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Klaipėda
Taryba, vadovaudamasi Klaipėdos universiteto Statuto 18.4 ir 52 punktais ir rektoriaus Eimučio
Juzeliūno teikimu, bei įvertinusi Klaipėdos universiteto Senato 2015 m. balandžio 24 d. nutarimus Nr.
10–5, Nr. 11–44, Nr.11–45, Nr. 11–47, Nr. 11–48, n u t a r i a :
1. Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedrą perkelti į Baltijos regiono istorijos ir
archeologijos institutą nuo 2016 m. sausio 1 d.
2. Tvirtinti Klaipėdos universiteto padalinius:
2.1. Humanitarinių ir Edukologijos mokslų fakultetą, sujungus Pedagogikos fakultetą ir
Humanitarinių mokslų fakultetą nuo 2016 m. sausio 1 d.
2.2. Socialinių mokslų fakultetą, atlikus restruktūrizaciją:
2.2.1. Panaikinti Regioninės politikos ir planavimo centrą, visus įsipareigojimus perduodant
Socialinių pokyčių centrui nuo 2015 m. birželio 1 d.;
2.2.2. Panaikinti Sociologijos katedrą, sociologijos sandų dėstymą pavedant Socialinių
pokyčių centrui nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.
2.3. Menų akademiją nuo 2015 m. rugsėjo 1 d., pertvarkius Menų fakulteto akademinę
struktūrą:
2.3.1. Muzikos katedra su Atlikimo meno skyriumi, Muzikos pedagogikos skyriumi,
Muzikologijos skyriumi – sujungus Instrumentinės muzikos katedrą, Muzikos teorijos ir pedagogikos
katedrą, Vokalinės muzikos katedrą, Muzikologijos institutą;
2.3.2. Šokio katedra;
2.3.3. Teatro katedra;
2.3.4. Architektūros, dizaino ir dailės katedra su Architektūros, urbanistikos ir dizaino
centru „Baltijos kraštovaizdžiai“ – sujungus Architektūros, dizaino ir dailės katedrą su Architektūros,
urbanistikos ir dizaino centru „Baltijos kraštovaizdžiai“;
2.3.5. Menų edukacijos centras.
3. Patvirtini Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto struktūrą nuo 2015 m. birželio 30 d.:
3.1. Inžinerijos katedra – sujungus Mechanikos inžinerijos katedrą, Elektrotechnikos katedrą,
Technologinių procesų katedrą;
3.2. Jūrų inžinerijos katedra – sujungus Laivo inžinerijos katedrą, Laivybos katedrą,
Jūreivystės institute, Statybos inžinerijos katedrą;
3.3. Informatikos ir statistikos katedra – sujungus Informatikos inžinerijos katedrą,
Informatikos katedrą, Matematikos ir statistikos katedrą;
3.4. Gamtos mokslų katedra – sujungus Biologijos ir ekologijos katedrą, Geofizinių mokslų
katedrą;

3.5. Jūros mokslų ir technologijų centras.
4. Pavesti rektoriui įgyvendinti organizacines priemones, reikalingas šio nutarimo 1, 2 ir 3
punktuose numatytai akademinei pertvarkai atlikti.
5. Tarybos 2013 m. lapkričio 12 d., nutarimo Nr. 9N–11 „Dėl Klaipėdos universiteto akademinės
struktūros“ 1.1, 1.3 punktus laikyti negaliojančiais.
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