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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO SENATO SUDARYMO NUOSTATAI 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universiteto) senato (toliau – Senato) sudarymo 
nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Senato naujosios kadencijos narių skyrimo 2020 metais 
kvotas Universiteto akademiniams padaliniams, išeivijos mokslininkams ir pripažintiems 
menininkams1, Universiteto absolventams ir kituose institucijose dirbantiems mokslininkams. 
Taip pat reglamentuoja Senato narių sudarymo ir atšaukimo procedūras.  

2. Senatas – Universiteto kolegialaus akademinių reikalų valdymo organas – sudaromas 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu ir Vytauto Didžiojo universiteto 
statutu (toliau – Universiteto statutas). Senato sudarymas grindžiamas demokratijos, savivaldos, 
kompetencijos, kolegialumo, akademinės laisvės bei skaidrumo principais. 

 
II. SENATO NARIŲ KVOTOS  

 
3. Senatas yra sudaromas 5 metams iš 61–71 mokslininko, pripažinto menininko ir studento.  
4. Profesoriaus ir vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas einantys asmenys turi sudaryti ne 

mažiau kaip 25 procentus Senato narių. Docento ir vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas einantys 
asmenys turi sudaryti ne mažiau kaip 25 procentus Senato narių. 

5. Universiteto 2020 metų Senatas yra sudaromas iš 69 Senato narių juos paskirstant 
sekančiai: 

5.1. Visų studijų pakopų studentams Senate atstovauja 14 Universiteto studentų, kuriuos į 
Senatą skiria studentų atstovybė; 

5.2. Universiteto rektorius, trys prorektoriai ir du kancleriai skiriami pagal pareigas (iš viso 
6 nariai); 

5.3. Išeivijos mokslininkai ir pripažinti menininkai, aktyviai bendradarbiaujantys su 
Universitetu,  sudaro 2 Senato narius. 1 narį, turintį mokslininko ar pripažinto menininko statusą, 
deleguoja Rektorius, kitą 1 narį turintį mokslininko ar pripažinto menininko statusą deleguoja 
baigiančio kadenciją Senato pirmininkas; 

5.4. Universiteto absolventai ir kitose institucijose dirbantys mokslininkai sudaro 5 Senato 
narius. Po 1 Senato narį deleguoja Švietimo akademija ir Žemės ūkio akademija. Kiti 3 Senato 
nariai išrenkami jungtiniuose fakultetų tarybų posėdžiuose  pagal šias mokslo sritis: 

5.4.1. Humanitariniai mokslai ir menai: Humanitarinių mokslų fakultetas, Užsienio kalbų 
institutas, Katalikų teologijos fakultetas, Menų fakultetas, Muzikos akademija; 

5.4.2. Socialiniai mokslai: Teisės fakultetas, Socialinių mokslų fakultetas, Ekonomikos ir 
vadybos fakultetas, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, Inovatyvių studijų institutas; 

5.4.3. Fiziniai mokslai: Informatikos fakultetas, Gamtos mokslų fakultetas, Botanikos sodas. 
5.5. Universiteto akademinės bendruomenės nariai, atstovaujantys Švietimo akademijai, 

Žemės ūkio akademijai ir kitiems Universiteto akademiniams padaliniams, lygaus atstovavimo 

 
1 Pripažintas menininkas yra kūrėjas arba meno kūrinių atlikėjas, kurio kūrybinę veiklą apibūdina menui ir kultūrai 
ypač reikšmingi kūriniai, įgyvendinti Lietuvoje arba (ir) užsienyje, pelnę platų visuomenės ir meno specialistų 
pripažinimą, įvertinti prestižinėmis tarptautinėmis arba nacionalinėmis premijomis bei kitokiais aukštais 
apdovanojimais, arba (ir) kuris yra išugdę pasižymėjusių menininkų ir turintis mokslo laipsnį arba pedagoginį vardą 
(docento, profesoriaus) 



principu pagal akademinio personalo skaičių2. Universiteto akademiniai padaliniai Senate 
atstovaujami pariteto principu. Universiteto akademinių padalinių kvotos nurodytos šios tvarkos 1 
priede. 

 
III. KANDIDATŲ Į SENATO NARIUS KĖLIMAS IR SENATO NARIŲ 

RINKIMAI 
 

6. Kandidatus į Senato narius Universiteto akademinio padalinio, iš kurio renkamas Senato 
narys, tarybai gali siūlyti tik to padalinio bendruomenės nariai. Savo kandidatūrą gali kelti ir pats 
dėstytojas ar mokslo darbuotojas. Tokiu atveju to Universiteto akademinio padalinio tarybai 
pateikiamas atitinkamas prašymas. 

7. Senato nariai renkami Universiteto akademinio padalinio taryboje vadovaujantis 
Universiteto akademinių padalinių nuostatais ir jų tarybų veiklos reglamentais. 

8. Senatas gali būti papildomas kadencijos metu, kai: 
8.1. įsteigiamas naujas Universiteto akademinis padalinys, vadovaujantis Universiteto 

statute įtvirtintais Senato sudarymo principais ir neviršijant šių nuostatų 3 punkte nustatyto 
didžiausio Senato narių skaičiaus; 

8.2. Universiteto  akademinio padalinio atstovas (Senato narys) nutraukia darbo santykius 
su Universitetu; 

8.3. Senato narys atsistatydina iš pareigų; 
8.4. Universiteto padalinys, studentų atstovybė ar kitas Senato narį paskyręs aš išrinkęs 

asmuo atšaukia savo išrinktą ar paskirtą Senato narį. 
 
 VI. NAUJOS SUDĖTIES (KADENCIJOS) SENATO SUFORMAVIMAS  

 
9. Fakultetų ir Akademijų tarybų pirmininkai, Jungtinių fakultetų tarybų posėdžių 

pirmininkai, Bendruomenės susirinkimo pirmininkai, Studentų atstovybės prezidentas atitinkamų 
susirinkimų protokolų išrašus apie rinkimų būdu paskirtus Senato narius per 2 darbo dienas po 
posėdžių ar susirinkimų įteikia Universiteto rektoriui.  

10. Universiteto rektorius bendrą naujos sudėties (kadencijos) Senato narių vardinį sąrašą 
paskelbia Universiteto interneto svetainėje. Naujos sudėties (kadencijos) Senato narius į pirmąjį 
posėdį Universiteto rektorius kviečia ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.  

11. Naujos kadencijos Senato pirmajam posėdžiui pirmininkauja vyriausias pagal amžių 
naujos kadencijos Senato narys. Pirmame posėdyje yra sudaroma komisija Senato darbo 
reglamentui parengti.  

12. Senato narių kadencija pradedama skaičiuoti nuo Senato pirmojo posėdžio datos.  
 

________________________________ 

 

 

 
2 Akademinio personalo skaičius nustatomas pagal akademinio personalo etatų skaičių, išskyrus projektuose 
dirbančius asmenis, 2020-09-15 datai. 


