
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO 

PROFESORIŲ EMERITŲ KLUBO NUOSTATAI 

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – 

Universitetas) visuomeninės organizacijos Universiteto profesorių emeritų klubo (toliau – 

Klubas) veiklą. Nuostatų turinys atitinka Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo 60 

ir 70 straipsnius ir VGTU senato 2016 m. vasario 23 d. Nutarimu Nr. 86-3.4 patvirtintus 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Rektorių emeritų ir profesorių emeritų nuostatus.  

2. Klubo nariais gali būti visi asmenys, kuriems Universiteto senatas yra suteikęs 

Profesoriaus emerito arba Rektoriaus emerito vardą, ir VGTU bendruomenės nariai, kuriems 

senatas yra suteikęs Garbės profesoriaus vardą. Jeigu Senatas pripažįsta, kad sprendimas 

suteikti asmeniui vieną iš šių vardų netenka galios, asmuo išbraukiamas iš Klubo narių sąrašo. 

3. Pagrindinis Klubo veiklos tikslas – neleisti be naudos išnykti Universiteto profesorių, 

Klubo narių, turimai gyvenimo, mokslinės, kūrybinės ir pedagoginės veiklos Universitete 

patirčiai,  

4. Svarbiausios Klubo skatinamos veiklos kryptys yra: 

4.1. Mokslinė veikla 

4.1.1. Anksčiau įvykdytų ir dabar vykdomų mokslinių tyrimų rezultatų skelbimas 

mokslinėse monografijose, straipsniuose mokslo žurnaluose, mokslinėse 

konferencijose ir seminaruose; 

4.1.2. Mokslinių monografijų ir straipsnių mokslo ir meno žurnaluose 

recenzavimas, dalyvavimas juos svarstant ir pastabų, siūlymų bei patarimų 

teikimas;  

4.1.3.  Dalyvavimas mokslo ir meno žurnalų redakcinėse kolegijose; 

4.1.4.  Dalyvavimas konferencijų organizaciniuose ir mokslo komitetuose; 

4.1.5. Doktorantų konsultavimas, atsiliepimų apie disertacijas teikimas, 

dalyvavimas disertacijų gynimo tarybose. 

4.2. Pedagoginė veikla  

4.2.1.  Paskaitų skaitymas ir kitos pedagoginės veiklos vykdymas; 

4.2.2.  Vadovėlių ir studijų leidinių rengimas ir recenzavimas; siūlymų, sudarant 

prioritetines leidybos eiles, teikimas; 

4.2.3.  Teikimas siūlymų atnaujinti studijų programas, atsižvelgiant į mokslo 

naujoves ir verslo poreikius, keičiant arba papildant modulių turinius, arba 

įvedant naujus modulius ar net naujas studijų programas; 

4.2.4. Dalyvavimas analizuojant dėstytojų pedagoginio ir mokslinio darbo kokybę; 

metodinės pagalbos jaunesniems dėstytojams teikimas. 

4.3. Mokslo, meno ir Universiteto populiarinimo veikla 



4.3.1.  Mokslo ir meno aplamai arba mokslo ir meno Universitete populiarinimo 

straipsnių skelbimas plačiai prieinamoje spaudoje ar kitose žiniasklaidos 

priemonėse, akcentuojant arba autoriaus priklausymą Universitetui, arba 

Universitete vykstančią mokslinę ir meninę veiklą;  

4.3.2. Įvairių įvykių Universitete, ypač tarptautinių, arba galinčių dominti plačiąją 

visuomenę, viešinimas;  

4.3.3.  Universitete teikiamų profesijų propagavimas. 

5. Klubo nariai, kai jiems pasiūloma, aktyviai dalyvauja Universiteto tarybos, senato, 

rektorato ar fakultetų tarybų sudaromose komisijose, nagrinėjančiose Universitetui aktualias 

mokslo, mokymo ar kitas problemas.  

6. Klubo narių veikla, įvardinta šių nuostatų 4 ir 5 punktuose, tiesiogiai papildomai 

neatlyginama, ji tik įvertinama pagal Universitete galiojančią tvarką apskaičiuojant kintamąją 

profesoriaus emerito išmokos dalį.  

7. Klubo nariai stebi, kaip Universitete laikomasi reikalavimų, nustatytų Lietuvos 

Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo 60 ir 70 straipsniais, Universiteto Statuto 140 punktu, 

Universiteto rektoriaus emerito, profesoriaus emerito ir garbės profesoriaus nuostatais; siekia, 

kad būtų tinkamai nustatyta rektorių emeritų, profesorių emeritų ir garbės profesorių pozicija 

Universiteto infrastruktūroje ir informacinėje sistemoje, sudarant prielaidas tinkamai 

panaudoti jų žinias ir ilgametę patirtį Universiteto mokslinėje, pedagoginėje ir visuomeninėje 

veikloje. 

8. Klubo nariai padeda puoselėti Universiteto tradicijas, skatina pažangių dėstymo metodų 

taikymą, dėstomosios kalbos kultūros ugdymą. 

9. Klubas padeda rengti Universiteto šventes, organizuoja Klubo nariams atmintinų datų 

minėjimus ir vykdo kitokią veiklą, kuriai pritaria klubo nariai ir kuri neprieštarauja 

universiteto statutui bei aukštąjį mokslą reglamentuojantys įstatymai. 

10. Klubo nariai propaguoja Klubo veiklą Universiteto ir kitoje spaudoje bei žiniasklaidos 

priemonėse. 

11. Klubui vadovauja 3 asmenų taryba. Taryba renkama atviru balsavimu Klubo posėdyje, 

dalyvaujant ne mažiau kaip 50 procentų Klubo narių. Tarybos nario kadencija – dveji metai. 

Tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Vienas iš Klubo tarybos narių tame pačiame 

Klubo narių posėdyje patvirtinamas Klubo tarybos pirmininku. 

12. Klubo tarybos pirmininkas ne rečiau kaip kartą per metų ketvirtį skelbia Klubo narių 

posėdį.  

13. Klubo rengiamoms priemonėms reikalingų Universiteto patalpų, transporto ar įrangos 

naudojimą Klubo Tarybos atstovas iš anksto suderina su atitinkamo Universiteto padalinio 

vadovu. 
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