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1. Suteikti pedagoginiai profesoriaus ir docento vardai (pranešėjas – prorektorius prof. J. Banys):
Profesoriaus
Prof. dr. A. Jokubaitis – Tarptautinių santykių ir politikos
mokslų institutas.
Prof. habil. dr. Saulius Juršėnas – Fizikos fakultetas,
MTMI.
Prof. habil. dr. Jonas Mažeika – Gamtos mokslų fakultetas.
Prof. dr. Donaldas Čitavičius – Gamtos mokslų fakultetas.
Prof. dr. Gražina Slapšytė – Gamtos mokslų fakultetas.
Prof. dr. Saulius Gudas – Kauno humanitarinis fakultetas.
Prof. dr. Alfredas Bumblauskas – Istorijos fakultetas.
Prof. dr. Zenonas Butkus – Istorijos fakultetas.
Docento
Doc. dr. Algirdas Edvardas Tamošiūnas – Medicinos fakultetas.
Doc. dr. Vytautas Kasiulevičius – Medicinos fakultetas.
Doc. dr. Arūnas Germanavičius – Medicinos fakultetas.
Doc. dr. Egdūnas Račius – TSPMI.
Doc. dr. Jurgita Mačiulytė – Gamtos mokslų fakultetas.
Doc. dr. Jonė Rukšėnienė – Gamtos mokslų fakultetas.
Stebėsenos sritys
1. Ištekliai

2. PROCESAI

3. REZULTATAI

Doc. dr. Jolanta Kostkevičienė – Gamtos mokslų fakultetas.
Doc. dr. Jūratė Juzė Tupčiauskaitė – Gamtos mokslų fakultetas.
Doc. dr. Kęstutis Dubnikas – Filosofijos fakultetas.
Doc. dr. Laimutė Žalimienė – Filosofijos fakultetas.
Doc. dr. Nastazija Keršytė – Komunikacijos fakultetas.
Doc. dr. Jurgita Kohrs – Filologijos fakultetas.
Doc. dr. Saulius Bagdonas – Fizikos fakultetas.
Doc. dr. Vita Banionytė – Užsienio kalbų institutas.
Doc. dr. Saulutė Juzelėnienė – Kauno humanitarinis fakultetas.
Doc. dr. Tomas Davulis – Teisės fakultetas.
Doc. dr. Rimvydas Petrauskas – Istorijos fakultetas.
2 . S v a r s t y t a . Studijų Vilniaus universitete kokybė: prioritetiniai parametrai ir stebėsenos sistemos kūrimas. Pranešėjas – prorektorius doc. J. Galginaitis.
Nutarta:
1. Siekiant įgyvendinti Vilniaus universiteto 2007–2013
metų strateginio veiklos plano studijų kokybės gerinimo priemones ir sukurti visą studijų procesą apimančią
studijų kokybės gerinimo ir palaikymo sistemą, patvirtinti šias studijų kokybės vidinio užtikrinimo stebėsenos sritis bei prioritetinius parametrus:
Prioritetiniai stebėsenos parametrai

1.1. Finansiniai ir
materialiniai ištekliai

Studijoms skirto Vilniaus universiteto (VU) biudžeto dalis (litais), tenkanti
vienam VU studentui
1.2. Akademinis personalas Vienam akademinio personalo darbuotojui tenkančių kvalifikacijos tobulinimo
sutartinių vienetų skaičius
1.3. Stojantieji
Įstojusiųjų į VU geriausių tų metų šalies abiturientų („šimtukininkų“)
skaičiaus santykis su tų metų visų geriausių šalies abiturientų
(„šimtukininkų“) skaičiumi
Įstojusiųjų pirmuoju prioritetu į konkrečią studijų programą skaičiaus santykis
su visu stojusiųjų į tą studijų programą skaičiumi
1.4. Studijų programos
Akredituotų studijų programų skaičiaus santykis su visu išoriniam vertinimui
teiktų studijų programų skaičiumi
2.1. Studijų organizavimas Visą studijų programos laiką studijuojančių studentų skaičiaus ekvivalentas
Visą darbo dienos laiką dirbančio akademinio personalo skaičiaus ekvivalentas
Vienam dėstytojui tenkančio kontaktinio akademinio darbo (paskaitos, seminarai, pratybos, konsultacijos, egzaminai ir pan.) valandų skaičius
2.2. Studijų tarptautiškumas Vilniaus universitete studijuojančių užsienio studentų skaičius
3.1. Universiteto bendruo- Studijomis Vilniaus universitete patenkintų studentų skaičiaus santykis su visu
menės pasitenkinimas studentų skaičiumi
Darbu Vilniaus universitete patenkinto akademinio personalo skaičiaus santykis su visu akademinio personalo skaičiumi
3.2. Visuomenės poreikių
Absolventų, per 1–3 mėnesius po studijų baigimo įsidarbinusių tiesiogiai su
tenkinimas
studijuota studijų programa susijusiose srityse, skaičiaus santykis su visu tų
metų absolventų skaičiumi

