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Senato komisijos 2008 m. kovo 6 d. posėdyje
(protokolas Nr. SK-2008-3)
Rektorius akad. B. Juodka pasveikino Fizikos fakulteto studentus, pelniusius UAB „Santa Monica Networks“ vardines
stipendijas. Stipendijas studentams Andriui Suchankai, Jevgenijui Chmeliovui, Petrui Purliui ir Povilui Zemkajui įteikė
šios įmonės generalinis direktorius Tauras Talandis.

6. Svarstyta. Studijų programos tvirtinimas.
N u t a r t a . Patvirtinti Matematikos ir informatikos fakulteto informatikos krypties pagrindinių (bakalauro) studijų
programą Informacinės technologijos (3,5 metų dieninės
studijos).

1. Svarstyta. Vilniaus universiteto konkursų eiti katedros
vedėjo pareigas nuostatų tvirtinimas.
N u t a r t a . Patvirtinti Vilniaus universiteto konkursų eiti
katedros vedėjo pareigas nuostatus.
2. Svarstyta. Studentų siuntimo dalinių studijų į užsienį
taisyklių keitimas.
Nutarta:
2.1. Patvirtinti Studentų siuntimo dalinių studijų į užsienį
taisyklių 4.3, 4.6 ir 9.6 dalių pakeitimus.
2.2. Patvirtinti Socrates/Erasmus programos pavadinimo keitimą į Mokymosi visą gyvenimą Erasmus programą.

7. Svarstyta. Studijų kainos pakeitimas.
N u t a r t a . Pakeisti Senato komisijos 2008 01 10 posėdžio
nutarimu (protokolas Nr. SK-2008-1) patvirtintą specialiųjų
profesinių vakarinių studijų programos Vertimas metinę
kainą: vietoj 9859 litų 5150 litų.

3. Svarstyta. Vilniaus universiteto stipendijų skyrimo
nuostatų keitimas.
N u t a r t a . Pakeisti Vilniaus universiteto stipendijų skyrimo
nuostatų 20 straipsnį ir formuluoti jį taip:
20. Esant blogai studento socialinei padėčiai dėl šeiminių
aplinkybių, taip pat dėl nelaimės, ligos ar kitų panašių
atvejų iš Socialinių stipendijų fondo lėšų studentui gali būti
skiriama vienkartinė pašalpa nuo 4 MGL iki 12 MGL.
4. Svarstyta. Socialinių stipendijų skirstymo reglamento
keitimas.
N u t a r t a . Pakeisti Socialinių stipendijų skirstymo reglamento 9 straipsnį ir formuluoti jį taip:
9. Rektoriui adresuotą prašymą skirti vienkartinę pašalpą studentas pateikia Studijų direkcijos Studentų reikalų skyriui.
Vienkartinių pašalpų skyrimo klausimas nagrinėjamas komisijos, kurios sudarymo tvarka numatyta šio reglamento
7 punkte, posėdyje, kviečiamame kiekvieno mėnesio
pirmą savaitę, išskyrus vasaros atostogų mėnesius.
5. Svarstyta studentų, studijuojančių iš dalies valstybės
finansuojamose vietose, įmokų už studijas mokėjimo terminas.
N u t a r t a . Studentams, kuriems yra skirta paskola studijų
įmokai mokėti, atidėti mokėjimo terminą iki tol, kol Lietuvos
valstybinis mokslo ir studijų fondas perves pinigus Universitetui, bet ne vėliau kaip iki gruodžio 1 d. už rudens semestrą
ir gegužės 15 d. už pavasario semestrą.

8. Svarstyta. Filologijos fakulteto studijų programos Lietuvių filologija komiteto tvirtinimas.
N u t a r t a . Patvirtinti Filologijos fakulteto studijų programos
Lietuvių filologija komitetą:
• dr. Daiva Sinkevičiūtė – pirmininkė,
• prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia,
• doc. dr. Artūras Judžentis,
• doc. dr. Audinga Peluritytė-Tikuišienė,
• doc. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė,
• doc. dr. Meilutė Ramonienė,
• dr. Daiva Aliūkaitė (Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas),
• dr. Irena Smetonienė (socialinė partnerė – Valstybinė
lietuvių kalbos komisija),
• Vilija Mackevičiūtė (FilF Lietuvių filologijos programos
antro kurso studentė).
9. Svarstyta. Kauno humanitarinio fakulteto darbuotojų
neeilinės atestacijos skelbimas.
N u t a r t a . Skelbti neeilinę atestaciją šių Kauno humanitarinio fakulteto darbuotojų:
• e. prof. p. Dalios Šreimikienės – profesorės pedagoginiam
vardui gauti;
• e. prof. p. Sauliaus Gudo – profesoriaus pedagoginiam
vardui gauti.
10. Svarstyta. Medicinos fakulteto darbuotojų neeilinės
atestacijos skelbimas.
N u t a r t a . Skelbti neeilinę atestaciją šių Medicinos fakulteto darbuotojų:
• e. doc. p. dr. Vytauto Kasiulevičiaus – docento pedagoginiam vardui gauti;
• e. doc. p. dr. Algirdo Tamošiūno – docento pedagoginiam
vardui gauti;
• e. doc. p. dr. Arūno Germanavičiaus – docento pedagoginiam vardui gauti.
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11. Svarstyta. Medicinos fakulteto atestacijos ir konkurso
komisijos tvirtinimas.
N u t a r t a . Patvirtinti Medicinos fakulteto atestacijos ir
konkurso komisiją:
• prof. habil. dr. Arvydas Ambrozaitis – pirmininkas,
• doc. dr. Algis Abaravičius,
• dr. Dainius Characiejus,
• prof. habil. dr. Danutė Kalibatienė,
• prof. habil. dr. Narūnas Porvaneckas,
• doc. dr. Henrikas Ramonas,
• doc. dr. Virginijus Šapoka,
• doc. dr. Genė Šurkienė,
• studentė Rūta Banytė.
12. Svarstyta. Istorijos fakulteto atestacijos komisijos
tvirtinimas.
N u t a r t a . Patvirtinti Istorijos fakulteto 2008 m. atestacijos
komisiją:
• prof. habil. dr. Edvardas Gudavičius – pirmininkas (Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir
kultūros istorijos katedros profesorius),
• prof. dr. Aleksiejus Luchtanas (Vilniaus universiteto
Istorijos fakulteto Archeologijos katedros vedėjas),
• prof. dr. Alfredas Bumblauskas (Vilniaus universiteto
Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos
katedros vedėjas),
• prof. dr. Zenonas Butkus (Vilniaus universiteto Istorijos
fakulteto Naujosios istorijos katedros vedėjas),
• habil. dr. Tamara Bairašauskaitė (Lietuvos istorijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja),
• dr. Rimantas Miknys (Lietuvos istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas),
• doc. dr. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universiteto
Istorijos fakulteto Senovės ir vidurinių amžių istorijos
katedros vedėjas),
• Donata Armakauskaitė (Vilniaus universiteto Istorijos
fakulteto Studentų atstovybė).
13. Svarstyta. Komunikacijos fakulteto atestacijos komisijos tvirtinimas.
N u t a r t a . Patvirtinti atnaujintos sudėties Komunikacijos
fakulteto atestacijos komisiją:
• prof. dr. Osvaldas Janonis – pirmininkas,
• prof. habil. dr. Domas Kaunas,
• prof. habil. dr. Vygandas Bronius Pšibilskis,
• prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis (Socialinių
tyrimų institutas, Lietuvos mokslų akademija),
• prof. habil. dr. Romualdas Grigas (Vilniaus pedagoginis
universitetas, Lietuvos mokslų akademija),
• Saulius Masonas (Komunikacijos fakulteto studentų
atstovybės pirmininkas).
14. Svarstyta. Fizikos fakulteto atestacijos komisijos
tvirtinimas.
N u t a r t a . Patvirtinti Fizikos fakulteto atestacijos komisiją:

•
•
•
•
•

prof. habil. dr. Liudvikas Kimtys – pirmininkas,
doc. dr. Jonas Matukas,
prof. habil. dr. Edmundas Kuokštis,
prof. habil. dr. Valdas Sirutkaitis,
prof. habil. dr. Gediminas Gaigalas (Vilniaus pedagoginis
universitetas),
• vyriaus. m.d. habil. dr. Evaldas Tornau,
• studentų atstovas doktorantas Tomas Vasiliauskas.
15. Svarstyta. Fizikos fakulteto konkurso komisijos tvirtinimas.
N u t a r t a . Patvirtinti Fizikos fakulteto konkurso komisiją:
• prof. habil. dr. Vytautas Balevičius – pirmininkas,
• prof. habil. dr. Liudvikas Kimtys – atestacijos komisijos
pirmininkas,
• doc. dr. Jonas Matukas,
• prof. habil. dr. Edmundas Kuokštis,
• prof. habil. dr. Valdas Sirutkaitis,
• prof. habil. dr. Gediminas Gaigalas (Vilniaus pedagoginis
universitetas),
• vyriaus. m.d. habil. dr. Evaldas Tornau (Puslaidininkių
fizikos institutas),
• vyriaus. m.d. habil. dr. Algimantas Undzėnas (Fizikos
institutas),
• studentų atstovas doktorantas Tomas Vasiliauskas.
16. Svarstyta. Konkurso eiti etatines pareigas Vilniaus
universiteto Botanikos sode vykdymas.
N u t a r t a . Konkursą eiti etatines mokslo darbuotojų pareigas Vilniaus universiteto Botanikos sode surengti Gamtos
mokslų fakultete, o pretendentų viešą diskusiją organizuoti
Botanikos ir genetikos katedroje.
17. Svarstyta. Kauno humanitarinio fakulteto atestacijos
komisijos nario keitimas.
N u t a r t a . Pakeisti VU Kauno humanitarinio fakulteto
atestacijos komisijos narį studentą Aleksandrą Petručionį
studente Laura Dauskurtaite.
18. Svarstyta. Senato komisijos 2007 m. balandžio 19 d.
nutarimo dalinis pakeitimas.
Nutarta:
Senato komisijos 2007 m. balandžio 19 d. nutarimą Dėl
Vilniaus universiteto, valstybės turto patikėjimo teise
valdomo (turto) buto, esančio Papilėnų g. 8–36, Vilniuje iš
dalies pakeisti taip:
1.1 p. vietoje žodžių „Vilniaus universiteto funkcijų“ įrašyti
žodžius „valstybės funkcijų“ ir punktą išdėstyti taip:
„Pripažinti butą, esantį Papilėnų g. 8–36, Vilniuje (unikalus Nr. 1099-3038-2013:0035; bendras plotas: 70,06
kv. m; gyvenamasis plotas: 44.35 kv. m), nereikalingu
valstybės funkcijoms įgyvendinti“.
2.2 p. vietoje žodžių „turto grąžinimo valstybei“ įrašyti
žodžius „turto perdavimo savivaldybės nuosavybėn“ ir
punktą išdėstyti taip:
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„Kreiptis raštu į Lietuvos Respublikos Vyriausybės
įgaliotą instituciją – Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministeriją dėl 1 p. nurodyto turto perdavimo
savivaldybės nuosavybėn“.
19. Svarstyta. Kauno humanitarinio fakulteto tarptautinio
mokslo darbų leidinio „Transformations in Business and
Economics (TIBE)“ periodiškumo ir redakcinės kolegijos
atnaujinimas.
Nutarta:
19.1. Pavirtinti atnaujintą tarptautinio mokslo darbų leidinio
„Transformations in Business and Economics (TIBE)“
redakcinę kolegiją:
• prof. habil. dr. Vytautas P. PRANULIS – vyriausiasis
redaktorius (Vilniaus universitetas, Lietuva, vadyba ir
administravimas – 03S);
• prof. dr. Dainora GRUNDEY – vyriausiojo redaktoriaus
pavaduotoja (Vilniaus universitetas, Lietuva, vadyba ir
administravimas – 03S);
• prof. dr. Dalia ŠTREIMIKIENĖ – atsakingoji sekretorė
(Vilniaus universitetas, Lietuva, ekonomika – 04S);
• prof. Emeritus Michael THOMAS (Stratklaido universitetas, Škotija; Didžiosios Britanijos Rinkos tyrimų
draugija, Jungtinė Karalystė, vadyba ir administravimas – 03S);
• prof. dr. Peter OPPENHEIMER (Oksfordo universitetas,
Jungtinė Karalystė, ekonomika – 04S);
• prof. habil. dr. Edmundas K. ZAVADSKAS (Vilniaus
Gedimino technikos universitetas, Lietuva, vadyba ir
administravimas – 03S);
• prof. dr. Andras INOTAI (Vengrijos mokslų akademijos Pasaulio ekonomikos institutas, Vengrija, ekonomika – 04S);
• prof. dr. Bruno S. SERGI (Mesinos universitetas, Italija,
ekonomika – 04S);
• prof. dr. Stasys Albinas GIRDZIJAUSKAS (Vilniaus
universitetas, Lietuva, ekonomika – 04S);
• doc. dr. Gregory BROCK (Pietų Džordžijos universitetas, JAV, ekonomika – 04S);
• prof. dr. Marie McHUGH (Ulsterio universitetas, Šiaurės
Airija, Jungtinė Karalystė, ekonomika – 04S);
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• prof. habil. dr. Remigijus ČIEGIS (Vilniaus universitetas, Lietuva, ekonomika – 04S; Vadyba ir administravimas – 03S);
• prof. habil. dr. Borisas MELNIKAS (Vilniaus Gedimino
technikos universitetas, Lietuva, vadyba ir administravimas – 03S);
• prof. dr. Baiba ŠAVRINA (Latvijos universitetas, Latvija,
ekonomika – 04S);
• prof. dr. Birutė GALINIENĖ (Vilniaus universitetas,
Lietuva, ekonomika – 04S);
• prof. habil. dr. Vladas GRONSKAS (Vilniaus universitetas, Lietuva, ekonomika – 04S);
• prof. dr. Heikki JUSLIN (Helsinkio universitetas, Suomija, ekonomika – 04S);
• doc. dr. Vojtech KORAB (Brno technologijos universitetas, Čekijos Respublika, vadyba ir administravimas – 03S).
19.2. Tvirtinti tarptautinio mokslo darbų leidinio „Transformations in Business and Economics (TIBE)“ leidinio
periodiškumą – trys kartai per metus; leidinio priedų
periodiškumą – du kartai per metus; leidinio priedų
koncepciją.
20. Svarstyta. Leidimas statyti skulptūrų ansamblį.
Nutarta:
20.1. Pritarti labdaros ir paramos fondo „Paramos fondas
Vilniaus universiteto Saulėtekio miestelio skulptūrų
ansambliui sukurti“ organizuojamam viešosios erdvės
Saulėtekio gatvėje sutvarkymo ir skulptūrų ansamblio tema „Mokslo laikrodis“ sukūrimo viešajam
konkursui Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
nustatyta tvarka pagal šiame punkte nurodyto labdaros ir paramos fondo parengtus viešojo konkurso
dokumentus.
20.2. Leisti labdaros ir paramos fondui „Paramos fondas
Vilniaus universiteto Saulėtekio miestelio skulptūrų
ansambliui sukurti“ sutvarkyti viešąją erdvę ir pastatyti skulptūrų ansamblį tema „Mokslo laikrodis“
Vilniaus universiteto valdomame žemės sklype,
esančiame Saulėtekio gatvėje.
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Pat v i rt i n ta
Senato komisijos 2008 m. kovo 6 d. posėdyje,
protokolas Nr. SK-2008-3

