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KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
STUDIJŲ KRYPTIES KOMITETO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Klaipėdos universiteto studijų krypties komiteto nuostatai (toliau – Nuostatai)
reglamentuoja Klaipėdos universiteto studijų krypties komiteto veiklas, atsakomybes ir teises, jo
sudarymą, sudėtį ir darbo organizavimo tvarką.
2.
Klaipėdos universiteto (toliau – Universitetas) pirmosios ir antrosios pakopų, vientisųjų,
profesinių ir papildomųjų studijų programoms rengti, valdyti, vertinti ir tobulinti sudaromas Studijų
krypties komitetas (toliau – SKK).
3.
SKK yra akademinis studijų krypties studijų programas ir jų vykdymą prižiūrintis
organas, veikiantis Universitete.
4.
SKK Nuostatai parengti, vadovaujantis šiais teisės aktais:
4.1. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (TAR, 2016, Nr. 20555).
4.2. Klaipėdos universiteto statutu (Žin., 2012, Nr. 127-6398).
4.3. Bendruoju studijų vykdymo reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1168 (TAR, 2016, Nr. 30192).
4.4. Studijų krypčių aprašais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
įsakymais.
4.5. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymu
Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir
rodiklių patvirtinimo“ (nauja redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1535), Studijų kokybės vertinimo centro
direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-149 „Dėl studijų krypčių išorinio vertinimo
metodikos, ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos, studijų krypčių išorinio
vertinimo plano, ekspertų atrankos aprašo, ekspertų darbo organizavimo aprašo patvirtinimo“.
4.6. Klaipėdos universiteto studijų nuostatais.
4.7. Kitais teisiniais ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais studijų kokybę ir
procesą.
5. SKK už savo veiklą atsiskaito Universiteto fakulteto (instituto) tarybai.
II SKYRIUS
STUDIJŲ KRYPTIES KOMITETO STEIGIMAS, SUDĖTIS IR VEIKLOS
6.
SKK steigiamas studijų krypčiai. Kai studijų kryptyje yra po vieną pirmosios ir (ar)
antrosios pakopos studijų programą, steigiamas bendras kelių gretimų studijų krypčių arba studijų
krypčių grupės SKK.
7.
Kai tos pačios studijų krypties studijų programos vykdomos skirtinguose studijų
padaliniuose, sudaromas vienas SKK tame studijų padalinyje, kuriame vykdoma daugiausia tos
studijų krypties studijų programų, tačiau SKK sudėtyje privalo būti ir kitų studijų padalinių,
kuriuose vykdomos atitinkamos studijų krypties programos, atstovų.
8.
SKK sudaro ne mažiau kaip penki nariai:
8.1. SKK pirmininkas;
8.2. ne mažiau kaip du dėstytojai iš padalinio (-ių), vykdančio (-ių) atitinkamos studijų
krypties studijų programas;
8.3. vienas (arba daugiau) Studentų sąjungos deleguotas studentų atstovas, studijuojantis
atitinkamos studijų krypties studijų programoje;

8.4. vienas (arba daugiau) socialinių partnerių atstovas iš krypčių grupės profesinės veiklos
lauko.
9.
SKK sudėtį fakulteto dekano ir (ar) instituto direktoriaus (toliau – dekanas) teikimu
Universiteto rektorius įsakymu tvirtina 3 metams. Jeigu studijų krypties studijų programos
vykdomos skirtinguose struktūriniuose padaliniuose, teikimą teikia struktūrinio padalinio, kuriame
steigiamas SKK, dekanas, suderinęs su kitų struktūrinių padalinių dekanais. SKK atnaujinimą ir (ar)
keitimą gali inicijuoti dekanas, o keitimas tvirtinamas rektoriaus įsakymu.
10. SKK nariai dėstytojai privalo turėti ne mažiau kaip 3 metų pedagoginio ir (ar) mokslinio
darbo patirties, turi būti aktyvūs ir inovatyvūs studijų ir studijų kokybės vadybos proceso dalyviai ir
eiti Universitete pagrindines pareigas.
11. SKK gali kviestis ekspertus iš kitų padalinių ir (ar) institucijų.
12. SKK vykdo studijų proceso kokybės priežiūrą, vadovaudamasis nustatytais Universiteto
studijų kokybės rodikliais, ir atlieka šias pagrindines veiklas:
12.1. Tvirtina atitinkamos studijų krypties studijų programų studijų planus.
12.2. Svarsto ir siūlo studijų programos pakeitimus ir atnaujinimą bei derina tai su studijų
programą vykdančiais padaliniais, dekanu (-ais) ir studijų prorektoriumi.
12.3. Atestuoja atitinkamos studijų krypties studijų dalykus (modulius). Rengia studijų
dalykų (modulių) tobulinimo rekomendacijas.
12.4. Užtikrina įvertintos studijų krypties studijų programų paskesnę veiklą, skirtą studijų
krypties studijų programoms tobulinti, atsižvelgiant į vertinimo išvadas ir jose pateiktas
rekomendacijas.
