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PATVIRTINTA 

KU Senato 2022 m. gegužės 5 d.  

Nutarimu Nr. 11-50 

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO REKTORIAUS EMERITO VARDO SUTEIKIMO 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Klaipėdos universiteto (toliau – Universiteto) Rektoriaus emerito 

vardo suteikimo procedūrą, Rektoriaus emerito dalyvavimą Universiteto veikloje ir Rektoriaus 

emerito išmokos mokėjimą.  

2. Rektoriau emerito vardas gali būti suteiktas asmeniui ne mažiau kaip vieną pilną kadenciją 

ėjusiam Universiteto rektoriaus pareigas, jai pasibaigus, vyresniam kaip 65 metai ir neturinčiam 

darbo sutarties su Universitetu. 

3. Pretendentą Rektoriaus emerito vardui suteikti svarsto ir nutarimą dėl Rektoriaus emerito vardo 

suteikimo priima Senatas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo vardo suteikimo procedūros 

inicijavimo. 

4. Senatas gali suteikti tam pačiam asmeniui tik Rektoriaus emerito arba tik profesoriaus emerito 

vardą. 

 

II. REKTORIAUS EMERITO VARDO SUTEIKIMO TVARKA 

5. Senatas pretendento į Rektoriaus emerito vardą nuopelnus vertina pagal šiuos kriterijus:  

6.1. pretendentas yra nepriekaištingos reputacijos;  

6.2. pretendentas yra daug nusipelnęs, plėtodamas Universiteto akademinę veiklą ir valdymą, 

atvėręs naujas strategines veiklos kryptis, svariai prisidėjęs prie Universiteto žinomumo šalyje ir 

užsienyje; 

6.3. aktyviai dalyvavo studijų ir mokslo politiką kuriančiose ir įgyvendinančiose institucijose ar 

darbo grupėse, visuomeninėje veikloje, siekdamas Universiteto ir aukštojo mokslo tikslų, kurie 

yra reikšmingi visuomenės pažangai ir verslo plėtrai;  

6.4. pretendentas turi ne mažesnį kaip 25 metų mokslinio arba pedagoginio darbo stažą, taip pat 

ne mažesnį kaip 10 metų nepertraukiamą darbo stažą Universitete;  

6.5. Rektoriaus emerito vardas pretendentui suteikiamas, jeigu slaptu balsavimu tam pritaria ne 

mažiau kaip trys penktadaliai visų Senato narių. 

7. Pateikti kandidatus Senatui Rektoriaus emerito vardui gauti turi teisę: 

7.1. Universiteto rektorius; 

7.2. Universiteto taryba; 

7.3. ne mažiau kaip vienas penktadalis Universiteto senato narių. 

8. Kandidatas į Rektoriaus emerito vardą turi pateikti šiuos dokumentus: 

8.1. sutikimą dalyvauti kandidatūros svarstyme; 



8.2. gyvenimo aprašymą; 

8.3. mokslui arba menui svarbiausių darbų sąrašą, patvirtintą Universiteto mokslą kuruojančio 

prorektoriaus; 

8.4. pažymą apie darbo stažą, numatytą šių nuostatų 6.4 punkte, Universitete; 

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

Rektoriaus emerito vardo suteikimo; 

9. Senatui nusprendus nesuteikti Rektoriaus emerito vardo, asmuo dėl šio vardo suteikimo 

pakartotinai gali būti teikiamas Senatui ne anksčiau kaip po vienerių metų.  

 

III. REKTORIAUS EMERITO PAREIGOS IR DALYVAVIMAS                             

UNIVERSITETO VEIKLOJE 

10. Rektorius emeritas gali dalyvauti Universiteto mokslinėje, pedagoginėje ir visuomeninėje 

veikloje: 

10.1. rašyti mokslinius straipsnius, monografijas, vadovėlius, pranešimus, recenzijas ir kitus 

mokslinius darbus su Universiteto prieskyra; 

10.2. konsultuoti Universiteto mokslininkus, dėstytojus, doktorantus ir kitų pakopų studentus; 

10.3. patariamojo balso teise dalyvauti Senato, rektorato, fakultetų tarybų ir jų komisijų 

posėdžiuose; 

10.4. naudotis Universiteto biblioteka, naudoti adresą Universiteto elektroninio pašto sistemoje.  

