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ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO
PROFESORIŲ KLUBO „SCIENTIA“ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Profesorių klubas „Scientia“ (toliau – Klubas) yra Aleksandro Stulginskio universitete (toliau –
ASU) savanoriškumo pagrindais veikianti visuomeninė organizacija, vienijanti aukščiausios
mokslinės ir pedagoginės kvalifikacijos darbuotojus, dirbančius ASU ir anksčiau dirbusius ASU,
Lietuvos žemės ūkio universitete (toliau – LŽŪU), Lietuvos žemės ūkio akademijoje (toliau –
LŽŪA).
2. Klubas savo veiklą grindžia Didžiąja Europos universitetų chartija, vadovaujasi Lietuvos
Respublikos įstatymais, ASU statutu, su juo susijusiais teisės aktais ir šiais nuostatais.
3. Klubo buveinė: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r.
II. KLUBO VEIKLOS TIKSLAI
4. Klubo misija – reikšti nuomonę sprendžiant aktualias problemas Universitetui ir Lietuvos žemės,
miškų ir vandens ūkiui bei kaimui, propaguoti akademines laisves ir kultūrą (mokslą, meną, dorą).
5. Klubo veiklos tikslai:
5.1. Puoselėti Universiteto istoriją ir ilgametes veiklos tradicijas bei pasiekimus, skleisti mokslinio
ir pedagoginio darbo patirtį, savo veikloje remtis svarbiausiomis profesinėmis ir
bendražmogiškomis vertybėmis.
5.2. Bendradarbiauti mokslo ir studijų klausimais su Universiteto padaliniais, Lietuvos ir užsienio
klubais, viešuoju sektoriumi ir ūkio subjektais, atskirais mokslininkais.
5.3. Skatinti Klubo narių ir akademinės bendruomenės profesinių žinių gausinimą ir skelbimą
mokslo bei populiarioje spaudoje.
5.4. Ginti Klubo narių garbę, darbo ir profesijos interesus.
5.5. Atlikti žemės ūkio sektoriaus ir kaimo plėtros projektų ekspertizę, teikti konsultacijas žemės
ūkio įmonėms ir ūkininkams įstatymų nustatyta tvarka.
III. TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ
6. Klubas turi teisę:
6.1. Įvertinus naujausias mokslo tendencijas, šalies ir Universiteto poreikius, siūlyti Universiteto
prioritetinių mokslinių krypčių, šakų bei tematikos atnaujinimą.
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6.2. Gauti Klubo veiklai reikiamą informaciją iš ASU Rektoriaus, Senato ir Tarybos apie pokyčius
studijų ir mokslo reglamentavime, administracinių reikalavimų pakeitimus, apie Universiteto
renginius ir kt.
6.3. Teikti siūlymus Rektoriui, Senatui ir Tarybai ASU aktualiais klausimais.
6.4. Universiteto teisyne nustatyta tvarka naudotis Klubui priskirtu plotu bei priemonėmis ir
bendruoju Universiteto materialiuoju ir nematerialiuoju turtu Klubo funkcijoms vykdyti.
7. Klubas atsakingas už:
7.1. Patvirtintų veiklos planų vykdymą.
7.2. Gautos informacijos tinkamą panaudojimą, išlaikant konfidencialumą pagal Universiteto
teisyne nustatytą tvarką.
7.3. Priskirto materialiojo ir nematerialiojo turto racionalų naudojimą.
7.4. Universiteto teisyne numatytos tvarkos laikymąsi.
IV. KLUBO STRUKTŪRA IR NARYSTĖ
8. Klubą sudaro nariai ir nariai rėmėjai.
9. Klubo nariu gali būti kiekvienas profesorius, dirbantis ar dirbęs anksčiau ASU/LŽŪU/LŽŪA,
profesorius emeritas, pritariantis Klubo misijai ir tikslams bei raštu pareiškęs norą dalyvauti
Klubo veikloje.
10. Klubo narys turi teisę dalyvauti Klubo veikloje, kelti ir svarstyti įvairias problemas, reikšti
nuomonę visais rūpimais klausimais ir balsuoti priimant sprendimus.
11. Klubo nariu rėmėju gali būti fizinis arba juridinis asmuo, remiantis Klubo veiklą ir raštu
pareiškęs norą dalyvauti Klubo veikloje.
