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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

PEDAGOGINIŲ IR GARBĖS VARDŲ SUTEIKIMO NUOSTATAI 

 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universiteto) pedagoginių ir garbės vardų 

suteikimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato pedagoginių ir Universiteto garbės vardų suteikimo reikalavimus 

bei suteikimo tvarką. 

2. Šie Nuostatai priimti vadovaujantis šiais teisės aktais: 

2.1. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas); 

2.2. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statutu (toliau – Universiteto statutas). 

3. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos: 

3.1. Universiteto pedagoginis vardas – Universiteto profesoriaus ir docento pedagoginis vardas. 

3.2. Universiteto garbės vardas – Universiteto Garbės daktaro, Mecenato, Universiteto Rektoriaus 

emerito, Universiteto profesoriaus emerito vardai. 

3.3. Pretendentas – asmuo pretenduojantis gauti Universiteto pedagoginį vardą arba Universiteto 
garbės vardą. 

3.4. Rektorius emeritas – už ypatingus nuopelnus Universitetui, jo plėtrai, mokslui ar menui ar 
Lietuvos Respublikai, baigusiam kadenciją Universiteto rektoriui suteikiamas garbės vardas. 

3.5. Profesorius emeritas – už ypatingus nuopelnus Universitetui, jo plėtrai, mokslui ar menui ar 

Lietuvos Respublikai Universiteto profesoriams suteikiamas garbės vardas. 

4. Šie Nuostatai netaikomi reikalavimams profesoriaus ir docento pareigoms užimti. Profesoriaus ir 

docento pareigos užimamos Universiteto senato nutarimu patvirtinta Dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms 

eiti konkursų organizavimo ir atestavimo tvarka. 

5. Universiteto pedagoginius, Universiteto garbės vardus, Rektoriaus emerito ir profesoriaus emerito 

vardą suteikia Universiteto senatas (toliau – Senatas). 

 
 

II SKYRIUS 

UNIVERSITETO PEDAGOGINIŲ VARDŲ SUTEIKIMO TVARKA 

 

6. Universiteto pedagoginis vardas gali būti suteikiamas: 

6.1. dėstytojams, atitinkantiems šiuos reikalavimus: 

6.1.1. turintiems mokslo laipsnį; 

6.1.2. dirbantiems Universitete ne mažesniu kaip 0,25 etato krūviu; 

6.1.3. laimėjusiems konkursą antrajai profesoriaus ar docento kadencijai; Universiteto pedagoginis 

vardas gali būti suteiktas nesibaigus pirmajai kadencijai, jei dėstytojas anksčiau laiko įvykdė profesoriaus ar 

docento pareigoms per kadenciją numatytus kvalifikacinius reikalavimus, bet ne anksčiau kaip po trejų metų, kai 

yra išrinktas ir eina šias pareigas. 
6.2. mokslininkams, atitinkantiems šiuos reikalavimus: 

6.2.1. dirbantiems Universitete ne mažesniu kaip 0,25 etato krūviu; 

6.2.2. laimėjusiems konkursą antrajai vyriausiojo mokslo darbuotojo ar vyresniojo mokslo 

darbuotojo kadencijai; 

6.2.3. į docento pedagoginį vardą gali pretenduoti vyriausiasis arba vyresnysis mokslo darbuotojas: 
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6.2.3.1. parengęs (vadovavęs bakalaurantams, magistrantams arba doktorantams, kurių darbai buvo 

sėkmingai apginti) ne mažiau kaip 9 bakalaurus ar magistrus arba 3 mokslų daktarus, arba atitinkamai parengęs 

mokslo daktarų ir / ar bakalaurų arba magistrų pagal proporciją - 1 mokslų daktaras atitinka 3 bakalaurus arba 

magistrus; 

6.2.3.2. recenzavęs ne mažiau kaip 9 bakalaurų ar magistrų baigiamuosius darbus arba 3 mokslo 

disertacijas doktorantūros mokslo krypties komitete. 

6.2.4. į profesoriaus pedagoginį vardą gali pretenduoti vyriausiasis mokslo darbuotojas, parengęs 

(vadovavęs doktorantams, kurių darbai buvo sėkmingai apginti) ne mažiau kaip 5 mokslų daktarus. 

