimai). 

2021 m. buvo surengtas iškilmingas Senato posėdis, skirtas 2020 m. išrinktų Klaipėdos universiteto 

garbės daktarų inauguracijos ceremonijai, kuri dėl pandemijos buvo atidėta. 

2021 m. Senato svarstomų klausimų struktūra iš esmės nesikeitė: vyrauja akademinių ir mokslo 

reikalų svarstymas. Ankstesnėse Senato ataskaitose tekdavo pažymėti, kad išlieka mokslo ir studijų 

klausimų svarstymo kiekybinė disproporcija, kai studijų klausimų vyravimą lemia mažiausiai           3–4 

kartus svarstomi studentų priėmimo taisyklių klausimai, taip pat dažni studijų programų specializacijų 

https://www.ku.lt/senatas/senato-nutarimai


tikslinimai. 2021 m. situacija – artimesnė paritetui; šiais metais per visą VII Senato kadenciją mokslui 

skirtų klausimų buvo daugiausiai – 14. 

2021 m. sumažėjo, lyginant su praėjusiais dvejais metais, Senatui pritarus Tarybos tvirtinimui 

teikiamų klausimų darbotvarkė. Tai gali byloti apie Universiteto struktūros pertvarkymo ir veiklų 

reglamentavimo didžiosios dalies tikslų pasiekimą. 

 

III. Senato komisijų veikla  

Senatas, jo nuolatinės komisijos vykdė veiklas, numatytas Klaipėdos universiteto Statute ir Senato 

reglamente. 2021 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). Vyko įprasta studentų atstovų kaita. Ne tik studentų dalyvavimas ir aktyvumas Senato komisijų 

veikloje ir Senato posėdžiuose turėtų būti didesnis. Kai kurie mokslininkai retai dalyvavo Senato 

nuolatinių komisijų posėdžiuose, nebuvo aktyvūs Senato posėdžiuose. 

Mokslo organizavimo ir kokybės srityje Senatas nuosekliai pasisakė už konkurencingų mokslinių 

tyrimų plėtojimą, organizacinę ir finansinę paramą jų vykdymui. 2021 m. užbaigtas Klaipėdos 

universiteto strateginių mokslinių tyrimų krypčių aprašų tvirtinimas (sveikatos mokslų ir technologijų 

kryptis; regiono socialinės, ekonominės ir kultūrinės raidos kryptis). Naujas perspektyvas atveria 

inovatyvi Klaipėdos universiteto vidinių podoktarantūros stažuočių tvarka. Mokslinių tyrimų plėtojimo 

sėkmei, be kita ko, įtakos turi intensyvus Mokslo komisijos ir mokslo ir inovacijų prorektoriaus dialogas. 

Studijų kokybės užtikrinimo srityje Senatas išreiškė savo susirūpinimą kontaktinio darbo valandų 

skaičiaus skirtingose studijų formose ir tvarkaraščiuose mažinimo klausimu, atkreipdamas dėmesį į ne 

ypatingai aukštą studentų pasirengimo universitetinėms studijoms lygį, pirmiausiai konkursinio balo 
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dydį, o taip pat atskirais atvejais ribotas technologines galimybes vykdyti nuotolines studijas. Senatas 

negalėtų pasigirti, kad pasiūlė efektyvias studentų skaičiaus didinimo priemones. Mažėjantis studentų 

skaičius ir studijų kokybės užtikrinimas yra aktualiausios Universiteto problemos. Geras ženklas studijų 

srityje yra jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų programos Jūros biotechnologija (Marine 

Biotechnology) patvirtinimas. Išskirtinos Mokslo ir Akademinės komisijų bendros pastangos tobulinant 

Klaipėdos universiteto mokslininkų ir dėstytojų kvalifikacinius reikalavimus, atestacijos ir konkurso 

tvarkas reglamentuojantį dokumentą; po dviejų svarstymų Senatas patvirtino šį svarbų dokumentą. Bet 

nepakako ir šių komisijų, ir Senato pastangų Universiteto strategijoje numatyti veiksmingas mokslinių 

tyrimų ir studijų kokybės valdymo priemones. Universiteto išorinis vertinimas 2021 m. tik dar kartą 

patvirtino mūsų pastangų šioje Universiteto veiklos kryptyje nepakankamumą. 2021 m. Senatas praleido 

tinkamą laiką apsvarstyti ir įvertinti fakultetų patirtis vykdant trumpesnes 3–3,5 metų studijų programas. 

Tai juolab aktualu, kadangi atskirų 3–3,5 metų studijų programų trukmė ilginama. Būtini struktūriniai ir 

turinio pokyčiai bendrojo universitetinio lavinimo srityje, taip pat studentų nuomonės apie akademinius 

procesus apklausų tinkamesnė institucionalizacija ir grįžtamojo ryšio aktualizavimas. Drauge tikėtina, 

kad Klaipėdos universiteto veiklų gerinimo priemonių planas 2021–2022 m., o taip pat Klaipėdos 

universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų nuo 2025 

m. sausio 1 d. aprašas ir planuojama nauja Klaipėdos universiteto pedagoginių ir mokslo darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo nuostatų redakcija reikšmingai pasitarnaus kokybės užtikrinimui. 