12. Klubo narys rėmėjas gali dalyvauti svarstant įvairias problemas ir reikšti patariamąją nuomonę.
13. Klubo narystės netenkama nariui arba nariui rėmėjui paprašius, taip pat jei narys nedalyvauja
Klubo veikloje arba jei jo veikla Klubo narių daugumos nuomone prieštarauja Klubo veiklos
dvasiai arba nario etikai.
V. KLUBO VALDYMAS
14. Sprendžiamoji Klubo institucija yra Klubo narių visuotinis susirinkimas (toliau – Susirinkimas),
kuris šaukiamas prireikus, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Susirinkimą sušaukia Klubo
prezidentas. Neeilinį Susirinkimą gali inicijuoti Klubo valdyba arba 1/3 visuotinio susirinkimo
narių. Apie Susirinkimo laiką ir vietą elektroniniu paštu informuojamas kiekvienas Klubo narys.
15. Laikotarpiu tarp Susirinkimų Klubo veiklai vadovauja Klubo valdyba (toliau – Valdyba).
Valdyba renkama Klubo narių Susirinkime 2 metams iš 5 asmenų.
16. Valdyba renka Klubo prezidentą, prezidento pavaduotoją (toliau – viceprezidentą) ir sekretorių.
Tas pats asmuo prezidentu gali būti renkamas ne daugiau kaip 2 kadencijoms iš eilės.
17. Susirinkimo nutarimai laikomi teisėti, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Klubo narių.
Nutarimai priimami atviru ar slaptu balsavimu, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė
Susirinkime dalyvaujančių narių. Labai svarbiais klausimais Klubo nariai gali išreikšti savo
vardinę nuomonę.
18. Išimtinei Klubo Susirinkimų kompetencijai priklauso Klubo nuostatų priėmimas, papildymas ir
pakeitimas, Klubo reorganizavimas ir likvidavimas.
19. Valdybos sprendimai priimami posėdyje, kuriame turi dalyvauti ne mažiau kaip 4 nariai, balsų
dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai sprendimą lemia pirmininko balsas.
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20. Valdyba organizuoja Klubo narių veiklą, priima naujus narius, sprendžia klausimus, susijusius
su atskirų narių išbraukimu iš Klubo, ruošia normatyvinius dokumentus, reglamentuojančius
santykius Klubo viduje. Klubo veiklą Valdyba organizuoja per darbo grupes, sudaromas iš
Klubo narių ir kitų asmenų pagal sprendžiamų klausimų pobūdį ir svarbą.
21. Klubo prezidentas veikia Klubo vardu, atstovauja jo interesams, pasirašo Klubo sudaromas
sutartis ir vadovauja kitoms veikloms. Klubo prezidentas kasmet Susirinkimui pateikia ataskaitą
apie Klubo veiklą. Nesant prezidento, jo pareigas vykdo viceprezidentas.
VI. KLUBO LĖŠOS IR TURTAS
22. Klubo įgytos lėšos ir turtas yra neatskiriama ASU lėšų dalis. Klubo lėšos yra apskaitomos ASU
nustatyta tvarka, naudojamos pagal sudarytas ir patvirtintas sąmatas.
23. Klubo veikla organizuojama savanoriškumo pagrindais.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Klubo nuostatus tvirtina Universiteto senatas.
25. Klubo nuostatus bei jų pakeitimus Senatui tvirtinti teikia Klubo prezidentas Susirinkimo
sprendimu.
26. Klubą reorganizuoja, likviduoja ir pertvarko Universitetas teisės aktų nustatyta tvarka,
remdamasis Klubo Susirinkimo sprendimu.
Nuostatų rengimo grupė:
pirmininkas prof. Albinas Kusta, nariai: prof. Vilija Aleknevičienė, prof. Vytenis Jankauskas, prof. Elvyra
Jarienė, prof. Eglė Jotautienė, prof. Edvardas Riepšas, prof. Rimantas Velička.

2017 m. balandžio 28 d. apsvarstyta Klubo valdybos posėdyje, protokolo Nr. 2017/02.
2017 m. gegužės 19 d. patvirtinta Klubo narių visuotiniame susirinkime, protokolo Nr. 2017/01.
2017 m. rugpjūčio 30 d. patvirtinta ASU rektorato posėdyje, protokolo Nr. 24.
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