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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO SENATO
RINKIMŲ REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos sveikatos moksų universiteto senato (toliau – Senatas) rinkimų reglamentas
parengtas vadovaujantis LR Mokslo ir studijų įstatymo 21-ojo straipsnio 5 dalimi ir
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto 40-uoju punktu.
2. Senato nariais gali būti Lietuvos sveikatos mokslo universiteto (Kauno medicinos
akademijos ir Lietuvos veterinarijos akademijos) (toliau – Universitetas) dėstytojai,
mokslo darbuotojai, studentai, Universiteto klinikos darbuotojai, turintys mokslo laipsnį, ir
Universiteto administracijos nariai, patenkantys į senatą pagal pareigas.
3. Universiteto senatą sudaro 49 nariai:
3.1. studentai skiria 10 senato narių;
3.2. rektorius ir du kancleriai skiriami pagal pareigas (iš viso 3 nariai);
3.3. kiti 36 nariai paskirstomi taip, Medicinos akademija išrenka 24 senato narius, tarp jų turi
būti 14 profesorių arba vyriausiųjų mokslo darbuotojų ir 10 docentų arba vyresniųjų mokslo
darbuotojų;
3.3.1. dėstytojai išrenka 5 profesorius ir 3 docentus;
3.3.2. mokslo darbuotojai išrenka 4 vyriausiuosius mokslo darbuotojus ir 4 vyresniuosius
mokslo darbuotojus;
3.3.3. Universiteto klinikų darbuotojai išrenka 5 profesorius ir 3 docentus.
3.4. Veterinarijos akademijos dėstytojai ir mokslo darbuotojai išrenka 12 senato narių, tarp jų
turi būti 7 profesoriai arba vyriausieji mokslo darbuotojai ir 5 docentai arba vyresnieji
mokslo darbuotojai.
4. Universiteto senato rinkimai skelbiami Medicinos ir Veterinarijos akademijų interneto
svetainėse.
5. Rinkimams į Senatą organizuoti sudaroma rinkimų komisiją (toliau – Komisija) iš 10 narių.
Komisijos sudarymo tvarką ir jos veiklą reglamentuoja Kauno medicinos universiteto ir
Lietuvos veterinarijos akademijos senatų parengtas ir patvirtintas reglamentas.
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II. KANDIDATŲ Į SENATO NARIUS KĖLIMAS IR RINKIMŲ TVARKA
6. Kandidatus, turinčius mokslo laipsnį, į Senatą gali siūlyti fakulteto tarybos, mokslo
institutai, katedros ir Universiteto klinikos. Savo kandidatūrą gali kelti ir pats
dėstytojas ar mokslo darbuotojas.
7. Kandidatai į Senatą, Komisijai turi būti pasiūlyti per 15 kalendorinių dienų po Senato
rinkimų paskelbimo dienos.
8. Komisijai pateikiamas siūlymas, kandidato sutikimas būti renkamam į senatą, arba
save iškėlusio kandidato prašymas bolatiruotis rinkimuose į Senato narius.
9. Kandidatus į Senato narius registruoja Komisija. Pasibaigus dokumentų pateikimo
terminui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas Komisija Kauno medicinos akademijos ir
Lietuvos veterinarijos akademijos interneto svetainėse skelbia kandidatų į Senatą
sąrašą.
10. Universiteto senato rinkimai turi įvykti ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo
kandidatų paskelbimo abiejų akademijų interneto svetainėse.
11. Rinkimų data ir vieta skelbia Rinkimų komisija Universiteto interneto svetainėse.
Rinkimai vyksta Kauno medicinos akademijoje ir Lietuvos veterinarijos akademijoje
tą pačią dieną nuo 9 iki 15 valandos.
8. Rinkimai teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė turinčių teisę balsuoti
dėstytojų arba mokslo darbuotojų, arba Universiteto klinikų darbuotojų.
9. Senato narius renka turintys mokslo laipsnį dėstytojai, mokslo darbuotojai ir
Universiteto klinikų darbuotojai, kurių darbovietė yra Universitetas. Rinkimai
vykdomi minėtų grupių darbuotojų susirinkimuose, kuriuos organizuoja Rinkimų
komisija.
10. Rinkimams parengiama du skirtingų spalvų slapto balsavimo biuleteniai. Pirmame
biuletenyje surašomi į Senato narius pasiūlyti profesoriai ir vyriausieji mokslo
darbuotojai, o antrame biuletenyje – pasiūlyti docentai ir vyresnieji mokslo
darbuotojai. Kandidatai kiekviename biuletenyje surašomi abėcėlės tvarka.
11. Profesorių ir vyriausiųjų mokslo darbuotojų bei docentų ir vyresniųjų mokslo
darbuotojų gauti balsai skaičiuojami atskirai. Senato nariais tampa tie kandidatai, kurie
surinko daugiausiai balsų. Surinkus dviem ar daugiau kandidatų vienodą balsų skaičių
ir likus pagal kvotas mažiau laisvų vietų nei yra pretendentų, po savaitės rengiamas
antras balsavimo turas. Antrame rinkimų ture balsuojama už tuos kandidatus, kurie
pirmame rinkimų ture į Senatą nepateko. Antrame ture į vieną laisvą senato nario vietą
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gali pretenduoti ne mažiau kaip du kandidatai, pirmame ture surinkę daugiausiai balsų.
Senato nariu tampa tas kandidatas, kuris surinko daugiausiai balsų. Esant svarbioms
priežastims Komisija gali sudaryti sąlygas balsuoti iš anksto.
12. Rinkimų komisija balsavimų rezultatus paskelbia Kauno medicinos akademijos ir
Lietuvos veterinarijos akademijos interneto svetainėse, ne vėliau kaip kitą dieną po
įvykusių rinkimų.
13. Išrinkti senato nariai, Rinkimų komisijos pirmininko kviečiami į pirmąjį posėdį, kuris
turi įvykti ne vėliau kaip per 10 dienų po senato išrinkimo.
14. Pirmame, naujai išrinkto senato posėdyje Senato nariai pasiūlo kandidatus į pirmininko
pareigybę ir jį renka slaptu balsavimu. Senato pirmininko teikimu Senatas renka
pirmininko pavaduotoją ir sekretorių.
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