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FAKULTETINIO ABSOLVENTŲ IR BIČIULIŲ KLUBO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Fakultetinis absolventų ir bičiulių klubas (toliau – skyrius) yra Vilniaus Gedimino
technikos universiteto (toliau – universitetas) Absolventų ir bičiulių klubo (toliau – Klubo)
padalinys.
2. Fakultetinis klubo skyrius savo veikloje vadovaujasi Klubo įstatais, Lietuvos asociacijų
įstatymu, valdybos nutarimais, prezidento įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
3. Fakultetinis klubo skyrius yra sudėtinė Klubo dalis.
4. Fakultetinio skyriaus veiklos laikotarpis sutampa su Klubo veiklos laikotarpiu.
5. Fakultetinio skyriaus nuostatai tvirtinami ir keičiami Klubo valdybos nutarimu.
II. FAKULTETINIO ABSOLVENTŲ IR BIČIULIŲ KLUBO VEIKLOS TIKSLAI,
UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
6. Fakultetinio skyriaus veiklos tikslai:
6.1. palaikyti tvirtus fakultetinio skyriaus absolventų tarpusavio ryšius ir jų ryšius su Klubu,
universitetu;
6.2. plėtoti abipusiškai naudingą partnerystę tarp fakultetinio skyriaus absolventų,
universiteto bičiulių ir universiteto;
6.3. vystyti ir plėsti fakultetinio skyriaus veiklą, profesinius narių gebėjimus.
7. Fakultetinio skyriaus veiklos uždaviniai:
7.1. fakultetinio skyriaus absolventų renginių, susitikimų, konferencijų ir diskusijų
iniciavimas ir organizavimas;
7.2. bendradarbiavimas su kitais fakultetiniais skyriais ir Klubu;
7.3. skyriui aktualių naujienų kaupimas ir sklaida;
7.4. diskusijų ir bendravimo forumų kūrimas bei intelektinė pagalba ir renginių
organizavimas studentams.
8. Fakultetinio skyriaus funkcijos:
8.1. didinti narių skaičių ir tvarkyti narių sąrašą;
8.2. organizuoti ir protokoluoti fakultetinio skyriaus susirinkimus:
8.2.1. renkant fakultetinio skyriaus pirmininką;
8.2.2. paskiriant delegatus į visuotinį narių susirinkimą. Delegatai visuotiniam narių
susirinkimui ir skyriaus pirmininkas fakultetiniame skyriuje renkami paprastąja balsų dauguma.
Delegatų skaičių nustato Klubo valdyba;
8.2.3. sprendžiant kitus aktualius fakultetinio skyriaus klausimus;
8.3. kita teisės aktais neuždrausta veikla siekiant pirmiau nurodytų skyriaus veiklos tikslų.
III. FAKULTETINIO ABSOLVENTŲ IR BIČIULIŲ KLUBO TEISĖS IR PAREIGOS
9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, veiklos tikslus ir atlikdamas jo
kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:
9.1.
inicijuoti ir organizuoti renginius;
9.2.
raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą;
9.3.
teikti pasiūlymus Klubo veiklai gerinti;
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9.4.
gauti visą Klubo turimą informaciją, išskyrus tą, kuri valdybos nutarimu pripažinta
konfidencialia arba neteiktina visiems arba kai kuriems atskiriems nariams;
9.5.
naudoti Klubo simboliką.
10. Skyriaus pareigos:
10.1. laikytis skyriaus nuostatų ir Klubo įstatų;
10.2. deleguoti narius į visuotinį narių susirinkimą;
10.3. padėti įgyvendinti Klubo tikslus ir uždavinius;
10.4. absolventų iniciatyvų (projektų, paskaitų, vizitų, susitikimų ir pan.) metinės
ataskaitos ir plano rengimas;
10.5. metinio absolventų iniciatyvų plano ir ataskaitos pristatymas Klubo valdybai;
10.6. vykdyti Klubo organų sprendimus.
IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
11. Fakultetinio skyriaus susirinkime išrenkamas skyriaus pirmininkas:
11.1. skyriaus susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/5 skyriaus
narių;
11.2. skyriaus pirmininkas kartu skiriamas ir Klubo valdybos nariu;
11.3. skyriaus susirinkimas gali vykti ir naudojant telekomunikacijos priemones;
11.4. skyriaus pirmininko veiklos laikotarpis sutampa su Klubo valdybos veiklos
laikotarpiu.
12. Konkrečioms Klubo tikslus atitinkančioms priemonėms įgyvendinti fakultetiniame
skyriuje gali būti renkamos tikslinės lėšos. Šiuo atveju fakultetinio skyriaus pirmininkas metų
pabaigoje raštiškai informuoja Klubo valdybą apie surinktas lėšas ir jų naudojimą.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13.
Skyriaus veikla pasibaigia, kai lieka trys arba mažiau narių. Likę šio skyriaus nariai
gali laisvu pasirinkimu jungtis prie kitų fakultetinių skyrių.

_________________________