2

Informacinis biuletenis

2. Konstatuoti, kad neatidėliotini Vilniaus universiteto studijų kokybės vidinio užtikrinimo sistemos kūrimo darbai
yra:
2.1. parengti VU studijų kokybės vidinio užtikrinimo sistemos sukūrimo ir įdiegimo projektą ir pateikti jį ES
struktūrinių fondų paramai gauti (atsakingas Kokybės
vertinimo centras; toliau – KVC);
2.2. parengti ir pateikti Senato komisijai tvirtinti studijų
kokybės prioritetinių parametrų stebėsenos metodiką
(atsakingas KVC);
2.3. parengti ir pateikti Senato komisijai tvirtinti grįžtamojo ryšio (studentų, personalo, absolventų, darbdavių
ir kt. nuomonės tyrimai) organizavimo Vilniaus universitete taisykles (atsakingas KVC kartu su Studijų
direkcija; toliau – SD);
2.4. sukurti ir įdiegti automatizuotą elektroninę anketinių
apklausų sistemą (atsakingas Informacinių technologijų taikymo centras (toliau – ITTC) kartu su SD);
2.5. parengti ir pateikti Senato komisijai tvirtinti Studijų
programų komitetų nuostatus (atsakinga SD);
2.6. parengti ir pateikti Rektoriui tvirtinti Kokybės komiteto nuostatus (atsakingas KVC);
2.7. parengti ir Statuto nustatyta tvarka teikti tvirtinti galiojančių Vilniaus universiteto teisės aktų pakeitimus,
reikalingus efektyviam Vilniaus universiteto studijų
kokybės vidinio užtikrinimo sistemos funkcionavimui (atsakinga SD kartu su KVC).

N u t a r t a . Matematikos ir informatikos fakulteto dekanu
tvirtinti prof. dr. GEDIMINĄ STEPANAUSKĄ, išrinktą pirmai kadencijai.
Kadencijos pradžia – 2008 m. rugsėjo 1 d.
6 . S v a r s t y t a . Naujai išrinktų Vilniaus universiteto katedrų vedėjų tvirtinimas. Pranešėjas – Rektorius akad.
B. Juodka.
N u t a r t a . Patvirtinti naujai išrinktus Vilniaus universiteto
katedrų vedėjus.

3. Į 2008–2009 mokslo metų Senato darbo planą įtraukti klausimą dėl VU studijų kokybės vidinio užtikrinimo sistemos
kūrimo darbų eigos.

Vilnius, 2008 m. birželio 19 d.

4 . S v a r s t y t a . VU asocijuotojo darbuotojo statuso suteikimas. Pranešėjas – prorektorius prof. J. Banys.
N u t a r t a . Remiantis Senato patvirtintais (protokolas
Nr. S-2007-09, 2007-10-09) Vilniaus universiteto asocijuoto
darbuotojo (Honorary Position) statuso suteikimo nuostatais
ir Vilniaus universiteto Centrinės atestacinės komisijos sprendimu, suteikti Vilniaus universiteto asocijuotojo darbuotojo
statusą šiems mokslininkams:
1. Gamtos mokslų fakulteto tarybos teikimu Danijos
technikos universiteto asocijuotajam profesoriui dr. NIKOLASUI MOLENARUI (NICOLAAS MOLENAAR)
(Geologijos mineralogijos katedra) suteikti Vilniaus universiteto asocijuotojo docento statusą.
2. Gamtos mokslų fakulteto tarybos teikimu Vienos
universiteto (Austrija) asocijuotajai profesorei habil. dr.
IRUTEI MEŠKIENEI (Biochemijos ir biofizikos katedra)
suteikti Vilniaus universiteto asocijuotosios profesorės statusą.
3. Filosofijos fakulteto tarybos teikimu docentei dr.
EGLEI RIMKUTEI (Bendrosios psichologijos katedra)
suteikti Vilniaus universiteto asocijuotosios docentės statusą.
4. Medžiagotyros ir taikomųjų mokslų instituto tarybos
teikimu dr. VILIUI VILIŪNUI suteikti Vilniaus universiteto asocijuotojo vyresniojo mokslo darbuotojo statusą.
5 . S v a r s t y t a . Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto dekano tvirtinimas. Pranešėjas – Rektorius akad. B. Juodka.

7 . S v a r s t y t a . Sąrašas asmenų, turinčių daugiau kaip 65 metus, su kuriais pratęsiama darbo sutartis. Pranešėjas – Rektorius akad. B. Juodka.
N u t a r t a . Patvirtinti sąrašą asmenų, turinčių daugiau kaip
65 metus, su kuriais pratęsiama darbo sutartis.
8 . Vi l n i a u s u n i v e r s i t e t o S e n a t o p a r e i š k i m a s
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. birželio 5 d.
priimtos Aukštojo mokslo įstatymo 60 straipsnio 1 dalies
pataisos, nustatančios kriterijus, kuriuos atitinkantys
asmenys laikomi gerai besimokančiais ir dėl to pagal
Konstituciją turinčiais teisę, kad jų mokslą valstybinėse
aukštosiose mokyklose apmokėtų valstybė

