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PATVIRTINTA  

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto tarybos 2022 m.  

balandžio 26 d. nutarimu Nr Nr. (1.2) 150000-TP-4-2 

 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO  

DEKANO RINKIMŲ TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekano rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) Medicinos 

fakulteto (toliau – Fakultetas) dekano (toliau – Dekanas) rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo 

tvarką, įskaitant viešo konkurso paskelbimo, pretendentų būti kandidatais į dekanus dokumentų 

priėmimo, kandidatų į dekanus įregistravimo, prisistatymo Fakulteto bendruomenei ir tarybai (toliau – 

Taryba) bei konkurso rezultatų nustatymo tvarką.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Vilniaus universiteto statutu (toliau – Statutas) ir Medicinos 

fakulteto nuostatais (toliau – Nuostatai).  

3. Apraše vartojamos sąvokos:  

3.1. Išrinktasis dekanas – kandidatas, laimėjęs konkursą į dekano pareigas.  

3.2. Kandidatas – Medicinos fakulteto rinkimų komisijos (toliau – Fakulteto rinkimų komisija) 

kandidatu į dekanus įregistruotas pretendentas. 

3.3. Kandidato prisistatymas – viešas Tarybos posėdis, kuriame kiekvienas kandidatas privalo 

pristatyti savo veiklos, jį išrinkus Dekanu, programą ir atsakyti į Fakulteto bendruomenės ir tarybos 

narių klausimus.  

3.4. Konkursas – Tarybos paskelbtas dekano rinkimų viešas konkursas, įskaitant pranešimo 

apie šį konkursą paskelbimą, pretendentų dokumentų priėmimą, kandidatų registravimą, prisistatymą 

Fakulteto bendruomenei ir tarybai, rezultatų ir konkurso laimėtojo nustatymą.  

3.5. Pareiškinis dokumentas – bet kuris iš dokumentų, išvardintų Aprašo 12 punkte, kuriuos 

turi pateikti kiekvienas pretendentas, norintis dalyvauti konkurse. 

3.6. Pranešimas apie konkursą – Tarybos patvirtintas viešam paskelbimui skirtas tekstas apie 

organizuojamą konkursą dekano pareigoms užimti, be kita ko, pateikiant informaciją apie konkurso 

organizavimą, kandidatams keliamus reikalavimus, pareiškinius dokumentus ir kitus duomenis, būtinus 

įgyvendinti Apraše nustatytą dekano išrinkimo procedūrą.   

3.7. Pretendentas – asmuo, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse.  

4. Dekano rinkimai grindžiami teisėtumo, viešumo, nešališkumo, skaidrumo, sąžiningumo, 

lygiateisiškumo ir akademinės laisvės principais.  

 

II SKYRIUS 

KONKURSO PASKELBIMAS, PAREIŠKINIŲ DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS  

IR KANDIDATŲ ĮREGISTRAVIMAS  

 

5. Dekaną penkerių metų kadencijai Konkurso būdu renka Taryba. Tarybos paskelbtą Konkursą 

organizuoja bei jų rezultatus nustato Fakulteto rinkimų komisija.  

6. Taryba priima sprendimą skelbti Konkursą likus ne mažiau kaip keturiems mėnesiams iki 

kadenciją baigiančio Dekano kadencijos pabaigos. Kartu su šiuo sprendimu Taryba patvirtina 

Pranešimo apie Konkursą turinį (pagal Tarybos patvirtintą formą (Aprašo 1 priedas) ir nustato ne 

trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų terminą Pretendentų Pareiškiniams dokumentams pateikti.  
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7. Fakulteto rinkimų komisijos pirmininkas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Aprašo 6 punkte 

nurodyto Tarybos sprendimo priėmimo skelbia pranešimą apie Konkursą Fakulteto ir Universiteto 

interneto svetainėse ir, Tarybai nusprendus, kitose Tarybos sprendime nurodytose žiniasklaidos 

priemonėse.  

8. Po Konkurso paskelbimo negali būti daromi jokie Konkurso salygų pakeitimai. Tarybos 

argumentuotu sprendimu jau paskelbtas Konkursas gali būti atšauktas.  

