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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 

ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS  

 NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universitetas) Žemės ūkio akademija (toliau – 

Akademija) yra Universiteto akademinis padalinys, vykdantis ir koordinuojantis šalies ir tarptautiniu 

lygiu konkurencingas bioekonomikos, žemės ūkio mokslų ir kitų su žemės ūkiu bei kaimo plėtra 

glaudžiai susijusių mokslo krypčių studijas, įskaitant technologines ir inžinerines studijas, ir tyrimus, 

eksperimentinės, socialinės, kultūrinės plėtros darbus, teikia kvalifikacijos tobulinimo, ekspertines, 

konsultavimo, mokslo komercinimo ir technologijų perdavimo paslaugas, leidžia akademinę ir kitą 

literatūrą.  

2. Akademija įsteigta 2018 m. ir tęsia Aleksandro Stulginskio universiteto veiklą, kurios 

pradžia yra laikomi 1924 m., kai Lietuvos universiteto Matematikos – gamtos fakulteto Agronomijos 

- miškininkystės skyrius buvo perkeltas į Dotnuvą ir tapo steigiamos Žemės ūkio akademijos 

branduoliu. 1946 m. Žemės ūkio akademija buvo perkelta į Kauną ir pavadinta Lietuvos žemės ūkio 

akademija. 1996 m. šiai akademijai suteiktas Lietuvos žemės ūkio universiteto vardas, kuris 2011 m. 

pakeistas į Aleksandro Stulginskio universitetą.  

3. Akademijos veikla grindžiama Universiteto statutu, Studijų reguliaminu, kitais 

Universiteto vidaus teisės aktais ir šiais nuostatais. 

4. Šie nuostatai reglamentuoja Akademijos misiją ir viziją, tikslus ir uždavinius, teises, 

struktūrą ir valdymą. 

5. Akademija turi savo antspaudą, vėliavą, ženklą ir kitą atributiką. Akademijos veiklos 

adresas – Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno raj. 

 

II. AKADEMIJOS MISIJA IR VIZIJA  

 

6. Akademijos misija – kurti ir skleisti mokslo žinias, nuoširdžiai siekti, kad kiekvienas žmogus 

turėtų kokybišką maistą bei pilnavertę gyvenimo aplinką. Šio pagrindinio tikslo siekiama: 

- ugdant lyderius ir jų gebėjimą kurti ir dalintis su kitais žmonėmis žiniomis, veržlumu bei 

troškimu nuolat tobulėti;  

- kuriant ir skleidžiant socialines, biologines ir inžinerines technologijas bei inovacijas 

bioekonomikos, tvaraus žemės, miškų ir vandens ūkio, biosistemų inžinerijos, klimato kaitos, kaimo 

plėtros srityse;  

- puoselėjant ilgametes veiklos tradicijas bei pasiekimus, savo veikloje remiantis 

svarbiausiomis profesinėmis ir bendražmogiškomis vertybėmis. 



7. Akademijos vizija – atvira iššūkiams ir pokyčiams, taikanti geriausią pasaulio mokslo ir 

studijų patirtį, plėtojanti tarptautiškumą, tarnaujanti savajam kraštui, siekianti nuolatinio savo 

studentų ir dėstytojų tobulėjimo bei lyderystės. 

 

III. AKADEMIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

8. Akademijos tikslai:  

8.1. ugdyti visapusiškai išsilavinusius, kūrybingus, pilietiškus specialistus, atliepiant Lietuvos 

valstybės misiją, žemės ūkio bei kitų bioekonomikos sektorių, kaimiškų vietovių socialinio ir 

ekonominio vystymosi poreikius, Universiteto vertybes, aukštojo mokslo iššūkius;  

8.2. plėtoti mokslinę veiklą ir skleisti bei diegti jos rezultatus siekiant studijų pagrindimo 

naujausiomis mokslo žiniomis, taip pat ryškaus ekonominio ir socialinio poveikio žemės ūkio, kitų 

bioekonomikos sektorių, kaimiškų vietovių darniam vystymuisi; 

8.3. plėtoti Akademijos istorinėmis tradicijomis ir Universiteto vertybėmis grįstą dėstytojų, 

mokslo darbuotojų, kitų bendruomenės narių akademinę kultūrą.  

