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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO GINČŲ NAGRINĖJIMO 

KOMISIJOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universiteto) Ginčų nagrinėjimo 

komisija (toliau – Komisija) skirta spręsti Universiteto studentų ir administracijos ar kitų darbuotojų 

ginčus, susijusius su studijų ir mokslo veikla. 

2. Komisija rektoriaus įsakymu sudaroma 2 metams iš 3 rektorato pasiūlytų administracijos 

ir 3 studentų atstovybės paskirtų asmenų. 

3. Komisijos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja iš Ginčų nagrinėjimo komisijos narių 

išsirinktas pirmininkas. 

 

II.KOMISIJOS TEISĖS  
4. Komisija turi teisę iš Universiteto padalinių, darbuotojų gauti visą informaciją, susijusią 

su ginčo nagrinėjimu ir būtiną pilnam ginčo išnagrinėjimui. 

5.Komisijos prašoma informacija, paaiškinimai turi būti pateikti Komisijai per 3 darbo 

dienas nuo pareikalavimo gavimo dienos. Prireikus, Komisija terminą gali pratęsti papildomai 3 

darbo dienoms. 

 

III. STUDENTŲ KREIPIMŲSI Į KOMISIJĄ TEIKIMO PAGRINDAI, TERMINAI, 

REIKALAVIMAI JŲ TURINIUI IR FORMAI 

 

6. Studentai turi teisę kreiptis į Komisiją, jeigu jie yra nepatenkinti rektoriaus ar jo įgalioto 

asmens, kitų Universiteto akademinių padalinių vadovų atsakymu į rašytinį prašymą, skundą ar 

pranešimą dėl teisės aktuose nustatytų jų teisių arba teisėtų interesų pažeidimų arba jeigu jie negavo 

atsakymo per 30 kalendorinių dienų. 

7. Studentas skundą Komisijai turi pateikti per 10 darbo dienų nuo rektoriaus ar jo įgalioto 

asmens, kitų Universiteto akademinių padalinių vadovų atsakymo į rašytinį prašymą, skundą ar 

pranešimą dėl teisės aktuose nustatytų jų teisių arba teisėtų interesų pažeidimų gavimo dienos arba 

nuo paskutinės dienos kai turėjo jį gauti. 

8. Studentas, praleidęs terminą kreiptis į Komisiją gali prašyti jį atnaujinti, nurodydamas 

labai svarbias priežastis (ir pagrįsdamas tai faktiniais duomenimis, dokumentais ir kt.), dėl kurių 

studentas negalėjo į Komisiją kreiptis per 7 šių nuostatų punkte numatytą terminą. 

9. Komisija sprendimą dėl termino atnaujinimo priima išnagrinėjusi atitinkamą studento 

prašymą, tačiau paprastai pakankamu pagrindu pratęsti kreipimosi į Komisiją terminą nelaikoma: 

9.1. universiteto veiklą reglamentuojančių teisės aktų nežinojimas; 

9.2. užimtumas; 

9.3. atostogos. 

10. Į Komisiją studentai turi kreiptis raštu (galima elektroninėmis ryšio priemonėmis – 

bendruoju universiteto el. paštu ar faksu), kreipimesi būtinai turi būti nurodyta: 

10.1.adresatas – ši Komisija; 

10.2. kreipimosi į Komisiją surašymo data; 

10.3. studento, kuris kreipiasi į Komisiją, vardas, pavardė, parašas, fakultetas, studijų 

programa, kursas, kontaktinė informacija (adresas, el. paštas, telefono numeris); 

10.4. išsami pozicija dėl to, kaip buvo pažeistos studento teisės ar teisėti interesai; 



10.5. reikalavimas. 

11. Anoniminiai ar nepasirašyti kreipimaisi į Komisiją nenagrinėjami.  

 

III. SKUNDO NAGRINĖJIMO, SPRENDIMO PRIĖMIMO, ĮGYVENDINIMO TVARKA 

12.Komisija gautą skundą turi išnagrinėti ir sprendimą priimti per 15 darbo dienų. Prireikus 

motyvuotu komisijos sprendimu bendras skundo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas dar 10 

darbo dienų. 

13. Komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3komisijos narių. 

Komisijos posėdžiai yra uždari.Komisija gali priimti sprendimą leisti dalyvauti ir kitiems 

asmenims. Komisija sprendimą dėl studento skundo priima balsų dauguma.Balsams pasiskirsčius 

po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. Draudžiama viešinti sprendimo priėmimo metu 

išsakytas nuomones bei konkrečių komisijos narių balsavimo rezultatus.  

14. Komisijos sprendimą sudaro išvada dėl skundo pagrįstumo ir rezoliucinė dalis. 

15. Komisijos pirmininkas priimtą ir raštu įformintą komisijos sprendimą ne vėliau kaip per 

2 darbo dienas perduoda rektoriui.  

16. Komisijos priimtas sprendimas dėl kilusio ginčo įforminamas rektoriaus įsakymu. 

17. Į Komisiją kreipęsis studentas supažindinamas su Komisijos sprendimu, įformintu 

rektoriaus įsakymu. 

18. Komisijos sprendimą dėl kilusio ginčo, įformintą rektoriaus įsakymu, galima apskųsti 

Senatui. Senato sprendimas Universitete yra galutinis. 

 
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

19. Komisijos nuostatus tvirtina, keičia ar papildo Universiteto Senatas. 

 

 

____________ 

 


