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Gerb. LURK nariai, komitetų bei nuolatinių darbo grupių pirmininkai  

 

Kviečiame į Lietuvos universitetų rektorių konferencijos visuotinį narių susirinkimą,  

įvyksiantį 2022 m. lapkričio 25 d. Lietuvos sporto universitete (LSU) 

Centriniuose rūmuose, 218 aud., Sporto g. 6, LT- 44221 Kaunas 

Posėdžiui pirmininkauja LURK prezidentas VU rektorius prof. Rimvydas Petrauskas. 

DARBOTVARKĖ: 

1. 10.00 – 10.05 val. Darbotvarkės ir LURK 2022 10 14 d. posėdžio protokolo tvirtinimas. Pristato prof. 

Rimvydas Petrauskas. 

2. 10.05 – 10.10 val. LURK veiksmai tarp posėdžių. Veiksmų apžvalga LURK nariams pateikta atskiru 

dokumentu, posėdyje aptariama nebus. 

3. 10.10 – 10.20 val. Dėl Universitetų ir LURK prisijungimo prie Mokslinių tyrimų vertinimo pažangos koalicijos 

deklaracijos (Agreement on Reforming Research Assessment). Pristato prof. Rimvydas 

Petrauskas ir Mokslo komiteto pirmininkas doc. dr. Leonas Balaševičius Leonas. 

4. 10.20 – 10.30 val.  Dėl Mokslo doktorantūros nuostatų papildymo. Pristato Mokslo komiteto pirmininkas doc. 

dr. Leonas Balaševičius. 

5. 10.30 – 10.40 val. Dėl Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio sudarymo ir dalyvavimo 

tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašo. Pristato Mokslo komiteto 

pirmininkas doc. dr. Leonas Balaševičius. 

6. 10.40 – 10.50 val. Dėl 2023-2024 metų valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo plano patvirtinimo" projekto. 

Pristato Mokslo komiteto pirmininkas doc. dr. Leonas Balaševičius. 

7. 10.50 – 11.00 val. Dėl mokslo ir studijų institucijų studijų veiklos pasiekimų vertinimo kriterijų svorio 

koeficientų nustatymo, duomenų studijų pasiekimams vertinti teikimo, studijų veiklos 

pasiekimų vertinimo, valstybės biudžeto lėšų už studijų veiklos pasiekimus skirstymo 

mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašo projekto. Pristato Studijų komiteto pirmininkė 

prof. Regina Valutytė. (Gautas raštas ir jo priedas). 

8. 11.00 – 11.10 val. Dėl 2023 m. stojančiųjų į universitetines pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas 

konkursinio balo sudarymo principų ir kitų kriterijų. Pristato Studijų komiteto pirmininkė 

prof. Regina Valutytė. 

11.10 – 11.45 val.  Kavos pertrauka. 

 

9. 11.45 – 12.00 val. Dėl vidurinio ugdymo sąrangos. Pristato LR ŠMŠM viceministras Ramūnas Skaudžius. 

Pristatymas. 

10. 12.00 – 12.20 val. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija. Pristato LR ŠMSM viceministras 

Gintautas Jakštas. 

11. 12.20 – 13.00 val. Kiti klausimai: 

11.1. Dėl Pasaulinės aukštojo mokslo konferencijos (WHEC 2022) idėjų, pagrindinių temų 

pristatymas ir Lietuvai aktualių klausimų aptarimas. Pristato LURK prezidentas prof. 

Rimvydas Petrauskas, MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė; SKVC Studijų vertinimo 

komisijos pirmininkas ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos atstovas Linas Leonas. 

(Pridedama 1 priedas) 

11.2. Dėl migracijos paslaugų trečiųjų šalių piliečiams atvykstantiems studijuoti į Lietuvą. 

Pristato Irena Čikotienė, LSU Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja. 

11.3. Dėl kandidatų į aukštųjų mokyklų vertinimo komisiją. Pristato prof. Rimvydas 

Petrauskas. 

11.4. Dėl LURK posėdžio, vyksiančio gruodžio mėn. datos. Pristato prof. Rimvydas 

Petrauskas.  

13.00 – 14.00 val. Pietūs. 

 Po LURK posėdžio LSU kviečia į ekskursiją po LSU centrinių rūmų erdves, atnaujintą Kauno 

sporto halę bei Dariaus ir Girėno stadioną. 

Posėdžio dalyviai, atstovaujantys rektoriui, prieš posėdį pateikia patvirtintą įgaliojimą LURK sekretoriatui. 
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https://coara.eu/news/call-for-candidates-for-coara-chair-vice-chairs-and-other-steering-board-members/
https://lurk.lt/wp-content/uploads/2022/11/2_9_2022_11_08_SR_4256_Lydrastis-studiju-skatinimo-tvarkos-projekto-derinimui_11_07.docx
https://lurk.lt/wp-content/uploads/2022/11/2_9_2022_11_08_priedasStudiju-skatinimo-ir-finansavimo-isakymas-GP_11_07.docx
https://lurk.lt/wp-content/uploads/2022/11/9_Pokyciai-viduriniame-ugdyme_2022-11-24.pptx
https://lurk.lt/wp-content/uploads/2022/11/10_1_Pasaulines-aukstojo-mokslo-konferencijos-WHEC2022-aptarimas.msg

