
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus universiteto Biochemijos institutas (toliau – 
Institutas) yra Vilniaus universiteto kamieninis akademinis 
padalinys, įsteigtas 1968–2010 metais veikusio valstybinio 
mokslo instituto – Biochemijos instituto – pagrindu. 

2. Instituto buveinė – Mokslininkų g. 12, LT-08662 Vil-
nius.

3. Institutas – tai mokslinių tyrimų  padalinys, įsteigtas 
Lietuvos ūkiui ir tarptautiniam bendradarbiavimui svar-
biems ilgalaikiams tarptautinio lygio moksliniams tyri-
mams vykdyti. Pagrindinė Instituto veikla yra moksliniai 
tyrimai ir eksperimentinė plėtra bei aukščiausių studijų pa-
kopų specialistų rengimas. Institutą sudaro administracija 
ir skyriai (skyriai gali turėti smulkesnius padalinius – sek-
torius, laboratorijas, centrus) bei kiti akademiniai ir neaka-
deminiai šakiniai padaliniai. Instituto organizacinė struktū-
ra yra pateikta šių nuostatų  priede. Instituto organizacinę 
struktūrą tvirtina Vilniaus universiteto Senatas Instituto 
tarybos teikimu.

4. Instituto veikla grindžiama Lietuvos Respublikos 
mokslo ir studijų įstatymu, Vilniaus universiteto Statutu, 
Vilniaus universiteto Senato nutarimais, kitais Lietuvos 
Respublikos teisės aktais, Vilniaus universiteto rektoriaus 
įsakymais ir šiais nuostatais. 

5. Institutas turi apskritąjį antspaudą su įrašu: „Vilniaus 
universitetas Biochemijos institutas“, kurio centre yra Ins-
tituto logotipas. Instituto antspaudas naudojamas Instituto 
veiklos organizavimo dokumentams tvirtinti ir  išduodant 
pažymas.  Instituto antspaudas negali būti naudojamas tei-
siniams dokumentams ir dokumentams, susijusiems su fi-
nansiniais įsipareigojimais, tvirtinti. 

6. Institutas turi savo logotipą ir blanką lietuvių ir an-
glų kalbomis su užrašu „Vilniaus universitetas Biochemijos 
institutas“ arba „Vilnius University Institute of Biochemis-
try“, kuriuos savo veikloje gali naudoti tokiais atvejais: 

6.1. vidiniam susirašinėjimui su kitais Vilniaus univer-
siteto struktūriniais padaliniais; 

6.2. susirašinėjimams su kitomis įstaigomis Instituto 
tiesioginių funkcijų įgyvendinimo klausimais.

7. Logotipo, blanko ir antspaudo pavyzdžius tvirtina 
Instituto taryba.

8. Institutas pagal savo kompetenciją tvarko mokslo, 
studijų, leidybos, ūkio, finansinius ir organizacinius rei- 
kalus. 

9. Institutas, neperžengdamas savo kompetencijos, Vil-

niaus universiteto vardu gali bendradarbiauti su Lietuvos 
Respublikos valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis, 
užsienio mokslo, studijų, teisinėmis ir kitomis institucijo-
mis bei su kitais Vilniaus universiteto padaliniais mokslo, 
studijų ir kitais klausimais. Tokie susitarimai derinami va-
dovaujantis Vilniaus universiteto sutarčių rengimo, sudary-
mo, registravimo ir saugojimo tvarka. Institutas gali teikti 
siūlymus Vilniaus universiteto rektoriui dėl įstojimo į susi-
vienijimus, tarp jų ir į tarptautinius.

