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Senato nariai (2016–2021) 

 

Adlienė Diana (2016-2021) 

Adomėnas Aurimas (2017-2018) 

Ancutienė Ingrida (2016-2021) 

Banytė Jūratė (2018-2021) 

Barauskas Rimantas (2018-2021) 

Bareiša Eduardas (2016-2021) 

Baršauskas Petras (2016-2017) 

Bytautas Augustinas Laimonas (2019-2020) 

Blažauskas Tomas (2016-2021) 

Bobinaitė Eglė (2020-2021) 

Bučiūnienė Ilona (2016-2021) 

Bulovaitė Samanta (2018-2021) 

Burokaitė Jovita (2018-2020) 

Butkevičienė Eglė (2016-2021) 

Butkienė Rita (2016-2021) 

Butleris Rimantas (2016-2018) 

Čepulis Nerijus (2016-2021) 

Danytė Agnė (2020-2021) 

Domskytė Guoda (2020-2021) 

Dragašius Egidijus (2016-2021) 

Dvarionienė Jolanta (2016-2021) 

Gagytė Laura (2016-2017) 

Gatautis Rimantas (2016-2018) 

Gimžauskienė Edita (2016-2021) 

Grunskytė Greta (2020-2021) 

Gudzinskas Juozas (2016-2021) 

Ivanauskas Ernestas (2016-2021) 

Janilionis Vytautas (2016-2021) 

Janiūnaitė Brigita (2016-2021) 

Jasilionytė Joana (2018-2021) 

Jonušas Tomas (2018-2020) 

Juzėnas Kazimieras (2016-2021) 

Kalvanas Žilvinas (2016-2017) 

Karbauskas Edvinas (2016-2017) 

Kazlaitė Lijana (2016-2017) 

Keturakis Saulius (2016-2021) 

Kijauskas Lukas (2017-2019) 

Kirdeikytė Šarūnė (2016-2018) 

Kybartas Darius (2016-2021) 

Kliučininkas Linas (2016-2021) 

Kriščiūnaitė Jolita (2019-2020) 

Krušinskas Rytis (2016-2021) 

Liaukevičiūtė Justina (2017-2018) 

Lipnickas Arūnas (2016-2021) 

Marcinkevičius Gediminas (2016-2018) 

Marozas Vaidotas (2016-2021) 

Misevičius Simonas (2017-2019) 

Montrimaitė Akvilė (2018-2020) 

Nakutis Žilvinas (2016-2021) 

Paškauskaitė Gintarė (2017-2018) 

Petronytė Jovita (2017-2018) 

Pikas Ignas (2020-2021) 

Požerskas Giedrius (2019-2021) 

Ragulskis Minvydas Kazys (2016-2017) 

Raišutis Renaldas (2016-2021) 

Rudžionis Žymantas (2016-2021) 

Sadauskaitė Rosita (2020-2021) 

Skaudaitė Kristė (2018-2021) 

Stanys Sigitas (2016-2021) 

Stravinskienė Jurgita (2016-2021) 

Šačkus Algirdas (2018-2021) 

Šiaučiūnas Raimundas (2016-2021) 

Šimanauskas Tautvydas (2016-2017) 

Šiugždinienė Jurgita (2017-2018) 

Talandytė Marta (2018-2020)  

Tamulevičius Sigitas (2016-2021) 

Terentjevaitė Ugnė (2016-2018) 

Užšilaitytė Diana (2017-2018) 

Valakevičius Eimutis (2018-2021) 

Valančius Zenonas (2016-2021) 

Valantonytė Aurelija (2018-2019) 

Valatka Eugenijus (2016-2021) 

Valickas Jonas (2016-2020) 

Valinevičius Algimantas (2016-2021) 

Varankaitė Ulrika (2017) 

Vaščėga Liudas (2016-2017) 

Vilkauskas Andrius (2016-2021) 

Žiliukas Pranas (2016-2021) 

 



 

3 UŽ KIEKVIENOS TECHNOLOGIJOS – ŽMOGUS KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS 

Senato pirmininko žodis 

 

Šios kadencijos Senatas susirinko į pirmąjį posėdį 2016 m. balandžio 13 d. Jame buvau 

išrinktas pirmininku ir taip pradėjau savo kelią Senate. Jau pirmaisiais veiklos etapais buvo 

labai svarbu suburti patyrusią ir įvairialypę komandą, pažįstančią tiek fakultetų, tiek institutų 

veiklos niuansus, todėl pirmininko pavaduotoju buvo pakviestas doc. Vytautas Janilionis 

(Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas), Senato sekretoriumi – vyriaus. mokslo 

darbuotojas Renaldas Raišutis (Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas). Iki šios 

kadencijos ir jos metu Senato veiklas kruopščiai administravo ir procesus kontroliavo Gitana 

Marmaitė.  

Pagrindines Senato veiklas apibrėžia LR Mokslo ir studijų įstatymas, KTU Statutas ir Senato 

darbo reglamentas. Pastarąjį papildėme pačioje šios kadencijos pradžioje, kadangi sutarėme 

veiklas dalinti į 4 komitetų veiklos sritis: mokslo ir inovacijų, studijų, strateginės plėtros ir 

finansų bei studentų reikalų. Komitetai išsirinko pirmininkus, kurių aktyvumas ir platus 

matymas lėmė sėkmingą veiklą visos kadencijos metu. Senato veikloje laikėmės nuostatos, 

kad klausimai pagal kompetencijų sritis pirmiausia yra apsvarstomi komitetuose, vėliau 

keliauja į Senato valdybą ir tik tuomet įtraukiami į Senato posėdžio darbotvarkę.  

Nuo 2016-04-13 iki 2021-03-24 įvyko 51 Senato posėdis, iš jų 25 elektroniniai bei 1 virtualus. 

Priimta 320 nutarimų. 
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Procesų nuoseklumas ir leido užtikrinti stabilų, konstruktyvų ir sėkmingą Senato darbą, 

priimant svarbius Universiteto vystymuisi reikalingus sprendimus. Tokiu veiklos pagrindu 

priimti akademinės veiklos sprendimai ir Universiteto valdymo tobulinimo siūlymai buvo 

efektyvaus darbo su Universiteto taryba ir administracija esminiais veiksniais.  

Nuo 2016 metų balandžio mėnesio iki 2021 metų kovo mėnesio Senatui teko darbuotis su 

trimis Rektoriais, aktyviai dalyvauti Tarybos rinkimų procesuose, diskutuoti dviejų Statuto 

projektų klausimais, išreikšti poziciją dėl KTU krypties šalies Universitetų pertvarkos 

Vyriausybės siūlymuose, ieškoti geriausių sprendimų, tobulinant studijas bei mokslinių tyrimų 

veiklą, pagerbti iškiliausius Universitetui nusipelniusius žmones. Kadencija buvo paveikta ir 

COVID-19 pandemijos, kuri privertė daugiau procesų perkelti į virtualią erdvę, mažinti ar net 

visai nutraukti gyvus susitikimus, kurie yra labai svarbūs puoselėjant bendrystę ir vienybės 

dvasią.  

Galiu drąsiai teigti, kad per pastaruosius metus mūsų Universitetas žengė reikšmingus 

žingsnius į priekį, plačiai atverdamas duris ir langus į pasaulį, eidamas tarptautiškumo, 

aukšto lygio studijų ir mokslinių tyrimų, inovacijų kūrimo bei perdavimo kryptimis. Taip pat 

atvirai diskutavome ir sprendėme mūsų vidinių barjerų mažinimo iššūkius, kurie istoriškai ar 

kultūriškai, kartais atsitiktinai formuodavosi tarp atskirų padalinių ar akademinės 

bendruomenės ir administracijos. Tikiuosi, kad pradėti darbai ras savo tęstinumo kelią, 

kadangi visi siekėme ir sieksime kurti mūsų ateities Universitetą. Ir linkiu nepamiršti, kad tik 

KarTU mes galime daugiau!  

 

 

 

Senato pirmininkas         prof. dr. Rytis Krušinskas 
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Komitetai  

Senatui teikiamų svarstyti nutarimų, nutarimais tvirtinamų dokumentų projektus pagal 

reglamente nustatytas funkcijas svarstė ir siūlymus teikė Studijų, Mokslo ir inovacijų, 

Studentų reikalų ir Strateginės plėtros ir finansų komitetai. 

 

Mokslo ir inovacijų komiteto pirmininkas prof. Sigitas Tamulevičius (2016-2021) 

Nariai: 

Banytė Jūratė (2018-2021) 

Barauskas Rimantas (2018-2021) 

Bučiūnienė Ilona (2016-2021) 

Butleris Rimantas (2016-2018) 

Dragašius Egidijus (2016-2021) 

Dvarionienė Jolanta (2016-2021) 

Gagytė Laura (2016-2017) 

Gatautis Rimantas (2016-2018) 

Janiūnaitė Brigita (2016-2021) 

Keturakis Saulius (2016-2021) 

Kriščiūnaitė Jolita (2019-2020) 

Lipnickas Arūnas (2017-2021) 

Marozas Vaidotas (2016-2021) 

Nakutis Žilvinas (2016-2021) 

Paškauskaitė Gintarė (2017-2018) 

Pikas Ignas (2020-2021) 

Ragulskis Minvydas Kazys (2016-2017) 

Raišutis Renaldas (2016-2021) 

Skaudaitė Kristė (2018-2019) 

Šačkus Algirdas (2018-2021) 

Šiaučiūnas Raimundas (2016-2021) 

Varankaitė Ulrika (2017) 

Valakevičius Eimutis (2018-2021) 

 

Apie darbą Senate ir palinkėjimai naujajam Senatui, veiklų tęstinumui: 

„Senatui teikiami dokumentai turėtų pasiekti Valdybą ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki 

Senato posėdžių , kurių laikai turi būti suplanuoti ir tų planų laikomasi. Diskusinius klausimus 

būtų galima pradžioje svarstyti Senato valdyboje (prieš teikiant dokumentų projektus). 