Vilniaus universiteto konkursų eiti katedros vedėjo pareigas
nuostatai
1. Šie nuostatai taikomi renkant katedrų ir jiems prilygintų
padalinių (centrų, institutų, skyrių, klinikų ir kitų akademinių šakinių padalinių, toliau – katedrų) vadovus (vedėjus,
direktorius ir kt., toliau – vedėjus).
2. Katedrų ir jiems prilygintų padalinių vedėjų pareigybės yra
neetatinės. Už jas mokamas priedas prie atlyginimo Vilniaus
universiteto statute numatyta tvarka.
3. Katedrų vedėjais gali būti renkami ne vyresni kaip 65 metų
Vilniaus universitete dirbantys profesoriai ir docentai (arba
einantys profesoriaus ar docento pareigas darbuotojai). Docentai gali būti renkami katedros vedėjais išimtiniais atvejais
ir ne ilgiau kaip vienai kadencijai. Padalinių, užsiimančių tik
mokslo veikla (centrų, institutų), vadovais gali būti renkami
Universiteto darbuotojai, einantys profesoriaus arba vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas. Docentai ir vyresnieji
mokslo darbuotojai gali būti renkami tokių padalinių vadovais išimtiniais atvejais ir ne ilgiau kaip vienai kadencijai.
Konkurse eiti katedros vedėjo pareigas gali dalyvauti ir
Vilniaus universitete nedirbantys asmenys, jei jie taip pat
dalyvauja konkurse eiti profesoriaus ar docento pareigas
Vilniaus universitete. Jei toks asmuo nelaimi konkurso eiti
profesoriaus ar docento pareigas, jis praranda teisę dalyvauti
ir katedros vedėjo rinkimuose.
3.1. Katedros vedėjas, sulaukęs 65 metų, gali toliau eiti
katedros vedėjo pareigas iki kadencijos pabaigos tik
tuo atveju, jei yra atestuotas toliau eiti pareigas, vadovaujantis Vilniaus universiteto pedagoginio ir mokslo
personalo atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatais. Katedros vedėjo kadencija nutrūksta darbuotojo
neatestavus eiti profesoriaus arba docento pareigas.
4. Konkursai eiti vedėjų pareigas vykdomi fakultetų tarybose.
Konkursai eiti fakultetams nepriklausančių, bet užsiimančių
mokslo ir pedagogine veikla padalinių vadovų pareigas vykdomi Senato sudarytose ir Rektoriaus įsakymu patvirtintose
šių padalinių konkurso komisijose (toliau – padalinio konkurso komisija), kurios turi tokius pačius įgaliojimus rengti
konkursus kaip ir fakultetų tarybos.
5. Konkurso procedūrą sudaro šie etapai: bendra visų pretendentų diskusija katedrose ir rinkimai fakultetų tarybose
(padalinių konkurso komisijose).
6. Konkursą eiti katedros vedėjo pareigas skelbia Rektorius
įsakymu ne vėliau kaip prieš du mėnesius (į šį laikotarpį neįskaitomi liepos ir rugpjūčio mėnesiai) iki kadencijos pabaigos. Fakulteto taryba informuoja apie konkursą Universiteto
leidinyje (informaciniame biuletenyje), taip pat interneto VU
svetainėje. Skelbimo tekste nurodomas padalinys, katedra,
pageidaujama mokslinė bei pedagoginė specializacija ir
reikiami dokumentai dalyvauti konkurse.

7. Katedros vedėjo kadencija – penkeri metai. Katedros vedėjo
kadencija nutrūksta pirma laiko, jei vedėjo pareigas einantis
asmuo neišrenkamas arba nepaskiriamas į mokslo ar pedagoginio darbuotojo pareigas Vilniaus universitete arba atleidžiamas iš šių pareigų įstatymų numatyta tvarka.
7.1. Katedros vedėjas, atsistatydinęs anksčiau nustatytos
penkerių metų kadencijos pabaigos, neturi teisės kandidatuoti kitai kadencijai.
8. Pareiškimai ir dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami
Personalo direkcijai. Ši juos registruoja ir perduoda fakulteto
tarybos (padalinio konkurso komisijos) pirmininkui. Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
8.1. prašymą Rektoriaus vardu;
8.2. mokslinių darbų sąrašą;
8.3. gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą;
8.4. katedros (padalinio) raidos plano projektą;
8.5. kitus papildomus dokumentus, leidžiančius objektyviai
įvertinti pretendento kvalifikaciją.
9. Visi pretendentai dalyvauja bendroje diskusijoje viešame
katedros posėdyje, kuriam pirmininkauja fakulteto dekanas
(padalinio konkurso komisijos pirmininkas). Jei fakulteto
dekanas pats pretenduoja eiti katedros vedėjo pareigas,
posėdžiui pirmininkauja fakulteto tarybos paskirtas asmuo.
Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai katedros dėstytojų ir mokslo darbuotojų, dirbančių
katedroje ne mažiau kaip pusė etato, taip pat ir tų, kurie
fakultete turi ne mažiau kaip ketvirtį etato pagrindinėje darbovietėje. Posėdžio sprendimai dėl pretendentų tinkamumo
priimami slaptai balsuojant paprasta balsų dauguma. Posėdžio
pirmininkas balsuojant nedalyvauja. Bendra diskusija viešame katedros posėdyje turi įvykti ne vėliau kaip likus dviem
darbo dienoms iki balsavimo fakulteto taryboje (padalinio
konkurso komisijoje).
10. Bendroje diskusijoje visi pretendentai supažindina posėdžio
dalyvius su savo moksline ir pedagogine veikla, pristato
katedros raidos plano projektą.
11. Rinkimai vykdomi atvirame fakulteto tarybos (padalinio konkurso komisijos) posėdyje. Tarybos (konkurso komisijos)
posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip
du trečdaliai jos narių. Fakulteto taryba (padalinio konkurso
komisija) išnagrinėja kiekvieno pretendento dokumentus,
katedros posėdžio protokolo išrašą. Pretendentai turi teisę
dalyvauti posėdyje ir išdėstyti savo argumentus. Konkurso
laimėtojas nustatomas slaptai balsuojant paprasta balsų
dauguma. Pretendentai, nesutinkantys su konkurso rezultatais, gali raštu kreiptis į Universiteto Senatą, nurodydami
nesutikimo motyvus. Raštas įteikiamas Senato pirmininkui
ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po fakulteto tarybos posėdžio. Senato sprendimas gali būti apskųstas tik teismui.

