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         PATVIRTINTA 

         Mykolo Romerio universiteto 

         Senato 2007 m. lapkričio 14 d. 

         nutarimu Nr. 1SN-21 

 

 

PAVYZDINIAI MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO 

FAKULTETO NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pavyzdiniai Mykolo Romerio universiteto fakultetų nuostatai nustato  Mykolo Romerio 

universiteto fakultetų (toliau vadinama - fakultetų) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos 

organizavimą. 

2. Mykolo Romerio universiteto fakultetas (toliau - fakultetas) yra Mykolo Romerio 

universiteto struktūrinis padalinys  

3. Fakultetas vykdo teisės aktuose numatytas funkcijas studijų ir mokslinės veiklos srityse.  

4. Fakultetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Mykolo Romerio 

universiteto statutu, Universiteto senato nutarimais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.  

5. Fakulteto veikla organizuojama vadovaujantis Senato patvirtintais Universiteto 

perspektyviniais planais, viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais ir kitais dokumentais. 

6. Fakultetas turi antspaudą, ženklą ir blanką su savo pavadinimu bei kitą atributiką.  

7. Fakultetas bendradarbiauja  su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis, 

užsienio mokslo, studijų teisinėmis ir kitomis institucijomis mokslo, studijų ir kt. klausimais, gali 

įstoti į susivienijimus, tarp jų ir į tarptautinius. 

8. Fakulteto veikla grindžiama teisingumo,  sąžiningumo, proporcingumo,  subsidiarumo,  

pagarbos asmens teisėms ir laisvėms, visapusiško asmenybės ugdymo, atvirumo ir naudingumo 

visuomenei principais. 

 

II. FAKULTETO VIZIJA IR MISIJA  

 

9. Fakultetas siekia tapti aukštą reputaciją šalyje ir Europoje turinčiu, Lietuvos ir užsienio 

studentams patraukliu studijų ir mokslo centru, kuriame dirbtų geriausias savo srities mokslininkų ir 

pedagogų kolektyvas. 

10. Fakulteto misija yra teikti socialinę visuomenės narių lavinimo paslaugą, kaupti ir 

skleisti mokslo žinias bei kultūros vertybes, puoselėti demokratinius visuomenės ir valstybės    

gyvenimo principus ir procesus, skleisti demokratines teisingumo idėjas. Įgyvendindamas šią misiją, 

fakultetas prisideda prie išsilavinusios, mokslui, inovacijoms bei 

kultūros vertybėms imlios asmenybės ir visuomenės ugdymo, šalies dvasinio ir materialiojo 

klestėjimo sąlygų kūrimo. 

 

III. FAKULTETO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

 

11. Fakulteto uždaviniai yra: 

11.1. organizuoti ir vykdyti studijas ir mokslinę veiklą bei kartu su kitais fakultetais - 

tarpdisciplinines studijas ir mokslinę veiklą. 

11.2. įgyvendinti Universiteto perspektyvinius planus;  

11.3. rengti aukštos kvalifikacijos specialistus;   
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11.4. kartu su kitais Universiteto padaliniais užtikrinti aukštą studijų kokybę, studentų 

galimybę dalyvauti studentų mobilumo programose, diegti šiuolaikiškas studijų technologijas,  

formuoti praktinio teisinio darbo įgūdžius; 

11.5. dalyvauti fundamentaliųjų ir taikomųjų mokslų plėtroje siekiant mokslo ir studijų 

vienovės; 

11.6. vykdyti visuomenės švietimą. 

12. Fakultetas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

12.1. rengia dokumentus studijų, mokslinės veiklos srityse; 

12.2. teikia siūlymus dėl Universiteto perspektyvinio plano prioritetų ir tikslų, sudaro 

teisines ir kitas sąlygas jo įgyvendinimui fakultete; 

12.3. analizuoja ir diegia studijų procese pažangias mokymo formas ir metodus; 

12.4. teikia kartu su kitais padaliniais Universiteto vadovybei siūlymus dėl studijų proceso, 

mokslinės veiklos gerinimo; 

12.5. Kartu su kitais Universiteto padaliniais organizuoja tarptautinių ir kitų projektų, 

prisidedančių prie fakulteto tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, kūrimą ir jų administravimą.   

