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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO REKTORIAUS EMERITO IR
PROFESORIAUS EMERITO VARDŲ SUTEIKIMO NUOSTATAI
1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau Universiteto) garbės vardus teikia Universiteto
Senatas (toliau – Senatas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Mokslo
ir studijų įstat ymo (2009-04-30, Nr. XI-242) 21 straipsnio 2 dalies 6 punktu , 63
straipsniu ir Universiteto statuto 2 skyriaus antro skirsnio 37 dalies 6 punktu, 2
skyriaus antro skirsnio trečio skirsnio 54 dalimi, dėl rektoriaus emerito statuso
suteikimo ir 5 skyriaus 7 skirsnio 146 ir 149 dalimis dėl profesoriaus emerito vardo suteikimo.
2. Rektoriaus emerito vardo suteikimo nuostatai
2.1. Už nuopelnus Universitetui, jo plėtrai ir Lietuvos Respublikai baigusiam kadenciją
Universiteto Rektoriui, Senatas gali suteikti Universiteto Rektoriaus emerito vardą (toliau –
Rektorius emeritas).
2.2. Universiteto Rektoriui emeritui suteikiama teisė dalyvauti Universiteto valdymo, studijų ir
mokslo bei praktikos veikloje.
2.3. Nutraukus darbo sutartį Rektoriui emeritui mokama Universiteto Senato nustatyto dydžio
Rektoriaus emerito mėnesinė išmoka.
2.4. Pretendentą Rektoriaus emerito vardui suteikti Rektoriaus teikimu svarsto ir sprendimą dėl
Rektoriaus emerito vardo suteikimo priima Senatas.
2.5. Rektoriaus emerito diplomas įteikiamas kitame Senato posėdyje. Jį pasirašo Universiteto
rektorius, Senato pirmininkas ir Universiteto Tarybos pirmininkas.

3. Profesoriaus emerito vardo suteikimo nuostatai
3.1. Už nuopelnus Universitetui, jo plėtrai ir Lietuvos Respublikai vyresniems kaip 65 metų
Universiteto profesoriams, be pertraukų Universitete ėjusiems profesoriaus pareigas daugiau
kaip 15 metų, ne mažiau kaip 20 metų aktyviai dirbusiems pedagoginį ir mokslinį darbą, Senatas
gali suteikti Universiteto profesoriaus emerito (toliau – profesorius emeritas) vardą. Profesoriui
emeritui Senato nustatyta tvarka suteikiama galimybė dalyvauti studijų, mokslo ir praktikos
veikloje.
3.2. Profesoriaus emerito vardas suteikiamas profesoriui, vertinant jo:
3.2.1. Nepriekaištingą akademinę, profesinę ir pilietinę reputaciją.
3.2.2. Labai kvalifikuotą, reiklią, visapusiškai teigiamai vertinamą pedagoginę veiklą:
3.2.2.1. įgyvendintas studijų programas (modulius), dalyko studijų ar egzamino metodikos
atnaujinimą ir tobulinimą;
3.2.2.2. recenzuotų Universiteto mokymo knygų bei vadovėlių ir bendrųjų aukštųjų mokyklų
vadovėlių, turinčių aukštųjų mokyklų bendrųjų vadovėlių leidybos komisijos žymą, rengimą ir
išleidimą;
3.2.2.3. pirmosios ir antrosios pakopų, vientisųjų ir podiplominių studijų struktūros plėtotę;
3.2.2.4. dalyvavimą Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studijų programų (modulių)
ekspertizėje.
3.2.3. Nuoseklią ir produktyvią mokslinę veiklą:
3.2.3.1. mokslininkų rengimą, sukurtą mokslinę mokyklą;

3.2.3.2. ilgametę mokslinę studiją, mokslinių tyrimų krypčių formavimą ir vadovavimą joms;
3.2.3.3. mokslinių tyrimų rezultatų skelbimą tarptautiniu mastu vertinamuose leidiniuose,
tarptautiniuose renginiuose, recenzuotose monografijose;
3.2.3.4. dalyvavimą mokslinių programų ekspertizėje;
3.2.3.5. dalyvavimą tarptautinį pripažinimą turinčių mokslo leidinių (žurnalų, mokslo darbų
rinkinių, monografijų ir kt.) leidyboje.
