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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS 
AGRONOMIJOS FAKULTETO 

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetas (toliau – 
Fakultetas) yra Vytauto Didžiojo Universiteto (toliau – Universiteto) Žemės ūkio akademijos 
(toliau – Akademijos) akademinis padalinys, vykdantis ir koordinuojantis Žemės ūkio mokslų 
krypčių grupės ir su ja susijusių krypčių studijas, bei mokslinius tyrimus ir eksperimentinę, 
socialinę, kultūrinę plėtrą.  

2. Fakulteto veikla grindžiama Universiteto statutu, Akademijos nuostatais ir juose 
įtvirtinta Akademijos misija, Studijų reguliaminu, kitais Universiteto vidaus teisės aktais ir šiais 
nuostatais. 

3. Šie nuostatai reglamentuoja Fakulteto misiją, tikslus, uždavinius ir funkcijas, teises, 
struktūrą ir valdymą, turtą, lėšas, Fakulteto bendruomenės veiklos organizavimą.  

4. Fakultetas turi antspaudą su savo pavadinimu – „Vytauto Didžiojo universiteto Žemės 
ūkio akademijos Agronomijos fakultetas“ bei atributiką. 

 
II. FAKULTETO MISIJA IR TIKSLAI 

5. Fakulteto misija – puoselėjant bendruomeniškumą, partnerystę ir ilgametes tradicijas, 
atliepiant globalaus pasaulio, mokslo ir politikos tendencijas kurti ir skleisti žemės ir maisto ūkio, 
gamtos išteklių tvaraus naudojimo žinias, sudaryti sąlygas šio sektoriaus lyderiams ugdytis ir 
tobulintis, siekti, kad kiekvienas žmogus turėtų kokybišką maistą bei pilnavertę gyvenimo aplinką 
darnoje su gamta. 

6. Fakulteto tikslai:  
6.1. rengti aukštos kvalifikacijos specialistus ir mokslininkus; 
6.2. plėtoti aukšto tarptautinio lygio mokslinius tyrimus; 
6.3. užtikrinti mokslo ir studijų vienovę;  
6.4. užtikrinti inovatyvią mokslinių tyrimų ir studijų kokybę;  
6.5.koordinuoti agronomijos ir su ja susijusių studijų  krypčių vykdymą, mokslinius 

tyrimus ir jų plėtrą žemės ūkio ir maisto mokslų veiklose; 
6.6. ugdyti aktyvius ir atsakingus piliečius.  

 
III. FAKULTETO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 
7. Fakulteto uždaviniai: 
7.1. vykdyti žemės ūkio mokslų ir tarpkryptines bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros 

studijas; 
7.2. vykdyti žemės ūkio mokslų ir su jais susijusių sričių fundamentinius ir taikomuosius 

mokslinius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą atliekant regioninius, nacionalinius ir tarptautinius 
projektus, taip plėtojant mokslinį pažinimą; 

7.3. bendradarbiauti su kitais Universiteto akademiniais ir neakademiniais padaliniais, taip 
pat plėtoti bendradarbiavimą su verslo ir socialiniais partneriais, valstybės institucijomis bei 
nevyriausybinėmis organizacijomis;  



 
 

7.4. plėtoti bendradarbiavimą su užsienio mokslo ir studijų įstaigomis ir praktikos 
institucijomis, suteikiant galimybę studentams ir dėstytojams bei mokslo darbuotojams dalyvauti 
tarptautiniuose mainuose, rengti bendrus mokslinių tyrimų projektus, dalyvauti tarptautiniuose 
akademiniuose ir profesiniuose tinkluose;  

7.5. užtikrinti studijų ir mokslo kokybę; 
7.6. pritraukti išorinius finansinius, materialinius, organizacinius, akademinius išteklius, 

organizuojant studijas ir įgyvendinant tyrimų projektus; 
7.7. viešinti mokslų pasiekimus, vykdyti tyrimų rezultatų sklaidą ir pritaikymą;  
7.8. organizuoti ir vykdyti dėstytojų, mokslo ir neakademinių darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimą;  
7.9. plėtoti artes liberales principais grįstą Universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

mokymosi visą gyvenimą kultūrą;  
7.10. teikti kvalifikacijos tobulinimo, ekspertines ir konsultavimo paslaugas, leisti žemės 

