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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO SENATO SUDARYMO NUOSTATAI 

 
1. Senatas sudaromas 5 metams iš 45–60 mokslininkų, pripažintų menininkų ir studentų. Ne mažiau 
kaip pusę Senato narių turi sudaryti mokslininkai bei pripažinti menininkai. 
 
2. Universiteto Senatas sudaromas šia tvarka: 

2.1. Kiekvienam fakultetui Senate atstovauja 3 šio fakulteto mokslininkai ar pripažinti 
menininkai: ne mažiau kaip 1 iš jų turi eiti profesoriaus ir (arba) vyriausiojo mokslo darbuotojo 
pareigas; ne mažiau kaip 1 iš jų turi eiti docento ir (arba) vyresniojo mokslo darbuotojo 
pareigas. Atstovus į Senatą renka fakulteto taryba.  
 
2.2. Užsienio kalbų centrui  Senate atstovauja 2 mokslininkai, iš kurių: 1 turi eiti profesoriaus ir 
(arba) vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas; 1 turi eiti docento ir (arba) vyresniojo mokslo 
darbuotojo pareigas. Atstovus į Senatą renka Užsienio kalbų centro taryba.  
  
2.3. VDU botanikos sodui Senate atstovauja 2 mokslininkai, iš kurių: 1 turi eiti profesoriaus ir 
(arba) vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas; 1 turi eiti docento ir (arba) vyresniojo mokslo 
darbuotojo pareigas. Atstovus į Senatą renka VDU botanikos sodo taryba.  
 
2.4. Išeivijos mokslininkams ir (arba) pripažintiems menininkams Senate atstovauja 3 nariai 
pagal šias mokslo sritis: biomedicininiai ir fiziniai mokslai; humanitariniai mokslai ir menai; 
socialiniai mokslai. Kai tai pačiai mokslo sričiai priklauso keli fakultetai, atstovas į Senatą 
renkamas jungtiniame šių fakultetų tarybų posėdyje. 
 
2.5. Universiteto studentams Senate atstovauja 12 narių iš visų trijų studijų pakopų. Studentų 
atstovus į Senatą deleguoja Universiteto Studentų atstovybė. 
 
2.6. Universiteto absolventams ir kitose institucijose dirbantiems mokslininkams Senate 
atstovauja 2 nariai. 1 absolventą, turintį mokslininko ar pripažinto menininko statusą, deleguoja 
Rektorius, kitoje institucijoje dirbantį 1 mokslininką ar pripažintą menininką deleguoja 
baigiančio kadenciją Senato pirmininkas. 
 
2.7. Universiteto Rektorius ir prorektoriai yra Senato nariai pagal pareigas. 

 
3. Senatas gali būti papildomas kadencijos metu, kai: 

3.1. Įkuriamas naujas fakultetas arba jam prilygintas akademinis padalinys. 
3.2. Fakulteto arba jam prilyginto akademinio padalinio atstovas nutraukia santykius su 
Universitetu. 
3.3. Senato narys atsisako šių pareigų. 
3.4. Universiteto padalinys ar studentų atstovybė atšaukia savo išrinktą ar paskirtą Senato narį. 

 
4. Pirmajam naujai išrinkto Senato posėdžiui pirmininkauja vyriausias amžiumi Senato narys. 
 
Pastaba: Mokslininkas yra asmuo, turintis mokslo laipsnį arba pedagoginį vardą (docento, 
profesoriaus). Pripažintas menininkas yra asmuo, išrinktas viešo konkurso būdu eiti docento arba 
profesoriaus pareigas. 
 
 


