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KLAIPĖDOS UNIVERSITETO VII – OJO SENATO RINKIMŲ
REGLAMENTAS
1. Senato rinkimus skelbia Klaipėdos universiteto Senato patvirtinta Senato Rinkimų komisija.
2. KU Senatą sudaro 35 nariai, iš kurių:
-

ne mažiau kaip 7 nariai (20 proc.) turi būti profesoriai, turintys profesoriaus (įskaitant
ir profesoriaus emerito) pedagoginį vardą arba einantys profesoriaus ar vyriausiojo
mokslo darbuotojo pareigas;

-

ne mažiau kaip 7 nariai (20 proc.) turi būti docentai, turintys docento pedagoginį vardą
arba einantys docento ar vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas;

-

7 Senato nariai – Universiteto studentai;

-

1 Senato narys – Rektorius (pagal pareigas).

3. Renkamų Senato narių (27) kvotos Universiteto padaliniuose nustatomos propocingai
dirbančių dėstytojų ir mokslo darbuotojų skaičiui (pagal etatus pagrindinėse ir nepagrindinėse
pareigose). Kiekvienam fakultetui ir jam prilygintam padaliniui Senate atstovauja ne mažiau kaip
vienas darbuotojas. Kitų renkamų Senato narių kvotas, proporcingai fakultetuose ir jiems
prilygintuose padaliniuose dirbančių dėstytojų ir mokslo darbuotojų etatų skaičiui, nustato Senatas,
vadovaudamasi šio reglamento 2 ir 3 punktais.
4. Senato nariais gali būti universiteto mokslininkai, pripažinti menininkai. Senato nariais
negali būti Universiteto Tarybos nariai.
5. Universiteto studijų ar mokslo padalinio taryba savo skirtos kvotos sąskaita gali kviesti
kandidatais į Senato narius mokslininkus ar pripažintus menininkus iš kitų institucijų. Pakviestų
kandidatų į Senato narius iš kitų institucijų skaičius negali viršyti pusės padaliniui skirtos kvotos.
6. Studentų atstovus į Senatą skiria Studentų sąjunga, jos įstatuose nustatyta tvarka. Senato
nariui – studentui baigus arba nutraukus studijas Klaipėdos universitete, jis eina pareigas iki
artimiausio Studentų sąjungos susirinkimo, kuriame Studentų sąjunga skiria naują kandidatą (KU
studentą), įteikdama Senato Pirmininkui delegavimo protokolą.
7. Kandidatus į Senato narius turi teisę kelti fakultetų ir jiems prilygintų padalinių tarybos ar
darbuotojų susirinkimo dalyviai. Save išsikėlusį asmenį Senato rinkimų komisija į kandidatų sąrašą
įtraukia tik tuo atveju, jeigu asmuo pateikia ne mažiau kaip 10 jį remiančių Senato rinkimų teisę
turinčių akademinės bendruomenės narių parašų. Kiekvieno padalinio kandidatų skaičius turi būti
didesnis už nustatytą kvotą, įvertinant docentų ir profesorių kvotų skaičių. Fakultetų ir jiems
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prilygintų padalinių tarybos bei mokslininkų susirinkimai gali raštiškai pareikšti nuomonę dėl
mokslininkų, pasiūlytų kandidatais į Senatą.
8. Senato rinkimų teisę turi dėstytojai ir mokslo darbuotojai, kurių pagrindinė darbovietė yra
Universitetas, taip pat ir KU profesoriai emeritai.
9. Rinkėjų sąrašus sudaro Personalo skyrius. Visi rinkėjai, nepriklausomai nuo užimamų etatų
skaičiaus, turi vieną balsą.
10. Rinkimai vyksta visuotiniu slaptu balsavimu. Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu balsavime
dalyvauja daugiau negu pusė Senato rinkėjų. Jei balsavime dalyvavo mažiau kaip pusė Senato
rinkėjų, ne vėliau kaip po 10 darbo dienų rinkimai kartojami. Pakartotiniai rinkimai laikomi
įvykusiais nepriklausomai nuo balsavusių rinkėjų skaičiaus.
11. Rinkimus organizuoja Senato Rinkimų komisija. Ją sudaro 7 nariai – po vieną nuo
kiekvieno fakulteto ar jam prilyginto KU padalinio. Senatas tvirtina komisijos sudėtį ir iš komisijos
narių tvirtina komisijos pirmininką. Rinkimų komisijos pirmininkas ir nariai negali būti kandidatai į
Senatą. Jei komisijos narys sutinka būti kandidatu į Senatą, fakultetas ar jam prilygintas padalinys
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasiūlo naują komisijos narį.
12. Kiekvieno fakulteto ar instituto Taryba gali pasiūlyti po vieną Senato rinkimų stebėtoją. Jais
