
 
KLAIPĖDOS UNIVERSITETO 

SENATAS 

 
 

NUTARIMAS 

DĖL AFILIJUOTOJO MOKSLININKO STATUSO SUTEIKIMO 

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 

 
2019 m. gruodžio 12 d. Nr. 11-20 

Klaipėda 

 

 

 

Senatas n u t a r i a: 

1. Patvirtinti Klaipėdos universiteto afilijuotojo mokslininko statuso suteikimo nuostatus. 

2. Laikyti negaliojančiais Klaipėdos universiteto asocijuoto darbuotojo statuso suteikimo 

nuostatus, priimtus KU Senato nutarimu 2008 m. birželio 20 d. Nr. 11–75.  

 

 

PRIDEDAMA. Klaipėdos universitetas afilijuotojo mokslininko statuso suteikimo nuostatai, 

1 lapas. 

 

 

 

 

 

 

Senato pirmininkas                                                         prof. dr. Vaidutis Laurėnas  

 
 



PATVIRTINTA 

KU Senato 2019-12-12 

Nutarimas Nr. 11–20 
 

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO AFILIJUOTOJO MOKSLININKO 

STATUSO SUTEIKIMO NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos universiteto (toliau – Universitetas) afilijuotojo mokslininko statusas yra 

Universiteto suteiktas garbės vardas. 

2. Universiteto afilijuotojo mokslininko statusas gali būti suteikiamas mokslininkams, 

neturintiems darbo santykių su Universitetu ir įnešantiems reikšmingą indėlį į Universiteto mokslo 

ir studijų plėtrą, vykdant taikomuosius tyrimus ir šviečiamąją veiklą.  

3.  Afilijuotojo mokslininko statusas gali būti sutiekiamas: 

  3.1. Universiteto mokslininkams, su kuriais darbo sutartis nepratęsta dėl amžiaus; 

       3.2. Lietuvos ar užsienio mokslininkams, dirbantiems kitose institucijose. 

4. Universiteto afilijuotojo mokslininko kadencija yra ne ilgesnė kaip 5 metai. Pasibaigus 

kadencijai, ji gali būti pratęsiama neribotą kartų skaičių taikant tą pačią procedūrą. 

 

II. STATUSO SUTEIKIMO TVARKA 

 

5. Universiteto afilijuotąjam mokslininkui gali būti suteikiamas statusas, atsižvelgiant į akademinę 

veiklą ir darbinę patirtį : 

a. Afilijuotasis profesorius; 

b. Afilijuotasis docentas. 

 

6. Paraiška Universiteto afilijuotojo mokslininko statusui gauti teikiama Universiteto Rektoriui. 

7. Paraišką sudaro: 

7.1. Atitinkamo fakulteto ar instituto vadovo pasirašytas motyvuotas prašymas Senatui suteikti šių 

nuostatų 5 punkte nurodytą Universiteto afilijuotojo mokslininko statusą, nurodant kandidato vardą, 

pavardę, numatomą kadencijos trukmę. 

7.2. Kandidato CV ir akademinės veiklos aprašymas; 

7.3. Atitinkamo fakulteto ar instituto Tarybos rekomendacija. 

7.4. Kandidato prašymas.  

8. Kandidatūrą Senatui teikia Rektorius. Universiteto afilijuotojo mokslininko statusas suteikiamas 

Senato nutarimu.  

 

III. TEISĖS IR PAREIGOS 

 

9. Universiteto afilijuotojo mokslininko statusas suteikia mokslininkui teisę ir pareigas: 

9.1. atsakingai naudotis Universiteto infrastruktūra kaip ir atitinkamas pareigas turinčiam 

Universiteto darbuotojui; 

9.2. mokslinėse publikacijose nurodyti Klaipėdos universitetą, jeigu publikacija parengta naudojant 

Universiteto infrastruktūrą ar dalyvaujant Universiteto mokslinėje ir (ar) pedagoginėje veikloje; 

9.3. laikytis Universiteto akademinės etikos kodekso ir kitų KU vidaus dokumentų nuostatų; 

9.4. teikti KU aktualią informaciją apie afilijuotojo mokslininko atliekamus mokslinius tyrimus; 

9.5.  afilijuotąjam mokslininkui gali būti suteikiama darbo vieta ir elektroninio pašto adresas. 

10. afilijuotojo mokslininko kadencija gali būti nutraukiama: 

10.1. jeigu asmuo pažeidžia šių Nuostatų 9.1 – 9.4 punkto nuostatas; 

10.2. asmens prašymu; 

10.3. pasibaigus terminui. 


