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VILNIAUS UNIVERSITETO
EMERITŪROS, AFILIACIJOS IR GARBĖS VARDŲ NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus universiteto (toliau – Universiteto) Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų
nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato:
1.1.
Universiteto 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 20
straipsnio 3 dalyje nurodyto garbės vardo (statuso) suteikimo ne Universiteto akademinės
bendruomenės nariams sąlygas ir tvarką.
2. Nuostatai priimti vadovaujantis šiais teisės aktais:
2.1.
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (toliau – Mokslo ir
studijų įstatymas);
2.2.
Vilniaus universiteto statutu (toliau – Statutas).
3. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos:
3.1.
Afilijuotasis asmuo – įstatymuose nustatytą pensinio amžiaus ribą
pasiekęs ilgametis Universiteto profesorius ar mokslo (meno) darbuotojas, kuriam už
reikšmingą indėlį į Universiteto mokslo ir studijų plėtrą Universiteto senatas (toliau –
Senatas) suteikė Universiteto afilijuotojo profesoriaus, afilijuotojo mokslininko ar
afilijuotojo menininko vardą (statusą).
3.2.
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.
3.3.
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).
3.4.
Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisija – Senato pirmininko
teikimu Senato nutarimu sudaryta komisija, kuri svarsto kandidatų, kuriems siūloma
suteikti šiuose Nuostatuose numatytą profesoriaus emerito, afilijuotojo asmens ar garbės
vardą (statusą), kandidatūras ir teikia išvadą Universiteto rektoriui (toliau – Rektorius).
II SKYRIUS
PROFESORIAUS EMERITO VARDO (STATUSO), AFILIJUOTOJO ASMENS IR
GARBĖS VARDŲ (STATUSO) SUTEIKIMO TVARKA

4. Šiuose Nuostatuose numatytus vardus (statusą) suteikia Senatas Rektoriaus teikimu.
5. Kandidatūros šiuose Nuostatuose numatytiems vardams (statusui) suteikti pateikiamos
Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijai (toliau – Komisija), kurią sudaro nariai pagal
pareigas (ex officio), Universiteto studentų atstovybės skiriamas atstovas ir Senato skiriami
keturi skirtingų Universitete plėtojamų mokslo (meno) sričių atstovai. Komisijos nariai pagal
pareigas (ex officio) yra Rektorius, Universiteto mokslo prorektorius, Senato pirmininko
pavaduotojas ir Senato nuolatinių komitetų pirmininkai. 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 šiuose 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 šiuose 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 m. mokslininko darbo stažą, iš jų ne mažiau kaip 5 m. pedagoginio darbo
stažą Universiteto kamieniniuose akademiniuose padaliniuose, einant profesoriaus pareigas.
9. Kandidatas Profesoriaus emerito vardui (statusui) teikimo metu turi būti ne jaunesnis
kaip 65 metų.
10. Kamieninio akademinio padalinio tarybai iki kalendorinių metų rugsėjo 15 d.
pateikiami šie dokumentai apie kandidatą, kuriam siūloma suteikti Profesoriaus emerito vardą
(statusą):
10.1.
prašymą (1 priedas);
10.2.
anketą (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 pretendento 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 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. Universiteto Rektoriaus ir Senato pirmininko pasirašytas Profesoriaus emerito vardo
(statuso) pažymėjimas įteikiamas Senato posėdyje.
14. Profesoriaus emerito teisės:

14.1.
Profesorius emeritas turi teisę savanoriškai dalyvauti atitinkamo
akademinio padalinio mokslinėje ir pedagoginėje veikloje;
14.2.
Profesorius emeritas turi teisę nemokamai naudotis Universiteto
bibliotekos ir informacinėmis paslaugomis bei kita Universiteto infrastruktūra;
14.3.
Profesoriui emeritui gali būti suteikiama darbo vieta.
15. Profesoriaus emerito pareigos:
15.1.
garsinti Universiteto vardą ir jo mokslo pasiekimus;
15.2.
emeritūroje esant 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 emerito išmokos. Universiteto Finansų direkcija
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 asmuo pažeidžia šių nuostatų 15.2 ir (ar) 15.3 punktų nuostatas;
19.2.
asmens prašymu.
20. Kamieninio akademinio padalinio vadovas apie galimus Profesoriaus emerito
dalyvavimo Universiteto veikloje sąlygų pažeidimus praneša Rektoriui. Rektorius, gavęs
Komisijos išvadą apie padarytus pažeidimus, nurodytus šių nuostatų 15 punkte, teikia Senatui
siūlymą panaikinti Profesoriaus emerito vardą (statusą). Senatas slaptu balsavimu paprasta balsų
dauguma nusprendžia apie vardo (statuso) panaikinimą arba nepanaikinimą.
21. Profesoriaus emerito mirties atveju apie Profesoriaus emerito mirtį atitinkamas
kamieninis akademinis padalinys nedelsdamas raštu informuoja Universiteto administraciją.
IV SKYRIUS
UNIVERSITETO AFILIJUOTOJO MOKSLININKO, PROFESORIAUS AR MENININKO
VARDO (STATUSO) SUTEIKIMO IR RYŠIŲ SU UNIVERSITETU PALAIKYMO
SĄLYGOS
22. Kandidatus Afilijuotojo asmens vardui (statusui) suteikti Rektoriui siūlo Universiteto
kamieninių akademinių padalinių tarybos.
23. Kamieninio akademinio padalinio taryba, pritarusi kandidatūrai Afilijuotojo asmens
vardui (statusui) suteikti, ne vėliau kaip einamųjų metų spalio 15 d. kandidatūrą pateikia
Komisijai. Kartu su tarybos posėdžio protokolo išrašu Komisijai pateikiami šie dokumentai:
23.1.
kamieninio akademinio padalinio prašymas, kuriame pateikiamas
numatomos veiklos aprašas, asmens indėlis į Universiteto mokslo ir studijų plėtrą, šakinis
padalinys, kuriame numatoma veikla, ir kita reikalinga informacija (4 priedas);
23.2.
asmens sutikimas dėl Afilijuotojo asmens statuso suteikimo (5 priedas);
23.3.
kiti kamieninio padalinio tarybos nustatyti dokumentai.
24. Sprendimą dėl Afilijuotojo asmens vardo (statuso) suteikimo Senatas priima ne vėliau
kaip einamųjų metų gruodžio 31 d.
25. Afilijuotojo asmens vardas (statusas) suteikiamas neterminuotai.
26. Afilijuotojo asmens vardas (statusas) suteikia teisę:

26.1.
nemokamai naudotis Universiteto bibliotekos ir informacinėmis
paslaugomis ir kita Universiteto infrastruktūra;
26.2.
savanoriškai dalyvauti atitinkamo akademinio padalinio mokslinėje,
pedagoginėje ir (ar) kūrybinėje veikloje.
27. Afilijuotojo asmens vardas (statusas) įpareigoja:
27.1.
mokslinių publikacijų prieskyroje nurodyti Universitetą, jei publikacija
parengta naudojant Universiteto infrastruktūrą ar dalyvaujant Universiteto mokslinėje ir
(ar) pedagoginėje veikloje;
27.2.
laikytis Universiteto akademinės etikos kodekso.
28. Informacija apie Afilijuotojo asmens statuso suteikimą ar panaikinimą saugoma
Universitete, įregistravus Afilijuotąjį asmenį Universiteto personalo duomenų bazėje be etato ar
jo dalies ir atlyginimo.
29. Afilijuotojo asmens statusas Senato nutarimu gali būti panaikintas:
29.1.
jeigu asmuo pažeidžia šių Nuostatų 27.1 ir (ar) 27.2 punktų nuostatas;
29.2.
asmens prašymu.
30. Kamieninio akademinio padalinio vadovas apie galimus Afilijuotojo asmens
dalyvavimo Universiteto veikloje sąlygų pažeidimus praneša Rektoriui. Rektorius, gavęs
Komisijos išvadą apie padarytus įsipareigojimų, numatytų šių Nuostatų 27 punkte, pažeidimus,
teikia Senatui siūlymą panaikinti Afilijuotojo asmens vardą (statusą). Senato sprendimas dėl
Afilijuotojo asmens vardo (statuso) panaikinimo priimamas slaptu balsavimu paprasta balsų
dauguma.
31. Afilijuotojo asmens mirties atveju atitinkamas kamieninis akademinis padalinys
informuoja Universiteto administraciją.
V SKYRIUS
UNIVERSITETO GARBĖS VARDŲ SUTEIKIMO SĄLYGOS
32. 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 ir užsienio mokslininkai,
meno ir visuomenės veikėjai itin nusipelnę vykdant veiklą, atitinkančią Universiteto misiją.
33. Komisijai pateikiami šie dokumentai apie kandidatą, kuriam siūloma suteikti Garbės
vardą (statusą):
33.1.
kandidato gyvenimo aprašymas (Curriculum vitae);
33.2.
pagrindinių (mokslo) darbų sąrašas, jeigu pretendentas – mokslininkas;
33.3.
raštiška motyvacija apie pretendento nuopelnus Universitetui ir Lietuvai
(laudacija).
34. Garbės vardas suteikiamas neterminuotai.
35. Garbės vardo diplomai įteikiami iškilmingame Senato posėdyje Šv. Jonų bažnyčioje
pagal Universiteto akademinių apeigų protokolą.
36. Garbės vardą turinčių asmenų sąrašas skelbiamas Universiteto internetiniame
tinklalapyje.
37. 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.

