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Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 33 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 34 straipsnio 7 

dalimi ir atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto senato Kokybės ir plėtros komiteto 2022 m. sausio  

11 d. nutarimą (protokolo Nr. (1.10 E) 15900-KT-7), Mokslo komiteto 2022 m. vasario 8 d. nutarimą 

(protokolo Nr. (1.9 E) 11500-KT-42) ir Studijų komiteto 2022 m. sausio 11 d. nutarimą (protokolo 

Nr. (1.8 E) 11500-KT-6), Vilniaus universiteto senatas n u t a r i a : 

1. Pakeisti Vilniaus universiteto senato narių rinkimų tvarkos aprašą, patvirtintą Vilniaus 

universiteto senato 2014 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. S-2014-3-9 „Dėl Vilniaus universiteto senato 

narių rinkimo tvarkos patvirtinimo“ (Vilniaus universiteto senato 2021 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 

SPN-9 redakcija) (toliau – Aprašas): 

1.1. pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„1. Vilniaus universiteto senato narių rinkimų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato 

Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) senato (toliau – Senatas) narių, atstovaujančių 

socialinių, humanitarinių mokslų ir menų bei medicinos ir sveikatos, gamtos ir technologijos mokslų 

sritims, rinkimų tvarką.“; 

1.2. pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„32. 36 Senato nariai išrenkami Padaliniuose Rinkėjams balsuojant už konkrečiame Padalinyje 

iškeltus kandidatus. Konkretus kiekviename Padalinyje renkamų Senato narių skaičius nustatomas 

Senato nutarimu.“; 

1.3. pakeisti 39 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„39. Nustačiusi, kad į Senatą neišrinkta bent 18 profesorių ir vyriausiųjų mokslo (meno) 

darbuotojų, Centrinė rinkimų komisija savo sprendimu Senato nariais registruoja trūkstamą skaičių 

didžiausią procentinę dalį Padalinio Rinkėjų balsų (skaičiuojant visų Padalinių kandidatų į Senato 

narius surinktus balsus) surinkusių profesorių ir vyriausiųjų mokslo (meno) darbuotojų, Padalinių 

rinkimų komisijų nelaikomų išrinktais į Senatą (bet ne daugiau nei vieną nuo Padalinio), ir jais 

pakeičia atitinkamą skaičių mažiausią procentinę dalį padalinio Rinkėjų balsų surinkusių tuose 

Padaliniuose išrinktų ne profesorių ir vyriausiųjų mokslo (meno) darbuotojų (ne daugiau nei po vieną 

nuo Padalinio).“ 

1.4. Pakeisti 40 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„40. Centrinei rinkimų komisijai nustačius, kad į Senatą neišrinkti bent 8 docentai ir vyresnieji 

mokslo (meno) darbuotojai, Centrinė rinkimų komisija savo sprendimu Senato nariais registruoja 

trūkstamą skaičių didžiausią procentinę dalį Padalinio Rinkėjų balsų (skaičiuojant visų Padalinių 

kandidatų į Senato narius surinktus balsus) surinkusių docentų ir vyresniųjų mokslo (meno) 

darbuotojų, Padalinių rinkimų komisijų nelaikomų išrinktais į Senatą, ir jais pakeičia atitinkamą 

skaičių mažiausią procentinę dalį Padalinio rinkėjų balsų surinkusių tuose Padaliniuose išrinktų ne 

docentų ir vyresniųjų mokslo (meno) darbuotojų (ne daugiau nei po vieną nuo Padalinio)“. 
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2. Nustatyti, kad: 

2.1. naujos kadencijos Vilniaus universiteto senato (toliau – Senatas) narių skaičius yra 46: 

36 kamieninių akademinių padalinių atstovai, 9 studentų paskirti (išrinkti) atstovai ir Vilniaus 

universiteto rektorius (narys pagal pareigas); 

2.2. socialinių, humanitarinių mokslų ir menų sritims atstovauja 18 Senato narių,  medicinos 

ir sveikatos, gamtos ir technologijos mokslų sritims atstovauja 18 Senato narių: 

2.2.1. socialinių, humanitarinių mokslų ir menų sričių atstovai renkami šiuose kamieniniuose 

akademiniuose padaliniuose:  

2.2.1.1. Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete, Filologijos fakultete, Filosofijos 

fakultete, Istorijos fakultete, Kauno fakultete, Komunikacijos fakultete, Tarptautinių santykių ir 

politikos mokslų institute ir Teisės fakultete yra renkama po 2 Senato narius; 

2.2.1.2. sui generis kamieniniuose akademiniuose padaliniuose Šiaulių akademijoje ir Verslo 

mokykloje yra renkama po 1 Senato narį. 

2.2.2. medicinos ir sveikatos, gamtos ir technologijos mokslų sričių atstovai renkami šiuose 

kamieniniuose akademiniuose padaliniuose:  

2.2.2.1. Fizikos fakultete, Gyvybės mokslų centre ir Medicinos fakultete yra renkama po 4 

Senato narius; 

2.2.2.2. Chemijos ir geomokslų fakultete ir Matematikos ir informatikos fakultete yra 

renkama po 3 Senato narius.  

2.3. Vilniaus universiteto teisės aktuose nustatytus rinkėjams keliamus reikalavimus 

atitinkantys šio nutarimo 2.2 papunktyje neišvardytų padalinių darbuotojai Vilniaus universiteto 

centrinės rinkimų komisijos sprendimu įrašomi į šio nutarimo 2.2 papunktyje išvardytų kamieninių 

akademinių padalinių rinkėjų sąrašus. 

2.4. tuo atveju, kai atsižvelgiant į COVID-19 (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmę, taip 

pat esant paskelbtai ekstremaliajai situacijai ar karantinui balsavimas Senato rinkimuose šio nutarimo 

1 punkte nurodyto Aprašo V skyriuje nustatyta tvarka taptų itin sudėtingas ar neįmanomas, 

balsavimas Senato sprendimu gali būti vykdomas elektroniniu būdu mutatis mutandis taikant Aprašo 

nuostatas.  
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