Vilniaus universiteto Senatas, atsižvelgdamas į Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. kovo 20 d. išaiškinimą (Valstybės žinios, 2008 m. kovo 22 d., Nr 34-1224,
atitaisymas – 2008 m. balandžio 17 d., Nr. 44), kad kriterijai,
kuriuos atitinkantys asmenys laikomi gerai besimokančiais ir
dėl to pagal Konstituciją turinčiais teisę, kad jų mokslą valstybinėse aukštosiose mokyklose apmokėtų valstybė, nustatytini
įstatymu, atkreipia Lietuvos Respublikos Seimo dėmesį į tai,
kad šalies įstatymų leidėjas kriterijų nustatymo negali deleguoti nei aukštosioms mokykloms, kaip numato 2006 m. birželio
5 d. priimta Aukštojo mokslo įstatymo 60 straipsnio 1 dalies
pataisa, nei Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai, kaip siūlo padaryti Respublikos Prezidentas 2008 m. birželio 16 d. dekretu
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos
aukštojo mokslo įstatymo 22, 23, 25, 47, 56, 58, 59, 60, 61
straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo grąžinimo Lietuvos
Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti.
Vilniaus universiteto Senatas kartu atkreipia šalies įstatymų
leidėjo dėmesį į kitą svarbų ir oficialioje Konstitucinio Teismo
doktrinoje įtvirtintą išaiškinimą, kad gerai besimokančio asmens kriterijai turi būti „iš anksto žinomi, aiškūs, objektyvūs,
skaidrūs“, kad „jie negali nukrypti ne tik nuo konstitucinės gero
mokymosi sampratos, bet ir nuo tokios gero mokymosi sampratos, kuri kyla iš visuomenės socialinės patirties ir nepaneigia kiekvienam suprantamos ir visuotinai pripažįstamos žodžio
„geras“ reikšmės“, ir kad „įstatymu nustatyti kriterijai, kuriuos
atitinkantys valstybės finansuojami asmenys laikomi gerai besimokančiais, negali būti formalūs“.
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Vilniaus universiteto Senatas šiuo pareiškimu taip pat krei-

t. y. ne vien tik tų, kurių studijų dalykų vidurkis vertinant dešim-

piasi į visą šalies visuomenę, visus mokesčių mokėtojus, kurių

ties balų skale yra aštuoni ar daugiau, bet ir tų, kurių vidurkis

pinigais yra finansuojama didžioji studijų išlaidų dalis, taip pat

yra penki ar daugiau.

į visas šalies aukštąsias mokyklas bei į visus studentus, ra-

Todėl Vilniaus universiteto Senatas pareiškia, kad gerai

gindamas nepamiršti, kad aptariamame kontekste būtinumas

besimokančiais studentais turi būi laikomi visi valstybės

skirstyti studentus į „gerai besimokančius“ ir „negerai besimo-

užsakytose vietose studijuojantys pažangūs studentai,

kančius“ yra susijęs ne su akademiniais tikslais, ne su studentų

t. y. studentai, kurie neturi akademinių skolų ir kurių stu-

atranka būsimoms podiplominėms studijoms magistrantūros ar

dijų dalykų įvertinimai po eilinio studijų semestro leidžia

doktorantūros pakopose, bet su tiesiogiai iš Konstitucijos ky-

jiems neperlaikius studijų dalykų toliau studijuoti pagal

lančiu ir valstybei tenkančiu įpareigojimu laiduoti nemokamą

pasirinktą studijų programą, ir siūlo Seimui kuo skubiau

mokslą kiekvienam valstybės užsakytoje studijų vietoje gerai

įtvirtinti šį kriterijų įstatymu, kadangi toks kriterijus yra nefor-

besimokančiam Lietuvos piliečiui. Minėtina ir tai, kad pagal

malus, aiškus, objektyvus, skaidrus ir atitinka iš visuomenės

galiojantį teisinį reguliavimą be jokių išlygų yra pripažįstami

socialinės patirties kylančią gero mokymosi sampratą.

„gerais“ visi šalies aukštųjų mokyklų pažangiems studentams
išduodami diplomai, kadangi visuomenės lūkesčių ir jos socia-

Vilniaus universiteto Senato pirmininkas

linės patirties požiūriu visų pažangių absolventų studijų rezul-

prof. habil. dr. Vygintas Bronius Pšibilskis

tatai yra laikomi gerais bei tinkamais pradėti profesinę karjerą,

Senato komisijos 2008 m. liepos 3 d. posėdyje
(protokolas Nr. SK-2008-8)
1. Rektorius akad. B. Juodka bibliotekos generalinei direktorei prof. Audronei Glosienei įteikė Nyderlandų šalies
karalienės Beatričės apdovanojimus – Oraniečių-Nassau
dinastijos kavalieriaus ordinus.

6.2. mažiausias studentų skaičius, būtinas vykdyti antrosios
studijų pakopos studijų programas, yra 6 asmenys;
6.3. ir po papildomo priėmimo nesurinkus mažiausio studentų skaičiaus, studijų programa nevykdoma.

2. Įteiktos habilitacijos pažymos:
– Almirai Ramanavičienei (Chemijos fakultetas, fiziniai
mokslai, chemija);
– Vidmantui Aleknai (Medicinos fakultetas, biomedicinos mokslai, medicina).

