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ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO  

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO VERSLUMO UGDYMO CENTRO  

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Verslo ugdymo centras (toliau – Centras) yra Universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto 

(toliau – Fakultetas) akademinis padalinys, vykdantis studentų ir suaugusiųjų verslumo ugdymo, 

mokymo ir konsultavimo paslaugų teikimo, teikiantis viešąsias paslaugas verslui kurtis, padedantis 

veikiantiems smulkaus ir vidutinio verslo subjektams plėtoti veiklą, prisitaikyti prie kintančių rinkos 

sąlygų, didinti jų veiklos konkurencingumą ir efektyvumą. 

2. Centras turi savo logotipą pagal Universitete patvirtintą logotipo naudojimo tvarką, taip pat 

kitą atributiką. 

3. Centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, kitais Lietuvos 

Respublikos teisės aktais, Universiteto statutu, Universiteto vidaus tvarkos taisyklėmis, Senato 

nutarimais, Rektoriaus įsakymais, Ekonomikos ir vadybos fakulteto nuostatais ir šiais Centro 

nuostatais. 

 

II. CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS  

 

 

4. Centro misija. Centro misija - ugdyti kultūringą, išsilavinusią ir intelektualią asmenybę, 

aktyviai prisidėti prie visuomenės verslumo ugdymo, propaguoti verslumo kultūrą ir pasiekimus bei 

mokyti ir ugdyti verslumo visuomenę. 

5. Centro veiklos tikslai: 

5.1 ugdyti jaunimo verslumą ir lyderystę skatinant sąžiningą konkurenciją; 

5.2 kurti ir vystyti inovatyvius ugdymo metodus, siekiant didinti jaunimo susidomėjimą 

verslu; 

5.3 supažindinti su verslo galimybėmis Lietuvoje ir užsienyje; 

5.4 įtraukti verslo atstovus į jaunimo verslumo ugdymo priemones: rengti seminarus, 

konferencijas, paskaitas, kurių metu verslininkai turėtų galimybę pasidalinti savo patirtimi; 

5.5 teikti pagalbą jaunimui įgyvendinant verslo idėjas. 

5.6 aktyviai prisidėti prie visuomenės verslumo ugdymo; 

5.7 propaguoti verslumo kultūrą ir pasiekimus; 

5.8 konsultuoti ir mokyti verslumo agroverslo subjektus, ne pelno organizacijas, kitas tikslines 

grupes. 

5.9 organizuoti ir vykdyti konsultantų ir kitų asmenų kvalifikacijos tobulinimą; 

5.10 organizuoti verslumo ugdymo renginius, projektus. 

5.11 skatinti organizacijų ir institucijų bendradarbiavimą, taip pat ir tarptautinį 

bendradarbiavimą. 

Centro funkcijos: 

5.1. organizuoti verslo imitacinės įmonės veiklą; 

5.2. aktyviai dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse verslumo ugdymo projektuose ir 

programose;   

5.3.  dalyvauti rengiant aukštąjį universitetinį išsilavinimą turinčius bakalaurus ir magistrus, 

užtikrinti, kad jų įgyjamos kompetencijos būtų aukšto tarptautinio lygio; 

5.4. rengti ir vykdyti tęstinio mokymo programas, inicijuoti kvalifikacijos tobulinimo kursus ir 

teikti kitas mokymosi visą gyvenimą paslaugas.  



 2 

5.5.  bendradarbiauti verslumo ugdymo klausimais su kitais Universiteto padaliniais, Lietuvos 

ir užsienio mokslo bei studijų institucijomis, viešuoju sektoriumi ir ūkio subjektais. 

5.6.plėtoti Centro profilį atitinkančią materialinę bazę, informacinio aprūpinimo sistemą ir 

įrangą; sudaryti sąlygas jaunimo verslumui ugdyti. 

5.7. puoselėti ilgametes Universiteto ir fakulteto veiklos tradicijas bei pasiekimus, savo 

veikloje vadovautis Universiteto akademinės etikos kodeksu, remtis svarbiausiomis profesinėmis ir 

bendražmogiškomis vertybėmis; 

5.8. kelti personalo kvalifikaciją, skleisti verslumo ugdymo darbo patirtį. 

