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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 
garbės profesoriaus vardo ir garbės daktaro vardo suteikimo 

REGULIAMINAS 
 
 

1. Bendrieji nuostatai 
 
1.1.Vytauto Didžiojo universitetas (toliau – VDU) suteikia VDU garbės profesoriaus 

ir VDU garbės daktaro vardus. 
1.2.VDU garbės daktaro vardas suteikiamas turintiems tarptautinį pripažinimą 

Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiams už didelius nuopelnus mokslui ir 
kultūrai, Lietuvos valstybei bei Vytauto Didžiojo universitetui. 

1.3.VDU garbės profesoriaus vardas suteikiamas Lietuvos ir  užsienio piliečiams už 
ypatingus nuopelnus Vytauto Didžiojo universitetui, formuojant jo intelektualinį ir 
tautinį autoritetą Lietuvoje ir užsienyje, savo asmeniniu darbu prisidėjusiu vystant 
aukštąjį mokslą Lietuvoje ir ugdant jaunąją kartą. 

1.4.Garbės daktaro vardas gali būti suteiktas ir asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su 
VDU; garbės profesoriaus – VDU profesoriams, turintiems didelių nuopelnų 
universitetui. 

 
 

2. Garbės vardo pristatymas 
 
2.1.Teisę pristatyti garbės vardams turi VDU Rektorius, Senato pirmininkas, fakultetų 

tarybos ir ne mažiau kaip penkių Senato narių grupė. 
2.2.Visi pasiūlymai teikiami VDU Rektoriui. Siūlant būtina pateikti tokius 

dokumentus:  
- pretendento curriculum vitae, 
- pagrindinių mokslo darbų sąrašą, 
- raštišką motyvaciją apie pretendento nuopelnus Lietuvai ir Vytauto Didžiojo 

universitetui. 
2.3.Gauti pasiūlymai apsvarstomi Rektorate. Svarstymo rezultatai pateikiami Senatui, 

pridėjus pateikėjo motyvaciją ir Rektorato svarstymo rezultatus (protokolo išrašą). 



 
 
 

2.4.Senatas sudaro komisiją iš penkių Senato narių ir skiria jos pirmininką. Komisija 
ne vėliau kaip po dviejų mėnesių pateikia Senatui raštu savo motyvuotas išvadas 
apie pretendento veiklą ir svarbiausius pasiekimus bei nuopelnus. Komisijos 
siūlymas svarstomas Senato posėdyje. 

 
 

3. Garbės vardo suteikimas 
 
3.1.Sprendimą dėl garbės vardo suteikimo priima Senatas paprasta balsų dauguma 

slaptu balsavimu. 
3.2.VDU garbės profesoriams ir VDU garbės daktarams įteikiamas diplomas ir 

medalis. 
3.3.VDU garbės profesoriaus ir VDU garbės daktaro diplomas ir medalis įteikiami 

iškilmingame Senato posėdyje. 
3.4.Garbės profesorius ir garbės daktaras turi teisę dalyvauti Universiteto Senato 

posėdžiuose ir yra kviečiami į Universiteto iškilmes. 


