ŠIAULIŲ UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBö

PATVIRTINTA
Šiaulių universiteto
studentų atstovyb÷s ataskaitin÷s
konferencijos metu 2011.11.16

ŠIAULIŲ UNIVERSITETO STUDENTŲ GRUPIŲ
SENIŪNŲ NUOSTATAI
1. Bendrosios nuostatos:
1.1. Nuostatuose vartojami trumpinimai ir terminai:
- Šiaulių universitetas – ŠU.
- Šiaulių universiteto Studentų atstovyb÷ – SA;
- Fakulteto studentų atstovyb÷ – FSA;
- Grup÷s seniūnas – Seniūnas;
- ŠU grupių seniūnų nuostatai – Nuostatai;
- Grup÷ – tai vienos ŠU specialyb÷s grup÷s (pogrupio) studentai;
- Delegatas – Seniūnas, ŠUSA konferencijos dalyvis;
- ŠU padaliniai – fakultetai, katedros, tarnybos, skyriai ir kiti studijoms bei mokslinei ir
meninei veiklai reikalingi padaliniai.
- ŠUSA konferencija – ŠU seniūnų taryba;
- Vieno kurio nors fakulteto, akademinių grupių (pogrupių) seniūnų visuotinis susirinkimas
– Fakultetin÷ konferencija.

1.2. FSA koordinuoja seniūnų veiklą, prireikus padeda suorganizuoti fakulteto grupių
seniūnų susirinkimus.
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1.3. Šie nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, ŠU etikos kodeksu, ŠU statutu, ŠU Studijų nuostatais,
ŠUSA įstatais bei kitais Lietuvos Respublikos teis÷s aktais, apibr÷žiančiais Seniūno, kaip fizinio
asmens, teises ir pareigas.
1.4. Nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo ŠUSA konferencijoje datos.
1.5. Nuostatų papildymai bei pakeitimai svarstomi ir tvirtinami ŠUSA konferencijoje.
2. Bendri seniūnų kriterijai:
2.1. Seniūnas – grup÷s atstovas, atsakingas už grup÷s kuravimą, informavimą,
demokratiškai išrinktas savo grup÷s (pogrupio) studentų vadovaujantis šių nuostatų rinkimų
tvarka.
2.2.

Seniūnas atstovauja studentų interesus ŠU padaliniuose ir kitose studentų

organizacijose.
2.3. Seniūnas yra ŠUSA konferencijų delegatas.
2.4. Seniūnas ŠU stipendijų nuostatuose numatyta tvarka, esant galimybei, gauna finansinę
paramą iš ŠU pritarus ŠUSA ir stipendijų skirstymo komisijai.
2.5. Seniūnas turi būti susipažinęs su šiais nuostatais, ŠUSA įstatais ir privalo jais
vadovautis.
3. Seniūnų pareigos:
3. Seniūnas:
3.1. Atstovauja studentų grupei ir gina grup÷s studentų interesus, jų teises fakultete ir
kituose ŠU padaliniuose, studentų organizacijose;
3.2. Perduoda grup÷s studentams visą informaciją, kurią jam pateikia ŠUSA, FSA,
fakulteto ar ŠU administracija, ŠU padaliniai, turintys tiesiogines sąsajas su studijomis,
informuoja savo grup÷s studentus su grupe suderintais ir jiems priimtinais būdais;
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3.3. ŠU, fakulteto ar katedrų administracijos prašymu pateikia reikalingą informaciją apie
grup÷s studentą, jeigu tai nepažeidžia studento, kaip fizinio asmens, teisių, apibr÷žtų LR
įstatymuose;
3.4. Įsipareigoja ŠUSA ar FSA prašymu teikti informaciją apie vykstančius procesus ir
aktualias problemas grup÷je, jeigu tai nepažeidžia studento (-ų), kaip fizinio (-ių) asmens (-ų),
teisių, apibr÷žtų LR įstatymuose;
3.5. Studento (-ų) prašymu sužino ir pateikia jam (jiems) informaciją akademiniais bei
socialiniais klausimais, jeigu tai nepažeidžia LR įstatymų ar ŠU dokumentų ir atitinka seniūno
pareigybinę kompetenciją;
3.6. Dalyvauja ŠUSA ar FSA ir ŠU fakultetų administracijos organizuojamuose seniūnų
susirinkimuose, seminaruose ar kituose susitikimuose, susijusiuose su informavimu apie studijas,
bei ŠUSA ar FSA rengiamose konferencijose. Jeigu seniūnas negali dalyvauti, raštu deleguoja
kitą atstovą iš savo grup÷s.
3.7. Įsipareigoja informuoti FSA ŠUSA, jei naikina savo seniūno mandatą.
3.8. Yra fakultetin÷s konferencijos, bei konferencijos delegatas.