7. S v a r s t y t a . Nenuosekliosios studijos Vilniaus universitete.
Nutarta:
7.1. pritarti Rektoriaus 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu
Nr. R-178 sudarytos darbo grupės išvadoms;
7.2. peržiūrėti bendradarbiavimo tarp VU ir TVM 2003 m.
spalio 22 d. sudarytą sutartį, įvertinant visus bendradarbiavimo aspektus, taip pat galimybę bendradarbiauti nenuosekliųjų studijų bei mokymosi visą gyvenimą srityse;
7.3. įvertinti dabartinę pajamų, gaunamų už VU akademinių kamieninių padalinių įgyvendinamas nenuosekliųjų studijų programas, paskirstymo praktiką ir pateikti
Senato komisijai tvirtinti atskaitymų į VU Bendrąjį
raidos fondą normatyvus;
7.4. numatyti 2008–2009 mokslo metų universiteto darbo
planuose Mokymosi visą gyvenimą Vilniaus universitete koncepcijos, apimančios VU Mokymosi visą
gyvenimą centro įkūrimo ir kai kurių Universitete
jau veikiančių centrų, pavyzdžiui, Nuotolinių studijų
centro, integravimo į naujai kuriamą centrą aspektus,
parengimą;
7.5. pavesti akademinių reikalų prorektoriui J. Galginaičiui
ir administracijos reikalų prorektoriui A. Pikturnai organizuoti šio nutarimo įgyvendinimą ir ne vėliau kaip
iki 2008–2009 mokslo metų pabaigos pateikti Senato
komisijai parengtų sprendimų šio nutarimo klausimais projektus.

3. S v a r s t y t a :
3.1. Vilniaus universiteto Akademinio personalo kvalifikacijos tobulinimo nuostatų tvirtinimas;
3.2. Vilniaus universiteto darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų tvirtinimas;
3.3. Vilniaus universiteto darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo skyriaus nuostatų tvirtinimas.
Nutarta patvirtinti:
3.1. Vilniaus universiteto Akademinio personalo kvalifikacijos tobulinimo nuostatus;
3.2. Vilniaus universiteto darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatus;
3.3. Vilniaus universiteto darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo skyriaus nuostatus.
4. Išklausyta mokslo reikalų prorektoriaus prof. J. Banio informacija apie leidybos proceso pagerinimą Vilniaus universitete.
5. Išklausyta mokslo reikalų prorektoriaus prof. J. Banio informacija apie aukščiausio lygio Lietuvos mokslo centrų
atrankos rezultatus.
6. S v a r s t y t a . Mažiausias studentų skaičius.
Nutarta:
6.1. mažiausias studentų skaičius, būtinas vykdyti pirmosios
studijų pakopos studijų programas, yra 10 asmenų;

8. S v a r s t y t a . Stojamųjų įmokų lėšų paskirstymas.
N u t a r t a . Stojamųjų įmokas skirti padaliniams tokia
tvarka:

Informacinis biuletenis

4
2008 m. priėmimo stojamosios studijų įmokos lėšų paskirstymas (procentais)
Eil.
Kam skiriama
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6

Studijų Vilniaus
universitete reklamai
Universiteto BRF
Priėmimo skyriui
Vilniuje
Priėmimo skyriaus
padaliniui KHF
ITTC
Fakultetams
Iš viso

Priėmimo į
neakivaizdines
ir vakarines
studijas lėšos

Bendrojo ir
rugpjūčio mėn.
priėmimų lėšos

Priėmimo
į antrosios
pakopos studijas
lėšos

Priėmimo į
rezidentūros
studijas lėšos

Priėmimo į
doktorantūros
studijas lėšos

1

8

2

–

–

20

20

20

10

10

49

46

26

80

90

2

3

2

–

–

18
10
100

18
5
100

20
30
100

10
–
100

–
–
100

9. S v a r s t y t a . Studijų programų tvirtinimas.
Nutarta:
9.1. patvirtinti magistro studijų programas:
9.1.1. naują Komunikacijos fakulteto studijų programą „Darnaus vystymosi komunikacija“
(parengta dalyvaujant projekte BPD2004ESF-2.5.0-03-05/0081);
9.1.2. atnaujintas Komunikacijos fakulteto studijų programas:
– „Informacijos vadyba“ (valstybinis kodas
62609S103),
– „Tarptautinė komunikacija“ (valstybinis kodas 62609S104);
9.1.3. atnaujintas vykdant projektą BPD2004ESF-2.5.0-03-05/0095 „Magistrantūros ir doktorantūros studijų modulių kūrimas ir programų
atnaujinimas strateginėse moderniųjų biomokslų
srityse“:
– Chemijos fakulteto studijų programą „Biochemija“ (valstybinis kodas 62404P101),
– Gamtos mokslų fakulteto studijų programą
„Genetika“ (valstybinis kodas 62401B103),
– Gamtos mokslų fakulteto studijų programą „Mikrobiologija“ (valstybinis kodas
62401B105);
9.2. atnaujintas studijų programas pradėti vykdyti nuo
2008 m. rugsėjo 1 d.
10. S v a r s t y t a . Papildomųjų studijų Teisės fakultete kainos.
N u t a r t a . Patvirtinti papildomųjų studijų Teisės fakultete
kainą – 30 MGL metams.
11. S v a r s t y t a . Filologijos fakulteto padalinio Skaitmeninės filologijos centro kūrimas.
Nutarta:
11.1. nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. panaikinti Filologijos fakulteto padalinį Kompiuterių centras;
11.2. nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. Filologijos fakultete įkurti
akademinį padalinį Skaitmeninės filologijos centras.
12. S v a r s t y t a . Filologijos fakulteto studijų programų komitetų tvirtinimas.
N u t a r t a . Patvirtinti Filologijos fakulteto studijų programų komitetus:

LIETUVIŲ FILOLOGIJOS IR UŽSIENIO KALBOS bakalauro studijų programos komitetą:
– prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia – pirmininkas,
– doc. dr. Regina Venckutė,
– dr. Brigita Speičytė,
– dr. Dainius Būrė,
– doc. dr. Danguolė Satkauskaitė,
– prof. habil. dr. Sergejus Temčinas (socialinis partneris,
Lietuvių kalbos institutas),
– Anastasija Kostiučenko (studentė).
SLAVŲ KALBOTYROS magistro studijų programos komitetą:
– doc. dr. Nadiežda Morozova – pirmininkė,
– prof. habil. dr. Eleonora Lassan,
– doc. dr. Jelena Konickaja,
– doc. dr. Ala Lichačiova,
– doc. dr. Viktorija Ušinskienė,
– doc. dr. Miroslav Davlevič,
– prof. habil. dr. Axel Holvoet (socialinis partneris, Lietuvių kalbos institutas),
– Julija Gonsevskaja (studentų atstovė).
RUSŲ FILOLOGIJOS bakalauro studijų programos komitetą:
– doc. dr. Jelena Brazauskienė – pirmininkė,
– doc. dr. Dagnė Beržaitė,
– doc. dr. Galina Michailova,
– doc. dr. Tatjana Vlasova,
– Jelena Jurkevičienė (socialinė partnerė, „Runet.lt“ portalas, redaktorė),
– Inga Mitunevičiūtė (studentų astovė).
13. S v a r s t y t a . Komunikacijos fakulteto atnaujintų studijų
programų komitetų tvirtinimas.
N u t a r t a . Patvirtinti Komunikacijos fakulteto atnaujintus studijų programų komitetus:
ARCHYVISTIKOS bakalauro studijų programos komitetą:
– doc. dr. Julija Zinkevičienė – pirmininkė,
– prof. habil. dr. Domas Kaunas,
– doc. dr. Aušra Navickienė,
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– doc. dr. Arvydas Pacevičius,
– dr. Inga Petravičiūtė (socialinė partnerė, Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės),
– dr. Daiva Lukšaitė (socialinė partnerė, Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės),
– Virginija Čijunskienė (socialinė partnerė, Lietuvos
valstybės istorijos archyvas).
BIBLIOTEKININKYSTĖS IR INFORMACIJOS bakalauro studijų programos komitetą:
– doc. dr. Jurgita Rudžionienė – pirmininkė,
– prof. dr. Osvaldas Janonis,
– dr. Zinaida Manžuch,
– dr. Rasa Januševičienė (socialinė partnerė, Lietuvos
aklųjų biblioteka),
– doktorantė Ugnė Rutkauskienė.
LEIDYBOS bakalauro studijų programos komitetą:
– doc. dr. Remigijus Misiūnas – pirmininkas,
– prof. habil. dr. Domas Kaunas,
– prof. habil. dr. Petras Vytautas Vengrauskas (VU Ekonomikos fakultetas),
– doc.dr. Aušra Navickienė,
– doc. dr. Regimantas Pranaitis,
– dr. Arturas Mickevičius (socialinis partneris, ,,Versus
aureus“ leidykla),
– doktorantė Alina Meilūnaitė-Vaišvilienė.
ŽURNALISTIKOS bakalauro studijų programos komitetą:
– doc. dr. Andrius Vaišnys – pirmininkas,
– dr. Egidijus Jaseliūnas,
– Deimantas Jastramskis,
– prof. habil. dr. Regina Koženiauskienė,
– dr. Mantas Martišius,
– Jolanta Mažylė,
– prof. dr. Žygintas Pečiulis,
– Romas Sakadolskis,
– Monika Garbačiauskaitė (socialinė partnerė, delfi.lt),
– Audrius Siaurusevičius (socialinis partneris, Lietuvos
nacionalinis radijas ir televizija),
– Ramutė Šimukauskaitė (socialinė partnerė, Nacionalinė miestų ir rajonų laikraščių asociacija).
INFORMACIJOS VADYBOS magistro studijų programos
komitetą:
– doc. dr. Zenona Ona Atkočiūnienė – pirmininkė,
– pror. dr. Elena Macevičiūtė,
– prof. habil. dr. Albinas Marčinskas (VU Ekonomikos
fakultetas),
– prof. habil. dr. Rimvydas Skyrius (VU Ekonomikos fakultetas),
– doc. dr. Marija Stonkienė,
– doc. dr. Erika Janiūnienė,
– doktorantė Jolita Sudavičienė,
– Levas Segalis (socialinis partneris, „DUN&Brandstreet“
atstovybė Lietuvoje, UAB „Kredoline“).
KNYGOTYROS magistro studijų programos komitetą:
– prof. habil. dr. Domas Kaunas – pirmininkas,
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– prof. habil. dr. Krzysztof Migoń (Vroclavo universitetas, Lenkija),
– doc. dr. Aušra Navickienė,
– doc. dr. Julija Zinkevičienė,
– doc. dr. Remigijus Misiūnas,
– dr. Alma Braziūnienė,
– dr. Regina Varnienė (socialinė partnerė, Lietuvos nacio
nalinė M. Mažvydo biblioteka, Bibliografijos ir knygotyros centras),
– dr. Daiva Narbutienė (socialinė partnerė, Lietuvos
mokslų akademijos biblioteka).
KOMUNIKACIJOS MOKSLŲ magistro studijų programos komitetą:
– doc. dr. Zenona Ona Atkočiūnienė – pirmininkė,
– prof. habil. dr. Elena Macevičiūtė,
– doc. dr. Marija Stonkienė,