3.3. Suteikiant profesoriaus emerito vardą atsižvelgiama ir į kitus visuotinai pripažintus
kandidato nuopelnus plėtojant studijas, mokslą ir profesinę veiklą:
3.3.1. suteiktas nacionalines ir tarptautines premijas, kitus nuopelnus;
3.3.2. kūrybingą, produktyvią, visuomenės pripažintą profesinę veiklą;
3.3.3. Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių ir kitų Lietuvos Respublikos norminių aktų
rengimą;
3.3.4.organizacinį darbą vadovaujant Universitetui, Universiteto Senatui, o taip pat Universiteto
padaliniams, profesiniams specialybių susivienijimams, tarptautinėms struktūroms.
3.4. Universiteto profesoriui emeritui suteikiama teisė dalyvauti pagrindinio padalinio, kuriame
profesorius emeritas dirbo, studijų ir mokslo veikloje; gali būti sudaroma galimybė dalyvauti
atitinkamo padalinio profesijos veikloje: konsiliumuose, konsultacijose, klinikinėse
konferencijose, gamybiniuose pasitarimuose.
3.5. Profesoriui emeritui mokama Universiteto Senato nustatyto dydžio profesoriaus emerito
mėnesinė išmoka, kuri gali būti kiekvienais kalendoriniais metais koreguojama priklausomai nuo
Universiteto finansinės būklės.
3.6. Profesorių emeritų skaičių rektoriaus teikimu nustato ir vardus suteikia Universiteto Senatas.
3.7. Rektorius Fakultetų ir Mokslo institutų taryboms praneša apie galimybę siūlyti kandidatus
Universiteto profesoriaus emerito vardui gauti ir sudaro komisiją iš Universiteto darbuotojų ir
studentų profesoriaus emerito vardo kandidatūroms svarstyti.
3.8. Per mėnesį nuo Rektoriaus kvietimo Fakultetų ar Mokslo institutų tarybos pateikdamos
motyvaciją rekomenduoja kandidatus profesoriaus emerito vardui gauti.
3.9. Komisijos nariai, susipažinę su Fakultetų ar Mokslo institutų tarybos rekomendacija,
publikacijų sąrašu iš Universiteto bibliotekos bibliografijos skyriaus; dokumentais,
patvirtinančiais kandidato pedagoginę, mokslinę ir praktikos veiklą (iš Universiteto personalo ir
socialinių reikalų skyriaus, Studijų centro, Podiplominių studijų centro, Mokslo centro, sveikatos
priežiūros įstaigos, mokslo instituto, klinikų) ir atsižvelgdami į šios tvarkos 3.2. ir 3.3. punkto
reikalavimus teikia rektoriui kandidatą (-us) Universiteto profesoriaus emerito vardui gauti.
3.10. Senate svarstomas profesoriaus emerito vardo suteikimas tik gavus pretendento sutikimą
gavus profesoriaus emerito vardą nutraukti darbo sutartį su Universitetu, jeigu tokia yra sudaryta,
3.11. Pretendentą profesoriaus emerito vardui suteikti Rektoriaus teikimu svarsto ir sprendimą
dėl profesoriaus emerito vardo suteikimo priima Senatas.
3.12. Universiteto profesoriaus emerito diplomas įteikiamas kitame Senato posėdyje. Jį pasirašo
Universiteto rektorius, Senato pirmininkas ir Universiteto Tarybos pirmininkas.
4. Baigiamosios nuostatos
4.1. Senatas gali suteikti tik Rektoriaus emerito arba tik profesoriaus emerito vardą. Pretendentas
gali pasirinkti kurio emerito vardo jis/ji siekia.

