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FILOMATAI – FILOLOGIJOS FAKULTETO STUDENTŲ 

MOKSLINĖ DRAUGIJA 

  

NUOSTATAI 

  

1.  Bendroji dalis 

  

1.1  FILOMATAI – FILOLOGIJOS FAKULTETO STUDENTŲ MOKSLINĖ DRAUGIJA 

(toliau šiuose nuostatuose vadinama SMD) yra savanoriška, savarankiška, pelno nesiekianti, 

visuomeniniu pagrindu veikianti bendra Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto (toliau 

VU FlF) ir Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Filologijos fakultete (toliau VU SA 

FilF) akademinė organizacija, vienijanti VU FlF studentus, besidominčius moksline veikla, 

taip pat fakulteto pedagogus ir mokslo darbuotojus, alumnus, suinteresuotus išsaugoti ir 

plėtoti humanitarinių studijų tradicijas Lietuvoje. 

1.2  SMD yra ne pelno siekianti organizacija. 

1.3  SMD buveinė: Universiteto g. 5, Vilnius. 

1.4  SMD organai: visuotinis narių susirinkimas (toliau Susirinkimas), kolegialus SMD valdymo 

organas – SMD valdyba (toliau Valdyba). 

  

2.  SMD veiklos tikslai ir veiklos sritys 

  

2.1  Veiklos tikslai: 

2.1.1     puoselėti VU FlF bendruomenę ir laisvą akademinę diskusiją; 

2.1.2     skatinti studentų mokslo-tiriamąją veiklą; 
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2.1.3     gilinti studentų mokslines žinias; 

2.1.4     kurti palankią aplinką mokslo ir švietimo raidos skatinimui; 

2.1.5     plėtoti tarpinstitucinį ir tarptautinį akademinį studentų bendravimą; 

2.1.6     skatinti ir vykdyti humanitarinius tyrimus, programas, projektus ir dalyvauti juose; 

2.1.7  šviesti visuomenę, formuoti tinkamas nuostatas į aktualias humanitarinių tyrimų 

problemas. 

2.2  Siekiant įgyvendinti aukščiau nurodytus veiklos tikslus, SMD veiklos kryptys yra šios::  

2.2.1 rengti paskaitas, seminarus, diskusijas, kursus bei praktinius užsiėmimus mokslo, tiriamojo ir 

organizacinio darbo srityse; 

2.2.2      skleisti ir platinti informaciją apie SMD veiklą, SMD rėmėjus, propaguoti SMD tikslus ir 

uždavinius; 

2.2.3      leisti laikraščius, apžvalgas, almanachus ir kitus informacinius leidinius; 

2.2.4  remti, plėsti ir organizuoti akademinės bendruomenės susitikimus, seminarus, stiprinti 

tarpusavio ryšius, bendravimą, taip pat tarptautinį bendradarbiavimą; 

2.2.5    bendradarbiauti moksliniais ir profesiniais klausimais su šalies ir užsienio valstybių studentų 

draugijomis ir organizacijomis. 

  

  

3. SMD nariai, jų teisės ir pareigos 

  

3.1   SMD narių sąrašą sudaro, svarsto ir pateikia tvirtini Susirinkimui, taip pat šalinti 

Valdyba. 

3.2   SMD sudaro šios narių grupės: 

3.2.1 tikrieji nariai (socii ordinarii) – asmuo, priimtas į SMD narius. SMD 

paprastaisiais nariais (toliau – nariai) gali būti visi VU FlF I, II ir III pakopų 

studentai, dėstytojai, mokslo darbuotojai; 

3.2.2 nariai kandidatai (socii candidati) – asmuo, užpildęs stojimo į SMD dokumentus 

ir pateikęs juos valdybai, bet dar nepatvirtintas Susirinkimo; 

3.2.3  nariai rėmėjai (socii fundatores) – asmenys, ypatingu įnašu prisidėję prie SMD 

klestėjimo; 
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3.2.3     garbės nariai (socii honoris) – titulas, suteikiamas už ypatingus nuopelnus. Garbės 

nariais gali tapti ir kiti akademinės visuomenės atstovai bei studijas ar veiklą VU 

FlF baigę, bet norintys prisidėti prie SMD veiklos asmenys. Garbės nariai neturi 

teisės balsuoti Susirinkime ar būti išrinkti į Valdybą. Garbės nario vardo 

suteikimas inicijuojamas Valdyboje, pritarus ne mažiau nei ½ Valdybos narių, 

tvirtinamas Susirinkime, pritarus ne mažiau nei ½ narių; 

3.3   SMD narys turi teisę: 

3.3.1      dalyvauti Susirinkime ir balsuoti jame nario teisėmis; 

3.3.2  dalyvauti SMD veiklose: svarstyti visus veiklos klausimus, reikšti savo nuomonę, 

teikti pasiūlymus; 

3.3.3      rinkti ir būti išrinktas į SMD Valdybą; 

3.3.4      inicijuoti neeilinio SMD Susirinkimo sušaukimą; 

3.3.5      susipažinti su SMD dokumentais, gauti visą turimą informaciją apie jos veiklą; 

3.3.6      bet kada išstoti iš SMD pateikus prašymą Valdybai. 

