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ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO 

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO TARYBOS 

STUDIJŲ KOMISIJOS 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Studijų 

komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) apibrėžia Aleksandro Stulginskio universiteto (toliau – 

Universiteto) Ekonomikos ir vadybos fakulteto (toliau – Fakulteto) Studijų komisijos (toliau – 

Komisijos) funkcijas ir veiklos organizavimą.  

2. Savo veikloje Komisija vadovaujasi Fakulteto nuostatais, Universiteto vidinės studijų 

kokybės užtikrinimo sistemos aprašu, kitais teisės aktais.   

3. Komisija sudaroma iš Fakulteto tarybos narių ir kitų Fakulteto darbuotojų bei 

studentų. Komisijos personalinę sudėtį ir jos pakeitimus tvirtina Fakulteto taryba.  

4. Komisijos pirmininku gali būti tik Fakulteto tarybos narys. Jį skiria Fakulteto taryba. 

Komisijos pirmininko pavaduotoją ir sekretorių renka Komisija iš savo narių.  

 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS  

 

5. Komisijos paskirtis – patarti ir teikti pasiūlymus Fakulteto tarybai sprendžiant 

Fakulteto studijų strategijos ir jos įgyvendinimo klausimus. 

6. Komisija atlieka šias funkcijas:  

- svarsto dekano teikiamus projektus dėl Fakulteto vizijos, misijos, strategijos ir jos 

įgyvendinimo planų studijų srityje ir teikia siūlymus dėl jų tobulinimo ir tvirtinimo;  

- svarsto Fakulteto metinių veiklos planų dalį „Studijos“ ir teikia siūlymus Fakulteto 

tarybai dėl tvirtinimo;  

- svarsto Fakulteto metinės ataskaitos dalį „Studijos“ ir teikia siūlymus Fakulteto tarybai 

dėl tvirtinimo;  

- inicijuoja naujų su studijomis susijusių Fakulteto dokumentų rengimą; 

- svarsto ir teikia Fakulteto tarybai siūlymus su studijomis susijusiais klausimais pagal 

Tarybai apibrėžtą kompetenciją; 

- svarsto Fakulteto tarybai teikiamus su studijomis susijusius dokumentus ir teikia 

rekomendacijas dėl jų tobulinimo ir tvirtinimo; 

- svarsto teikiamas naujas ir atnaujintas studijų programas ir teikia Fakulteto tarybai 

išvadas dėl jų atitikimo Universiteto misijai, strateginiams prioritetams ir bendriesiems 

reikalavimams; 

- skiria recenzentus Fakulteto darbuotojų parengtoms studijų knygoms ir kitoms 

metodinėms priemonėms; 

- svarsto, vertina ir rekomenduoja leidybai Fakulteto darbuotojų parengtas studijų 

knygas ir kitas metodines priemones; 

- svarsto ir teikia rekomendacijas Fakulteto tarybai dėl akademinės etikos ir jos 

pažeidimų prevencijos; 

- atlieka kitas Fakulteto tarybos deleguotas, su studijomis susijusias, funkcijas ir 

Fakulteto tarybos vienkartinius įpareigojimus. 

 

 

 



 

III. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS  

 

7. Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdis. Posėdžiai šaukiami pagal poreikį, 

bet ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdžius skelbia Komisijos pirmininkas savo, Fakulteto 

tarybos pirmininko, Fakulteto dekano ar ne mažiau kaip pusės narių bendra iniciatyva. Posėdžio 

data, vieta ir darbotvarkė skelbiama ir pranešama kiekvienam Komisijos nariui asmeniškai likus 

ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki posėdžio. Pagal galimybes komisijos nariams iš anksto 

pateikiami ir numatomų svarstyti dokumentų projektai bei kita medžiaga.  

8. Iškilus poreikiui skubiai sušaukti posėdį, kurio darbotvarkėje numatyti ne daugiau 

kaip 2 klausimai, jis gali būti organizuotas virtualiu būdu. Šiuo atveju į posėdžio darbotvarkę 

privalomai įtraukiamas papildomas klausimas „Dėl sutikimo vykdyti posėdį virtualiu būdu“. Jei 

papildomam klausimui „Dėl sutikimo vykdyti posėdį virtualiu būdu“ pritarė ne mažiau kaip du 

trečdaliai Komisijos narių,  susirinkimas ir visų darbotvarkėje numatytų klausimų svarstymas yra 

teisėti. 

9. Posėdžiui pirmininkauja Komisijos pirmininkas, jam nesant – jo pavaduotojas. 

Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Komisijos narių. Sprendimai 

posėdžio darbotvarkės klausimais priimami ir yra teisėti, kai jiems pritaria (balsuoja) daugiau 

kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių.  

10. Posėdžiai yra protokoluojami. Posėdžių protokolus rengia Komisijos sekretorius, 

pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Posėdžių protokolus saugo Komisijos sekretorius. 

Vienas protokolo egzempliorius pateikiamas Fakulteto tarybos sekretoriui. Protokolo išrašus 

rengia Komisijos sekretorius.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Nuostatai tvirtinami, keičiami bei papildomi Fakulteto tarybos sprendimu. 
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