9. Pranešime apie Konkursą, be kita ko, nurodoma:  

9.1. pareigos, kurioms skelbiamas konkursas (Dekano pareigos) ir kadencijos trukmė (penkeri 

metai);  

9.2. pagrindinės su Dekanu sudaromos darbo sutarties sąlygos – pradinio mėnesinio tarnybinio 

atlyginimo dydis, taip pat jo nustatymo ir perskaičiavimo bei premijų, priemokų ir priedų prie 

tarnybinio atlyginimo skyrimo tvarka; 

9.3. keliami kvalifikaciniai ir kiti reikalavimai, numatyti Aprašo 10 ir 11 punktuose;  

9.4. Pareiškinių dokumentų, kuriuos turi pateikti kiekvienas Pretendentas, sąrašas, jų pateikimo 

terminas (tiksliai nurodant vėliausią dokumentų pateikimo datą ir valandą) ir tvarka;  

9.5. viešo Tarybos posėdžio, skirto Kandidatams prisistatyti Fakulteto bendruomenei ir Tarybai, 

ir uždaro Tarybos posėdžio, skirto Dekanui išrinkti, datos ir vietos; Tarybos sprendimu Dekanui išrinkti 

skirtas uždaras Tarybos posėdis gali vykti tą pačią arba kurią nors kitą dieną po viešo Tarybos 

posėdžio, skirto Kandidatams prisistatyti Fakulteto bendruomenei ir Tarybai; 

9.6. papildomos informacijos apie Konkursą teikimo būdai (elektroninio pašto adresas, telefono 

numeris).  

10. Konkurse gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys mokslo daktaro 

laipsnį, pedagoginės ir vadybinės patirties. Kandidato į Dekano pareigas veikla turi rodyti, kad jis 

suvokia Universiteto ir Fakulteto misiją, puoselėja Universiteto ir Fakulteto vertybes, yra motyvuotas 

rūpintis Universiteto ir Fakulteto veiklos kokybe ir turi žinių, patirties bei gebėjimų, reikalingų Dekano 

pareigoms vykdyti. Kandidatu į Dekano pareigas gali būti Universitete nedirbantis asmuo. Laikoma, 

kad asmuo yra nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis atitinka visus žemiau išvardytus kriterijus:  

10.1. jo elgesys atitinka Universiteto akademinės etikos kodekso normas;  

10.2. nėra įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamą veiką;  

10.3. nebuvo atleistas iš tarnybos ar darbo už šiurkštų drausmės pažeidimą arba nuo atleidimo 

yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai;  

10.4. nepiktnaudžiauja alkoholiu, nevartoja narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų.  

11. Kandidatuoti į Dekano pareigas negali asmuo, kuris:  

11.1. Dekano kadencijos pirmąją dieną bus pasiekęs įstatymų nustatytą senatvės pensinio 

amžiaus ribą;  

11.2. yra Universiteto centrinės rinkimų komisijos arba Fakulteto rinkimų komisijos narys;  

11.3. dvi kadencijas iš eilės iki vykdomų rinkimų ėjo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 

dekano pareigas; ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kai asmuo Dekanu buvo ne visą kadenciją (kurią 

nors iš dviejų).  

12. Kiekvienas Pretendentas Fakulteto rinkimų komisijai privalo lietuvių kalba pateikti 

Pareiškinius dokumentus:  

12.1. prašymą dalyvauti Viešame konkurse (Aprašo 2 priedas);  

12.2. užpildytą Pretendento duomenų anketą (Aprašo 3 priedas);  

12.3. užpildytą Pretendento deklaraciją dėl nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto 

atskleidimo (Aprašo 4 priedas);  

12.4. Pretendento veiklos, jį išrinkus Dekanu, programą (rekomenduojama apimtis – apie 2500 

žodžių);  

12.5. Pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;  

12.6. Pretendento aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;  
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12.7. Pretendentui suteiktą mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją;  

12.8. Pretendento pedagoginę ir vadybinę patirtį patvirtinančius dokumentus (jų kopijas);  

12.9. kitus dokumentus, nurodytus pranešime apie Konkursą.  