Informacinis biuletenis
12. Fakulteto taryba (padalinio konkurso komisija) konkurso
rezultatus skelbia viešai ir ne vėliau kaip per tris darbo dienas pateikia Rektoriui fakulteto tarybos (padalinio konkurso
komisijos) posėdžio protokolo išrašą ir balsų skaičiavimo
komisijos protokolą. Protokolų išrašai saugomi laimėjusio
konkursą asmens byloje.
13. Išrinktus konkurso tvarka katedros vedėjus Rektoriaus
teikimu tvirtina Senatas. Jeigu Rektorius atsisako Senatui
teikti tvirtinti fakulteto tarybos išrinktą katedros vedėją, šis
atsisakymas turi būti motyvuotas ir pareikštas ne vėliau kaip
per keturiolika dienų nuo kandidatūros pateikimo Rektoriui.
Fakulteto taryba (padalinio konkurso komisija), apsvarsčiusi
Rektoriaus atsisakymo motyvus, turi teisę pakartotinai teikti
tvirtinti tą pačią kandidatūrą. Šiuo atveju Rektorius privalo
ją teikti tvirtinti per artimiausią Senato posėdį. Jeigu tai
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nepadaroma, katedros vedėjo kandidatūrą teikti tvirtinti
Senatui turi teisę fakulteto dekanas (padalinio konkurso
komisijos pirmininkas).
14. Jei katedros vedėjas neišrenkamas arba paskelbtas konkursas
eiti katedros vedėjo pareigas neįvyksta dėl to, kad neatsiranda pretendentų, norinčių ir galinčių eiti šias pareigas,
fakulteto taryba per penkias dienas siūlo Senatui padalinį
likviduoti arba Rektoriui teikti Senatui tvirtinti laikinojo
katedros vedėjo kandidatūrą. Laiku neatlikus šios procedūros, laikinąjį katedros vedėją skiria Rektorius. Laikinuoju
katedros vedėju be rinkimų vienai, ne ilgesnei kaip vienerių
metų kadencijai gali būti tvirtinamas Vilniaus universitete
dirbantis profesorius ar docentas (arba einantis profesoriaus
ar docento pareigas darbuotojas).

Patvirtinta
Senato komisijos 2008 m. kovo 6 d. posėdyje,
protokolas Nr. SK-2008-3

Studentų siuntimo dalinių studijų į užsienį
taisyklės
1. Bendroji dalis
1.1. Šios taisyklės reglamentuoja Vilniaus universiteto (toliau –
Universiteto) studentų siuntimo dalinių studijų į užsienį sąlygas ir tvarką bei nustato studentų mobilumo organizatorių
ir siunčiamų studentų teises ir pareigas.
1.2. Visi Universiteto studentai, išvykstantys dalinių studijų
į užsienį, skirstomi į dvi kategorijas: mainų studentus ir
laisvai judančius studentus.
1.3 Mainų studentai – tai studentai, siunčiami dalinių studijų į
užsienio aukštąsias mokyklas pagal tarptautines valstybines,
universitetines, Universiteto padalinių bendradarbiavimo
sutartis arba mainų programas.
1.4. Laisvai judantys studentai – tai studentai, siunčiami dalinių
studijų į savarankiškai pasirinktą užsienio aukštąją mokyklą
ir savo lėšomis padengiantys visas dalinių studijų ir buvimo
užsienio šalyje išlaidas.
1.5. Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS) yra
pagrindas organizuojant visų studentų dalines studijas užsienio universitetuose. Universitetas, organizuodamas savo
studentų mobilumą, taiko ECTS principus ir mechanizmą:
akademine pažyma informuoja priimančią instituciją apie
siunčiamo studento akademinius rezultatus Universitete,
trišalėje studijų sutartyje (pasirašytoje studento, siunčiančio ir priimančio universitetų) susitaria dėl siunčiamo
studento studijų programos užsienio universitete ir nurodo
kreditus, kuriuos studentas privalo surinkti studijuodamas
užsienyje.
1.6. Universiteto mainų studentų mobilumą organizuoja ir koordinuoja mainų programų administratoriai Tarptautinių
programų ir ryšių skyriuje kartu su fakultetų (institutų,
centrų) studentų mobilumo koordinatoriais. Laisvai judantys
studentai studijų užsienyje klausimus derina su savo fakul-

teto (instituto, centro) studentų mobilumo koordinatoriumi
pagal fakultete (institute, centre) galiojančią tvarką.
2. Kas gali išvykti dalinių studijų į užsienį
2.1. Dalinių studijų į užsienį gali būti leidžiami visi pažangūs
Universiteto studentai, iki dalinių studijų užsienyje pradžios
baigę bent vieną pagrindinių studijų kursą, jei mainų programos administratorius arba fakulteto (instituto, centro)
vidaus nuostatai nenustato kitaip. Fakulteto (instituto, centro) vidaus nuostatai negali nustatyti žemesnių nei mainų
programos administratoriaus nurodytų reikalavimų.
2.2. Mainų studentais gali tapti visi pažangūs Universiteto studentai, atitinkantys mainų programų keliamus reikalavimus
ir dalyvaujantys konkurse programos siūlomai studijų vietai
/ stipendijai gauti.
2.3. Laisvai judančiais studentais gali tapti visi pažangūs Universiteto studentai, jei jų savarankiškai pasirinkto užsienio
universiteto siūloma studijų programa gali būti įskaityta
Vilniaus universitete ir yra suderinta su fakulteto (instituto,
centro) studentų mobilumo koordinatoriumi pagal fakultete
(institute, centre) galiojančią tvarką.
2.4. Dalinių studijų į užsienį negali būti siunčiami visų studijų
pakopų paskutinio semestro studentai, išskyrus atvejus, kai
yra garantuojama, kad išsiųsto studento studijų rezultatai
bus žinomi iki paskutiniojo semestro egzaminų sesijos
vidurio, ir tam gaunamas fakulteto (instituto, centro) studentų mobilumo koordinatoriaus ir dekano (instituto, centro
vadovo) leidimas.
2.5. Visi dalinių studijų išvykstantys studentai iki išvykimo
Studijų skyriui privalo pateikti siuntimo dalinių studijų
prašymą, suderintą su studentų mobilumo koordinatoriumi
ir fakulteto dekanu (instituto, centro administracija), o pagal

