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

 

Kviečiame į baigiamąjį I-ojo pusmečio Lietuvos universitetų rektorių konferencijos posėdį,  

 2020 m. birželio 26 d.  

Lietuvos kariuomenės Aviacijos bazėje Šiauliuose,  

Lakūnų g. 3, Šiauliai 

Posėdžiui pirmininkauja LURK prezidentas KTU rektorius prof. Eugenijus Valatka. 

DARBOTVARKĖ: 

1. 10.00 – 10.05 val. Darbotvarkės ir LURK 2020 05 29 d. posėdžio protokolo tvirtinimas.  
2. 10.05 – 10.25 val.  LURK veiksmai tarp posėdžių.  Pristato prof. Eugenijus Valatka arba įpareigotieji 

LURK atstovai. 

2. 1. Dėl studijų krypčių išorinio vertinimo. 

2. 2. Dėl lėšų skyrimo prieigai prie elektroninių mokslo duomenų bazių.  

2. 3. Dėl paramos LURK ir LSS projektui staigią mirtį ištikusio gaivinimo mokymai. 

2. 4. Dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinimo. 

2. 5. Dėl sąlygų, palengvinančių Ateities ekonomikos DNR projektų įgyvendinimą. 

2. 6. Dėl 2020 m. magistrantūros ir doktorantūros valstybės finansuojamų studijų 

vietų ir studijų stipendijų paskirstymo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašo 

projekto. 

2. 7. Dėl rezidentūros studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 

derinimo. 

2. 8. Dėl  pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių studentų projektų 

finansavimo tvarkos aprašo projekto. 

3. 10.25 – 10.35 val. Dėl nutarimo Dėl 2023 metų stojančiųjų į universitetines pirmosios pakopos ir 

vientisąsias studijas konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašo 

projekto. (Projektas). Pristato  LAMA BPO prezidentas prof.  Pranas Žiliukas. 

4. 10.35 – 10.55 val. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija. Pristato LR ŠMSM 

viceministras prof. Valdemaras Razumas. 

 10.55 – 11.25 val. Kavos pertrauka. 

5. 11.25 – 11.30 val.  Dėl LURK posėdžių 2020 m. II – ojo pusmečių vietų ir datų plano. Pristato prof. 

Eugenijus Valatka 

6. 11.30 – 11.40 val. Dėl LURK pajamų išlaidų sąmatos 2020 m. II - ajam pusmečiui tvirtinimo. Pristato 

prof. Eugenijus Valatka.  

7. 11.40 – 11.50 val. Dėl LURK Komitetų ir nuolatinių darbo grupių rinkimų. Pristato prof. Eugenijus 

Valatka. 

8. 11.50 – 12.00  val. Kiti klausimai. Pristato prof. Eugenijus Valatka. 

8.1. Dėl universitetų indėlio, kovojant su COVID -19 rinkinio (anglų kalba ir su 

nuotraukomis), pasidalinimo.  

8.2. Dėl pasikeitimo sukaupta gerąja praktika karantino metu. 

 

 

Generalinis sekretorius     prof. Kęstutis Kriščiūnas 

  

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

Automobilius bus galima palikti šalia esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje. Atvykimo planas. 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/Lak%C5%ABn%C5%B3+g.+3,+%C5%A0iauliai+77103/@55.8982257,23.3715873,816m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x46e609d41da8d6d7:0x1b165ba15f26fc2c!2m2!1d23.3759647!2d55.8982258!3e0
https://lurk.lt/wp-content/uploads/2020/06/Nuorodos-atvykimui-į-LURK-posėdį.docx