 

 

III. CENTRO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 

 
 

6. Centras turi teisę: 

6.1. dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, studijų ir techninės pagalbos 

programose bei projektuose, vykdyti konsultacinę ir švietėjišką veiklą pagal Universiteto veiklos 

kryptis ir patvirtintas sutartis su Lietuvos bei užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis; 

6.2. teikti pasiūlymus Fakulteto dekanui ir tarybai, Universiteto tarybai, rektoriui ir senatui  

pedagoginės veiklos bei administracinio darbo gerinimui, dėl organizacinių darinių steigimo; 

6.3. nustatyta tvarka deleguoti arba siūlyti Centro atstovus į kolegialius Fakulteto ir 

Universiteto valdymo organus; 

6.4. iš Centro darbuotojų ir kviestinių asmenų sudaryti komisijas ir darbo grupes aktualių 

klausimų sprendimų projektams parengti; 

6.5. reikalauti ir rūpintis Centro darbuotojų darbo sąlygų gerinimu; 

6.6. gauti informaciją apie Fakulteto ir Universiteto renginius, pokyčius studijų ir mokslo 

reglamentavime, administracinių reikalavimų pakeitimus; 

6.7. Universiteto teisyne nustatyta tvarka naudotis priskirtu Centrui ir bendruoju Fakulteto 

materialiuoju ir nematerialiuoju turtu Centro funkcijoms vykdyti; 

6.8. dėl ginčytinų Fakulteto dekano ir tarybos sprendimų kreiptis į rektorių. 

7. Centras  atsakingas už: 

7.1. Centro metinių veiklos planų vykdymą; 

7.2. darbuotojų darbo užduočių planavimą ir vykdymą, darbo kokybę; 

7.3. personalo ugdymą; 

7.4.Centrui priskirto materialaus ir nematerialaus turto racionalų naudojimą; 

7.5. darbuotojų ir studentų saugą. 

 

 

 

IV. CENTRO STRUKTŪRA, DARBUOTOJAI 
 

8. Centras jungia imitacinę verslo praktinio mokymo įmonę  bei suaugusiųjų mokymo ir 

konsultavimo organizavimo grupę. 

9. Kiti Centro organizaciniai dariniai gali būti sudaromi, jei Centre yra tam pagrįstas poreikis. 

Sprendimą dėl jų steigimo ar likvidavimo tvirtina rektorius esant fakulteto tarybos siūlymui. Centro  

organizaciniai dariniai savo veikoje vadovaujasi Centro nuostatais. 

10. Centro personalą sudaro vadovas, imitacinės įmonės "Agroverslo korporacija" 

administratorius, projektų administratorius ir kiti centro veiklą užtikrinantys darbuotojai.  

10.1. Centro darbuotojai savo veikloje vadovaujasi personalo pareigybių nuostatais. 
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11. Centro darbuotojų personalas formuojamas pagal rektoriaus patvirtintą darbuotojų etatų 

skaičių. 

12.  Centro personalo darbo sąlygas ir socialines garantijas nustato Lietuvos Respublikos 

Mokslo ir studijų įstatymas, darbo kodeksas, kiti įstatymai, Universiteto statutas ir Universiteto 

teisyno dokumentai. 

 

 

V. CENTRO VALDYMAS 

 
 

13. Sprendžiamoji Centro institucija yra Centro darbuotojų susirinkimas (toliau – 

Susirinkimas), vykdomoji – Centro Vadovas (toliau – Vadovas). Susirinkimo nariais yra visi Centro 

darbuotojai, dirbantys ne mažiau kaip 0,5 etato. Susirinkime gali dalyvauti ir kiti Centro darbuotojai 

bei kviestiniai asmenys. Susirinkimą šaukia Vadovas prireikus, bet ne rečiau kaip kartą kas ketvirtį. 

Neeilinį Susirinkimą gali inicijuoti Fakulteto dekanas, fakulteto taryba arba 1/3 Susirinkimo narių. 

Neeilinį Susirinkimą Vadovas privalo sušaukti per 5 darbo dienas. Nutarimai priimami paprasta 

susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma iš anksto sutartu būdu (atvirai arba slaptai). 

Nutarimai yra teisėti, jei susirinkime dalyvauja daugiau kaip 2/3 susirinkimo narių. Susirinkimo 

nutarimai pagal kompetenciją privalomi visiems Centro darbuotojams. 

14. Susirinkimas: 

14.1. svarsto Centro veiklos strategines nuostatas, veiklos planus ir ataskaitas, teikia juos 

tvirtinti Fakulteto tarybai; 

14.2. vertina Centre atliekamus darbus ir jų rezultatus, svarsto projektų ataskaitas; 

14.3. siūlo Fakulteto tarybai svarstyti Centro Vadovo kandidatūrą;  

14.4. siūlo kandidatus į Fakulteto dekano, Universiteto rektoriaus ir kitas pareigas; 

14.5. deleguoja Centro atstovus į Fakulteto tarybą, Universiteto sprendžiamąsias institucijas, 

nuolatines ir laikinas darbo grupes bei komitetus; 

14.6. svarsto Centrui skirtų lėšų paskirstymą ir panaudojimą; 

14.7. teikia pasiūlymus Fakulteto ir Universiteto veiklai tobulinti, išreiškia nuomonę įvairiais 

mokslo ir studijų klausimais;  

15. Centrui vadovauja ir už jo veiklą atsako vadovas, veikiantis pagal Universiteto Centro 

vadovo pareiginius nuostatus. Centro vadovas pavaldus Fakulteto dekanui. Vadovą renka fakulteto 

taryba ir pritarus Senatui, 5 metų kadencijai tvirtina rektorius. Tas pats asmuo centro vadovu  gali 

būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės ir ne anksčiau kaip po 5 metų nuo paskutinės 

kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra. 

