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KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
SOCIALINIŲ POKYČIŲ STUDIJŲ CENTRO
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centras (toliau Centras) yra Klaipėdos
universiteto (toliau Universiteto) Socialinių mokslų fakulteto (toliau Fakulteto) padalinys, kurio
misija yra ilgalaikių mokslinių tyrimų vykdymas.
2. Centras savo veiklą grindžia ir vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu,
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Klaipėdos universiteto statutu, kitais teisės aktais,
Universiteto norminiais dokumentais ir šiais nuostatais.
3. Centro steigėjas yra Klaipėdos universitetas. Centro adresas – Minijos g. 153, LT-93185,
Klaipėda, Lietuva.
4. Centras turi savo atributiką, suderintą su Klaipėdos universiteto atributika.
II. CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR KRYPTYS
5. Centro veiklos tikslai:
5.1. vykdyti ilgalaikius teorinius ir empirinius visuomeninių pokyčių, kultūrinių procesų ir
socialinės plėtros mokslinius tyrimus, siekiant pažinti, suprasti ir modeliuoti socialinius
pokyčius;
5.2. telkti Universiteto mokslininkus bendriems moksliniams tyrimams, inicijuoti Universiteto
ilgalaikių mokslinių tyrimų programų ir projektų rengimą ir dalyvauti Lietuvos ir
tarptautinėse mokslinių tyrimų programose;
5.3. plėtoti bendradarbiavimo ir kūrybinius ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio mokslo ir
studijų institucijomis, rengiant ir vykdant bendrus tyrimų projektus bei suteikiant galimybes
profesinei stažuotei;
5.4. bendradarbiauti su verslo atstovais, vietos ir valdžios institucijomis ir visuomeninėmis
organizacijomis, siekiant pritraukti ir vykdyti eksperimentinės, socialinės ir kultūrinės plėtros
užsakomuosius darbus;
5.5. teikti metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą Universiteto mokslininkams,
inicijuojantiems ir vykdantiems tyrimus, artimus Centro mokslinių tyrinėjimų sričiai.
6. Centro mokslinių tyrimų tematikos kryptys:
6.1. sociologinės, demografinės, ekonominės, geografinės, politinės, urbanistinės ir kultūrinės
posovietinės visuomenės studijos, apimančios ilgalaikes socialinės, politinės ir kultūrinės
kaitos perspektyvas;
6.2. tarpdalykiniai tyrimai apie dabartinio mokslo, informacinių technologijų bei inovacijų
socialinį poveikį visuomenės permainoms, pilietiškumui ir visuomeninam aktyvizmui;
6.3. šiuolaikinių žinojimo ir pažinimo formų, jų transformacijų ir poveikio socialiniams
procesams tyrimai.
7. Kitos Centro veiklos kryptys:
7.1. sieti atliekamus mokslinius tyrimus su Universiteto misija ir vykdoma studijų veikla;
7.2. ugdyti metodologines socialinių tyrimų vykdymo kompetencijas ir įgūdžius, diegiant
Universiteto mokslo bendruomenėje socialinių tyrimų metodų ir technologijų naujoves;
7.3. dalyvauti Universiteto studijų procese, perduodant sukauptas žinias ir metodologinius
įgūdžius studentams;
7.4. organizuoti ekspertų susitikimus, skirtus Centro tyrimų tematikai ir rezultatų viešinimui,
organizuoti konferencijas, apskrituosius stalus, seminarus ir tarptautinius susitikimus;
7.5. dalyvauti Klaipėdos miesto ir regiono politinių, socialinių, urbanistinių bei kultūrinių
permainų strateginio planavimo ir stebėsenos procesuose;
7.6. rengti mokslines konferencijas bei seminarus;

7.7. sistemingai rinkti, viešinti ir publikuoti mokslinių tyrimų medžiagą bei rezultatus;
7.8. bendradarbiauti su žiniasklaidos priemonėmis, inicijuojant diskusijas apie šiuolaikinės
visuomenės sąmoningumo, elgesio modelių ir vertybių kaitą.
III. CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS
8. Centras turi teisę:
8.1. turėti mokslinei veiklai reikiamą materialinę bazę ir naudotis Universiteto priskirtu turtu
teisės aktų ir Universiteto tarybos nustatyta tvarka;
8.2. turėti palankią moksliniams tyrimams ir tyrėjų rengimui aplinką, kurią užtikrina Centro
direktorius ir Fakulteto dekanas;
8.3. vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus, teikti ekspertizės,
mokymų, konsultacijų bei kitas paslaugas savo veiklos kryptyse pagal Universiteto
pasirašytas sutartis su Lietuvos bei užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
8.4. skatinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų naudojimą ūkio, socialinio
ir kultūrinio gyvenimo srityse;
8.5. į mokslinį tiriamąjį darbą įtraukti visų studijų pakopų studentus, jaunuosius
mokslininkus;
8.6. leisti periodinius ir vienkartinius mokslo leidinius ir kitą literatūrą, organizuoti renginius
ar kitais būdais skelbti savo mokslinių tyrimų rezultatus;
8.7. inicijuoti bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniais ir
juridiniais asmenimis;
8.8. gauti Universiteto vardu paramą iš juridinių ir fizinių asmenų;
8.9. verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri susijusi su Universiteto ir
Centro veiklos tikslais;
8.10. naudotis kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis.
