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Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 33 straipsnio 1 dalies 28 punktu ir 28 straipsnio 

5 dalimi bei atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto rektoriaus 2021 m. gegužės 13 d. teikimą Nr. 

RTK-31 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. S-2017-4-5 „Dėl 

Filosofijos fakulteto nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“, atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto 

Filosofijos fakulteto tarybos 2021 m. balandžio 21 d. posėdžio nutarimą (protokolo Nr. 250000-TP-

7) ir Vilniaus universiteto senato Kokybės ir plėtros komiteto 2021 m. gegužės 11 d. posėdžio 

nutarimą (protokolo Nr. (1.10 E) 15900-KT-76), Vilniaus universiteto senatas  

n u t a r i a  pakeisti Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto nuostatus, patvirtintus Vilniaus 

universiteto senato 2017 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. S-2017-4-5 „Dėl Filosofijos fakulteto 

nuostatų tvirtinimo“: 

1. pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„8. Fakulteto struktūrą sudaro valdymo organai (Taryba ir Dekanas) bei šiuose Nuostatuose 

numatyti vidiniai organizaciniai dariniai – šakiniai akademiniai padaliniai, šakiniai neakademiniai 

padaliniai ir administracinio padalinio teisių neturintys vidiniai akademiniai dariniai. Fakulteto 

šakinių neakademinių padalinių sąrašas tvirtinamas ir keičiamas Rektoriaus įsakymu. Fakulteto 

veiklos planui įgyvendinti, Fakultete gali būti steigiami šakiniai akademiniai sui generis padaliniai, 

kurie vidinėje struktūroje gali turėti akademinius ir neakademinius darinius“; 

2. pakeisti papunktį 23.14 ir jį išdėstyti taip: 

„23.14. Dekano teikimu priima sprendimą teikti siūlymą Rektoriui dėl šakinių neakademinių 

padalinių steigimo ir likvidavimo; Dekano teikimu svarsto ir tvirtina šakinių neakademinių padalinių 

nuostatus;“; 

3. pakeisti papunktį 23.19 ir jį išdėstyti taip: 

„23.19. šakinių akademinių padalinių siūlymu, Dekano teikimu tvirtina Fakultete 

įgyvendinamų studijų programų komitetų sudėtį ir jų pirmininkus;“; 

4. pakeisti papunktį 36.11 ir jį išdėstyti taip: 

„36.11. teikia siūlymus Tarybai dėl šakinių neakademinių padalinių steigimo, likvidavimo ir 

jų nuostatų tvirtinimo; Tarybai pritarus, siūlo Rektoriui steigti ir likviduoti atitinkamus padalinius;“; 

5. papildyti punktu 411: 

„411. Fakulteto veiklos planui įgyvendinti gali būti steigiami ir šakiniai akademiniai sui 

generis padaliniai (institutai), jų veiklai mutatis mutandis taikant šių Nuostatų 23.10–23.12, 36.7, 

36.9, 36.17 papunkčius ir 18, 38, 41–46, 54, 56, 57 punktus ir netaikant šių Nuostatų 23.5 papunkčio 

ir 47–53, 55 punktų. Šakinius akademinius sui generis padalinius steigia ir likviduoja Dekano teikimu 

Taryba, kuri tvirtina ir šių padalinių nuostatus bei veiklos planus. Šakinio akademinio sui generis 

padalinio nuostatuose turi būti nustatyta šakinio akademinio sui generis padalinio vadovo išrinkimo 

arba paskyrimo tvarka, kadencijos trukmė, įgaliojimų pasibaigimo pagrindai, atskaitomybė, 

funkcijos, vidinių organizacinių darinių statusas, jų sudarymo ir likvidavimo tvarka.“; 

6. pakeisti 43 punktą ir jį išdėstyti taip: 
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„43. Fakultete veikia penki šakiniai akademiniai padaliniai: Azijos ir transkultūrinių studijų 

institutas (angl. Institute of Asian and Transcultural Studies), Filosofijos institutas (angl. Institute 

of Philosophy), Psichologijos institutas (angl. Institute of Psychology), Sociologijos ir socialinio 

darbo institutas (angl. Institute of Sociology and Social Work) ir šakinis akademinis sui generis 

padalinys – Ugdymo mokslų institutas (angl. Institute of Educational Sciences). “; 

7. pakeisti punktą 57 ir jį išdėstyti taip: 

„57. Institutuose gali veikti tik administracinio padalinio statuso neturintys, veikiantys lygiais 

pagrindais organizaciniai akademiniai dariniai: katedros, mokslo centrai, laboratorijos ir kt. 

Šakiniuose akademiniuose sui generis padaliniuose gali būti steigiami ir neakademiniai vidiniai 

dariniai, galintys turėti administracinio padalinio statusą.“; 

8. pakeisti 63 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„63. Moksliniams tyrimams organizuoti ir vykdyti Institute sudaromi administracinio 

padalinio teisių neturintys organizaciniai akademiniai dariniai (katedros, centrai, laboratorijos, 

mokslinės teminės grupės ir kt.) (toliau – Dariniai). Teisę inicijuoti naujo Darinio sudarymą turi 

Instituto direktorius arba pavieniai mokslininkai.“; 

9. pakeisti 65 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„65. Darinių, neturinčių administracinio padalinio teisių, vadovų pareigos nelaikomos 

pareigybėmis. Darinių veiklą reglamentuoja Institutų nuostatai.“; 

10. pripažinti netekusiu galios IX skyrių. 
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