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Kauno technologijos universitetas

KTU TARYBA - kolegialus Universiteto valdymo organas, formuojamas vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu, pagal kurį į valstybinių aukštųjų mokyklų valdymą
įtraukiami ne tik akademinės bendruomenės, bet ir visuomenės atstovai. Taryba
numato strateginius Universiteto tikslus, renka rektorių, užtikrina atskaitingumą ir
ryšį su visuomene bei steigėjais. Tarybos kadencija – 5 metai, eiliniai Tarybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip du kartus per akademinius mokslo metus.

TARYBOS FUNKCIJOS
Taryba, vadovaudamasi Kauno technologijos universiteto statutu
(Žin., 2010, Nr. 144-7364; 2012, Nr. 81-4229) atlieka šias funkcijas1:
o įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto viziją ir misiją, rektoriaus pateiktą strateginį veiklos planą;
o įvertinusi Senato siūlymus, teikia Seimui tvirtinti Statuto pakeitimus;

o svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus;
o įvertinusi Senato siūlymus, nustato Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų vadovų
ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais tvarką;
o įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką;. rektoriaus teikimu skiria prorektorius. Mokslo ir studijų veiklos
organizavimo funkcijas atliekantys prorektoriai parenkami iš mokslininkų;
o nustato Universiteto administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo
principus;
o tvirtina Universiteto vidaus tvarkos taisykles;
o rektoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų
programos įgyvendinimu, dydžius;
o įvertinusi Senato siūlymus, nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į
galimybes užtikrinti studijų ir mokslinės veiklos kokybę;
o per vieną mėnesį tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos įvykdymo ataskaitą; gali inicijuoti Universiteto ūkinės ir
finansinės veiklos auditą;
o per vieną mėnesį tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą, vertina veiklos atitiktį Universiteto strateginiam veiklos planui, pasiektus rezultatus ir jų poveikį;
Lyginant su iki 2012 m. birželio 28 d. galiojusiu Tarybos funkcijų sąrašu – pakito santykis su Senatu: pagal naujausią
KTU statuto redakciją Taryba privalo įvertinti Senato nuomonę daugeliu svarstomų klausimų. Anksčiau galiojusių funkcijų aprašas: žr. LR Seimo 2010 m. lapkričio 30 d. nutarimu nr. XI-1194 patvirtintą KTU statuto 26 punktą. (Nuoroda
internetu: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=388144&p_query=&p_tr2=2).
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o užtikrina Universiteto atskaitingumą ir ryšį su visuomene ir steigėju, kiekvienais
metais Universiteto leidiniuose ir interneto svetainėje informuoja visuomenę apie
Universiteto strateginio veiklos plano vykdymo rezultatus iki kitų metų kovo 31
dienos;
o kartu su Senatu ir administracija rūpinasi parama Universitetui ir užtikrina jo
finansavimą;
o įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo
planus ir teikia juos Seimui;
o rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir iki balandžio 1 dienos ją paskelbia viešai
Universiteto interneto svetainėje;
o atlieka KTU statute ir kituose teisės aktuose nustatytas kitas funkcijas.

