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Senatas n u t a r i a: 

1. Patvirtinti Klaipėdos universiteto akademinės grupės seniūno rinkimų ir veiklos 

tvarkos aprašą. 

2. 2013 m. lapkričio 8 d. Senato nutarimą Nr. 11-19 “Dėl Klaipėdos universiteto 

akademinės grupės seniūno nuostatų patvirtinimo” laikyti negaliojančiu. 

 

PRIDEDAMA. Klaipėdos universiteto akademinės grupės seniūno rinkimų ir veiklos 

aprašas, 3 lapai. 

 

 

Senato pirmininkas       prof. dr. Vaidutis Laurėnas 
  



 

PATVIRTINTA 

Klaipėdos universiteto senato 2023-01-19 

nutarimu Nr. 11-19 

 

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO 

AKADEMINĖS GRUPĖS SENIŪNO RINKIMŲ IR VEIKLOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Šie nuostatai atitinka Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymą, Klaipėdos 

universiteto statutą, studijų nuostatus, Klaipėdos universiteto studentų sąjungos įstatus, Klaipėdos 

universiteto studentų sąjungos fakulteto studentų atstovybės nuostatus.  

2. Akademinės grupės seniūno nuostatuose vartojamos sąvokos ir apibrėžimai: 

KUSS – Klaipėdos universiteto studentų sąjunga;  

KU – Klaipėdos universitetas; 

Įstatai – KUSS įstatai; 

Darbo reglamentas – KUSS darbo reglamentas; 

KU studentas – asmuo, sudaręs studijų sutartį su KU; 

FSA – fakulteto studentų atstovybė, kuri yra KUSS padalinys KU fakultete 

(institute);  

FSA pirmininkas – KUSS padalinio fakultete (institute) pirmininkas; 

FSA vicepirmininkas – KUSS padalinio fakultete (institute) vicepirmininkas; 

Visuotinis seniūnų susirinkimas – ataskaitų teikimo ir rinkimų fakulteto (instituto) 

seniūnų susirinkimas; 

KUSS nariai – studentų atstovai ir kiti Įstatų ar Darbo reglamento nustatyta tvarka nariais 

tapę asmenys; 

Grupės seniūnas – akademinės grupės atstovas, išrinktas pagal nustatytą tvarką iš 

aktyvių grupės studentų; 

Akademinė grupė – vienos specialybės, to paties kurso studentų grupė.   

3. Akademinės grupės seniūnas privalo vadovautis šiais nuostatais. 

4. Nuostatai galioja nuolatinės studijų formos bakalauro pakopos akademinėms grupėms. 

 

II SKYRIUS 

AKADEMINĖS GRUPĖS SENIŪNO PAREIGOS 

 
5. Grupės seniūnas: 

5.1. atstovauja akademinės grupės studentų interesams ir gina jų teises fakulteto (instituto) 

administracijoje, katedroje (centre), KUSS; 

5.2.  akademinės grupės studentams operatyviai perduoda visą informaciją, kurią jam 

pateikė Universiteto ar fakulteto (instituto) administracija, katedra, dėstytojai, FSA ar KUSS bei 

kitų šaltinių informaciją, svarbią grupės studentų studijoms, laisvalaikiui, universitetiniam 

gyvenimui; 

5.3. fakulteto (instituto) administracijos ir FSA prašymu surenka ir laiku pateikia su grupės 

studentais susijusią informaciją apie akademinės grupės studentus (apklausų anketas ir kt.); 

5.4. dalyvauja savo fakulteto (instituto) visuotiniuose seniūnų, seniūnų ir KUSS arba 

administracijos organizuotuose susirinkimuose ir atstovauja savo grupės interesams; 

5.5. suderina akademinės grupės sesijos egzaminų tvarkaraštį su dėstytojais ir apie tai 

informuoja fakulteto (instituto) administraciją; 

5.6. vykdo su grupės seniūno veikla susijusius kitus fakulteto (instituto) administracijos 

nurodymus ir prašymus. 



 

6. Grupės seniūnas gali sudaryti grupės iniciatyvinę grupę arba pats spręsti grupės 

problemas, klausimus, pasiūlymus arba atstovauti grupei sprendžiant iškilusias problemas, 

klausimus, teikiant pasiūlymus fakulteto (instituto) administracijai, KUSS, FSA ir kitiems KU 

padaliniams. 

7. Grupės seniūnas privalo per penkias darbo dienas nuo išrinkimo dienos fakulteto 

(instituto) administracijai ir FSA pirmininkui pateikti savo kontaktinę informaciją. 

8. Grupės seniūnas, negalėdamas atlikti savo pareigų, laikinai raštu suteikia savo 

įgaliojimus kitam savo akademinės grupės nariui ir apie tai informuoja grupę bei fakulteto 

(instituto) administraciją ir FSA pirmininką. 