Informacinis biuletenis
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Mokymosi visą gyvenimą Erasmus (toliau – Erasmus) programą išvykstantys studentai – ir su Erasmus instituciniu
koordinatoriumi.
3. Studijų periodo užsienyje planavimas/Akademinė dalis
3.1. Informuodami apie savo akademinius rezultatus Vilniaus
universitete, visi dalinių studijų išvykstantys studentai
užsienio universitetui privalo pateikti akademinę pažymą
anglų kalba, kurią tvirtina fakulteto dekanas (instituto, centro vadovas) arba dekano įgaliotas asmuo pagal fakultete
(institute, centre) veikiančią akademinių pažymų išdavimo
tvarką.
3.2. Visi dalinių studijų išvykstantys Universiteto studentai iki
studijų užsienyje pradžios privalo sudaryti trišalę studijų
sutartį, kurioje suderinama planuojama jų studijų kryptį ir
lygį atitinkanti studijų programa ir kurią pasirašo studentas, fakulteto (instituto, centro) studentų mobilumo koordinatorius ir priimančio universiteto studentų mobilumo
koordinatorius.
3.3. Trišalėje studijų sutartyje turi būti numatyta planuojamų
studijų užsienyje programa, įskaitant ir priimančioje institucijoje gaunamus kreditus. Per vienerius mokslo metus
dalinių studijų išvykstantis studentas privalo surinkti 60
ECTS kreditų (30 ECTS kreditų per semestrą).
3.4. Visi mainų studentų trišalės studijų sutarties pakeitimai ne
vėliau kaip per vieną mėn. nuo studijų periodo užsienyje
pradžios turi būti suderinti tiek su siunčiančios, tiek su priimančios institucijos studentų mobilumo koordinatoriais.
Laisvai judantys studentai privalo pranešti apie studijų
programos užsienio universitete pakeitimus savo fakulteto
(instituto, centro) studentų mobilumo koordinatoriui pagal
fakultete (institute, centre) galiojančią tvarką. Nepranešus
ir laiku nesuderinus pakeitimų, studijų užsienio aukštosiose
mokyklose rezultatų pripažinimas Vilniaus universitete
negarantuojamas.
3.5. Sėkmingai baigta studijų sutartyje numatyta ir suderinta
programa garantuoja studijų periodo pripažinimą Vilniaus
universitete.
3.6. Jei pasirinkta užsienio universiteto studijų programa neatitinka studento studijų krypties ir lygio ir negali būti įskaityta
Vilniaus universitete, fakulteto dekanas (instituto, centro
vadovas) gali leisti ne ilgiau kaip vieneriems metams sustabdyti studijas Vilniaus universitete. Tokiu atveju studentas
išlaiko studijų vietą Vilniaus universitete ir studijų užsienyje
laikotarpiu privalo laikytis priimančios institucijos taisyklių.
Po studijų užsienyje studentas atnaujina studijas Universitete iki studijų sustabdymo galiojusiomis sąlygomis.

4.2. Fakulteto (instituto, centro) studentų mobilumo koordinatorius koordinuoja studento studijų periodo užsienyje įskaitymą pagal fakultete (institute, centre) galiojančią tvarką.
4.3. Jei studentas įvykdė visus formaliuosius reikalavimus
(sudarė trišalę studijų sutartį, laiku suderino trišalės studijų
sutarties pakeitimus, sėkmingai įvykdė visą planuotą studijų
programą), visi gauti kokybiniai įvertinimai (pažymiai)
ir kiekybiniai įvertinimai (kreditai) įskaitomi ir įrašomi
diplomo priedėlyje nekonvertuojant įvertinimų / pažymių
į lietuvišką vertinimo sistemą.
4.3.1. Prireikus studentas turi teisę raštu kreiptis į Tarptautinių edukacinių programų koordinavimo komitetą,
kuris atlieka studento nurodytų kokybinių įvertinimų
konvertavimą į lietuvišką vertinimo sistemą.
4.4. Tuo atveju, kai studento studijų užsienyje programa buvo
suderinta, o fakulteto (instituto, centro) studentų mobilumo
koordinatorius įskaito ne visus atsivežtus kreditus, mainų
programos administratorius, kaip asmuo, atsakingas už programos kokybę finansinę paramą teikiančioms institucijoms,
turi teisę taikyti administracines priemones, užtikrinančias
studijų periodo įskaitymą, ir net visiškai sustabdyti fakulteto
(instituto, centro) dalyvavimą programoje.
4.5. Jei studentui nepavyko išlaikyti egzamino(-ų) pagal trišalėje
studijų sutartyje numatytą studijų programą ir jis neperlaiko egzaminų užsienyje, grįžęs Universitete jis likviduoja
akademines skolas Universiteto Studijų nuostatų nustatyta
tvarka.
4.6. Mainų studentas, nesutinkantis su studijų periodo užsienyje
įskaitymo rezultatais, turi teisę ne vėliau kaip per tris darbo
dienas nuo įskaitymo rezultatų paskelbimo raštu kreiptis į
mainų programos administratorių su prašymu peržiūrėti
rezultatus. Programos administratorius sudaro specialųjį
arbitražą, susidedantį iš dviejų fakulteto (instituto, centro) atstovų, ECTS institucinio koordinatoriaus, Studijų
direkcijos, Universiteto Studentų atstovybės atstovo. Kol
apeliacijos komisija nepateikia savo sprendimo, jokie su
svarstomais studijų periodo užsienyje įskaitymo rezultatais
susiję dekanato (instituto, centro administracijos) sprendimai studentui negalioja.
4.7. Studijų periodo įskaitymo klausimais konsultuoja institucinis ECTS koordinatorius Tarptautinių programų ir ryšių
skyriuje.
4.8. Kadangi studijų periodų, sesijų ir akademinių pažymų išdavimo terminai partnerių universitetuose skiriasi, studijų
sutartį pasirašęs fakulteto (instituto, centro) studentų mobilumo koordinatorius turi lanksčiai taikyti studijų periodo
įskaitymo terminus ir garantuoti, kad nebūtų pažeisti po
dalinių studijų užsienyje grįžusio studento interesai Universitete.

4. Studijų periodo užsienyje įskaitymas
4.1. Grįžęs po dalinių studijų užsienyje, studentas su užsienio
universiteto išduota akademine pažyma, kurioje įrašyti
mokymosi rezultatai, gauti kreditai ir pažymiai, kreipiasi į
savo fakulteto (instituto, centro) studentų mobilumo koordinatorių dėl studijų periodo įskaitymo.