TARYBOS SUDĖTIS
Šiuo metu įgaliojimus vykdančios Kauno technologijos universiteto (toliau – KTU) tarybos narių sudėtis paskelbta 2012 m. spalio 1 d. Senato pirmininko (R. P. Bansevičius)
nutarimu Nr. V3-S-66. Tarybą sudaro 11 narių2:
o prof. habil. dr. Ramutis Petras Bansevičius, Kauno technologijos universiteto Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centro vyriausiasis mokslo darbuotojas;
o Regimantas Buožius, UAB „ACME kompiuterių komponentai“ direktorius;
o Gintautas Galvanauskas, Danske Bank A/S Lietuvos filialo generalinis direktorius;
o prof. dr. Rimantas Gatautis, Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Elektroninio verslo tyrimų centro direktorius, Marketingo katedros
profesorius;
o Mindaugas Glodas, „Microsoft“ sprendimų sveikatos apsaugai direktorius Centrinei ir Rytų Europai;
o prof. habil. dr. Arvydas Janulaitis, biochemikas;
o Arūnas Laurinaitis, Koncerno „Achemos grupė“ prezidentas;
o doc. dr. Raimondas Kuodis, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas,
Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos ir
tarptautinės prekybos katedros docentas;
o prof. dr. Sigitas Stanys, Kauno technologijos universiteto tarptautinių ryšių ir plėtros prorektorius, Dizaino ir technologijų fakulteto Tekstilės technologijos katedros
profesorius;
o prof. dr. Algirdas Šačkus, Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Sintetinės chemijos instituto direktorius, Organinės katedros profesorius;
2
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o Martynas Ubartas, Kauno technologijos universiteto Studentų reikalų tarnybos
direktorius, doktorantas.
KTU tarybos pirmininku 2011 m. kovo 30 d. Tarybos nutarimu nr. 2 patvirtintas prof.
A. Janulaitis.

TARYBOS NARIŲ DINAMIKA
KTU tarybos narių sudėtis buvo paskelbta 2011 m. kovo 18 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro (G. Steponavičiaus) įsakymu Nr. V-455. Tarybą sudarė 11 narių3:
o prof. habil. dr. Ramutis Petras Bansevičius, Kauno technologijos universiteto Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centro direktorius;
o Regimantas Buožius, UAB „ACME kompiuterių komponentai“ direktorius;
o Gintautas Galvanauskas, Danske Bank A/S Lietuvos filialo generalinis direktorius;
o Mindaugas Glodas, UAB „Microsoft Lietuva“ generalinis direktorius Baltijos šalims;

o prof. habil. dr. Arvydas Janulaitis, biochemikas;
o Arūnas Laurinaitis, Koncerno „Achemos grupė“ viceprezidentas;
o dr. Raimondas Kuodis, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius;
o prof. dr. Giedrius Antanas Kuprevičius, Kauno technologijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas;
o prof. dr. Sigitas Stanys, Kauno technologijos universiteto infrastruktūros prorektorius;
o prof. dr. Algirdas Šačkus, Kauno technologijos universiteto Sintetinės chemijos
instituto direktorius;
o Martynas Ubartas, Kauno technologijos universiteto studentas.
2011 m. pabaigoje Tarybos nario pareigų atsisakė G. A. Kuprevičius. 2012 m. vasario
29 d. vyko Universiteto darbuotojų konferencija dėstytojų ir mokslo darbuotojų skiriamiems Tarybos nariams išrinkti. Pagal konferencijos protokolą nr. V23-1 Tarybos nariu
išrinktas prof. dr. R. Gatautis, Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos
fakulteto Elektroninio verslo tyrimų centro direktorius, Marketingo katedros profesorius. Šio asmens kandidatūra LR Švietimo ir mokslo ministrui G. Steponavičiui pateikta
2012 m. kovo 1 d. (Nr. DV4-9216)
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Vėliau, atsižvelgiant į Mokslo ir studijų įstatymo straipsnių pakeitimus ir papildymo
įsakymą, KTU senatas 2012 m. birželio 20 d. nutarimu nr. V3-S-47 patvirtino KTU tarybos narius, skirtus iš dėstytojų ir mokslo darbuotojų, dirbančių KTU bei narius, skirtus iš
asmenų, nepriklausančių aukštosios mokyklos personalui ir studentams. KTU studentų
atstovybės visuotinio susirinkimo metu, vykusio 2012 m. rugsėjo 24 d., nutarimu nr.
VSN-SA-2, patvirtinti 2 delegatai į Tarybos narius. Tarybos narių sudėtis paskelbta 2012
m. spalio 1 d. Senato pirmininko nutarimu Nr. V3-S-66.

TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS
Tarybos darbo organizavimo tvarka, pirmininko rinkimo ir atsakomybių bei veiklos sąrašas, visų narių teisės ir pareigos patvirtintos Tarybos darbo reglamentu (2011 m. kovo
30 d. nutarimas Nr. 1, redakcija: 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 14).

TARYBOS POSĖDŽIAI
KTU taryba nuo paskelbimo (2011 m. kovo 11 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu) iki 2012 m. gruodžio mėn. surengė 13 posėdžių, iš jų po vieną elektroninį ir nuotolinį. Taip pat vyko 1 laikinai suburtos darbo grupės susirinkimas bei 1 neoficialus Tarybos posėdis. Individualiai Tarybos nariai yra konsultavę Universiteto tarnybų vadovus
(Finansų, Infrastruktūros tarnybų).
Tarybos posėdžių datos pridedamos priedu nr. 1

TARYBOS NUTARIMAI
Ataskaitoje apibrėžtu laikotarpiu Tarybos nariai priėmė 17 nutarimų, tarp kurių tokie
Universiteto raidai svarbūs sprendimai kaip KTU rektoriaus išrinkimas (prof. habil. dr.
P. Baršauskas, pirmoji kadencija, trukmė 5 metai) bei KTU 2012–2020 m. strategijos patvirtinimas.
Tarybos nutarimų sąrašas pridedamas priedu nr. 2.
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PAGRINDINIAI (SVARBIAUSI) NARIŲ SIŪLYMAI
Tarybos nariai aktyviai įsitraukė į pristatomų klausimų svarstymus ir pateikė reikšmingų
komentarų Universiteto strategijos, metinės veiklos ataskaitos, metinės pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo bei biudžeto rengimo, Statuto pakeitimų, investicinio projekto
bei visais kitais pristatomais klausimais.
Paminėtini Tarybos narių siūlymai:
o Iškelta kokybiškos studentų praktikos problematika: pasiūlyta pradėti rengti
jungtines verslo ir Universiteto praktikų programas, sudaryti konkrečias sutartis su
apibrėžtais praktikos uždaviniais, stengtis užtikrinti galimybę studentams vieno semestro laikotarpiu įsidarbinti įmonėje.
o Atkreiptas dėmesys į Lietuvos mokesčių politiką Universitetams vykdant MTEP
užsakymus įmonėms. Išreikštas verslo ir Universitetų atstovų diskusijos poreikis su
atsakingais Vyriausybės darbuotojais.
o Pastabėta problema, jog Lietuvos mokslo taryba (LMT) tam tikruose projektuose
nevertina Universiteto leidžiamų žurnalų cituojamumo rodiklių – pasiūlyta parengti
kreipimąsi į LMT ir asmeniškai pasidomėti problemos priežastimis.
o Minėtas poreikis analizuoti Universiteto turto valdymo situaciją, peržiūrėti Slėnio
patalpų panaudojimo strategiją.
o Pateiktas pasiūlymas inicijuoti absolventų įsidarbinamumo duomenų rinkimą –
jų analizę išnaudojant tiek peržiūrint studijų programas, tiek rengiant Universiteto
viešinimo / įvaizdžio / reputacijos kampanijas.
o Pasiūlyta paruošti Universitetui ir šaliai aktualias tematikas bei specialistų grupes
pagal kryptis – minima galimybė pagelbėti KTU atstovams pasireikšti Lietuvos
pramonininkų konfederacijoje (LPK) ir Vyriausybėje (per patarėjų grupes).
Uždaruose posėdžiuose / darbo grupėse Tarybos nariai – konkrečių sričių specialistai
pateikė KTU tarnybų direktoriams siūlymus ir komentarus dėl Universiteto efektyvaus
finansų bei turto valdymo, aktyviai dalyvavo siūlant pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo bei biudžeto pristatymo formas.
Ilgainiui, siekiant užtikrinti Tarybos narių siūlymų įgyvendinimą, atsirado poreikis registruoti Tarybos narių siūlymus ir sekti jų įvykdymą.

