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VILNIAUS UNIVERSITETO  
ASOCIJUOTOJO  MOKSLININKO STATUSO  SUTEIKIMO   

TVARKOS APRAŠAS 
 

I. Bendrosios nuostatos 
 
1. Vilniaus universiteto asocijuotojo mokslininko (toliau – Universiteto asocijuotasis 

mokslininkas) statusas  gali būti suteikiamas Universiteto mokslininkui, atitinkančiam visas 
toliau išvardintas sąlygas: 
1.1. Universiteto mokslininkas ketina laikinai dirbti mokslinį darbą pagal darbo sutartį kitur, 
Lietuvoje ar užsienyje; 
1.2.  Universiteto mokslininkas ketina nutraukti darbo santykius su Universitetu;  
1.3. Universiteto mokslininkas ketina aktyviai palaikyti mokslinius ryšius su Universitetu. 

2. Mokslinių ryšių palaikymas suprantamas kaip parama Universitetui organizuojant, 
inicijuojant, padedant vykdyti mokslinį bendradarbiavimą su kitomis institucijomis; mokslin÷s 
publikacijos su Universiteto prieskyra; bendrų su Universitetu mokslinių projektų inicijavimas 
ir vykdymas ir pan.; 

3. Universiteto asocijuotojo mokslininko statusas suteikia asmeniui: 
3.1. teisę be konkurso grįžti į ankstesnes pareigas, jeigu tam pritaria Senatas, ir jas eiti iki 
nutrauktos kadencijos pabaigos. Į kadencijos laikotarpį įskaitomi ir laikotarpiai, kai buvo 
dirbta kitur; 
3.2. galimybę mokslinių publikacijų prieskyroje nurodyti Universitetą. 

4.   Senatas gali nepritarti Universiteto asocijuotojo mokslininko grįžimui į ankstesnes pareigas,   
jeigu susidaro šių nuostatų 15.1 – 15.2 punktuose numatytos aplinkyb÷s.  

 
II. Universiteto asocijuotojo mokslininko statuso suteikimas 
 

5.  Universiteto asocijuotojo mokslininko statusas gali būti suteikiamas terminuotai, bet ne 
ilgiau nei trys m÷nesiai iki mokslininko nutrauktos kadencijos Universitete pabaigos.  

6.  Universiteto asocijuotojo mokslininko statusą suteikia Senatas. 
7.  Kamieninio padalinio paraiška d÷l Universiteto asocijuotojo mokslininko statuso 

suteikimo teikiama Senatui, kol Universiteto mokslininkas dar n÷ra nutraukęs darbo 
santykių su Universitetu. 

8.   Paraišką sudaro: 
8.1. kamieninio padalinio tarybos prašymas  Senatui, kuriame turi būti nurodyta 
numatoma Universiteto asocijuotojo mokslininko statuso trukm÷, įmon÷, įstaiga ar 
organizacija, kurioje mokslininkas ketina laikinai dirbti ir numatomų mokslinių ryšių 
palaikymo būdai ar formos; 
8.2. motyvuotas Universiteto mokslininko prašymas suteikti jam Universiteto asocijuotojo 
mokslininko statusą, prašyme nurodant datą, iki kurios prašoma šį statusą suteikti; 
8.3. informacija apie Universiteto (mokslininko) numatomą į(si)darbinimą kitur;  
8.4. Universiteto ir mokslininko susitarimo, numatyto šio tvarkos aprašo 12 str., projektas; 
8.5. kita naudinga informacija ir dokumentai. 

9. Paraiška svarstoma Mokslo komitete. Mokslo komiteto išvada d÷l Universiteto 
asocijuotojo mokslininko statuso suteikimo teikiama Senatui.  

10. Universiteto asocijuotojo mokslininko statusas įsigalioja pasirašius mokslininko ir 
Universiteto susitarimą, numatytą šio tvarkos aprašo 13 str., ir gavus mokslininko 
į(si)darbinimo kitur  patvirtinančių dokumentų patvirtintus nuorašus.  



11. Senato sprendimu Universiteto asocijuotojo mokslininko statusas gali būti pratęstas, jei yra 
visos toliau išvardintos sąlygos: 

11.1. motyvuotas mokslininko prašymas; 
11.2. iki mokslininko nutrauktos kadencijos, kuriai jis buvo priimtas iki Universiteto 
asocijuotojo mokslininko statuso suteikimo, pabaigos yra likę ne mažiau kaip trys m÷nesiai; 
11.3. gautas kamieninio padalinio tarybos pritarimas ir Mokslo komiteto išvada. 

  12. Informacija ir Universiteto asocijuotojo  mokslininko vardo suteikimo,  pratęsimo ir kt. 
dokumentai teikiami, kaupiami ir saugomi Personalo direkcijoje.  

 
III. Universiteto ir mokslininko susitarimas d ÷l Universiteto asocijuotojo mokslininko statuso 
 

13. Senato sprendimo, kuriuo suteikiamas Universiteto asocijuotojo mokslininko statusas, 
pagrindu su mokslininku sudaromas rašytinis susitarimas (toliau – susitarimas), kuriame: 
13.1.Universitetas ir mokslininkas susitaria nutraukti darbo santykius šalių susitarimu 
(Lietuvos Respublikos darbo kodekso 125 str.); 
13.2.Universitetas įsipareigoja Universiteto asocijuotojo mokslininko prašymu, Senatui 
pritarus, be konkurso sudaryti su juo darbo sutartį ankstesn÷ms pareigoms iki nutrauktos 
kadencijos pabaigos, jeigu yra tenkinamas šio tvarkos aprašo 5 str. reikalavimas; 
13.3. mokslininkas prisiima konkrečius įsipareigojimus palaikyti su Universitetu mokslinius 
ryšius; 
13.4. nurodoma Universiteto asocijuotojo mokslininko statuso atsisakymo ir šio susitarimo 
nutraukimo tvarka bei šalių atsakomyb÷  nevykdant priimtų įsipareigojimų; 
13.5. numatomas susitarimo įsigaliojimas nuo mokslininko  įsidarbinimo numatytoje 
įmon÷je, įstaigoje ar organizacijoje nustatyta tvarka patvirtintų dokumentų nuorašų 
pateikimo Universitetui dienos; 
13.6. susitariama vienašališkai nutraukti šį susitarimą Universiteto asocijuotojo mokslininko 
iniciatyva arba Senato sprendimu susidarius šio tvarkos aprašo 15.1–15.2 str. numatytoms 
aplinkyb÷ms; 
13.7. kitos svarbios, Lietuvos Respublikos įstatymams ir Universiteto vidaus teis÷s aktams   
neprieštaraujančios nuostatos. 

14. Jei atsiranda susitarimo pažeidimų, nuostoliai, patirti taikant sankcijas Universitetui, 
padengiami  iš atitinkamo kamieninio padalinio l÷šų.  

 
IV. Universiteto asocijuotojo mokslininko statuso panaikinimas 

 
15. Asmeniui suteiktas Universiteto asocijuotojo mokslininko statusas Senato sprendimu gali 

būti panaikinamas, jeigu: 
15.1. asmens elgesys nesuderinamas su akademin÷s etikos normomis; 
15.2. asmuo pažeidžia susitarimo sąlygas; 
15.3.  asmens prašymu. 

 
 