9. Akademijos uždaviniai:  

9.1. vykdyti ir koordinuoti šalies ir tarptautiniu lygiu konkurencingus bioekonomikos, žemės 

ūkio mokslų ir kitų su žemės ūkiu bei kaimo plėtra glaudžiai susijusių mokslų fundamentinius ir 

taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą atliekant regioninius, 

nacionalinius ir tarptautinius projektus, plėtojant mokslinį pažinimą; 

9.2. vykdyti ir koordinuoti šalies ir tarptautiniu lygiu konkurencingas bioekonomikos, žemės 

ūkio mokslų ir kitų su žemės, miškų ir vandens ūkio bei kaimo plėtra glaudžiai susijusių krypčių ir 

tarpkryptines bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijas, įskaitant technologines ir 

inžinerines;  

9.3. publikuoti mokslinių tyrimų rezultatus aukšto lygio mokslo žurnaluose, aprūpinti studijas 

akademine literatūra, skleisti ir diegti naujas technologijas bei kitas inovacijas, populiarinti mokslo 

žinias;   

9.4. teikti mokslines, ekspertines, konsultacines paslaugas verslo, valstybinės valdžios, 

savivaldos, bendruomeninėms ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijoms žemės ūkio ir kitų 

bioekonomikos sektorių darnaus plėtojimo, gamtos išteklių tausojamojo naudojimo, regionų ir 

kaimiškų vietovių socialinio vystymosi klausimais;  

9.5. vykdyti kitas mokymosi visą gyvenimą, formaliojo ir neformaliojo švietimo, kvalifikacijos 

tobulinimo ir podiplomines studijų programas taip sudarant galimybę žemės ūkio ir kitų 

bioekonomikos verslų, taip pat kaimo bendruomenių atstovams gerinti kompetencijas ir kelti 

kvalifikaciją; 

9.6. užtikrinti vykdomų studijų ir mokslo kokybę; 

9.7. plėtoti bendradarbiavimą su užsienio universitetais bei kitomis mokslo ir studijų 

institucijomis taip suteikiant galimybę rengti ir vykdyti bendrus mokslinių tyrimų projektus, plėtoti 

akademinius mainus, internacionalizuoti studijų programas;  

9.8. bendradarbiauti su kitais Universiteto akademiniais ir neakademiniais padaliniais, taip pat 

plėtoti Universiteto bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, valstybės institucijomis bei 

nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant prisidėti prie studijų kokybės bei žemės ūkio ir kitų 

bioekonomikos sektorių plėtojimo; 

9.9. organizuoti ir vykdyti dėstytojų, mokslo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;  

9.10. užtikrinti visavertę studijų bei studentų asmeninės ir visuomeninės raiškos aplinką;  



9.11. pritraukti išorinius finansinius, materialinius, organizacinius, akademinius išteklius, 

organizuojant studijas ir įgyvendinant mokslo, studijų, infrastruktūros ir kitus projektus.  

10. Vykdydama savo veiklą, Akademija:  

10.1. organizuoja studijų ir studentų ugdymo procesą, tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, 

metodinį darbą;  

10.2. telkia mokslininkus platiems ir tarpkryptiniams moksliniams tyrimams ir eksperimentinei 

plėtrai; 

10.3. rengia ir tobulina studijų ir mokymo dalykų programas, vadovėlius, mokymo priemones, 

kitą studijoms reikalingą metodinę medžiagą;  

10.4. diegia į studijų procesą pažangias mokymo formas ir metodus;  

10.5. kuria ir taiko veiksmingas studentų, dėstytojų ir darbdavių partneryste grįstas studijų 

kokybės užtikrinimo sistemas;  

10.6. analizuoja ir vertina studijų kokybę ir absolventų parengimą praktiniam darbui, rengia 

siūlymus dėl specialistų rengimo tobulinimo;  

10.7. užtikrina priskirtų patalpų ir kito turto racionalų naudojimą;  

10.8. rengia veiklos atsakaitas, viešina veiklos rezultatus.  

