VGTU AKADEMINIŲ GRUPIŲ SENIŪNŲ NUOSTATAI
1. Bendrosios nuostatos:
1.1 Seniūno nuostatose vartojamos šios sąvokos:
1.1.1 VGTU- Vilniaus Gedimino technikos universitetas;
1.1.2 VGTU SA- Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų atstovybė;
1.1.3 Seniūnas - akademinės grupės seniūnas ;
1.1.4 VGTU SA F – VGTU Studentų atstovybė fakultete.
1.1.5 L.E.P seniūnas- laikinai einantis pareigas seniūnas.
1.1.6 Nuostatai- VGTU akademinių grupių seniūnų nuostatai ;
1.1.7 Grupė – studentai, kurie studijuoja tam tikrą specialybę vienoje akademinėje grupėje;
1.1.8 Delegatas – Seniūnas – SA F seniūnų konferencijos dalyvis;
1.1.9 VGTU SA prezidentas- tai studentų atstovas renkamas visuotinio seniūnų susirinkimo metu.
Jis yra teisinis studentų atstovas atstovaujantis studentus universitete ir už jo ribų.
1.1.10 VGTU SA Valdyba- tai yra pagrindinis VGTU SA valdymo organas. Jį sudaro dešimt VGTU
SA F pirmininkų, VGTU SA prezidentas ir VGTU SA viceprezidentas.
1.1.11 VGTU SA Centrinis biuras- tai studentai savanoriai, kurie koordinuoja dešimties fakultetų
veiklą skirtinguose komitetuose ir prisideda prie studentų problemų sprendimo.
1.2 Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų atstovybės (toliau VGTU SA) akademinių grupių
seniūnų nuostatai skirti aprašyti VGTU akademinių grupių seniūnų pareigas, atsakomybes, bei
nurodyti tikslines gaires norint tinkamai atstovauti savo akademinės grupės studentus.
2. Bendri seniūnų kriterijai:
2.1 Seniūnas yra grupės atstovas, kuris yra demokratiškai išrinktas savo grupės studentų, vadovaujantis
šių nuostatų rinkimų tvarka.
2.2 Seniūnas atstovauja studentų interesams VGTU padaliniuose.
2.3 Seniūnas yra Seniūnų konferencijų delegatas.
2.4 Seniūnas turi būti susipažinęs su šiais nuostatais ir privalo jais vadovautis bei laikytis.
3. Seniūno pareigos:
3.1 Atstovauja ir gina grupės studentų interesus, jų teises fakultete ar institute, bei kituose VGTU
padaliniuose.
3.2 Perduoda visą informaciją grupės studentams, kurią jam pateikia VGTU administracija, katedrų
vedėjai, dėstytojai, VGTU SA ar VGTU SA F, bei kiti šaltiniai, turintys tiesiogines sąsajas su
studijomis.
3.3 Įsipareigoja Universiteto, fakulteto/ instituto, katedrų administracijos VGTU SA ar VGTU SA F
prašymu pateikti reikalingą informaciją apie tam tikrą grupės studentą, jeigu tai nepažeidžia
studento, kaip fizinio asmens, teisių, apibrėžtų LR įstatymuose ir teikia informaciją apie vykstančius
procesus ir aktualias problemas grupėje, jeigu tai nepažeidžia studento, kaip fizinio asmens, teisių,
apibrėžtų LR įstatymuose.
3.4 Įsipareigoja teikti informacija VGTU SA F apie studijų programos netikslumus bei prisidėti prie
studijų programos tobulinimo.
3.5 Sudaro savo akademinės grupės egzaminų tvarkaraštį iki VGTU fakulteto administracijos nustatytos
datos.
3.6 Dalyvauja VGTU SA ar VGTU SA F ir fakulteto administracijos organizuojamuose seniūnų
susirinkimuose, konferencijose ar kituose susitikimuose.
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3.7 Dalyvauja VGTU SA ar VGTU SA F rengiamose visuotinėse konferencijose. Akademinės grupės
seniūnas privalo deleguoti studentą iš savo akademinės grupės, jeigu pats negali dalyvauti minėtuose
susirinkimuose.
