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KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
PROFESORIŲ EMERITŲ KLUBO NUOSTATAI
(Klaipėda, 2014 02 19)
Iniciatyvinė KU profesorių grupė, vadovaudamasi Lietuvos respublikos aukštojo mokslo ir studijų
įstatymo (2009 04 30, Nr. XI-22) 20 str. 4 punktu, 21 str. 2 skirsnio 6 punktu, 53 ir 63 straipsnių 1,
2, 3 punktais, Klaipėdos universiteto Statuto (2012 10 17 , Nr. XI-2308) II skirsnio 6 punktu, VI
skyriaus 82, 82, 83 punktais steigia KU profesorių emeritų klubą „Emeritas“.

1.STRAIPSNIS. BENDRIEJI NUOSTATAI

1.1.KU profesorių emeritų klubas „Emeritas“ (toliau – Klubas) yra nepolitinė organizacija,
vienijanti KU profesorius emeritus, veikiančius akademinės kultūros, švietimo, mokslo ir meno
srityse, palaikančius Lietuvos akademinio gyvenimo, tautos ir valstybės, kaip aukštos
humanitarinės kultūros ir demokratijos buvimo pamatą, norinčius prisidėti prie visuomenės
pozityvios raidos.
1.2. Savo veikloje Klubas vadovaujasi Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucija, LR Aukštojo
mokslo ir studijų įstatymu, Klaipėdos universiteto Statutu.
1.3. Klubas yra pelno nesiekianti organizacija, steigiama neribotam laikui.
1.4.Klubas pradeda oficialiai veikti, jo nuostatus patvirtinus KU Senate.
1.5. Klubo buveinės adresas: Klaipėdos universitetas, Herkaus Manto g. 84, LT-29924 Klaipėda
2.

STRAIPSNIS. PAGRINDINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1. Prisidėti prie KU, miesto bei regiono akademinio, visuomeninio bei kultūrinio gyvenimo.
Ugdyti universiteto tradicijas, akademinę kultūrą, dvasingumą, esant reikalui prisidėti prie
įvairių renginių (mokslinių konferencijų, šventinių minėjimų ir pan.) rengimo. Aktyviai
dalyvauti universiteto moksliniame bei meniniame gyvenime.
2.2. Prisidėti prie pilietiškumo ir tautinės savimonės ugdymo; propaguoti lietuvių kultūros,
papročių, tradicijų, kalbos savitumo reikšmingumą.
2.2. Prisidėti prie tarptautinės humanistinės ir demokratinės patirties pažinimo sklaidos.
3.STRAIPSNIS. KLUBO VEIKLOS FORMOS

3.1. Apskrito stalo diskusijos, seminarai, minėjimai, tikslinės išvykos, mokslo ir meno tyrimai,
mokslo žinių, meno žanrų propaganda ir pan.
3.2. Bendradarbiavimas su analogiškais akademinių ir visuomeninių institucijų klubais.
3.3. Ryšių su mokslo, kultūros, švietimo organizacijomis palaikymas.
3.4. Esant reikalui pareiškimų, deklaracijų, kreipimusį ir pan. į atitinkamas organizacijas rengimas.

4. STRAIPSNIS. KLUBO VALDYMAS

4.1. Klubas rengia narių posėdžius, kuriam vadovauja Klubo pirmininkas.
Jam nesant posėdžio dalyviai išsirenka posėdžio pirmininką.
4.2. Klubo pirmininkas – vienasmenis valdymo organas – renkamas vieneriems metams (renka
Klubo nariai) slaptu arba atviru balsavimu. Posėdžių eigą protokoluoja sekretorius (renka Klubo
nariai, pasiūlius Pirmininkui).
4.3. Klubas posėdžiams renkasi ne rečiau kaip kartą per metų ketvirtį. Esant reikalui Klubo nariai
gali
rinktis ir dažniau. Į posėdžius kviečia Klubo pirmininkas arba jo įgaliotas Sekretorius.
4.4. Klubo posėdžių protokolus ir raštus pasirašo pirmininkas ir sekretorius.
4.5. Klubo narių įgalioti pirmininkas ir sekretorius, gali pasirašyti dokumentus, siunčiamus KU
vadovams ar kitoms organizacijoms. Visus kitus dokumentus (pareiškimus, deklaracijas,
kreipimusis ir pan.) pasirašo visi klubo nariai.
5.STRAIPSNIS. KLUBO NARIAI
5.1. Klubo nariais gali būti profesoriai emeritai, pripažįstantys Klubo įstatus. Minimalus klubo
narių skaičius yra 5 (penki).
5.2. Klubo nariais gali tapti profesoriai emeritai, jei už jų priėmimą posėdyje balsuoja ne mažiau 2/3
Klubo narių.
5.3. Išimties tvarka Klubo nariais gali tapti ir universitetui nusipelnę profesoriai bei docentai, jei
už juos balsuoja ne mažiau 2/3 Klubo narių.
6.STRAIPSNIS. KLUBO IR JOS NARIŲ TEISĖS

6.1. Klubas ir jo nariai gali naudotis visomis universiteto Statute ir kituose dokumentuose
numatytomis profesoriaus emerito teisėmis.
6.2. Klubo nariai turi teisę bet kada atsisakyti Klubo narystės. Likus mažiau kaip 5 (penkiems)
Klubo
nariams, Klubas nustoja egzistuoti. Pirmininkas apie tai informuoja Senatą.