5. Studijų periodo užsienyje pratęsimas
5.1. Dalinių studijų užsienyje išvykę studentai turi teisę pratęsti
savo studijų periodą užsienyje, jei jų studijų užsienyje
laikotarpis neviršija 50 proc. bendros studijų pakopos trukmės. Ši nuostata netaikoma jungtinių studijų programų
studentams.

Informacinis biuletenis
5.1.1. Mainų studentai turi teisę pratęsti savo studijų užsienyje laikotarpį savo iniciatyva, t.y. tapdami laisvai
judančiais studentais, ir yra siunčiami laisvai judantiems studentams galiojančiomis sąlygomis.
5.1.2. Erasmus programos studentų studijų užsienyje periodas gali būti pratęstas paliekant jiems Erasmus
studento statusą, jei bendra studijų užsienyje periodo
trukmė neviršys vienerių akademinių metų.
5.2. Norėdami pratęsti studijų užsienyje laikotarpį, studentai
privalo savo fakulteto (instituto, centro) studentų mobilumo koordinatoriui pateikti priėmimą patvirtinantį laišką iš
užsienio universiteto ir trišalėje studijų sutartyje suderinti
savo studijų programą.
5.3. Visi dalinių studijų periodą užsienyje pratęsiantys studentai
iki naujojo studijų periodo pradžios Studijų skyriui privalo
pateikti prašymą dėl siuntimo dalinių studijų, suderintą su
fakulteto (instituto, centro) studentų mobilumo koordinatoriumi ir fakulteto dekanu (instituto, centro vadovu), o pagal
Erasmus programą išvykstantys studentai – ir su Erasmus
instituciniu koordinatoriumi.
6. Studentų, norinčių išvykti dalinių studijų į
užsienį, informavimas ir konsultavimas
6.1. Tarptautinių programų ir ryšių skyrius kartu su fakultetų
(institutų, centrų) studentų mobilumo koordinatoriais yra
atsakingi už su studentų mobilumu susijusios informacijos
sklaidą: skelbia informaciją Tarptautinių programų ir ryšių
skyriaus interneto svetainėje www.vu.lt, siunčia informacinius pranešimus Universiteto kamieniniams padaliniams,
rengia informacinius seminarus ir prezentacijas Universiteto
akademiniam personalui ir studentams.
6.2. Tarptautinių programų ir ryšių skyrius kartu su fakultetų
(institutų, centrų) studentų mobilumo koordinatoriais siekia
užtikrinti, kad išvykstantis studentas iki išvykimo būtų informuotas apie akademinius siunčiančios ir priimančios institucijos reikalavimus ir pasirengęs studijoms užsienyje.
6.3. Fakultetų (institutų, centrų) studentų mobilumo koordinatoriai yra atsakingi už sutarčių su partneriais sudarymą,
tinkamo partnerio parinkimą, studijų sutarčių sudarymą ir
studijų periodo įskaitymą.
6.4. Tarptautinių programų ir ryšių skyrius kartu su fakultetų
(institutų, centrų) studentų mobilumo koordinatoriais saugo
pagal universitetines mainų programas siunčiamų studentų
dokumentus (paraiškų formų kopijas, trišales studijų sutartis
ir pan.). Pagal kitas mainų programas išvykstančių ir laisvai
judančių studentų dokumentai saugomi fakultetuose (institutuose, centruose) pagal juose galiojančią tvarką.
7. Mainų studentų atranka
7.1. Informacija apie universitetines, taip pat kitų institucijų
koordinuojamas studentų mainų programas ir dalyvavimo
jose sąlygas skelbiama Tarptautinių programų ir ryšių skyriaus interneto svetainėje www.vu.lt, taip pat fakultetuose
(institutuose, centruose) platinamuose informaciniuose
pranešimuose.
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7.2. Mainų studentų pagal universitetines mainų programas atranką administruoja (skelbia konkursą, rengia informacinę
medžiagą apie dalyvavimą atrankoje, atrankos kriterijus,
teikia konsultacijas administraciniais dalyvavimo programoje klausimais, universiteto vardu nominuoja kandidatus)
Tarptautinių programų ir ryšių skyrius.
7.3. Mainų studentų pagal universitetines mainų programas atranką vykdo fakultetų (institutų, centrų) studentų mobilumo
koordinatoriai. Jie turi teisę nustatyti atrankos kriterijus ir jų
eiliškumą, jei jų griežtai nenustato mainų programa.
7.4. Mainų studentų pagal valstybines, užsienio valstybių, fondų
ir universitetų mainų programas atranką gali administruoti ir
vykdyti stipendijas skiriančios institucijos arba jų įgaliojimu
Tarptautinių programų ir ryšių skyrius kartu su fakultetų
(institutų, centrų) studentų mobilumo koordinatoriais.
7.5. Mainų studentų pagal tarptautines Universiteto padalinių
mainų programas atranką administruoja ir vykdo Universiteto padaliniai, siekdami laikytis skaidrumo, lygiateisiškumo
ir visuotinio informacijos prieinamumo principais.
7.6. Universiteto administruojamos mainų programos konkurse
dalyvavę studentai turi teisę per tris darbo dienas nuo atrankos rezultatų paskelbimo Tarptautinių programų ir ryšių
skyriui pateikti motyvuotą prašymą peržiūrėti atrankos
konkurso rezultatus. Gauta apeliacija turi būti išnagrinėta
per penkias darbo dienas bendroje Tarptautinių programų
ir ryšių skyriaus bei fakulteto (instituto, centro) sudarytoje
komisijoje, kuri paruošia atsakymą raštu apeliaciją pateikusiam studentui.
8. Dalinių studijų siunčiamų studentų atsakomybė
8.1. Dalinių studijų siunčiamų studentų pareiga yra sekti viešai pateikiamą informaciją apie dalinių studijų užsienyje
organizavimą.
8.2. Dalinių studijų išvykstantys studentai turi laiku pateikti
reikalingus dokumentus mainų programų koordinatoriams
ir / arba užsienio aukštojo mokslo institucijoms.
8.3. Dalinių studijų išvykstantys studentai privalo laikytis visų
taisyklių ir įsipareigojimų, numatytų sutartyse su siunčiančiu universitetu ir mainų programų administratoriais.
8.4. Dalinių studijų išvykstantys studentai privalo pasirūpinti,
kad bet kokie pasikeitimai Studijų sutartyje nedelsiant būtų
raštu suderinti su siunčiančiu ir priimančiu universitetu.
8.5. Pagal Erasmus programą dalinių studijų užsienyje atrinkti
studentai ne vėliau kaip likus dviem mėn. iki studijų užsienyje pradžios turi raštu informuoti fakulteto (instituto,
centro) studentų mobilumo koordinatorių ir Erasmus institucinį koordinatorių, jei atsisako laimėtos studijų vietos.
Laiku neinformavus, studentas vieneriems metams netenka
teisės dalyvauti Erasmus programos konkursuose, išskyrus
atvejus, kai atsisakoma dėl objektyvių priežasčių (sveikatos
sutrikimų, artimųjų netekties ir t.t.).
8.6. Dalinių studijų siunčiami studentai turi praleisti priimančiame universitete visą numatytą studijų laiką, įskaitant
egzaminus ar kitokius atsiskaitymus, laikytis tos institucijos
taisyklių.
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8.7. Dalinių studijų išvykstančių studentų atsakomybė yra pasirūpinti gyvenamąja vieta užsienyje, visais kelionei reikalingais dokumentais: pasu, viza (jei reikalinga), draudimu,
kelionės formalumais ir pan.
8.8. Po dalinių studijų užsienyje grįžę mainų studentai turi
parašyti studijų užsienyje ataskaitą, jei to reikalauja mainų
programos administratorius arba fakulteto (instituto, centro)
studentų mobilumo koordinatorius.
9. Finansinės išvykimo dalinių studijų sąlygos
9.1. Visi dalinių studijų užsienyje siunčiami studentai išvyksta
tomis sąlygomis, kuriomis studijuoja Vilniaus universitete:
per visą mokymosi ten laikotarpį išlaiko turėtą valstybės
finansuojamą ar mokamą vietą. Jei studentas turi mokamą
vietą, studijų mokestį privalo sumokėti už tiek semestrų,
kiek Vilniaus universiteto semestrų truks jo dalinės studijos
užsienyje. Fakulteto dekanas (instituto, centro administracija) turi teisę sumažinti arba atleisti siunčiamą dalinių studijų
užsienyje studentą nuo studijų mokesčio Universitete.
9.2. Studentams, siunčiamiems pagal Erasmus programą, per
visą studijų užsienyje laikotarpį (3–12 mėn.) nenutraukiama
mokėti nacionalinę stipendiją ir / ar paskolas. Sprendimą, ar
palikti stipendiją, kitų mainų programų ir laisvai judantiems
studentams, priima dekanas.
9.3. Mainų studentai priimančiame universitete nemoka jokių
akademinių mokesčių bei mokesčių už egzaminus, naudojimąsi laboratorijomis ir bibliotekomis ir, jei numatyta
pagal programą, gauna dalinę finansinę paramą / stipendiją
iš siunčiančios arba priimančios institucijos pagal mainų
programoje numatytas finansines sąlygas.

