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VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJOS   

AKADEMINIŲ GRUPIŲ SENIŪNŲ  

NUOSTATAI  

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1.1. Šiuose nuostatuose naudojami sutrumpinimai: 

VTDK - Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija; 

VTDK SA - Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Studentų atstovai; 

Seniūnas - Akademinės grupės seniūnas;  

Akademinė grupė - Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos vienos specialybės to paties 

kurso studentai;  

Nuostatai - Kolegijos Akademinių Grupių seniūnų nuostatai;  

VTDK fakultetų administracija - Kolegijos padalinių dekanatai;  

VTDK padaliniai - fakultetai, katedros ir kiti studijoms bei mokslinei ir meninei veiklai 

reikalingi padaliniai; 

1.2. Seniūnus renka studijų programos kurso studentai ir tvirtina grupės kuratorius ir 

koordinatorius. 

 

II.  SENIŪNŲ KRITERIJAI 

 

2.1. Seniūnas - etiškas, aktyvus, atsakingas, pažangus ir pavyzdingas Akademinės Grupės 

asmuo, kuris yra atsakingas už Akademinės Grupės kuravimą, informavimą, aktyvumo 

skatinimą bei sąžiningą ir  pavyzdingą mokymąsi. 

2.2. Seniūnas yra Akademinės Grupės atstovas, kuris yra demokratiškai išrinktas savo 

Akademinės Grupės studentų, vadovaujantis šių nuostatų rinkimų tvarka. 

2.3. Seniūnas atstovauja studentų interesams VTDK fakultetų administracijoje.  

2.4. Seniūnas yra VTDK SA konferencijos dalis. 

2.5. Seniūnas turi būti susipažinęs su Šiais Nuostatais ir privalo jais vadovautis. 

 

III.  PAREIGOS 

 

3.1. Atstovauti ir ginti Akademinės Grupės studentų interesus, jų teises fakultete, 

bei kituose VTDK padaliniuose. 

3.2. Perduoti visą informaciją Akademinės Grupės studentams, kurią jam pateikia 

VTDK SA, VTDK padalinių ar VTDK administracija, dėstytojai, bei kiti 

šaltiniai, turintys tiesiogines sąsajas su studijomis. 

3.3. Informuoti savo Akademinės Grupės studentus, kviečiant juos į atskirus 

Akademinės Grupės susitikimus el. būdu ir kitais su Akademine Grupe 

suderintais ir jiems priimtinais būdais. 

3.4. VTDK SA, VTDK padalinių administracijos prašymu pateikti 

reikalingą  informaciją apie Akademinės Grupės studentą, jei tai nepažeidžia 

studento, kaip fizinio  asmens teisių, apibrėžtų LR įstatymuose.  

 

IV. SENIŪNAI ĮSIPAREIGOJA 
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4.1. VTDK SA prašymu pateikti informaciją apie vykstančius procesus ir  aktualias 

problemas akademinėje grupėje, jei tai nepažeidžia studento(-ų), kaip fizinio(-

ių)  asmens(-ų), teisių, apibrėžtų LR įstatymuose 

4.2. Studento(-ų) prašymu sužino ir pateikia informaciją akademiniais bei 

socialiniais  klausimais, jeigu tai nepažeidžia LR įstatymų ar kitų VTDK dokumentų 

ir  atitinka Seniūno pareigybinę kompetenciją.  

4.3. Dalyvauja VTDK SA ir kolegijos padalinių administracijos organizuojamuose  Seniūnų 

susirinkimuose, seminaruose ir kituose susitikimuose, Jeigu  seniūnas negali dalyvauti - 

deleguoja kitą atstovą iš savo akademinės grupės. 

 

V.  TEISĖS 

 

5.1. Seniūnas turi teisę gauti informaciją su studijomis susijusiais klausimais iš  Kolegijos, 

katedrų administracijos, VTDK SA. 

