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VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO 

REKTORIAUS EMERITO IR PROFESORIAUS EMERITO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto  rektoriaus emerito ir profesoriaus emerito 

nuostatai (toliau – Nuostatai) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 

63 straipsniu ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – Universitetas) statuto 47 bei 140 

punktais. 

2. Šie nuostatai reglamentuoja Universiteto rektoriaus emerito ir profesoriaus emerito vardų 

suteikimo tvarką, rektoriaus emerito ir profesoriaus emerito teises, pareigas bei išmokos mokėjimą. 

 

II. REKTORIAUS EMERITO VARDO SUTEIKIMAS 

 

3. Už ypatingus nuopelnus Universitetui baigusiam kadenciją Universiteto rektoriui Senatas 

gali suteikti Universiteto rektoriaus emerito vardą (toliau – rektorius emeritas). 

4. Rektoriui emeritui suteikiama teisė neatlygintinai dalyvauti Universiteto mokslinėje, 

pedagoginėje ir visuomeninėje veikloje, nemokamai naudotis Universiteto informacine sistema 

(bibliotekomis, informacinėmis priemonėmis). 

5. Universitetas pagal galimybes sudaro sąlygas rektoriui emeritui naudotis darbo vieta ir 

įranga. 

6. Universitetas rektoriui emeritui, jeigu su juo pats Universitetas nėra sudaręs darbo sutarties, 

iki gyvos galvos moka mėnesinę rektoriaus emerito išmoką. Rektoriaus emerito mėnesinės išmokos 

dydį nustato Universiteto Taryba. Priklausomai nuo finansinių Universiteto galimybių, Universiteto 

Taryba gali iš naujo apsvarstyti ir keisti rektoriaus emerito mėnesinės išmokos dydį. 

7. Išmokos mokėjimas rektoriui emeritui negrįžtamai nutraukiamas, jei jis sudarė darbo arba 

autorinę sutartį (išskyrus asmeniškai vykdomą ekspertinę veiklą) su kitu juridiniu ar fiziniu asmeniu 

Lietuvoje ar užsienyje, būdamas emeritūroje parengtų mokslinių publikacijų paskyroje nurodė kitą 

mokslo ar studijų instituciją, kitaip pažeidė lojalumo Universitetui principą. 

8. Savo gyvenimu ir veikla rektorius emeritas turi reprezentuoti Universitetą, visur ir visada 

ginti jo garbę. 

9. Rektoriaus emerito vardas suteikiamas šia tvarka: 

9.1. prašymas suteikti rektoriaus emerito vardą adresuojamas Universiteto Tarybos 

pirmininkui; 

9.2. Universitete užregistruotas prašymas suteikti rektoriaus emerito vardą pateikiamas derinti 

Tarybos primininkui, Senato pirmininkui ir rektoriui, kurie kiekvienas vizuoja prašymą nurodydami, 

pritaria ar nepritaria siūlomai rektoriaus emerito kandidatūrai. Prašymas su Tarybos primininko, 

Senato pirmininko ir rektoriaus vizomis teikiamas Senatui; 

9.3. sprendimas suteikti rektoriaus emerito vardą priimamas Senate balsuojant slaptai. 

Rektoriaus emerito vardas suteikiamas, jei už vardo suteikimą balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje 

dalyvaujančių Senato narių. 

9.4. Rektoriaus emerito vardą gavusiam asmeniui išduodamas Rektoriaus emerito diplomas, 

kurį pasirašo Tarybos ir Senato pirmininkai. 
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III. PROFESORIAUS EMERITO VARDO SUTEIKIMAS 

 

10. Profesoriaus emerito vardas už ypatingus nuopelnus Universitetui plėtojant mokslą ar meną 

gali būti sutektas profesoriui, kuris atitinka šias sąlygas: 

10.1. turi ne mažesnį kaip 30 metų mokslinio arba pedagoginio darbo stažą; 

10.2. ne mažiau kaip 10 mokslo metų Universitete ėjo profesoriaus arba vyriausiojo mokslo 

darbuotojo pareigas ne mažiau kaip vienu etatu, turėdamas mokslo laipsnį ir profesoriaus pedagoginį 

vardą; į 10 mokslo metų profesoriaus darbo stažą įskaičiuojamas darbas užimant vyriausiojo mokslo 

darbuotojo pareigas Universitete arba vadovaujamas pareigas Universiteto administracijoje, jeigu 

eidamas šias pareigas ir būdamas profesoriumi neturėjo galimybės eiti profesoriaus pareigų vienu 

etatu; 

10.4. vadovaudamas parengė ne mažiau kaip 5 mokslo daktarus; 

10.5. yra kitaip žymiai nusipelnęs mokslui, studijoms ar menui. 

11. Profesoriaus emerito vardas gali būti suteiktas tiek dirbančiam, tiek dirbusiam, vyresniam 

kaip 65 metų profesoriui arba vyriausiajam mokslo darbuotojui, kuris, remdamasis šiais Nuostatais, 

turėtų teisę į profesoriaus emerito vardą. 

12. Kiekvienais metais ne vėliau kaip kovo 31 d. Universiteto pajamų ir išlaidų sąmatoje 

numatomos tikslinės lėšos profesorių emeritų išmokoms mokėti ir patvirtinamas skaičius asmenų, 

kuriems einamaisiais kalendoriniais metais gali būti suteiktas profesoriaus emerito vardas. 

