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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 2020 m. lapkričio 3 d. teikimą Nr. RTK-

71 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. S-2016-8-2 „Dėl Gyvybės 

mokslų centro įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“,  atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto 

Gyvybės mokslų centro tarybos 2020 m. spalio 27 d. posėdžio nutarimą (protokolo Nr. 600000-TP-

8) ir Vilniaus universiteto senato Kokybės ir plėtros komiteto 2020 m. lapkričio 3 d. posėdžio 

nutarimą (protokolo Nr. (1.10 E) 15900-KT-149), Vilniaus universiteto senatas  

n u t a r i a  pakeisti Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro nuostatus, patvirtintus 

Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. S-2016-8-2 „Dėl Gyvybės mokslų 

centro įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“: 

1. pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„7. Centro struktūrą sudaro jo valdymo organai (Taryba ir Direktorius) bei vidiniai 

organizaciniai dariniai - šakiniai akademiniai padaliniai, šakiniai neakademiniai padaliniai ir 

administracinio padalinio teisių neturintys vidiniai akademiniai dariniai. Centro šakinių 

neakademinių padalinių (išskyrus Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro doktorantūros 

mokyklą (toliau – Doktorantūros mokykla)) sąrašas tvirtinamas ir keičiamas Rektoriaus įsakymu. 

Centro strateginiam veiklos planui įgyvendinti, Centre gali būti steigiami ir šakiniai akademiniai sui 

generis padaliniai.“; 

2. pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„13. Centras kuria ir įgyvendina savo veiklos planą, kuriame numatyti prioritetai, jų 

įgyvendinimo priemonės, terminai, rodikliai, ištekliai ir už priemonių vykdymą atsakingi asmenys. 

Centro veiklos planas sudaromas penkeriems metams, vadovaujantis Universiteto strateginiu veiklos 

planu bei Centro tikslais ir uždaviniais.“; 

3. pakeisti 22.12 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„22.12. Direktoriaus teikimu svarsto siūlymus Rektoriui dėl šakinių neakademinių padalinių 

(išskyrus Doktorantūros mokyklą) steigimo ir likvidavimo; Direktoriaus teikimu svarsto ir tvirtina 

šakinių neakademinių padalinių nuostatus;“; 

4. pakeisti 22.16 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„22.16. siūlo Rektoriui tvirtinti mokslo krypties (-čių) doktorantūros komiteto (-ų) sudėtį (is) 

ir pirmininką (-us); 

5. pakeisti 22.18 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„22.18. Direktoriaus teikimu tvirtina Centro įgyvendinamų studijų programų komitetų sudėtį 

ir pirmininkus;“; 

6. pakeisti 35.10 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„35.10. teikia siūlymus Tarybai dėl šakinių neakademinių padalinių steigimo ir (arba) 

likvidavimo ir jų nuostatų tvirtinimo; Tarybai pritarus, siūlo Rektoriui steigti ir (arba) likviduoti 

tokius padalinius (išskyrus Doktorantūros mokyklą);“; 
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7. pakeisti 37 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„37. Centre sudaromas veiklos organizavimo klausimais Direktoriui patariantis nuolat 

veikiantis direktoratas. Į direktorato sudėtį privalomai įeina Direktoriaus pavaduotojai, Centro šakinių 

akademinių padalinių vadovai, Doktorantūros mokyklos vadovas, Universiteto studentų atstovybės 

padalinio Centre pirmininkas ir doktorantų atstovas. Direktorato veiklos forma – posėdžiai, šaukiami 

Direktoriaus sprendimu ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Direktorato posėdžiams pirmininkauja 

Direktorius arba jo paskirtas posėdžio pirmininkas.“; 

8. pakeisti 48 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„48. Šakinis neakademinis padalinys - Centro struktūrinis padalinys, teikiantis paslaugas, 

užtikrinančias akademinę Centro veiklą, ir (arba) atliekantis kitas neakademines Centro funkcijas. 

Šakinius neakademinius padalinius (išskyrus Doktorantūros mokyklą) steigia ir likviduoja Rektorius 

Direktoriaus teikimu.“; 

9. pakeisti 49 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„49. Šakinių neakademinių padalinių (išskyrus Doktorantūros mokyklą) vadovus skiria 

Rektorius Direktoriaus teikimu.“; 

10. papildyti 491 punktu: 

„491.  Doktorantūros mokykla yra Centro šakinis neakademinis padalinys. Doktorantūros 

mokyklą steigia ir likviduoja Taryba Direktoriaus teikimu, pritarus Universiteto mokslo 

prorektoriui.“; 

11. papildyti 492 punktu: 