 

IV. AKADEMIJOS TEISĖS  

 

11. Akademija savo veiklą grindžia sui iuris teisėmis ir vadovaujasi akademinės savivaldos 

principu.  

12. Akademija turi teisę:  

12.1. formuoti Akademijos veiklos strategines nuostatas, jas derinant su Universiteto strategija; 

12.2. savarankiškai tvarkyti savo vidaus reikalus, juos ginti Universiteto kolegialiuose ir 

vienasmeniuose organuose;  

12.3. pagal priskirtą kompetenciją veikti šalies ir užsienio viešosios valdžios, verslo, mokslo ir 

studijų institucijose, tarptautinėse organizacijose; 

12.4. sudaryti Akademijos tarybą, jos komisijas, kitas nuolatines ir laikinas komisias ir darbo 

grupes aktualiems Akademijos klausimams spręsti;  

12.5. rinkti ir atšaukti vieną Universiteto tarybos narį; 

12.6. rengti ir (arba) skirti savo akademinio personalo skaičiui proporcingą dalį Senato narių, 

laikantis Universiteto statuto 32 punkte nustatytų sąlygų;  

12.7. siūlyti Universiteto rektoriui kandidatūrą į Akademijos kanclerio pareigybę;  

12.8. siūlyti Universiteto rektoriui Akademijos struktūros pakeitimų projektus;  

12.9. gauti materialinius ir finansinius išteklius, reikalingus studijoms ir mokslinei veiklai, 

Akademijos infrastruktūros gerai būklei užtikrinti;  

12.10. gauti informaciją iš Universiteto administracijos ir kitų padalinių, būtiną Akademijos 

veiklai užtikrinti;  

12.11. Akademijos tarybos ar kanclerio vardu reikšti Akademijos nuomonę apie svarstymui 

pateiktus Universiteto vidinės teisės dokumentų bei strateginių dokumentų projektus;  

12.12. siūlyti pretendentus į Universiteto garbės daktarus, mecenatus, profesorius emeritus ir 

kitas nominacijas.  

 

V AKADEMIJOS STRUKTŪRA IR VALDYMAS 

 



13. Akademiją gali sudaryti fakultetai, institutai, centrai ir kiti akademiniai ir neakademiniai 

padaliniai, būtini Akademijos misijai vykdyti. Akademijos struktūrą Akademijos tarybos siūlymu, 

pritarius Universiteto senatui, tvirtina Universiteto taryba. Šia tvarka teikiami bei tvirtinami ir 

Akademijos struktūros pertvarkos projektai. Akademijos padaliniai gali turėti savo atributiką.  

14. Akademijos padaliniai veikia pagal patvirtintus jų nuostatus. Akademinių padalinių 

nuostatus Akademijos tarybos teikimu tvirtina Universiteto senatas, neakademinių padalinių – 

Akademijos tarybos teikimu – Universiteto rektorius. Akademinių padalinių valdymui mutatis 

mutandis taikomos Universiteto statuto III skyriaus antrojo skirsnio nuostatos.  

15. Akademijos valdymo organai yra kolegialus organas – akademijos taryba ir vienasmenis 

organas – akademijos kancleris (toliau – kancleris). 

16. Akademijos taryba sudaroma 5 metų laikotarpiui iš 25 narių. Ne mažiau kaip 2/3 tarybos 

narių sudaro mokslininkai, ne mažiau kaip 20 procentų studentai ir iki 10 procentų – socialiniai 

partneriai. Profesoriaus ir vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigybes užimantys asmenys turi sudaryti 

ne mažiau kaip 20 proc. Akademijos tarybos narių. Docento ir vyresniojo mokslo darbuotojo 

pareigybes užimantys asmenys turi sudaryti ne mažiau kaip 20 proc. Akademijos tarybos narių. 