7. Pretendentas Universiteto rektoriui pateikia šiuos dokumentus: 

7.1. prašymą suteikti Universiteto pedagoginį vardą, nurodant, kokio Universiteto pedagoginio vardo 

ir kurioje mokslo srityje siekiama; 

7.2. mokslo laipsnio diplomo ir turimo pedagoginio vardo atestato kopijas; 

7.3. užpildytą Senato 2011 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 9-06 patvirtintą Universiteto dėstytojų ir 

mokslo darbuotojų atestacijos kortelę; 

7.4. publikuotų darbų sąrašą; 

7.5. Universiteto personalo tarnybos išduotą pažymą apie pedagoginio darbo Universitete stažą. 

Pažyma išduodama per septynias darbo dienas nuo prašymo dėl tokios pažymos išdavimo pateikimo; 

7.6. Universiteto personalo tarnybos išduotą pažymą apie per kadenciją Universitete skaitytus 

paskaitų kursus. Pažyma išduodama per septynias darbo dienas nuo prašymo dėl tokios pažymos išdavimo 

pateikimo; 

7.7. padalinio vadovo (arba fakulteto dekano, jei gauti Universiteto pedagoginį vardą pretenduoja 

katedros ar klinikos vadovas), kuriame pretendentas eina docento ar profesoriaus pareigas, atsiliepimą – 

rekomendaciją apie jo pedagoginę ir mokslinę veiklą; 

7.8. gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą (Curriculum vitae). 

8. Senato Mokslininkų ir dėstytojų atestacijos komisija įvertina pretendento pateiktus dokumentus ir 

ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šių Nuostatų 7 punkte nurodytų dokumentų pateikimo Universiteto rektoriui 

dienos pateikia išvadas Universiteto rektoriui. 

9. Pretendentus pedagoginiam vardui suteikti Universiteto rektoriaus teikimu svarsto ir nutarimą dėl 

pedagoginio vardo suteikimo priima Senatas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šių Nuostatų 7 punkte nurodytų 

dokumentų pateikimo Universiteto rektoriui dienos (į šį laikotarpį nėra įskaitomi liepos ir rugpjūčio mėnesiai). 

10. Jeigu Senatas nutaria Universiteto pedagoginio vardo nesuteikti, pretendentas pakartotinai su 

tokiu prašymu į Universiteto rektorių gali kreiptis ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo nutarimo atsisakyti 

suteikti pedagoginį vardą priėmimo dienos. 

11. Senatui priėmus nutarimą suteikti Universiteto pedagoginį vardą, Universiteto Mokslo centras 

Universiteto vardu parengia Universiteto rektoriaus patvirtinto pavyzdžio Universiteto pedagoginio vardo atestatą. 

Universiteto pedagoginio vardo atestatą pasirašo Universiteto rektorius, Senato pirmininkas ir Universiteto 

Tarybos pirmininkas. Išrašytą Universiteto pedagoginio vardo atestatą Mokslo centras registruoja specialiuose 

atskiruose registravimo žurnaluose. 

12. Profesoriaus ar docento įregistruotas Universiteto pedagoginio vardo atestatas kartu su auksiniu 

Universiteto profesoriaus ar sidabriniu Universiteto docento ženkleliu įteikiamas Senato posėdyje. 

13. Universiteto pedagoginio vardo suteikimo byla saugoma vadovaujantis Universiteto Dokumentų 

valdymo procedūra. Universiteto pedagoginio vardo suteikimo byloje turi būti šie dokumentai: 
13.1. dokumentai, nurodyti šių Nuostatų 7 punkte; 

13.2. Senato posėdžio balsavimo protokolo išrašas; 

13.3. Senato nutarimas suteikti pedagoginį vardą; 

13.4. įregistruoto pedagoginio vardo atestato kopija. 