„492. Centro strateginiam veiklos planui įgyvendinti gali būti steigiami ir šakiniai akademiniai 

sui generis padaliniai, jų veiklai mutatis mutandis taikant šių Nuostatų 22.9, 22.10, 22.13, 35.9, 35.11, 

35.18 papunkčius ir 37, 40, 42-44, 46 ir 47 punktus. Šakinius akademinius sui generis padalinius 

steigia ir likviduoja Direktoriaus teikimu Taryba, kuri tvirtina ir šio padalinio nuostatus bei veiklos 

planą arba investicinį projektą, kuriame numatyta ir šio padalinio veikla bei nurodyti finansavimo 

šaltiniai ir apimtys.“; 

12. pakeisti 53 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„53. Taryba nustato kiekybinius ir kokybinius reikalavimus Dariniui įkurti, remdamasi jo 

vadovo paskutinių penkerių metų veiklos rezultatais: mokslinių darbų tematikos aktualumą ir 

pripažinimą pagal aukščiausio lygio mokslinių publikacijų skaičių, gautas papildomo finansavimo 

lėšas pagal vykdomus projektus, mokslinę infrastruktūrą, jos palaikymo bei plėtros galimybes.“; 

13. pakeisti 54 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„54. Darinį įteisina Taryba šakinio akademinio padalinio vadovo teikimu, nurodydama vadovą 

ir narius. Dariniai naudoja lėšas savo funkcijoms įgyvendinti. Darinio vadovo pareigos nelaikomos 

pareigybėmis. Už šių pareigų vykdymą gali būti mokamas priedas Universiteto teisės aktų nustatyta 

tvarka.“; 

14. pakeisti 57 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„57. Pirmosios ir antrosios pakopų studijų programoms vadovauja ir už savo veiklą atsiskaito 

Tarybai studijų programų komitetai. Studijų programų komitetai sudaromi ir veikia Universiteto 

teisės aktų nustatyta tvarka. Studijų programos komitetui vadovauja pirmininkas, kuris už šį darbą 

gali gauti nustatytą priemoką prie tarnybinio atlyginimo. Studijų programų komitetai naudoja 

Tarybos patvirtintoje Centro pajamų ir išlaidų metinėje sąmatoje numatytas studijų lėšas, reikalingas 

studijų programoms įgyvendinti.“; 

15. pakeisti 58 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„58. Centro studijų programų komitetų pirmininkai, Studijų skyriaus vadovas, Universiteto 

studentų atstovybės padalinio Centre deleguotas asmuo sudaro Studijų kolegiją, patariančią 

Direktoriaus pavaduotojui studijų proceso valdymo klausimais. Studijų kolegijai vadovauja 

Direktoriaus pavaduotojas studijoms. Studijų kolegija organizuoja studijų kokybės užtikrinimo 

priemones, planuoja dėstytojų pedagoginį krūvį pagal Universitete nustatytą tvarką, derina Centro 

studijų programų komitetų poziciją dėl studijų valdymo efektyvumo ir kokybės. Studijų kolegija, 

kartu su Studijų skyriumi, yra atsakinga už studijų viešinimą ir darbą su moksleiviais. Studijų kolegija 

taip pat atlieka kitas studijų organizavimo nuostatuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas.“; 
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16. pakeisti 59 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„59. Už studijų proceso organizavimą ir operatyvinį valdymą yra atsakingas Studijų skyrius, 

kuriam vadovauja Studijų skyriaus vadovas. Studijų skyriaus tikslus, uždavinius, funkcijas ir 

atsakomybes reglamentuoja Tarybos patvirtinti Studijų skyriaus nuostatai.“ 

17. pakeisti 60 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„60. Trečiosios pakopos studijas koordinuoja ir administruoja Doktorantūros mokykla. 

Doktorantūros studijų mokslinį lygį užtikrina teisės aktų nustatyta tvarka sudaromi Rektoriaus 

tvirtinami mokslo krypties (-čių) doktorantūros komitetas (-ai) ir jo (-jų) pirmininkas (-ai). 

Doktorantūros mokyklos veikloje dalyvauja į ją įeinantys mokslo krypčių doktorantūros komitetai, 

doktorantai, doktorantūros studijų administratorius (-iai), taip gali būti kviečiami ir kitų institucijų 

atstovai. Doktorantūros mokyklos veiklai vadovauja vadovas, kurį ketverių metų kadencijai 

Universiteto mokslo prorektoriaus teikimu skiria Rektorius arba jo įgaliotas asmuo.“; 

18. pakeisti 65 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„65. Tarybos nustatyti atskaitymai iš šakinių akademinių padalinių lėšų gali būti naudojami 

tik bendroms Centro administracijos bei Centro veiklos plano įgyvendinimo reikmėms.“; 

19. pripažinti netekusiu galios IX skyrių. 
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