Lektorius ir asistentus turi atstovauti ne mažiau kaip 2 Akademijos tarybos nariai. Akademijos 

kancleris yra tarybos narys pagal pareigas. Neakademinių padalinių siūlymu 3 atstovus į Akademijos 

tarybos narius teikia kancleris. Akademijos tarybos narių iš mokslininkų tarpo skaičius akademiniams 

padaliniams paskirstomas proporcingai akademinio personalo skaičiui juose.   

17. Akademijos tarybos nariai (išskyrus studentus) renkami slaptu balsavimu paprasta balsų 

dauguma, o atšaukiami slaptu balsavimu 2/3 balsų dauguma akademinių padalinių tarybose. 

Akademijos tarybos nariai iš studentų tarpo renkami ir atšaukiami Universiteto studentų atstovybės 

nustatyta tvarka. 

18. Akademijos taryba veikia pagal savo patvirtintą reglamentą. Pirmajame posėdyje 2/3 narių 

dauguma išrenkamas Akademijos tarybos pirmininkas. Juo negali būti Akademijos kancleris. 

Akademijos tarybos pirmininkas vadovauja Akademijos tarybai, skelbia Akademijos tarybos priimtus 

nutarimus. Akademijos tarybos nutarimai priimami paprasta visų Akademijos tarybos narių balsų 

dauguma. Jie neturi prieštarauti Universiteto statutui, Tarybos, Senato nutarimams ir yra privalomi 

visiems Akademijos darbuotojams bei studentams. Akademijos tarybos posėdžiai yra teisėti, kai 

juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Akademijos tarybos narių.  

19. Akademijos taryba: 

19.1. teikia Senatui ir Tarybai savo nuomonę dėl Universiteto statuto pakeitimų. Universiteto 

statuto nuostatų, susijusių su Akademija, pakeitimai derinami su Akademijos taryba; 

19.2. teikia Tarybai savo nuomonę dėl Akademijai priskirto turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo. Nutarimai dėl Akademijai priskirto turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

pakeitimų priimami gavus Akademijos tarybos pritarimą;  

19.3. renka Akademijos kanclerio kandidatūrą iš mokslininkų ar pripažintų menininkų ir teikia 

ją rektoriui; 

19.4.  nustato Universiteto senato narių nuo Akademijos bendruomenės rinkimų tvarką. 

19.5. sudaro iš Universiteto biudžeto gautų lėšų, Akademijos ūkinės, mokslinės veiklos, 

teikiamų paslaugų bei paramos pajamų biudžetą;  

19.6. svarsto ir teikia Senatui ir Tarybai siūlymus dėl savo vidinės struktūros pakeitimų;  

19.7. svarsto ir teikia Senatui tvirtinti Akademijos studijų programas, pagrindines mokslinių 

tyrimų kryptis ir (arba) meno veiklas, nustato asmenybės ugdymo, mokslinių tyrimų, eksperimentinės 

plėtros, profesionaliosios meno veiklos, kultūros ir mokslo žinių sklaidos kryptis ir formas;  



19.8. teikia Senatui siūlymus dėl vidinės studijų kokybės užtikrinimo rengiant specialistus, 

atsižvelgdama į jų rengimo specifiką; 

19.9. svarsto ir teikia Senatui tvirtinti Akademijos akademinių padalinių nuostatus, 

Universiteto rektoriui – neakademinių padalinių nuostatus; 

19.10. nustato Akademijos studentų teises ir pareigas, atsižvelgiant į jų rengimo specifiką ir 

Universiteto studijų tvarką reglamentuojančius teisės aktus;  

19.11. svarsto kandidatus docento ir profesoriaus pedagoginiams vardams gauti ir savo 

nuomonę teikia Senatui;  