II. INSTITUTO UŽDAVINIAI  
IR FUNKCIJOS

10. Uždaviniai, kuriuos įgyvendina Instituto bendruo-
menė, yra:

10.1. plėtoti biochemijos mokslinius tyrimus, skleisti 
mokslo pasiekimus Lietuvoje ir pasaulyje; 

10.2.  rengti mokslininkus, dalyvauti rengiant aukštojo 
universitetinio išsilavinimo siekiančius  bakalau-
rus ir magistrus;

10.3. bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio studijų, 
mokslo institucijomis, verslo subjektais ir užti-
krinti, kad vykdomi moksliniai tyrimai bei ren-
giami specialistai atitiktų tarptautinį lygį; 

10.4. dalyvauti nacionalinėse bei tarptautinėse mokslo, 
studijų, švietimo programose ir projektuose; 

10.5. tęsti ir puoselėti Vilniaus universiteto bei Instituto 
tradicijas;

10.6. dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo programose, 
organizuoti mokslinius seminarus bei konferenci-
jas, leisti mokslo leidinius; 

10.7. kurti ir plėtoti ryšius su visuomene – ypač su 
gimnazijų bei mokyklų bendruomenėmis, skleisti 
visuomenėje mokslo žinias, prisidėti prie inova-
cijoms ir žinioms imlios ekonomikos kūrimo ir 
žinioms imlios visuomenės ugdymo.

III. INSTITUTO DARBO  
ORGANIZAVIMAS

11. Instituto valdymas grindžiamas demokratijos princi-
pais ir remiasi Vilniaus universiteto Statutu, šiais nuostatais  
ir kitais Instituto norminiais dokumentais. 

12. Instituto veiklai vadovauja Instituto taryba (Taryba) 
ir direktorius. 

13. Taryba yra aukščiausias Instituto savivaldos or- 
ganas. 
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14. Tarybą sudaro ne daugiau kaip aštuoniolika narių. 
Tarybos narių skaičių nustato mokslininkų ir tyrėjų, dirban-
čių Institute ne mažiau kaip puse etato, susirinkimas. Ne 
mažiau kaip septyniasdešimt procentų Tarybos narių turi 
sudaryti mokslininkai ir tyrėjai, ne mažiau kaip dešimt pro-
centų – trečiosios pakopos studentai. Į Tarybą pagal parei-
gas kaip mokslininkai įeina direktorius, jo pavaduotojai ir 
akademinių padalinių vedėjai. Trečiosios pakopos studen-
tus iš Institute studijuojančių doktorantų į Tarybą deleguoja 
Vilniaus universiteto studentų atstovybės padalinys Institu-
te, o jei tokio Institute nėra – Instituto doktorantų susirin-
kimas. Kitus Tarybos narius renka Instituto mokslininkai ir 
tyrėjai, dirbantys Institute ne mažiau kaip vienu etatu, taip 
pat tie, kurie Institute turi pagrindines pareigas – ne mažiau 
kaip ketvirtį etato. Į Tarybos narių rinkimo slapto balsavi-
mo biuletenius įrašomos visų rinkimuose galinčių dalyvauti 
Instituto mokslininkų ir tyrėjų pavardės, išskyrus pavardes 
tų Instituto mokslininkų ir tyrėjų, kurie pagal pareigas yra 
Tarybos nariai. Rinkimai yra teisėti, jeigu juose dalyvau-
ja daugiau nei du trečdaliai Instituto mokslininkų ir tyrėjų. 
Išrinktais laikomi mokslininkai ir tyrėjai, gavę daugiau nei 
pusę rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų. Jei pirmajame 
ture reikiamas Tarybos narių skaičius neišrenkamas, orga-
nizuojami papildomi rinkimų turai. Šiuo atveju į balsavimo 
biuletenius įrašomas dvigubas skaičius laisvoms vietoms 
užimti reikalingų kandidatų, kurie įvykusiame rinkimų ture 
surinko daugiausia balsų. Taryba renkama ketveriems me-
tams, išskyrus studentų atstovą – jo įgaliojimai gali nutrūkti 
anksčiau, jam baigus studijuoti Universitete. Tada išrenka-
mas kitas studentų atstovas. 

15. Tarybos posėdžius ne rečiau kaip kartą per ketvirtį 
šaukia Instituto direktorius. Ne mažiau kaip trečdalio Ta-
rybos narių siūlymu Tarybos posėdis šaukiamas ne vėliau 
kaip per dešimt dienų nuo siūlymo įteikimo direktoriui. 
Siūlyme reikia nurodyti, kokiu reikalu posėdis yra šaukia-
mas. Tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvau-
ja ne mažiau kaip du trečdaliai jos narių. 