TARYBOS VEIKLOS PLANAI 2013 M.
Tarybos nariai 2012 m. gruodžio 13 d. posėdžio metu išsakė poreikį artimiausiame 2013
m. Tarybos posėdyje patvirtinti einamųjų metų posėdžių grafiką su svarstyti numatomais klausimais.
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PRIEDAS NR. 1
Tarybos posėdžių datos (2011 m. kovo mėn.–2012 m. gruodžio mėn.):
2011 m. kovo 30 d.
2011 m. gegužės 23 d.
2011 m. gegužės 31 d.;
2011 m. liepos 11 d. (elektroninis posėdis);
2011 m. rugsėjo 20 d.
2011 lapkričio 14 d.;
2011 m. gruodžio 15 d.;
2012 m. sausio 27 d.;
2012 m. kovo 29 d.;
2012 m. gegužės 23 d.;
2012 m. rugsėjo 20 d.;
2012 m. gruodžio 13 d;
2012 m. gruodžio 28 d. (nuotolinis posėdis).
Tarybos darbo grupės posėdis:
2011 m. gegužės 12 d.
Neoficialus išorinių Tarybos narių posėdis:
2012 m. spalio 3 d.
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PRIEDAS NR. 2
KTU tarybos nutarimų sąrašas (2011 m. kovo mėn.–2012 m. gruodžio mėn.):
Dėl Tarybos darbo reglamento (2011 m. kovo 30 d. Nr. 1);
Dėl Tarybos pirmininko išrinkimo (2011 m. kovo 30 d. Nr. 2);
Dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus rinkimų tvarkos aprašo ir rinkimų
datos (2011 kovo 30 d. Nr. 3);
Dėl bendro studijų vietų, į kurias 2011 metais priimami studentai, skaičiaus (2011 m.
gegužės 23 d. Nr. 4);
Dėl nekilnojamų daiktų Kaune, Laisvės al. 13, nurašymo (2011 m. gegužės 23 d. Nr.
5);
Dėl patalpų Kaune, Laisvės al. 13, perdavimo pagal panaudos sutartį (2011 m. gegužės 23 d. Nr. 6);
Dėl patalpų Kaune, Studentų g. 65, perdavimo pagal panaudos sutartį (2011 m.
gegužės 23 d. Nr. 7);
Dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus išrinkimo (2011 m. gegužės 31 d.
Nr. 8);
Dėl doktorantūros studijų kainų patvirtinimo (2011 m. liepos 11 d. Nr. 9);
Dėl Kauno technologijos universiteto studentų organizacijų rėmimo aprašo patvirtinimo (2011 m. lapkričio 14 d. Nr. 9-1);
Dėl Studentų studijų kainų (2011 m. gruodžio 15 d. Nr. 10);
Dėl Kauno technologijos universiteto strategijos patvirtinimo (2012 m. sausio 27 d.
Nr. V7-T-0-1);
Dėl rektoriaus teikiamos Universiteto 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
(2012 m. kovo 29 d. Nr. 11);
Dėl pritarimo kreiptis į Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministeriją dėl valstybės nekilnojamo turto investavimo į Kauno technologijos universitetą ir įstatinio
kapitalo didinimo (2012 m. rugsėjo 20 d. Nr. 12);
Dėl „KTU – traukos centras“ krypčių tvirtinimo (2012 m. gruodžio 13 d. Nr. 13);
Dėl Tarybos darbo reglamento pakeitimo (2012 m. gruodžio 13 d. nr. 14);
Dėl Informacinių technologijų plėtros instituto likvidavimo tvirtinimo (2012 m.
gruodžio 13 d. Nr. 15);
Dėl patalpų Kaune, Laisvės al. 13, perdavimo pagal panaudos sutartį (2012 m. gruodžio 13 d. Nr. 16);
Dėl Kauno technologijos universiteto valorizacijos plano patvirtinimo (2012 m.
gruodžio 28 d. Nr. 17).
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