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VILNIAUS UNIVERSITETO EMERITŪROS, AFILIACIJOS IR GARBĖS VARDŲ 

NUOSTATAI 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Vilniaus universiteto emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų nuostatai (toliau – 

Nuostatai) nustato:  
1.1. Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) profesoriaus emerito vardo (statuso) 

suteikimo sąlygas, tvarką ir dalyvavimo Universiteto akademinėje ir kitoje veikloje garantijas; 
1.2. Universiteto afilijuotojo mokslininko, afilijuotojo profesoriaus ar afilijuotojo 

menininko vardo (statuso) suteikimo sąlygas ir tvarką bei tokių asmenų mokslinių, pedagoginių ir 

kūrybinių ryšių su Universitetu palaikymo sąlygas; 
1.3. Universiteto garbės daktaro, Universiteto garbės profesoriaus, Universiteto 

bendruomenės garbės nario, Universiteto mecenato, Universiteto garbės alumno ar kito Universiteto 

garbės vardo (statuso) arba Vilniaus universiteto statuto (toliau – Statutas) 20 straipsnio 3 dalyje 
nurodyto garbės vardo (statuso) suteikimo sąlygas ir tvarką. 

2. Nuostatai priimti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu bei 
Statutu.  

3. Nuostatuose vartojamos sąvokos: 
3.1. Afilijuotasis asmuo – asmuo, atitinkantis Nuostatų 22-23 punktuose nustatytus 

reikalavimus, kuriam už reikšmingą indėlį į Universiteto mokslo (meno) ir studijų plėtrą Universiteto 
senatas (toliau – Senatas) suteikė Universiteto afilijuotojo profesoriaus, afilijuotojo mokslininko ar 
afilijuotojo menininko vardą (statusą).  

3.2. Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisija (toliau – Komisija) – Senato pirmininko 
teikimu Senato nutarimu sudaryta komisija, svarstanti kandidatų, kuriems siūloma suteikti 

Nuostatuose numatytą profesoriaus emerito, afilijuotojo asmens ar garbės vardą (statusą), 

kandidatūras ir teikia išvadą Universiteto rektoriui (toliau – Rektorius). 
3.3. Garbės vardas – Universiteto garbės daktaro, Universiteto garbės profesoriaus, 

Universiteto bendruomenės garbės nario, Universiteto mecenato, Universiteto garbės alumno ar kitas 

Universiteto garbės vardas (statusas), kurį suteikia Senatas ne Universiteto akademinės 

bendruomenės nariams už ypatingus nuopelnus vykdant veiklą, atitinkančią Universiteto misiją. 
3.4. Profesorius emeritas – įstatymuose nustatytą pensinio amžiaus ribą pasiekęs ir su 

Universitetu sudarytą darbo sutartį nutraukiantis profesorius, taip pat buvęs Universiteto profesorius, 

kuriam už ypatingus mokslo, meno ar mokymo veiklos nuopelnus Senatas suteikė profesoriaus 

emerito vardą (statusą). 
 

II SKYRIUS 
PROFESORIAUS EMERITO VARDO (STATUSO), AFILIJUOTOJO ASMENS IR 

GARBĖS VARDŲ (STATUSO) SUTEIKIMO TVARKA 
 

4. Nuostatuose numatytus vardus (statusą) suteikia Senatas Rektoriaus teikimu. 
5. Kandidatūros Nuostatuose numatytiems vardams (statusui) suteikti pateikiamos 

Komisijai, kurią sudaro Rektorius, Universiteto mokslo prorektorius, Senato pirmininko 
pavaduotojas ir Senato nuolatinių komitetų pirmininkai. vienas Universiteto studentų atstovybės 



skiriamas atstovas ir keturi Senato skiriami skirtingų Universitete plėtojamų mokslo (meno) sričių 

atstovai.  Senato pirmininko pavaduotojas ex officio yra Komisijos pirmininkas. Senato skirtų 

Komisijos narių kadencija sutampa su Senato kadencija. Komisija pirmojo posėdžio metu iš Senato 

skirtų Komisijos narių išrenka Komisijos pirmininko pavaduotoją. Komisijos sprendimai priimami 

slaptu balsavimu paprasta visų Komisijos narių balsų dauguma. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, 

jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė narių. Komisijos veiklai reikiamas materialines ir 
organizacines sąlygas užtikrina Rektorius. 