19.12. svarsto kandidatūras profesorių emeritų, garbės daktaro ir garbės profesoriaus vardams 

gauti ir savo nuomonę teikia Senatui; 

19.13. šaukia Akademijos bendruomenės susirinkimus svarbiems veiklos klausimams aptarti; 

19.14. tvirtina savo strateginės veiklos planą ir teikia Akademijos nuomonę dėl Universiteto 

strateginio veiklos plano; 

19.15. inicijuoja bendradarbiavimą su kitais Universiteto padaliniais, Lietuvos Respublikos ir 

užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis, bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos Respublikos, 

užsienio mokslo ir studijų bei kitomis institucijomis ir asmenimis studijų, mokslo ir kitais klausimais, 

taip pat jungimąsi į asociacijas, įskaitant ir tarptautines; 

19.16. svarsto Universiteto valdymo organų priimtus nutarimus ir priima sprendimus kreiptis 

į Tarybą dėl galimo akademijos interesų pažeidimo dėl priimtų Senato nutarimų ar rektoriaus įsakymų 

ir šių teisės aktų pripažinimo negaliojančiais;  

19.17. atlieka kitas teisės aktuose ir Universiteto statute nustatytas funkcijas.  

20. Akademijos kancleris vadovauja Akademijai ir atsako už jos veiklą. Kanclerį 5 metų 

kadencijai renka Universiteto taryba iš Akademijos mokslininkų, turinčių pedagoginės ir vadybinės 

patirties. Kanclerio kandidatūrą teikia Universiteto rektorius Akademijos tarybos siūlymu.  

21. Kancleris: 

21.1. įgyvendina Universiteto tarybos ir senato bei Akademijos tarybos priimtus nutarimus, 

Universiteto rektoriaus įsakymus;  

21.2. leidžia Akademijos darbuotojams ir studentams privalomus potvarkius. Šiuos potvarkius 

laikinai gali sustabdyti Universiteto rektorius, o atšaukti Akademijos taryba, Universiteto senatas arba 

taryba;  

21.3. atsako už Akademijos finansinę veiklą, tinkamą lėšų ir Akademijai priskirto turto 

valdymą, naudojimą ir disponavimą juo; 

21.4. teikia Universiteto rektoriui Akademijos metinį pajamų ir išlaidų sąmatos projektą, o 

Akademijos tarybai – patvirtintos sąmatos įvykdymo ataskaitą; 

21.5. teikia siūlymus Universiteto rektoriui dėl padalinių vadovų ir kitų darbuotojų priėmimo 

į darbą; 

21.6. atsako už Akademijos vidaus tvarką; 

21.7. teikia siūlymus Universiteto rektoriui dėl Akademijos studentų priėmimo ir šalinimo; 

21.8. skatina studentus ir skiria jiems drausmines nuobaudas studijų reguliamine nustatyta 

tvarka; 

21.9. teikia siūlymus Universiteto rektoriui dėl studijų kainos didinimo arba mažinimo, 

įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programų įgyvendinimu, dydžių nustatymo; 

21.10. kiekvienais metais atsiskaito Akademijos tarybai už Akademijos veiklą; 

21.11. telkia ir skatina Akademijos bendruomenės narius siekti studijų ir mokslinės veiklos 

kokybės, tobulinti ir rengti studijų programas, taikyti pažangius studijų metodus ir technologijas,  

įsitraukti į studijų ir mokslo kokybės vertinimą;  



21.12. informuoja Akademijos bendruomenę apie studijų ir mokslinės veiklos kokybės 

užtikrinimo priemones, mokslinę veiklą, studijų programų išorinio kokybės vertinimo ir akreditavimo 

bei veiklos kokybės užtikrinimo rezultatus, finansinę ir ūkinę veiklą;  

21.13. teikia administraciniams Universiteto padaliniams oficialią informaciją, statistikos 

duomenis ir dalykinę informaciją, reikalingą mokslo ir studijų valdymui ir stebėsenai užtikrinti; 