Linkėčiau konstruktyviau bendrauti su rektoratu. Posėdžių metu (Senato ir komitetų) turi būti 

laikomasi reglamento ir posėdžiai neturėtų užtrukti ilgiau nei planuota. Mokslo ir inovacijų 

komitetas, vertindamas aktyviausių jaunųjų mokslininkų konkursui pateiktas kandidatūras, 

dvejus metus iš eilės siūlė 

rektoratui padidinti 

premijuojamų mokslininkų 

skaičių technologijos ir fizinių 

mokslų srityse – konkursas 

didelis, pasiekimai geri, 

investicijos nedidelės. 

Doktorantūros mokykla 

žadėjo paruošti išskirtinai 

gerų disertacijų vertinimo 

kriterijus – deja, per šį 

laikotarpį dokumentas 

nebuvo paruoštas.“ 
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Studijų komiteto pirmininkas prof. Linas Kliučininkas (2016-2021) 

Nariai: 

Adomėnas Aurimas (2017-2018) 

Ancutienė Ingrida (2016-2021) 

Burokaitė Jovita (2018-2020) 

Butkienė Rita (2016-2021) 

Čepulis Nerijus (2016-2021) 

Grunskytė Greta (2020-2021) 

Gudzinskas Juozas (2016-2021) 

Ivanauskas Ernestas (2016-2021) 

Janilionis Vytautas (2016-2021) 

Jasilionytė Joana (2018-2021) 

Kalvanas Žilvinas (2016-2017) 

Kazlaitė Lijana (2016-2017) 

Kybartas Darius (2016-2021) 

Misevičius Simonas (2017-2018) 

Skaudaitė Kristė (2019-2020) 

Stravinskienė Jurgita (2016-2021) 

Valantonytė Aurelija (2018-2019) 

Vaščėga Liudas (2016-2017) 

Žiliukas Pranas (2016-2021) 

 

Apie darbą Senate ir palinkėjimai naujajam Senatui, veiklų tęstinumui: 

„Šio Senato kadencija prasidėjo tokiu metu, kuomet Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partija 

inicijavo aukštojo mokslo reformą. Po universitetų tinklo optimizavimo KTU išliko nepakitęs. 

Žvelgiant iš laiko perspektyvos ir įvertinant reformos rezultatus, turime pripažinti, kad status 

quo išlaikymas buvo geriausia alternatyva tolimesnei KTU raidai. 

Didžioji dauguma Senato studijų komiteto svarstomų dokumentų buvo bendro darbo su 

Universiteto administracija rezultatas. Be kasmetinių diskusijų dėl naujų studijų programų 

teikimo, priėmimo taisyklių peržiūrėjimo, studijų programų portfelio formavimo, studijų kainų 

ir kt. Senato studijų komitetas aktyviai dalyvavo strateginių studijų vystymo gairių ir procedūrų 

formavime. Nusistovėjo geroji praktika, kad studijų administracija apie naujas iniciatyvas ar 

rengiamus dokumentus studijų komiteto narius informuoja (supažindina su gairėmis) dar 

ankstyvoje jų rengimo stadijoje. Tokia praktika turėtų būti tęsiama, teikiant naujas studijų 

programas, formuojant universiteto studijų programų portfelį ir kt. klausimais. 

Iššūkiai ir pasiūlymai artimai ateičiai: akademinė bendruomenė sutaria, kad egzistuojanti 

krepšelių skyrimo sistema neatitinka šiandieninių valstybės interesų, todėl ją būtina keisti. 

KTU kartu su kitais Lietuvos 

universitetais turėtų inicijuoti 

diskusiją dėl aukštojo mokslo 

finansavimo principų keitimo. 

Stojimas į aukštąsias mokyklas 

turėtų vykti ne į studijų programas, 

bet į studijų programų grupes. 

Studentas po dviejų trijų metų 

unifikuotų pirmosios pakopos 

studijų rinktųsi specialybę, o 

esminės specialybės žinios ir 

gebėjimai būtų įgyjami antrosios 

pakopos studijose.“ 
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Strateginės plėtros ir finansų komiteto pirmininkas doc. Zenonas Valančius (2016-
2021) 

Nariai: 

Adlienė Diana (2016-2021) 

Bareiša Eduardas (2016-2021) 

Butkevičienė Eglė (2016-2021) 

Gimžauskienė Edita (2016-2021) 

Kijauskas Lukas (2017) 

Marcinkevičius Gediminas (2016-2018) 

Petronytė Jovita (2017) 

Požerskas Giedrius (2019-2021) 

Rudžionis Žymantas (2016-2021) 

Stanys Sigitas (2016-2021) 

Šimanauskas Tautvydas (2016-2017) 

Valatka Eugenijus (2016-2018) 

Valickas Jonas (2016-2020) 

Valinevičius Algimantas (2016-2021) 

Vilkauskas Andrius (2016-2021) 

 

Apie darbą Senate ir palinkėjimai naujajam Senatui, veiklų tęstinumui: 

„Palyginti greitai prabėgo penkeri Senato kadencijos metai. Galbūt todėl, kad buvo įdomūs ir 

turiningi. 

Įžangą davė jau pirmasis posėdis, kuriame vyko pirmininko rinkimai. Atkakli kova juose gal 

ir lėmė, kad išrinktas pirmininkas šauniai susitvarkė su savo pareigomis, todėl daugelyje 

atvejų Senatas buvo išgirstas ir jo nuomonė įvertinta. 

Išgyvenome tris rektorius, visi jie su savo principais ir darbo metodais. Bet, manau, su visais 

pavyko rasti sutarimus, būtini Universitetui darbai buvo vykdomi. 

Kas lėmė draugišką ir darbingą aplinką Senate? Manau, prie to prisidėjo ir Senato valdyba. 

Pakankamai konstruktyviai buvo dirbama komitetuose, Valdybos posėdžiuose, todėl į patį 

Senatą buvo pristatomi tik iki galo parengti klausimai. 

Jei reiktų nurodyti 

reikšmingiausią darbą / 

sprendimą, manau, būtų 

galima išskirti stabilią 

finansinę padėtį, biudžetai 

pateikti Universiteto Tarybai 

buvo realistiniai. Tačiau 

nusivylimas buvo, ir dabar 

dar jaučiu, kad leidome 

išardyti vieningą padalinių 

struktūrą, t. y. leidome vietoje 

katedrų kurti mokslo grupes, 

kurios administraciniu 

atžvilgiu nepasiteisina. 

Naujai išrinktiems Senato nariams linkiu konstruktyvaus darbo, nebijoti diskutuoti ir ginčytis, 

nes tik taip galima priimti gerus sprendimus.“ 
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Studentų reikalų komiteto pirmininkė stud. Samanta Bulovaitė (2018-2021) 

Nariai: 

Bytautas Augustinas Laimonas (2019-2020) 

Blažauskas Tomas (2016-2021) 

Bobinaitė Eglė (2020-2021) 

Danytė Agnė (2020-2021) 

Domskytė Guoda (2020-2021) 

Jonušas Tomas (2018-2020) 

Juzėnas Kazimieras (2016-2021) 

Karbauskas Edvinas (2016-2017) 

Kijauskas Lukas (2017-2019) 

Kirdeikytė Šarūnė (2016-2018) 

Liaukevičiūtė Justina (2017-2018) 

Lipnickas Arūnas (2016-2017) 

Misevičius Simonas (2018-2019) 

Montrimaitė Akvilė (2018-2020) 

Petronytė Jovita (2017-2018) 

Sadauskaitė Rosita (2020-2021) 

Skaudaitė Kristė (2020-2021) 

Talandytė Marta (2018-2020) 

Terentjevaitė Ugnė (2016-2018) 

Užšilaitytė Diana (2017-2018) 

 

Apie darbą Senate ir palinkėjimai naujajam Senatui, veiklų tęstinumui: 

„Didelė garbė buvo 3 metus atstovauti studentų bendruomenei, koordinuoti studentų reikalų 

komiteto veiklą ir bendradarbiauti su nuostabiais žmonėmis Universiteto Senate. Studentų 

reikalų komiteto sudėtis kiekvienais metais keičiasi labiausiai, tai ir buvo didžiausias iššūkis 

– visus narius vienodai įtraukti į procesus ir bendrą darbą, nesvarbu, kokį žinių bagažą jie 

atsineša su savimi. Norisi paminėti, kad būnant studentų atstovu Senate, neši didelę 

atsakomybę ne tik už narius komitete, bet ir už 9000 studentų, einančių tau už nugaros. Labai 

nuoširdžiai noriu padėkoti visai Senato bendruomenei ir kiekvienam nariui atskirai, kad 

studentų nuomonė ir pasisakymai buvo visada pagarbiai išklausyti ir vertinami. Galbūt mes, 

studentai, ne viską 

vykdomuose procesuose 

supratome taip, kaip tai 

supranta „akademikai“, 

bet visada jautėmės dalimi 

didelės, gražios ir vieningą 

nuomonę skleidžiančios 

Senato bendruomenės. 