13. Aprašo 12 punkto 12.5-12.8 papunkčiuose nurodytų Pareiškinių dokumentų kopijos turi būti 

patvirtintos notaro arba įgalioto Fakulteto rinkimų komisijos nario. Visus Pareiškinius dokumentus (jų 

patvirtintas kopijas) Pretendentas užklijuotame voke turi pateikti Fakulteto rinkimų komisijos atstovui 

asmeniškai arba išsiųsti registruotu paštu (elektroniniu paštu), arba įteikti pasiuntinių paslaugų teikėjui 

ne vėliau kaip iki pranešime apie Konkursą nurodyto termino pabaigos. Pareiškinius dokumentus 

teikiant elektroniniu paštu, Aprašo 12 punkto 12.1–12.3 papunkčiuose nurodyti dokumentai turi būti 

pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, 12.5–12.8 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijos 

pateikiamos skenuotos, originalius dokumentus arba šiame punkte nustatyta tvarka patvirtintas kopijas 

pateikiant Fakulteto rinkimų komisijai asmeniškai ne vėliau kaip iki Aprašo 14 punkte numatyto 

Fakulteto rinkimų komisijos posėdžio dienos. Pasibaigus pranešime nurodytam terminui, Pretendentų 

Pareiškiniai dokumentai nepriimami. Pareiškiniai dokumentai, kurie buvo įteikti paštui (pasiuntinių 

paslaugų teikėjui) paskutinę termino dieną ir ant voko yra tai patvirtinantis pašto (pasiuntinių paslaugų 

teikėjo) spaudas, laikomi pateikti laiku. Pretendentui Fakulteto rinkimų komisijos atstovas išduoda 

pažymą, patvirtinančią voko su Pretendento dokumentais įteikimą Fakulteto rinkimų komisijai.  

14. Pasibaigus Pranešime apie Konkursą nurodytam Pretendentų Pareiškinių dokumentų 

pateikimo terminui, ne vėliau kaip po dviejų darbo dienų Fakulteto rinkimų komisijos posėdyje vokai 

yra atplėšiami ir nustatoma, ar pateikti visi Aprašo 12 punkte išvardinti Pareiškiniai dokumentai ir ar 

visi Pretendentai atitinka Aprašo 10 ir 11 punktuose nustatytus formaliuosius reikalavimus. Fakulteto 

rinkimų komisijos sprendimu visi šiuos reikalavimus atitinkantys ir visus Pareiškinius dokumentus 

pateikę Pretendentai įregistruojami Kandidatais į Dekanus.  

15. Fakulteto rinkimų komisija ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo Pranešime apie 

Konkursą nurodyto Pareiškinių dokumentų pateikimo termino pabaigos Kandidatų sąrašą kartu su 

kiekvieno Kandidato Pareiškinių dokumentų kopijomis pateikia Tarybos pirmininkui ir paskelbia 

Fakulteto interneto svetainėje. Viešai nėra skelbiama informacija, pateikta Pretendento būti kandidatu į 

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanus duomenų anketos 2–5 punktuose. 

 

 

III SKYRIUS 

KANDIDATŲ PRISISTATYMAS FAKULTETO BENDRUOMENEI IR TARYBAI  

IR DEKANO RINKIMAI  

 

16. Fakulteto rinkimų komisija turi užtikrinti, kad laikantis  Aprašo 4 punkte nustatytų principų 

nuo Aprašo 15 punkte nurodytos informacijos apie Kandidatus paskelbimo dienos iki paskutinės darbo 

dienos prieš viešo Tarybos posėdžio, skirto Kandidatams prisistatyti Fakulteto bendruomenei ir 

Tarybai, pradžią būtų sudarytos vienodos sąlygos visiems Kandidatams vykdyti agitacinę veiklą, be 

kita ko, sudarydama jiems sąlygas organizuoti susitikimus su Fakulteto bendruomenės atstovais, skelbti 

Fakulteto interneto svetainėje (Dekano rinkimams skirtoje skiltyje) papildomą informaciją apie save, 

aiškinti savo veiklos einant Dekano pareigas programą ir pan. Agitaciniu laikotarpiu Fakulteto rinkimų 

komisija taip pat gali (jei Kandidatų debatai buvo numatyti Pranešime apie konkursą – privalo) 

organizuoti Kandidatų debatus.  