– doc. dr. Algirdas Budrevičius,
– doc. dr. Regimantas Pranaitis,
– dr. Lijana Stundžė,
– Gintaras Šeputis (socialinis partneris, KOMAA).
LEIDYBOS magistro studijų programos komitetą:
– prof. dr. Osvaldas Janonis – pirmininkas,
– doc. dr. Aušra Navickienė,
– prof. habil. dr. Petras Vytautas Vengrauskas (VU Ekonomikos fakultetas),
– doc. dr. Remigijus Misiūnas,
– dr. Arturas Mickevičius (socialinis partneris, „Versus
aureus“ leidykla),
– Petras Kalibatas (socialinis partneris, UAB „Petro ofsetas“),
– doktorantė Alina Meilūnaitė-Vaišvilienė.
MUZIEJININKYSTĖS magistro studijų programos komitetą:
– doc. dr. Nastazija Keršytė – pirmininkė,
– doc. dr. Povilas Abarius,
– prof. dr. Audronė Glosienė,
– doc. dr. Vydas Dolinskas (Lietuvos dailės muziejus,
VU Istorijos fakultetas),
– dr. Rimvydas Laužikas,
– dr. Zinaida Manžuch,
– dr. Rūta Šermukšnytė (VU Istorijos fakultetas),
– Žygintas Bučys (socialinis partneris, Lietuvos nacionalinis muziejus),
– Raimundas Balza (socialinis partneris, Lietuvos muziejų asociacija, Šiaulių „Aušros“ muziejus).
ŽURNALISTIKOS magistro studijų programos komitetą:
– prof. dr. Žygintas Pečiulis – pirmininkas,
– dr. Egidijus Jaseliūnas,
– Deimantas Jastramskis,
– prof. habil. dr. Regina Koženiauskienė,
– dr. Mantas Martišius,
– Jolanta Mažylė,
– doc. dr. Andrius Vaišnys,
– Rolandas Agintas (socialinis partneris, LNK TV Žinių
tarnyba),
– Indrė Makaraitytė (socialinė partnerė, savaitraštis „Atgimimas“),
– Dainius Radzevičius (socialinis partneris, Lietuvos žurnalistų sąjunga).
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14. S v a r s t y t a . Fizikos fakulteto studijų programų komitetų
tvirtinimas.
N u t a r t a . Patvirtinti Fizikos fakulteto studijų programų
komitetus:
BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS FIZIKOS bakalauro
dieninių studijų programos komitetą:
– doc. dr. Andrius Poškus – pirmininkas,
– prof. habil. dr. Liudvikas Kimtys,
– prof. habil. dr. Vidmantas Remeikis,
– dr. Laurynas Juodis (Fizikos institutas),
– dr. Gintautas Klevinskas (AB „Lietuvos energija“),
– fakulteto studentų atstovas.
APLINKOS IR CHEMINĖS FIZIKOS magistro dieninių
studijų programos komitetą:
– prof. habil. dr. Liudvikas Kimtys – pirmininkas,
– dr. Donatas Perkauskas (Aplinkos apsaugos agentūra
prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos),
– prof. habil. dr. Vidmantas Remeikis (Fizikos institutas),
– habil. dr. Gerald Steiner (Dresdeno technikos universitetas, Vokietija),
– doc. dr. Valdas Šablinskas,
– fakulteto studentų atstovas.
15. S v a r s t y t a . Parengtų vadovėlių atitikimas vadovėliams
keliamus reikalavimus ir rekomendavimas išleisti:
15.1. vyr. m. d. dr. Raimondo Petruškevičiaus parengtos
mokomosios priemonės „Artimo lauko ir plačiakampė optika“;
15.2. vyr. m. d. dr. Eugenijaus Gaižausko ir prof. Valdo Sirutkaičio parengtos mokomosios priemonės
„Kietojo kūno lazeriai“;
15.3. autorių kolektyvo doc. Onos Balachninaitės, prof.
Algirdo Bargelio, prof. Aleksandro Dementjevo,
prof. Remigijaus Jonušo, dr. Gedimino Račiukaičio, prof. Valdo Sirutkaičio parengtos mokomosios
priemonės „Lazerinė technologija“;
15.4. autorių kolektyvo: dr. Jolantos Aleknevičienės,
prof. Aleksandro Dobrynino, doc. Laimutės Bulotaitės ir kt. parengto vadovėlio „Socialinės deviacijų problemos“;
15.5. autorių kolektyvo: prof. Aleksandro Dobrynino,
dr. Laimutės Žilinskienės ir dr. Gintauto Sakalausko
parengto vadovėlio „Kriminologijos teorijos“;
15.6. autorių kolektyvo: doc. Laimos Bulotaitės, doc. Rasos
Bieliauskaitės, dr. Danguolės Čekuolienės, dr. Mig
lės Dovydaitienės, prof. Danutės Gailienės, doc.
Gražinos Gintilienės, doc. Birutės Pociūtės parengto
vadovėlio „Vaikų psichologinis konsultavimas“;
15.7. dr. Danguolės Čekuolienės parengto vadovėlio
„Prieraišumas: teoriniai aspektai ir tyrimai“;
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15.8. doc. Rūtos Sargautytės parengto vadovėlio „Skausmo psichologija“.
Nutarta:
15.1. pripažinti, kad vyr. m. d. dr. Raimondo Petruškevičiaus parengta mokomoji priemonė „Artimo lauko
ir plačiakampė optika“ atitinka vadovėliams keliamus reikalavimus ir rekomenduoti ją spausdinti suteikus Vilniaus universiteto vadovėlio statusą;
