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MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO 
STUDENTŲ ATSTOVYBĖ 

DOKTORANTŲ DRAUGIJA 
 

VEIKLOS NUOSTATAI 
 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1. Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės Doktorantų draugija (toliau - Draugija) yra 

Mykolo Romerio universiteto (toliau - Universiteto) Studentų atstovybės (toliau – SA) 
struktūrinis padalinys, turintis filialo statusą pagal SA įstatus ir darbo reglamentą. 

2. Draugija yra kolegialus Universiteto doktorantų atstovų organas, kuriame doktorantai formuluoja 
bendrą poziciją dėl savo veiklos SA ir organizuoja kitą veiklą, neprieštaraujančią Europos 
Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktams, Universiteto statutui, SA įstatams, 
Universiteto Etikos kodeksui.  

3. Draugija nėra juridinis asmuo. 
4. Finansinė Draugijos veikla yra vykdoma per SA, SA įstatų ir darbo reglamento nustatyta tvarka.  

 
 

II. DRAUGIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

5. Draugijos tikslas – vykdant savo veiklą atstovauti Universiteto doktorantus šiose srityse: 
5.1. akademinio tobulėjimo skatinimo; 
5.2. akademinės veiklos sąlygų gerinimo; 
5.3. doktorantų teisių ir pareigų užtikrinimo; 
5.4. socialinių poreikių užtikrinimo. 

6. Draugija, siekdama realizuoti savo tikslą įvardintose veiklos srityse, įgyvendina šiuos uždavinius: 
6.1. aktyviai dalyvauja įtvirtinant ir įgyvendinant doktorantų teises ir pareigas; 
6.2. atstovauja doktorantams Universitete ir kitose institucijose; 
6.3. aktyviai dalyvauja doktorantūros studijų tobulinimo procese; 
6.4. plėtoja doktorantų vaidmenį SA ir kitose studentų savivaldos struktūrose Universitete ir 

kitose institucijose; 
6.5. skatina doktorantų tarptautinį bendradarbiavimą ir pilietinį ugdymą; 
6.6. padeda sudaryti tinkamas sąlygas doktorantų studijoms ir moksliniams tyrimams atlikti; 
6.7. tęsia istoriškai nusistovėjusias ir kuria naujas akademinės bendruomenės tradicijas; 
6.8. koordinuoja doktorantų įsitraukimą į SA veiklą; 
6.9. skatina doktorantų tarpusavio neformalų bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 
 

III. VALDYMO ORGANAI IR KOMUNIKAVIMAS 
 

7. Draugija sprendimus priima kolegialiai, dalyvaujančių narių balsų dauguma. Draugiją sudaro 
Pirmininkas, Sekretorius, Vidaus reikalų ir Plėtros komitetų (toliau – Komitetai) pirmininkai ir 
nariai. 

8. Pagrindinė Draugijos veiklos organizavimo forma yra Susirinkimas. 



9. Draugijos veiklą koordinuoja Pirmininkas, Draugijos veiklą administruoja Sekretorius, atskiras 
Draugijos veiklos sritis koordinuoja Komitetų pirmininkai.  

10. Pagrindinė Draugijos komunikavimo forma yra elektroninė grupė: 
10.1. Elektroninės grupės adresas yra: http://groups.google.lt/group/mru-sa-doktorant-draugija.  
10.2. Elektroninės grupės nariais gali būti Draugijos nariai ir vienas SA valdybos paskirtas 

atstovas. 
11. Elektroninės grupės aplinkoje skelbiami Susirinkimų protokolai, šių nuostatų aktuali redakcija, 

kita Draugijos nariams aktuali informacija. 
12. Elektroninės grupės administratoriai yra Pirmininkas ir Sekretorius, taip pat gali būti kitas 

Draugijos Pirmininko įgaliotas Draugijos narys. 
13. Draugijos nariu gali tapti bet kuris doktorantas, studijuojantis Universitete ir pateikęs raštišką 

prašymą, adresuotą Pirmininkui (Priedas Nr. 1).  
14. Draugijos nariai turi balsavimo teisę priimant sprendimus Susirinkime. 
15. Draugijos nariai turi teisę reikalauti Pirmininko atsistatydinimo ir naujų Pirmininko rinkimų. Šią 

teisę gali realizuoti ne mažiau 2/3 Draugijos narių.  
16. Draugijos nariai prisiimti pareigas gali tik laisva valia. 
17. Draugijos narys, gavęs Pirmininko sutikimą, Draugijos vardu turi teisę organizuoti seminarus, 

paskaitas ir kitus susibūrimus, skleisti informaciją bei organizuoti kitokią veiklą. 
18. Draugijos nariai privalo vykdyti Susirinkimo sprendimus. 
19. Narystė Draugijoje nutraukiama šiais pagrindais: 