17. Viešas Tarybos posėdis, skirtas Kandidatams prisistatyti Fakulteto bendruomenei ir Tarybai, 

šaukiamas Pranešime apie Konkursą nurodytu laiku ir vietoje. Kandidato dalyvavimas šiame Tarybos 

posėdyje yra privalomas. Į posėdį atvykęs Kandidatas turi turėti savo asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba vairuotojo pažymėjimą). Kandidatas, nedalyvaujantis 

Tarybos posėdyje, laikomas atsiėmusiu savo kandidatūrą, neatsižvelgiant į tokio nedalyvavimo 

priežastis.  
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18. Kandidatams prisistatyti skirtame viešame Tarybos posėdyje kiekvienas Kandidatas pagal 

pavardę abėcėlės tvarka, neviršydamas 30 min., jei Taryba savo sprendimu posėdžio pradžioje 

nenustato kitaip, laiko limito, prisistato pats ir pristato savo veiklos einant Dekano pareigas programą. 

Tarybos nariai ir Fakulteto bendruomenės atstovai, siekdami patikrinti Kandidatų atitikimą 

reikalavimams, numatytiems Aprašo 10 ir 11 punktuose, kiekvienam Kandidatui pateikia klausimus.  

19. Tarybos sprendimu Dekanui išrinkti skirtas uždaras Tarybos posėdis gali vykti tą pačią arba 

kurią nors kitą dieną po viešo Tarybos posėdžio, skirto Kandidatams prisistatyti Fakulteto 

bendruomenei ir Tarybai. Posėdis vyksta tokia tvarka:  

19.1. posėdžio pradžioje vyksta Tarybos narių diskusija dėl Kandidatų tinkamumo eiti Dekano 

pareigas; 

19.2. po diskusijos Tarybos nariai po vieną eina į atskirą balsavimo slaptumą užtikrinančią 

patalpą, kurioje užpildo balsavimo biuletenį, pažymėdami pasirinktą Kandidatą, ir išėję iš šios patalpos, 

stebint Fakulteto rinkimų komisijos nariams, įmeta biuletenius į balsavimo urną;  

19.3. baigus slaptą balsavimą, Fakulteto rinkimų komisijos pirmininkas atidaro urną, balsu 

paskelbia, kiek urnoje rasta biuletenių, kiek biuletenių sugadinta ir suskaičiuoja, kiek kiekvienas 

Kandidatas surinko balsų; balsavimo biuleteniai pridedami prie Tarybos posėdžio protokolo.  

20. Dekanas laikomas išrinktu, jei už jį balsavo daugiau kaip pusė visų Tarybos narių. Jei 

Aprašo 19 punkte nustatyta tvarka Dekanas nėra išrenkamas, rengiami pakartotiniai slapti balsavimai, 

kuriuose dalyvauja pirmajame balsavimo ture daugiausia balsų gavęs Kandidatas ir antrą pagal dydį 

balsų skaičių gavęs vienas ar keli vienodai balsų gavę Kandidatai arba du ir daugiau daugiausia ir 

vienodai balsų gavę Kandidatai. Jei po pakartotinių balsavimų Dekanas neišrenkamas, Dekano rinkimai 

laikomi neįvykusiais ir nedelsiant skelbiamas naujas Konkursas. 

 

III SKYRIUS 

DEKANO RINKIMŲ REZULTATŲ PASKELBIMAS  

IR DARBO SUTARTIES SU IŠRINKTUOJU DEKANU SUDARYMAS 

 

21. Dekano rinkimų rezultatus ne vėliau kaip kitą darbo dieną po rinkimų Fakulteto rinkimų 

komisija skelbia Fakulteto interneto svetainėje. Dekano rinkimų rezultatai ne vėliau kaip per dvi darbo 

dienas nuo jų paskelbimo gali būti skundžiami Centrinei rinkimų komisijai, kuri ne vėliau kaip per 

penkias darbo dienas išnagrinėjusi skundą gali rinkimų rezultatus palikti nepakeistus arba pripažinti 

rinkimus negaliojančiais. Pripažinus rinkimų rezultatus negaliojančiais, rengiamas pakartotinis slaptas 

balsavimas, kuriame dalyvauja visi kandidatai. 

22. Fakulteto rinkimų komisijos pirmininkas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po rinkimų el. 

paštu išsiunčia Rektoriui pranešimą apie įvykusių Dekano rinkimų rezultatus kartu su Tarybos teikimu 

sudaryti su Išrinktuoju dekanu darbo sutartį. Jei motyvuotu Rektoriaus sprendimu su išrinktu Dekanu 

nesudaroma darbo sutartis, Taryba skelbia pakartotinius Dekano rinkimus. Kol bus išrinktas Dekanas, 

Rektorius laikinai vadovauti padaliniui skiria vieną iš kadenciją baigusio Dekano prodekanų.  

