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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universiteto) Žemės ūkio akademijos atstovų 

skyrimo į pereinamojo laikotarpio Universiteto senatą (toliau – Senato) tvarkos aprašas (toliau - 
Aprašas) nustato kvotų paskirstymą ir reglamentuoja atstovų skyrimo į pereinamojo laikotarpio 
(nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 18 d.) Senatą procedūrą.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos edukologijos universiteto ir Aleksandro 
Stulginskio universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vytauto Didžiojo universiteto būdu planu, 
taip pat Vytauto Didžiojo, Lietuvos edukologijos ir Aleksandro Stulginskio universitetų išsamiu 
konsolidacijos projektu, kuriame numatyta, kad Senatas tęsia savo veiklą iki 2020 m. lapkričio 18 d. 
ir, vadovaujantis Universiteto statute nustatytais Senato sudarymo principais, ne vėliau kaip iki 
2019 m. sausio 31 d. yra papildomas iki 71 nario akademinės bendruomenės nariais, 
atstovaujančiais Švietimo ir Žemės ūkio akademijoms.  

3. Senatas papildomas 10 narių, atstovaujančiais Žemės ūkio akademiją (toliau – 
Akademija). Iš jų: 

3.1. Dvejais  studentų atstovais; 
3.2. Dvejais Akademijos (jos pirmtakų) absolventais ar kitose institucijose dirbančiais 

atstovais;  
3.3. Penkiais Akademijos akademinę bendruomenę atstovaujančiais nariais; 
3.4. Akademijos kancleris – Senato narys pagal pareigas.  
4. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos edukologijos universiteto ir Aleksandro Stulginskio 

universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vytauto Didžiojo universiteto būdu sąlygų 22 punktu 
užtikrinamas Aleksandro Stulginskio universiteto veiklos ir darbo santykių tęstinumas, taip pat 
įvertinant, kad Aleksandro Stulginskio universiteto visi akademiniai padaliniai (Matematikos, 
fizikos ir informacinių technologijų centras, taip pat Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centras 
iki 2019 m. birželio 30 d.) in corpore įtraukiami į Akademijos sudėtį ir Akademijos sudėtis naujais 
akademiniais padaliniais nepapildoma: 

4.1. Akademijos atstovų skyrimas į pereinamojo laikotarpio Senatą vykdomas pagal 
Aleksandro Stulginskio universiteto akademinius padalinius (išskyrus Matematikos, fizikos ir 
informacinių technologijų centrą ir Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centrą), tai yra 
fakultetus; 

4.2. Senato narių skyrimas vykdomas 2018 m., tai yra iki Aleksandro Stulginskio 
universiteto prijungimo prie Vytauto Didžiojo universiteto juridinio fakto. Senato narių skyrimo 
pradžią skelbia Aleksandro Stulginskio universiteto senato pirmininkas. Senato narių skyrimas 
vykdomas iki 2018 m. gruodžio 21 d. 

II. SENATO NARIŲ SKYRIMO KVOTOS 
 

5. Studentų atstovybė iš pirmosios ar antrosios pakopos studijų studentų ir Doktorantų 
korporacija iš trečiosios pakopos studijų studentų skiria po vieną Senato narį.  



6. Fakultetai skiria 5 Senato narius iš dėstytojų ir mokslo darbuotojų, užimančių šias 
pareigybes ne mažiau kaip 0,5 etato. Senato narių skaičiaus kvotos fakultetams paskirstytos 
proporcingai akademinio personalo skaičiui juose laikantis bendrųjų apvalinimo taisyklių pagal 
Personalo vystymo ir valdymo skyriaus pateiktus 2018 m. spalio 1 d. duomenis. Pagal šio Aprašo 
priede pateiktų skaičiavimų rezultatus kiekvienam akademiniam padaliniui skiriama po vieną 
Senato nario vietą.  

7. Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius ir šio universiteto senato pirmininkas, po 
svarstymo rektorato posėdyje, parenka 2 socialinius partnerius, kurių paskirti atstovai deleguojami į 
Senato narius.  