3.4   SMD narys privalo: 

3.4.1      laikytis SMD nuostatų, SMD Susirinkimų ir SMD Valdybos nutarimų; 

3.4.2      teikti SMD Valdybai reikalingą veiklos analizei informaciją apie savo veiklą; 

3.4.3      aktyviai dalyvauti SMD kūrybinėje bei organizacinėje veikloje ir remti jos tikslus; 

3.4.4      rūpintis geru SMD vardu, didinti jos autoritetą; 

3.4.5      dalyvauti visuotiniuose SMD narių Susirinkimuose; 

3.4.6      vykdyti kitus nario įsipareigojimus. 

3.4.7 bent kartą per metus paruošti akademinį pranešimą, publikuoti bent vieną 

recenziją, straipsnį, vertimą, esė, literatūros kūrinį ar jo dalį kultūrinėje ir 

akademinėje Lietuvos ar užsienio šalių spaudoje. 

3.4.8      skatinti akademinį sąžiningumą; 

3.4.9     teikti pagalbą studentams, siekiantiems žinių; 

3.4.10      ugdyti visapusišką domėjimąsi kultūra ir mokslu; 

  

4   SMD narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš SMD tvarka bei sąlygos 
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4.1   į SMD priimami VU FlF visų pakopų studentai, dėstytojai, mokslo darbuotojai į visus 

narystės tipus. Absolventai ir kiti asmenys gali tapti garbės nariais arba nariais 

rėmėjais..Stojantieji turi būti susipažinę su SMD nuostatais ir sutinkantys su juose 

išdėstytomis narių teisėmis ir pareigomis. 

4.2 stojantieji Valdybai pateikia užpildytą SMD nario anketą ir motyvacinį laišką arba 

esamo SMD nario raštišką laisvos formos rekomendaciją. Nauji nariai svarstomi artimiausio 

Valdybos posėdžio metu. Už naują narį balsavus ne mažiau ½ Valdybos narių jau 

suteikiamas nario kandidato statusas. Narys kandidatas tampa tikruoju nariu tam pritarus ne 

mažiau nei ½ Susirinkimo narių. 

4.3   narys kandidatas tampa tikruoju nariu nuo Susirinkimo nutarimo priėmimo dienos ir 

įrašomas į SMD narių sąrašą. 

4.4   SMD nariai gali bet kuriuo metu išstoti iš SMD. Narys, nutaręs išstoti iš SMD, apie tai 

privalo raštu pranešti Valdybai. Valdybai įteikiamas prašymas, atsiskaitoma už savo veiklą, 

jei asmeniui buvo pavesta eiti pareigas valdymo organuose. Asmuo netenka SMD nario 

teisių nuo pareiškimo dėl išstojimo pateikimo Valdybai dienos. Narys išbraukiamas iš sąrašų 

Susirinkime už tai balsavus ne mažiau nei ½ Susirinkimo narių. 

4.5 SMD narys gali būti pašalintas iš SMD Susirinkimo sprendimu, jeigu pažeidė 

SMD nuostatus, vidaus veiklos dokumentus, nevykdė įsipareigojimų, numatytų 3.4. 

paragrafe, ar esant kitoms svarbioms priežastims. Pašalinimo iš SMD narių klausimas 

svarstomas Valdyboje ir teikiamas Susirinkimui. Nutarimas priimamas už jį balsavus ne 

mažiau nei ½ Susirinkimo narių. 

4.6   Prieš pašalinant narį iš SMD, Valdyba prieš 1 (vieną) mėnesį privalo apie tai narį įspėti. 

Įspėjime turi būti nurodyti konkretūs šalinimo motyvai. Nesulaukus teigiamų pokyčių, narys 

šalinamas po pakartotinio įspėjimo artimiausio Susirinkimo metu už tai balsavus ne mažiau 

nei ½ Susirinkimo narių. 

  

5.  SMD organizacinė struktūra ir valdymas 

5.1 aukščiausias SMD organas – Susirinkimas. Jis šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per 

pusę metų (rudens ir pavasario semestrą). Neeilinis Susirinkimas šaukiamas, jei to reikalauja 

ne mažiau kaip ¼ SMD narių ar Valdyba. 
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5.2 Susirinkimas šaukiamas Valdybos sprendimu. Pranešime apie Susirinkimą turi būti 

nurodyta Susirinkimo data, laikas, vieta ir darbotvarkė, sudaroma Valdybos. Apie būsimą 

Susirinkimą nariams pranešama elektroniniu paštu likus ne mažiau kaip 14 (keturiolika) 

kalendorinių dienų iki Susirinkimo. Susirinkimo darbotvarkė turi būti pateikta ne vėliau, kaip 

5 (penkios) darbo dienos iki Susirinkimo datos. 