14. Universiteto Mokslo centras tvarko griežtą Universiteto pedagoginio vardo atestatų išdavimo 

apskaitą. Atestatų blankai, jų apskaitos knygos ir dokumentai, kuriais remiantis blankai gauti ir išduoti, atestatų 

registravimo žurnalai saugomi kaip saugieji dokumento blankai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

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

nutarimą dėl Universiteto pedagoginio vardo suteikimo konkrečiam asmeniui pripažinti netekusiu galios. 
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III  SKYRIUS 

UNIVERSITETO MECENATO IR GARBĖS DAKTARO VARDO SUTEIKIMO TVARKA 
 

 
piliečiams: 

16 Universiteto Mecenato vardas gali būti suteikiamas Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių 

 
16.1. palaikantiems ryšį su Universitetu bei besirūpinantiems jo studijų ir mokslo plėtra; 

16.2. teikiantiems (teikusiems) Universitetui reikšmingą materialinę pagalbą (aparatūra, įrengimais, 

nauja mokslo literatūra, reagentais ir kitokiomis priemonėmis) arba materialiai remiantiems (rėmusiems) 

Universiteto darbuotojų stažuotes kitose šalyse. 

17. Universiteto Garbės daktaro vardas suteikiamas Lietuvos Respublikos bei kitų valstybių 

piliečiams – iškiliems mokslininkams ar visuomenės veikėjams: 

17.1. Garbės daktaro vardas suteikiamas mokslininkams už ilgalaikį bei pastovų (nuolatinį) 

bendradarbiavimą su Universitetu: 

17.1.1. pretendentas į Garbės daktaro vardą turi būti nusipelnęs (pasižymėjęs) vienos ar kelių mokslo 

krypčių veiklose; 

17.1.2. garsina (garsino) Universiteto ir Lietuvos vardą pasaulyje, prisidėjo prie Universiteto 

strategijos įgyvendinimo, mokslo ir studijų plėtojimo; 

17.1.3. publikuoja bendrus su Universiteto mokslininkais mokslo straipsnius pripažintuose mokslo 

leidiniuose, taip pat monografijas, vadovėlius ir kitus autorinius darbus, susijusius su Universitete vykdomu 

moksliniu darbu ir studijomis; 

17.1.4. dalyvauja (dalyvavo) Universiteto mokslininkų rengimo procese, įtraukdamas juos į 

tarptautinių mokslo projektų ir forumų veiklą; 

17.1.5. pretendentas turi turėti ne mažesnį kaip 20 metų mokslinio arba pedagoginio darbo stažą, 

sukūręs mokslinės ar pedagoginės minties mokyklą, parengęs mokslo daktarų, kurie savarankiškai ir sėkmingai 

tęsia pretendento pradėtą veiklą. 

17.2. Visuomenės veikėjams Garbės daktaro vardas suteikiamas už Universitete atliekamos mokslo, 

studijų, klinikinės ir kitos veiklos sklaidą bei garsinimą Lietuvoje, Europos šalyse ir pasaulyje, jų valdžios 

struktūrose bei mokslo ir studijų institucijose: 

17.2.1. už nuopelnus Lietuvos valstybei ir Universitetui; 

17.2.2. pasižymėjusiems visuomeniniame gyvenime, tarnaujant demokratijai ir humanizmo pažangai 

bei reikšmingai prisidėjusiems prie Universiteto plėtros ir pažangos didinimo. 

18. Fakultetų ar Mokslo institutų tarybos pateikdamos motyvaciją teikia Rektoratui svarstyti 

pretendentus Universiteto Mecenato arba Garbės daktaro vardui gauti. 

19. Rektoratas įvertina pretendentus ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pretendentų dokumentų 

pateikimo dienos teikia išvadas Rektoriui. 

20. Pretendentus Universiteto Mecenato arba Garbės daktaro vardui suteikti teikia Rektorius, svarsto 

Senato Mokslininkų ir dėstytojų atestacijos komisija, kuri pateikia savo išvadas, o nutarimą dėl Universiteto 

Mecenato arba Garbės daktaro vardų suteikimo priima Senatas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo kandidatūrų 

pateikimo dienos (į šį laikotarpį nėra įskaitomi liepos ir rugpjūčio mėnesiai). 

21. Diplomas ir ženklas Universiteto Mecenatui arba diplomas, medalis ir toga Universiteto Garbės 

daktarui įteikiamas per iškilmingą Universiteto Senato posėdį. 

