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MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO MOKSLO IR INOVACIJŲ CENTRO 

SOCIALINIŲ INOVACIJŲ DOKTORANTŪROS MOKYKLOS 

DOKTORANTŲ DRAUGIJOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

  1. Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universitetas) Mokslo ir inovacijų centro Socialinių 

inovacijų doktorantūros mokyklos Doktorantų draugija (toliau – Doktorantų draugija) – 

nepriklausomas, savanoriškas, ne politinis, ne pelno siekiantis Universitete doktorantūrą 

studijuojančių asmenų susivienijimas, veikiantis Universiteto Mokslo ir inovacijų centro 

Socialinių inovacijų doktorantūros mokykloje kaip organizacinis darinys, kurio pagrindinis 

tikslas – vienyti Universiteto doktorantų bendruomenę, reprezentuoti bei atstovauti doktorantų 

interesus, prisidėti prie doktorantūros studijų kokybės gerinimo ir sudaryti daugiau galimybių 

doktorantų profesiniam tobulėjimui, bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio šalių 

mokslininkais, mokslo institucijomis, nacionalinėmis ir tarptautinėmis įvairių sričių 

organizacijomis. 

  2. Doktorantų draugija savo veikloje vadovaujasi demokratiškumo, akademinės laisvės bei 

sąžiningumo, pagarbos pažiūrų ir nuomonių įvairovei principais. 

  3. Doktorantų draugija veikia remdamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, 

Universiteto statutu, Akademinės etikos kodeksu, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais. 

 

II. VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

  4. Doktorantų draugijos tikslas – atstovauti Universiteto doktorantams, koordinuojant šiuos 

procesus: 

4.1. doktorantų teisių ir pareigų užtikrinimą; 

4.2. akademinio tobulėjimo skatinimą; 

4.3. akademinės veiklos sąlygų gerinimą; 

4.4. socialinių poreikių užtikrinimą. 

  5. Doktorantų draugija, siekdama realizuoti savo tikslą įvardintose veiklos srityse, įgyvendina šiuos 

uždavinius: 

5.1. aktyviai dalyvauja įtvirtinant ir įgyvendinant doktorantų teises ir pareigas; 

5.2. aktyviai dalyvauja doktorantūros studijų tobulinimo procese; 

5.3. atstovauja doktorantams Universitete ir kitose institucijose bei organizacijose; 

5.4. stiprina doktorantų vaidmenį Universiteto savivaldos struktūrose ir kitose institucijose bei 

organizacijose; 

5.5. skatina doktorantų tarpusavio neformalų bendravimą ir bendradarbiavimą; 

5.6. tęsia istoriškai nusistovėjusias ir kuria naujas akademinės bendruomenės tradicijas; 

5.7. skatina doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį bendradarbiavimą ir pilietinį ugdymą. 

 

III. NARYSTĖ DOKTORANTŲ DRAUGIJOJE 

 

  6. Doktorantų draugijos nariu gali būti asmuo, studijuojantis doktorantūroje Universitete ir pateikęs 

prašymą elektroniniu būdu – https://forms.gle/AEavWnLd55t478K68, taip išreiškęs savo norą 

tapti Doktorantų draugijos nariu. Narystė Doktorantų draugijoje yra savanoriška. Dalyvavimas 

Doktorantų draugijos susirinkimuose (toliau – Susirinkimas), kituose Doktorantų draugijos 

https://forms.gle/AEavWnLd55t478K68
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organizuojamuose renginiuose yra paremtas tik savanorišku ir laisvu apsisprendimu bei 

akademiniu solidarumu. Doktorantų draugijos nariai prisiimti pareigas gali tik laisva valia. 

  7. Narystė Doktorantų draugijoje baigiasi: 

7.1. baigus doktorantūros studijas; 

7.2. išreiškus norą nutraukti narystę ir apie tai informavus raštu; 

7.3. nutraukus doktorantūros studijas; 

7.4. neįvykdžius savo įsipareigojimų Doktorantų draugijai. 

7.5. Asmenys, netekę Doktorantų draugijos nario statuso pagal 7.4. punktą, turi teisę ginčyti 

sprendimą artimiausio Susirinkimo metu ir prašyti jį pakeisti. 

7.6. Asmuo, netekęs Doktorantų draugijos nario statuso, gali vėl įstoti į Doktorantų draugiją tik 

praėjus metams po tokio statuso netekimo dienos. 