19.1. Draugijos narys išreiškia norą nutraukti narystę ir apie tai informuoja Pirmininką raštu.  
19.2. Baigiamos arba nutraukiamos doktorantūros studijos. 
19.3. Jei praleidžia tris Susirinkimus iš eilės be pateisinamos priežasties. 
19.4. Jei per metus nuo įstojimo dienos neprisideda prie Draugijos vykdomų veiklų.  
19.5. Jei nevykdo teisėtų Susirinkimo sprendimų arba šiurkščiai pažeidžia šiuos įstatus. 

20. Remiantis 19.3., 19.4. ir 19.5. punktais iš Draugijos pašalintas asmuo gali vėl įstoti į Draugiją 
tik praėjus metams po jo pašalinimo iš Draugijos dienos.  

21. Pašalinti Draugijos nariai turi teisę viešai ginčyti sprendimą artimiausio Susirinkimo metu ir 
reikalauti jį pakeisti.  

22. Doktorantams, esantiems akademinėse atostogose, 19.3., 19.4. ir 19.5. punktai netaikomi. 
23. Susirinkimai vyksta ne rečiau kaip du kartus per studijų metų semestrą Pirmininko kvietimu. 
24. Preliminari Susirinkimo darbotvarkė skelbiama iš anksto Draugijos elektroninės grupės 

aplinkoje. 
25. Susirinkimas ir jo sprendimai laikomi galiojančiais, jei susirenka/balsuoja daugiau kaip pusė 

narių. 
26. Jei Susirinkimas neįvyksta, skelbiamas pakartotinis Susirinkimas, kuriame sprendimai priimami 

jame dalyvaujančių narių balsų dauguma ir jei susirenka ne mažiau kaip trys nariai. 
27. Susirinkimo sprendimai yra privalomi visiems nariams, jei jie nepažeidžia šių įstatų, SA įstatų, 

Universiteto statuto, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. 
28. Susirinkimai yra vieši. Susirinkimo sprendimai įforminami protokolu (Priedas Nr. 2). 
29. Susirinkimo protokolas įsigalioja nuo to momento, kai jį pasirašo Sekretorius ir Pirmininkas 

(arba jo įgaliotas narys, pirmininkavęs/sekretoriavęs Susirinkimo metu. 
30. Susirinkimo protokolas turi būti parengtas ne vėliau kaip per savaitę nuo Susirinkimo datos, o jo 

elektroninė versija turi būti publikuota Draugijos elektroninės grupės aplinkoje. 
31. Susirinkime balsuojama viešai, išskyrus tuos atvejus, kai renkamas Pirmininkas arba to 

pageidauja bent vienas Susirinkime dalyvaujantis Draugijos narys. 
32. Draugijos nariai turi teisę teikti siūlymus dėl Susirinkimo darbotvarkės papildymo ir 

Susirinkimo organizavimo. 
33. Draugijos nariai gali kviesti kitus asmenis į Draugijos Susirinkimus iš anksto suderinus su 

Pirmininku. 
34. Pirmininkas yra Draugijos vadovas. 



35. Pirmininkas yra renkamas slaptu balsavimu paskutiniojo Susirinkimo metu, kuris turi būti 
organizuojamas kiekvienais studijų metais ne vėliau kaip birželio 30 d. naują pirmininką 
patvirtina SA Valdyba. 

36. Pirmininkas yra atskaitingas SA Valdybai už Draugijos veiklą.  
37. Pirmininko pareigos: 

37.1. Pirmininkauja Susirinkimams. 
37.2. Pirmininkas turi teisę įgalioti kitą Draugijos narį pirmininkauti/sekretoriauti 

Susirinkimui. 
37.3. Pirmininkas skiria Sekretorių. 
37.4. Pirmininkas suteikia Draugijos nariams leidimą vykdyti veiklą Draugijos vardu. 
37.5. Pirmininkas teikia Susirinkimo siūlymus dėl šių nuostatų keitimo SA Valdybai. 
37.6. Pirmininkas sudaro preliminarią Susirinkimo darbotvarkę. 
37.7. Vykdo kitas su Draugijos veikla susijusias funkcijas. 