9.4. Laisvai judantys studentai visiškai apsimoka savo studijų
užsienyje organizavimo ir buvimo užsienyje išlaidas.
9.5. Dalinių studijų į užsienį išvykstantys studentai gali kreiptis
dėl paskolų ir kitokios finansinės paramos į valstybinius ir
privačius fondus savo studijoms užsienyje finansuoti.
9.6. Jei po dalinių studijų užsienyje grįžęs studentas įvykdė
visus studijų sutartyje numatytus reikalavimus (laiku suderino studijų sutarties pakeitimus ir parsivežė numatytą
kreditų skaičių), pirmąjį semestrą po grįžimo konkurso
eilėje jis rikiuojamas pagal paskutinės Vilniaus universitete laikytos sesijos pažymių svertinį vidurkį. Kokybiniai
studijų užsienyje rezultatai sudarant konkurso eiles ir
apskaičiuojant laidos pažymio pasiskirstymą diplomo
priedėlyje neįskaitomi.
10. Taisyklių įsigaliojimas
10.1. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja nuo 2008 m. rugsėjo
1 d. ir visa apimtimi taikoma studentams, kurių dalinės
studijos užsienio universitetuose prasideda 2008–
2009 m. m. rudens semestre ir vėliau.
10.2. Anksčiau į užsienio universitetus išvykusiems studentams
taikoma Taisyklių 2005 m. balandžio 7 d. redakcija.
PRIEDAI:
1. Studijų sutartis
2. Prašymas siųsti dalinių studijų
3. Erasmus studento chartija
Projektą parengė: R. Markevičienė, M. Girdzijauskaitė
Projektas apsvarstytas su fakultetų Erasmus koordinatoriais
ir suderintas Studijų komiteto posėdyje.

Skelbiame papildytą 2008 m. vasario 7 d.
Senato komisijos posėdyje (protokolas Nr. SK-2008-2)
nutarimą dėl 2008 m. priėmimo taisyklių pakeitimo.
Nutarta atšaukti 2008 m. priėmimo taisyklėse skelbiamą
priėmimą į:
1. Fizikos fakulteto pagrindinių studijų programą ASTROFIZIKA (valstybinis kodas 61202P101);
2. Matematikos ir informatikos fakulteto pagrindinių
studijų programą INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS, jei šios programos aprašo projektui nebus pritarta
Studijų komiteto 2008 m. vasario 11 d. posėdyje.
3. Komunikacijos fakulteto magistrantūros studijų programą INFORMACIJOS SISTEMŲ VADYBA metams
(valstybinis kodas 62609S102).

VILNIAUS UNIVERSITETO
REKTORIUS
ĮSAKYMAS
Dėl Komunikacijos fakulteto tarybos dalinio pakeitimo
2008 m. kovo mėn. 6 d. Nr. D–184
Vilnius
Pritariu Komunikacijos fakulteto Tarybos sudėties pakeitimui:
• išbraukti iš Tarybos sudėties doktorantę Ugnę Rutkauskienę ir įtraukti doktorantę Kristiną Lymantaitę.

Rektorius

akad. B. Juodka
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Vilniaus universiteto
Strateginio planavimo komiteto
NUTARIMAS

Dėl VU-TVM Studijų, sveikatos ir sporto komplekso projekto
2008 m. vasario 25 d.
Atsižvelgdamas į poreikį plėtoti tęstines studijas Vilniaus universitete, skatinti su kūno kultūra, sportu, visuomenės
sveikata ir tęstiniu mokymu susijusių programų kūrimą, taip pat siekiant sudaryti palankiausias sąlygas studentams bei
darbuotojams stiprinti sveikatą kūno kultūros ir sporto priemonėmis, prevenciškai kovoti su protinio darbo apkrova, siekti
sportinio meistriškumo, Vilniaus universiteto Strateginio planavimo komitetas NUTARIA:
Pritarti, kad siekiant tinkamai įgyvendinti VU ir VU TVM Studijų, sveikatos ir sporto komplekso projektą tikslinga
parengti projekto įgyvendinimo galimybių studiją, verslo planą ir organizuoti projekto finansavimą.
Pritarti, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi VU Viešųjų pirkimų direkcijai būtų pavesta
organizuoti viešuosius pirkimus, susijusius su VU ir VU TVM Studijų, sveikatos ir sporto komplekso projekto įgyvendinimo galimybių studijos, verslo plano parengimu ir projekto finansavimo organizavimu, VU TVM sąskaita. Viešieji pirkimai
vykdomi pagal VU ir VU TVM kartu parengtą techninę užduotį.
Vilniaus universiteto
Strateginio planavimo komiteto
pirmininkas prof. A. Marčinskas

