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PATVIRTINTA 

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro tarybos 

2017 m. lapkričio 23 d. nutarimu Nr. 600000-TP-15-2 

 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRO TARPTAUTINIO LYGIO 

PATARĖJŲ TARYBOS  

N U O S T A T A I  
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) Gyvybės mokslų centro (toliau – GMC) 

Tarptautinio lygio patarėjų taryba (toliau – Patarėjų taryba) yra aukšto lygio mokslininkų ir (ar) 

partnerystės profesoriaus ar partnerystės docento reikalavimus atitinkančių asmenų grupė, sudaryta 

siekiant padėti Universiteto GMC vykdyti pasaulinio lygio mokslinius tyrimus ir didinti tarptautinį 

pripažinimą. 

2. Patarėjų tarybos pagrindinis tikslas – teikti Universiteto GMC rekomendacijas 

mokslinių tyrimų strategijos, organizavimo bei vertinimo klausimais, prisidėti formuojant tyrimų 

tematikas ir padėti prognozuoti mokslinių tyrimų tendencijas. 

 

II. PATARĖJŲ TARYBOS SUDARYMAS IR DARBO PRINCIPAI 

 

3. Patarėjų tarybą sudaro 7 (septyni) nariai, kuriuos, po konsultacijų su Universiteto 

GMC mokslininkais, Universiteto mokslo prorektoriumi ir Mokslo ir inovacijų direkcija 5 metų 

laikotarpiui tvirtina Universiteto GMC Taryba. 

4. Kandidatus į Patarėjų tarybos narius, atitinkančius 1 p. reikalavimus, Universiteto 

GMC Tarybai gali siūlyti GMC mokslininkai, GMC vadovas ir direktorato nariai, kiti GMC 

administracijos ir GMC Tarybos nariai. 

5. Patvirtinti Patarėjų tarybos nariai pasirašo konfidencialumo pasižadėjimą (1 priedas). 

6. Patarėjų tarybos sudėtis skelbiama GMC internetiniame tinklapyje. 

7. Patarėjų tarybos funkcijos: 

7.1. Padėti GMC direktoriui ir GMC Tarybai įvertinti, analizuoti, prognozuoti tarptautinių 

tyrimų tendencijas, identifikuoti perspektyvias kryptis, visuomenės ir verslo poreikius; 

7.2. Vertinti GMC mokslo potencialą bei siūlyti mokslinių tyrimų temas, ir rekomenduoti 

galimas tyrimų pajėgumų plėtros kryptis; 

7.3. Prisidėti prie GMC žinomumo tarptautiniu mastu didinimo ir padėti užmegzti 

tarptautinio bendradarbiavimo ryšius; 

7.4. Teikti GMC direktoriui ir GMC Tarybai pasiūlymus dėl studijų programų vystymo, 

modernizavimo, tarptautiškumo didinimo, įskaitant doktorantūros studijų plėtros klausimais; 

7.5. Patarti, teikti siūlymus mokslo-verslo bendradarbiavimo, intelektinės apsaugos 

klausimais GMC direktoriui ir GMC Tarybai. 

8. Patarėjų tarybos nariai turi teisę gauti informaciją iš Universiteto, GMC ir, 

nepažeidžiant konfidencialumo pasižadėjimo, keistis šia ir kita informacija, reikalinga numatytų 

funkcijų įgyvendinimui. 

9. Patarėjų tarybos veiklos forma – posėdžiai, kurių įprastinė trukmė yra viena arba dvi 

darbo dienos. Posėdžiams pirmininkauja Patarėjų tarybos narių išsirinktas posėdžio pirmininkas. 

10. Patarėjų tarybos posėdis šaukiamas GMC vadovo sprendimu bent kartą per 

kalendorinius metus. Papildomi posėdžiai gali vykti ir nuotoliniu būdu. 
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11. Patarėjų tarybos posėdyje gali dalyvauti GMC vadovas, GMC Tarybos nariai ir 

direktorato nariai, Universiteto mokslo prorektorius, kiti Patarėjų tarybos ar GMC vadovo 

kviečiami asmenys. 

12. Savo sprendimus Patarėjų taryba paprastai priima bendru sutarimu. Esant poreikiui, 

gali būti skelbiamas balsavimas ir sprendimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jei 

balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamą balsą turi posėdžiui pirmininkaujantis Patarėjų tarybos narys. 

13. Patarėjų tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio (toliau – Rekomendacijos). 

14. Priimtas Rekomendacijas GMC vadovas nedelsiant persiunčia GMC Tarybai, 

Universiteto Rektoriui, ir mokslo prorektoriui. Su Rekomendacijomis susipažinti turi teisę visi 

GMC mokslininkai ir direktorato nariai. 

15. Informacija apie Patarėjų tarybos veiklą ir priimtas Rekomendacijas skelbiama GMC 

internetiniame tinklapyje. Rekomendacijos skelbiamos viešai tiek, kiek tai nepažeidžia 

konfidencialumo principo. 

16.  GMC vadovas ir (ar) Taryba, esant skubiems atvejams ar siekiant pasitikslinti 

Patarėjų tarybos pateiktų Rekomendacijų nuostatas, turi teisę kreiptis į Patarėjų tarybą ir ne 

posėdžių metu.  

17. Patarėjų tarybos narys turi teisę atsistatydinti iš Patarėjų tarybos apie tai raštu 

pranešdamas GMC vadovui. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Patarėjų tarybos nuostatus, suderinusi su Universiteto Senato mokslo komitetu, 

tvirtina Universiteto GMC Taryba. 

19. GMC informuoja Universiteto mokslo prorektorių apie sudarytą Patarėjų tarybą ir 

pateikia Patarėjų tarybos posėdžių protokolus. 

20. Patarėjų tarybos veiklos organizavimą užtikrina GMC vadovas.  

21. Universiteto GMC padengia Patarėjų tarybos narių išlaidas, patirtas dalyvaujant 

Patarėjų tarybos veikloje. 

_________________ 
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PATVIRTINTA 

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro tarybos 

2017 m. lapkričio 23 d. nutarimu Nr. 600000-TP-15-2 

1 priedas  
 

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

 

Vilniaus universitetas 

 

(Patarėjų tarybos nario vardas ir pavardė) 

 

 

20___ m. _______________ mėn. ____ d. Nr. ____ 

 

Būdamas Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro (toliau – GMC) Tarptautinio lygio 

patarėjų tarybos (toliau – Patarėjų taryba) nariu, pasižadu: 

1. saugoti ir tik Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka 

naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, dalyvaujant Patarėjų tarybos veikloje; 

2. neatskleisti tretiesiems asmenims informacijos, kurią gavau dalyvaudamas Patarėjų 

tarybos veikloje; 

3. man patikėtus dokumentus ir gautą informaciją panaudoti tik Patarėjų tarybos nario 

funkcijoms atlikti. 

 

Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro visa gauta informacija apie Vilniaus 

universiteto ir Vilniaus universiteto GMC veiklas, išskyrus informaciją, kuri yra viešai prieinama 

arba dėl kurios yra gautas raštiškas Vilniaus universiteto GMC patvirtinimas, kad ji nėra 

konfidenciali, arba jei informaciją atskleisti reikalauja teisėsaugos institucijos ar kitos institucijos, 

turinčios teisę gauti konfidencialią informaciją. 

 

Esu perspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti Vilniaus universitetui 

padarytus nuostolius. 

 

 

_________________________  _____________________________ 
    (Patarėjų tarybos nario parašas)        (Patarėjų tarybos nario vardas, pavardė) 

 

 