 
III. SENATO NARIŲ SKYRIMO PROCEDŪROS 

 
8. Senato nariai pagal nustatytas kvotas skiriami:  
8.1. Iš pirmosios ir antrosios pakopų studentų tarpo – slaptu balsavimu Studentų atstovybės 

nustatyta rinkimų tvarka; 
8.2. Iš trečiosios pakopos studentų tarpo – slaptu balsavimu Doktorantų korporacijos 

nustatyta rinkimų tvarka; 
8.3. Iš fakultetų dėstytojų ir mokslo darbuotojų tarpo – kiekvieno fakulteto dėstytojų ir 

mokslo darbuotojų susirinkimas (toliau -Susirinkimas) rinkimų būdu. Kandidatus į Senato narius 
gali raštu pasiūlyti fakulteto institutų susirinkimai, dėstytojų ir/ar mokslo darbuotojų grupės, 
akademinio personalo pavieniai asmenys. Pastarieji gali pasiūlyti ir savąsias kandidatūras. 
Susirinkimą organizuoja ir kandidatų į Senato narius bendrą sąrašą sudaro fakulteto tarybos 
pirmininkas. Susirinkimas teisėtas jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė jo narių. Bendras kandidatų 
į Senato narius sąrašas patvirtinamas atviru balsavimu, rinkimai vykdomi slaptu balsavimu. Senato 
narys yra išrinktas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė Susirinkime dalyvaujančių narių. Jei 
pirmame rinkimų ture Senato narys neišrenkamas, organizuojamas antrasis rinkimų turas. Į slapto 
balsavimo biuletenį įrašomi 2 kandidatai, surinkę daugiausia balsų pirmame rinkimų ture. Senato 
nario rinkimų rezultatus Susirinkimas patvirtina atviru balsavimu.  

8.4. Iš parinktų socialinių partnerių - šių partnerių nusistatyta vidaus tvarka.  
9. Fakultetų tarybų pirmininkai, Studentų atstovybės prezidentas ir Doktorantų korporacijos 

prezidentas atitinkamų susirinkimų protokolų išrašus apie paskirtus Senato narius per 2 darbo 
dienas įteikia Aleksandro Stulginskio universiteto rektoriui. Aleksandro Stulginskio rektorius (nuo 
2019 m. sausio 1 d. – Akademijos kancleris) surenka teikimus apie paskirtus Senato narius iš 
parinktų socialinių partnerių ir sudaro bendrą Akademiją atstovaujančių Senato narių sąrašą, kurį 
įteikia Senato pirmininkui ir paskelbia Akademijos interneto svetainėje.  

 
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
10. Aprašas įsigalioja nuo Vytauto Didžiojo, Lietuvos edukologijos ir Aleksandro 

Stulginskio universitetų išsamiojo konsolidacijos projekto ir Akademijos struktūros patvirtinimo 
Universiteto taryboje datos.  

__________________________ 



Aprašo priedas  
Fakultetams skiriamų Senato narių skaičiaus kvotų apskaičiavimas 

 
Fakultetai 

Fakultete  
užimtų etatų  

skaičius* 

Akademinio personalo  
etatų struktūra,  

proc. 

ŽŪA akademinę 
bendruomenę  

atstovaujančių narių 
Senate skaičius 

**  /  *** 
AF 48,73 24,0 1   /   1,200 

EVF (BPF) 42,15 20,7 1   /   1,035 
MEF 44,60 21,9 1   /   1,095 

VŪŽF 33,35 16,4 1   /   0,820 
ŽŪIF 34,61 17,0 1   /   0,850 

Iš viso 203,44 100,0 5 
*Dėstytojų ir mokslo darbuotojų 2018 m. spalio 1 d. užimtų etatų skaičius (ASU Personalo vystymo ir 
valdymo skyriaus duomenys) 
** Senato narių skaičius; 
*** Apskaičiuotas dydis prieš suapvalinimą.  

 
 