ūkio mokslų ir su juo susijusių mokslo ir studijų krypčių akademinę ir kitą literatūrą; 
8. Įgyvendindamas uždavinius Fakultetas vykdo šias funkcijas: 
8.1. organizuoja studijų ir studentų ugdymo procesą, fundamentalius ir taikomuosius 

tyrimus bei metodinį darbą;  
8.2. rengia ir tobulina studijų ir mokymo dalykų programas, vadovėlius, mokymo 

priemones, kitą studijoms reikalingą metodinę medžiagą; 
8.3. diegia į studijų procesą pažangias mokymo formas ir metodus;  
8.4. analizuoja, vertina ir tobulina studijų kokybę ir absolventų parengimą praktiniam 

darbui;  
8.5. užtikrina profesinių kompetencijų tobulinimą, teikia ekspertines bei konsultavimo 

paslaugas ir vykdo eksperimentinę plėtrą; 
 8.6. užtikrina priskirtų patalpų ir kito turto racionalų naudojimą;  
8.7. rengia veiklos ataskaitas, viešina veiklos rezultatus. 
 

IV. FAKULTETO TEISĖS  
 

9. Fakultetas savo veiklą grindžia akademinės savivaldos principu. 
10. Fakultetas turi teisę:  
10.1. formuoti Fakulteto veiklos strategines nuostatas jas derinant su Akademijos veiklos 

strategija;  
10.2. savarankiškai tvarkyti savo vidaus reikalus, juos ginti Universiteto ir Akademijos 

kolegialiuose ir vienasmeniuose organuose; 
10.3. pagal priskirtą kompetenciją atstovauti šalies ir užsienio viešosios valdžios, verslo, 

mokslo ir studijų institucijose, tarptautinėse organizacijose;  
10.4. sudaryti Fakulteto tarybą, jos komisijas, kitas nuolatines ir laikinas komisijas bei 

darbo grupes svarbiems Fakulteto klausimams spręsti;  
10.5. siūlyti Universiteto rektoriui kandidatūrą  į Fakulteto dekano pareigybę ir 

kandidatūras vykdyti katedrų vedėjų pareigas;  
10.6. rinkti ir atšaukti savo akademinio personalo skaičiui proporcingą dalį Akademijos 

tarybos ir Senato narių, laikantis Universiteto statuto 32 punkte nustatytų sąlygų; 
10.7. siūlyti Fakulteto vidinės struktūros pakeitimų projektus; 
10.8. turėti materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius, reikalingus studijoms ir 

mokslinei veiklai, Fakulteto infrastruktūros gerai būklei užtikrinti;  
10.9. gauti informaciją iš Universiteto ir Akademijos administracijos bei kitų padalinių, 

būtiną Fakulteto veiklai užtikrinti;  
10.10. teikti Fakulteto nuomonę apie svarstymui pateiktus Akademijos ir  Universiteto 

vidaus teisės aktų bei strateginių dokumentų projektus;  
10.11. siūlyti kandidatūras Universiteto emeritų, garbės daktaro ir garbės profesoriaus, 

mecenato vardams įgyti.  



 
 

 
V. FAKULTETO STRUKTŪRA IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 
11. Fakultetas savo veiklą organizuoja struktūriniuose vienetuose. Fakulteto struktūrą 

sudaro:  
11.1. Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedra;  
11.2. Augalų biologijos ir maisto mokslų katedra; 
11.3. Pomologinis sodas 
12. Fakulteto veiklą organizuoja:  
12.1. Fakulteto taryba; 
12.2. Fakulteto dekanas ir jo vadovaujama patariamoji institucija – dekanatas.  
13. Fakulteto taryba sudaroma 5 metų laikotarpiui iš 19 narių. Ne mažiau kaip 2/3 fakulteto 

tarybos narių sudaro mokslininkai, tai yra asmenys, konkurso tvarka užimantys dėstytojų ir mokslo 
darbuotojų pareigybes ne mažiau kaip 0,5 etato, ne mažiau kaip 20 procentų – studentų atstovybės 
deleguoti fakulteto studentai ir ne mažiau kaip 10 procentų – verslo ir socialiniai partneriai. 
Fakulteto dekanas yra fakulteto tarybos narys pagal pareigas. 

