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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO  

SENATO MOKSLO KOMITETO  
NUOSTATAI 

 
Vytauto Didžiojo universiteto Senato Mokslo komitetas (toliau – Mokslo komitetas) yra 

Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universiteto) Senato nuolatinis komitetas Senato 
svarstomiems nutarimų projektams ar kitiems dokumentams nagrinėti ir rengti, įvairiems 
klausimams svarstyti ir apie juos teikti nuomonę. 

 
I. MOKSLO KOMITETAS 

 
1. Mokslo komitetas sudaromas iš Senato narių (išskyrus Senato pirmininką ir rektorių) vienai 

Senato kadencijai. 
2. Mokslo komitetą sudaro Senato nariai, atstovaujantys akademijoms, fakultetams ir jiems 

prilygintiems akademiniams padaliniams bei studentams. 
3. Mokslo komitetas gali būti papildytas kadencijos metu, kai: 

3.1. Senatas papildomas naujais nariais; 
3.2. Senato narys atsisako Senato nario pareigų; 
3.3. Mokslo komiteto narys atsisako šių pareigų. 

4. Mokslo komiteto sudarymo tvarką nustato Universiteto Senato darbo reglamentas ir šie 
nuostatai. 

5. Mokslo komiteto pirmininką slaptu balsavimu renka Mokslo komiteto nariai per pirmąjį 
susirinkimą. Pirmininko kandidatūrą siūlo Mokslo komiteto nariai. Mokslo komiteto pirmininkas 
renkamas tik gavus jo sutikimą kandidatuoti. 

6. Mokslo komiteto pirmininkas siūlo pavaduotoją ir sekretorių iš Mokslo komiteto narių. 
Komiteto primininko pavaduotojas ir sekretorius gali atsisakyti būti paskirti į šias pareigas. 

7. Mokslo komiteto veikla reglamentuojama Universiteto Statuto, Senato darbo reglamento ir 
Mokslo komiteto nuostatų. 

 
II. MOKSLO KOMITETO VEIKLA 

 
8. Mokslo komitetas atlieka šias funkcijas: 

8.1. Svarsto ir teikia siūlymus Senatui dėl Universiteto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
(socialinės, kultūrinės) plėtros, meno bei kitokių programų (mokslo klasterių), taip pat teikia 



 

 

pasiūlymus dėl šių programų (mokslo klasterių) finansavimo ir Universiteto struktūros pertvarkos, 
kuri reikalinga toms programoms įgyvendinti. 

8.2. Svarsto ir teikia siūlymus Senatui dėl atliktų mokslo tyrimų rezultatų, jų sklaidos, 
mokslo ir meno veiklos kokybės bei lygio. 

8.3. Svarsto ir teikia siūlymus Senatui dėl dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybinių 
kvalifikacinių reikalavimų, dėstytojų bei mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų eiti pareigas 
organizavimo tvarkos. 

8.4. Svarsto ir teikia siūlymus Senatui dėl pedagoginių profesoriaus ir docento vardų, 
profesoriaus ir rektoriaus emerito, partnerystės profesoriaus ir partnerystės docento vardų 
suteikimo. 

8.5. Svarsto ir teikia siūlymus Senatui dėl Universiteto garbės vardų Lietuvos ir užsienio 
valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus mokslui, menui ir kultūrai, Lietuvos valstybei bei 
Universitetui suteikimo. 

8.6. Svarsto ir teikia siūlymus Senatui dėl kandidatų kvalifikacinių reikalavimų atitikimo 
pareigoms užimti viešojo konkurso būdu. 

8.7. Svarsto ir teikia siūlymus Senatui dėl doktorantūros studijų organizavimo kokybės bei 
plėtros.  

8.8. Svarsto ir teikia siūlymus dėl Universiteto mokslo padalinių, klasterių steigimo, 
pertvarkymo ar jų likvidavimo. 

8.9. Teikia siūlymus, kaip paskatinti mokslinę veiklą, racionaliau panaudoti ir paskirstyti 
Vyriausybės skiriamas lėšas bei kitas į Universiteto biudžetą gautas lėšas moksliniams projektams 
įgyvendinti. 

8.10. Vertina mokslo darbų leidybą Universitete ir teikia pasiūlymus dėl leidybos 
organizavimo bei jos kokybės. 

8.11. Siūlo pasirašyti ar atmesti Universiteto bendradarbiavimo sutartis su kitomis Lietuvos 
ir užsienio mokslo institucijomis. 

8.12. Pagal savo kompetenciją rengia Senato nutarimų projektus, teikia pasiūlymus dėl 
Universiteto mokslininkų rengimo ir mokslinių tyrimų bazės bei mokslininkų darbo sąlygų 
gerinimo. 

8.13. Mokslo komitetas, parengęs Senato nutarimų projektus ar kitus su savo kompetencija 
susijusius dokumentus, numatomus įtraukti į Senato posėdžio darbotvarkę, ne vėliau kaip prieš 
savaitę iki Senato posėdžio pateikia juos Senato valdybai. 

8.14.  Svarsto ir teikia Senatui nutarimų projektus kitais mokslo klausimais. 
 

III. MOKSLO KOMITETO VALDYMAS 
 
9. Mokslo komiteto vadovybę sudaro pirmininkas, pavaduotojas ir sekretorius. 
10. Mokslo komiteto pirmininkas vadovauja komiteto darbui, atstovauja komitetui Senate, 

pirmininkauja komiteto posėdžiams. 
11. Komiteto pirmininko pavaduotojas atlieka pirmininko funkcijas, kai pirmininko nėra. Jeigu 

nėra nei pirmininko, nei pavaduotojo, pirmininkas laikinai gali paskirti kitą Mokslo komiteto narį 
atlikti pirmininko funkcijas, jam sutikus. 

12. Komiteto sekretorius tvarko posėdžių dokumentaciją, rengia ir kaupia protokolus, teikia jų 
išrašus Senatui ir Senato valdybai. 

13.  Komiteto pirmininkui atsistatydinus, taip pat atsistatydina pavaduotojas ir sekretorius. 
 



 

 

IV. MOKSLO KOMITETO DARBO ORGANIZAVIMAS 
  
14. Mokslo komiteto posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per semestrą, likus bent 

aštuonioms dienoms iki Senato posėdžio. 
15. Mokslo komiteto pirmininkas gali šaukti neeilinį Mokslo komiteto posėdį ne dažniau kaip 

vieną kartą per mėnesį. Šaukiant neeilinį posėdį komiteto nariams pranešama ne vėliau kaip prieš 
savaitę. 

16. Mokslo komiteto nutarimai priimami bendru sutarimu arba posėdyje dalyvaujančių narių 
balsų dauguma. Balsuojama atvirai. 

17. Visi Mokslo komiteto nariai apie artimiausią posėdį ir jo darbotvarkę informuojami 
elektroniniu paštu. 

18. Kreiptis į Mokslo komitetą su pasiūlymais dėl posėdžių darbotvarkės gali komiteto 
pirmininkas, komiteto nariai, Senato valdyba, akademijų, fakultetų tarybos ir Studentų atstovybė. 

19. Mokslo komiteto posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu. Tokiu atveju galioja balsavimas 
elektroniniu paštu ir nutarimai priimami visų Mokslo komiteto narių balsų dauguma. 
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