7.7. Doktorantų draugijos nariams, išėjusiems akademinių atostogų, 7.4. punktas netaikomas. 

  8. Doktorantų draugijos narių teisės: 

8.1. dalyvauti Doktorantų draugijos veikloje; 

8.2. balsuoti priimant sprendimus Susirinkime; 

8.3. teikti siūlymus dėl Susirinkimo darbotvarkės papildymo ir Susirinkimo organizavimo; 

8.4. prašyti Doktorantų draugijos Prezidento atsistatydinimo ir naujų Prezidento rinkimų. Šią 

teisę gali realizuoti tik ne mažiau nei 2/3 Doktorantų draugijos narių; 

8.5. kviesti kitus asmenis į Doktorantų draugijos Susirinkimus iš anksto suderinus su 

Prezidentu; 

8.6. Doktorantų draugijos tikslu ir vardu organizuoti konferencijas, seminarus, paskaitas bei 

kitus susibūrimus, viešinti informaciją ir organizuoti kitokią veiklą gavus pritarimą 

Susirinkimo metu arba Prezidento leidimą. 

8.7. teikti pasiūlymus dėl Doktorantų draugijos veiklos tobulinimo ir efektyvumo; 

8.8. gauti informaciją apie Doktorantų draugijos veiklą; 

8.9. dalyvauti kitų organizacijų veikloje. 

  9. Doktorantų draugijos narių pareigos: 

9.1. laikytis šių Nuostatų reikalavimų; 

9.2. informuoti apie savo mokslinę veiklą; 

9.3. vykdyti Susirinkimo sprendimus, jeigu jie nepažeidžia šių Nuostatų, Universiteto statuto, 

Akademinės etikos kodekso, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. 

 

IV. VIENASMENIS VALDYMO ORGANAS IR KITI NARIAI 

 

10. Doktorantų draugijos vadovas yra Prezidentas, turintis visas vienasmenio valdymo organo teises: 

10.1. Prezidentas yra renkamas slaptu balsavimu paskutiniojo Susirinkimo metu, kuris 

organizuojamas kiekvienais studijų metais ne vėliau kaip birželio 30 d., jeigu toks poreikis 

neiškilo anksčiau, ir dėl to balsavo dauguma Doktorantų draugijos narių.  

10.2. Naują Prezidentą patvirtina Universiteto rektorius įsakymu.  

10.3. Prezidentas yra atskaitingas Universiteto rektoriui už Doktorantų draugijos veiklą. 

11. Prezidento teisės ir pareigos: 

11.1. šaukia Susirinkimus ir jiems pirmininkauja, taip pat nustato Susirinkimo darbotvarkę; 

11.2. turi teisę įgalioti kitą Doktorantų draugijos narį pirmininkauti/sekretoriauti Susirinkimui; 

11.3. skiria Sekretorių; 

11.4. suteikia Doktorantų draugijos nariams leidimą vykdyti veiklą Doktorantų draugijos vardu; 

11.5. teikia Susirinkimo siūlymus dėl šių nuostatų keitimo Universiteto rektoriui; 

11.6. vykdo kitas su Doktorantų draugijos veikla susijusias funkcijas. 

12. Prezidentas gali atsistatydinti iš savo pareigų, apie tai pranešęs Susirinkimo metu. 

13. Prezidentas privalo eiti pareigas, kol bus organizuoti neeiliniai rinkimai. Rinkimai turi įvykti 

artimiausio Susirinkimo metu. Per neeilinius rinkimus išrinktas Prezidentas pareigas eina likusį 

ankstesniojo Prezidento kadencijos laiką. 
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14. Kiti Doktorantų draugijos nariai: Sekretorius, Vidaus reikalų ir Plėtros komitetų pirmininkai ir 

nariai. 

15. Sekretorius yra Doktorantų draugijos narys, jį skiria Prezidentas jo sutikimu. 

15.1. Sekretorius bendradarbiauja su Prezidentu ir pagal galimybes vykdo kitus Prezidento 

teisėtus ir pagrįstus pavedimus. 

15.2. Sekretorius rengia Susirinkimo protokolus, juos registruoja ir juos skelbia elektroninėse 

grupių aplinkose, atnaujina elektroninių grupių sudėtis. 

15.3. Sekretorius yra atsakingas už Doktorantų draugijos dokumentų ir elektroninių grupių 

duomenų tvarkymą ir saugojimą bei jų perdavimą naujai paskirtam Sekretoriui. 

15.4. Sekretorius užtikrina, kad elektroninių grupių aplinkose būtų skelbiami aktualios redakcijos 

dokumentai. 