21.14. sudaro sąlygas dėstytojams tobulinti mokslinę, dalykinę ir pedagoginę kompetenciją, 

įgyti dėstymui reikalingų žinių ir gebėjimų ir juos tobulinti; 

21.15. kiekvienais metais skelbia Akademijos interneto svetainėje savo metinę veiklos 

ataskaitą, kurioje pateikiami ir strateginio veiklos plano įgyvendinimo rezultatai; 

21.16. dalį savo funkcijų kancleris gali perduoti savo pavaduotojams, kuriuos Akademijos 

kanclerio teikimu, gavus Akademijos tarybos pritarimą, skiria ir atšaukia Universiteto rektorius. 

Pasibaigus Akademijos kanclerio įgaliojimams, pasibaigia ir jo pavaduotojų įgaliojimai;  

20.17. atlieka kitas teisės aktuose, Universiteto statute, Universiteto vidaus teisės 

dokumentuose nustatytas, taip pat Universiteto rektoriaus pavestas funkcijas.  

22. Akademijos kanclerio patariamoji institucija yra kolegija, sudaryta iš Akademijos 

kanclerio pavaduotojų ir Akademijos padalinių vadovų bei studentų atstovybės deleguoto asmens. 

 

VI AKADEMIJOS BENDRUOMENĖ 

 

23. Akademijos bendruomenę sudaro visi Akademijos studentai ir darbuotojai, Akademijos 

akademinę bendruomenę - Akademijos studentai, dėstytojai, mokslo darbuotojai, kiti tyrėjai ir 

profesoriai emeritai.  

24. Studentai į Akademijos vykdomas studijų programas priimami, jų studijos nutraukiamos 

ir atnaujinamos Universiteto statute, studijų reguliamine ir kituose Universiteto vidaus teisės 

dokumentuose nustatyta tvarka.  

25. Akademijos studentų teises gina ir interesams atstovauja Akademijos studentų atstovybė, 

kuri yra integruota į Universiteto studentų atstovybę. Akademijos studentų atstovybė yra renkama 

Universiteto studentų atstovybės įstatuose nustatyta tvarka. Akademija remia jos studentų atstovybės 

veiklą.  

26. Profesoriams, aktyviai dirbusiems mokslinį ir pedagoginį darbą, Akademijos akademinio 

padalinio, kuriame profesorius paskiausia dirbo, teikimu ir Akademijos tarybos siūlymu, Universiteto 

senatas už ypatingus nuopelnus mokslui gali suteikti profesoriaus emerito vardą. Profesoriui emeritui 

sudaromos sąlygos dalyvauti Akademijos mokslinėje ir kitoje veikloje. Profesoriaus emerito 

mėnesinės išmokos mokėjimo tvarką nustato Universiteto senatas, o dydį - Universiteto taryba. 

27. Akademijos akademinės bendruomenės nariams laiduojama akademinė laisvė, apimanti 

minties, išraiškos, mokslo ir pedagoginės veiklos metodų pasirinkimo laisvę, atitinkančią 

pripažįstamus etikos principus, apsaugą nuo varžymų ir sankcijų už savo tyrimų rezultatų ir 

įsitikinimų skelbimą, išskyrus atvejus, kai skelbiama informacija yra valstybės ar tarnybos paslaptis 

ir (ar) Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimas.  

28. Akademijos akademinės bendruomenės nariams užtikrinamos kūrybos ir intelektinio 

darbo autorių teisės, lygios galimybės dalyvauti konkursuose, nešališkas mokslo darbų recenzavimas.  

