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VILNIAUS UNIVERSITETO  
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NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto Mokslo centrų nuostatai nustato šių centrų steigimo 

reikalavimus ir sąlygas, teisinį statusą ir darbo organizavimo tvarką. 

2. Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto Mokslo centras – akademinis organizacinis darinys 

Fakultete, veikiantis vienoje kurioje teisės mokslo šakoje, pošakyje ar tarpšakiniu pagrindu. 

3. Mokslo centro veiklos tikslas – aukščiausio kokybės lygio, intensyvus ir kryptingas teisinių 

reiškinių tyrinėjimas, pagrįstas naujausia tyrimo metodologija, imant domėn tarptautinį ir 

tarpdisciplininį dėmenį ir, kiek įmanoma, įtraukiant doktorantus, post-doc tyrėjus ir 

studentus, ir jų rezultatų publikavimas. 

4. Mokslo centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, 

kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Vilniaus universiteto Statutu, fakulteto nuostatais, 

rektoriaus, fakulteto dekano įsakymais, universiteto ir fakulteto vidaus teisės aktais bei šiais 

nuostatais. 

 

II. MOKSLO CENTRO STEIGIMAS 

 

5. Mokslo centras steigiamas fakulteto tarybos (toliau - ir Taryba) sprendimu pagal  fakulteto 

dekano teikimą.  

6. Mokslo centro įsteigimui būtina, kad jo įsteigimą inicijuojantis mokslininkas (būsimas centro 

vadovas) atitinka Vilniaus universiteto Statuto 12 straipsnio 4 dalyje numatytus reikalavimus 

ir užima profesoriaus pareigas fakultete ne mažiau kaip pusę darbo laiko normos.  

7. Šių nuostatų 6 punkte numatyto reikalavimo užimti profesoriaus pareigas galima netaikyti 

tuo atveju, kai be kita ko mokslininko veikla atitinka visus šiuos kriterijus: 

7.1. per paskutiniuosius 5 metus yra paskelbęs bent vieną mokslinę monografiją (išskyrus 

išleistą daktaro disertacijos pagrindu) arba yra vienas iš kolektyvinės mokslinės 

monografijos, kurioje jo indėlis yra ne mažesnis nei 10 autorinių lankų, autorių; 

7.2. yra paskelbęs bent vieną aukštosioms mokykloms skirtą vadovėlį, mokymo priemonę 

arba kodekso (jo dalies), kito teisės akto (jo dalies) ar teismų praktikos komentarą, ne 

mažesnį nei 3 autoriniai lankai, arba yra vienas iš tokios kolektyvinės publikacijos, 

kurioje jo indėlis yra ne mažesnis nei 3 autoriniai lankai, autorių; 

7.3. per paskutiniuosius 3 metus yra paskelbęs (vienas ar su bendraautoriais) bent du 

mokslinius straipsnius recenzuojamuose periodiniuose ar neperiodiniuose leidiniuose. 

8. Mokslo centras gali būti įsteigtas tik įvertinus numatomo jo vadovo – profesoriaus (jei reikia, 

ir kitų numatomų Mokslo centro narių) mokslo tyrimų reikšmingumą (kryptingumą, 

paveikumą), mokslo projektus (neišskiriant konferencijų, seminarų, kitų mokslo renginių), 

kuriems vadovauja arba kuriuose dalyvauja numatomas Mokslo centro vadovas, ir 



inicijuojamo Mokslo centro indėlį į atitinkamos teisės mokslo šakos ar kelių susijusių šakų 

arba tarpdisciplininių tyrimų plėtrą, taip pat įvertinus fakulteto materialines, technines, 

finansines ir organizacines galimybes. 