16. Vadovas: 

16.1. vertindamas pokyčius ir iššūkius šalies bei tarptautinėje mokslo ir studijų erdvėje, 

derindamas su Universiteto strategija, formuoja Centro veiklos strategines nuostatas, Centro 

susirinkimui pritarus teikia jas tvirtinti Fakulteto tarybai, planuoja Centro studijų veiklą, organizuoja 

jų įgyvendinimą ir stebėseną, bei teikia informaciją reikalingą Universiteto stebėsenai užtikrinti; 

16.2. rengia Centro veiklos metinius planus ir ataskaitas, juos nustatyta tvarka teikia tvirtinti; 

Vadovo pateikiama Centro veiklos ataskaita turi atspindėti, kaip sėkmingai įgyvendinama Centro 

misija ir funkcijos pagal Centro veiklos planus; 

16.3.rūpinasi Centro pedagoginio bei aptarnaujančio personalo suformavimu, kvalifikacijos 

gerinimu. Vidaus tvarkos taisyklių nustatyta tvarka teikia siūlymus dėl Centro darbuotojų priėmimo 

į darbą, jų perkėlimo ir atleidimo, tinkamumo eiti pareigas, skatinimo ir drausminimo poveikio 

priemonių taikymo; 

16.4.kuria Centre kūrybingą aplinką, skatina darbuotojų iniciatyvą, siekia, kad jie aktyviai 

dalyvautų Fakulteto ir Universiteto veikloje; 



 4 

16.5. analizuoja ir pagal galimybes įgyvendina darbuotojų pasiūlymus Centro veiklai gerinti; 

16.6. kontroliuoja Centro darbuotojų ir dėstytojų mokomuosius užsiėmimus ir jų kokybę; 

16.7. šaukia Centro susirinkimus ir jiems pirmininkauja; 

16.8. prižiūri/kontroliuoja dėstytojų ir kitų darbuotojų darbo laiką; 

16.9. teikia Centro darbuotojams, dėstytojams pavedimus, tiesiogiai susijusius su Centro 

vykdomomis funkcijomis; 

16.10. atstovauja Centrui Fakulteto dekanato posėdžiuose, kituose oficialiuose renginiuose 

Universitete ir už jo ribų; 

16.11. vykdo kitas Universiteto rektoriaus nustatytas pareigas. 

17. Vadovas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų, Universiteto statuto, Senato nutarimais, 

Rektoriaus įsakymais nustatyta tvarka už pareigų vykdymą, Centro veiklos rezultatyvumą, veiklos ir 

studijų savianalizę, už visų funkcijų kokybišką atlikimą reikiamu laiku, Centro lėšų naudojimą, 

darbo tvarką ir drausmę, darbuotojų ir studentų saugą. 

 

 

VI. CENTRO LĖŠOS IR TURTAS  

 

 

18. Centro turtą sudaro Universiteto turto dalis Universiteto nustatyta tvarka priskirta Centrui 

ir Fakulteto nuostatuose nustatytai veiklai užtikrinti ir įsipareigojimų vykdymui. Centro turtas 

registruojamas ir jo lėšos apskaitomos Universitete nustatyta tvarka, jo apskaitą tvarko Apskaitos 

tarnyba.  

19. Centro lėšas sudaro: 

19.1. Fakulteto lėšų dalis, Fakulteto tarybos skirta Centro veiklos ir studijų reikmėms; 

19.2. Atskaitymai, pagal Rektoriaus patvirtintą dalį, Centrui nuo užsakomųjų mokslinių tyrimų 

ir eksperimentinės plėtros darbų bei kitų mokslinių paslaugų; 

19.3. Padalinių pajamos, gaunamos vykdant Lietuvos ir tarptautinių mokslo programų 

projektus, kontraktus bei užsakomuosius darbus, atskaičius į Universiteto biudžetą dalį, kurios 

tvarką ir dydį tvirtina Rektorius;  

19.4. Lėšos, gautos kaip tiesioginė parama Centrui ir kitos teisėtai įgytos lėšos.  

20. Visas lėšas Centras planuoja ir naudoja teisės aktų ir Universiteto nustatyta tvarka pagal 

Fakulteto tarybos patvirtiną sąmatą ir atsiskaito nustatyta tvarka. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Centro nuostatus tvirtina Fakulteto taryba.  

22. Centro nuostatų pakeitimus Fakulteto tarybai tvirtinti teikia centro susirinkimas.  

23. Centrą reorganizuoja, likviduoja ir pertvarko Universitetas teisės aktų nustatyta tvarka. 

 