29. Akademijos bendruomenė vadovaujasi šiais nuostatais, Universiteto statutu, Universiteto 

akademinės etikos kodeksu ir Universiteto vidaus tvarkos taisyklėmis. Akademijos bendruomenės 

nariai profesiniams, kūrybiniams, kultūros, socialiniams, sporto ir kitiems poreikiams tenkinti gali 

dalyvauti Universitete veikiančiose nepolitinėse organizacijose, būreliuose, draugijose ir klubuose, 



steigti naujas organizacijas, kurių nuostatai neprieštarauja Universiteto statutui ir Lietuvos 

Respublikos įstatymams.  

30. Pensinio amžiaus mokslininkams, nutraukusiems darbo sutartį su Universitetu, pagal 

galimybes sudaromos sąlygos jų mokslinių interesų raiškai, dalyvavimui įvairių lygių 

bendruomeniniuose renginiuose.  

31. Akademijos akademinės bendruomenės susirinkimai šaukiami Akademijos tarybos 

sprendimu svarbiems (Akademijos pertvarkos, strategijos ir kt. ) klausimams aptarti. Apie sprendimą 

sušaukti tokį susirinkimą Akademijos tarybos pirmininkas informuoja akademinę bendruomenę ne 

vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų Akademijos interneto svetainėje. Susirinkime kviečiami 

dalyvauti visi Akademijos dėstytojai, mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai, dirbantys ne mažiau kaip 0,5 

etato, profesoriai emeritai, doktorantai ir pirmosios bei antrosios studijų pakopų studentų atstovai, po 

vieną iš visų studijų programų ir kursų. Akademinės bendruomenės susirinkimo sprendimai priimami 

paprasta balsų dauguma, jeigu susirinkime dalyvauja daugiau kaip pusė jo narių. 

32. Akademijos akademinės bendruomenės susirinkimas: 

32.1. renka ir atšaukia vieną Universiteto tarybos narį, priklausantį Universiteto akademiniam 

personalui; 

32.2. renka ir skiria atrinktus asmenis į Universiteto senatą. 

 

VII. AKADEMIJOS LĖŠOS IR TURTAS 

 

33. Akademijos lėšas sudaro: 

33.1. lėšos skirtos mokslinei veiklai;  

33.2. lėšos skirtos kokybškoms studijoms užtikrinti; 

33.3. pajamos už Akademijoje organizuojamas papildomąsias ir dalines studijas, mokymosi 

visą gyvenimą ir kitas tęstinio mokymo paslaugas, mokslines, ekspertines, konsultacines ir kitas 

paslaugas; 

33.4. konkurso būdu laimėtų ir užsakomųjų mokslinių projektų ir eksperimentinės plėtros 

darbų lėšos;  

33.5. Akademijai skirtos rėmėjų lėšos; 

33.6. kitos teisėtai gautos lėšos.   

34. Akademijos lėšos yra neatskiriama Universiteto biudžeto sudėtinė dalis. Lėšos skiriamos 

ir apskaitomos Universiteto nustatyta tvarka ir naudojamos pagal Universiteto rektoriaus patvirtintą 

sąmatą.  

35. Akademijai priskiriamas Aleksandro Stulginskio universiteto iki reorganizacijos valdytas 

nekilnojamasis ir kitas turtas, infrastruktūra, reikalinga studijų procesui ir mokslinei veiklai vykdyti. 

Už Akademijos lėšas įgytas Universiteto turtas tiesiogiai priskiriamas naudoti Akademijai, jeigu lėšų 

sąmatoje nebuvo numatyta kitaip. Akademijos turtas registruojamas nustatyta tvarka, jo apskaitą 

tvarko Universiteto finansų departamentas. 

 

 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

36. Akademija pertvarkoma ar jos veikla nutraukiama Universiteto tarybos sprendimu 

įvertinus Akademijos tarybos ar/ir Universiteto rektoriaus siūlymus ir Sento nuomonę.  



37. Šiuos nuostatus, jų pakeitimus ir/ar papildymus Akademijos tarybos teikimu tvirtina 

Universiteto senatas. 

 

______________________________________________ 

PRITARTA 

ASU senato posėdyje  

2018 m. spalio 17 d.,  

protokolas Nr. 584 