38. Pirmininkas gali atsistatydinti iš savo pareigų, apie tai pranešęs Susirinkimo metu. 
39. Pirmininkas privalo eiti pareigas, kol bus suorganizuoti neeiliniai rinkimai. Rinkimai turi įvykti 

artimiausio Susirinkimo metu. Per neeilinius rinkimus išrinktas Pirmininkas pareigas eina likusį 
ankstesniojo Pirmininko kadencijos laiką. 

40. Sekretorius yra Draugijos narys, jį skiria Pirmininkas jo sutikimu. 
41. Sekretorius bendradarbiauja su Pirmininku ir pagal galimybę vykdo kitus Pirmininko 

pavedimus. 
42. Sekretorius rengia Susirinkimo protokolus, juos registruoja ir juos skelbia elektroninės grupės 

aplinkoje, atnaujina elektroninės grupės sudėtį. 
43. Sekretorius yra atsakingas už Draugijos dokumentų ir elektroninės grupės duomenų tvarkymą ir 

saugojimą bei jų perdavimą naujai paskirtam Sekretoriui. 
44. Sekretorius užtikrina, kad elektroninės grupės aplinkoje būtų skelbiami aktualios redakcijos 

dokumentai. 
45. Sekretorius gali atsistatydinti apie tai iš anksto informavęs Pirmininką. 
46. Vidaus reikalų ir Plėtros komitetų pirmininkai renkami slaptu balsavimu paskutiniojo studijų 

metų Susirinkimo metu: 
46.1. Vidaus reikalų komiteto pirmininkas atsakingas už šias funkcijas: 

46.1.1. Draugijos finansinės būklės sekimą;  
46.1.2. Draugijos narių kvalifikacijos kėlimo kursų/paskaitų/seminarų ar kt. 

organizavimą; 
46.1.3. Draugijos vidaus tradicijų ir kultūros kūrimą bei puoselėjimą.  

46.2. Plėtros komiteto pirmininkas yra atsakingas už šias funkcijas: 
46.2.1. Draugijos vardo viešinimą universitete ir išorėje; 
46.2.2. Ryšių užmezgimą ir bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis; 
46.2.3. Kasmetinės jaunųjų tyrėjų mokslinės konferencijos organizavimą. 

47. Vidaus reikalų ir Plėtros komitetų pirmininkai siekdami užtikrinti jiems priskirtų funkcijų 
įgyvendinimą suformuoja darbo grupes  

48. Visi draugijos nariai privalo priklausyti bent vienai darbo grupei bei prisidėti prie vykdomos 
veiklos. Nario prisidėjimą prie veiklų vertina Komiteto pirmininkas. 

 
 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

49. Šie įstatai yra patvirtinti Universiteto doktorantų iniciatyvinės grupės susitikimo metu 2012 m. 
gegužės 31 d. ir įsigalioja nuo to momento, kai juos patvirtins SA Valdyba. 
 
 
 
 



Priedas Nr. 1 

 

 

Vardas, pavardė 

Fakultetas, katedra 

Mokslo kryptis (kodas) 

Tel.  xxxx , el. paštas adresas@adresas.lt 

 

Mykolo Romerio universiteto  

Doktorantų draugijai 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL PRIĖMIMO Į MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖS 

DOKTORANTŲ DRAUGIJĄ 

(Data) 

 

Prašau mane, (Vardas, Pavardė), priimti į Mykolo Romerio universiteto Studentų 

atstovybės Doktorantų draugiją. 

Patvirtinu, kad susipažinau su Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės 

Doktorantų draugijos Veiklos nuostatais ir sutinku jų laikytis.  

 

 

(Parašas)   (Vardas, Pavardė) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Priedas Nr. 2 

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO 
STUDENTŲ ATSTOVYBĖ 

DOKTORANTŲ DRAUGIJA 
 

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

(Data, Nr.)  

 

Susirinkimas įvyko  

Susirinkimo pirmininkas –  

Susirinkimo sekretorius –  

Susirinkimo dalyviai: 

 

Darbotvarkė: 

 

 

 

 

 

 

Pirmininkas   (Parašas)   (Vardas, Pavardė) 

 

Sekretorius   (Parašas)   (Vardas, Pavardė) 

 

 

 

 



Susirinkimo dalyvių sąrašas: 

 

Eil. 
Nr. 

Vardas, pavardė Parašas 

   
   
   
 

 
 