22. Universiteto Mecenato arba Garbės daktaro vardas gali būti suteikiamas asmeniui, pristatytam 

anksčiau, bet negavusiam šio vardo. Pristatyti garbės vardui gauti esant toms pačioms aplinkybėms galima ne 

daugiau kaip du kartus. Pakartotinai pristatoma ir svarstoma taip pat, kaip ir pirmą kartą. 

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

nutarimą dėl Universiteto Mecenato ar Garbės daktaro vardo suteikimo konkrečiam asmeniui pripažinti netekusiu 

galios. 

24. Mecenato ir garbės daktaro vardų suteikimo dokumentai tvarkomi ir saugomi Universiteto 

dokumentų valdymo procedūros nustatyta tvarka. 
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IV  SKYRIUS 

REKTORIAUS EMERITO VARDO SUTEIKIMO TVARKA 

 

25. Rektoriaus emerito vardas gali būti suteikiamas už ypatingus nuopelnus Universitetui, jo plėtrai, 

mokslui ar Lietuvos Respublikai, baigusiam kadenciją Universiteto rektoriui. 

26. Pateikti Senatui pretendentą Rektoriaus emerito vardui suteikti turi teisę Universiteto rektorius 

arba ne mažiau kaip ketvirtadalis Senato narių. Rektoriaus emerito vardo suteikimą svarsto ir nutarimą dėl 

Rektoriaus emerito vardo suteikimo priima Senatas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo garbės vardo suteikimo 

procedūros inicijavimo. 

27. Rektoriaus emerito diplomas įteikiamas kitame Senato posėdyje. Jį pasirašo Universiteto 

rektorius, Senato pirmininkas ir Universiteto Tarybos pirmininkas. 

28. Rektorius emeritas turi teisę dalyvauti Universiteto valdymo, studijų ir mokslo bei praktikos 
veikloje. 

29. Rektoriui emeritui mokama Universiteto Tarybos nustatyto dydžio Rektoriaus emerito mėnesinė 

išmoka, kuri gali būti kiekvienais kalendoriniais metais koreguojama priklausomai nuo Universiteto finansinės 

būklės. 

30. 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. 

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

valdymo procedūros nustatyta tvarka. 

 
 

V SKYRIUS 

PROFESORIAUS EMERITO VARDO SUTEIKIMO TVARKA 

 

32. Už ypatingus nuopelnus Universitetui, jo plėtrai, mokslui ar Lietuvos Respublikai gali būti 

suteikiamas profesoriaus emerito vardas Universiteto profesoriams, jei šie: 
32.1. yra vyresni kaip 65 metų; 

32.2. be pertraukų Universitete ėjo profesoriaus pareigas daugiau kaip penkiolika metų; 

32.3. ne mažiau kaip dvidešimt metų aktyviai dirbo pedagoginį ir mokslinį darbą. 

33. Vertinant pedagoginį ir mokslinį darbą yra atsižvelgiama į: 

33.1. nepriekaištingą akademinę, profesinę ir pilietinę reputaciją; 

33.2. labai kvalifikuotą, reiklią, visapusiškai teigiamai vertinamą pedagoginę veiklą: 

33.2.1. įgyvendintas studijų programas (modulius), dalyko studijų ar egzamino metodikos 

atnaujinimą ir tobulinimą; 

33.2.2. recenzuotų Universiteto mokymo knygų bei vadovėlių ir bendrųjų aukštųjų mokyklų 

vadovėlių, turinčių aukštųjų mokyklų bendrųjų vadovėlių leidybos komisijos žymą, rengimą ir išleidimą; 

33.2.3. pirmosios ir antrosios pakopų, vientisųjų ir podiplominių studijų struktūros plėtotę; 

33.2.4. dalyvavimą Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studijų programų (modulių) 

ekspertizėje.  
33.3. nuoseklią ir produktyvią mokslinę veiklą: 

33.3.1. mokslininkų rengimą, sukurtą mokslinę mokyklą; 

33.3.2. ilgametę mokslinę studiją, mokslinių tyrimų krypčių formavimą ir vadovavimą joms; 

33.3.3. mokslinių tyrimų rezultatų skelbimą tarptautiniu mastu vertinamuose leidiniuose, 

tarptautiniuose renginiuose, recenzuotose monografijose; 

33.3.4. dalyvavimą mokslinių programų ekspertizėje; 

33.3.5. dalyvavimą tarptautinį pripažinimą turinčių mokslo leidinių (žurnalų, mokslo darbų rinkinių, 

monografijų ir kt.) leidyboje. 