14. Fakulteto taryba sudaroma pariteto pagrindais. Fakulteto tarybos narių iš mokslininkų 
tarpo skaičius katedroms paskirstomas proporcingai akademinio personalo skaičiui jose. 
Mokslininkus į Fakulteto tarybą siūlo katedrų dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimai. 
Fakulteto tarybos narius nuo verslo ir socialinių partnerių tvirtina kadenciją baigianti taryba   
Fakulteto dekano teikimu.  

15. Fakulteto tarybos darbas organizuojamas pagal baigiančios kadenciją tarybos 
patvirtintą Fakulteto tarybos veiklos reglamentą. Pirmame posėdyje išrenkamas Fakulteto tarybos 
pirmininkas, kuriuo negali būti Fakulteto dekanas ir į tarybos narius deleguoti studentai.   

16. Fakulteto taryba:  
16.1. tvirtina Fakulteto veiklos strateginį planą ir einamuosius veiklos planus, taip pat 

Fakulteto veiklos metines ataskaitas;  
16.2. priima nutarimus svarbiausiais Fakulteto veiklos organizavimo ir kitais klausimais;  
16.3. svarsto Fakulteto struktūrinių vienetų steigimo, pertvarkos ir (ar) panaikinimo 

klausimus, šiais klausimais teikia siūlymus Akademijos Kancleriui. 
16.4. svarsto ir teikia Akademijos tarybai tolesniam svarstymui fakulteto studijų 

programas, jų pakeitimus, mokslinių tyrimų tematikas;  
16.5. svarsto ir teikia tvirtinti Akademijos Kancleriui studijų programų (krypčių) komitetų 

personalinę sudėtį, deleguoja fakulteto atstovus į tarpkryptinių ir jungtinių studijų programų 
komitetus; 

16.6. svarsto kandidatus docento ir profesoriaus pedagoginiams vardams gauti ir savo 
nuomonę teikia Universiteto Senatui; 

16.7. svarsto kandidatus profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo darbuotojo ir 
vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti ir savo nuomonę teikia Universiteto Senatui;  

16.8. svarsto kandidatus lektoriaus, asistento ir mokslo darbuotojo ir jaunesnio mokslo 
darbuotojo pareigoms eiti ir slaptu balsavimu tvirtina atrinktus šioms pareigoms;  

16.9. svarsto kandidatūras emeritų, garbės daktaro ir garbės profesoriaus, taip pat mecenato  
vardams gauti ir savo nuomonę teikia Universiteto Senatui;  

16.10. slaptu balsavimu renka kandidatus į katedrų vedėjus ir teikia juos Universiteto 
rektoriui, kuris šias kandidatūras tvirtina suderinus su Akademijos kancleriu. Jeigu rektorius 
teikiamų kandidatūrų nepatvirtina, taryba teikia kitas kandidatūras; 

16.11. atlieka kitas teisės aktuose ir Universiteto statute nustatytas funkcijas. 
17. Fakulteto tarybos nutarimai priimami paprasta balsų dauguma. Jie neturi prieštarauti 

Universiteto tarybos ir senato, taip pat Akademijos tarybos nutarimams  ir yra privalomi visiems 
Fakulteto ir jo struktūrinių vienetų vadovams, darbuotojams ir studentams. Šiuos nutarimus 
laikinai gali sustabdyti rektorius, o atšaukti – pati Fakulteto taryba arba Universiteto Senatas.  



 
 

18. Fakulteto tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per semestrą. Ne mažiau 
kaip 1/3 Fakulteto tarybos narių siūlymu neeilinis Fakulteto tarybos posėdis šaukiamas ne vėliau 
kaip per 5 dienas nuo siūlymo įteikimo Fakulteto dekanui. Siūlyme nurodoma, kokiu klausimu 
posėdis šauktinas. Fakulteto tarybos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 
Fakulteto tarybos narių.  

