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VILNIAUS UNIVERSITETO MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETO 

INSTITUTO DIREKTORIAUS RINKIMŲ TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto instituto direktoriaus rinkimų 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) Matematikos 

ir informatikos fakulteto (toliau – Fakultetas) instituto direktoriaus rinkimų vykdymo bendruosius 

reikalavimus. 

2. Fakulteto instituto (toliau – Institutas) direktoriaus (toliau – Direktorius) rinkimai grindžiami 

nešališkumo, objektyvumo, teisėtumo, viešumo, akademinės laisvės ir skaidrumo principais. 

3. Fakultete veikia keturi Institutai: Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas, 

Informatikos institutas, Matematikos institutas, Taikomosios matematikos institutas. 

4. Rinkti Direktorių turi teisę Vilniaus universiteto statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus 

reikalavimus atitinkantys Instituto mokslo darbuotojai ir dėstytojai (toliau – Instituto rinkėjai). 

5. Direktoriaus rinkimai vykdomi pagal Instituto nuostatus, Fakulteto nuostatus bei kitus 

Fakulteto tarybos priimtus sprendimus. 

II. KANDIDATŲ EITI INSTITUTO DIREKTORIAUS PAREIGAS KĖLIMAS IR 

REGISTRAVIMAS 

6. Direktoriumi gali būti asmuo, turintis mokslo laipsnį ir vadybinės patirties bei vadovo pareigų 

pirmą kadencijos dieną nepasiekęs įstatymų nustatytos pensinio amžiaus ribos. Matematikos instituto 

direktoriui keliamas papildomas reikalavimas – turėti pedagoginės patirties.   

7. Direktoriaus kadencija – 3 metai. Tas pats asmuo Direktoriumi gali būti ne daugiau kaip dvi 

kadencijas iš eilės. Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kai asmuo Direktoriumi buvo ne visą kadenciją 

(kurią nors iš dviejų). 

8. Direktoriaus rinkimus skelbia Rektorius Fakulteto dekano (toliau – Dekanas) teikimu likus 

ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki kadenciją baigiančio Direktoriaus įgaliojimų pabaigos. Ši nuostata 

netaikoma Direktorių renkant pirmą kartą ar Direktoriaus įgaliojimams nutrūkus dėl kitos priežasties. 

9. Direktoriaus rinkimus organizuoja, kandidatus registruoja ir rezultatus nustato Fakulteto 

rinkimų komisija. Rinkimų komisijos nariai negali būti kandidatais į Instituto direktoriaus pareigas. 

10. Kandidatai į Direktoriaus pareigas pateikia šiuos dokumentus: 

10.1. prašymą dalyvauti konkurse; 

10.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

10.3. gyvenimo aprašymą (CV); 

10.4. mokslo laipsnį nurodančio dokumento kopiją; 

10.5. Instituto, į kurio direktoriaus pareigas pretenduoja, raidos planą (iki 2 psl.). 



11. Direktorių iš savo kandidatūrą išsikėlusių kandidatų Fakulteto nuostatų, Instituto nuostatų 

ir šio Aprašo numatyta tvarka slaptu balsavimu renka Instituto rinkėjai. Išrinktą direktorių Dekanas 

teikia tvirtinti Fakulteto tarybai. 

12. Likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki Direktoriaus rinkimų pradžios, Fakulteto 

rinkimų komisija organizuoja kandidatų prisistatymą ir debatus, kuriuose kandidatai pristato Instituto 

raidos planą Instituto bendruomenei. 

III. BALSAVIMAS, BALSŲ SKAIČIAVIMAS IR RINKIMŲ REZULTATŲ 

NUSTATYMAS 

13. Direktoriaus rinkimai vyksta vieną darbo dieną Fakulteto rinkimų komisijos nustatytą datą. 

14. Direktoriaus rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvavo ne mažiau kaip du trečdaliai 

Instituto rinkėjų.  

15. Fakulteto rinkimų komisija sudaro sąlygas balsuoti iš anksto. Tokiu atveju, likus ne mažiau 

kaip vienai darbo dienai iki Direktoriaus rinkimų dienos, bet kuriam iš Fakulteto rinkimų komisijos 

narių užklijuotame voke pateikiamas iš anksto balsavusio asmens užpildytas balsavimo biuletenis. 

Vokus su balsavimo biuleteniais Fakulteto rinkimų komisija atplėšia, kai skaičiuoja rinkimų metu 

gautus balsus. Iš anksto balsavusiųjų balsai pridedami prie bendro balsų skaičiaus. 

16. Direktorius laikomas išrinktu, jei už jį balsavo daugiau nei pusė rinkimų teisę turinčių 

Instituto darbuotojų. 

17. Jei nė vienas kandidatas nesurenka daugiau nei pusės visų Instituto rinkėjų balsų, rengiamas 

pakartotinis slaptas balsavimas, kuriame dalyvauja pirmajame balsavimo ture daugiausia balsų gavęs 

kandidatas ir antrą pagal dydį balsų skaičių gavęs vienas ar keli vienodai balsų gavę kandidatai arba 

du ar daugiau daugiausia ir vienodai balsų gavę kandidatai. Jei po pakartotinio balsavimo Direktorius 

neišrenkamas, Taryba skelbia pakartotinius Direktoriaus rinkimus. 

18. Neįvykus Direktoriaus rinkimams, ne vėliau kaip po septynių kalendorinių dienų 

organizuojamas pakartotinis balsavimas. Apie pakartotinį balsavimą skelbiama Fakulteto interneto 

svetainėje ne vėliau kaip likus keturioms dienoms iki pakartotinio balsavimo. 

19. Direktoriaus rinkimų rezultatus ne vėliau kaip kitą darbo dieną po rinkimų Fakulteto rinkimų 

komisija paskelbia Fakulteto interneto svetainėje. Direktoriaus rinkimų rezultatai ne vėliau kaip per 

dvi darbo dienas nuo jų paskelbimo gali būti skundžiami Centrinei rinkimų komisijai, kuri ne vėliau 

kaip per penkias darbo dienas išnagrinėjusi skundą gali rinkimų rezultatus palikti nepakeistus arba 

pripažinti rinkimus negaliojančiais. Centrinės rinkimų komisijos sprendimas dėl pateikto skundo yra 

galutinis. Pripažinus rinkimus negaliojančiais, skelbiami nauji rinkimai. 

20. Įvykusių Direktoriaus rinkimų rezultatus Fakulteto rinkimų komisija ne vėliau kaip kitą 

darbo dieną raštu praneša Dekanui. Išrinktą Direktorių Dekanas teikia tvirtinti Tarybai. Jei Taryba 

kandidatūros paprastąja balsų dauguma nepatvirtina, su išrinktu Direktoriumi darbo sutartis 

nesudaroma ir Taryba skelbia pakartotinius Direktoriaus rinkimus. Kol bus išrinktas Direktorius, 

Dekanas vadovauti Institutui skiria laikiną vadovą iš Instituto darbuotojų. Pakartotiniai rinkimai turi 

būti surengti ne vėliau kaip per 3 mėnesius. Pakartotiniuose rinkimuose Direktorius renkamas Instituto 

rinkėjų paprastąja balsų dauguma. 


