
 

  2020 04 17 Nr.    2823 

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

 

Kviečiame į nuotolinį Lietuvos universitetų rektorių konferencijos posėdį.  

 2020 m. balandžio 24 d.  

Posėdžiui pirmininkauja LURK prezidentas KTU rektorius prof. Eugenijus Valatka. 

DARBOTVARKĖ: 

1. 10.00 – 10.05 val. Darbotvarkės ir LURK 2020 03 27 d. posėdžio protokolo tvirtinimas.  
2. 10.05 – 10.30 val.  LURK veiksmai tarp posėdžių.  Pristato prof. Eugenijus Valatka arba įpareigotieji 

LURK atstovai. 

2. 1. Dėl LRV nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. 

nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ 

pakeitimo“ projekto ir LRV 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 150 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“ projektų. 

2. 2. Dėl valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų minimalių 

kvalifikacinių pareiginių reikalavimų aprašo keitimo projekto. 

2. 3. Dėl priemonės, siekiant mažinti koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltas 

pasekmes, vykdymo. 

2. 4. Dėl Vyriausybės nutarimo „Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų 

pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos, doktorantūros, profesinių 

studijų vietų, į kurias 2020 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų 

skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų krypčių grupes, mokslo, 

meno sritis sąrašų patvirtinimo“ projekto. 

2. 5. Dėl studijų krypčių išorinio vertinimo.  

2. 6. Dėl Lietuvos Aukštųjų mokyklų studentams teikiamų paskolų. Pristato 

Infrastruktūros ir finansų komiteto pirmininkas Justas Babarskas. 

2. 7. Dėl baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo terminų pavėlinimo.  

2. 8. Dėl Lietuvos švietimo tarybos pozicijos dėl brandos egzaminų. 

2. 9. Dėl studentų praktikų reglamentavimo. 

2. 10. Dėl priėmimo į pirmosios pakopos  ir vientisąsias studijas datų. 

2. 11. Dėl mokslo ir studijų įstatymo bei profesinio mokymo įstatymo pakeitimo 

įstatymo projektų.  

2. 12. Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų „Erasmus+” programos veikloms 

įgyvendinti 2020 metais. 

2. 13. Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų „Erasmus+” mobilumo veikloms 

įgyvendinti 2020 metais, paskirstymo projekto. 

3. 10.30 – 10.40 val. Dėl racionalaus 2020 m. mokslinių rezultatų vertinimo Dėl koronaviruso (COVID-19) 

sukeltų priežasčių. Pristato prof. Eugenijus Valatka. 

4. 10.40 – 11.10 val. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija. Pristato LR ŠMSM ministras 

doc. dr. Algirdas Monkevičius, viceministras prof. Valdemaras Razumas. 

5. 11.10 – 11.20 val. Mokslo ir studijų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies (akademinės etikos sąvokos) ir 17 

straipsnio (tam tikrų dalių su suinteresuotosiomis šalimis). Pristato Dr. Loreta 

Tauginienė Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė. 

6. 11.20 – 12.00 val. Kiti klausimai. 
6.1. Dėl kvietimo į magistrantūros studijas paskelbimo datos. Pristato Studijų komiteto 

pirmininkė doc. dr. Laima Taparauskienė. 

6.2. Dėl priėmimo į doktorantūros studijas. Pristato Mokslo komiteto pirmininkė prof. Vaiva 

Lesauskaitė. 

 

Generalinis sekretorius     prof. Kęstutis Kriščiūnas 
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