Noriu palinkėti tik dar 

daugiau konstruktyvių 

diskusijų tobulinant 

Universitetą, nes KarTU, 

vieningai mes tikrai galime 

labai daug!” 
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KTU Senato posėdžiai (2016.04 – 2021.03) 

Nuo 2016-04-13 iki 2021-03-24 įvyko 51 Senato posėdis (iš jų 25 elektroniniai, 1 virtualus). 

 

Senato posėdžių grafikas 

 

2016-04-13 

2016-04-27 

2016-05-13 neeilinis 

2016-06-22 

2016-09-28 

2016-11-23 

2017-01-18 

2017-03-22 

2017-05-03 

2017-06-21 

2017-10-11 

2017-11-29 

2018-01-17 

2018-03-21 

2018-06-13 

2018-08-29 neeilinis 

2018-11-21 

2019-01-23 

2019-03-20 

2019-04-17 

2019-06-19 

2019-09-25 

2019-11-27 

2020-02-12 

2020-07-01 

2021-03-24 (virtualus)
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El. posėdžių grafikas 

 

2016-05-27 

2016-10-31 

2017-02-15 nuomonės surinkimas dėl 

Komunikato 

2017-02-22 

2017-07-04 

2017-09-29 

2017-11-16 nuomonės surinkimas dėl 

aukštųjų mokyklų optimizavimo plano 

2018-02-26 

2018-05-17 

2018-09-04 

2018-09-12 

2018-09-27 

2018-10-24 

2018-12-10 

2019-02-27 

2019-06-04 

2019-11-08 

2020-03-18 

2020-05-28 

2020-09-30 

2020-10-22 

2020-11-19 

2020-11-27 

2021-01-11 

2021-02-08 
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Senato (2016–2021 kadencija) priimti nutarimai chronologine tvarka 

Visi nutarimai skelbiami: 

https://dvs.ktu.lt/sritys/dokumentai/teises_aktai/Uzregistruoti/Forms/senato_nutarimai.aspx  

 

2016 m. 

 

1. Senato 2016 m. balandžio 13 d. nutarimas Nr. V3-S-34 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto Senato pirmininko skyrimo“; 

2. Senato 2016 m. balandžio 13 d. nutarimas Nr. V3-S-35 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto Senato pirmininko pavaduotojo ir Senato sekretoriaus skyrimo“; 

3. Senato 2016 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. V3-S-36 „Dėl kandidatų į rektoriaus 
pareigas pedagoginės ir mokslinės veiklos atitikties Universiteto keliamiems reikalavimams“; 

4. Senato 2016 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. V3-S-37 „Dėl Senato 2011-05-18 
nutarimu Nr. 28 patvirtinto Kauno technologijos universiteto Senato darbo reglamento 17, 40, 
41, 42, 43 punktų pakeitimo“; 

5. Senato 2016 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. V3-S-38 „Dėl laikinosios komisijos 
sudarymo naujai Senato darbo reglamento redakcijai parengti“; 

6. Senato 2016 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. V3-S-39 „Dėl išmokų Universiteto 
tarybos nariams“; 

7. Senato 2016 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. V3-S-40 „Dėl mokslinio konsultanto 
patvirtinimo ir padalinio paskyrimo eksternui Gintarui Keturakiui“; 

8. Senato 2016 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. V3-S-41 „Dėl mokslinio konsultanto 
patvirtinimo ir padalinio paskyrimo eksternui Edgarui Vaštakui“; 

9. Senato 2016 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. V3-S-42 „Dėl doktorantės Ievos 
Aurilytės mokslinio konsultanto patvirtinimo“; 

10. Senato 2016 m. gegužės 27 d. nutarimas Nr. V3-S-43 „Dėl Senato nuolatinių komitetų 
sudėties patvirtinimo“; 

11. Senato 2016 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. V3-S-44 „Dėl fakultetų dekanų 
patvirtinimo“; 

12. Senato 2016 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. V3-S-45 „Dėl pedagoginių vardų 
suteikimo“; 

13. Senato 2016 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. V3-S-46 „Dėl Senato laikinojo darbo 
reglamento patvirtinimo“; 

14. Senato 2016 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. V3-S-47 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto Senato 2016 m. kovo 23 d. nutarimo Nr. V3-S-29 „Dėl aplinkos inžinerijos (04T) 
mokslo doktorantūros komiteto sudėties“ pakeitimo“; 

15. Senato 2016 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. V3-S-48 „Dėl doktoranto Tado Zingailos 
mokslinio vadovo keitimo ir padalinio priskyrimo“; 

16. Senato 2016 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. V3-S-49 „Dėl doktoranto Arturo 
Aleksandrovo mokslinio konsultanto patvirtinimo“; 

17. Senato 2016 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. V3-S-50 „Dėl mokslinio konsultanto 
patvirtinimo ir padalinio priskyrimo eksternui Egidijui Nedzinskui“; 

18. Senato 2016 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. V3-S-51 „Dėl Lietuvos universiteto Kaune 
ir Kauno technologijos universiteto 100-mečio jubiliejų paminėjimo“; 

19. Senato 2016 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. V3-S-52 „Dėl universiteto mantijų“; 

20. Senato 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. V3-S-53 „Dėl mokslo prorektoriaus 
pareigų pavadinimo pakeitimo“; 

21. Senato 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. V3-S-54 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto pirmojo lygmens mokslo padalinių struktūros pakeitimo“; 

https://dvs.ktu.lt/sritys/dokumentai/teises_aktai/Uzregistruoti/Forms/senato_nutarimai.aspx
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22. Senato 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. V3-S-55 „Dėl pirmojo lygmens mokslo 
instituto direktoriaus tvirtinimo“; 

23. Senato 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. V3-S-56 „Dėl pritarimo Kauno 
technologijos universiteto stipendijų skyrimo tvarkos aprašui“; 

24. Senato 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. V3-S-57 „Dėl 2016 m. priėmimo 
doktorantų mokslinių vadovų patvirtinimo“; 

25. Senato 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. V3-S-58 „Dėl doktoranto Donato 
Mažeikos mokslinio vadovo keitimo“; 

26. Senato 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. V3-S-59 „Dėl doktorantės Sigitos 
Petraitytės mokslinio vadovo keitimo ir padalinio priskyrimo“; 

27. Senato 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. V3-S-60 „Dėl doktoranto Voldemaro 
Žitkaus mokslinio vadovo keitimo“; 

28. Senato 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. V3-S-61 „Dėl 2016 m. Lietuvos mokslo 
premijų konkursui teikiamų darbų“; 

29. Senato 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. V3-S-62 „Dėl patalpų Kaune, Studentų g. 
65, perdavimo pagal panaudos sutartį“; 

30. Senato 2016 m. spalio 31 d. nutarimas Nr. V3-S-63 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2013 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. V3-S-41 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti 
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 

31. Senato 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimas Nr. V3-S-64 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto Statuto projekto“; 

32. Senato 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimas Nr. V3-S-65 „Dėl pirmojo lygmens mokslo 
instituto direktoriaus tvirtinimo“; 

33. Senato 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimas Nr. V3-S-66 „Dėl pirmojo lygmens mokslo 
instituto direktoriaus tvirtinimo“; 

34. Senato 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimas Nr. V3-S-67 „Dėl kandidato į Lietuvos mokslų 
akademijos tikruosius narius“; 

35. Senato 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimas Nr. V3-S-68 „Dėl 2016 m. priėmimo 
doktorantų mokslinių vadovų ir padalinių patvirtinimo“; 

36. Senato 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimas Nr. V3-S-69 „Dėl doktoranto Tado Telksnio 
mokslinio konsultanto patvirtinimo“; 

37. Senato 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimas Nr. V3-S-70 „Dėl docento praktiko ir 
profesoriaus praktiko pareigybių patvirtinimo“; 

38. Senato 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimas Nr. V3-S-71 „Dėl laikinosios komisijos Kauno 
technologijos universiteto profesoriaus emerito vardui prof. habil. dr. Ramučiui Petrui 
Bansevičiui ir prof. habil. dr. Jonui Gyliui suteikti sudarymo“. 
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2017 m. 