 

III SKYRIUS 

 AKADEMINĖS GRUPĖS SENIŪNO TEISĖS 
 

9. Akademinės grupės seniūnas turi teisę: 

9.1. dalyvauti KU studijų organizavimo ir tobulinimo veiklose; 

9.2. gauti iš KU, fakulteto (instituto), katedrų, administracijos, KUSS su studijomis susijusią 

ar kitą su grupės studentais susijusią informaciją, kuri neprieštarauja Bendrajam duomenų apsaugos 

reglamentui; 

9.3. dalyvauti FSA, KUSS veikloje ir teikti siūlymus; 

9.4. teikti akademinės grupės siūlymus dėl studijų katedrai, fakultetui (institutui) ir KU 

administracijai. 

 

IV SKYRIUS 

 AKADEMINĖS GRUPĖS SENIŪNO RINKIMAI 

 
10. Grupės seniūno rinkimus inicijuoja FSA. KUSS paskirtas kuratorius per tris savaites 

nuo rudens semestro pradžios informuoja akademinę grupę apie seniūno rinkimų tvarką, seniūno 

pareigas, priima kandidatūras į seniūno pareigas ir dalyvauja seniūno rinkimuose stebėtojo teisėmis. 

11. Kandidatuoti į akademinės grupės seniūnus gali kiekvienas aktyvus grupės studentas. 

12. Grupės seniūną renka akademinės grupės studentai, dalyvaujant ne mažiau kaip ⅔ 

grupės studentų, paprasta dalyvaujančių susirinkime grupės studentų balsų dauguma, visam studijų 

programos laikotarpiui.  

13. Grupės seniūnas renkamas slaptu balsavimu. Jei visi akademinės grupės nariai išreiškia 

pageidavimą balsuoti atvirai, vykdomas atviras balsavimas. 

14. Grupės seniūnų rinkimus gali stebėti KU administracija, KUSS nariai. 

15. Grupės seniūnų rinkimams yra pildomi šie dokumentai: prašymas (dėl kandidatavimo), 

susirinkimo protokolas, balsų skaičiavimo komisijos protokolas, dalyvių sąrašas, prašymas (dėl 

atviro balsavimo). 

16. Jei akademinę grupę sudaro mažiau nei 5 studentai, yra renkamas jungtinės grupės 

seniūnas. 

17. Pirmajame semestre akademinės grupės seniūnas išrenkamas ne vėliau kaip iki spalio 

1 d. 

18. Neeiliniai grupės seniūno rinkimai organizuojami esant ⅔ grupės studentų arba dekano 

(instituto direktoriaus) siūlymui, pateikiant raštišką prašymą perrinkti akademinės grupės seniūną 

FSA pirmininkui, arba dėl kitų šių nuostatų VI skyriuje išvardytų priežasčių. 

19. Grupės seniūnui nutraukus veiklą, naujas akademinės grupės seniūnas išrenkamas ne 

vėliau kaip per vieną mėnesį. 

20. Grupės seniūno rinkimuose FSA atstovai dalyvauja kaip balsų skaičiavimo komisija ir 

yra atsakingi už protokolo surašymą. Apie rinkimus turi būti informuota fakulteto (instituto) 

administracija. 

21. FSA pirmininko teikimu fakulteto dekanas (instituto direktorius) rengia įsakymą dėl 

išrinktų grupių seniūnų. 



 

V SKYRIUS 

 AKADEMINĖS GRUPĖS SENIŪNŲ SKATINIMAS 
 

22. Dekano (instituto direktoriaus) teikimu grupės seniūnui, kuris studijuoja valstybės 

finansuojamoje (VF) vietoje, gali būti skiriama skatinamoji stipendija. 

23. Dekano (instituto direktoriaus) teikimu akademinės grupės seniūnui, kuris studijuoja 

valstybės nefinansuojamoje (VNF) vietoje, KU gali būti sumažintas mokestis už studijas. 

24. Stipendiją gali gauti grupės seniūnai, kurie atitinka šiuos reikalavimus: 

24.1. neturi akademinių skolų; 

24.2. yra dalyvavę bent 50% visų FSA organizuotų seniūnų susirinkimų arba yra įgalioję 

kitus asmenis vietoje savęs, laiku perduoda, surenka ir pateikia su grupės studentais susijusią 

informaciją. 

25. Seniūnų veiklas, pareigų vykdymą ir aktyvumą stebi ir tikrina FSA pirmininkas. 

 

 

VI SKYRIUS 

AKADEMINĖS GRUPĖS SENIŪNŲ PAREIGŲ NUTRAUKIMAS 

 
26. Grupės seniūno pareigos nutraukiamos: 

26.1. paties grupės seniūno pateiktu raštišku prašymu FSA pirmininkui; 

26.2.  grupės seniūnui perėjus į kitą akademinę grupę ar kitą fakultetą (institutą); 

26.3.  baigus, nutraukus studijas, išėjus akademinių atostogų; 

26.4. neeilinių grupės seniūno rinkimų atveju (18 ir 26 punktuose aprašyta procedūra). 

27. Grupės seniūno atšaukimas įforminamas dekano (instituto direktoriaus) įsakymu. 