19. Fakulteto dekanas, vykdydamas Universiteto statute nustatytus reikalavimus ir 
Fakulteto tarybos nutarimus, vadovauja Fakultetui, veikia jo vardu, jam atstovauja ir yra 
atsakingas už Fakulteto turtą. Fakulteto dekano kandidatūrą iš Fakulteto mokslininkų siūlo 
Fakulteto akademinės bendruomenės susirinkimas. Suderinus su Akademijos kancleriu, 
Universiteto rektoriaus teikimu Fakulteto dekano kandidatūrą tvirtina Universiteto Senatas. 
Fakulteto dekanas atleidžiamas iš pareigų, kai baigiasi rektoriaus įgaliojimai. Pasibaigus Fakulteto 
dekano kadencijai, šis asmuo turi teisę be konkurso grįžti į iki kadencijos ar per kadenciją jo eitas 
dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas 5 metams.  

20.  Fakulteto dekanas:  
20.1.  įgyvendina Universiteto tarybos ir senato, Akademijos tarybos ir Fakulteto tarybos 

priimtus nutarimus, Universiteto rektoriaus įsakymus bei Akademijos kanclerio potvarkius;  
20.2. leidžia Fakulteto darbuotojams ir studentams privalomus potvarkius; 
20.3. koordinuoja Fakulteto struktūrinių vienetų veiklą;  
20.4. planuoja ir organizuoja veiklas Fakultete;  
20.5. sudaro Fakulteto centralizuotai gautų lėšų sąmatas ir teikia tvirtinti Universiteto 

rektoriui.  
20.6. atsako už Fakulteto vidaus tvarką;  
20.7. derina siūlymus dėl studentų priėmimo ir šalinimo, vadovaudamasis Studijų 

reguliaminu;  
20.8. kiekvienais metais atsiskaito Fakulteto tarybai už Fakulteto veiklą, patvirtintą metinę 

ataskaitą pateikia Akademijos kancleriui;  
20.9. atlieka kitas teisės aktuose ir Universiteto statute bei Akademijos nuostatuose 

nustatytas funkcijas.  
21. Fakulteto dekano potvarkius gali atšaukti Fakulteto taryba visų jos narių balsų dauguma 

arba rektorius, įvertinęs Akademijos kanclerio nuomonę.  
22. Dalį savo funkcijų fakulteto dekanas gali perduoti dekanato atstovui.  
23. Fakulteto patariamąją instituciją – dekanatą - sudaro fakulteto dekanas, katedrų vedėjai, 

studijų programų komitetų pirmininkai ir tarybos pirmininkas. Dekanato posėdžiams 
pirmininkauja fakulteto dekanas arba jo įgaliotas asmuo.  

24. Fakulteto dekanatas:  
24.1. rengia Fakulteto veiklos ataskaitą; 
24.2. rengia Fakulteto strateginį veiklos planą; 
24.3. svarsto organizacinius klausimus; 
24.4. rengia Fakulteto centralizuotai gaunamų lėšų paskirstymo sąmatą; 
24.5. atlieka kitas teisės aktuose ir Universiteto statute nustatytas funkcijas.  
25. Akademinę veiklą katedrose organizuoja katedrų dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

susirinkimas (toliau – Susirinkimas) bei katedros vedėjas. 
26. Susirinkimas:  
26.1. rinkimų būdu siūlo kandidatūrą katedros vedėjo pareigoms užimti;  
26.2. rinkimų būdu siūlo katedros atstovus į Fakulteto ir Akademijos tarybas;  
26.3. deleguoja katedros atstovus į studijų krypčių/programų komitetus;  
26.4. svarsto kandidatūrų tinkamumą dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms konkurso 

būdu katedroje užimti; 
26.5. teikia siūlymus dėl docento ir profesoriaus pedagoginių vardų suteikimo katedros 

dėstytojams ir mokslo darbuotojams;  
26.6. teikia siūlymus dėl katedros atstovų į mokslo doktorantūros komitetų narius; 



 
 

26.7. teikia siūlymus dėl profesorių emeritų, garbės daktaro ir garbės profesoriaus vardų 
suteikimo; 

26.8. svarsto ir tvirtina katedros metinius planus ir veiklos metines ataskaitas. 
26.9. svarsto ir teikia išvadas doktorantūros komitetams dėl doktorantų studijų ir mokslinių 

tyrimų planų, doktorantų studijų bei mokslinių tyrimų rezultatų ir tikslingumo tęsti doktorantūrą;  
26.10. doktorantui parengus disertaciją, atlieka pirminius daktaro disertacijos svarstymus 

ir skiria ne mažiau kaip du šių svarstymų recenzentus, teikia doktorantūros komitetui išvadas dėl 
daktaro disertacijos atitikimo daktaro disertacijai keliamiems reikalavimams.  

