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Gerb. LURK nariai, komitetų, nuolatinių darbo grupių pirmininkai ir svečiai, 

Kviečiame į eilinį II-ojo pusmečio Lietuvos universitetų rektorių konferencijos posėdį, 

įvyksiantį 2016 m. lapkričio 25 d. 

Lietuvos Edukologijos universitete, Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, 204 auditorija 

Posėdžiui pirmininkauja LURK prezidentas VGTU rektorius Alfonsas Daniūnas. 

DARBOTVARKĖ: 

1. 10.00 – 10.10 val. Darbotvarkės ir LURK 2016 10 29 d. posėdžio protokolo tvirtinimas. Pristato Alfonsas   Daniūnas.  

2. 10.10 – 10.30 val.  Dėl LURK veiksmų tarp posėdžių. Pristato A. Daniūnas arba įpareigotieji LURK atstovai. 

2. 1. Dėl atstovo į priežiūros komisiją. 

2. 2. Dėl Valstybės kontrolės atliktų audito rezultatų. 

2. 3. Dėl LURK pasiūlymų septynioliktosios Vyriausybės 2016–2020 metų programai. 

2. 4. Dėl mokslo doktorantūros reglamentų keitimo. 

2. 5. Dėl dėstytojų darbo laiko trukmės ir sandaros. 

3. 10.30 – 12.30 val. Dėl Mokslo ir studijų įstatymą įgyvendinančių teisės aktų projektų. Pristato LR ŠMM Studijų, 

mokslo ir technologijų departamento patarėja Daina Lukošiūnienė, LURK Studijų komiteto 

pirmininkas Giedrius Viliūnas, Mokslo komiteto pirmininkas Antanas Čenys ir Infrastruktūros ir 

finansų komiteto pirmininkas Arūnas Komka (Gautas raštas). 

3. 1. Dėl valstybės paramos doktorantams tvarkos pakeitimo projekto (Nutarimo projektas; 

lyginamasis variantas). 

3. 2. Dėl leidimo vykdyti studijas ir su jomis susijusią veiklą išdavimo, patikslinimo ir 

panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo projekto (Aprašas 1;  Aprašas 2; nutarimo proj.). 

3. 3. Dėl diplomų, Diplomų priedėlių ir studijų pažymėjimų blankų privalomosios formos 

rengimo, gamybos, apskaitos, registracijos ir išdavimo tvarkos ir diplomo priedėlio pildymo 

rekomendacijų patvirtinimo projekto (Įsakymas; redaguotas įsakymas). 

3. 4. Dėl Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų kodavimo taisyklių 

patvirtinimo pakeitimo projekto (Įsakymo projektas). 

Pakartotinai teikiami teisės aktų projektai, patikslinti š. m. lapkričio 4 d.: 

3. 5. Dėl Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimo aprašo projektas (Įsakymo proj; aprašas). 

3. 6. Dėl Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, 

sąrašo, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų 

(Įsakymo projektas).  

3. 7. Dėl mokslo produkcijos vertinimo tvarkos projekto.  

3. 8. Dėl Meno doktorantūros nuostatų projekto (Gautas raštas, projektas).  

3. 9. Dėl studijų kainų ir administravimo ir ūkio išlaidų projekto. 

 12.30 – 12.50 val. Kavos pertrauka. 

4. 12.50 – 13.10 val.  Dėl Mokslo slėnių. Dabartis ir perspektyvos. Pristato Mokslo komiteto pirmininkas Antanas Čenys. 

5. 13.10 – 13.40 val. Dėl minimalaus konkursinio balo poveikio priėmimui į aukštąsias mokyklas studijų krypčių ir 

programų lygmeniu. Pristato Alfonsas Daniūnas ir LAMA BPO prezidentas Pranas Žiliukas. 

6. 13.40 – 14.10 val. Dėl minimalaus studentų skaičiaus studijų programoje. Pristato Pranas Žiliukas. 

7. 14.10 – 14.25 val. Dėl LR valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšų MTEP ir meno veiklai plėtoti ir su MTEP ir 

meno veikla susijusiam administravimui ir ūkiui skyrimo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos 

aprašo ir Nutarimo dėl jo. Pristato LR ŠMM Studijų, mokslo ir technologijų departamento 

direktorius Albertas Žalys ir Arūnas Komka. (Aprašo projektas, nutarimo projektas). 

8. 14.25 – 14.30 val. Kiti klausimai: 

 14.30 – 15.30 val. Pietūs. 

Generalinis sekretorius                Kęstutis Kriščiūnas 

Posėdžio dalyviai, atstovaujantys rektoriui, prieš posėdį pateikia patvirtintą įgaliojimą LURK sekretoriatui. 

Automobilius bus galima palikti šalia pastato esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje. 

1 

http://lurk.lt/media/dynamic/files/1474/3__2016_11_16_del_msi_ta_projektu_lydrastis.pdf
http://lurk.lt/media/dynamic/files/1476/3_1_2016_11_16_del_valstybes_paramos_doktorantams_tvarkos.docx
http://lurk.lt/media/dynamic/files/1475/3_1_2016_11_16_del_nutarimo_valstybes_paramos_doktorantams_tvarkos_lyginamasisvar.docx
http://lurk.lt/media/dynamic/files/1477/3_2_2016_11_16_leidimai1apraas1116.doc
http://lurk.lt/media/dynamic/files/1478/3_2_2016_11_16_leidimai_2_aprasas.docx
http://lurk.lt/media/dynamic/files/1479/3_2_2016_11_16_leidimai_nutarimas_.doc
http://lurk.lt/media/dynamic/files/1480/3_3_2016_11_18_isak_del_diplomu_proj_svarus.docx
http://lurk.lt/media/dynamic/files/1481/3_3_sak_del_diplomu_proj.docx
http://lurk.lt/media/dynamic/files/1502/3_4_2016_11_16_del_kodavimo_taisykliu_patvirtinimo_redaguotas.docx
http://lurk.lt/media/dynamic/files/1484/3_5_2016_11_16_isakymas_del_bendruju_studiju_vykdymo_reikalavimu_apraso_patvirtinimo.docx
http://lurk.lt/media/dynamic/files/1483/3_5_2016_11_16_bendrieji_studiju_vykdymo_reikalavimai_aprasas.docx
http://lurk.lt/media/dynamic/files/1506/3_6_2016_11_16_studiju_krypciu_pagal_kurias_vyksta_studijos_aukstosiose_mokyklose_sarasas.docx
http://lurk.lt/media/dynamic/files/1505/3_6_2016_11_16_kvalifikaciniu_laipsniu_saranga.docx
http://lurk.lt/media/dynamic/files/1503/3_6_2016_11_16_klasifikacija_isakymas.docx
http://lurk.lt/media/dynamic/files/1491/3_8_2016_11_18_del_msi_iyvendinancio_teises_akto_projekto_del_meno_doktoranturos_nuostatu.pdf
http://lurk.lt/media/dynamic/files/1489/3_8_2016_11_18_meno_doktoranturos_nuostatu_projektas.pdf
http://lurk.lt/media/dynamic/files/1510/7_apraso_finansav4aa.docx
http://lurk.lt/media/dynamic/files/1511/7_nutarimo_projektas_finansav4aa.docx