6. Rektorius Senatui teikia tik tas kandidatūras, dėl kurių atitikties Nuostatuose 

keliamiems reikalavimams Komisija priėmė teigiamą išvadą. Senatui kartu su Rektoriaus teikimu 

teikiama Komisijos išvada dėl kiekvienos kandidatūros atitikties keliamiems reikalavimams ir 

dokumentai apie kandidatą, kuriais remiantis Komisija priėmė išvadą.  
7. Senato nutarimas suteikti Nuostatuose numatytą vardą (statusą) priimamas slaptu 

balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Senato narių balsų dauguma. 
 

III SKYRIUS 
UNIVERSITETO PROFESORIAUS EMERITO VARDO (STATUSO) SUTEIKIMO IR 

DALYVAVIMO UNIVERSITETO VEIKLOJE SĄLYGOS 
 

8. Kandidatas, kuriam siūloma suteikti profesoriaus emerito vardą (statusą), turi turėti ne 

trumpesnį kaip 30 metų mokslinio darbo stažą, iš jų ne mažiau kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą 

Universitete einant profesoriaus pareigas. 
9. Kandidatas profesoriaus emerito vardui (statusui) suteikti teikimo metu turi būti ne 

jaunesnis kaip 65 metų. 
10. Kandidatas, kuriam siūloma suteikti profesoriaus emerito vardą (statusą), kamieninio 

akademinio padalinio tarybai dokumentų valdymo sistemos priemonėmis arba popierine forma iki 
kalendorinių metų rugsėjo 15 d. turi pateikti šiuos dokumentus : 

10.1. prašymą suteikti profesoriaus emerito vardą (statusą) (1 priedas); 
10.2. anketą profesoriaus emerito vardui (statusui) suteikti  (2 priedas); 
10.3. mokslinės ir akademinės veiklos apžvalgą, pasirašytą kamieninio akademinio padalinio 

vadovo; 
10.4. gyvenimo aprašymą (curriculum vitae); 
10.5. visų mokslinių publikacijų sąrašą, patvirtintą kamieninio akademinio padalinio tarybos 

sekretoriaus (3 priedas); 
10.6. kitus papildomus dokumentus, patvirtinančius kandidato nuopelnus ir pripažinimą. 
11. Kamieninio akademinio padalinio taryba, pritarusi kandidatūrai profesoriaus emerito 

vardui (statusui) suteikti, ne vėliau kaip einamųjų metų spalio 15 d. kandidatūrą pateikia Komisijai. 
Kartu su kamieninio akademinio padalinio tarybos posėdžio protokolo išrašu Komisijai pateikiami 

visi dokumentai, nurodyti Nuostatų 10 punkte. 
12. Sprendimą dėl profesoriaus emerito vardo (statuso) suteikimo Senatas priima ne vėliau 

kaip einamųjų metų gruodžio 1 d. 
13. Rektoriaus ir Senato pirmininko pasirašytas profesoriaus emerito vardo (statuso) 

pažymėjimas įteikiamas Senato posėdyje. 
14. Profesoriaus emerito teisės: 
14.1. dalyvauti Universiteto atitinkamo kamieninio akademinio padalinio mokslinėje ir (ar) 

pedagoginėje veikloje; 
14.2. nemokamai naudotis Universiteto bibliotekos ir informacinėmis paslaugomis bei kita 

Universiteto infrastruktūra; 
14.3. prašyti suteikti darbo vietą akademinei veiklai vykdyti atitinkamame kamieniniame 

akademiniame padalinyje. 
15. Profesoriaus emerito pareigos: 
15.1. garsinti Universiteto vardą ir jo mokslinius pasiekimus; 
15.2. parengtų mokslinių publikacijų prieskyroje nurodyti Universitetą; 



15.3. laikytis Universiteto akademinės etikos kodekso. 
16. Profesoriui emeritui mokama Universiteto tarybos nustatyto dydžio mėnesinė išmoka. 

Profesorius emeritas turi teisę atsisakyti šios išmokos. Universiteto Centrinės administracijos Finansų 

departamentas profesoriui emeritui pateikia išsamią informaciją apie išmokos mokėjimo tvarką.  
17. Profesoriui emeritui mėnesinė išmoka pradedama mokėti nuo kito, po profesoriaus 

emerito vardo (statuso) suteikimo ar darbo sutarties nutraukimo (jeigu darbo sutartis nutraukiama 
vėliau nei suteikiamas profesoriaus emerito vardas (statusas)) datos, mėnesio pirmos dienos. 