4. Seniūnų teis÷s:
4.1. Studentai turi teisę rinkti ir būti išrinktais seniūnais arba FSA nariais.
4.2. Seniūnas arba įgaliotas asmuo turi teisę gauti informaciją visais su studijomis
susijusiais klausimais iš ŠU, fakulteto, katedrų administracijos, ŠUSA ir FSA.
4.3. Seniūnas turi teisę dalyvauti ŠU fakultetų administracijos organizuojamuose
susirinkimuose ir konferencijose, susijusiose su studijomis.
4.4. Seniūnas arba įgaliotas asmuo turi balso teisę ŠUSA ar FSA organizuojamuose
susirinkimuose, konferencijose.
4.5. Seniūnas turi teisę teikti pasiūlymus ŠUSA, FSA bei ŠU fakultetų administracijai.
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5. Seniūno rinkimai:
5.1. Seniūnas renkamas grup÷s susirinkimo metu vieniems studijų metams, dalyvaujant ne
mažiau kaip 50 proc. + 1 grup÷s studentų paprasta balsų dauguma.
5.2. Visi I ir II pakopos studijų grupių seniūnų susirinkimai organizuojami ŠUSA ir
Fakulteto administracijos iniciatyva iki kiekvienų mokslo metų spalio 1d.
5.3. Grup÷s seniūnų rinkimai turi būti protokoluojami pagal ŠUSA pateiktą protokolo
pavyzdį.
5.4. Kiekviena grup÷ (pogrupis) turi tur÷ti savo seniūną. Jei yra mažesn÷ nei dešimties
žmonių grup÷, reikia tartis su ŠUSA d÷l bendro grup÷s seniūno išrinkimo.
5.5. Rinkimų rezultatus tvirtina ŠUSA.
6. Seniūno pareigų nutraukimas:
6.1. Seniūnas netenka savo pareigų:
6.1.1 Pažeidęs ŠU statutą, ŠUSA įstatus, ŠU Studijų nuostatus, ŠU etikos kodeksą,
Nuostatus ar LR Mokslo ir studijų įstatymą;
6.1.2. Jei taip nusprend÷ ir balsavo 2/3 grup÷s studentų susirinkimo metu. Seniūnas,
neatliekantis savo pareigų, kitais metais nebegali būti renkamas kitai kadencijai;
6.1.3. Per÷jęs mokytis į kitą specialybę, fakultetą, užbaigęs ar nutraukęs studijas, iš÷jęs
akademinių atostogų ar pašalintas iš ŠU;
6.1.4. paties Seniūno pateiktu prašymu ŠUSA ar FSA, pateikus prašymo kopiją ŠU
fakultetų administracijai;
6.1.5. Išvažiavęs pagal studentų mainų programą arba d÷l kitų priežasčių negalintis eiti
savo pareigų;
6.2. Min÷tais atvejais buvęs Seniūnas arba FSA privalo inicijuoti kito Seniūno rinkimus
šiuose nuostatuose numatyta rinkimų tvarka arba grup÷s pritarimu skiria Seniūno nebuvimo
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laikotarpiui (bet ne daugiau kaip semestrui) l. e. seniūno pareigas asmenį (kuris turi visas šiuose
nuostatuose numatytas Seniūno teises ir pareigas) ir apie tai praneša ŠUSA ar FSA.

7. Baigiamosios nuostatos
7.1. Šiuos nuostatus tvirtina ir keičia ŠUSA konferencija balsų dauguma.
7.2.Šių nuostatų pakeitimus gali organizuoti ne mažiau kaip 2/3 ŠUSA konferencijos narių.
7.3. Atvejais, kurių nenumato šie nuostatai, reikia vadovautis ŠUSA įstatais, ŠU statutu ir
LR ŠMM nutarimais.
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