33.4. suteiktas nacionalines ir tarptautines premijas, kitus nuopelnus; 

33.5. kūrybingą, produktyvią, visuomenės pripažintą profesinę veiklą; 

33.6. Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių ir kitų Lietuvos Respublikos norminių aktų 

rengimą; 

33.7. organizacinį darbą vadovaujant Universitetui, Senatui, taip pat Universiteto padaliniams, 
profesiniams specialybių susivienijimams, tarptautinėms struktūroms. 



5  

34. Profesoriaus emerito vardas gali būti suteiktas išėjusiems į pensiją profesoriams, neturintiems 

darbo sutarčių su Universitetu bei atitinkantiems Nuostatų 32 punkte numatytus reikalavimus. 
35. Profesorius emeritas turi teisę dalyvauti Universiteto valdymo, studijų ir mokslo bei praktikos 

veikloje.  

36. Pateikti pretendentus Senatui profesoriaus emerito vardo suteikimui turi teisę: 

36.1. Universiteto Rektorius; 

36.2. Universiteto Taryba; 

36.3. ne mažiau kaip ¼ Senato narių; 

36.4. fakultetų ir mokslo institutų tarybos. 

37. Profesorių emeritų skaičių einamiesiems metams Universiteto rektoriaus teikimu nustato 

Universiteto Senatas. 

38. Universiteto rektorius ne vėliau kaip per mėnesį nuo Senato sprendimo dėl Profesorių emeritų 

skaičiaus: 

38.1. šių Nuostatų 36 punkte nustatytiems subjektams praneša apie galimybę siūlyti pretendentus 
Universiteto profesoriaus emerito vardui gauti; 

39. Per mėnesį nuo Universiteto rektoriaus pranešimo, šių Nuostatų 36 punkte nurodyti subjektai 

pateikdami motyvaciją rekomenduoja pretendentus Profesoriaus emerito vardui gauti. 

40. Senato Mokslininkų ir dėstytojų atestacijos komisija, išnagrinėjusi Universiteto tarybos, Senato, 

Universiteto rektoriaus ar fakultetų ar mokslo institutų tarybos pasiūlymus, publikacijų sąrašą 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 įvertinusi pretendento atitikimą šių Nuostatų 32 

punkte nustatytiems reikalavimams priima sprendimą dėl pretendento teikimo Universiteto rektoriui Universiteto 

profesoriaus emerito vardui gauti. 

41. Senate svarstomas profesoriaus emerito vardo suteikiamas tik gavus pretendento sutikimą gauti 

Profesoriaus emerito vardą ir nutraukti darbo sutartį su Universitetu, jeigu tokia yra sudaryta. 

42. Profesoriaus emerito vardas suteikiamas Universiteto rektoriaus teikimu, apsvarsčius Senato 

Mokslininkų ir dėstytojų atestacijos komisijoje ir šiai pateikus savo išvadas, Senato nutarimu ne vėliau kaip per 

tris mėnesius nuo Profesoriaus emerito garbės vardo suteikimo procedūros inicijavimo. 

43. Profesoriaus emerito diplomas įteikiamas asmeniui kitame Senato posėdyje. Jį pasirašo 

Universiteto Rektorius, Senato pirmininkas ir Universiteto Tarybos pirmininkas. 

44. Profesoriui emeritui sudaromos sąlygos dalyvauti Universiteto mokslinėje ir kitoje veikloje tokia 

pačia tvarka kaip ir kitiems Universitete dirbantiems dėstytojams ar mokslininkams. 

45. Profesoriui emeritui mokama Universiteto Tarybos nustatyto dydžio profesoriaus emerito 

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

finansinės būklės. 