23. Jei Išrinktasis dekanas atsisako eiti Dekano pareigas ir (ar) nepasirašo darbo sutarties, tai 

reiškia, kad Išrinktasis dekanas neįgyja Dekano įgaliojimų, ir Taryba ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo 

šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo pagal Aprašo taisykles privalo paskelbti naujus Dekano 

rinkimus viešo konkurso būdu.  
____________________________________ 
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VU MF dekano rinkimų tvarkos aprašo 1 priedas  

(Pranešimo apie viešą konkursą Vilniaus universiteto  

Medicinos fakulteto dekano pareigoms eiti forma) 

 

PRANEŠIMAS APIE VIEŠĄ KONKURSĄ VILNIAUS UNIVERSITETO  

MEDICINOS FAKULTETO DEKANO PAREIGOMS EITI 
 

Vadovaudamasi Vilniaus universiteto statuto (toliau – Statutas) 28 straipsnio 4 dalimi ir 

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto nuostatų (toliau – Nuostatai) 26 punktu ir Vilniaus 

universiteto Medicinos fakulteto dekano rinkimų tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), Vilniaus 

universiteto Medicinos fakulteto taryba (toliau – Taryba) skelbia viešą konkursą (toliau – Konkursas) 

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekano (toliau – Dekanas) pareigoms eiti (kadencijos trukmė 

– penkeri metai).  

Dekano statusas, įgaliojimai, išrinkimo ir įgaliojimų pasibaigimo tvarka apibrėžta Statuto 28 

straipsnio 4 dalyje, Nuostatų 23–29 punktuose ir Apraše. 

Dekano tarnybinis atlyginimas: [suma] Eur. (neatskaičius mokesčių) bei papildomos priemokos 

ir premijos pagal Vilniaus universitete (toliau – Universitetas) galiojančią atlygio sistemą. Su 

apmokėjimu už papildomus darbus bei skatinimo tvarka galite susipažinti čia. 

Konkurse gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys mokslo daktaro laipsnį, 

pedagoginės ir vadybinės patirties. Kandidato į Dekano pareigas veikla turi rodyti, kad jis suvokia 

Universiteto ir Fakulteto misiją, puoselėja Universiteto ir Fakulteto vertybes, yra motyvuotas rūpintis 

Universiteto ir Fakulteto veiklos kokybe ir turi žinių, patirties bei gebėjimų, reikalingų Dekano 

pareigoms vykdyti. Kandidatu į Dekano pareigas gali būti Universitete nedirbantis asmuo.  

Kandidatuoti į Dekano pareigas negali asmuo, kuris:  

1. Dekano kadencijos pirmąją dieną bus pasiekęs įstatymų nustatytą senatvės pensinio amžiaus 

ribą;  

2. yra Universiteto centrinės rinkimų komisijos arba Fakulteto rinkimų komisijos narys;  

3. dvi kadencijas iš eilės iki vykdomų rinkimų ėjo Vilniaus universiteto dekano pareigas; ši 

nuostata taikoma ir tais atvejais, kai asmuo Dekanu buvo ne visą kadenciją (kurią nors iš dviejų);  

4. yra įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamą veiką, piktnaudžiauja 

alkoholiu, vartoja narkotines, psichotropines ar toksines medžiagas, buvo atleistas iš tarnybos ar darbo 

už šiurkštų drausmės pažeidimą ir nuo jo atleidimo yra praėję mažiau kaip penkeri metai arba jo 

elgesys neatitinka Vilniaus universiteto akademinės etikos kodekso normų (bet kuriuo iš šių atvejų 

laikoma, kad asmuo nėra nepriekaištingos reputacijos). 

Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, turi iki ____________________________________
         (vėliausia dokumentų pateikimo data ir valanda)  

Asmeniškai arba registruotu paštu (elektroniniu paštu), arba per pasiuntinių paslaugų teikėjus pateikti 

Fakulteto rinkimų komisijai šiuos dokumentus lietuvių kalba:  

1. prašymą dalyvauti Viešame konkurse (Aprašo 2 priedas);  

2. užpildytą Pretendento duomenų anketą (Aprašo 3 priedas);  

3. užpildytą Pretendento deklaraciją dėl nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto 

atskleidimo (Aprašo 4 priedas);  

4. Pretendento veiklos, jį išrinkus Dekanu, programą (rekomenduojama apimtis – apie 2500 

žodžių);  

5. Pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;  

6. Pretendento aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;  

7. Pretendentui suteiktą mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją;  

8. Pretendento pedagoginę ir vadybinę patirtį patvirtinančius dokumentus (jų kopijas). 

https://www.vu.lt/site_files/Senatas_Taryba/T-2018/Konsoliduota_DU_tvarka_2018_02_14_galutinė_su_papildymais.pdf
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 Pastaba: 5-8 punktuose nurodytų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro arba įgalioto 

Fakulteto rinkimų komisijos nario. 

Šiuos dokumentus teikiant elektroniniu paštu, 1-3 punktuose nurodyti dokumentai turi būti 

pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, o 5-8 punktuose nurodytų dokumentų kopijos pateikiamos 

skenuotos, originalius dokumentus arba notaro (arba įgalioto Fakulteto rinkimų komisijos nario) 

patvirtintas kopijas pateikiant Fakulteto rinkimų komisijai asmeniškai ne vėliau kaip iki 

_________________________________________. 
                   (vėliausia originalių dokumentų pateikimo data ir valanda) 

 

Viešas Tarybos posėdis, skirtas Kandidatams prisistatyti Fakulteto bendruomenei ir Tarybai 

įvyks [data ir vieta].  

Dėl uždaro Tarybos posėdžio, skirto Dekanui išrinkti, laiko ir vietos, Taryba priims sprendimą 

viešame Tarybos posėdyje, skirtame Kandidatams prisistatyti Fakulteto bendruomenei ir Tarybai. 

Tarybos sprendimu Dekanui išrinkti skirtas uždaras Tarybos posėdis gali vykti tą pačią arba kurią nors 

kitą dieną po viešo Tarybos posėdžio, skirto Kandidatams prisistatyti Fakulteto bendruomenei ir 

Tarybai. 

Dekano rinkimų rezultatai bus paskelbti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po rinkimų Fakulteto 

interneto svetainėje https://www.mf.vu.lt. 

Išsamesnės informacijos apie Konkursą prašome teirautis _______________ [elektroninio 

pašto adresas, telefono numeris].  

 

[Kita reikalinga informacija]  

 

https://www.mf.vu.lt/
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VU MF dekano rinkimų tvarkos aprašo 2 priedas  

(Prašymo dalyvauti viešame konkurse Vilniaus universiteto  

Medicinos fakulteto dekano pareigoms eiti forma) 

 

Vilniaus universiteto  

Fakulteto rinkimų komisijai  

 

 

PRAŠYMAS DALYVAUTI VIEŠAME KONKURSE VILNIAUS UNIVERSITETO  

MEDICINOS FAKULTETO DEKANO PAREIGOMS EITI 
 

_____________________ 
(data) 

Vilnius 

 

Prašau leisti dalyvauti [paskelbimo data] Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto tarybos  

paskelbtame viešame konkurse Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekano pareigoms eiti.  

PRIDEDAMA:  

1. Pretendento būti kandidatu į Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanus duomenų 

anketa. 

2. Pretendento būti kandidatu į Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanus deklaracija 

dėl nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto atskleidimo.  

3. Pretendento veiklos, jį išrinkus dekanu, programa.  

4. Pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.  

5. Pretendento aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.  

6. Pretendentui suteiktą mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopija.  

7. Pretendento pedagoginę ir vadybinę patirtį patvirtinantys dokumentai (jų kopijos).  

8. [nurodyti kitus Tarybos pranešime apie viešą konkursą Vilniaus universiteto Medicinos 

fakulteto dekano pareigoms eiti nurodytus dokumentus - jei bus numatyti].  
 