18. Informacija apie profesoriaus emerito vardo (statuso) suteikimą ar panaikinimą 

saugoma Universitete, įregistravus profesorių emeritą Universiteto personalo duomenų bazėje. 
19. Profesoriaus emerito vardas (statusas) gali būti panaikintas: 
19.1. jeigu profesorius emeritas pažeidžia šių nuostatų 15.2 ir (ar) 15.3 papunkčio (-čių) 

nuostatas; 
19.2. profesoriaus emerito prašymu. 
20. Kamieninio akademinio padalinio vadovas apie galimus profesoriaus emerito 

dalyvavimo Universiteto veikloje sąlygų pažeidimus praneša Rektoriui. Rektorius, gavęs Komisijos 
išvadą apie padarytus pareigų, nurodytų Nuostatų 15.2 ir (ar) 15.3 papunktyje (-čiuose), pažeidimus, 

teikia Senatui siūlymą panaikinti profesoriaus emerito vardą (statusą). Senato sprendimas dėl 

profesoriaus emerito vardo (statuso) panaikinimo priimamas slaptu balsavimu paprasta balsų 
dauguma. Apie Senato sprendimą dėl profesoriaus emerito vardo (statuso) panaikinimo Senato 
referentas nedelsdamas informuoja Universiteto Centrinės administracijos Žmogiškųjų išteklių skyrių 
(toliau – Žmogiškųjų išteklių skyrius). 

21. Apie profesoriaus emerito mirtį atitinkamas kamieninis akademinis padalinys turi 
nedelsdamas raštu informuoti Žmogiškųjų išteklių skyrių. 

 
IV SKYRIUS 

UNIVERSITETO AFILIJUOTOJO MOKSLININKO, PROFESORIAUS AR MENININKO 
VARDO (STATUSO) SUTEIKIMO IR RYŠIŲ SU UNIVERSITETU PALAIKYMO 

SĄLYGOS 
 

22. Afilijuotojo asmens vardas (statusas) gali būti suteikiamas įstatymuose nustatytą 

pensinio amžiaus ribą pasiekusiam Universiteto darbuotojui, ne mažiau kaip 20 metų ėjusiam 

Universiteto dėstytojo ar mokslo (meno) darbuotojo pareigas, arba asmeniui, ne mažiau kaip 5 metus 

ėjusiam Universiteto dėstytojo ar mokslo (meno) darbuotojo pareigas ir Universitete nebedirbančiam, 

bet aktyviai siekiančiam išlaikyti akademinius ryšius su Universitetu. Šiame punkte nustatytas 5 metų 

terminas išimties tvarka Komisijos sprendimu gali būti sutrumpintas. 
23. Afilijuotojo profesoriaus vardas gali būti suteikiamas tik tiems asmenims, kurie ėjo 

profesoriaus pareigas.  
24. Kandidatus afilijuotojo asmens vardui (statusui) suteikti Rektoriui siūlo Universiteto 

kamieninių akademinių padalinių tarybos. Kamieninio akademinio padalinio taryba, pritarusi 
kandidatūrai afilijuotojo asmens vardui (statusui) suteikti, ne vėliau kaip einamųjų metų spalio 15 d. 

kandidatūrą pateikia Komisijai. Kartu su kamieninio akademinio padalinio tarybos posėdžio 

protokolo išrašu Komisijai dokumentų valdymo sistemos priemonėmis arba popierine forma 
pateikiami šie dokumentai: 

24.1. kamieninio akademinio padalinio tarybos prašymas dėl afilijuotojo asmens vardo 
(statuso) suteikimo, kuriame aprašoma numatoma asmens veikla, asmens indėlis į Universiteto 

mokslo ir studijų plėtrą, nurodomas šakinis padalinys, kuriame numatoma veikla, ir pateikiama kita 
reikalinga informacija (4 priedas); 

24.2. asmens sutikimas dėl afilijuotojo asmens statuso suteikimo (5 priedas); 
24.3. kiti kamieninio akademinio padalinio tarybos nustatyti dokumentai. 
25. Sprendimą dėl afilijuotojo asmens vardo (statuso) suteikimo Senatas priima ne vėliau 

kaip einamųjų metų gruodžio 31 d. 



26. Afilijuotojo asmens vardas (statusas) suteikiamas neterminuotai arba kamieninio 
akademinio padalinio tarybos siūlomam terminui. 

