
PROJEKTAS

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO STUDENTŲ PARLAMENTO LAIKINOJI

RINKIMŲ 2022 M. TVARKA

1. Vytauto Didžiojo universiteto Studentų parlamento laikinoji rinkimų tvarka parengta
atsižvelgiant į per pandeminį laikotarpį vykusią praktiką. Taip pat, pastaruoju metu
Studentų parlamento rinkimai neįtraukia norimo skaičiaus balso teisę turinčių studentų.
Balsavimo procesą siekiama supaprastinti bei skaitmenizuoti.

2. VDU Studentų parlamento rinkimus organizuoja VDU SA Valdyba remiantis VDU
Studentų atstovybės įstatais.

3. VDU Studentų parlamentas yra aukščiausias VDU SA valdymo organas, kuris slaptu
balsavimu vienerių metų kadencijai, yra sudaromas visuotinių rinkimų į VDU Studentų
parlamentą būdu iš proporcingai išrinktų ir atstovaujančių visų studijų pakopų studentus
atstovų.

4. VDU Studentų parlamento narių skaičius nustatomas remiantis einamųjų mokslo metų
spalio 1 d. VDU pateiktais studentų skaičiaus duomenimis akademiniuose padaliniuose.
Tikslus skaičiavimas atliekamas remiantis VDU SA Rinkimų reglamentu:

4.1. akademinį padalinį atstovaujančių VDU Studentų parlamento narių skaičius
nustatomas pagal 2+1/200 studento atstovo rinkimo proporcijos taisyklę (du
kvotiniai akademinio padalinio atstovai, vienas studentas atstovauja dviem
šimtams studentų).

4.2. susidarius nelyginiam skaičiui, nustatant galutinį į VDU Studentų parlamentą
renkamų studentų skaičių, kuris yra tenkantis atitinkamos studijų pakopos
konkrečiam akademiniam padaliniui ar mokslo krypčiai, šis skaičius yra
apvalinamas iki sveikojo skaičiaus pagal matematikos taisykles, t. y. jei yra ≥0,5,
skaičius apvalinamas į didesniąją pusę, jei <0,5, skaičius apvalinamas į
mažesniąją.

5. Studentai, pretenduojantys tapti VDU Studentų parlamento nariais, turi VDU SA
Valdybai pateikti šiuos dokumentus:

● Prašymą įtraukti į VDU Studentų parlamento kandidatų sąrašą (Priedas nr.
1);

● Motyvacinį laišką.

6. Pretendentas (-ė) dokumentus pateikia elektroniniu paštu.

7. VDU SA Valdyba skelbia VDU Studentų parlamento rinkimų datą ne anksčiau kaip trys
savaitės iki rinkimų:



7.1. Skelbime nurodoma rinkimų tvarka, trukmė ir kiek studentų parlamento narių renkama
kiekviename akademiniame padalinyje.

8. Per tris darbo dienas nuo dokumentų pateikimo termino pabaigos skelbiamas visuotinis
studentų elektroninis balsavimas.

9. Balsavimo procedūra rinkimuose į VDU Studentų parlamentą:

9.1. Rinkimai į VDU Studentų parlamentą elektroninėje erdvėje vyksta 72 valandas.
9.2. Rinkimų į VDU Studentų parlamentą metu studentas turi tik vieną balsą už vieną

kandidatą.
9.3. Rinkimų į VDU Studentų parlamentą metu bakalauro ir magistro studijų pakopų

bei vientisųjų studijų studentas turi teisę balsuoti tik už savo akademinio
padalinio atstovą.

10. VDU Studentų parlamento rinkimuose išrinkti VDU Studentų parlamento nariais
laikomi tie studentai, kurie yra surinkę daugiausiai balsų „UŽ“.

11. Pasibaigus balsavimui, per tris darbo dienas yra paskelbiami balsavimo duomenys (visi
rinkimuose dalyvavę kandidatai ir už juos balsavusių studentų skaičius) ir rinkimų
rezultatai. Rezultatų paskelbimas – oficiali rinkimų į VDU Studentų parlamentą
pabaiga.

12. Papildomi VDU Studentų parlamento rinkimai yra organizuojami VDU SA Valdybos
nustatyta tvarka ir nustatytais terminais.

13. Naujojo VDU Studentų parlamento pirmasis posėdis turi įvykti ne vėliau kaip po dviejų
savaičių nuo jų išrinkimo paskelbimo dienos.

14. Ši tvarka įsigalioja patvirtinus esamam VDU Studentų parlamentui ir galioja iki
2022-2023 mokslo metų pabaigos.

Patvirtinta VDU Studentų parlamento posėdyje
2022 m. rugsėjo mėn. 15 d.
Vytauto Didžiojo universiteto
Studentų atstovybės Prezidentė                                              Ieva Vengrovskaja



Priedas Nr.: 1

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

_______________________________________________________
(akademinio padalinio pavadinimas)

_______________________________________________________
(studijų pakopa, kursas)

_______________________________________________________
(vardas, pavardė)

_______________________________________________________
(gimimo data)

_______________________________________________________
(e-paštas, mob. tel.)

VDU Studentų atstovybės Valdybai

P R A Š Y M A S

______________

(data)

Kaunas

Prašau mane įregistruoti kandidatu rinkimuose į VDU Studentų parlamento narius.

____________                         ___________________________________________
(parašas) (vardas, pavardė)