12.5. Numato priemones savianalizės ir vertinimo metu nustatytoms silpnybėms šalinti,
krypties studijoms tobulinti. Parengtą priemonių planą teikia fakulteto (instituto) tarybai ir viešina
Universiteto tinklalapyje.
12.6. Ne rečiau kaip kartą per metus informuoja fakulteto (instituto) tarybą apie išorinio
vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo pažangą.
12.7. Periodiškai rengia išorinio vertinimo metu gautų rekomendacijų įgyvendinimo pažangos
ataskaitą ir viešina ją Universiteto tinklalapyje bei teikia Studijų kokybės vertinimo centrui.
12.8. Teikia siūlymus dėl studijų krypties studijų programų viešinimo ir plėtros.
12.9. Vykdydamas savo funkcijas bendradarbiauja su Universiteto studijų kokybės komisija,
studijų prorektoriumi, Studijų tarnyba, Universiteto studentų sąjunga.
III SKYRIUS
STUDIJŲ KRYPTIES KOMITETO PIRMININKAS
13. SKK pirmininku (toliau – Pirmininkas) skiriamas struktūrinio padalinio, atsakingo už
atitinkamos studijų krypties studijų programos vykdymą, darbuotojas, turintis daktaro mokslo
laipsnį, gerai išmanantis studijų kokybės vadybos principus ir dirbantis ne mažiau kaip 0,5 etato
atitinkamame struktūriniame padalinyje. Nerekomenduojama Pirmininku skirti SKK
kompetencijoje esančios studijų programos vadovo.
14. Svarbiausias Pirmininko veiklos uždavinys – paskesnės veiklos vykdymas, siekiant
užtikrinti vertinimo metu išsakytų rekomendacijų įgyvendinimą.
15. Pirmininkas atsako už SKK veiklos planavimą, organizavimą, koordinavimą ir kontrolę,
be to, kartu su kitais SKK nariais atsako už SKK pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.
16. Pirmininko pagrindinės veiklos yra šios:
16.1. Organizuoti ir vadovauti SKK veiklai ir atsakyti už SKK veiklos rezultatus.
16.2. Teikti siūlymus dekanui dėl Studijų programos vidinės savianalizės rengimo grupės
sudėties ir jos veiklos. Pirmininkas nedalyvauja Studijų programos vidinės savianalizės rengimo
grupėje.
16.3. Atstovauti pagal įgaliojimą Universitetui koordinuojamos studijų krypties studijų
programų klausimais įvairiuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.

16.4. Ne rečiau kaip kartą per metus teikti SKK veiklos ataskaitą apie išorinio vertinimo
rekomendacijų įgyvendinimo pažangą fakulteto (instituto) tarybai.
IV SKYRIUS
STUDIJŲ KRYPTIES KOMITETO DARBO ORGANIZAVIMAS
17. SKK veiklą organizuoja ir jai vadovauja Pirmininkas.
18. SKK posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per metus.
19. SKK yra pavaldus fakulteto (instituto) tarybai ir veiklą vykdo pagal fakulteto (instituto)
tarybos patvirtintą kiekvienų studijų metų veiklos planą.
20. Pirmininkas pagal patvirtintą veiklos planą organizuoja posėdžius ir jiems vadovauja.
Pirmininkui nedalyvaujant posėdyje dėl svarbių aplinkybių, SKK posėdžiui vadovauja Pirmininko
paskirtas SKK narys.
21. Posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 SKK narių. Posėdžiai yra
protokoluojami. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius. Posėdžio
sekretoriumi pagal rotacijos principą Pirmininkas skiria vieną iš SKK narių.
22. Sprendimai posėdžiuose priimami atviruoju arba slaptuoju balsavimu, jeigu to
reikalauja bent vienas SKK narys, dalyvaujantis posėdyje.
23. Sprendimai priimami, jeigu balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvavusių narių. Jei
balsai pasiskirsto po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.
24. Į posėdžius gali būti kviečiami ir kiti Universiteto darbuotojai, studentai bei socialinių
partnerių atstovai.
V SKYRIUS
STUDIJŲ KRYPČIŲ KOMITETO TEISĖS
25. SKK, vykdydamas jam priskirtas veiklas, turi teisę:
25.1. Prašyti ir laiku iš Universiteto struktūrinių padalinių gauti informaciją apie kuruojamos
studijų krypties studijų programas.
25.2. Gauti veiklai vykdyti reikalingą administracinę paramą iš katedros, atsakingos už
studijų krypties studijų programų vykdymą, ir fakulteto (instituto) administracijos.
25.3.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Pirmininko ir SKK narių veikla įvertinama Universiteto dėstytojų atestacijos metu.
Darbas SKK gali būti įvertintas skiriamomis valandomis, numatomomis atitinkamų studijų metų
pedagoginio darbo normų ir apskaitos tvarkos apraše, nepriklausomai nuo užimamos etato dalies.
Dekano teikimu studentams gali būti mokama skatinamoji stipendija už veiklą SKK.
27. SKK reorganizuojami ar jų veikla nutraukiama rektoriaus įsakymu.
28. SKK nuostatai keičiami, pasikeitus studijas reglamentuojantiems teisiniams ir
norminiams dokumentams.