16. Taryba dviem trečdaliais visų Tarybos narių balsų 
gali panaikinti direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo įsa-
kymus ir Instituto padalinių vadovų sprendimus. Taryba 
negali panaikinti direktoriaus įsakymų, kuriais įgyvendina-
mos Vilniaus universiteto rektoriaus deleguotos funkcijos. 
Tarybos nutarimai priimami atviru arba slaptu balsavimu 
paprasta posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dau-
guma, išskyrus Vilniaus universiteto Statute nustatytus 
atvejus. 

17. Tarybos nario įgaliojimai pasibaigia:
17.1. pasibaigus Tarybos kadencijai;
17.2. atsistatydinus iš Tarybos narių; 
17.3. pasibaigus Tarybos nario darbo sutarčiai su Vil-

niaus universitetu; 
18. Taryba atlieka šias pagrindines funkcijas:
18.1. tvirtina savo darbo reglamentą; 

18.2. renka Instituto direktorių, kurio kandidatūrą Vil-
niaus universiteto rektorius teikia tvirtinti Vil-
niaus universiteto Senatui, ir Tarybos sekretorių 
bei juos atšaukia; 

18.3. direktoriaus teikimu nustato direktoriaus pava-
duotojų skaičių, tvirtina direktoriaus pavaduoto-
jus, jų funkcijas; 

18.4. Vilniaus universiteto Senato nustatyta tvarka ren-
ka skyrių vedėjus; 

18.5. Vilniaus universiteto Senato nustatyta tvarka da-
lyvauja Instituto mokslo darbuotojų ir dėstytojų 
priėmimo ir atestavimo procedūrose;

18.6. Vilniaus universiteto Senatui siūlo suteikti garbės 
daktaro ir kitus garbės vardus, teikia kandidatus 
premijoms gauti; 

18.7. nustato pagrindines Instituto mokslinės veiklos 
kryptis, tvirtina Instituto raidos planus; 

18.8. svarsto ir tvirtina metines direktoriaus ataskai-
tas; 

18.9. teikia Senatui tvirtinti Instituto vykdomų biudže-
tinių temų gaires; 

18.10. suderinusi su kitais suinteresuotais kamieniniais 
bei šakiniais Universiteto padaliniais svarsto 
studijų programas, aprobuoja mokslinių tyrimų 
gaires;

18.11. tvirtina Instituto mokslinį darbą ir studijas regla-
mentuojančias taisykles; 

18.12. siūlo Vilniaus universiteto Senatui tvirtinti insti-
tutui priklausančių padalinių struktūrinius pakei-
timus ir kartu šiems tikslams perskirstyti Instituto 
lėšas, patalpas, įrengimus ar kitą turtą; 

18.13. gavusi prašymą deleguoja Instituto atstovus į Vil-
niaus universiteto ir išorės darbo grupes, forumus 
ir asociacijas;

18.14. sudaro nuolatines arba laikinąsias komisijas įvai-
riems projektams rengti ir Instituto veiklai koor-
dinuoti; 

18.15. svarsto kitus klausimus.

19. Tarybos veiklai vadovauja direktorius. 

20. Instituto direktorius yra Instituto ir jo administraci-
jos vadovas ir atsako už:

20.1. Instituto veiklos sutikimą su Vilniaus universite-
to Statutu ir kitais teisės aktais; 

20.2. Instituto raidos planavimą ir įgyvendinimą; 
20.3. Instituto mokslo ir studijų organizavimo efekty-

vumą; 
20.4. mokslo darbuotojų ir dėstytojų kvalifikacijos to-

bulinimą; 
20.5. Instituto ir jo padalinių ūkinę ir finansinę veiklą; 
20.6. teisėtą ir racionalų Institutui skirtų lėšų ir turto 

panaudojimą; 
20.7. tarptautinius Instituto ryšius.
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21. Direktorius veikia Instituto vardu ir jam atstovau-
ja, šaukia Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, teikia 
Vilniaus universiteto Senatui ir Vilniaus universiteto rek-
toriui siūlymus Tarybos vardu, leidžia įsakymus, būtinus 
direktoriaus funkcijoms įgyvendinti, tvirtina akademinių 
ir neakademinių šakinių padalinių nuostatus ir darbuotojų 
pareigybių aprašymus. 