27. Afilijuotojo asmens teisės: 
27.1. nemokamai naudotis Universiteto bibliotekos ir informacinėmis paslaugomis bei kita 

Universiteto infrastruktūra; 
27.2. savanoriškai dalyvauti atitinkamo akademinio padalinio mokslinėje, pedagoginėje ir 

(ar) kūrybinėje veikloje. 
28. Afilijuotojo asmens pareigos: 
28.1. garsinti Universiteto vardą ir mokslinius pasiekimus; 
28.2. mokslinių publikacijų prieskyroje nurodyti Universitetą, jei publikacija parengta 

naudojant Universiteto infrastruktūrą ar dalyvaujant Universiteto mokslinėje ir (ar) pedagoginėje 

veikloje; 
28.3. laikytis Universiteto akademinės etikos kodekso. 
29. Informacija apie afilijuotojo asmens vardo (statuso) suteikimą ar panaikinimą saugoma 

Universitete, įregistravus afilijuotąjį asmenį Universiteto personalo duomenų bazėje be etato ar jo 

dalies ir atlyginimo. 
30. Afilijuotojo asmens vardas (statusas) Senato nutarimu gali būti panaikintas: 
30.1. jeigu afilijuotasis asmuo pažeidžia Nuostatų 28.1, 28.2 ir (ar) 28.3 papunkčio (-čių) 

nuostatas; 
30.2. afilijuotojo asmens prašymu. 
31. Kamieninio akademinio padalinio vadovas apie galimus afilijuotojo asmens 

dalyvavimo Universiteto veikloje sąlygų pažeidimus praneša Rektoriui. Rektorius, gavęs Komisijos 
išvadą apie padarytus įsipareigojimų, numatytų Nuostatų 28 punkte, pažeidimus, teikia Senatui 

siūlymą panaikinti afilijuotojo asmens vardą (statusą). Senato sprendimas dėl afilijuotojo asmens 
vardo (statuso) panaikinimo priimamas slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma. Apie Senato 
sprendimą dėl afilijuotojo asmens vardo (statuso) panaikinimo Senato referentas nedelsdamas 
informuoja Žmogiškųjų išteklių skyrių. 

32. Apie afilijuotojo asmens mirtį atitinkamas kamieninis akademinis padalinys turi 
informuoti Žmogiškųjų išteklių skyrių. 

 
V SKYRIUS 

UNIVERSITETO GARBĖS VARDŲ SUTEIKIMO SĄLYGOS 
  

33. Kandidatus garbės vardui (statusui) suteikti Rektoriui siūlo Universiteto tarybos 
pirmininkas, Senato pirmininkas, Universiteto kamieninių akademinių padalinių tarybos, 

Universiteto studentų atstovybė. Kandidatais gali būti iškilūs Lietuvos ar užsienio mokslininkai, 
meno ir visuomenės veikėjai, itin nusipelnę vykdydami Universiteto misiją atitinkančią veiklą. 

34. Komisijai pateikiami šie dokumentai apie kandidatą, kuriam siūloma suteikti garbės 

vardą (statusą): 
34.1. kandidato gyvenimo aprašymas (curriculum vitae); 
34.2. pagrindinių (mokslo) darbų sąrašas, jeigu kandidatas – mokslininkas; kandidato 

nuopelnų Universitetui ir Lietuvai aprašymas, pagrindžiantis, kodėl kandidatui turėtų būti suteiktas 

konkretus garbės vardas (laudacija). 
35. Garbės vardas suteikiamas neterminuotai. 
36. Garbės vardo diplomai įteikiami iškilmingame Senato posėdyje Šv. Jonų bažnyčioje 

pagal Universiteto akademinių apeigų protokolą.  
37. Garbės vardą turinčių asmenų sąrašas skelbiamas Universiteto interneto svetainėje.  
38. Garbės vardą turinčiam asmeniui sudaromos sąlygos palaikyti su Universitetu 

mokslinius, pedagoginius ir kūrybinius ryšius. Garbės vardą turintis asmuo turi teisę dalyvauti Senato 

posėdžiuose ir gali būti kviečiamas į Universiteto akademinių apeigų protokole numatytus renginius.  
 