9. Mokslo centras steigiamas šia tvarka: 

9.1. jo steigimą inicijuojantis profesorius teikia dekanui paraišką, kurioje turi būti 

nurodoma, kaip jo mokslo veikla atitinka šių nuostatų 7 punkte nustatytus kriterijus; 

9.2. paraiškai išnagrinėti ir atitinkami išvadai pateikti dekanas sudaro ekspertų komisiją, 

kurios nariais gali būti tik profesoriai (esant reikalui – ir ne iš fakulteto ar Vilniaus 

universiteto) ir prašo katedros, kurioje steigiamas Mokslo centras, nuomonės; 

9.3. katedra pateikia savo nuomonę, o ekspertų komisija pateikia dekanui savo išvadą, 

kurioje įvertina tai, ar Mokslo centro steigimą inicijavusio profesoriaus mokslo veikla 

atitinka šių nuostatų 6-8 punktuose nustatytus kriterijus bei aplinkybes ir motyvuotai 

rekomenduoja įsteigti Mokslo centro arba motyvuotai nerekomenduoja jo steigti; 

9.4. įvertinęs katedros nuomonę ir ekspertų komisijos išvadą, dekanas teikia Tarybai 

siūlymą įsteigti Mokslo centrą. 

10. Atitinkamame tarybos nutarime nurodomas Mokslo centro pavadinimas, paskirtis ir vadovas, 

kuriuo skiriamas Mokslo centro steigimą inicijavęs mokslininkas. Nutarime taip pat gali būti 

formuluojamos ir tam tikros užduotys ar kiti kriterijai, su kurių vykdymu siejama Mokslo 

centro veikla. 

 

III. MOKSLO CENTRO SUDĖTIS 

 

11. Mokslo centrui vadovauja ir už jo veiklą atsako jo vadovas. 

12. Į Mokslo centro sudėtį privalomai profesoriaus asistentas ir visi mokslo centro vadovo 

vadovaujami doktorantai.  

13. Kiti fakulteto mokslininkai gali tapti Mokslo centro nariais jų sutikimu ir Mokslo centro 

vadovo teikimu. 

14. Asmeninę Mokslo centro sudėtį tvirtina dekanas įsakymu. 

15. Materialines, technines ir finansines Mokslo centro veiklos sąlygas užtikrina fakulteto 

administracija pagal darbo apmokėjimo ir skatinimo už mokslinę produkciją teisės aktus ar 

susitarimus su Mokslo centro vadovu. 

16. Kelių toje pačioje katedroje įsteigtų Mokslo centrų ir  (ar) Mokslinių teminių grupių 

bendradarbiavimą koordinuoja katedra. 

 

IV. MOKSLO CENTRO DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

17. Mokslo centro vienerių, trejų metų tyrinėjimų tematikos, temos ir prioritetai nustatomi 

veiklos planuose, kuriuos, suderinęs su katedros vedėju ir fakulteto dekanu ar jo įgaliotu 

prodekanu, tvirtina Mokslo centro vadovas. 

18. Už mokslinę produkciją ir kitą veiklą Mokslo centro nariams atlyginama pagal  nustatytas 

mokslinės produkcijos apmokėjimo ir skatinimo nuostatas. Su Mokslo centro vadovu gali 

būti sudaromas atskiras susitarimas dėl konkrečių darbų atlikimo ar veiklos. Mokslo centras 

gali vykdyti veiklą ir gauti pajamų sutarčių su kitais subjektais pagrindu. 

19. Kartą per metus Mokslo centras teikia ataskaitą dekanui už savo veiklą. Sutarčių pagrindu 

vykdomos veiklos ataskaita gali būti teikiama ir kitais terminais.  

20. Mokslo centro posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per semestrą. Jiems pirmininkauja 

Mokslo centro vadovas, o sekretoriauja profesoriaus asistentas ar kitas jo nurodytas centro 

narys.  

 



 

V. MOKSLO CENTRO VEIKLOS UŽBAIGIMAS 

 

21. Mokslo centro veikla gali būti užbaigta fakulteto tarybos nutarimu šiais pagrindais: 

21.1. mokslo centro vadovo prašymu; 

21.2. nutrūkus universiteto darbo santykiams su Mokslo centro vadovu; 

21.3. dekano teikimu, jei Mokslo centro veikla neatitinka fakulteto tarybos nutarime dėl 

Mokslo centro įsteigimo suformuluotų užduočių ar kitų kriterijų, su kurių vykdymu 

buvo susieta jo veikla; 

21.4. jei profesorius – Mokslo centro vadovas nebuvo nustatyta tvarka atestuotas. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Mokslo centro nuostatai keičiami Tarybos sprendimu dekano teikimu.  
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