2008 m. balandžio 11 d. 12 val. Vilniaus universiteto
Chemijos fakulteto Neorganinės chemijos auditorijoje
(Naugarduko g. 24, LT-03225 Vilnius) AUŠRA VINSLOVAITĖ gins disertaciją „Polimerinių molekulių
ir anglinių medžiagų paviršiaus sąveikos tyrimas“
fizinių mokslų srities chemijos krypties daktaro laipsniui gauti.
Chemijos krypties tarybos sudėtis:
prof. dr. Ričardas MAKUŠKA – tarybos pirmininkas
(Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P);
prof. dr. Vida VIČKAČKAITĖ (Vilniaus universitetas,
fiziniai mokslai, chemija – 03P);
prof. dr. Virginija JANKAUSKAITĖ (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos
inžinerija – 05T);
dr. Inga GRIGORAVIČIŪTĖ (Vilniaus universitetas,
fiziniai mokslai, chemija – 03P);
doc. dr. Ingrida ANCUTIENĖ (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P).
Oponentai:
doc. dr. Darius JASAITIS (Vilniaus universitetas, fiziniai
mokslai, chemija – 03P);
dr. Jūratė SENVAITIENĖ (P. Gudyno restauravimo centras, fiziniai mokslai, chemija – 03P).
Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto ir Chemijos instituto bibliotekose.

2008 m. balandžio 16 d. 14 val. Vilniaus universiteto
Gamtos mokslų fakulteto Augalų fiziologijos ir mikrobiologijos katedros Jono Dagio auditorijoje (M.K. Čiurlionio
g. 21/27, LT-2009 Vilnius) MILDA STUKNYTĖ gins
disertaciją „Geobacillus genties bakterijų plazmidžių
struktūros analizė“ biomedicinos mokslų srities biologijos krypties daktaro laipsniui gauti.
Biologijos krypties tarybos sudėtis:
prof. habil. dr. Aniolas SRUOGA – tarybos pirmininkas
(Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, biomedicinos
mokslai, biologija – 01B);
prof. dr. Rimantas DAUGELAVIČIUS (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B);
doc. dr. Lilija KALĖDIENĖ (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B);
doc. dr. Edita SUŽIEDĖLIENĖ (Vilniaus universitetas,
fiziniai mokslai, biochemija – 04P);
dr. Rolandas MEŠKYS (Biochemijos institutas, fiziniai
mokslai, biochemija – 04P).
Oponentai:
prof. habil. dr. Juozas Rimantas LAZUTKA (Vilniaus
universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B);
habil. dr. Janina ŠYVOKIENĖ (Vilniaus universiteto
Ekologijos institutas, biomedicinos mokslai, biologija
– 01B).
Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.
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2008 m. balandžio 17 d. 10 val. Biotechnologijos instituto posėdžių salėje (Graičiūno g. 8, LT-02241 Vilnius) AISTĖ
BULAVAITĖ gins disertaciją „Poliomos virusų MPyV, SV40 ir hepatito B viruso chimerinių paviršiaus baltymų sintezė
mielėse ir savybių tyrimas“ fizinių mokslų srities biochemijos krypties daktaro laipsniui gauti.
Biochemijos krypties tarybos sudėtis:
dr. Gintautas ŽVIRBLIS – tarybos pirmininkas (Biotechnologijos institutas, fiziniai mokslai, biochemija – 04P; nukleorūgštys, baltymų sintezė – P320);
prof. dr. Donaldas ČITAVIČIUS (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B; mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija – B230);
dr. Mykolas MAURICAS (Vilniaus universiteto Imunologijos institutas, fiziniai mokslai, biochemija – 04P, nukleorūgštys,
baltymų sintezė – P320);
dr. Giedrius VILKAITIS (Biotechnologijos institutas, fiziniai mokslai, biochemija – 04P, nukleorūgštys, baltymų sintezė
– P320);
dr. Arvydas LUBYS (UAB „Fermentas“, fiziniai mokslai, biochemija – 04P, nukleorūgštys, baltymų sintezė – P320).
Oponentai:
dr. Violeta POPENDIKYTĖ (UAB „SORPO“, fiziniai mokslai, biochemija – 04 P nukleorūgštys, baltymų sintezė –
P320);
prof. habil. dr. Aniolas SRUOGA (Vilniaus universiteto Imunologijos institutas, biomedicinos mokslai, ekologija ir aplinkotyra – 03B).
Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto ir Biotechnologijos instituto bibliotekose.
2008 m. balandžio 25 d. 14 val. Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto salėje (Žygimantų
g. 9, LT-01102 Vilnius) ALMA ČYPIENĖ gins disertaciją „Endotelio funkcijos ir arterijų standumo sutrikimai sergant
sisteminėmis jungiamojo audinio ligomis“ biomedicinos mokslų srities medicinos krypties daktaro laipsniui gauti.
Medicinos krypties tarybos sudėtis:
doc. dr. Irena BUTRIMIENĖ – tarybos pirmininkė (Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas,
biomedicinos mokslai, medicina – 07B; skeletas, raumenų sistema, reumatologija, judėjimas – B580);
prof. habil. dr. Abdonas TAMOŠIŪNAS (Kauno medicinos universitetas, biomedicinos mokslai, visuomenės sveikata –
10B);
doc. dr. Regina JONKAITIENĖ (Kauno medicinos universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 07B; širdies kraujagyslių sistema – B530);
dr. Sigita STROPUVIENĖ (Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas, biomedicinos mokslai,
medicina – 07B; skeletas, raumenų sistema, reumatologija, judėjimas – B580);
dr. Danutė POVILĖNAITĖ (Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas, biomedicinos mokslai,
medicina – 07B; skeletas, raumenų sistema, reumatologija, judėjimas – B580).
Oponentai:
prof. habil. dr. Zygmunt MACKEVIČ (Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas, biomedicinos
mokslai, medicina – 07B; skeletas, raumenų sistema, reumatologija, judėjimas – B580);
prof. habil. dr. Marija Rūta BABARSKIENĖ (Kauno medicinos universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 07B;
širdies kraujagyslių sistema – B530).
Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.
2008 m. gegužės 9 d. 16 val. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Zigmo Žemaičio auditorijoje (101)
(Naugarduko g. 24, LT-03225 Vilnius) JURGIS NAVIKAS gins disertaciją „Daugiamačių stochastinių diferencialinių
lygčių Rungės - Kuto silpnosios antrosios eilės aproksimacijos“ fizinių mokslų srities matematikos krypties daktaro
laipsniui gauti.
Matematikos krypties tarybos sudėtis:
prof. habil. dr. Vygantas PAULAUSKAS – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, matematika –
01P);
prof. habil. dr. Remigijus LEIPUS (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, matematika – 01P );
prof. habil. dr. Donatas SURGAILIS (Matematikos ir informatikos institutas, fiziniai mokslai, matematika – 01P);
prof. dr. Jonas ŠIAULYS (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, matematika – 01P);
doc. dr. Marijus RADAVIČIUS (Matematikos ir informatikos institutas, matematika – 01P).
Oponentai:
prof. habil. dr. Kęstutis KUBILIUS (Matematikos ir informatikos institutas, fiziniai mokslai, matematika – 01P);
doc. dr. Rimantas EIDUKEVIČIUS (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, matematika – 01P).
Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.

