MAS AKADEMIJŲ KOMITETAS
Nuostatai
1.MAS akademijų komitetas (toliau – AK) yra Ateitininkų federacijos valdybos
(toliau – AF V) sukurta nuolatinė darbo grupė, kuriai pavedama rengti bei
įgyvendinti Moksleivių ateitininkų sąjungos (tolau – MAS) akademijų programą.
2.Savo veikloje AK vadovaujasi Ateitininkų ideologija, Ateitininkų federacijos
įstatais ir šiais nuostatais.
3.AK veiklos tikslai
3.1.Užtikrinti MAS akademijų (tolau – Akademijų) programų kokybę ir
tęstinumą.
3.2.Kaupti ir perduoti gerąją Akademijų patirtį naujoms ateitininkų kartoms.
3.3.Akademijų organizavimui telkti geriausias ateitininkų ir katalikų
šviesuomenės pajėgas.
3.4.Siekti, kad Akademijos veiksmingai prisidėtų prie Ateitininkų federacijos ir
Moksleivių ateitininkų sąjungos tikslų įgyvendinimo.
4.AK veiklos uždaviniai
4.1.Parengti Akademijų programą ir įgyvendinimo metodiką.
4.2.Ieškoti Akademijų įgyvendinimui finansavimo bei rengti atitinkamus
projektus.
4.3.Organizuoti Akademijų vadovų rengimo kursus.
4.4.Surengti per metus keturias Akademijas.
4.5.Dokumentuoti, kaupti ir sisteminti Akademijų medžiagą bei vesti archyvą.
5.AK sudarymo tvarka ir sudėtis
5.1.AK sudaro šeši nariai.
5.2.AF V ir MAS V į komitetą deleguoja po du narius. Jų kadencijos trukmė yra
du metai.
5.3.Į komiteto sudėtį įeina vienas MAS valdybos deleguotas valdybos narys. Jo
kadencijos AK trukmė sutampa su jį delegavusios MAS valdybos kadencijos
trukme.
5.4.Į komiteto sudėtį įeina vienas kunigas, kurį su AF dvasios vado pritarimu
paskiria AF V. Jo kadencijos trukmė yra du metai.
5.5.AK vadovauja pirmininkas, kurį AK renka iš savo tarpo.
6.AK komanda, bendradarbiai ir savanoriai.
6.1.Savo veikloje AK gali pasitelkti kitus asmenis, bendradarbius, savanorius
bei pavesti jiems konkrečias pareigas ir užduotis susijusias su komiteto
veikla bei Akademijų rengimu.
7.AK santykis su AF V ir MAS V. Atskaitomybė.
7.1.AK už savo veiklą atsiskaito AF V.

7.2.Pradėdamas savo veiklą AK parengia dviejų metų akademijų programą,
kurioje turi būti nurodytos planuojamos akademijų temos. AF V nepritarus
akademijų temoms AK privalo koreguoti temas ir teikti ją iš naujo tvirtinti
AF V. Nepavykus per tris mėnesius suderinti Akademijų temų, AK nariai
atleidžiami iš pareigų ir sudaromas naujas AK.
7.3.Esant rimtai priežasčiai, AF V gali atleisti AK narį iš pareigų komitete.
7.4.Likus ne mažiau kaip šešioms savaitėms iki Akademijos, AK privalo pateikti
AF V ir MAS V detalią Akademijos programą su ketinamais kviesti
paskaitininkais. AF V ir MAS V turi teisę likus ne mažiau kaip mėnesiui iki
Akademijos pradžios teikti siūlymus ir pageidavimus dėl Akademijos
programos į kuriuos AK privalo atsižvelgti ir atitinkamai pataisyti
Akademijos programą. Jei AFV ir MAS V nuomonės tarpusavyje prieštarauja,
AK turi laikytis AF V nurodymų.
7.5.AK atsiskaito AF V po akademijos. Atsiskaityme gali dalyvauti ir MAS
valdybos nariai, jiems apie jo datą ir laiką turi būti pranešta bent prieš dvi
savaites. AF V gali siųsti klausimus, pasiūlymus, pastabas AK pirmininkui
raštu, į tai turi būti atsakyta per 20 dienų.
8.AK nuostatų keitimas
8.1. AK nuostatai keičiami AF V sprendimu.