15.2. pripažinti, kad vyr. m. d. dr. Eugenijaus Gaižausko
ir prof. Valdo Sirutkaičio parengta mokomoji priemonė „Kietojo kūno lazeriai“ atitinka vadovėliams
keliamus reikalavimus ir rekomenduoti ją spausdinti suteikus Vilniaus universiteto vadovėlio statusą;
15.3. pripažinti, kad autorių kolektyvo: doc. Onos Balachninaitės, prof. Algirdo Bargelio, prof. Aleksandro Dementjevo, prof. Remigijus Jonušo,
dr. Gedimino Račiukaičio ir prof. Valdo Sirutkaičio parengta mokomoji priemonė „Lazerinė technologija“ atitinka vadovėliams keliamus reikalavimus
ir rekomenduoti ją spausdinti suteikus Vilniaus universiteto vadovėlio statusą;
15.4. pripažinti, kad autorių kolektyvo: dr. Jolantos Alek
nevičienės, prof. Aleksandro Dobrynino, doc. Laimutės Bulotaitės ir kt. parengtas vadovėlis „Socia
linės deviacijų problemos“ atitinka vadovėliams
keliamus reikalavimus;
15.5. pripažinti, kad autorių kolektyvo: prof. Aleksandro
Dobrynino, dr. Laimutės Žilinskienės ir dr. Gintauto Sakalausko parengtas vadovėlis „Kriminologijos
teorijos“ atitinka vadovėliams keliamus reikalavimus ir rekomenduoti jį spausdinti suteikus Vilniaus
universiteto vadovėlio statusą;
15.6. pripažinti, kad autorių kolektyvo: doc. Laimos Bulotaitės, doc. Rasos Bieliauskaitės, dr. Danguolės
Čekuolienės, dr. Miglės Dovydaitienės, prof. Danutės Gailienės, doc. Gražinos Gintilienės, doc. Birutės Pociūtės parengtas vadovėlis „Vaikų psichologinis konsultavimas“ atitinka vadovėliams keliamus
reikalavimus ir rekomenduoti jį spausdinti suteikus
Vilniaus universiteto vadovėlio statusą;
15.7. pripažinti, kad dr. Danguolės Čekuolienės parengtas
vadovėlis „Prieraišumas: teoriniai aspektai ir tyrimai“ atitinka vadovėliams keliamus reikalavimus
ir rekomenduoti jį spausdinti suteikus Vilniaus universiteto vadovėlio statusą;
15.8. pripažinti, kad doc. Rūtos Sargautytės parengtas
vadovėlis „Skausmo psichologija“ atitinka vadovėliams keliamus reikalavimus ir rekomenduoti jį
spausdinti suteikus Vilniaus universiteto vadovėlio
statusą.
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DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kvalifikacijos tobulinimas yra kiekvieno darbuotojo profesinės veiklos sudedamoji dalis.
2. Personalo kvalifikacijos tobulinimas turi padėti darbuotojams tobulinti savo kompetencijas, lavinti gebėjimus, gilinti ir plėsti žinias bei plėtoti meistriškumą, kurie būtini
įgyvendinant Universiteto tikslus ir uždavinius.
3. Kiekvienas darbuotojas, tobulinantis kompetenciją ir gebėjimus, dėl kurių jis buvo priimtas į darbą, turi teisę tikėtis
paramos. Darbuotojui taip pat turi būti suteikta galimybė
įgyti naujų kompetencijų ir gebėjimų, praplėsiančių jo profesinės karjeros perspektyvas Universitete ir už jo ribų.
4. Universitetas skatina kiekvieną darbuotoją tobulinti savo
kvalifikaciją ir tikisi, kad kiekvienas darbuotojas tobulins
savo kompetencijas, reguliariai atnaujins ir gilins žinias,
lavins gebėjimus, plėtos savo meistriškumą.
II. ATSAKOMYBĖ UŽ PERSONALO
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ
5. Atsakingi už personalo kvalifikacijos tobulinimą yra centrinė administracija, kamieninių ir šakinių akademinių ir
neakademinių padalinių vadovai ir kiekvienas darbuotojas
asmeniškai:
5.1. centrinės administracijos vadovai ir padaliniai, apibrėždami nacionalines ir tarptautines darbuotojų kvalifikacijos kėlimo nuostatas, formuodami Universiteto
personalo ugdymo politiką, inicijuodami procedūrinius pokyčius Universiteto kvalifikacijos kėlimo sistemoje;
5.2. fakultetų, katedrų ir kitų akademinių ir neakademinių
padalinių vadovai, nustatydami individualius ir grupinius kvalifikacijos kėlimo poreikius, derina juos su
padalinio veiklos tikslais ir uždaviniais;
5.3. kiekvienas darbuotojas, analizuodamas savo veiklą,
vertindamas jos sėkmę, konstatuodamas savo veikloje
žinių ir įgūdžių stoką ar sėkmės nebuvimą;
6. Universiteto Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo centras
(toliau – DKTC) nustato personalo kvalifikacijos tobulinimo poreikius, planuoja, organizuoja ir koordinuoja kvalifikacijos tobulinimą.
III. PERSONALO KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMO VEIKLŲ FINANSAVIMAS
7.
8.

