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DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO (MENO) DARBUOTOJŲ DALYVAVIMO VILNIAUS 

UNIVERSITETO AKADEMINĖJE VEIKLOJE PAGAL MAINŲ AR 

BENDRADARBIAVIMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų dalyvavimo Vilniaus universiteto (toliau – 

Universiteto) akademinėje veikloje pagal mainų ar bendradarbiavimo programas tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) nustato kitų Lietuvos ar užsienio institucijų dėstytojų ir mokslo (meno) 

darbuotojų, kurie nėra Universiteto statuto (toliau – Statutas) 18 straipsnyje numatyti kviestiniai 

dėstytojai ar mokslo (meno) darbuotojai ir su kuriais nėra sudaroma darbo sutartis, dalyvaujančių 

Universiteto akademinėje veikloje pagal mainų ar bendradarbiavimo programas, statusą, 

dalyvavimo Universiteto akademinėje veikloje bendrąsias sąlygas ir tvarką. 

2. Apraše naudojamos sąvokos: 

2.1. Su Universitetu bendradarbiaujantis mokslininkas/tyrėjas Adjunktas (toliau – adjunktas) – 

kitos Lietuvos ar užsienio institucijos dėstytojas ar mokslo (meno) darbuotojas, kuris nėra 

Statuto 18 straipsnyje numatytas kviestinis dėstytojas ar mokslo (meno) darbuotojas ir su 

kuriuo nėra sudaroma darbo sutartis, dalyvaujantis Universiteto akademinėje veikloje pagal 

mainų ar bendradarbiavimo programas; 

2.2. kitos Apraše naudojamos sąvokos atitinka Statute naudojamas sąvokas. 

 

II. DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO (MENO) DARBUOTOJŲ DALYVAVIMO 

UNIVERSITETO AKADEMINĖJE VEIKLOJE BENDROSIOS SĄLYGOS IR 

TVARKA  

3. Adjunktų dalyvavimas Universiteto akademinėje veikloje gali vykti mainų ar 

bendradarbiavimo programų pagrindu. Tam gali būti sudaroma institucinė (bendra Universiteto) 

arba Universiteto tam tikro padalinio mainų ar bendradarbiavimo programa su atitinkama 

institucija, jos padaliniu arba konkrečiu dėstytoju ir (arba) mokslo (meno) darbuotoju. Darbo 

sutartis su adjunktu nėra sudaroma. 

4. Adjunkto dalyvavimo Universiteto akademinėje veikloje faktas įforminamas Universiteto 

rektoriaus (toliau – Rektoriaus) įsakymu. Duomenys apie tokį dėstytoją ar mokslo (meno) 

darbuotoją kaupiami ir administruojami personalo valdymui skirtoje informacinėje sistemoje. 

5. Su adjunktu sudaroma Rektoriaus arba jo įgalioto prorektoriaus patvirtintos formos sutartis 

dėl dalyvavimo Universiteto akademinėje veikloje (toliau – Sutartis). Sutartyje detalizuojamos 

Dėstytojo ar mokslo (meno) darbuotojo dalyvavimo Universiteto akademinėje veikloje sąlygos ir be 

kita ko nustatomos adjunkto pareigos Universitetui. 

6. Sprendimą adjunkto pakvietimo dalyvauti Universiteto akademinėje veikloje priima 

kamieninio akademinio padalinio arba jo šakinio padalinio vadovas. Sutartį su adjunktu sudaro 

Rektorius kamieninio akademinio padalinio arba jo šakinio padalinio vadovo teikimu.  



7.  Adjunktai mainų programos, bendradarbiavimo sutarties galiojimo ir vizito Universitete 

laikotarpiu turi teisę: 

7.1. naudotis Universiteto bibliotekos ir informacinėmis paslaugomis bei kita Universiteto 

infrastruktūra Universiteto darbuotojų sąlygomis; 

7.2. mokslinių publikacijų afiliacijoje nurodyti Universitetą, jei publikaciją spaudai 

rekomendavo Universiteto kamieninis akademinis arba jo šakinis padalinys ir publikacija 

parengta mainų, bendradarbiavimo programos ar vizito metu ar remiantis jos  metu gautais 

rezultatais; 

7.3. esant galimybėms, gauti kompensaciją kelionės, pragyvenimo išlaidoms padengti. 

7.4. savanoriškai dalyvauti kamieninio akademinio padalinio, su kuriuo bendradarbiauja, 

mokslinėje, pedagoginėje ir (ar) kūrybinėje veikloje. 

 

8. Universiteto sutartyse su kitomis institucijomis, pagal kurias vykdomi mainai ar 

bendradarbiavimas, ir Universiteto kamieninių akademinių padalinių aktuose, jų susitarimuose su 

kitomis (ne Universiteto) institucijomis gali būti numatytos ir kitos adjunktų dalyvavimo 

Universiteto akademinėje veikloje sąlygos ir tvarka. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

9. Šio Aprašo nuostatos laikytinos sudėtine Universiteto Mokslo, meno veiklos ir studijų 

reguliamino dalimi.  

10. Aprašo nuostatos keičiamos, papildomos ar naikinamos Senato nutarimu. 

11. Šį aprašą įgyvendinantys teisės aktai tvirtinami rektoriaus ar jo įgalioto prorektoriaus 

įsakymu. 

 

 

 

 