 

1. Senato 2017 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. V3-S-1 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2016 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. V3-S-43 „Dėl Senato nuolatinių 
komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“; 
2. Senato 2017 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. V3-S-2 „Dėl pritarimo rektoriaus 
teikiamiems Kauno technologijos universiteto strateginiams pasiekimų rodikliams 2017 
metams“; 
3. Senato 2017 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. V3-S-3 „Dėl pritarimo Kauno technologijos 
universiteto 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projektui“; 
4. Senato 2017 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. V3-S-4 „Dėl pritarimo kreiptis į Lietuvos 
Respublikos Švietimo ir mokslo ministeriją dėl valstybės nekilnojamojo turto investavimo į 
Kauno technologijos universitetą ir įstatinio kapitalo didinimo ir pritarimo objektų sąrašui“; 
5. Senato 2017 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. V3-S-5 „Dėl pritarimo parduoti ir įkeisti 
Kauno technologijos universiteto investuojamą nekilnojamąjį turtą“; 
6. Senato 2017 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. V3-S-6 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto profesoriaus emerito vardo suteikimo prof. habil. dr. Ramučiui Petrui 
Bansevičiui“; 
7. Senato 2017 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. V3-S-7 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto profesoriaus emerito vardo suteikimo prof. habil. dr. Jonui Gyliui; 
8. Senato 2017 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. V3-S-8 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2016 m. kovo 23 d. nutarimo Nr. V3-S-29 „Dėl Aplinkos inžinerijos (04T) 
mokslo doktorantūros komiteto sudėties“ pakeitimo“; 
9. Senato 2017 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. V3-S-9 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 55 „Dėl chemijos inžinerijos (05T) 
mokslo doktorantūros komiteto sudėties“ pakeitimo“; 
10. Senato 2017 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. V3-S-10 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 51 „Dėl menotyros mokslo krypties 
(03H) mokslo doktorantūros komiteto“ pakeitimo“; 
11. Senato 2017 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. V3-S-11 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 56 „Dėl medžiagų inžinerijos mokslo 
krypties (08T) mokslo doktorantūros komiteto“ pakeitimo“; 
12. Senato 2017 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. V3-S-12 „Dėl mokslinio konsultanto 
patvirtinimo ir padalinio paskyrimo eksternui Giedriui Oberauskui“; 
13. Senato 2017 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. V3-S-13 „Dėl mokslinio konsultanto 
patvirtinimo ir padalinio paskyrimo eksternei Eglei Jakubauskienei“; 
14. Senato 2017 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. V3-S-14 „Dėl doktorantės Monikos 
Iškauskienės mokslinės konsultantės patvirtinimo“; 
15. Senato 2017 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. V3-S-15 „Dėl doktorantės Dianos 
Komskienės mokslinio konsultanto patvirtinimo“; 
16. Senato 2017 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. V3-S-16 „Dėl doktorantės Gintarės 
Grybauskaitės-Kaminskienės mokslinio vadovo keitimo“; 
17. Senato 2017 m. vasario 22 d. nutarimas Nr. V3-S-17 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2016 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. V3-S-4 „Dėl pirmosios pakopos studijų 
programos „Komunikacijos studijos“ įsteigimo“ pakeitimo“; 
18. 2017 m. kovo 22 d. nutarimas Nr. V3-S-18 „Dėl pritarimo rektoriaus teikiamai 
Universiteto 2016 m. veiklos ataskaitai“; 

19. Senato 2017 m. kovo 22 d. nutarimas Nr. V3-S-19 „Dėl pritarimo 2016 m. pajamų ir 
išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitai“; 

20. Senato 2017 m. kovo 22 d. nutarimas Nr. V3-S-20 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto Tarybos narių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

21. Senato 2017 m. kovo 22 d. nutarimas Nr. V3-S-21 „Dėl pirmosios pakopos studijų 
programos „Medžiagų fizika ir nanotechnologijos“ įsteigimo“; 
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22. Senato 2017 m. kovo 22 d. nutarimas Nr. V3-S-22 „Dėl antrosios pakopos studijų 
programos „Verslo administravimas (MBA) vadovams su industrijų specializacijomis“ 
įsteigimo“; 

23. Senato 2017 m. kovo 22 d. nutarimas Nr. V3-S-23 „Dėl studentų priėmimo į Kauno 
technologijos universitetą 2017 m. taisyklių patvirtinimo“; 

24. Senato 2017 m. kovo 22 d. nutarimas Nr. V3-S-24 „Dėl pritarimo pirmosios ir antrosios 
studijų pakopos bei vientisųjų bei profesinių studijų studentų studijų kainoms“; 

25. Senato 2017 m. kovo 22 d. nutarimas Nr. V3-S-25 „Dėl pritarimo bendram studijų 
vietų, į kurias 2017 metais priimami pirmosios ir antrosios pakopų, vientisųjų ir profesinių 
studijų studentai, skaičiui“; 

26. Senato 2017 m. kovo 22 d. nutarimas Nr. V3-S-26 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekano tvirtinimo“; 

27. Senato 2017 m. kovo 22 d. nutarimas Nr. V3-S-27 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto tarybos 2013 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. V7-T-15 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto Darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“; 

28. Senato 2017 m. kovo 22 d. nutarimas Nr. V3-S-28 „Dėl doktorantų priėmimo į Kauno 
technologijos universitetą 2017 m. taisyklių patvirtinimo“; 

29. Senato 2017 m. kovo 22 d. nutarimas Nr. V3-S-29 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 57 „Dėl matavimų inžinerijos (10T) 
mokslo krypties mokslo doktorantūros komiteto“ pakeitimo“; 

30. Senato 2017 m. kovo 22 d. nutarimas Nr. V3-S-30 „Dėl mokslinio konsultanto 
patvirtinimo ir padalinio paskyrimo eksternei Dovilei Karalienei“; 

31. Senato 2017 m. kovo 22 d. nutarimas Nr. V3-S-31 „Dėl doktorantės Indrės Drulytės 
mokslinio konsultanto patvirtinimo“; 

32. Senato 2017 m. kovo 22 d. nutarimas Nr. V3-S-32 „Dėl doktorantės Aistės 
Karpušenkaitės mokslinio konsultanto patvirtinimo“; 

33. Senato 2017 m. kovo 22 d. nutarimas Nr. V3-S-33 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto struktūros keitimo“; 

34. Senato 2017 m. kovo 22 d. nutarimas Nr. V3-S-34 „Dėl laikinosios komisijos Kauno 
technologijos universiteto garbės daktaro vardui prof. dr. Klaus Martin Schwab suteikti 
sudarymo“; 

35. Senato pirmininko 2017 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. V3-S-35 „Dėl Kauno 
technologijos universiteto tarybos rinkimų iniciavimo“; 

36. Senato 2017 m. gegužės 3 d. nutarimas Nr. V3-S-36 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2016 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. V3-S-43 „Dėl Senato nuolatinių 
komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“; 

37. Senato 2017 m. gegužės 3 d. nutarimas Nr. V3-S-37 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto fakultetų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų bei jomis grįstų 
studijų veiklos vystymo koncepcijos“; 

38. Senato 2017 m. gegužės 3 d. nutarimas Nr. V3-S-38 „Dėl pritarimo Kauno 
technologijos universiteto Tarybos 2016 metų veiklos ataskaitai“; 

39. Senato 2017 m. gegužės 3 d. nutarimas Nr. V3-S-39 „Dėl pedagoginių vardų 
suteikimo“; 

40. Senato 2017 m. gegužės 3 d. nutarimas Nr. V3-S-40 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto mokslo doktorantūros reglamento“; 

41. Senato 2017 m. gegužės 3 d. nutarimas Nr. V3-S-41 „Dėl bendros doktorantūros 
institucijų mokslo doktorantūros reglamento“; 

42. Senato 2017 m. gegužės 3 d. nutarimas Nr. V3-S-42 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl ekonomikos mokslo krypties 
(04S) mokslo doktorantūros komiteto“ pakeitimo“; 
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43. Senato 2017 m. gegužės 3 d. nutarimas Nr. V3-S-43 „Dėl pritarimo patalpų 
Panevėžyje, Nemuno g. 33, perdavimui pagal panaudos sutartį“; 

44. Senato 2017 m. gegužės 3 d. nutarimas Nr. V3-S-44 „Dėl studentų studijų pasiekimų 
lygmenų nustatymo, lyginamųjų eilių sudarymo ir valstybės finansuojamų studijų vietų 
perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

45. Senato 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. V3-S-45 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2016 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. V3-S-43 „Dėl Senato nuolatinių 
komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“; 

46. Senato 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. V3-S-46 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto fakultetų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų bei jomis grįstų 
studijų veiklos vystymo gairių“; 

47. Senato 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. V3-S-47 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl ekonomikos mokslo krypties 
(04S) mokslo doktorantūros komiteto“ pakeitimo“; 

48. Senato 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. V3-S-48 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 49 „Dėl elektros ir elektronikos mokslo 
krypties (01T) mokslo doktorantūros komiteto“ pakeitimo“; 

49. Senato 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. V3-S-49 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto Garbės daktaro vardo suteikimo prof. Klaus Martin Schwab“; 

50. Senato 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. V3-S-50 „Dėl Studijų strategijos 2022“; 

51. Senato 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. V3-S-51 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2017 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. V3-S-23 „Dėl studentų priėmimo į Kauno 
technologijos universitetą 2017 m. taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“; 

52. Senato pirmininko 2017 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. V3-S-52 „Dėl Kauno 
technologijos universiteto tarybos sudėties paskelbimo“; 

53. Senato 2017 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. V3-S-53 „Dėl studijų atsinaujinimo principų“; 

54. Senato 2017 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. V3-S-54 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2017 m. gegužės 3 d. nutarimo Nr. V3-S-44 „Dėl studentų studijų 
pasiekimų lygmenų nustatymo, lyginamųjų eilių sudarymo ir valstybės finansuojamų studijų 
vietų perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 

55. Senato 2017 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. V3-S-55 „Dėl vadybos ir verslo 
administravimo mokslo krypties ekspertų komisijos sudarymo“; 

