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PATVIRTINTA 

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos 

fakulteto tarybos 2019 m. rugsėjo 6 d. nutarimu 

Nr. (1.5)110000-TPN-28 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETO 

PATARĖJŲ TARYBOS  

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto patarėjų tarybos nuostatai 

(toliau – Nuostatai) reglamentuoja Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) Matematikos ir 

informatikos fakulteto (toliau – Fakultetas) patarėjų tarybos (toliau – Patarėjų taryba) sudarymą, 

funkcijas ir darbo organizavimą. 

2. Patarėjų taryba yra Fakulteto, įmonių, įstaigų ir (ar) organizacijų atstovų grupė, patarianti 

Fakulteto dekanui (toliau – Dekanas). 

3. Patarėjų tarybos pagrindinis tikslas – teikti rekomendacijas Dekanui dėl mokslo ir studijų 

kokybės gerinimo, Fakulteto akademinio personalo pritraukimo bei išsaugojimo, mokslo ir verslo 

bendradarbiavimo, Fakulteto akademinių darbuotojų skatinimo bendradarbiaujant su verslo 

subjektais, įvaizdžio gerinimo tarptautinėje bendruomenėje. 

 

II SKYRIUS 

PATARĖJŲ TARYBOS SUDARYMAS 

 

4. Patarėjų taryba iš ne mažiau kaip 9 (devynių) narių, iš kurių bent du nariai yra iš užsienio 

šalių, 5 metų laikotarpiui sudaroma Dekano potvarkiu. Fakulteto strategijos ir bendrųjų reikalų 

prodekanas yra Patarėjų tarybos narys ex officio. 

5. Paskirti Patarėjų tarybos nariai pasirašo konfidencialumo pasižadėjimą (Nuostatų 

priedas). 

6. Patarėjų tarybos sudėtis skelbiama Fakulteto interneto svetainėje. 

7. Patarėjų tarybos narys turi teisę atsistatydinti iš Patarėjų tarybos apie tai raštu pranešęs 

Dekanui. 

8. Dekanas turi teisę pakeisti bet kurį Patarėjų tarybos narį anksčiau numatytos kadencijos 

pabaigos. 

9. Nauji Patarėjų tarybos nariai, kurie keičiami Patarėjų tarybos einamosios kadencijos 

metu, Dekano potvarkiu skiriami likusiam kadencijos laikotarpiui. 

 

III SKYRIUS 

PATARĖJŲ TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

10. Patarėjų tarybos funkcijos: 

10.1. Padėti Dekanui įvertinti, analizuoti ir prognozuoti visuomenės bei verslo poreikius, 

siekiant gerinti studijų bei taikomųjų mokslo tyrimų kokybę Fakultete; 

10.2. Rekomenduoti Dekanui priemones Fakulteto akademinio personalo pritraukimui, 

išlaikymui bei skatinimui; 

10.3. Prisidėti prie Fakulteto žinomumo Lietuvoje ir užsienyje bei padėti megzti 

bendradarbiavimo ryšius; 
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10.4. Teikti Dekanui siūlymus dėl Fakulteto studijų programų vystymo, modernizavimo ir 

tarptautiškumo didinimo; 

10.5. Patarti bei teikti siūlymus Dekanui mokslo ir verslo bendradarbiavimo, intelektinės 

nuosavybės apsaugos klausimais. 

11. Patarėjų tarybos nariai turi teisę iš Fakulteto gauti informaciją, reikalingą numatytų 

funkcijų įgyvendinimui. 

12. Patarėjų taryba iš savo narių išsirenka Patarėjų tarybos pirmininką (toliau – 

Pirmininkas). Pirmininkas iš Patarėjų tarybos narių gali paskirti savo pavaduotoją. Pirmininku ar 

jo pavaduotoju negali būti Fakulteto strategijos ir bendrųjų reikalų prodekanas. 

13. Patarėjų tarybos veiklos forma – posėdžiai. Posėdžiams pirmininkauja Pirmininkas 

arba, jam nesant, jo paskirtas pavaduotojas. Patarėjų tarybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja 

ne mažiau kaip pusė visų Patarėjų tarybos narių. 

14. Patarėjų tarybos posėdis šaukiamas Pirmininko arba Dekano kvietimu bent kartą per 
kalendorinius metus. Patarėjų taryba bent vieną kartą per metus posėdžiauja gyvai.  

15. Patarėjų tarybos posėdyje gali dalyvauti ir kiti Dekano kviečiami asmenys. 

16. Savo sprendimus Patarėjų taryba priima bendru sutarimu. Prireikus gali būti skelbiamas 

balsavimas ir sprendimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po 

lygiai, balsavimo rezultatą lemia posėdžiui pirmininkaujančio Pirmininko arba, jam nesant, jo 

paskirto pavaduotojo balsas. 

17. Patarėjų tarybos sprendimai (toliau – Rekomendacijos) yra rekomendacinio pobūdžio.  

18. Informacija apie Patarėjų tarybos veiklą ir priimtas Rekomendacijas skelbiama 

Fakulteto interneto svetainėje. Rekomendacijos skelbiamos viešai tiek, kiek tai nepažeidžia 

konfidencialumo principo. 

19. Dekanas turi teisę kreiptis į Pirmininką ne posėdžių metu dėl Patarėjų tarybos 

Rekomendacijų turinio paaiškinimo.  

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Nuostatus ir jų pakeitimus Dekano teikimu tvirtina Fakulteto taryba. 

21. Nuostatų pakeitimus Dekanui turi teisę siūlyti Fakulteto dekanato nariai, Fakulteto 

tarybos nariai, kiti Fakulteto akademiniai darbuotojai ir Patarėjų tarybos nariai. 

22. Reikiamas organizacines sąlygas Patarėjų tarybos veiklai užtikrina Fakulteto strategijos 

ir bendrųjų reikalų prodekanas. 

 

__________________________  
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Vilniaus universiteto  

Matematikos ir informatikos fakulteto 

patarėjų tarybos nuostatų  

priedas 

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

 

Vilniaus universitetas 

 

 
(Patarėjų tarybos nario vardas ir pavardė) 

 

20__ m. ____________________ mėn. ____ d. Nr. _________ 

 

Būdamas Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto (toliau – Fakultetas) 

patarėjų tarybos (toliau – Patarėjų taryba) nariu, pasižadu: 

1. saugoti ir tik Lietuvos Respublikos ir Vilniaus universiteto teisės aktų nustatytais tikslais 

ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma dalyvaujant Patarėjų 

tarybos veikloje; 

2. neatskleisti tretiesiems asmenims informacijos, kurią gavau dalyvaudamas Patarėjų 

tarybos veikloje; 

3. man patikėtus dokumentus ir gautą informaciją panaudoti tik Patarėjų tarybos nario 

funkcijoms atlikti. 

 

Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro visa gauta informacija apie Vilniaus 

universiteto ir Fakulteto veiklas, išskyrus informaciją, kuri yra viešai prieinama arba dėl kurios 

yra gautas raštiškas Fakulteto patvirtinimas, kad ji nėra konfidenciali, arba jei informaciją atskleisti 

reikalauja Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijos ar kitos institucijos, turinčios teisę gauti 

konfidencialią informaciją. 

 

Esu perspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti Vilniaus universitetui padarytus 

nuostolius. 

 

 

 

_____________________    __________________________________ 
(Patarėjų tarybos nario parašas)   (Patarėjų tarybos nario vardas, pavardė) 