26.11. nagrinėja katedros dėstytojų ir mokslo darbuotojų parengtus akademinius leidinius, 
skiria recenzentus ir teikia išvadas dėl tinkamumo spausdinti;  

26.12. svarsto ir tvirtina ilgalaikes mokslinių tyrimų temas pagal katedrai priskirtas tyrimų 
tematikas, tvirtina jų vykdymo ataskaitas;  

26.13. svarsto studijų (egzaminų laikymo, baigiamųjų darbų gynimo) rezultatus, priima 
sprendimus dėl studijų kokybės gerinimo; 

26.14. teikia siūlymus dėl studijų programų ir studijų kokybės užtikrinimo sistemos 
tobulinimo;  

26.15. atlieka kitas teisės aktuose ir Universiteto statute nustatytas funkcijas. 
27. Katedros dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimą sudaro visi dėstytojai, mokslo 

darbuotojai ir kiti tyrėjai, taip pat emeritai. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip 
1/2 balsavimo teisę turinčių narių. Susirinkimui vadovauja katedros vedėjas ar jo pasiūlytas kitas 
susirinkimo narys. Sprendimus priima katedros dėstytojai, mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai, 
dirbantys ne mažiau kaip 0,25 etato, bei emeritai. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. 
Sprendimai personaliniais klausimais priimami balsuojant slaptai.  

28. Katedros vedėjas vadovauja katedrai, veikia jos vardu, jai atstovauja Universitete ir už 
jos ribų. Katedros vedėjo pareigos pavedamos vienam iš katedros dėstytojų ar mokslo darbuotojų. 
Vieną ar daugiau kandidatų katedros vedėjo pareigoms vykdyti siūlo katedros dėstytojų ir mokslo 
darbuotojų susirinkimas.  Fakulteto taryba slaptu balsavimu  atrenka tinkamiausią kandidatūrą ir 
teikia Universiteto rektoriui. Kandidatūrą katedros vedėjo pareigoms tvirtina Universiteto 
rektorius  suderinęs su Akademijos kancleriu. Jeigu Fakulteto taryba neatrenka ar Universiteto 
rektorius nepatvirtina katedros vedėjo iš pateiktų kandidatų, tai katedros dėstytojų ir mokslo 
darbuotojų susirinkimas turi siūlyti kitus kandidatus. 

28. Katedros vedėjas:  
28.1. planuoja ir organizuoja veiklas katedroje; 
28.2. atsako už katedros vidaus tvarką;  
28.3. leidžia potvarkius dėl katedros veiklos organizavimo;  
28.4. skelbia katedros susirinkimus ir jiems pirmininkauja;  
28.5. sudaro katedros veiklos planus ir ataskaitas,  teikia tvirtinti katedros dėstytojų ir 

mokslo darbuotojų susirinkimui;  
28.6. rūpinasi katedros pedagoginio, mokslinio ir neakademinio personalo suformavimu, 

kvalifikacijos gerinimu; 
28.7. derindamas su studijų programų/ krypčių komitetų pirmininkais ir dekanais, parenka 

dėstytojus studijų dalykų dėstymui;  
28.8. analizuoja ir pagal galimybes įgyvendina dėstytojų, mokslo ir kitų darbuotojų 

pasiūlymus katedros veiklai gerinti; 
28.9. vidaus tvarkos taisyklių nustatyta tvarka teikia siūlymus dėl Katedros darbuotojų 

skatinimo ir drausminimo poveikio priemonių taikymo; 
28.10. kuria katedroje kūrybingą aplinką, skatina dėstytojų, mokslo ir kitų darbuotojų 

iniciatyvą, siekia, kad jie aktyviai dalyvautų Fakulteto ir Universiteto veikloje; 
28.11. koordinuoja ir kontroliuoja katedroje atliekamus mokslinius tyrimus; 
28.12. kontroliuoja katedros dėstytojų mokomuosius užsiėmimus ir jų kokybę; 
28.13. tvirtina ir viešai skelbia dėstytojų darbo ir konsultacijų grafiką, kontroliuoja jo 

laikymąsi;  



 
 

28.14. teikia katedros dėstytojams, mokslo ir kitiems darbuotojams pavedimus, tiesiogiai 
susijusius su katedros vykdomomis funkcijomis. 