56. Senato 2017 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. V3-S-56 „Dėl išmokų Kauno technologijos 
universiteto tarybos nariams“; 

57. Senato 2017 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. V3-S-57 „Dėl pritarimo Kauno 
technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 „Dėl KTU lėšų 
ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos“ 
patvirtintos tvarkos pakeitimui“; 

58. Senato 2017 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. V3-S-58 „Dėl 2017 m. Lietuvos mokslo 
premijų konkursui teikiamo darbo“; 

59. Senato 2017 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. V3-S-59 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto stipendijų skyrimo tvarkos aprašo“; 

60. Senato 2017 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. V3-S-60 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2016 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. V3-S-43 „Dėl Senato nuolatinių 
komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“; 

61. Senato 2017 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. V3-S-61 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto fakultetų struktūros“; 

62. Senato 2017 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. V3-S-62 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto gimnazijos įstatų patvirtinimo“; 

63. Senato 2017 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. V3-S-63 „Dėl doktoranto Ingo Andrijausko 
mokslinio vadovo keitimo“; 
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64. Senato 2017 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. V3-S-64 „Dėl doktorantės Gintarės 
Valkauskienės mokslinio konsultanto patvirtinimo“; 

65. Senato 2017 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. V3-S-65 „Dėl doktoranto Artūro Peleckio 
mokslinio konsultanto patvirtinimo“; 

66. Senato 2017 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. V3-S-66 „Dėl pirmojo lygmens mokslo 
instituto direktoriaus tvirtinimo“; 

67. Senato 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. V3-S-67 „Dėl studentų priėmimo į Kauno 
technologijos universitetą 2018 m. taisyklių patvirtinimo“; 

68. Senato 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. V3-S-68 „Dėl pirmosios pakopos studijų 
programos Integruotoji dalykų pedagogika įsteigimo“; 

69. Senato 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. V3-S-69 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto tarybos 2013 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. V7-T-15 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“; 

70. Senato 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. V3-S-70 „Dėl pritarimo Kauno 
technologijos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatuose nurodytų akademinių 
darbuotojų kategorijų grupių bei administracijos ir aptarnavimo darbuotojų pareigybių grupių 
darbo užmokesčio riboms“; 

71. Senato 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. V3-S-71 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto mokslo grupių pagrindinių tyrėjų priedų“; 

72. Senato 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. V3-S-72 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto II lygmens akademinių padalinių vadovų priedų“; 

73. Senato 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. V3-S-73 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto II lygmens akademinio padalinio vadovo skyrimo nuostatų patvirtinimo“; 

74. Senato 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. V3-S-74 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl Ekonomikos mokslo krypties 
(04S) mokslo doktorantūros komiteto“ pakeitimo“; 

75. Senato 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. V3-S-75 „Dėl Energetikos ir 
termoinžinerijos mokslo krypties (06T) mokslo doktorantūros komiteto“; 

76. Senato 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. V3-S-76 „Kauno technologijos 
universiteto senato 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 56 „dėl medžiagų inžinerijos mokslo 
krypties (08T) mokslo doktorantūros komiteto“ pakeitimo“; 

77. Senato 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. V3-S-77 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 51 „Dėl Menotyros mokslo krypties 
(03H) mokslo doktorantūros komiteto“ pakeitimo“; 

78. Senato 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. V3-S-78 „Dėl doktoranto Valento 
Gružausko mokslinio vadovo keitimo“; 

79. Senato 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. V3-S-79 „Dėl doktorantės Dovilės 
Liudvinavičiūtės mokslinio konsultanto patvirtinimo“; 

80. Senato 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. V3-S-80 „Dėl doktorantės Jolitos 
Čeičytės mokslinio konsultanto patvirtinimo“; 

81. Senato 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. V3-S-81 „Dėl galimybės įstojusiems į 
doktorantūrą iki 2017 m. gintis disertaciją mokslinių straipsnių rinkinio pagrindu“; 

82. Senato 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. V3-S-82 „Dėl 2017 m. Lietuvos mokslų 
akademijos vardinių premijų konkursui teikiamų darbų“; 

83. Senato 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. V3-S-83 „Dėl pedagoginių vardų 
suteikimo“; 

84. Senato 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. V3-S-84 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. V3-S-11 „Dėl Akademinės etikos 
kolegijos tvirtinimo“ pakeitimo“; 
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85. Senato 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. V3-S-85 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2016 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. V3-S-9 „Dėl Senato rinkimų komisijos 
sudarymo“ pakeitimo“. 

 

 

 

2018 m. 

 

1. Senato 2018 m. sausio 17 d. nutarimas Nr. V3-S-1 „Dėl pritarimo rektoriaus 
teikiamiems Kauno technologijos universiteto strateginiams pasiekimų rodikliams 2018 
metams“; 

2. Senato 2018 m. sausio 17 d. nutarimas Nr. V3-S-2 „Dėl pritarimo Kauno technologijos 
universiteto 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projektui“; 

3. Senato 2018 m. sausio 17 d. nutarimas Nr. V3-S-3 „Dėl doktorantų priėmimo į Kauno 
technologijos universitetą 2018 m. taisyklių patvirtinimo“; 

4. Senato 2018 m. sausio 17 d. nutarimas Nr. V3-S-4 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 52 „Dėl Chemijos mokslo krypties 
(03P) mokslo doktorantūros komiteto“ pakeitimo“; 

5. Senato 2018 m. sausio 17 d. nutarimas Nr. V3-S-5 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 55 „Dėl Chemijos inžinerijos mokslo 
krypties (05T) mokslo doktorantūros komiteto“ pakeitimo“; 

6. Senato 2018 m. sausio 17 d. nutarimas Nr. V3-S-6 „Dėl Informatikos inžinerijos 
mokslo krypties (07T) mokslo doktorantūros komiteto“; 

7. Senato 2018 m. sausio 17 d. nutarimas Nr. V3-S-7 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2017 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. V3-S-59 patvirtinto Kauno 
technologijos universiteto stipendijų skyrimo tvarkos aprašo pakeitimo“; 

8. Senato 2018 m. sausio 17 d. nutarimas Nr. V3-S-8 „Dėl laikinosios komisijos Kauno 
technologijos universiteto profesoriaus emerito vardui prof. dr. Arminui Ragauskui suteikti 
sudarymo“; 

9. Senato 2018 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. V3-S-9 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. V3-S-70 „Dėl pritarimo Kauno 
technologijos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatuose nurodytų akademinių 
darbuotojų kategorijų grupių bei administracijos ir aptarnavimo darbuotojų pareigybių grupių 
darbo užmokesčio riboms“ pakeitimo“; 

10. Senato 2018 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. V3-S-10 „Dėl pritarimo rektoriaus teikiamai 
Universiteto 2017 m. veiklos ataskaitai“; 
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11. Senato 2018 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. V3-S-11 „Dėl pritarimo Universiteto 2017 
metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitai“; 

12. Senato 2018 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. V3-S-12 „Dėl patalpų Kaune, Laisvės al. 13, 
perdavimo pagal panaudos sutartį“; 

13. Senato 2018 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. V3-S-13 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2016 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. V3-S-43 „Dėl senato nuolatinių 
komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“; 

14. Senato 2018 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. V3-S-14 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto Technologijų ir verslumo kompetencijų 
centro vadovo tvirtinimo“; 

15. Senato 2018 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. V3-S-15 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto Statybos ir architektūros fakulteto Statybos ir architektūros kompetencijų centro 
vadovo tvirtinimo“; 

16. Senato 2018 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. V3-S-16 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto profesoriaus emerito vardo suteikimo prof. dr. Arminui Ragauskui“; 

17. Senato 2018 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. V3-S-17 „Dėl bendro studijų vietų, į kurias 
2018 metais priimami pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų ir profesinių studijų 
studentai, skaičiaus patvirtinimo“; 

18. Senato 2018 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. V3-S-18 „Dėl pritarimo Dėstytojų skatinimo 
už inovacijas ir kokybę studijose projektui“; 

19. Senato 2018 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. V3-S-19 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2015 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. V3-S-33 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros bei inovacijų 
strategijos 2015-2020 patvirtinimo“ pakeitimo“; 

20. Senato 2018 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. V3-S-20 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 51 „Dėl menotyros mokslo krypties 
(03H) mokslo doktorantūros komiteto“ pakeitimo“; 

21. Senato 2018 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. V3-S-21 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 49 „Dėl elektros ir elektronikos mokslo 
krypties (01T) mokslo doktorantūros komiteto“ pakeitimo“; 

22. Senato 2018 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. V3-S-22 „Dėl doktoranto Vilmanto 
Arbačiausko mokslinio vadovo keitimo“; 

23. Senato 2018 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. V3-S-23 „Dėl doktorantės Gintarės 
Paškauskaitės mokslinio konsultanto patvirtinimo“; 

24. Senato 2018 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. V3-S-24 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2016 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. V3-S-9 „Dėl Senato rinkimų komisijos 
sudarymo“ pakeitimo“; 

25. Senato 2018 m. gegužės 17 d. nutarimas Nr. V3-S-25 „Dėl pirmosios ir antrosios 
pakopų bei vientisųjų ir profesinių studijų kainų“; 

