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MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO
MENINĖS SAVIRAIŠKOS FAKULTETO
ŠOKIŲ STUDIJOS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto (MČTAU) Meninės saviraiškos fakulteto
Šokių studija (toliau – Šokių studija) yra Meninės saviraiškos fakulteto kolektyvas,
savanoriškumo principu vienijantis universiteto klausytojus, siekiančius lavinti kūrybingumą ir
kūno plastiką, išreikšti ir tobulinti turimus choreografinius meninius sugebėjimus bei sceninę
patirtį ir koncertuoti.
2. Šokių studija savo veikloje vadovaujasi MČTAU Rektorato nutarimais, Meninės saviraiškos
fakulteto Tarybos sprendimais ir šiais nuostatais.
II. ŠOKIŲ STUDIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
3. Šokių studijai vadovauja Vadovas, turintis choreografo išsilavinimą.
4. Šokių studijos veiklą kuruoja Meninės saviraiškos fakulteto prodekanas, skiriamas ir
atleidžiamas iš pareigų MČTAU Rektorato posėdžio nutarimu.
5. Šokių studiją sudaro 3 šokėjų grupės:
5.1. 1-oji šokių grupė „Nonna Dance“, koncertuojanti MČTAU renginiuose, atstovaujanti
universitetą respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, festivaliuose bei konkursuose;
5.2. 2-oji šokių grupė, galinti koncertuoti MČTAU renginiuose;
5.3. 3-ioji šokių grupė – nekoncertuojanti (dalyviai gauna pradinius šokio pagrindus). Ši
grupė formuojama vieneriems mokslo metams.
6. Kiekvienoje grupėje renkamas (skiriamas) seniūnas, kuris:
6.1. tvarko grupės narių apskaitą ir lankomumą;
6.2. renka kasmetinį MČTAU klausytojo mokestį;
6.3. išklauso ir teikia narių pasiūlymus ir pageidavimus Vadovui, fakulteto prodekanui;
6.4. nepriima į šokių grupę naujų narių nesuderinus su Vadovu ir fakulteto prodekanu bei
negavus jų pritarimo (leidimo).
7. Naujų narių priėmimas (atranka) į Šokių studiją vykdomas spalio mėn. Konkreti 1-ojo
užsiėmimo (atrankos) data, laikas ir vieta skelbiama MČTAU interneto svetainėje. Mokslo
metų bėgyje nauji nariai nepriimami.
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8. Naujų narių priėmimo tvarka:
8.1. visi norintys lankyti Šokių studiją užregistruojami bendra priėmimo į MČTAU tvarka
rugsėjo mėn.;
8.2. 1-ojo užsiėmimo (atrankos) metu atrenkama iki 20-25 narių į 3-iąją šokių grupę bei 10
kandidatų, kurie bus pakviesti, tik atsiradus laisvoms vietoms.
9. Dėl narių tinkamumo šokti pagrindinėse koncertuojančiose šokių grupėse sprendžia (vertina)
Vadovas, informuodamas fakulteto prodekaną ir dekaną.
10. Šokių grupių užsiėmimų periodiškumas priklauso nuo galimybių (turimų patalpų, Vadovo
užimtumo ir pan.). Šokių grupės „Nonna Dance“ užsiėmimų laikas ir periodiškumas yra
didesnis.
III. ŠOKIŲ STUDIJOS DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
11. Teikti pasiūlymus ir pageidavimus Šokių studijos veiklai gerinti.
12. Informuoti grupės seniūną, negalint dalyvauti užsiėmime.
13. Informuoti Vadovą, fakulteto prodekaną ir aptarti tolesnę galimybę dalyvauti šokių
užsiėmimuose, iškilus sveikatos problemoms, sumažėjus fiziniam pajėgumui. Vadovas turi
teisę neleisti dalyvauti koncertinės grupės veikloje, pastebėjus dalyvio sveikatos sutrikimus.
14. Koncertuojančios grupės narys privalo lankyti šokių užsiėmimus ir dalyvauti MČTAU
organizuojamuose renginiuose, atstovauti universitetą kitų institucijų renginiuose. Nelankant
užsiėmimų daugiau kaip 2 savaites iš eilės ir/ar atsisakius dalyvauti renginiuose 3 kartus, be
pateisinančios priežasties, gali būti šalinamas iš koncertuojančios grupės.
15. Paskolinti koncertinius rūbus kitam, neturinčiam rūbų šokėjui, negalint dalyvauti koncerte.
16. Palikti koncertinius rūbus ir atributiką MČTAU neatlygintinai, išėjus iš šokių grupės.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo MČTAU Rektorato posėdyje ir galioja iki jų
pakeitimo (dalinio pakeitimo) datos.
______________________________
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