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INFORMACIJOS APIE VILNIAUS UNIVERSITETO VEIKLĄ
TEIKIMO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Informacijos apie Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) veiklą teikimo
nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja informacijos apie Universiteto veiklą teikimo
principus ir būdus. Nuostatai nereglamentuoja Universiteto vidinės komunikacijos,
informacijos teikimo visuomenės informavimo priemonėms ar informacijos teikimo pagal
individualias užklausas taisyklių – jos numatytos rektoriaus ar jo įgalioto asmens patvirtintuose
tvarkos aprašuose ar kituose jiems prilygintuose dokumentuose.
2. Nuostatai parengti vadovaujantis Universiteto statutu, Lietuvos Respublikos
visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu
(toliau – Mokslo ir studijų įstatymas), Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu ir kitais
teisės aktais, reglamentuojančiais viešos informacijos teikimą, taip pat atsižvelgiant į
Universiteto veiklos viešumo ir atsakomybės tautai ir Lietuvos valstybei, atvirumo ir
atskaitomybės visuomenei principus.
3. Pagrindinės Nuostatuose vartojamos sąvokos:
3.1. Informacija apie Universiteto veiklą (toliau – Informacija) – tai informacija apie
Universiteto valdymo organų (Universiteto senato (toliau – Senatas), Universiteto tarybos
(toliau – Taryba) ir rektoriaus) veiklą ir apie Universitete atliktus mokslo ir meno tiriamuosius
darbus, eksperimentinę, socialinę, kultūrinę, technologinę plėtrą, meno kūrybą ir studijas.
3.2. Informacijos teikimas – viešas Informacijos apie Universiteto veiklą skelbimas.
3.3. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos
Universiteto statute ir kituose Universiteto teisės aktuose.

II SKYRIUS
INFORMACIJOS TEIKIMO PRINCIPAI
4. Teikiama Informacija turi atitikti Universiteto statute apibrėžtą Universiteto misiją,
veiklos tikslus ir principus.
5. Universitetas neteikia informacijos, sudarančios prielaidas pažeisti asmens privatumą,
intelektinės nuosavybės ar kitas teisės aktų saugomas teises ir teisėtus interesus, taip pat
informacijos, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus bei sudarytas įvairaus pobūdžio
sutartis su trečiosiomis šalimis yra valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė, banko paslaptis
arba privataus pobūdžio informacija, ikiteisminio tyrimo duomenys, taip pat informacijos, kuri
gali žeminti asmens garbę ir orumą, bei kitos teisės aktuose numatytos neskelbtinos
informacijos.
6. Universitetas turi užtikrinti viešai teikiamos Informacijos aktualumą ir jos atnaujinimą
laiku.
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III SKYRIUS
INFORMACIJA IR JOS TEIKIMO BŪDAI
7. Universiteto teikiama Informacija:
7.1. Bendra informacija apie Universitetą:
7.1.1. Universiteto istorija, misija, vizija, struktūra;
7.1.2. informacija apie Universiteto garbės daktarus;
7.1.3. informacija apie iškilius Universiteto alumnus.
7.2. Informacija apie Universiteto valdymą:
7.2.1. informacija apie Tarybos ir Senato sudėtį bei veiklą;
7.2.2. Universiteto metinės veiklos ataskaitos;
7.2.3. informacija apie Universiteto strateginį valdymą;
7.2.4. Universiteto metinės pajamų ir išlaidų sąmatos ir jų įvykdymo ataskaitos, metinių
finansinių ataskaitų rinkiniai;
7.2.5. informacija apie Universiteto akreditavimą ir išorinį veiklos vertinimą.
7.3. Informacija apie studijas:
7.3.1. informacija apie Universiteto studijų programas, studijų programų komitetų sudėtis,
programų aprašai ir studijuojamų dalykų sąrašai;
7.3.2. informacija apie konkursinio balo sudarymą ir priėmimo į studijų programas
kriterijus, bendrojo ir institucinio priėmimo į studijų programas rezultatus;
7.3.3. informacija apie studijų lankstumo galimybes studentams, akademinį ir karjeros
konsultavimą;
7.3.4. informacija apie paramą ir paslaugas studentams;
7.3.5. informacija apie studijų programų išorinio vertinimo rezultatus;
7.3.6. Universiteto studijų kokybės veiklos gerinimo planas;
7.3.7. informacija apie priemones savianalizės ir išorinio vertinimo metu nustatytiems
trūkumams šalinti, aukštosios mokyklos veiklai tobulinti;
7.3.8. informacija apie dėstytojus, mokslininkus, doktorantus: jų mokslo veiklos rezultatų
sąrašas, specializacija, moksliniai interesai, dėstomi dalykai, priėmimo valandos ir kontaktiniai
duomenys;
7.3.9. bakalauro, magistro darbų, doktorantų disertacijų temos, taip pat doktorantų
pavardės, jų darbų gynimo komitetų sudėtys, darbų vadovų pavardės, disertacijų gynimo datos
ir vietos;
7.3.10. absolventų karjeros rodikliai;
7.3.11. studentų, absolventų ir kitų suinteresuotų šalių nuomonės apie studijų kokybę.