Strateginės plėtros ir kokybės komisija 2021 m. pagrindinį dėmesį skyrė Senate svarstomų 

dokumentų ir priimamų nutarimų atitikimui naujajai Universiteto strategijai. Ši komisija yra pagrindinė 

Senato komisija svarstant pritarimo / nepritarimo Universiteto biudžetui klausimus. Komisijai 

rekomendavus, Senatas pritarė, po daugiau kaip metų diskusijos, akademinių darbuotojų darbo 

užmokesčio tvarkos pakeitimams, sutiko su kintamosios darbo užmokesčio dalies didinimu, 

laikydamasis visų Klaipėdos universiteto akademinių, taip pat kitų darbuotojų darbo užmokesčio 

didinimo principo, neapsiribojant tik didesnių lėšų kintamajai darbo užmokesčio daliai skyrimu. Senatas 

atkreipė Universiteto vadovų dėmesį į tai, kad Klaipėdos universiteto akademinių ir neakademinių 

darbuotojų darbo užmokesčio dydis bendrame nacionaliniame mokslo ir studijų institucijų kontekste nėra 

patenkinamas. Komisijai rekomendavus, Senatas pritarė Klaipėdos universiteto 2021 m. biudžetui ir 

2022 m. biudžeto gairėms, Klaipėdos universiteto veiklų tobulinimo, atsižvelgiant į tarptautinės ekspertų 

grupės ekspertų rekomendacijas, priemonių planui 2021–2022 m., kuriame didžiausias dėmesys 

skiriamas kokybės, ypatingai studijų kokybės, vadybai. Strateginės plėtros ir kokybės komisijos veikla 

artimiausiu metu gali būti papildyta reguliariais susitikimais su Klaipėdos universiteto strategijos 

įgyvendinimo komitetu. Bendrame Universiteto kokybės užtikrinimo kultūros fone Strateginės plėtros ir 



kokybės komisija tik pradėjo kaupti kokybės valdymo klausimų sprendimo patirtį. Tačiau Senate vis 

dažniau diskutuojama ar priimami sprendimai dera su Universiteto strateginiais tikslais, ar jie skatina 

kokybės užtikrinimo siekius. 

Reglamentų ir etikos komisija 2021 m. atliko parengiamuosius darbus tobulinant Klaipėdos 

universiteto akademinės etikos kodeksą. Pažymėtina, kad komisijai neteko nagrinėti Senato narių 

akademinės ir bendrosios etikos pažeidimų. Didžiausiu ir atsakingiausiu šios komisijos darbu tapo 

Klaipėdos universiteto VIII Senato rinkimų reglamento parengimas. 

IV. Kitos Senato veiklos  

Ypatingas Senato, kaip ir viso Universiteto, rūpestis ir galiausiai džiaugsmas 2021 m. – Klaipėdos 

universiteto veiklų išorinis tarptautinis įvertinimas – akreditacija 7 metams. Beveik visi Senato nariai 

dalyvavo Klaipėdos universiteto išorinio vertinimo procedūrose. 

2021 m. Senatas suteikė Klaipėdos universiteto pedagoginius vardus: profesoriaus pedagoginį vardą 

– dr. R. Stašiui, dr. R. Vaičekauskaitei; docento pedagoginį vardą –  dr. B. Kreivinienei,          dr. D. 

Martišauskienei, dr. E Spiriajevui. Klaipėdos universiteto profesoriaus emerito vardas suteiktas prof. dr. 

E. Acienei ir prof. dr. R. M. Andriekienei. Senatas suteikė Klaipėdos universiteto afilijuotojo 

profesoriaus statusą prof. dr. P. Bielskiui, prof. habil. dr. O. Tijūnėlienei,                                  prof. dr. J. 

Minchin.  

Senatas taip pat pritarė:  

– prof. dr. R. Balsio kandidatūros teikimui 2021 m. Nacionalinei Jono 

Basanavičiaus premijai; 

– Klaipėdos universiteto gimnazijos statuso suteikimui Klaipėdos miesto 

„Žemynos“ gimnazijai; 

– prof. dr. S. Raugelės skyrimui Sveikatos mokslų fakulteto dekanu; 

– lėšų, gautų už viešuosiuose aukcionuose parduotą nekilnojamąjį turtą, 

perskirstymui didesniam infrastruktūros objektų skaičiui. 

Reikia pripažinti, kad Senato pastangos kontroliuoti savo nutarimų vykdymą nebuvo pakankamai 

aktyvios. Būtina palinkėti naujam VIII Senatui sukurti efektyvią grįžtamojo ryšio tvarką. 

2021 m. Senatas reguliariai išklausė aktualius Universiteto rektoriaus  prof. A. Razbadausko 

informacinius pranešimus. Tai turi reikšmės Senato tvirtinamų dokumentų ir nutarimų kokybei. Taip pat 

vyko reguliarūs rektoriaus prof. A. Razbadausko ir Senato pirmininko prof. V. Laurėno darbo 

susitikimai.  



Per VII Senato kadenciją nepavyko nustatyti tvaraus ryšio su Universiteto taryba. Lietuvos 

Respublikos mokslo ir studijų įstatymas nesuteikia įgaliojimų Tarybos narius išrinkusioms institucijoms 

juos kontroliuoti. Vis dėlto Senatas turi prisiimti tam tikrą atsakomybę už jo išrinktų Tarybos narių 

veiklą.  

VII Senatas savo kadenciją baigia 2022 m. sausio 25 d. Senatas 2021 m. lapkričio 18 d. patvirtino 

Klaipėdos universiteto VIII Senato rinkimų reglamentą ir sudarė VIII Senato rinkimų komisiją.  

 

 

Klaipėdos universiteto Senato pirmininkas            prof. dr. Vaidutis Laurėnas 

 

 