negali būti kandidatai į Senatą ir Rinkimų komisijos nariai.
13. Rinkimų komisija skelbia kandidatų sąrašus (kandidatų gyvenimo aprašymai prieinami KU
puslapyje), parengia slapto balsavimo biuletenius, registruoja kandidatus, nustato balsavimo laiką ir
vietą, vykdo rinkimus, išduoda balsavimo biuletenius ir skaičiuoja balsus, skelbia rinkimų
rezultatus.
14. Rinkimų komisija registruoja kandidatus į Senato narius, gavusi raštišką jų sutikimą.
Kandidatų registracija baigiama likus 7 darbo dienoms iki rinkimų į Senatą. Kandidatų pavardės
įtraukiamos į atskirus fakultetų ir jiems prilygintų padalinių sąrašus abėcėlės tvarka, nurodant, kas
iškėlė kandidatą. Sąrašai skelbiami ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki balsavimo.
15. Pretendentas į Senato narius gali atsiimti savo kandidatūrą iki viešo kandidatų paskelbimo.
Atsiimant kandidatūrą kreipiamasi į Rinkimų komisiją raštu.
16. Rinkimų komisija kiekvienam atvykusiam rinkėjui pateikia biuletenį. Gaudami juos,
rinkėjai pasirašo. Biuletenyje pateikiami kandidatai į vietas atskiruose fakultetuose ir jiems
prilygintiems padaliniams, nurodant padalinių kvotas. Biuletenis bus galiojantis, jei palikta ne
daugiau kaip 27 kandidatai.
17. Rinkėjai, negalintys dalyvauti balsavime rinkimų dieną, gali balsuoti iš anksto. Rinkimų
komisija balsavimo biuletenius išduoda ne anksčiau kaip 4 darbo dienas iki balsavimo. Užpildytas
biuletenis saugomas užantspauduotas voke, ant kurio pasirašo nemažiau kaip trys Rinkimų
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komisijos nariai. Antspauduotą voką saugo Rinkimų komisijos pirmininkas. Vokas įmetamas į
balsadėžę balsavimo metu ir atplėšiamas skaičiuojant balsus.
18. Išrinktais Senato nariais laikomi kandidatai, gavę daugiausia rinkimuose dalyvavusių
rinkėjų balsų ir patekę į skirtas kvotas.
19. Balsavimas kartojamas, jeigu į paskutines kvotos vietas yra daugiau pretendentų, surinkusių
vienodą balsų skaičių, negu liko laisvų kvotos vietų. Rinkimuose dalyvauja tik vienodą balsų
skaičių gavę pretendentai. Pakartotinis balsavimas laikomas įvykusiu nepriklausomai nuo
balsavusių rinkėjų skaičiaus.
20. Jeigu pasibaigus rinkimams profesorių ar docentų skaičius Senate neatitiks KU Statuto 34
punkto ir šio reglamento 2 punkto reikalavimų, išrinktais į Senatą bus laikomi daugiausia balsų
surinkę, bet į Senatą nepatekę profesoriai ar docentai, kurie pakeis atitinkamoje kvotoje mažiausiai
balsų turinčius kandidatus – profesorius arba docentus.
21. Senatas gali pradėti dirbti, kai išrenkama ne mažiau kaip 2/3 Senato narių.
22. Rinkimai laikomi baigti, kai išrinkti visi Senato nariai ir Senato sudėtis atitinka Statuto ir
šio Reglamento reikalavimus.
23. Pirmąjį naujai išrinkto Senato posėdį ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Senato išrinkimo
šaukia Rektorius. Posėdžiui pirmininkauja Rinkimų komisijos pirmininkas, kol išrenkamas Senato
pirmininkas.
24. Pasitraukus Senato nariui, atlaisvintą vietą užima kitas į Senatą neišrinktas, bet daugiausia
balsų rinkimuose surinkęs kandidatas, atsižvelgiant į struktūrinių padalinių kvotas.
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Priedas. VII Senato kvotų skaičius fakultetams ir jiems prilygintiems padaliniams
Fakultetas ar jam prilygintas
padalinys

Kvotų skaičius

Profesorių kvotų skaičius,
ne mažesnis

Docentų kvotų skaičius,
ne mažesnis

Baltijos regiono istorijos ir
archeologijos institutas
Humanitarinių ir ugdymo
mokslų fakultetas
Jūros technologijų ir gamtos
mokslų fakultetas
Menų akademija
Socialinių mokslų fakultetas
Sveikatos mokslų fakultetas
Tęstinių studijų institutas
Jūros tyrimų atviros prieigos
centras

1

nereglamentuojama

nereglamentuojama

5

2

1

6

2

2

4
4
5
1
1

1
1
1
nereglamentuojama
nereglamentuojama

1
1
2
nereglamentuojama
nereglamentuojama
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