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MOKSLO, MENO VEIKLOS IR STUDIJŲ REGULIAMINO KONCEPCIJA  
 

 
1. Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) Mokslo, meno veiklos ir studijų reguliaminas 

(toliau – Reguliaminas) – sistemingas mokslo, meno veiklos ir studijų programų rengimo ir 
įgyvendinimo vadybos nuostatas įtvirtinančių ir kitus su mokslo, meno veikla ir studijomis 
Universitete susijusius santykius reguliuojančių teisės normų rinkinys. 

2. Reguliaminas kuriamas laipsniškai tvarkant ir sisteminant mokslo, meno veiklos ir studijų 
programų rengimo ir įgyvendinimo vadybos nuostatas ir kitus su mokslo, meno veikla ir 
studijomis Universitete susijusius santykius reguliuojančias teisės normas pagal visas pagrindines 
teisės normų sisteminimo formas – inkorporavimą, konsolidavimą ir kodifikavimą.  

3. Pirminė Reguliamino forma – galiojančių Universiteto teisės aktų (atskirų jų dalių), 
įtvirtinančių mokslo, meno veiklos ir studijų programų rengimo ir įgyvendinimo vadybos 
nuostatas ir reguliuojančių kitus su mokslo, meno veikla ir studijomis Universitete susijusius 
santykius, išdėstymas (inkorporavimas) rinkinyje pagal Senato patvirtintą teminę Reguliamino 
struktūrą, nekeičiant tų teisės aktų (atskirų jų dalių) formos ir turinio arba labai nedaug juos 
keičiant (pašalinant netekusios galios nuostatas, įtraukiant pakeitimus ir papildymus, ištaisant 
klaidas ir pan.). 

4. Antrinė Reguliamino forma – laipsniškas labiausiai savo turiniu susijusių į pirminę 
Reguliamino formą įtrauktų galiojančių Universiteto teisės aktų (atskirų jų dalių) jungimas 
(konsolidavimas), kai iš esmės nepakeitus teisinio reguliavimo turinio, bet panaikinus 
pasikartojančias, prieštaringas skirtingų teisės aktų nuostatas, sukuriami ir patvirtinami nauji 
stambesni (konsoliduoti) teisės aktai, išdėstant juos rinkinyje pagal Senato patvirtintą teminę 
Reguliamino struktūrą. 

5. Tretinė Reguliamino forma – mokslo, meno veiklos ir studijų programų rengimo ir 
įgyvendinimo vadybos nuostatas įtvirtinančių ir kitus su mokslo, meno veikla ir studijomis 
Universitete susijusius santykius reguliuojančių teisės normų kodifikavimas. Kodifikuojant iš 
esmės yra įvertinamos visos galiojančios teisės normos, pašalinamos pasenusios, prieštaraujančios 
bei sukuriamos kodifikavimo tikslams reikalingos naujos teisės normos. Visos atrinktos anksčiau 
galiojusios ir naujai sukurtos normos nuosekliai išdėstomos pagal Senato patvirtintą Reguliamino 
struktūrą viename vientisame teisės akte (kodekse). 

6. Pirminę ir antrinę Reguliamino formą sudarančius Universiteto teisės aktus tvirtina, keičia, 
pildo ar naikina Universiteto valdymo organai, kuriems atitinkamų santykių reguliavimas yra 
sudėtinė Statute nustatytos jų kompetencijos dalis. 

7. Reguliamino formų kūrimo darbams organizuoti Rektorius sudaro Reguliamino redakcinę 
komisiją (toliau – Komisija), kuri be kita ko yra atsakinga ir už pasiūlymų Senatui dėl 
Reguliamino koncepcijos ir struktūros tikslinimo teikimą.  

8. Komisijos nustatyta tvarka Reguliaminas skelbiamas Universiteto interneto tinklalapyje. 
Komisijos sprendimu kai kurie pirminę ir antrinę Reguliamino formą sudarantys ir tik Universiteto 
bendruomenės nariams skirti teisės aktai gali būti skelbiami tik Universiteto vidiniame tinklalapyje 
(intranete). Rektorius užtikrina reikalingas informacinių technologijų priemones bei 
žmogiškuosius išteklius Reguliamino tinkamam paskelbimui. 

9. Visas Reguliamino formas bei Reguliamino koncepcijos ir struktūros pakeitimus tvirtina 
Senatas. 
 
 
 