22. Direktorių slaptu balsavimu paprasta balsų daugu-
ma iš vyriausiųjų ir vyresniųjų mokslo darbuotojų renka 
Taryba. Jeigu pirmuoju balsavimu nė vienas kandidatas 
neišrenkamas paprasta balsų dauguma, tai balsuojant antrą 
kartą dalyvauja du daugiausia balsų gavę kandidatai. Direk-
toriaus kadencija – penkeri metai. Direktorius renkamas ne 
daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Direktoriaus įga-
liojimai nutrūksta pasibaigus kadencijai, jam atsistatydinus, 
atšaukus Tarybai, kitais atvejais nutrūkus darbo sutarčiai. 
Nutarimas dėl atšaukimo priimamas dviejų trečdalių visų 
Tarybos narių balsų dauguma. Balsuojama slaptai. Direkto-
rius nustoja eiti pareigas, kai Vilniaus universiteto Senatas 
Vilniaus universiteto rektoriaus teikimu patvirtina Tarybos 
sprendimą dėl atšaukimo. 

23. Direktoriaus atostogų, komandiruotės ar ligos atveju 
jį direktoriaus teikimu ir rektoriaus įsakymu pavaduoja di-
rektoriaus pavaduotojas (-ai). 

24. Direktoriaus pavaduotojus tvirtina Taryba direk-
toriaus teikimu. Jei Taryba direktoriaus pavaduotojo ne-
patvirtina, direktorius siūlo naują kandidatą. Direktoriaus 
pavaduotojų kadenciją riboja direktoriaus įgaliojimai. Di-
rektoriaus pavaduotojus direktoriaus teikimu atšaukia Ta-
ryba paprasta posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų 
dauguma. 

25. Instituto direktoratas yra direktoriaus vadovaujama 
kolegiali patariamoji institucija, kurią sudaro direktorius, 
direktoriaus pavaduotojai, Instituto administratorius ir pa-
dalinių vedėjai. Direktoratas svarsto ir teikia rekomenda-
cijas organizaciniais, mokslo, studijų, ūkio ir kitais klau-
simais, padeda direktoriui koordinuoti Instituto padalinių 
darbą, teikia siūlymus Tarybai ir Vilniaus universiteto rek-
toriui, padeda įgyvendinti Senato ir Tarybos priimtus nu-
tarimus. 

26. Skyrius yra Instituto akademinis šakinis padalinys, 
atsakingas už vienos ar kelių glaudžiai susijusių moks-
lo problemų ir / ar studijų programų veiklą, išskyrus šių 
Nuostatų 27 p. numatytą atvejį. Skyriaus veiklai vadovauja 
skyriaus vedėjas. Jis yra atsakingas už skyriuje vykdomų 
mokslo darbų ir dėstomų dalykų kokybę. Aukščiausioji 
skyriaus savivaldos institucija yra skyriaus mokslo darbuo-
tojų ir tyrėjų, dirbančių ne mažiau kaip puse etato, taip pat 
tų, kurie Institute turi pagrindines pareigas – ne mažiau kaip 
ketvirtį etato, posėdis. Skyriaus posėdis laikomas teisėtu, 
jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai jo narių. 

Posėdyje priimti nutarimai privalomi visiems skyriaus dar-
buotojams.

27. Bendrųjų reikalų skyrius yra neakademinis padali-
nys, kuriam priklauso darbuotojai, vykdantys bendras Insti-
tuto aptarnavimo funkcijas.

IV. MOKSLAS, ŽINIASKLAIDA  
IR LEIDYBA

28. Institutas vykdo fundamentinius ir taikomuosius 
mokslinius tyrimus, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant 
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projek-
tus, pagal užsakymus vykdo projektus bei mokslines eks-
pertizes. 

