PATVIRTINTA
2014 m. sausio 22 d. ŠU senato posėdyje (protokolas Nr. 1)
ŠU senato pirmininkas V. Laurutis

Šiaulių universiteto tarybos sudarymo
reglamentas
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Šis reglamentas nustato Šiaulių universiteto (toliau – Universitetas) tarybos (toliau – Taryba)
sudarymą, vadovaujantis LR mokslo ir studijų įstatymo (Ţin., 2009, Nr. 54-2140; Ţin., 2012,
Nr. 13-554; Ţin., 2012, Nr. 53-2639) 20 straipsniu ir Universiteto statuto (Ţin., 2013, Nr. 1326735) nuostatomis.

2.

Taryba sudaroma iš 11 narių tokia tvarka:
2.1. vieną Tarybos narį – Universiteto studentą – skiria Universiteto studentų atstovybė savo
nustatyta tvarka. Jeigu šis narys netenka Universiteto studento statuso, į jo vietą renkamas
kitas Tarybos narys Universiteto studentų atstovybės nustatyta tvarka (Kvota Nr. 1);
2.2. penkis Tarybos narius iš Universiteto mokslo ir pedagoginio personalo renka, skiria ir
atšaukia Universitete pagrindines pareigas einantys akademinės bendruomenės nariai šio
reglamento nustatyta tvarka. Tas pats asmuo vienu metu negali būti Universiteto senato
(toliau – Senatas) ir Tarybos nariu. Jeigu Tarybos nario darbo santykiai Universitete
nutrūksta, į jo vietą skiriamas kitas Tarybos narys, rinkimuose surinkęs daugiausiai balsų,
bet neišrinktas į Tarybą (Kvota Nr. 2);
2.3. penki Tarybos nariai, nepriklausantys Universiteto personalui ir studentams, atrenkami,
renkami, skiriami ir atšaukiami šio reglamento nustatyta tvarka, iš jų vienas narys –
Universiteto studentų atstovybės nustatyta tvarka (Kvota Nr. 3). Šie penki nariai atrenkami
viešo konkurso būdu ir skiriami Senatui įvertinus Aukštojo mokslo tarybos – ekspertinės
institucijos – atliktą kandidatų įvertinimą. Jeigu šis narys tampa atitinkamai Universiteto
personalo nariu ar studentu, į jo vietą skiriamas kitas Tarybos narys, išrinktas Universiteto
statuto ir šio reglamento nustatyta tvarka.

3.

Kandidato į Tarybą prašymo formą parengia ir šio reglamento nustatyta tvarka pateikia
Universiteto rektorius ar jo įgaliotas asmuo.

II. KVOTA Nr. 2
RINKIMŲ TVARKA
4.

Šios kvotos Tarybos nariai renkami slaptu balsavimu visuotinėje akademinės bendruomenės
narių konferencijoje (toliau – Konferencija). Konferencijoje rinkimų teisę turi visi dėstytojai ir
mokslo darbuotojai, kurių pagrindinė darbovietė yra Universitetas. Konferencijos narių sąrašą,
kandidato į Tarybą prašymo formą parengia ir Rinkimų komisijai pateikia Universiteto
rektorius ar jo įgaliotas asmuo.

5.

Į šios kvotos Tarybos narius pretenduojantis kandidatas iš Universiteto mokslo ir pedagoginio
personalo privalo atitikti ţemiau nurodytus reikalavimus:
5.1. Nedirba mokslinio ar kitokio darbo sutarties pagrindu jokiose kitose įstaigose ir (ar)
organizacijose (neina nei pagrindinių, nei antraeilių pareigų), išskyrus Universitetą
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6.

(pagrindinės pareigos). Darbas Universiteto (arba kartu su partneriais) vykdomuose
trumpalaikiuose projektuose nelaikomas šio reikalavimo paţeidimu;
5.2. Turi ne maţesnį nei 10 (dešimties) metų darbo Universitete staţą;
5.3. Turi ne maţesnę nei 5 (penkerių) metų vadovaujamojo darbo patirtį;
5.4. Yra lojalus Universitetui, nediskredituoja Universiteto ir jo bendruomenės vardo, nėra
paţeidęs Universiteto nustatytų etikos taisyklių bei normų;
5.5. Yra nepriekaištingos reputacijos;
5.6. Rekomenduojama, kad kandidatas į Tarybos narius būtų ėjęs ar einantis atsakingas pareigas
švietimo, mokslo, kultūros, centrinėse viešosios veiklos ar verslo srityje.
5.7. Turėtų ţinių ir gebėjimų, padedančių siekti Universiteto tikslų ir įgyvendinti Universiteto
misiją.
Rinkimus į Tarybą organizuoja Universiteto rektoriaus patvirtinta Rinkimų komisija. Jei kuris
nors iš Rinkimų komisijos narių vėliau iškeliamas kandidatu į Tarybą, vietoj jo į Rinkimų
komisiją Universiteto rektorius paskiria kitą narį.

