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MOKSLINĖS DRAUGIJOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šie Nuostatai reglamentuoja Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto (toliau – VK 

ATF) Studentų mokslinės draugijos (toliau – SMD) tikslą, uždavinius, funkcijas, teises ir 

pareigas, struktūrą ir valdymą bei atsakomybes. 

2. VK ATF SMD yra savarankiška, savanoriška, pelno nesiekianti studentų organizacija, 

vienijanti studentus, aktyviai atliekančius taikomuosius tyrimus, siekiančius žinių ir 

praktinių gebėjimų tobulinimo bei mokslo taikomosios veiklos populiarinimo. 

3. VK ATF SMD veikia vadovaudamasi VK Statutu, kitais teisės aktais ir norminiais 

dokumentais, taip pat šiais nuostatais.  

4. VK ATF SMD yra atskaitinga savo nariams ir fakulteto akademinei bendruomenei. 

5. VK ATF SMD būstinė yra Buivydiškių g. 1, Buivydiškės, Vilniaus raj. 

  

II. SMD TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

6. VK ATF SMD tikslas – vienyti VK ATF studentus, siekiančius pagilinti teorines žinias ir  

praktinius gebėjimus, skatinti studentų tiriamąją veiklą. 

7. VK ATF SMD uždaviniai: 

7.1. Skatinti, plėtoti bei koordinuoti savarankišką studentų mokslinę (taikomąją) 

tiriamąją veiklą; 

7.2. Organizuoti, vykdyti ir dalyvauti kuriant studentų taikomųjų tyrimų projektus, 

programas bei planus; 

7.3. Organizuoti konferencijas, seminarus, diskusijas ir kt. 

7.4. Dalyvauti mokslo populiarinimo renginiuose, konferencijose skaityti pranešimus; 

7.5. Bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų mokslinėmis bei 

studentiškomis organizacijomis; 

7.6.  Skatinti moksleivių domėjimąsi mokslu bei mokslo tiriamąja veikla kolegijoje. 

8. VK ATF SMD funkcijos: 

8.1. Planuoja ir vykdo studentų mokslinę tiriamąją veiklą; 

8.2. Populiarina (viešina) VK ATF studentų mokslinės tiriamosios veiklos rezultatus; 

8.3. Kaupia ir platina informaciją, reikalingą SMD veiklai; 

8.4. Organizuoja konferencijas, seminarus, diskusijas; 

8.5. Skaito pranešimus šalies ir tarptautinėse konferencijose; 

8.6. Organizuoja susitikimus su kitų aukštųjų mokyklų studentų mokslinių draugijų 

nariais; 

8.7. Įvairiomis priemonėmis viešina SMD veiklą ir tyrimų rezultatus visuomenei. 

 

III. STRUKTŪRA IR VALDYMAS 

 

9. VK ATF SMD struktūrą sudaro: 

9.1. Visuotinis SMD narių susirinkimas 

9.2. Pirmininkas (SMD Vadovas); 

9.3. Kuratorius (SMD mokslinės tiriamosios veiklos kuratorius (-iai)); 
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9.4. Sekretorius. 

10. Aukščiausias SMD organas – Visuotinis SMD narių susirinkimas: 

10.1. Priima ir papildo nuostatus; 

10.2. Tvirtina SMD veiklos programą ir metines ataskaitas; 

10.3. Priima sprendimus dėl strateginės SMD veiklos plėtojimo arba nutraukimo; 

10.4. Priima kitus sprendimus. 

11. Visuotinis SMD narių susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 SMD narių; 

12. Visuotinio SMD narių susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių narių 

balsų dauguma, išskyrus nutarimus dėl SMD Nuostatų pakeitimo ir papildymo bei 

veiklos pasibaigimo, kai „už“ nutarimus balsuoja ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių narių 

balsų. 

13. Visuotinis SMD narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per 3 mėnesius. 

14. Neeilinį Visuotinį SMD narių susirinkimą gali inicijuoti Kuratorius, taip pat ne mažiau 

kaip 1/3 SMD narių raštu, pagrįsdami Visuotinio SMD narių susirinkimo būtinumą. 

