
 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

SENATAS 

 

NUTARIMAS 

DĖL SUI GENERIS KAMIENINIO AKADEMINIO PADALINIO VILNIAUS 

UNIVERSITETO ŠIAULIŲ AKADEMIJOS ĮSTEIGIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 

 

 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 28 straipsnio 1 dalimi, 32 straipsnio 1 dalimi ir 

33 straipsnio 1 dalies 32 punktu, įgyvendindamas Vilniaus universiteto ir Šiaulių universiteto 2020 

m. gegužės 25 d. susitarimo dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos raidos plano 2021-2025 

metams ir Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdą plano, 

patvirtinto Vilniaus universiteto tarybos 2020 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. TPN-9 „Dėl Šiaulių 

universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdą plano patvirtinimo“, 

nuostatas bei atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto rektoriaus 2020 m. rugsėjo 3 d. teikimą Nr. RTK-

51 „Dėl sui generis kamieninio akademinio padalinio Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 

įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ ir Vilniaus universiteto senato Kokybės ir plėtros komiteto 2020 

m. rugsėjo 8 d. nutarimą (protokolo Nr. (1.10 E) 15900-KT-101), Vilniaus universiteto senatas 

n u t a r i a : 

1. Įsteigti Vilniaus universiteto Šiaulių akademiją – Vilniaus universiteto sui generis 

kamieninio akademinio padalinio statusą turintį vidinį organizacinį akademinį darinį. 

2. Patvirtinti Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos nuostatus (pridedama) (toliau – 

Nuostatai). 

3. Nustatyti, kad:  

3.1. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos veiklos pradžia yra 2021 m. sausio 1 d.; 

3.2. Nuostatai galioja iki 2025 m. gruodžio 31 d.; 

3.3. iki Nuostatuose nustatyta tvarka bus sudaryta Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 

(toliau – Akademija) taryba, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. balandžio 1 d., Nuostatuose nurodytas 

Akademijos tarybos funkcijas įgyvendina Nuostatuose nustatyta tvarka Vilniaus universiteto 

rektoriaus paskirtas Akademijos direktorius; 

3.4. iki kol Nuostatuose nustatyta tvarka bus sudarytos Akademijos akademinės etikos ir ginčų 

nagrinėjimo komisijos, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 1 d., Akademijos bendruomenės nariai, 

vadovaudamiesi Senato patvirtintais nuostatais, pareiškimus ir apeliacijas, kurias turėtų nagrinėti 

Akademijos akademinės etikos ir ginčų nagrinėjimo komisijos, gali teikti tiesiogiai atitinkamai 

Centrinei akademinės etikos komisijai ir Centrinei ginčų nagrinėjimo komisijai.   

4. Pavesti Vilniaus universiteto rektoriui: 

4.1. ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 31 d. pateikti tvirtinti Senato nutarimo dėl Akademijos 

tarybos narių, nurodytų Nuostatų 15.1-15.2 papunkčiuose, rinkimo ir atšaukimo tvarkos bendrųjų 

reikalavimų projektą; 

4.2. ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 1 d. patvirtinti Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 

šakinių neakademinių padalinių sąrašą ir darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašą.   
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