 
VI. FAKULTETO AKADEMINĖ BENDRUOMENĖ  

 
29. Fakulteto akademinę bendruomenę sudaro Fakulteto studentai, dėstytojai ir mokslo 

darbuotojai, emeritai, taip pat kiti darbuotojai, tiesiogiai dalyvaujantys mokslo ir (ar) studijų 
veikloje.  

30. Fakulteto akademinė bendruomenė vadovaujasi šiais nuostatais, Universiteto statutu, 
Akademijos nuostatais, Universiteto akademinės etikos kodeksu, Universiteto vidaus tvarkos 
taisyklėmis ir kitais Universiteto vidaus teisės aktais.  

31. Fakulteto 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.  

32. Fakulteto akademinės bendruomenės nariams užtikrinamos kūrybos ir intelektinio 
darbo autorių teisės, lygios galimybės dalyvauti konkursuose, nešališkas mokslo darbų 
recenzavimas.  

33. Fakulteto studentų teises gina ir studentų interesams atstovauja Studentų atstovybė, kuri 
renkama Universiteto studentų atstovybės įstatuose nustatyta tvarka.  

34. Akademinės bendruomenės narių susirinkimus šaukia fakulteto taryba svarbiems klausimams 
aptarti. Apie sprendimą sušaukti tokį susirinkimą fakulteto tarybos pirmininkas informuoja fakulteto 
akademinę bendruomenę ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų fakulteto interneto svetainėje. 
Susirinkime kviečiami dalyvauti visi akademinės bendruomenės nariai. Balsavimo teisę turi fakulteto 
dėstytojai, mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai, dirbantys ne mažiau kaip 0,5 etato, bei emeritai, doktorantų 
ir pirmosios bei antrosios studijų pakopų studentų atstovai, po vieną iš visų kursų. Sprendimams priimti 
doktorantų atstovus deleguoja doktorantų susirinkimas, pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų 
atstovus deleguoja pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų seniūnų susirinkimas. Akademinės 
bendruomenės susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, jeigu susirinkime dalyvauja 
daugiau kaip pusė jo narių.  

35. Fakulteto akademinės bendruomenės susirinkimas: 
35.1. renka ir atšaukia Fakulteto tarybos narius;  
35.2. rinkimų būdu siūlo kandidatūrą/as į Fakulteto dekanus;  
35.3. svarsto Fakulteto veiklos metinę ataskaitą; 
35.2. nagrinėja kitus svarbius Fakulteto klausimus.  
 

VII. FAKULTETO LĖŠOS IR TURTAS  
 

36. Fakulteto lėšas sudaro:  
36.1. lėšos, skirtos kokybiškoms studijoms užtikrinti; 
36.2. lėšos, skirtos mokslinei veiklai; 
36.3. pajamos už organizuojamas papildomąsias ir dalines studijas, mokymosi visą 

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

36.4. konkurso būdu laimėtų ir užsakomųjų mokslinių projektų bei eksperimentinės plėtros 
darbų lėšos;  

36.5. lėšos, gautos kaip parama;  
36.6. kitos teisėtai gautos lėšos.  



 
 

37. Fakulteto lėšos yra neatskiriama Universiteto biudžeto sudėtinė dalis. Lėšos skiriamos 
ir apskaitomos Universiteto nustatyta tvarka ir naudojamos pagal Universiteto rektoriaus  
patvirtintą sąmatą.  

38. Fakultetas naudojasi Universiteto jam priskirtu turtu ir užtikrina šio turto racionalų 
naudojimą. 

 
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 
39. Šiuos nuostatus, jų pakeitimus ir/ar papildymus Fakulteto tarybos teikimu, pritarius 

Akademijos tarybai,  tvirtina Universiteto senatas. 
40. Fakultetas pertvarkomas, jos veikla nutraukiama Universiteto tarybos sprendimu 

įvertinus Fakulteto bei Akademijos tarybų ir (ar) Universiteto rektoriaus siūlymus ir Universiteto 
senato nuomonę.    

 
______________________ 

 
 