9. Centras privalo:
9.1. savo veiklą planuoti atsižvelgiant į Universiteto mokslo strategiją ir ilgalaikes mokslinių
tyrimų programas, Fakulteto, Universiteto ir Lietuvos bei tarptautinius mokslo prioritetus,
plėtros planus ir poreikius;
9.2. užtikrinti Centro darbuotojų atliekamų mokslinių tyrimų kokybę ir racionalų skirtų lėšų
naudojimą;
9.3. užtikrinti, kad Centro darbuotojai savo tyrimuose laikytųsi akademinės ir profesinės
etikos principų;
9.4. nustatytu laiku ir kokybiškai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus;
9.5. kasmet nustatytu laiku atsiskaityti už vykdomą mokslinę veiklą Fakulteto tarybai;
9.6. vykdyti kitas teisės aktų ir Universiteto statuto nustatytas prievoles.
IV. CENTRO STRUKTŪRA IR VALDYMAS
10. Centro nariais laikomi visi pagrindines ir ne pagrindines pareigas einantys mokslo ir kiti Centre
dirbantys darbuotojai.
11. Centrui vadovauja direktorius, turintis mokslų daktaro laipsnį ir Centre einantis vyresniojo arba
vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas. Fakulteto tarybos teikimu direktorių 5 metų kadencijai
skiria ir turi teisę atleisti Universiteto rektorius. Centro direktorius tiesiogiai pavaldus Fakulteto
dekanui.
12. Centro direktoriaus funkcijos:
12.1. planuoja ir organizuoja Centro veiklą;
12.2. telkia specialistus numatytoms programoms ir projektams vykdyti,
12.3. tvarko Centrui patikėtą turtą ir lėšas,
12.4. atsiskaito už Centro veiklą Fakulteto tarybai,
12.5. teikia rektoriui pasiūlymus dėl mokslo darbuotojų kandidatūrų ir darbo sutarčių
sudarymo, darbuotojų darbo užmokesčio, skatinimo

12.6. atstovauja Centrui Universitete ir kitose institucijose.
13. Centro direktoriaus teikimu ir Fakulteto dekano pritarimu mokslo darbuotojus 5 metų
kadencijai skiria Universiteto rektorius įsakymu.
14. Centro darbuotojų teisės:
14.1. dalyvauti nagrinėjant ir sprendžiant visus su jų pareigomis ar darbu susijusius
klausimus;
14.2. dalyvauti konkursuose mokslo programoms vykdyti, mokslo ir studijų fondų paramai
gauti ir disponuoti gaunamomis lėšomis;
14.3. dalyvauti konkursuose stažuotėms Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
14.4. skelbti savo mokslinius darbus.
15. Centro mokslo darbuotojai privalo:
15.1. laiku atlikti pavestas užduotis ir vykdyti prisiimtus įsipareigojimus;
15.2. ugdyti mokslinę kvalifikaciją šiuose nuostatuose nurodytose mokslinės veiklos
kryptyse;
15.3. laikytis akademinės ir profesinės etikos normų;
15.4. laikytis įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų ir Universiteto vidaus darbo tvarkos
taisyklių.
16. Centre aktualiems moksliniams ir taikomiesiems tyrimams telkiamos ir gali veikti
savarankiškos mokslininkų grupės, sprendžiančios tarpdisciplininių ir daugiadisciplininių mokslų
problemas ES ir pasaulio mokslo erdvėje.
V. TURTAS IR LĖŠOS
17. Centras naudojasi Universiteto jam skirtomis patalpomis, įranga (kompiuteriais, daugintuvais,
telefonais ir kt.), turtu, lėšomis, Universiteto administracinių, ūkinių bei finansinių padalinių
paslaugomis.
18. Centro veikla finansuojama iš Universiteto lėšų. Universiteto Centrui skiriamos lėšos
naudojamos Centro darbuotojų darbo apmokėjimui, komandiruočių, stažuočių ir kitoms
kvalifikacijos kėlimo formoms, komunalinių, ryšių paslaugų, biuro prekių apmokėjimui, leidybai,
mokslinių ir kitų renginių organizavimui.
19. Centras gali gauti papildomų lėšų už atliktus strateginius, užsakomuosius tyrimus bei kitais
Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamais būdais iš rėmėjų, įvairių fondų ir pan. Kiti Centro
lėšų šaltiniai:
19.1. pajamos, gautos iš mokslinės ūkinės veiklos, taip pat už teikiamas paslaugas;
19.2. Lietuvos, užsienio ir tarptautinių fondų bei organizacijų lėšos;
19.3. lėšos, gautos kaip programinis konkursinis mokslinių tyrimų finansavimas;
19.4. lėšos, gautos už dalyvavimą tarptautinėse ir Lietuvos mokslinėse programose bei
projektuose;
19.5. lėšos, gautos kaip parama;
19.6. kitos teisėtai įgytos lėšos.
VI. NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA
20. Centro nuostatus ir jų pakeitimus Fakulteto tarybos teikimu tvirtina rektorius.