26. Senato 2018 m. gegužės 17 d. nutarimas Nr. V3-S-26 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. V3-S-67 „Dėl studentų priėmimo į 
Kauno technologijos universitetą 2018 m. taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“; 

27. Senato 2018 m. gegužės 17 d. nutarimas Nr. V3-S-27 „Dėl informatikos inžinerijos 
mokslo krypties (07T) mokslo doktorantūros komiteto“; 

28. Senato 2018 m. gegužės 17 d. nutarimas Nr. V3-S-28 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 57 „Dėl matavimų inžinerijos (10T) 
mokslo krypties mokslo doktorantūros komiteto“ pakeitimo“; 

29. Senato 2018 m. gegužės 17 d. nutarimas Nr. V3-S-29 „Dėl doktoranto Maksym 
Tatariants mokslinio konsultanto patvirtinimo“; 

30. Senato 2018 m. gegužės 17 d. nutarimas Nr. V3-S-30 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2016 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. V3-S-43 „Dėl Senato nuolatinių 
komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“; 
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31. Senato 2018 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. V3-S-31 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2016 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. V3-S-43 „Dėl Senato nuolatinių 
komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“; 

32. Senato 2018 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. V3-S-32 „Dėl magistrantūros studijų 
kokybės gerinimo“; 

33. Senato 2018 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. V3-S-33 „Dėl studentų dalyvavimo 
akademiniuose užsiėmimuose“; 

34. Senato 2018 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. V3-S-34 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2017 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. V3-S-59 patvirtinto Kauno 
technologijos universiteto stipendijų skyrimo tvarkos aprašo pakeitimo“; 

35. Senato 2018 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. V3-S-35 „Dėl pritarimo II lygmens 
padalinio Statybos ir architektūros fakultete steigimui“; 

36. Senato 2018 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. V3-S-36 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. V3-S-11 „Dėl Akademinės etikos 
kolegijos tvirtinimo“ pakeitimo“; 

37. Senato 2018 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. V3-S-37 „Dėl pretendentų į rektoriaus 
pareigas pedagoginės ir mokslinės veiklos atitikties Universiteto keliamiems reikalavimams“; 

38. Senato 2018 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. V3-S-38 „Dėl laikinosios komisijos Kauno 
technologijos universiteto garbės daktaro vardui prof. dr. Leif Sörnmo suteikti sudarymo“; 

39. Senato 2018 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. V3-S-39 „Dėl vadybos (03S) mokslo 
krypties mokslo doktorantūros komiteto sudėties“. 

40. Senato 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutarimas Nr. V3-S-40 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2016 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. V3-S-9 „Dėl Senato rinkimų komisijos 
sudarymo“ pakeitimo“; 

41. Senato 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimas Nr. V3-S-41 „Dėl pritarimo Kauno technologijos 
universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto struktūrai“; 

42. Senato 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. V3-S-42 „Dėl 2018 m. Lietuvos mokslų 
akademijos Meilės Lukšienės premijos konkursui teikiamo darbo“; 

43. Senato 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. V3-S-43 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2018 m. sausio 17 d. nutarimo Nr. V3-S-3 „Dėl doktorantų priėmimo į 
Kauno technologijos universitetą 2018 m. taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. 

44. Senato 2018 m. rugsėjo 27 d. nutarimas Nr. V3-S-44 „Dėl 2018 m. Lietuvos mokslo 
premijų konkursui teikiamų darbų“; 

45. Senato 2018 m. spalio 24 d. nutarimas Nr. V3-S-45 „Dėl kandidatų į Lietuvos mokslų 
akademijos tikruosius narius“; 

46. Senato 2018 m. spalio 24 d. nutarimas Nr. V3-S-46 „Dėl kandidatų į LMA Jaunosios 
akademijos narius“; 

47. Senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. V3-S-47 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2016 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. V3-S-43 „Dėl Senato nuolatinių 
komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“; 

48. Senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. V3-S-48 „Dėl studentų priėmimo į Kauno 
technologijos universitetą 2019 m. taisyklių patvirtinimo“; 

49. Senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. V3-S-49 „Dėl LMA vardinių premijų 
konkursui teikiamo darbo“; 

50. Senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. V3-S-50 „Dėl doktorantės Galyna Sych 
mokslinio konsultanto patvirtinimo“; 

51. Senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. V3-S-51 „Dėl doktorantės Iryna Hladka 
mokslinio konsultanto patvirtinimo“; 

52. Senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. V3-S-52 „Dėl doktoranto Oleksandr 
Bezvikonnyi mokslinio konsultanto patvirtinimo“; 



 

20 UŽ KIEKVIENOS TECHNOLOGIJOS – ŽMOGUS KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS 

53. Senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. V3-S-53 „Dėl doktorantės Justinos 
Banionienės mokslinio konsultanto patvirtinimo“; 

54. Senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. V3-S-54 „Dėl doktorantės Indrajos 
Elžbietos Germanaitės mokslinio konsultanto patvirtinimo“; 

55. Senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. V3-S-55 „Dėl doktorantės Gretos 
Rudžionienės mokslinio vadovo keitimo“; 

56. Senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. V3-S-56 „Dėl pedagoginių vardų 
suteikimo“; 

57. Senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. V3-S-57 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto Statybos ir architektūros fakulteto Išmaniųjų miestų ir infrastruktūros centro 
vadovo tvirtinimo“; 

58. Senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. V3-S-58 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto Cheminės technologijos fakulteto dekano tvirtinimo“; 

59. Senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. V3-S-59 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto Garbės daktaro vardo suteikimo prof. Leif Sörnmo“; 

60. Senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. V3-S-60 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto pareiginės algos bazinio dydžio (BD) pakeitimo“; 

61. Senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. V3-S-61 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. V3-S-72 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto II lygmens akademinių padalinių vadovų priedų“ pakeitimo“; 

62. Senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. V3-S-62 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. V3-S-71 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto mokslo grupių pagrindinių tyrėjų priedų“ pakeitimo“; 

63. Senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. V3-S-63 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2016 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. V3-S-11 „Dėl studijų krypties programų 
vadovų priedų“ pakeitimo“; 

64. Senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. V3-S-64 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2014 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. V3-S-6 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto laboratorijų vadovų priedų“ pakeitimo“; 

65. Senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. V3-S-65 „Dėl 2013 m. gruodžio 11 d. 
Senato nutarimo Nr. V3-S-76 „Dėl į kolegialius valdymo organus išrinktų darbuotojų priedų“ 
pakeitimo“; 

66. Senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. V3-S-66 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. V3-S-70 „Dėl pritarimo Kauno 
technologijos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatuose nurodytų akademinių 
darbuotojų kategorijų grupių bei administracijos ir aptarnavimo darbuotojų pareigybių grupių 
darbo užmokesčio riboms“ pakeitimo“. 

67. Senato 2018 m. gruodžio 10 d. nutarimas Nr. V3-S-67 „Dėl infrastruktūros 
prorektoriaus pareigų pavadinimo pakeitimo“. 
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2019 m. 

 

1. Senato 2019 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. V3-S-1 „Dėl pritarimo rektoriaus 
teikiamiems Kauno technologijos universiteto strateginiams prioritetams ir veiklos rodikliams 
2019 metams“; 

2. Senato 2019 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. V3-S-2 „Dėl pritarimo Kauno technologijos 
universiteto 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projektui“; 

3. Senato 2019 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. V3-S-3 „Dėl fakultetų mokslinių tyrimų, 
eksperimentinės plėtros ir inovacijų bei jomis grįstų studijų veiklos vystymo gairių ir dviejų 
tipų fakultetų valdymo struktūros patvirtinimo“; 

4. Senato 2019 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. V3-S-4 „Dėl 2019 m. priėmimo į Kauno 
technologijos universiteto doktorantūros studijas taisyklių patvirtinimo“; 

5. Senato 2019 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. V3-S-5 „Dėl Vadybos (03S) mokslo 
krypties mokslo doktorantūros komiteto sudėties“; 

6. Senato 2019 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. V3-S-6 „Dėl Menotyros (03H) mokslo 
krypties mokslo doktorantūros komiteto sudėties“; 

7. Senato 2019 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. V3-S-7 „Dėl Statybos inžinerijos (02T) 
mokslo krypties mokslo doktorantūros komiteto sudėties“; 

8. Senato 2019 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. V3-S-8 „Dėl Mechanikos inžinerijos (09T) 
mokslo krypties mokslo doktorantūros komiteto sudėties“; 

9. 2019 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. V3-S-9 „Dėl katedrų vedėjų patvirtinimo“; 

10. 2019 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. V3-S-10 „Dėl Kauno technologijos universiteto 
dėstytojų mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti tvarkos aprašo 
patvirtinimo“; 

11. 2019 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. V3-S-11 „Dėl Kauno technologijos universiteto 
senato 2017 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. V3-S-20 „Dėl Kauno technologijos universiteto 
tarybos narių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 

12. Senato pirmininko 2019 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. V3-S-12 „Dėl Kauno 
technologijos universiteto tarybos nario rinkimų“; 

13. Senato 2019 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. V3-S-13 „Dėl laikinosios komisijos 
sudarymo Kauno technologijos universiteto Garbės vardų suteikimo nuostatų pakeitimams 
parengti“; 

14. Senato 2019 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. V3-S-14 „Dėl pritarimo Europos 
universitetų tinklų projektui“; 