11. Universitetas pagal galimybes sudaro sąlygas Rektoriui emeritui naudotis būtinomis 

patalpomis ir priemonėmis mokslinėms paskaitoms skaityti, Universiteto mokslininkams ir 

dėstytojams ir studentams konsultuoti, doktorantūros studijų procese dalyvauti.  

12. Rektoriaus emerito pareigos: 

12.1. garsinti Universiteto vardą ir jo mokslinius pasiekimus;  

12.2. parengtų mokslinių publikacijų prieskyroje nurodyti Universitetą;  

12.2. atlikti atskirus sutartus Universiteto rektoriaus pavedimus; 

12.3. laikytis Universiteto akademinės etikos kodekso. 

 

IV. REKTORIAUS EMERITO IŠMOKA 

13. Rektoriui emeritui mokama Universiteto tarybos nustatyto dydžio Rektoriaus emerito 

mėnesinė išmoka, kuri gali būti kiekvienais kalendoriniais metais koreguojama priklausomai nuo 

Universiteto finansinės būklės. 

14. Rektoriui emeritui mėnesinė išmoka pradedama mokėti nuo kito, po Rektoriaus emerito vardo 

suteikimo, mėnesio pirmos dienos.  

15. Jeigu asmuo, kuriam yra mokama Rektoriaus emerito išmoka, sudaro darbo sutartį su 

Universitetu, kitu juridiniu arba fiziniu asmeniu, rektoriaus emerito išmokos mokėjimas laikinai, 

kol darbo sutartis galioja, sustabdomas.  



16. Rektorius emeritas gali atsisakyti Rektoriaus emerito išmokos. Atsisakymas turi būti raštiškas.  

17. Rektoriaus emerito išmoka už praėjusį mėnesį pervedama einamojo mėnesio darbo 

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

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18. Rektoriaus emerito vardo suteikimo garbės raštas įteikiamas Senato posėdyje. Jį pasirašo 

Universiteto rektorius, Senato pirmininkas ir Universiteto tarybos pirmininkas. 

19. Rektoriaus emerito vardas Senato nutarimu gali būti panaikintas: 

20.1. Senatas turi teisę už Universiteto vardo žeminimą ar Universiteto etikos kodekso pažeidimus 

nutarimą dėl Rektoriaus emerito vardo suteikimo konkrečiam asmeniui pripažinti netekusiu galios. 

Nuo tokio nutarimo priėmimo dienos asmuo netenka teisės į mėnesinę Rektoriaus emerito išmoką. 

Asmuo, Senato nutarimu netekęs Rektoriaus emerito vardo, nuo nutarimo įsigaliojimo datos 

netenka teisių, numatytų šių nuostatų III skyriuje.  Asmuo netenka Rektoriaus emerito vardo, jei 

slaptu balsavimu esant kvorumui tam pritaria ne mažiau kaip du trečdaliai Senato narių;   

20.2. paties asmens prašymu.  

21. Tarp Rektorių emeritų ir Universiteto kylančius ginčus nagrinėja Universiteto akademinės 

etikos komisija.  

22. Rektoriaus emerito vardo suteikimo dokumentai tvarkomi ir saugomi Universiteto dokumentų 

valdymo procedūrose nustatyta tvarka.  

23. Šie nuostatai tvirtinami, keičiami ar papildomi Senato nutarimu.  

24. Šie nuostatai galioja tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams ir gali būti 

keičiami Universiteto nustatyta tvarka.  

 

 

 

 

 

 

 

 