___________________________ 



Vilniaus universiteto emeritūros, 

afiliacijos ir garbės vardų nuostatų 
1 priedas 
 

(Prašymo suteikti profesoriaus emerito vardą (statusą) forma) 
 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO  
 

_______________________________________________________________________ 
(padalinio pavadinimas) 

 
_________________________________________________________________ 

 (pareigos, vardas ir pavardė) 
 
 
Vilniaus universiteto rektoriui 
 
 

PRAŠYMAS SUTEIKTI PROFESORIAUS EMERITO VARDĄ (STATUSĄ) 
 
 

20___- ___- ___ 
Vilnius 

 
 

Prašau suteikti man,  _______________________________________, Vilniaus universiteto 
(vardas ir pavardė) 

profesoriaus emerito vardą (statusą). Su Vilniaus  universiteto emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų 

nuostatais susipažinau ir įsipareigoju jų laikytis.  

 
 
 
 
 
____________________         ______________              ____________________ 

 (pareigos)       (parašas)             (vardas ir pavardė) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 



Vilniaus universiteto emeritūros, afiliacijos 

ir garbės vardų nuostatų 
2 priedas 
 

(Kandidato Vilniaus universiteto profesoriaus emerito vardui (statusui) suteikti anketos forma) 
 

 
KANDIDATO VILNIAUS UNIVERSITETO PROFESORIAUS EMERITO VARDUI (STATUSUI) SUTEIKTI ANKETA* 

 
(Data) 

 
(Vardas, pavardė) 

 
(Mokslo sritis) 

 

1.  Darbo stažas Vilniaus universitete (metais, nuo–iki) 
 

2.  Mokslininko darbo stažas (metais, nuo–iki)  

3.  Darbo stažas profesoriaus pareigose (metais, nuo–iki)  

4.  

Monografijos, mokslo 
studijos, 
fundamentinės mokslo 
publikacijos (kritiniai 
šaltinių leidimai, 

taikomieji darbai) 

Skaičius  

Penkių reikšmingiausių darbų 

bibliografija 

 

5.  
Vadovėliai 
 

Skaičius  
Penkių reikšmingiausių vadovėlių 

bibliografija 
 

6.  Moksliniai straipsniai Bendras skaičius  



recenzuojamuose 
leidiniuose 
 

Skaičius CA WOS DB**   
Citavimų skaičius remiantis CA 
WOS DB 

 
Dešimties reikšmingiausių 

mokslinių straipsnių bibliografija 
 

7.  
Kviestiniai pranešimai 

konferencijose 

Pranešimų skaičius  
Penkios reikšmingiausios 

konferencijos (pavadinimas, metai, 
vieta) 

 

8.  Patentų skaičius 
Tarptautinių  
Lietuvos  

9.  
Vadovavimas 
moksliniams 
projektams 

Skaičius  
Penkių reikšmingiausių projektų 

pavadinimas, finansavimo 
šaltinis, suma, metai 

 

10.  

Dalyvavimas 
mokslinių 

konferencijų 

komitetuose 

Konferencijų skaičius  
Trys reikšmingiausios 

konferencijos (pavadinimas, metai, 
vieta, pareigos) 

 

11.  
Dalyvavimas 
mokslinių žurnalų 

redakcinėse kolegijose 

Skaičius  
Trys reikšmingiausi žurnalai ir 

pareigos (žurnalo pavadinimas, 

metai, pareigos) 

 

12.  
Disertacijas apgynę 

doktorantai 
(aspirantai) 

Bendras skaičius  
Vilniaus universiteto doktorantų 

(aspirantų) skaičius 
 



13.  

Administracinė veikla Vilniaus universitete (pareigos 
(rektorius, Senato pirmininkas, akademinio kamieninio 
padalinio vadovas ir jų pavaduotojas bei katedros vedėjas) ir 

metų tose pareigose skaičius) 

 

14.  
Ekspertinė veikla (tarptautinių ir Lietuvos mokslo projektų ir 
programų vertinimas) 

 

15.  
Pripažinimas (narystė akademijose, Lietuvos ir užsienio šalių 
mokslo ir meno draugijose, garbės vardai ir kt.) 

 

16.  
Apdovanojimai (Lietuvos ir užsienio šalių ordinai, medaliai, 

nacionalinės mokslo ir meno premijos, mokslininkų 

stipendijos ir kt.) 

 

17.  Kiti ypač reikšmingi moksliniai ir pedagoginiai pasiekimai   

*   –  anketoje kandidatai Vilniaus universiteto profesoriaus emerito vardui (statusui) suteikti nurodo reikšmingiausius mokslo pasiekimus. 
** –  „Clarivate Analytics Web of Science“ duomenų bazė.  
 