13. Prašymas suteikti profesoriaus emerito vardą adresuojamas Universiteto Tarybos 

pirmininkui. Prašymas pateikiamas ne vėliau kaip iki balandžio 15 d. 

14. Kartu su prašymu kandidatas profesoriaus emerito vardui gauti pateikia šiuos dokumentus: 

14.1. gyvenimo aprašymą; 

14.2. reikšmingų mokslo arba meno ir studijų darbų sąrašą, patvirtintą Universiteto mokslo ir 

studijų prorektorių; 

14.3. kitus dokumentus, kurie, kandidato nuomone, galėtų būti reikšmingi priimant sprendimą 

dėl profesoriaus emerito vardo suteikimo. 

15. Universitete užregistruotas prašymas suteikti profesoriaus emerito vardą kartu su kitais 

dokumentais pateikiamas derinti Tarybos primininkui, Senato pirmininkui ir rektoriui, kurie 

kiekvienas prašymą vizuoja nurodydami, pritaria ar nepritaria siūlomai profesoriaus emerito 

kandidatūrai. Prašymas su Tarybos primininko, Senato pirmininko ir rektoriaus vizomis teikiamas 

Senatui. 

16. Senato mokslo ir studijų komisijos bendrame posėdyje įvertinami kandidatai profesoriaus 

emerito vardui įgyti, sudaroma prioritetinė kandidatų eilė, kuri teikiama svarstyti paskutiniame 

einamųjų mokslo metų Senato posėdyje. 

17. Profesoriaus emerito vardą suteikia Senatas, jeigu už šio vardo suteikimą slaptu balsavimu 

pritaria ne mažiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Senato narių. 

18. Senatui priimant sprendimą suteikti profesoriaus emerito vardą nurodomas Universiteto 

padalinys, į kurio narių sąrašą įrašomas profesorius emeritas. Asmeniui išduodamas profesoriaus 

emerito diplomas, kurį pasirašo Universiteto rektorius ir Senato pirmininkas. 

19. Senatui nesuteikus profesoriaus emerito vardo, asmuo dėl šio suteikimo pakartotinai gali 

kreiptis ne anksčiau kaip po dvejų metų. 

20. Profesorius emeritas gali neatlygintinai dalyvauti Universiteto mokslinėje, pedagoginėje ir 

visuomeninėje veikloje, Universiteto Senato, fakultetų (mokslo institutų) tarybų sudarytose 

laikinosiose komisijose ir komitetuose, nemokamai naudotis Universiteto informacine sistema 

(bibliotekomis, informacinėmis priemonėmis).  

21. Universitetas pagal galimybes sudaro sąlygas profesoriui emeritui naudotis darbo vieta ir 

įranga.   

22. Savo veiklą profesorius emeritas realizuoja konkrečiame Universiteto padalinyje, į kurio 

narių sąrašą jis buvo įrašytas, suteikiant profesoriaus emerito vardą.  

23. Savo gyvenimu ir veikla emeritas turi reprezentuoti Universitetą, visur ir visada ginti jo garbę. 
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24. Universitetas profesoriui emeritui, jeigu su juo pats Universitetas nėra sudaręs darbo sutarties, 

iki gyvos galvos moka mėnesinę profesoriaus emerito išmoką. Profesoriaus emerito mėnesinės išmokos 

dydį nustato Universiteto Taryba. Priklausomai nuo finansinių Universiteto galimybių, Universiteto 

Taryba gali iš naujo apsvarstyti ir keisti profesoriaus emerito mėnesinės išmokos dydį. 

25. Išmokos mokėjimas profesoriui emeritui negrįžtamai nutraukiamas, jei jis sudarė darbo 

arba autorinę sutartį (išskyrus asmeniškai vykdomą ekspertinę veiklą) su kitu juridiniu ar fiziniu 

asmeniu Lietuvoje ar užsienyje, būdamas emeritūroje parengtų mokslinių publikacijų paskyroje 

nurodė kitą mokslo ar studijų instituciją, kitaip pažeidė lojalumo Universitetui principą. 

26. Profesorius emeritas gali atsisakyti profesoriaus emerito išmokos. Atsisakymas turi būti 

raštiškas. 

27. Profesoriaus emerito praėjusio mėnesio išmoka pervedama einamojo mėnesio darbo 

užmokesčio mokėjimo dienomis į asmens, kuriam ši išmoka paskirta, nurodytą sąskaitą banke. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

28. Tam pačiam asmeniui gali būti mokama tik rektoriaus emerito arba profesoriaus emerito 

mėnesinė išmoka. 

29. Už Universiteto vardo diskreditavimą arba melagingos informacijos Universitetui 

pateikimą Senatas turi teisę sprendimą dėl rektoriaus emerito ar profesoriaus emerito vardo suteikimo 

konkrečiam asmeniui pripažinti netekusiu galios. Nuo tokio sprendimo priėmimo dienos asmuo 

netenka teisės į mėnesinę rektoriaus emerito ar profesoriaus emerito išmoką. 

30. Tarp rektorių emeritų ar profesorių emeritų ir Universiteto kylančius ginčus nagrinėja 

Universiteto Senato kolegija. 

31. Šie nuostatai galioja tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimams. 

________________ 

 


