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VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO 

GARBĖS PROFESORIAUS VARDO SUTEIKIMO NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

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

Garbės profesoriaus vardo suteikimo tvarką, garbės profesoriaus teises ir pareigas. 

2. Garbės profesoriaus vardas už ypatingus nuopelnus VGTU plėtojant mokslą ar meną gali 

būti suteiktas VGTU profesoriui ar vyriausiajam mokslo darbuotojui, kuris turi ne mažesnį kaip 25 

metų pedagoginio arba mokslinio darbo stažą, taip pat turi ne mažesnį kaip 10 mokslo metų darbo 

stažą VGTU. Į 10 mokslo metų darbo stažą įskaitomas darbas Vilniaus inžineriniame statybos 

institute arba Vilniaus technikos universitete profesoriaus arba vyriausiojo mokslo darbuotojo 

pareigose, jeigu jose buvo dirbama ne mažiau kaip vienu etatu, o dirbant profesoriaus pareigose 

turėtas profesoriaus pedagoginis vardas. Asmeniui, turinčiam profesoriaus pedagoginį vardą, į 10 

mokslo metų profesoriaus darbo stažą įskaičiuojamas ir darbo stažas einant vadovaujančias 

pareigas VGTU administracijoje, jeigu išrinktas į šias pareigas asmuo neturėjo galimybės eiti 

profesoriaus pareigų vienu etatu. 

3. Garbės profesoriaus vardas gali būti suteikiamas tiek išeinančiam, tiek jau išėjusiam į 

pensiją profesoriui arba vyriausiajam mokslo darbuotojui, kuris, remdamasis šiais nuostatais, turėtų 

teisę į Garbės profesoriaus vardą. 

 

II. GARBĖS PROFESORIAUS VARDO SUTEIKIMAS 

 

4. Garbės profesoriaus vardą suteikia Senatas, jeigu už šio vardo suteikimą balsuoja ne 

mažiau kaip pusė VGTU Senato narių. 

5. Dėl Garbės profesoriaus vardo suteikimo balsuojama viešai. 

6. Kandidatus Senatui Garbės profesoriaus vardui gauti turi teisę teikti: 

 – Universiteto taryba; 

 – VGTU rektorius; 

 – ne mažiau kaip vienas ketvirtadalis Senato narių; 

 – fakultetų (institutų) tarybos. 

7. Kandidatas į Garbės profesoriaus vardą ne vėliau kaip mėnuo iki Senato posėdžio privalo 

pateikti Senato studijų ir mokslo komisijoms šiuos dokumentus:  

7.1. prašymą; 

7.2. teikimą;  

7.3. gyvenimo aprašymą; 

7.4. reikšmingų mokslo arba meno darbų ir publikuotų vadovėlių sąrašą, patvirtintą VGTU studijų 

ir mokslo prorektorių; 

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

dėl Garbės profesoriaus vardo suteikimo.  

8. Senato studijų ir mokslo komisijos bendrame posėdyje įvertina kandidato atitikimą šių 

nuostatų bendrosios dalies reikalavimams, jo pateiktus dokumentus, o taip pat:  

8.1. akademinės, profesinės ir pilietinės kandidato reputacijos nepriekaištingumą;  

8.2. pedagoginę veiklą (ilgalaikį dėstymą universitete, inicijuotas ir įgyvendintas studijų 

programas, dalykų dėstymo metodikų tobulinimą), vadovėlių, turinčių Aukštųjų mokyklų bendrųjų 
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vadovėlių leidybos komisijos žymą, leidybą ir dalyvavimą Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų 

studijų programų ekspertizėje;  

8.3. mokslinės veiklos nuoseklumą ir produktyvumą (mokslo krypčių formavimą ir 

vadovavimą joms, mokslininkų rengimą, mokslo rezultatų skelbimą tarptautinį pripažinimą 

turinčiuose žurnaluose, monografijų leidimą, dalyvavimą mokslinių programų ekspertizėse);  

8.4. gautas nacionalines ir tarptautines premijas ir kitus apdovanojimus;  

8.5. Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių aktų ir Lietuvos Respublikos norminių 

aktų rengimą;  

8.6. organizacinį darbą, vadovaujant VGTU padaliniams, profesiniams susivienijimams, 

tarptautinėms struktūroms. 

9. Senatui priėmus sprendimą suteikti VGTU Garbės profesoriaus vardą, asmeniui 

išduodamas VGTU Garbės profesoriaus ženklelis ir VGTU Garbės profesoriaus diplomas, kurį 

pasirašo Universiteto rektorius ir Senato pirmininkas. 

 

III. GARBĖS PROFESORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

10. Baigęs darbo veiklą VGTU Garbės profesorius gali: 

10.1. toliau dalyvauti VGTU neapmokamoje mokslinėje, pedagoginėje ir visuomeninėje 

veikloje, VGTU Senato, fakultetų (mokslo institutų) tarybų sudarytose laikinosiose komisijose; 

10.2. nemokamai naudotis VGTU informacine sistema (bibliotekomis, informacinėmis 

priemonėmis).  

11. VGTU pagal galimybes sudaro sąlygas Garbės profesoriui naudotis darbo vieta ir darbo 

įranga padalinyje, kuriame jis dirbo prieš išeidamas į pensiją. 

12. Savo gyvenimu ir veikla Garbės profesorius turi reprezentuoti VGTU, visur ir visada ginti 

jo garbę. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Už VGTU vardo diskreditavimą arba melagingos informacijos pateikimą Senatas turi 

teisę sprendimą dėl VGTU Garbės profesoriaus vardo suteikimo konkrečiam asmeniui pripažinti 

netekusiu galios. Asmuo, VGTU Senato nutarimu netekęs VGTU Garbės profesoriaus vardo, 

netenka teisių, numatytų šių nuostatų 10-11 punktuose nuo nutarimo įsigaliojimo datos. 

14. Tarp VGTU Garbės profesorių ir VGTU kylančius ginčus nagrinėja Senato kolegija. 

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

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams arba gali būti keičiami VGTU nustatyta tvarka. 

________________ 