12.6. informuoja visuomenę apie fakulteto veiklą; 

12.7. kaupia, sistemina ir apibendrina informaciją apie fakulteto studijų procesą, mokslinę 

veiklą, tarptautinius ryšius, metodinį darbą; 

12.8. dalyvauja darbo grupėse, Universiteto padalinių ir kitų institucijų organizuojamuose 

susitikimuose; 

12.9. rengia, tobulina ir  vertina studijų programas, rengia dokumentus išoriniam vertinimui; 

12.10. rengia, tobulina ir įgyvendina fakulteto studijų ir mokslinė veiklos strategijas; 

12.11. vykdo fundamentinius ir taikomuosius teisės mokslo krypties tyrimus. 

12.12. rengia Universiteto mokslo darbų rinkinius, mokslo, metodinę, mokymo ir kitokią 

literatūrą, organizuoja mokslines konferencijas, seminarus ir kitus mokslinius bei mokslinius 

metodinius renginius; 

12.13. dalyvauja rengiant ir vykdant bendras mokslo programas kartu su mūsų šalies ir 

užsienio universitetais bei kitomis mokslo ir studijų institucijomis; 

12.14. organizuoja nuosekliąsias studijos, dalyvauja universitete organizuojant 

nenuosekliąsias studijas; 

12.15. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas. 

 

IV. FAKULTETO TEISĖS 

 

13. Fakultetas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius turi teisę: 

13.1. gauti iš universiteto padalinių, kitų valstybės institucijų informaciją, būtiną fakulteto 

studijų ir mokslinei veiklai organizuoti, plėtoti; 

13.2. sudaryti iš fakulteto, kitų Universiteto padalinių, taip pat Lietuvos ir užsienio 

specialistų komisijas, darbo grupes fakulteto kompetencijos klausimams nagrinėti; 

13.3. skelbti informacinę medžiagą informaciniuose leidiniuose. 

14. Fakultetas turi ir kitų teisės aktų suteiktų teisių. 

 

V. FAKULTETO DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

15. Fakulteto veiklai vadovauja fakulteto taryba ir fakulteto dekanas.  

16. Fakulteto tarybą formuoja fakulteto mokslininkų susirinkimo nariai, kuriais yra mokslo 

laipsnius ir (arba) pedagoginius mokslo vardus turintys pirmaeilėse pareigose dirbantys fakulteto 

darbuotojai. Fakulteto mokslininkų susirinkimas penkeriems metams renka fakulteto tarybą su 

nelyginiu tarybos narių skaičiumi. Į fakulteto tarybos sudėtį įeina ir: 

- ex officio fakulteto dekanas; 

- fakulteto studentų deleguoti atstovai (nemažiau 10 proc.). 

17. Fakulteto taryba yra fakulteto akademinės savivaldos institucija. 
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18. Fakulteto taryba: 

18.1. renka tarybos pirmininką ir sekretorių; 

18.2. konkurso tvarka 5 metams renka dėstytojus ir mokslo darbuotojus ir teikia juos Senatui 

tvirtinti;  

18.3. svarsto ir teikia Senatui tvirtinti studijų planus; 

18.4. svarsto ir tvirtina dalykų bei studentų praktikos ir stažuotės programas; 

18.5. svarsto ir Senatui rekomenduoja suteikti profesoriaus ir docento pedagoginius vardus; 

18.6. teikia rektoriui siūlymus dėl katedrų, laboratorijų bei kitų padalinių steigimo ar 

panaikinimo; 

18.7. renka konkurso ir kitas komisijas svarbiems klausimams nagrinėti ir spręsti; 

18.8. išklauso ir tvirtina fakulteto dekano metinės veiklos ataskaitą. Jeigu ji nepatvirtinama, 

fakulteto taryba teikia Senatui siūlymą dėl dekano atstatydinimo; 

18.9. rengia ir teikia Senatui tvirtinti fakulteto nuostatus; 

18.10. svarsto naujų, fakulteto įgyvendinamų, studijų programų rinkoje reikalingumą ir 

teikia siūlymus Senatui įvairiais studijų programų klausimais; 

18.11. svarsto ir teikia siūlymus dėl fakulteto mokslinės produkcijos leidybos planų; 

18.12. svarsto ir sprendžia kitus fakultetui svarbius klausimus. 

19. Fakulteto tarybos posėdžius šaukia tarybos pirmininkas ne rečiau kaip du kartus per 

semestrą. 1/3 tarybos narių arba dekano siūlymu šaukiamas neeilinis tarybos posėdis ne vėliau kaip 

per 10 dienų nuo siūlymo įteikimo. 