46. Jeigu asmuo, kuriam yra mokama profesoriaus emerito išmoka, sudaro darbo sutartį su 

Universitetu, profesoriaus emerito išmokos mokėjimas yra laikinai, iki kol darbo sutartis bus nutraukta, 

sustabdomas. Jeigu asmuo, kuriam mokama Profesoriaus emerito išmoka, darbo sutartį su Universitetu sudaro ne 

nuo atitinkamo mėnesio pradžios, jam išmokama Profesoriaus emerito išmoka proporcinga to mėnesio dienų, 

kuriomis Profesorius emeritas dar nebuvo sudaręs darbo sutarties su Universitetu, skaičiui. 

47. Profesorius emeritas gali bet kada atsisakyti profesoriaus emerito išmokos. Toks atsisakymas turi 

būti raštiškas. 

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

nutarimą dėl profesoriaus emerito vardo suteikimo konkrečiam asmeniui pripažinti netekusiu galios. Nuo tokio 

nutarimo priėmimo dienos asmuo netenka teisės į mėnesinę profesoriaus emerito išmoką. 

49. Jeigu Senatas nutaria profesoriaus emerito vardo nesuteikti, pretendentas dėl šio vardo suteikimo 

pakartotinai gali būti teikiamas ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo nutarimo atsisakyti suteikti profesoriaus 

emerito vardą priėmimo dienos. 

50. Senatas gali suteikti tik Rektoriaus emerito arba tik profesoriaus emerito vardą. Pretendentas gali 

pasirinkti, kurio emerito vardo jis/ji pageidauja. 

51. Profesoriaus emerito vardo suteikimo dokumentai tvarkomi ir saugomi Universiteto dokumentų 

valdymo procedūros nustatyta tvarka. 
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VI  SKYRIUS 

VIZITUOJANČIO PROFESORIAUS STATUSO SUTEIKIMO TVARKA 

 
52. Vizituojantis profesorius – tai akademinėje bendruomenėje pripažintas asmuo, savo veiklos 

institucijoje einantis profesoriaus pareigas, kurio pedagoginė ir / ar tiriamoji veikla išsiskiria tarptautiškumu ir 

aukštu moksliniu lygiu. Vizituojančio profesoriaus statusas – tai garbės statusas, suteikiamas 5 metų laikotarpiui 

su Universitetu siekiančiam bendradarbiauti asmeniui. Laikotarpis, kuriam suteikiamas vizituojančio profesoriaus 

statusas, gali būti pratęsiamas šių Nuostatų 53 punkte nustatyta tvarka. 

53. Universiteto fakulteto arba mokslo instituto, kurio padalinys (katedra, klinika, institutas, 

laboratorija) inicijuoja vizituojančio profesoriaus statuso suteikimą konkrečiam asmeniui, taryba, esant 

pretendento sutikimui, pateikia Universiteto rektoriui motyvuotą prašymą dėl vizituojančio profesoriaus statuso 

suteikimo. Senato Mokslininkų ir dėstytojų atestacijos komisija įvertina pretendento dokumentus ir pateikia išvadą 

Universiteto rektoriui. Nutarimą dėl vizituojančio profesoriaus statuso suteikimo priima Senatas ne vėliau kaip per 

tris mėnesius nuo fakulteto arba mokslo instituto tarybos prašymo pateikimo Universiteto rektoriui. 

54. Universiteto Senatui priėmus sprendimą dėl Vizituojančio profesoriaus statuso suteikimo, su 

asmeniu, gavusiu šį garbės statusą, pasirašoma Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vizituojančio profesoriaus 

statuso suteikimo sutartis (toliau – Sutartis). 

55. Vizituojančio profesoriaus statusas pasibaigia: 

55.1. Asmens, turinčio Vizituojančio profesoriaus statusą, prašymu, 

55.2. Pasibaigus Sutarties terminui ar Sutartį nutraukus anksčiau termino. 

56. Vizituojančio profesoriaus statusą gavusio asmens dokumentai (asmens dokumento kopija, 

sutikimas, gyvenimo aprašymas, pastarųjų 5 metų publikacijų sąrašas, teikimai, fakulteto arba mokslo instituto 

tarybos, komisijų ir Senato posėdžių protokolų išrašai) saugomi Universiteto dokumentų valdymo procedūros 

nustatyta tvarka. 

57. Su Vizituojančio profesoriaus statusą turinčiu asmeniu Universitete gali būti sudaroma kviestinio 

dėstytojo arba kita darbo sutartis. 
 