7.

Rinkimų komisija, likus ne maţiau kaip 20 dienų iki Konferencijos, informuoja Universiteto
bendruomenę apie Konferencijos laiką, vietą, darbotvarkę ir kandidatų į Tarybą iškėlimo
tvarką. Ši tvarka ir informacija apie įvykusios Konferencijos rezultatus (priimti sprendimai,
protokolų išrašų kopijos) skelbiama viešai Universiteto tinklalapyje.

8.

Konferencija yra teisėta, jei joje dalyvauja ne maţiau kaip pusė visų Konferencijoje rinkimų
teisę turinčių narių (apvalinama didėjimo tvarka).

9.

Konferencijos posėdţius pradeda Rinkimų komisijos narys, toliau Konferencijai vadovauja
Konferencijos išrinktas pirmininkas.

10. Rinkimų komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas komisijos narys Konferencijoje pareiškia
Rinkimų komisijos nuomonę dėl iškeltų kandidatų formalios atitikties šio reglamento
reikalavimams. Konferencijos dalyviai atviru balsavimu tvirtina Rinkimų komisijos teikimą.
11. Tarybos narių rinkimai vyksta slaptu balsavimu. Uţ išankstinį balsavimo biuletenių parengimą
ir jų apskaitą atsakinga Rinkimų komisija arba jos išrinktas ir įgaliotas komisijos narys.
12. Rinkimų biuletenyje abėcėlės tvarka surašomi visi kandidatai ir paţymima, kiek Tarybos narių
Konferencija turi išrinkti. Balsuojama uţ kandidatų skaičių, ne didesnį, negu jų turi būti išrinkta
Konferencijoje. Jei balsuojama uţ daugiau kandidatų, biuletenis laikomas negaliojančiu.
13. Konferencijoje balsavimą organizuoja išrinkta Balsų skaičiavimo komisija, kurios nariais
nerenkami kandidatai į Tarybą. Balsų skaičiavimo komisijos protokolai tvirtinami atviru
balsavimu.
14. Konferencijos nariai balsavimo biuletenyje paţymi ne daugiau kaip penkis kandidatus į Tarybą.
Į Tarybą išrinktais laikomi kandidatai surinkę daugiausiai ir ne maţiau kaip pusę balsavime
dalyvavusiųjų balsų. Jei pirmą kartą balsuojant neišrenkami penki Tarybos nariai (neišrenkamas
nė vienas arba išrenkami keli Tarybos nariai), skelbiamas antras balsavimo turas, kuriame į
biuletenius įrašoma pusė kandidatų, gavusių daugiausiai balsų (apvalinama didėjimo tvarka),
neskaitant jau išrinktų Tarybos narių. Išrinktais Tarybos nariais antrame ture laikomi
kandidatai, surinkę daugiausiai balsų. Jei ir antrame balsavimo ture neišrenkami visi, šiai kvotai
skirti Tarybos nariai, kituose balsavimo turuose į biuletenius įrašomos daugiausiai ir vienodai
balsų gavusių kandidatų pavardės. Išrinktais į Tarybą laikomi daugiausiai balsų gavę
kandidatai.
15. Konferencijos rezultatai įrašomi Konferencijos protokole, kurį pasirašo Konferencijos
pirmininkas, sekretorius ir Rinkimų komisijos atstovas.
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16. Jeigu šios kvotos Tarybos nario kadencija nutrūksta iki kadencijos pabaigos, jo vietą uţima
daugiausiai balsų gavęs atitinkamoje konferencijoje neišrinktas asmuo.
III.
KVOTA Nr. 3
RINKIMŲ TVARKA
17. Šios kvotos Tarybos nariai atrenkami viešo konkurso būdu. Keturis narius renka Senatas. Šios
atrankos tvarką, terminus ir kandidato į Tarybą prašymo formą skelbia Senato pirmininkas
Universiteto tinklalapyje. Kandidatu į Tarybos narius gali būti asmuo, iki nurodyto termino
pateikęs prašymą kandidatuoti į Tarybą, atitinkantis Mokslo ir studijų įstatyme ir šiame
reglamente nustatytus reikalavimus:
17.1. Nedirba mokslinio ar kitokio darbo sutarties pagrindu jokiose kitose aukštosiose
mokyklose ar neina pareigų kitų aukštųjų mokyklų bei jų padalinių valdymo ir savivaldos
organuose;
17.2. Turi ne maţesnę nei 5 (penkerių) metų vadovaujamojo darbo patirtį;