20. Fakulteto tarybos nutarimai priimami atviru arba slaptu balsavimu paprasta balsų 

dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Tarybos nutarimai skelbiami Tarybos 

nustatyta tvarka. 

21. Fakulteto tarybos veiklai vadovauja tarybos pirmininkas. 

22. Fakulteto dekaną Rektoriaus teikimu tvirtina Senatas. Fakulteto dekanas yra atskaitingas 

Senatui, fakulteto tarybai ir tiesiogiai pavaldus Rektoriui.  

23. Fakulteto dekanas: 

23.1. koordinuoja ir organizuoja studijų procesą fakultete ir tiesiogiai atsako už jo vykdymą; 

23.2 įgyvendina Senato ir fakulteto tarybos priimtus nutarimus, rektoriaus įsakymus ir 

tiesiogiai atsako už jų vykdymą; 

23.3. organizuoja ir kontroliuoja fakulteto ir jam priklausančių padalinių veiklą studijų, 

mokslinės veiklos srityse ir tiesiogiai atsako už fakulteto darbo organizavimą; 

23.4. organizuoja fakulteto mokslinės veiklos strategijos formavimą, užtikrina jos 

įgyvendinimą; 

23.5. koordinuoja mokslinės produkcijos leidybą ir atsako už fakulteto mokslinę veiklą; 

23.6. sprendžia fakulteto tvarkomosios organizacinės veiklos klausimus; 

23.2. leidžia įsakymus ir duoda nurodymus, privalomus fakulteto padaliniams, 

darbuotojams, doktorantams, studentams ir klausytojams; 

23.3. atstovauja fakultetą, teikia rektoriui siūlymus dėl doktorantų, studentų ir klausytojų 

priėmimo bei šalinimo; 

23.4. teikia rektoriui siūlymus dėl fakulteto prodekanų ir katedrų vedėjų; 

23.5. pasirašo sutartis pagal Socrates programą ir kitas sutartis su kitų aukštųjų mokyklų 

fakultetais; 

23.6. siūlo Rektoriui didinti ar mažinti priedus prie darbo užmokesčio fakulteto 

darbuotojams; 

23.7. nagrinėja ir atsako raštu į studentų raštiškus prašymus bei pareiškimus ar skundus dėl 

jų teisių arba teisėtų interesų pažeidimų; 

23.8. atsako už fakulteto dokumentų valdymą ir kontrolę. Tvirtina dokumentų perėmimo 

aktus, sudarytus keičiantis atsakingiems fakulteto darbuotojams bei perduodant dokumentus į 

Universiteto archyvą; 
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23.9. už fakulteto veiklą kartą per metus atsiskaito fakulteto tarybai ir už savo veiklą 

atsiskaito Rektoriui, jam pareikalavus. Tiesiogiai atsako už tai, kad fakulteto veikla atitiktų 

įstatymus, Universiteto statutą, kitus teisės aktus; fakultetui pavestų funkcijų vykdymą; 

23.10. vykdo ir kitas funkcijas, nustatytas teisės aktuose ar deleguotas Universiteto 

Rektoriaus, prorektorių, Universiteto sekretoriaus.  

 

24. Fakulteto dekanui laikinai nesant jo funkcijas vykdo fakulteto prodekanas. Fakulteto 

prodekano funkcijas apibrėžia jo pareiginiai nuostatai. 

25. Fakulteto dekanatas yra dekano vadovaujama kolegiali patariamoji institucija, kurią 

sudaro dekanas, prodekanai ir katedrų vedėjai. Dekanatas svarsto ir priima sprendimus 

organizaciniais, studijų, mokslinės veiklos, ūkio, projektų kūrimo, administravimo ir kitais 

klausimais, koordinuoja fakulteto padalinių darbą, teikia siūlymus fakulteto tarybai ir dekanui, 

įgyvendina Senato ir fakulteto tarybos priimtus nutarimus, Universiteto rektoriaus įsakymus. 

26. Katedra yra pagrindinis Universiteto studijų ir mokslo padalinys, kurio veiklą apibrėžia 

Senato patvirtinti katedros nuostatai.  

27. Fakulteto studijas aptarnaujantį personalą sudaro metodininkai ir kiti darbuotojai. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

28.   Fakulteto nuostatai keičiami, fakultetas panaikinamas Senato nutarimu. 

___________________________ 

 

 
 