15. SMD narių susirinkimo metu yra renkamas SMD Pirmininkas. 

16. Pirmininkas: 

16.1. Pirmininkas atsakingas už SMD iškeltų tikslų įgyvendinimą; 

16.2. Pirmininkas atstovauja SMD; 

16.3. Organizuoja SMD darbą ir šaukia SMD susirinkimus; 

16.4. Tvirtina SMD narių sąrašus; 

16.5. Renka duomenis apie SMD veiklos rezultatus, juos apibendrina ir analizuoja bei 

VK ATF Tarybos ar Dekano prašymu teikia ataskaitą apie SMD veiklą; 

17. Pirmininką pirmajame posėdyje, vienerių metų kadencijai, renka SMD nariai paprasta 

balsų dauguma. 

18. SMD Pirmininkas gali būti perrinktas nesibaigus kadencijai, jei taip nusprendžia ¾ narių 

dauguma. 

19. SMD veiklą koordinuoja SMD kuratorius. 

20. Kuratoriaus pareigos: 

20.1. Kuratorių pasiūlo ATF katedros.  

20.2. Kuratorius kuruoja mokslinę bei organizacinę SMD veiklą; 

20.3. Kuratorius koordinuoja SMD veiklą ir bendradarbiavimą, teikia pasiūlymus VK 

ATF Dekanui ir ATF padaliniams dėl SMD veiklos; 

20.4. Turi teisę sušaukti neeilinį Visuotinį SMD narių susirinkimą; 

20.5. Atsakingas už materialiąją bazę, reikalingą tyrimams atlikti. 

 

VI. SMD NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

21. VK ATF SMD nariu gali tapti kiekvienas VK ATF studentas ir dėstytojas, besidomintis 

mokslo tiriamuoju darbu, Pirmininkui raštu pareiškęs norą būti SMD nariu. 

22. SMD narių sąrašą tvirtina SMD Pirmininkas.  

23. SMD nariai turi lygias teises: 

23.1. Dalyvauti SMD veikloje; 

23.2. Teikti pasiūlymus SMD veiklai tobulinti ir efektyvinti; 

23.3. Gauti informaciją apie SMD veiklą; 

23.4. Rengti SMD veiklą reglamentuojančius dokumentus; 

23.5. Organizuoja renginius ir derina jų įgyvendinimą su ATF administracija; 

23.6. Dalyvauti kitų organizacijų veikloje; 

23.7. Rinkti ir būti išrinktais Pirmininku; 

23.8. Išstoti iš SMD. 

24. SMD narys privalo: 

24.1. Vadovautis  šių Nuostatų reikalavimais; 

24.2. Vykdyti SMD priimtus nutarimus; 
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24.3. Dalyvauti SMD renginiuose ir veikloje; 

24.4. Rengti studentiškus mokslinius darbus ir pristatyti juos konferencijose ar kituose 

moksliniuose renginiuose; 

24.5. Populiarinti studentišką mokslinę veiklą bei Studentų mokslinę draugiją; 

24.6. Atsiskaityti SMD už vykdytus pavedimus, įpareigojimus. 

25. Narystė SMD pasibaigia: 

25.1. Baigus studijas ar pašalinus studentą iš Vilniaus kolegijos; 

25.2. Paties nario pageidavimu, pranešus apie tai Pirmininkui prieš vieną mėnesį raštu; 

25.3. Narystė SMD gali būti nutraukta Pirmininko sprendimu SMD nariui nesilaikant 

SMD nuostatų, Vilniaus kolegijos Statuto ar kitų teisės aktų; 

25.4. Nutarimas pašalinti iš SMD gali būti apskųstas Visuotiniame SMD narių 

susirinkime, kurio išvada yra galutinė. 

 

V. ATSAKOMYBĖ 

 

26. VK ATF SMD nariai atsako už: 

26.1. Šiuose nuostatuose nustatytų veiklų neįvykdymą arba netinkamą vykdymą bei 

suteiktų įgaliojimų viršijimą, etikos pažeidimus; 

26.2. Už SMD veiklai materialiųjų resursų netinkamą naudojimą. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

27. SMD Nuostatai gali būti keičiami ir papildomi tik Visuotinio SMD narių susirinkimo 

metu, pritarus daugiau kaip ½ dalyvaujančių narių. 

28. SMD Nuostatų keitimo projektą gali pateikti Pirmininkas, Koordinatorius arba ne mažiau 

kaip ½ SMD narių. 

29. SMD veiklos nutraukimas:  

29.1. ATF Dekano sprendimu; 

29.2. SMD Visuotinio susirinkimo sprendimu, jei tam pritaria ne mažiau kaip 2/3 visų 

SMD  narių; 

29.3. Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais pagrindais. 

 

 

______________________________________________ 