29. Kiekvienas mokslo ir pedagoginis darbuotojas pri-
valo dirbti mokslinio tyrimo darbą, kelti savo mokslinę 
kvalifikaciją ir profesinį lygį. 

30. Institutas kartu su mūsų šalies ir užsienio universi-
tetais bei kitomis mokslo ir studijų institucijomis dalyvauja 
vykdant bendras mokslo, specialistų rengimo ir žiniasklai-
dos programas. 

31. Institutas dalyvauja rengiant Vilniaus universiteto 
darbų rinkinius, mokslo, metodinę, mokymo, mokslo popu-
liarinamąją ir kitokią literatūrą.

32. Institutas organizuoja mokslines konferencijas, mo-
kyklas, seminarus ir kitus mokslinius, mokslinius metodi-
nius ir žiniasklaidos renginius. 

V. STUDENTAI IR STUDIJOS

33. Institute  studijuoja trečiosios pakopos studentai. 
Institutas dalyvauja vykdant pirmosios ir antrosios pakopos 
studijas.

34. Priėmimo sąlygas, studijų formas, trukmę bei aka-
deminius laipsnius nustato Vilniaus universiteto Senatas, 
remdamasis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

35. Institute studijos vyksta valstybine kalba. Kai kurie 
studijų programų moduliai arba tarptautinių studijų progra-
mos Tarybos siūlymu gali būti dėstomos ir kitomis kalbo-
mis. 

36. Studentų interesams atstovauja Vilniaus universiteto 
studentų atstovybės padalinys Institute arba Instituto dokto-
rantų deleguoti Tarybos nariai. 

37. Vilniaus universiteto studentų atstovybės padalinys 
Institute arba Instituto doktorantų deleguoti Tarybos nariai 
rūpinasi studentų teisėmis ir pareigomis, padeda organizuo-
ti studijų procesą, spręsti studentų socialinius klausimus. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38. Institutas pertvarkomas ir likviduojamas Vilniaus 
universiteto Senato nutarimu.
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•	 didesnis svertinis paskutinės išlaikytos sesijos stu-
dijų rezultatų vidurkis;

•	 prašymo atnaujinti studijas padavimo data yra 
ankstesnė. 

21.  Akademinis kamieninis padalinys informuoja studijas 
Universitete norintį atnaujinti asmenį apie sutikimą ar 
nesutikimą jį priimti ne vėliau kaip iki naujo studijų 
semestro pradžios. 

22. Priėmus sprendimą leisti asmeniui atnaujinti studijas 
Universitete, yra sudaroma studijų sutartis, o priėmi-
mas įteisinamas Rektoriaus įsakymu.

23. Klausytojo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 
3 darbo dienas nuo padalinio vadovo sprendimo pri-
imti asmenį atnaujinti studijas priėmimo. Klausytojo 
sutartis sudaroma ne ilgiau kaip vienam semestrui. 

pAT V I RT I N TA
Vilniaus universiteto Senato komisijos

2012-06-21 nutarimu Nr. SK-2012-12-7

vilniauS univerSiteto BiocHeMijoS inStituto nuoStatŲ PriedaS

vilniaus universiteto Biochemijos instituto struktūros schema

iv.  atnaujinaMŲ StudijŲ  
finanSaviMo SĄlYGoS

24. Studijas atnaujinančiam asmeniui, priimtam studijuoti 
į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, taikomos tos 
pačios studijų finansavimo sąlygos, pagal kurias vals-
tybės nefinansuojamose vietose studijuoja visi kiti ati-
tinkamo studijų srauto studentai.

25. Studijas atnaujinęs asmuo gali konkuruoti dėl laisvos 
valstybės finansuojamos studijų vietos, jei tokia yra, 
MSĮ bei Vilniaus universiteto pažangumo eilės suda-
rymo ir taikymo tvarkoje nustatyta tvarka.

v. BaiGiaMoSioS nuoStatoS

26. Šis Aprašas įsigalioja nuo 2012 m. rugsėjo 1 dienos. 
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