Tarybos narių įsipareigojimo Vilniaus universitetui prisiėmimo ceremonijos tvarka
Ceremonijos vieta: Tarybos narių įsipareigojimo Universitetui ceremonija vyksta iškilmingo Senato
posėdžio metu (pvz., Mažojoje auloje ar Teatro salėje). Iškilmingą posėdį šaukia Senato pirmininkas.
Informacija apie posėdžio datą, vietą ir laiką yra išsiunčiama dalyviams ir skelbiama bendruomenei.
Ceremonijos laikas: iškilmingas Senato posėdis šaukiamas paskelbus naujos kadencijos Tarybos
sudėtį. Tarybos kadencijos laikotarpiu naujai išrinktas Tarybos narys įsipareigojimo tekstą perskaito ir
pasirašo eilinio Senato posėdžio, vykstančio po jo išrinkimo, metu.
Ceremonijos dalyviai: rektorius, Senato pirmininkas, prorektoriai, fakultetų dekanai, institutų
direktoriai, Senato nariai, išrinktos Tarybos nariai, visi Universiteto bendruomenės nariai, Universiteto
ceremonmeisteris.
Dalyvių vietos: ant pakylos statomas stalas ir dvi kėdės. Rektorius sėdi Senato pirmininkui iš dešinės.
Pirmoje salės eilėje sėdi išrinktos Tarybos nariai, už jų, numatytose vietose, prorektoriai, dekanai,
institutų direktoriai, Senato nariai. Likusios vietos skiriamos kitiems dalyviams.
Apranga: rektorius, Senato pirmininkas, dekanai vilki togas, likusieji ceremonijos dalyviai – oficialią
aprangą.
Įsipareigojimo dokumentas: Tarybos nario įsipareigojimo tekstas parašytas ant atskiro lapo
kiekvienam Tarybos nariui. Dokumente turi būti: universiteto herbas, antraštė, vardinis Tarybos nario
įsipareigojimo tekstas, parašo vieta ir data (posėdžio data). Visi įsipareigojimo dokumentai sudedami į
aplanką (abėcėlės tvarka), kurį prieš ceremoniją ceremonmeisteris padeda ant stalo prie Senato
pirmininko.
Atsakingi už ceremoniją: Universiteto Informacijos ir ryšių su visuomene skyrius, rektoriaus šiai
ceremonijai paskirtas ceremonmeisteris.
.
Ceremonijos eiga:
1. Prorektoriai, dekanai, institutų direktoriai, Senato nariai, Tarybos nariai, kiti dalyviai susirenka
iškilmingo posėdžio vietoje.
2. Ceremonmeisteris praneša: „Prašom atsistoti. Įeina Vilniaus universiteto rektorius“. Įeina rektorius
ir Senato pirmininkas ir užima jiems paruoštas vietas.
3. Senato pirmininkas pasveikina susirinkusius ir pakviečia atsisėsti.
4. Senato pirmininkas skelbia Tarybos narių įsipareigojimo Vilniaus universitetui ceremonijos pradžią.
5. Ceremonmeisteris kviečia visus atsistoti ir sugiedoti Gaudeamus igitur (tris pagrindinius stulpelius).
Visi atsisėda.
6. Senato pirmininkas pradeda iškilmingą procedūrą, atsisėdęs kviečia abėcėlės tvarka Tarybos narį.
Perskaitęs Tarybos nario pavardę, Senato pirmininkas perduoda įsipareigojimo dokumentą
ceremonmeisteriui.
7. Pakviestasis narys prieina prie ceremonmeisterio, paima įsipareigojimo dokumentą, iš tribūnos
iškilmingai jį perskaito ir pasirašo (jei Tarybos narys neteisingai perskaito tekstą Senato pirmininkas
prašo jį pakartoti). Pasirašytą dokumentą Tarybos narys paduoda Senato pirmininkui. Senato
pirmininkas atsistojęs priima dokumentą. Tarybos narys grįžta į savo vietą. Tą pačią procedūrą atlieka
visi Tarybos nariai.

8. Senato pirmininkui priėmus visų Tarybos narių įsipareigojimus, ceremonmeisteris kviečia Senato
pirmininką sakyti sveikinimo kalbą.
9. Tarybos narius sveikina Senato pirmininkas.
10. Ceremonmeisteris kviečia rektorių sakyti sveikinimo kalbos.
11. Tarybos narius sveikina rektorius.
12. Ceremonmeisteris kviečia visus atsistoti ir sugiedoti Lietuvos himną.
13. Senato pirmininkas stovėdamas skelbia: „Iškilmingas Senato posėdis, skirtas priimti Tarybos narių
įsipareigojimus Vilniaus universitetui baigtas“.
14. Ceremonmeisteris skelbia: „Prašom atsistoti. Išeina Vilniaus universiteto rektorius“.