7.4. Informacija apie mokslinius tyrimus:
7.4.1. informacija apie Universiteto mokslo leidinius;
7.4.2. informacija apie Universiteto mokslines konferencijas ir kitus mokslo renginius;
7.4.3. informacija apie Universiteto teikiamas mokslines paslaugas;
7.4.4. informacija apie Universiteto gautus patentus bei įsteigtas pradedančiąsias ir
pumpurines įmones;
7.4.5. informacija apie mokslinės veiklos kokybės užtikrinimo priemones;
7.4.6. informacija apie valstybės biudžeto lėšomis atliekamų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros rezultatus, kiek tai neprieštarauja Nuostatų 5 punkte nurodytiems
ribojimams.
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7.5. Informacija apie Universiteto vykdomus valstybės, tarptautinių institucijų ar
organizacijų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamus projektus, skelbiant projekto
pavadinimą, santrauką, įgyvendinimo laikotarpį bei kontaktinį asmenį arba teikiant Informaciją
projekte numatyta forma.
7.6. Informacija apie Universiteto socialinius partnerius.
7.7. Informacija apie karjeros galimybes Universitete ir konkursus eiti pareigas.
7.8. Informacija apie Universiteto bendruomenės kultūrinę ir socialinę veiklą.
7.9. Informacija apie alumnų draugijas ir renginius, įsitraukimo į Universiteto veiklą
galimybes.
7.10. Informacija apie paramos Universitetui teikimą.
7.11. Universiteto akademinės etikos kodeksas ir informacija apie akademinės etikos būklę
Universitete.
7.12. Kita informacija, numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
8. Informacija gali būti teikiama:
8.1. Universiteto, padalinių ir specializuotose interneto svetainėse;
8.2. socialiniuose tinkluose;
8.3. informaciniuose leidiniuose;
8.4. skelbimų lentose.
9. Informacija gali būti teikiama ir kitais 8 punkte nenumatytais būdais, jei jie
neprieštarauja Lietuvos ir Universiteto teisės aktams bei tam pritaria Informacijos teikėjas
(padalinys, atsakingas už Informacijos pagal šiuose Nuostatuose nustatytus principus ir būdus
teikimą) ir gavėjas.
10. Teikiant Informaciją, nurodytą šiame skyriuje, turi būti laikomasi Mokslo ir studijų
įstatyme ir / ar kituose įstatymuose nustatytų jos pateikimo terminų (jei jie yra nustatyti).

IV SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE UNIVERSITETO VALDYMO ORGANŲ VEIKLĄ TEIKIMAS
9. Senato ir Tarybos priimti nutarimai ir jais patvirtinti nutarimų priedai bei kita su tuo
susijusi aktuali informacija, kiek tai neprieštarauja Universiteto statuto 11 straipsnio 4 daliai ar
šiuose Nuostatuose nustatytiems pateiktiems Informacijos teikimo principams, yra skelbiami
Universiteto informaciniame biuletenyje ir Universiteto interneto svetainėje.
10. Senatas ir Taryba kiekvienais kalendoriniais metais, bet ne vėliau nei iki sausio 30
dienos, skelbia savo veiklos ataskaitas Universiteto informaciniame biuletenyje ir Universiteto
interneto svetainėje. Ataskaitose apžvelgiami svarbiausi atitinkamo valdymo organo priimti
sprendimai, kita su jų veikla susijusi aktuali informacija.
11. Senatas kiekvienų mokslo metų pradžioje, bet ne vėliau nei iki rugsėjo 30 dienos,
Universiteto interneto svetainėje skelbia savo veiklos planą einamųjų mokslo metų laikotarpiui,
kuriame numatomos planuojamos posėdžių datos bei numatomi svarbiausi per šiuos posėdžius
ketinami aptarti klausimai.
12. Informacija apie Senato ir Tarybos posėdžius skelbiama viešai Universiteto interneto
svetainėje šių valdymo organų reglamentų nustatytais terminais ir tvarka. Pranešimuose apie
būsimą posėdį paprastai nurodoma posėdžio laikas, vieta, preliminarūs darbotvarkės klausimai
ir tai, ar posėdis yra uždaras.
13. Universiteto interneto svetainėje skelbiamas Tarybos patvirtintas Universiteto
strateginis veiklos planas ir jo įgyvendinimo rezultatai.
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14. Kiekvienais metais iki kovo 31 dienos Universiteto interneto svetainėje skelbiama
Universiteto einamųjų metų pajamų ir išlaidų sąmata, Universiteto praėjusių metų pajamų ir
išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita ir metinė Universiteto veiklos ataskaita. Metinėje
Universiteto veiklos ataskaitoje turi būti pateikiami duomenys, numatyti Mokslo ir studijų
įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.
15. Universiteto valdymo organai Universiteto interneto svetainėje gali skelbti ir kitą,
šiame skyriuje nenumatytą, su valdymo organų veikla susijusią informaciją.
16. Už šiame skyriuje numatytos Informacijos parengimą, derinimą ir teikimą atsako
Universiteto Centrinės administracijos padalinys, kuriam tokios funkcijos numatytos pagal jo
nuostatus. Esant poreikiui, rektoriaus arba kanclerio potvarkiu šioms funkcijoms vykdyti
papildomai gali būti skiriami ir kiti Universiteto Centrinės administracijos darbuotojai.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Nuostatai keičiami, papildomi ar naikinami Tarybos nutarimu.
18. Nuostatus įgyvendinantys dokumentai gali būti tvirtinami, keičiami ir naikinami
rektoriaus arba jo įgalioto prorektoriaus įsakymu.