 
 
      ___________________________   ________________________ 
     (parašas)                  (vardas ir pavardė) 



Vilniaus universiteto emeritūros, 

afiliacijos ir garbės vardų nuostatų 
3 priedas 
 

(Visų mokslinių publikacijų sąrašo forma) 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 
 

____________________________________________________________ 
(padalinio pavadinimas) 

 

____________________________________________________________ 
 (pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 

 
 

TVIRTINU 
 
_________________________________ 
(kamieninio akademinio padalinio pavadinimas) 

tarybos sekretorius (-ė) 
 
_________________________________ 

(parašas) 
 
_________________________________ 

(vardas ir pavardė) 
 

 
VISŲ MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS* 

 
20___-___-___ 

Vilnius 
 
Monografijos, mokslo studijos, fundamentinės mokslo publikacijos (kritiniai šaltinių leidimai, 

taikomieji darbai) ir kt. 
 

1. ....... 
2. ....... 

 
Straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo 

indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“ 
 

1. ...... 
2. ....... 

 
Straipsniai kituose tarptautiniuose ir užsienio recenzuojamuose mokslo leidiniuose  

 
1. ....... 
2.  ....... 

 
Straipsniai Lietuvos recenzuojamuose mokslo leidiniuose 

 

                                                
* Kiekvienos publikacijų rūšies skiltyje publikacijos pateikiamos chronologiškai nuo naujausių iki seniausių. 



1. ....... 
2.  ....... 

 
Tarptautiniai patentai  

 
1. ....... 
2.  ....... 

 
Lietuvos patentai  

 
1. ....... 
2. ....... 

 
Studijų vadovėliai ir mokomosios knygos 

 
1. ....... 
2.  ....... 

 
 

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra 
 

1. ....... 
2.  ....... 

 
Kitos knygos (žodynai, žinynai, vertimai, atlasai, katalogai ir kt.) 

 
1. ....... 
2.  ....... 

 
 

Kitos publikacijos (išskyrus konferencijų pranešimų medžiagą ir tezes) 
 

1. ....... 
2.  ....... 

 
 

_______________________        _______________________ 
       (parašas)          (vardas ir pavardė) 

 



Vilniaus universiteto emeritūros, 

afiliacijos ir garbės vardų nuostatų 
4 priedas 
 

(Prašymo dėl Vilniaus universiteto afilijuotojo profesoriaus (mokslininko, menininko) vardo (statuso) suteikimo 

forma) 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 
 

______________________________________________________ TARYBA 
(kamieninio akademinio padalinio pavadinimas) 

 
 
Vilniaus universiteto rektoriui        
 
 

PRAŠYMAS DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO AFILIJUOTOJO PROFESORIAUS 
(MOKSLININKO, MENININKO) VARDO (STATUSO) SUTEIKIMO 

 
20___-___-___ Nr. _____ 

Vilnius 
 

Prašome suteikti Vilniaus universiteto afilijuotojo profesoriaus (mokslininko, menininko)  
 

vardą ___________________________________________________________________________ 
(kandidato pareigos, vardas ir pavardė) 

 
________________________________________________________________________________ 

(kamieninio akademinio padalinio šakinis padalinys, kuriame numatoma kandidato veikla) 
 

Kandidato indėlis į Universiteto mokslo ir studijų plėtrą ir kiti nuopelnai: 
 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 
Kita informacija: 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
  

 
 
Tarybos pirmininkas   _______________   ____________________ 
              (parašas)             (vardas ir pavardė) 
 



Vilniaus universiteto emeritūros, 

afiliacijos ir garbės vardų nuostatų 
5 priedas 
 

(Kandidato sutikimo dėl Vilniaus universiteto afilijuotojo profesoriaus (mokslininko, menininko) vardo (statuso) 

suteikimo forma) 
 

 
_____________________________________________________ 

(vardas ir pavardė) 
 

SUTIKIMAS DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO AFILIJUOTOJO PROFESORIAUS 
(MOKSLININKO, MENININKO) VARDO (STATUSO) SUTEIKIMO 

 
20___ - ___ - ___ 

Vilnius 
 
 

Aš, ______________________________________________________________________ , 
(vardas ir pavardė) 

 
sutinku, kad man būtų suteiktas Vilniaus universiteto afilijuotojo profesoriaus (mokslininko, 

menininko) vardas (statusas). Taip pat patvirtinu, kad susipažinau su Vilniaus universiteto 

emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų nuostatais ir įsipareigoju jų laikytis.  

 
 
 
 
 
 

           _______________________          ___________________________________ 
   (parašas)        (vardas ir pavardė) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 