5.2. Seniūnas turi teisę dalyvauti VTDK administracijos organizuojamuose atviruose 

susirinkimuose, konferencijose, kur yra pateikiama informacija, kurią jis turi žinoti kaip 

seniūnas. 

5.3. Seniūnas turi balso teisę VTDK SA organizuojamuose seniūnų susirinkimuose. 

5.4. Seniūnas turi teisę šsakyti savo studijų programos kurso studentų nuomonę, atstovaujant 

jų interesams susitikimuose su fakultetų administracija ir VTDK SA;  

5.5. Iškilus problemoms, kurios liečia ne vieno kurso studentus, inicijuoti darbo grupę. 

 

VI.  SENIŪNO RINKIMAI 

 

6.1. Seniūnas renkamas Akademinės Grupės susirinkimo metu visam studijų laikotarpiui, 

dalyvaujant ne mažiau kaip 1/5 Akademinės Grupės studentų, paprasta balsų dauguma.  

6.2. I kurso Akademinių Grupių susirinkimai organizuojami pačios Akademinės Grupės 

studentų ir kuratoriaus pagalba, iniciatyva ne vėliau kaip iki spalio 1 dienos 

Prieš susirinkimą, kuriame renkamas Seniūnas, iš VTDK SA yra paimamas 

protokolo  pavyzdys, kuris užpildomas per tris darbo dienas po susirinkimo, bet ne vėliau 

kaip  iki spalio 1d. atiduodamas VTDK SA ir kopija - VTDK fakulteto administracijai. 

6.3. Jeigu Seniūnas dėl 6.1.1.-6.1.5. punktuose nurodytų priežasčių perrenkamas 

mokslo  metų eigoje, Akademinės Grupės susirinkimo protokolas per tris darbo dienas 

po susirinkimo  atiduodamas VTDK SA ir kopija - VTDK fakulteto administracijai. 

6.4. Rinkimų rezultatus tvirtina VTDK SA Prezidentas.  

  

VII. SENIŪNO PAREIGŲ NUTRAUKIMAS 

Seniūno pareigos nutraukiamos, kai: 

7.1. Seniūnas pažeidžia VTDK statutą, VTDK SA įstatus, VTDK Studijų nuostatus, 

VTDK  etikos kodeksą, Nuostatus bei kitus LR teisės aktus ir įstatymus.  

7.2. Taip nusprendus ir nubalsavus 1/5 Akademinės Grupės studentų susirinkimo 

metu. Perėjęs į kitą specialybę, fakultetą, baigus ar nutraukus studijas, išėjus 

akademinių atostogų bei esant pašalintam iš VTDK.  

7.3. Paties Seniūno pateiktu prašymu VTDK SA, pateikus prašymo kopiją VTDK  fakultetų 

administracijai. 

7.4. Išvažiavus pagal studentų mainų programą arba dėl kitų priežasčių negalint eiti  savo 

pareigų, tokiu atveju turi būti skiriamas l.e.p. asmuo. 
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7.5. 6.1.6., 6.1.1.-6.1.4. punktuose minėtais atvejais buvęs Seniūnas arba akademinės 

grupės Kuratorius  privalo inicijuoti kito Seniūno rinkimus Nuostatuose numatyta 

rinkimų tvarka  arba skirti Seniūno nebuvimo laikotarpiui (bet ne daugiau kaip pusei 

metų) l.e.p  Seniūno pareigas asmenį ir apie tai pranešti VTDK SA pristatant protokolo 

kopiją VTDK fakulteto administracijai.  

 

VIII.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8.1. Seniūnų nuostatai gali būti keičiami VTDK SA tarybos balsų dauguma. 

8.2. Šių Nuostatų pakeitimus gali inicijuoti ne mažiau kaip 1/5 Seniūnų ar Prezidentas. 

 

 

 

Prezidentė                                                                                                       Goda Kiaunytė 

 