5.3 Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ visų SMD narių. 

Susirinkimo darbo pradžioje išrenkamas susirinkimo sekretorius ir pirmininkas. Susirinkimo 

sprendimai priimami paprasta Susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma, išskyrus 

sprendimus dėl nuostatų keitimo, SMD pertvarkymo ir pabaigos ir kai renkama Valdyba. 

Šiems sprendimai priimami ne mažesne kaip ⅔ dalyvaujančių Susirinkime SMD narių balsų 

dauguma. Kiekvienas narys Susirinkime turi vieną balsą. 

5.4 jeigu Susirinkime nėra kvorumo, turi būti sušauktas pakartotinas Susirinkimas, kuris turi 

teisę priimti sprendimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais nepaisant 

dalyvaujančių narių skaičiaus. 

5.5 Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi tikrieji SMD nariai. Vienas narys 

Susirinkime turi vieną balsą. 

5.6  Surinkimas turi būti protokoluojamas. Protokolą pasirašo Susirinkimo pirmininkas ir 

sekretorius. 

5.7 Susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems SMD organams spręsti Susirinkimo 

kompetencijai priklausančių klausimų. 

5.8  Susirinkimas: 

5.8.1 Keičia SMD nuostatus; 

5.8.2 skiria (renka) ir atšaukia Valdybos narius, išklauso ir tvirtina Valdybos ataskaitas. 

5.8.3  Valdybos teikimu tvirtina SMD veiklos gaires. 

5.8.4   priimą sprendimą dėl SMD pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar 

likvidavimo); 

5.8.5 priima ir šalina SMD narius. 

5.9  Valdyba: 

5.9.1   SMD Valdyba yra kolegialus SMD valdymo organas; 

5.9.2   Valdybą sudaro 5 (penki) nariai. Valdybos narius skiria (renka) ir atšaukia SMD 

Susirinkimas. 
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5.9.3   Valdybos nario kadencija pasibaigia jam baigus studijas VU FlF, jeigu šis 

neatsistatydina arba nėra atšaukiamas Susirinkimo. Į kadenciją baigusio ar 

Susirinkimo atšaukto Valdybos nario vietą artimiausio Susirinkimo metu 

renkamas naujas valdybos narys nuostatuose numatyta tvarka. 

5.9.4   Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų apie tai įspėjęs Valdybą ne vėliau 

kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų 

5.9.5   SMD Valdyba: 

5.9.5.1  šaukia SMD Susirinkimus; 

5.9.5.2  ruošia ir teikia klausimus Susirinkimui svarstyti; 

5.9.5.3  vykdo Susirinkimo nutarimus; 

5.9.5.4  rengia ir įgyvendina SMD veiklos programas ir projektus; 

5.9.5.5 sprendžia SMD organizacinės, kūrybinės ir finansinės veiklos klausimus tarp 

Susirinkimų; 

5.9.5.6 priima SMD narius ir priima sprendimus dėl narystės nutraukimo, kai narys 

pareiškia norą išstoti iš SMD; 

5.9.5.7  priima sprendimus dėl SMD narių pašalinimo ir valdybos narių atšaukimo iš 

SMD teikimo Susirinkimui; 

5.9.5.8  sprendžia kitus su SMD veikla susijusius einamuosius klausimus, kurie 

priklauso nuostatuose jai nustatytai kompetencijai; 

5.9.5.9 Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Valdybos narys. 

Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Apie 

šaukiamą posėdį, jo datą, laiką, vietą ir darbotvarkę pranešama Valdybos 

nariams ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki Valdybos posėdžio 

dienos. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ 

jo narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip 

½ posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių. Valdybos nariai turi lygias balso 

teises. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. 

  

  

6.  SMD reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas 
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6.1  Susirinkimo sprendimas reorganizuoti, pertvarkyti ar likviduoti SMD priimamas ⅔ visų 

SMD narių balsų dauguma. 

6.2  SMD likvidavimas yra privalomas, jei SMD lieka mažiau nei 3 (trys) nariai. 

6.3  Nusprendęs reorganizuoti, pertvarkyti ar likviduoti SMD, Susirinkimas atskiru nutarimu 

nustato reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo tvarką. 

  

7.  SMD nuostatų keitimo ir papildymo tvarka 

  

7.1  SMD nuostatų pakeitimų ir papildymų projektus ruošia Valdyba. 

7.2  SMD nuostatai keičiami ir papildomi Susirinkime ⅔ balsų dauguma. 

7.3  Pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo priėmimo dienos. 

  

8.  Baigiamosios nuostatos 

  

8.1 Šie nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo VU FlF dekano ir VU SA FilF valdybos 

sprendimu datos. 

  

Nuostatai pasirašyti Vilniuje, 2014 m. sausio 27 d. 

 

 


