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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO
GINČŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS
NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – VDU) ginčų nagrinėjimo komisija (toliau – Komisija)
sprendžia ginčus tarp studento (studentų) ir administracijos, dėstytojų ar kitų darbuotojų dėl Mokslo ir
studijų įstatyme, VDU Statute, Studijų reguliamine ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų
įgyvendinimo, taip pat studento (studentų) akademinių pasiekimų vertinimo procedūrų laikymosi,
kurių nepavyko sureguliuoti administracine tvarka ar derybomis.
2. VDU ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Komisijos darbą ir
sprendimų priėmimo tvarką.
3. Nuostatus ir jų pakeitimus tvirtina VDU Senatas.
II. KOMISIJOS NARIŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA
4. Komisija susideda iš šešių narių: tris skiria rektorius, tris – VDU studentų atstovybės prezidentas.
Komisija sudaroma rektoriaus įsakymu.
5. Komisijos nariai skiriami dviejų metų laikotarpiui.
6. Komisijos narys gali būti atšaukiamas jį skyrusio asmens.
7. Komisijos nariui atsistatydinus ar jį atšaukus, jį skyręs asmuo paskiria kitą narį likusiam komisijos
darbo laikotarpiui.
III. KOMISIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
8. Komisijos nario pareigos:
8.1. Dalyvauti Komisijos posėdžiuose.
8.2. Objektyviai ir nešališkai spręsti ginčą.
8.3. Neatskleisti informacijos, susijusios su ginčo šalimis, taip pat Komisijos narių pozicijų.
9. Komisijos nario teisės:
9.1. Gauti visą informaciją, būtiną ginčui nagrinėti.
9.2. Komisijos posėdyje laisvai reikšti savo nuomonę bei pateikti kritiką.
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IV. PRAŠYMO KOMISIJAI PADAVIMO TVARKA
10. Studentas (studentai) turi teisę kreiptis į Komisiją su prašymu, skundu ar pranešimu (toliau –
Prašymu), jeigu jis (jie) yra nepatenkintas (nepatenkinti) rektoriaus ar jo įgalioto asmens, VDU
akademinių padalinių vadovų ar kitų darbuotojų atsakymu į rašytinį prašymą, skundą ar pranešimą dėl
teisės aktuose nustatytų jo (jų) teisių pažeidimų arba jeigu jis (jie) negavo atsakymo iš šių asmenų per
penkiolika darbo dienų.
11. Prašymo padavimo senaties terminas – dešimt darbo dienų nuo ginčo kilimo datos. Šis terminas
Komisijos gali būti atnaujintas dėl svarbių priežasčių.
12. Prašyme turi būti nurodoma ginče dalyvaujančių asmenų vardai, pavardės, aplinkybės, pagrindai ir
(ar) įrodymai, kuriais studentas (studentai) grindžia savo reikalavimus.
13. Prašymas paduodamas Komisijos sekretoriui.
V. KOMISIJOS DARBO TVARKA
14. Komisijos pirmininko pareigas kiekviename posėdyje paeiliui eina rektoriaus ir VDU studentų
atstovybės prezidento skirtas narys. Komisijos pirmininkas išrenkamas pradedant posėdį. Komisijos
pirmininko įgaliojimai trunka iki kito Komisijos posėdžio.
15. Komisijos darbui techniškai aptarnauti rektorius dviejų metų laikotarpiui skiria komisijos
sekretorių.
16. Komisijos sekretorius registruoja Prašymus, rengia medžiagą ginčo nagrinėjimui, praneša ginče
dalyvaujantiems asmenims apie ginčo nagrinėjimo laiką ir vietą bei pateikia jiems su ginču susijusią
medžiagą.
17. Komisijos posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo Prašymo
užregistravimo dienos. Prašymas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo jo
užregistravimo dienos.
18. Komisijos posėdžius šaukia Komisijos pirmininkas. Komisijos posėdžiai yra nevieši.
19. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja bent du rektoriaus ir bent du VDU studentų
atstovybės prezidento skirti nariai.
20. Komisijos posėdyje turi teisę dalyvauti ginčo šalys ar jų atstovai. Posėdyje dalyvaujantys asmenys
Komisijos pirmininko nustatyta tvarka išdėsto savo nuomonę dėl ginčo esmės. Posėdyje
dalyvaujantiems asmenims klausimus gali užduoti Komisijos nariai bei ginčo šalys.
21. Komisijos sprendimai priimami bendru sutarimu.
22. Komisijos sprendimas paskelbiamas posėdyje dalyvaujantiems asmenims ir įrašomas į Komisijos
posėdžio protokolą.
23. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas, nariai, sekretorius. Protokolo išrašas su jame įrašytu
Komisijos sprendimu ne vėliau kaip kitą darbo dieną pateikiamas ginčo šalims ir rektoriui.
_____________________________
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