15. Senato 2019 m. vasario 27 d. nutarimas Nr. V3-S-15 „Dėl nuomonės Universiteto 
tarybai pateikimo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų dėstytojų, 
mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokesčiui padidinti“; 

16. Senato 2019 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. V3-S-16 „Dėl pritarimo rektoriaus teikiamai 
Universiteto 2018 metų veiklos ataskaitai“; 

17. Senato 2019 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. V3-S-17 „Dėl 2018 m. pajamų ir išlaidų 
sąmatos įvykdymo ataskaitos“; 

18. Senato 2019 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. V3-S-18 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto Garbės vardų suteikimo nuostatų patvirtinimo“; 

19. Senato 2019 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. V3-S-19 „Dėl pirmosios ir antrosios pakopų 
bei vientisųjų ir profesinių studijų kainų patvirtinimo“; 

20. Senato 2019 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. V3-S-20 „Dėl bendro studijų vietų, į kurias 
2019 metais priimami pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų ir profesinių studijų 
studentai, skaičiaus patvirtinimo“; 

21. Senato 2019 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. V3-S-21 „Dėl pirmosios pakopos studijų 
programos „Elektronikos ir elektros inžinerija“ įsteigimo“; 
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22. Senato 2019 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. V3-S-22 „Dėl pirmosios pakopos studijų 
programos „Vadyba“ įsteigimo“; 

23. Senato 2019 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. V3-S-23 „Dėl pirmosios pakopos studijų 
programos „Programuojamos automatikos sistemos“ įsteigimo“; 

24. Senato 2019 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. V3-S-24 „Dėl pirmosios pakopos studijų 
programų sandaros“; 

25. Senato 2019 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. V3-S-25 „Dėl Informatikos inžinerijos (T 007) 
mokslo krypties mokslo doktorantūros komiteto sudėties“; 

26. Senato 2019 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. V3-S-26 „Dėl doktorantės Medos 
Andrijauskienės mokslinio konsultanto patvirtinimo“; 

27. Senato 2019 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. V3-S-27 „Dėl doktoranto Vytauto Daunoro 
mokslinio konsultanto patvirtinimo“; 

28. Senato 2019 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. V3-S-28 „Dėl doktoranto Tado Lisausko 
mokslinio konsultanto patvirtinimo“; 

29. Senato 2019 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. V3-S-29 „Dėl išmokų Kauno technologijos 
universiteto tarybos nariams“; 

30. Senato 2019 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. V3-S-30 „Dėl laikinosios komisijos Kauno 
technologijos universiteto Garbės daktaro vardui prof. dr. Cornelius Herstatt suteikti 
sudarymo“; 

31. Senato 2019 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. V3-S-31 „Dėl patalpų Kaune, Studentų g. 
65, perdavimo pagal panaudos sutartį“; 

32. Senato pirmininko 2019 m. kovo 28 d. nutarimas Nr. V3-S-32 „Dėl Kauno 
technologijos universiteto Senato pirmininko 2017 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. V3-S-52 „Dėl 
Kauno technologijos universiteto tarybos sudėties paskelbimo“ pakeitimo“; 

33. Senato 2019 m. balandžio 17 d. nutarimas Nr. V3-S-33 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2016 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. V3-S-43 „Dėl Senato nuolatinių 
komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“; 

34. Senato 2019 m. balandžio 17 d. nutarimas Nr. V3-S-34 „Dėl pritarimo II lygmens 
padalinio Cheminės technologijos fakultete steigimui“; 

35. Senato 2019 m. balandžio 17 d. nutarimas Nr. V3-S-35 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto Cheminės technologijos fakulteto Bioprocesų tyrimų centro vadovo tvirtinimo“; 

36. Senato 2019 m. balandžio 17 d. nutarimas Nr. V3-S-36 „Dėl tarptautiniu mastu 
pripažintų leidyklų sąrašo patvirtinimo“; 

37. Senato 2019 m. balandžio 17 d. nutarimas Nr. V3-S-37 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto fakultetų dekanų tvirtinimo“; 

38. Senato 2019 m. balandžio 17 d. nutarimas Nr. V3-S-38 „Dėl pritarimo pakeisti Kauno 
technologijos universiteto tarybos 2015 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. V7-T-16“; 

39. Senato 2019 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. V3-S-39 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. V3-S-48 „Dėl studentų priėmimo į 
Kauno technologijos universitetą 2019 m. taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. 

40. Senato 2019 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. V3-S-40 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto mokslo doktorantūros reglamento“; 

41. Senato 2019 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. V3-S-41 „Dėl bendros doktorantūros 
institucijų mokslo doktorantūros reglamento“; 

42. Senato 2019 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. V3-S-42 „Dėl doktorantės Dovilės 
Liudvinavičiūtės mokslinio vadovo keitimo“; 

43. Senato 2019 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. V3-S-43 „Dėl 2019 m. priėmimo į Kauno 
technologijos universiteto doktorantūros studijas taisyklių priedo pakeitimo“; 

44. Senato 2019 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. V3-S-44 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2017 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. V3-S-59 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto stipendijų skyrimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“; 
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45. Senato 2019 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. V3-S-45 „Dėl pirmosios pakopos studijų 
programos Integruotoji dalykų pedagogika įsteigimo“; 

46. Senato 2019 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. V3-S-46 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto dekano tvirtinimo“; 

47. Senato 2019 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. V3-S-47 „Dėl II lygmens akademinių 
padalinių vadovų patvirtinimo“; 

48. Senato 2019 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. V3-S-48 „Dėl Akademinės etikos kolegijos 
tvirtinimo“; 

49. Senato 2019 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. V3-S-49 „Dėl pedagoginių vardų 
suteikimo“; 

50. Senato 2019 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. V3-S-50 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto Garbės daktaro vardo suteikimo prof. dr. Cornelius Herstatt“; 

51. Senato 2019 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. V3-S-51 „Dėl laikinosios komisijos Kauno 
technologijos universiteto profesorių emeritų vardams prof. Antanui Žiliukui ir prof. Rimvydui 
Povilui Žilinskui suteikti sudarymo“; 

52. Senato 2019 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. V3-S-52 „Dėl patalpų Kaune, Studentų g. 
54, perdavimo pagal panaudos sutartį“; 

53. Senato 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarimas Nr. V3-S-53 „Dėl 2019 m. Lietuvos mokslo 
premijų konkursui teikiamų darbų“; 

54. Senato 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarimas Nr. V3-S-54 „Dėl kandidatų į Lietuvos mokslų 
akademijos Jaunosios akademijos narius“; 

55. Senato 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarimas Nr. V3-S-55 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto profesoriaus emerito vardo suteikimo prof. habil. dr. Antanui Žiliukui“; 

56. Senato 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarimas Nr. V3-S-56 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto profesoriaus emerito vardo suteikimo prof. habil. dr. Rimvydui Povilui Žilinskui“; 

57. Senato pirmininko 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarimas Nr. V3-S-57 „Dėl Kauno 
technologijos universiteto tarybos nario rinkimų“; 

58. Senato 2019 m. lapkričio 8 d. nutarimas Nr. V3-S-58 „Dėl LMA vardinių premijų 
konkursui teikiamo darbo“; 

59. Senato 2019 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. V3-S-59 „Dėl studentų priėmimo į Kauno 
technologijos universitetą 2020 m. taisyklių patvirtinimo“; 

60. Senato 2019 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. V3-S-60 „Dėl pritarimo Kauno 
technologijos universiteto Finansų valdymo modelio tvarkos aprašui“; 

61. Senato 2019 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. V3-S-61 „Dėl II lygmens akademinių 
padalinių vadovų patvirtinimo“; 

62. Senato 2019 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. V3-S-62 „Dėl pedagoginių vardų 
suteikimo“; 

63. Senato 2019 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. V3-S-63 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 55 „Dėl chemijos inžinerijos mokslo 
krypties (05T) mokslo doktorantūros komiteto“ pakeitimo“; 

64. Senato 2019 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. V3-S-64 „Dėl aplinkos inžinerijos (T004) 
mokslo krypties mokslo doktorantūros komiteto sudėties“; 

65. Senato 2019 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. V3-S-65 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto Doktorantų paramos studijoms ir stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo;  

66. Senato 2019 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. V3-S-66 „Kauno technologijos 
universiteto Architektūros ir statybos instituto antrojo lygmens akademinio padalinio 
pavadinimo pakeitimo“; 

67. Senato 2019 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. V3-S-67 „Dėl pritarimo Kauno 
technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto struktūrai“; 
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68. Senato 2019 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. V3-S-68 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto nuostatų patvirtinimo“; 

69. Senato 2019 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. V3-S-69 „Dėl pritarimo Kauno 
technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto struktūrai; 

70. Senato 2019 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. V3-S-70 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto Cheminės technologijos fakulteto nuostatų patvirtinimo“; 

 

 

 

2020 m. 