17.3. Yra lojalus Universitetui, nediskredituoja Universiteto ir jo bendruomenės vardo,
nepaţeidţia Universiteto nustatytų etikos taisyklių bei normų;
17.4. Yra nepriekaištingos reputacijos;
17.5. Yra ėjęs ar eina atsakingas pareigas švietimo, mokslo, kultūros, centrinėse viešosios
veiklos ar verslo srityje;
17.6. Turi ţinių ir gebėjimų, padedančių siekti Universiteto tikslų ir įgyvendinti Universiteto
misiją.
18. Kandidatus registruoja Administracijos reikalų tarnybos dokumentų valdymo vyresnysis
specialistas, gavęs raštišką jų prašymą. Šios kvotos vieną narį renka Universiteto studentų
atstovybė savo nustatyta tvarka. Pasibaigus registracijai, bendras kandidatų į Tarybą sąrašas
pateikiamas Aukštojo mokslo tarybai įvertinti. Aukštojo mokslo taryboje neigiamą vertinimą
gavę kandidatai tolesnėse rinkimų procedūrose nedalyvauja. Į šios kvotos keturias vietas
kandidatuojantys Tarybos nariai renkami konkurso būdu ir skiriami Tarybos nariais pagal šio
reglamento 19–27 punktuose aprašytą procedūrą, o kandidatai į šios kvotos vieną vietą –
Universiteto studentų atstovybės nustatyta tvarka.
19. Kandidatai į Tarybą gali atsiimti savo kandidatūras likus ne maţiau kaip 3 darbo dienoms iki
viešos diskusijos. Atsiimant kandidatūrą kreipiamasi tokia pačia tvarka, kaip ir paduodant
prašymą.
20. Senato pirmininkas likus ne maţiau kaip 3 darbo dienoms iki rinkimams skirto Senato posėdţio
organizuoja viešą diskusiją su visais kandidatais.
21. Rinkimams skirtame Senato posėdyje balso teisę rinkti Tarybos narius į šios kvotos vietas turi
visi Senato nariai. Balsavimas teisėtas, jei posėdyje dalyvauja ne maţiau kaip 22 balso teisę
turintys Senato nariai.
22. Rinkimų biuletenius parengia Senato pirmininko padėjėja. Senato posėdyje išrenkama Balsų
skaičiavimo komisija iš 5 asmenų. Komisija išduoda balsavimo biuletenius, skaičiuoja balsus,
skelbia rinkimų rezultatus.
23. Rinkimų biuletenis laikomas galiojančiu, jeigu jame balsuota ne uţ didesnį, negu numatyta
šioje kvotoje, Tarybos narių vietų skaičių.
24. Pirmame balsavime išrinktais laikomi kandidatai, gavę daugiau kaip pusę balso teisę turinčių
Senato posėdţio dalyvių balsų ir patekę į kvotai skirtas vietas, pakartotiniuose balsavimuose –
daugiausiai balsų surinkę kandidatai.
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25. Jei pirmame balsavime reikiamą balsų skaičių surinko maţiau kandidatų, nei nustatyta šioje
kvotoje, balsavimas kartojamas tame pačiame Senato posėdyje. Pakartotiniame balsavime
kandidatų skaičius turi būti vienu (arba daugiau, jei yra vienodą balsų skaičių surinkusių
kandidatų) didesnis, negu likę neuţimtų kvotos vietų. Jei kandidatų nėra daugiau nei vietų šioje
kvotoje, balsavimas nekartojamas (nesurinkus daugiau kaip pusės posėdţio dalyvių balsų
pirmojo balsavimo metu, atranka į neuţimtą kvotos vietą skelbiama iš naujo).
26. Jei pakartotiniame balsavime į paskutines kvotos vietas yra kandidatų, gavusių vienodą balsų
skaičių, balsavimas kartojamas dar kartą. Tokiame balsavime dalyvauja tik vienodą balsų
skaičių gavę kandidatai.
27. Rinkiminio Senato posėdţio dalyviai atviru balsavimu patvirtina Balsų skaičiavimo komisijos
protokolą.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
28. Apie į Tarybą išrinktus narius viešai skelbia Senato pirmininkas ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas nuo įvykusio rinkiminio Senato posėdţio. Rinkimų rezultatai ir kita informacija apie
rinkimus (priimti sprendimai, protokolų išrašai) viešai skelbiami Universiteto tinklalapyje.
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