________________________       _____________________  
(vardas, pavardė)          (parašas)  
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VU MF dekano rinkimų tvarkos aprašo 3 priedas  

(Pretendento būti Vilniaus universiteto  

Medicinos fakulteto dekanu duomenų anketos forma) 

 

 

PRETENDENTO BŪTI KANDIDATU Į VILNIAUS UNIVERSITETO  

MEDICINOS  FAKULTETO DEKANUS DUOMENŲ ANKETA 

Vieta 

nuotraukai 

 

1. Vardas, pavardė  

2. Gimimo data  

3. Gyvenamoji vieta  

4. Telefonas  

5. Elektroninio pašto adresas  

 

6. Išsilavinimas 

Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai 

    

    

    

 

7. Turimas pedagoginis vardas, mokslo  

laipsnis  

 

8. Turima pedagoginė patirtis 

 

 

9. Turima vadybinė patirtis 

 

 

10. Kokias užsienio kalbas mokate? 

 

 

11. Pagrindinė darbovietė, pareigos 

 

 

12. Kitos darbovietės (jei turite) 

 

 

13. Visuomeninė veikla 

 

 

 

Man yra žinoma, kad šios anketos 1 ir 6-13 punktuose pateikta informacija bus skelbiama viešai. 

 

___________________________   _______________________________________ 
(data)        (vardas, pavardė, parašas) 
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VU MF dekano rinkimų tvarkos aprašo 4 priedas  

(Pretendento būti kandidatu į Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanus  

deklaracijos dėl nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto atskleidimo forma) 

 

 

PRETENDENTO BŪTI KANDIDATU Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS 

FAKULTETO DEKANUS DEKLARACIJA DĖL NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS  

IR INTERESŲ KONFLIKTO ATSKLEIDIMO 

 

Aš, [Vardas Pavardė], siekdamas tapti kandidatu į Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 

dekanus, patvirtinu, kad atitinku Vilniaus universiteto statute ir Vilniaus universiteto Medicinos 

fakulteto dekano rinkimų tvarkos apraše įtvirtintus reikalavimus kandidatui į dekanus.  

Patvirtinu, kad mano elgesys atitinka Vilniaus universiteto akademinės etikos kodekso normas, 

nesu įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamą veiką, nebuvau atleistas iš 

tarnybos ar darbo už šiurkštų drausmės pažeidimą arba nuo atleidimo yra praėję daugiau kaip penkeri 

metai ir nepiktnaudžiauju alkoholiu, nevartoju narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų. 

Taip pat patvirtinu, kad tarp manęs ir Vilniaus universiteto nėra interesų konflikto, t. y. nėra 

priežasčių, susijusių su mano šeima, politine ar pilietine priklausomybe, ekonominiais interesais ar su 

Vilniaus universitetu turimais bendrais interesais, kurios keltų pavojų, kad aš negalėčiau nešališkai ir 

objektyviai atlikti savo pareigas kaip Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanas. 

Patvirtinu, kad per Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekano rinkimus ar, jei mane 

išrinks dekanu, – per dekano kadenciją nustatęs, kad toks interesų konfliktas yra, atsiranda ar išaiškėja, 

kad yra, nedelsdamas apie jį pranešiu Vilniaus universiteto Fakulteto rinkimų komisijai arba Vilniaus 

universiteto Medicinos fakulteto tarybai (interesų konfliktui kilus ar išaiškėjus dekano kadencijos 

laikotarpiu), o jei interesų konflikto faktas pasitvirtins, nedelsdamas atsistatydinsiu iš Vilniaus 

universiteto Medicinos fakulteto dekano pareigų. 

Siekdamas tapti kandidatu į Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanus, taip pat 

patvirtinu, kad toliau yra pateikti visi mano ryšiai su juridiniais asmenimis (narystė, pareigos ar kitoks 

dalyvavimas juridinio asmens veikloje)* per penkerius metus iki šios deklaracijos pateikimo: 

Juridinis asmuo Pareigos Veiklos pobūdis 

____________________ ____________________ _____________________________________

_____________________________________

______ 

____________________ ____________________ _____________________________________

_____________________________________

______ 

____________________ ____________________ _____________________________________

_____________________________________

______ 

*Ryšiai su juridiniais asmenimis suprantami taip, kaip jie apibūdinami Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme ir Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklėse, 

patvirtintose Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. KS-84. 

 

Man yra žinoma, kad šioje deklaracijoje pateikta informacija bus skelbiama viešai. 

 

___________________________   _______________________________________ 
(data)        (vardas, pavardė, parašas) 
 