15.5. Sekretorius gali atsistatydinti apie tai iš anksto informavęs Prezidentą. 

16. Vidaus reikalų ir Plėtros komitetų pirmininkai renkami Susirinkime tokia pačia tvarka kaip ir 

Prezidentas (Nuostatų 10.1. punktas). 

16.1. Vidaus reikalų ir Plėtros komitetų pirmininkai siekdami užtikrinti jiems priskirtų funkcijų 

įgyvendinimą suformuoja darbo grupes. 

16.2. Visi Doktorantų draugijos nariai privalo priklausyti bent vienai darbo grupei ir prisidėti prie 

vykdomos veiklos. 

16.3. Nario prisidėjimą prie veiklų vertina Komiteto pirmininkas. 

17. Vidaus reikalų komiteto pirmininkas atsakingas už šias funkcijas: 

17.1. Doktorantų draugijos finansinės būklės stebėseną; 

17.2. Doktorantų draugijos narių kvalifikacijos kėlimo kursų / paskaitų / seminarų ar kt. 

organizavimą; 

17.3. Doktorantų draugijos tradicijų kūrimą bei puoselėjimą. 

18. Plėtros komiteto pirmininkas yra atsakingas už šias funkcijas: 

18.1. kasmetinės tarptautinės jaunųjų tyrėjų mokslinės konferencijos organizavimą; 

18.2. Doktorantų draugijos ir jos veiklos rezultatų viešinimą Universitete ir išorėje; 

18.3. ryšių užmezgimą ir bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis. 

 

V. VALDYMAS 

 

19. Doktorantų draugijos veiklą organizuoja ir koordinuoja Prezidentas, Doktorantų draugijos veiklą 

administruoja Sekretorius, atskiras Doktorantų draugijos veiklos sritis koordinuoja Komitetų 

pirmininkai. 

20.  Doktorantų draugijos komunikacija vyksta šiose elektroninėse platformose: Google – el. pašto 

adresu mru-doktorantu-draugija@googlegroups.com ir Facebook – uždaroje grupėje „MRU 

PhD“. Google ir Facebook elektroninių grupių nariais gali būti tik Doktorantų draugijos nariai. 

Google ir Facebook elektroninėse grupėse skelbiami Susirinkimų protokolai, šių nuostatų aktuali 

redakcija, kita Doktorantų draugijos nariams aktuali informacija. Elektroninių grupių 

administratoriai yra Prezidentas ir Sekretorius, taip pat gali būti kitas Doktorantų draugijos 

Prezidento įgaliotas Doktorantų draugijos narys. 

21. Aukščiausias Doktorantų draugijos valdymo organas yra Susirinkimas. Susirinkimas priima 

sprendimus dėl Doktorantų draugijos valdymo ir veiklos krypčių, išsako bendrąsias Doktorantų 

draugijos narių nuostatas visuomeniniais klausimais. 

22. Pagrindinė Doktorantų draugijos veiklos organizavimo forma yra Susirinkimas. Susirinkimai 

vyksta ne rečiau kaip du kartus per semestrą Prezidento kvietimu. Preliminari Susirinkimo 

darbotvarkė skelbiama iš anksto Doktorantų draugijos Google ir Facebook elektroninėse 

grupėse.  

23.  Susirinkimai yra vieši. Susirinkimo sprendimai įforminami protokolu. Susirinkimo protokolas 

įsigalioja nuo to momento, kai jį pasirašo Sekretorius ir Prezidentas (arba jo įgaliotas narys, 

pirmininkavęs / sekretoriavęs Susirinkimo metu). Susirinkimo protokolas turi būti parengtas ne 

http://mru-doktorantu-draugija@googlegroups.com/
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vėliau kaip per savaitę nuo Susirinkimo datos, o jo elektroninė versija turi būti patalpinta 

Doktorantų draugijos Google ir Facebook elektroninėse grupėse. 

24.  Doktorantų draugijos sprendimus priima Susirinkime dalyvaujančių ir / arba elektronine forma 

balsuojančių narių paprasta balsų dauguma. Susirinkime balsuojama viešai, išskyrus tuos atvejus, 

kai renkamas Prezidentas ir pirmininkai arba to pageidauja dauguma Susirinkime dalyvaujančių 

narių. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

25.  Nuostatai yra patvirtinti Doktorantų draugijos 2020 m. kovo 22 d. Susirinkimo protokolu ir 

įsigalioja nuo to momento, kai juos patvirtina Universiteto rektorius įsakymu. 

26. Nuostatai gali būti pildomi ar keičiami Doktorantų draugijos Susirinkime paprasta balsų 

dauguma.  

_____________________ 