 

1. Senato 2020 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. V3-S-1 „Dėl pritarimo rektoriaus 
teikiamiems Kauno technologijos universiteto strateginiams prioritetams ir rodikliams 2020 
metams“; 

2. Senato 2020 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. V3-S-2 „Dėl pritarimo Kauno technologijos 
universiteto 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projektui“; 

3. Senato 2020 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. V3-S-3 „Dėl pritarimo Kauno technologijos 
universiteto Darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatams“; 

4. Senato 2020 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. V3-S-4 „Dėl pirmosios pakopos studijų 
programos „Dirbtinis intelektas“ įsteigimo“; 

5. Senato 2020 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. V3-S-5 „Dėl pirmosios pakopos studijų 
programos „Medžiagų fizika“ įsteigimo“; 

6. Senato 2020 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. V3-S-6 „Dėl pirmosios pakopos studijų 
programos „Duomenų mokslas ir inžinerija“ įsteigimo“; 

7. Senato 2020 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. V3-S-7 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2017 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. V3-S-20 „Dėl Kauno universiteto tarybos 
narių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 

8. Senato 2020 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. V3-S-8 „Dėl Mechanikos inžinerijos ir 
dizaino fakulteto II lygmens akademinių padalinių vadovų patvirtinimo“; 

9. Senato 2020 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. V3-S-9 „Dėl pirmosios ir antrosios pakopų 
bei vientisųjų ir profesinių studijų kainų patvirtinimo“; 

10. Senato 2020 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. V3-S-10 „Dėl bendro studijų vietų, į kurias 
2020 metais priimami pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų ir profesinių studijų 
studentai, skaičiaus patvirtinimo“; 
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11. Senato 2020 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. V3-S-11 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto neformaliojo švietimo programų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“; 

12. Senato 2020 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. V3-S-12 „Dėl 2020 m. priėmimo į Kauno 
technologijos universiteto trečiosios pakopos studijas taisyklių patvirtinimo“; 

13. Senato 2020 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. V3-S-13 „Dėl Ekonomikos (S004) mokslo 
krypties mokslo doktorantūros komiteto sudėties“; 

14. Senato 2020 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. V3-S-14 „Dėl Chemijos inžinerijos (T005) 
mokslo krypties mokslo doktorantūros komiteto sudėties“; 

15. Senato 2020 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. V3-S-15 „Dėl pastatų Laisvės al. 13, 
Vydūno al. 25C, Studentų g. 71A, Kaune pripažinimo netinkamais naudoti, jų nurašymo, 
išardymo ir likvidavimo“; 

16. Senato 2020 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. V3-S-16 „Dėl pastatų Vilties takas, 
Palangoje pripažinimo netinkamais naudoti, jų nurašymo, išardymo ir likvidavimo“; 
17. Senato pirmininko 2020 m. vasario 25 d. nutarimas Nr. V3-S-1 „Dėl Kauno 
technologijos universiteto Senato pirmininko 2017 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. V3-S-52 „Dėl 
Kauno technologijos universiteto tarybos sudėties paskelbimo“ pakeitimo“; 
18. Senato 2020 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. V3-S-18 „Dėl pritarimo rektoriaus teikiamai 
Universiteto 2019 metų veiklos ataskaitai“; 

19. Senato 2020 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. V3-S-19 „Dėl pritarimo 2019 metų pajamų 
ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitai“; 

20. Senato 2020 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. V3-S-20 „Dėl pritarimo Kauno technologijos 
universiteto tarybos 2019 metų veiklos ataskaitai“; 

21. Senato 2020 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. V3-S-21 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. V3-S-10 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

22. Senato 2020 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. V3-S-22 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2019 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. V3-S-59 „Dėl studentų priėmimo į 
Kauno technologijos universitetą 2020 m. taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“; 
23. Senato 2020 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. V3-S-23 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2016 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. V3-S-43 „Dėl Senato nuolatinių 
komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“; 

24. Senato 2020 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. V3-S-24 „Dėl 2020 m. priėmimo į Kauno 
technologijos universiteto trečiosios pakopos studijas taisyklių priedo pakeitimo“; 

25. Senato 2020 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. V3-S-25 „Dėl Vadybos (S003) mokslo 
krypties mokslo doktorantūros komiteto sudėties“; 

26. Senato 2020 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. V3-S-26 „Dėl Informatikos fakulteto II 
lygmens akademinių padalinių vadovų patvirtinimo“; 

27. Senato 2020 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. V3-S-27 „Dėl pedagoginių vardų suteikimo“; 
28. Senato 2020 m. rugsėjo 30 d. nutarimas Nr. V3-S-28 „Dėl 2020 m. Lietuvos mokslo 
premijų konkursui teikiamų darbų“; 
29. Senato 2020 m. spalio 22 d. nutarimas Nr. V3-S-29 „Dėl kandidatų į Lietuvos mokslų 
akademijos tikruosius narius“; 

30. Senato 2020 m. spalio 22 d. nutarimas Nr. V3-S-30 „Dėl kandidatų į Lietuvos mokslų 
akademijos Jaunosios akademijos narius“. 

31. Senato 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. V3-S-31 „Dėl LMA vardinių premijų 
konkursui teikiamo darbo“; 
32. Senato 2020 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. V3-S-32 „Dėl studentų priėmimo į Kauno 
technologijos universitetą 2021 m. taisyklių patvirtinimo“; 

33. Senato 2020 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. V3-S-33 „Dėl pirmosios pakopos studijų 
programos „Technologijų fizika“ įsteigimo“; 
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34. Senato 2020 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. V3-S-34 „Dėl pirmosios pakopos studijų 
programos „Skaitmeninio verslo vadyba“ įsteigimo“; 

35. Senato 2020 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. V3-S-35 „Dėl antrosios pakopos studijų 
programos „Statinių informacinis modeliavimas ir projektų valdymas“ įsteigimo“; 

36. Senato 2020 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. V3-S-36 „Dėl antrosios pakopos studijų 
programos „Mados inovacijų technologijos“ įsteigimo“; 

37. Senato 2020 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. V3-S-37 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto mokslo doktorantūros reglamento“; 

38. Senato 2020 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. V3-S-38 „Dėl bendros doktorantūros 
institucijų mokslo doktorantūros reglamento“; 

39. Senato 2020 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. V3-S-39 „Dėl chemijos (N003) mokslo 
krypties mokslo doktorantūros komiteto sudėties“; 

40. Senato 2020 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. V3-S-40 „Dėl chemijos inžinerijos (T005) 
mokslo krypties mokslo doktorantūros komiteto sudėties“; 

41. Senato 2020 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. V3-S-42 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2019 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. V3-S-36 „Dėl tarptautiniu mastu 
pripažintų leidyklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m.  

 

1. Senato 2021 m. sausio 11 d. nutarimas Nr. V3-S-1 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto darbuotojų pareiginės algos bazinio dydžio (BD) pakeitimo“; 
2. Senato 2021 m. sausio 11 d. nutarimas Nr. V3-S-2 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato rinkimų komisijos sudarymo“; 
3. Senato 2021 m. vasario 8 d. nutarimas Nr. V3-S-3 „Dėl pritarimo Kauno technologijos 
universiteto 2021-2025 m. strategijai“; 
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4. Senato 2021 m. vasario 8 d. nutarimas Nr. V3-S-4 „Dėl pritarimo Kauno technologijos 
universiteto strateginiams veiklos rodikliams 2021 metams“; 
5. Senato 2021 m. vasario 8 d. nutarimas Nr. V3-S-5 „Dėl pritarimo Kauno technologijos 
universiteto 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projektui“; 
6. Senato 2021 m. vasario 8 d. nutarimas Nr. V3-S-6 „Dėl 2021 m. priėmimo į Kauno 
technologijos universiteto trečiosios pakopos studijas taisyklių patvirtinimo“; 
7. Senato 2021 m. vasario 8 d. nutarimas Nr. V3-S-7 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto doktorantų paramos studijoms ir stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“; 
8. Senato 2021 m. vasario 8 d. nutarimas Nr. V3-S-8 „Dėl pastato Tunelio g. 60, Kaune, 
pripažinimo netinkamu naudoti, jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo“; 
9. Senato 2021 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. V3-S-9 „Dėl Mechatronikos instituto 
direktoriaus tvirtinimo“; 
10. Senato 2021 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. V3-S-10 „Dėl pedagoginių vardų suteikimo“; 
11. Senato 2021 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. V3-S-11 „Dėl pritarimo rektoriaus teikiamai 
Universiteto 2020 metų veiklos ataskaitai“; 
12. Senato 2021 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. V3-S-12 „Dėl pritarimo Kauno technologijos 
universiteto 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitai; 
13. Senato 2021 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. V3-S-13 „Dėl pirmosios ir antrosios pakopų 
bei vientisųjų ir profesinių studijų kainų bei kitų įmokų dydžių patvirtinimo; 
14. Senato 2021 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. V3-S-14 „Dėl bendro studijų vietų, į kurias 
2021 metais priimami pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų ir profesinių studijų 
studentai, skaičiaus patvirtinimo; 
15. Senato 2021 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. V3-S-15 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2017 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. V3-S-59 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto stipendijų skyrimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“; 
16. Senato 2021 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. V3-S-16 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2013 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. V3-S-77 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto akademinio emerito statuso suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 
17. Senato 2021 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. V3-S-17 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2019 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. V3-S-48 „Dėl Akademinės etikos 
kolegijos tvirtinimo“ pakeitimo“; 
18. Senato 2021 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. V3-S-18 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto senato 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. V3-S-10 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ papildymo“; 
19. Senato 2021 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. V3-S-19 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto struktūros keitimo“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