3.8 Privalo pasirašyti, kad susipažinimo su VGTU akademinės grupės seniūnų nuostatais dokumentą.
Tik tokiu atveju jis oficialiai gali eiti akademinės grupės seniūno pareigas. Už šį procesą yra
atsakingas VGTU SA F Vicepirmininkas arba VGTU SA F seniūnų koordinatorius.
Seniūnų teisės:
4.1 Seniūnas turi teisę gauti informaciją visais su studijomis susijusiais klausimais iš VGTU, fakulteto ar
katedrų administracijos, VGTU SA ir/ar VGTU SA F.
4.2 Seniūnas turi teisę dalyvauti VGTU administracijos organizuojamuose susirinkimuose,
konferencijose, susijusiose su studijomis.
4.3 Seniūnas turi balso teisę VGTU SA F organizuojamose konferencijose.
4.4 Seniūnas turi teisę dalyvauti VGTU SA veikloje.
4.5 Seniūnas turi teisę teikti pasiūlymus VGTU SA, VGTU SA F bei VGTU fakultetų administracijai
dėl VGTU akademinių grupių seniūnų nuostatų keitimo/tobulinimo.
Akademinės grupės seniūno rinkimai:
5.1 Seniūnas yra renkamas grupės susirinkimo metu visam studijų laikotarpiui , dalyvaujant ne mažiau
kaip 2/3 grupės studentų, balsų dauguma.
5.2 Akademinės grupės seniūnas turi būti išrinktas per dvi savaites nuo studijų pradžios.
5.3 Bakalauro I ir magistrantūros I kursų grupių susirinkimai organizuojami akademinės grupės studentų
iniciatyva bei padedant kuratoriui ne vėliau kaip iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d .
5.4 Prieš susirinkimą, kuriame renkamas seniūnas, grupės kuratorius privalo pateikti akademinės grupės
seniūno rinkiminio protokolo pavyzdį, kuris turi būti užpildomas per tris darbo dienas po
susirinkimo ir perduodamas VGTU SA F Vicepirmininkui ar VGTU SA F seniūnų koordinatoriui.
Rinkiminio protokolo kopija turi būti perduodama VGTU fakulteto administracijai .
5.5 Rinkimų rezultatus tvirtina akademinės grupės kuratorius ir/arba VGTU SA F.
Seniūno pareigų nutraukimas:
6.1 Seniūnas netenka savo pareigų jeigu:
6.1.1 Pažeidžia VGTU statutą, VGTU SA įstatus, VGTU SA F nuostatus, VGTU studijų nuostatus,
VGTU etikos kodeksą, bei kitus LR teisės aktus ir įstatymus.
6.1.2 Nesilaikė VGTU akademinių grupių seniūnų nuostatų.
6.1.3 Seniūno kuruojama akademinės grupės 2/3 studentų pareiškė norą keisti akademinės grupės
seniūną.
6.1.4 Perėjo į kitą specialybę, fakultetą, pabaigus ar nutraukus studijas, išėjus akademinių atostogų
ar VGTU priimtu sprendimu.
6.1.5 Paties seniūno pateiktu prašymu VGTU SA ar VGTU SA F. Prašymo kopija turi būti pateikta
VGTU fakulteto/instituto administracijai.
6.1.6 Išvažiavus pagal studentų mainų programą.
6.2 6.1.1. – 6.1.5. punktuose minėtais atvejais buvęs Seniūnas privalo inicijuoti kito akademinės grupės
seniūno rinkimus. Seniūnas turi teisę perleisti savo pareigas L.E.P. seniūnui. L.E.P. seniūnas privalo
laikytis VGTU akademinių grupių seniūnų nuostatų ir pristatyti savo rinkiminį protokolą VGTU SA
F Vicepirmininkui ar VGTU SA F seniūnų koordinatoriui ir VGTU savo fakulteto/instituto
administracijai.
Baigiamosios nuostatos
7.1 Šiuos nuostatus tvirtina ir keičia VGTU SA Valdyba balsų dauguma .
7.2 Esant poreikiui šiuos nuostatus tvirtina ir keičia VGTU SA F seniūnų konferencija balsų dauguma.
7.3 Šių nuostatų pakeitimus gali inicijuoti VGTU akademinių grupių seniūnai, VGTU SA Centrinis
biuras ar VGTU SA Valdyba.
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