9.

Personalo kvalifikacijos tobulinimo veiklos finansuojamos iš Universiteto biudžeto lėšų.
Fakultetas / institutas / centras / neakademinis padalinys
apmoka dalyvavimo įvairiose mokymo programose, seminaruose, konferencijose, komandiruočių, kūrybinių
atostogų, stažuočių ir pan. išlaidas.
Iš Universiteto biudžeto lėšų finansuojami Darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo centro renginiai:
9.1.		 orientacinės ar įvadinės programos naujiems darbuotojams;
9.2. IT programinės įrangos ir virtualių mokymo(si)
aplinkų naudojimas;
9.3. užsienio kalbų kursai;

9.4. mokymai, skirti bendriesiems gebėjimams, būtiniems
dirbant pedagoginį ar mokslo tiriamąjį bei administracinį darbą, tobulinti.
10. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo centro Universitete organizuojamuose mokymuose darbuotojai dalyvauja
nemokamai. Dalyvavimas mokymuose, vykstančiuose ne
Universitete, apmokamas pagal susitarimą iš padalinio
arba Universiteto bendrojo raidos fondo lėšų.
11. Personalo kvalifikacijos tobulinimo veiklų planavimas
priklauso nuo turimų finansinių išteklių. Apie darbuotojų
poreikį kelti kvalifikaciją pranešama ir kvalifikacijos kėlimo planai pateikiami:
Kamieninių akademinių ir neakademinių padalinių –
ne vėliau kaip spalio 1 d.
Ugdymo ir kvalifikacijos kėlimo skyriaus – ne vėliau
kaip spalio 15 d.
Bendras Universiteto – ne vėliau kaip kiekvienų metų
lapkričio 1 d.
IV. PERSONALO KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMO VEIKLOS
12.		Visi naujai priimti darbuotojai dalyvauja orientacinėje (įvadinėje) programoje ir įgyja profesiniam vaidmeniui būtinų gebėjimų. Šias veiklas organizuoja padaliniai ir DKTC
centras.
13.		Akademinis personalas skatinamas tobulinti savo dalykinę, metodinę ir mokslinę kompetenciją: atnaujinti, gilinti
ir plėsti savo dalyko žinias, lavinti dėstymo ir mokslo tiriamosios veiklos gebėjimus.
14.		Mokslą ir studijas aptarnaujantis personalas skatinamas
atnaujinti ir modernizuoti savo profesinei veiklai reikalingas žinias bei lavinti gebėjimus.
15.		Dekanai, prodekanai, katedrų vedėjai, direktoriai privalo
kelti kvalifikaciją jiems svarbioje vadybos srityje.
16.		Visi darbuotojai skatinami mokytis užsienio kalbų (finansuojant mokymąsi iš padalinio ir BRF lėšų), lavinti naudojimosi IT gebėjimus ir kt.
V. DOKUMENTAVIMAS IR STEBĖSENA
17.		Darbuotojų kvalifikacijos atnaujinimui bei modernizavimui įvertinti reikalingų dokumentų saugojimą organizuoja Universitetas ir pats darbuotojas:
17.1. kiekvienas darbuotojas yra atsakingas už savo
kvalifikacijos kėlimo dokumentų saugojimą.
17.2. DKTC yra atsakingas už darbuotojų, dalyvavusių
centro organizuotuose mokymuose, dokumentų
saugojimą.
18.		Duomenys turi būti saugomi tokia forma, kuri leistų atlikti kvalifikacijos kėlimo stebėseną.
19.		DKTC atlieka statistinių duomenų, kvalifikacijos kėlimo
būklės, tendencijų analizę ir teikia ataskaitas (siūlymus)
Senato komisijai.
VI. KONFIDENCIALUMO REIKALAVIMAI
20.		Duomenys apie darbuotoją yra konfidencialūs ir gali būti
teikiami tik įstatymo ar Universiteto vidaus tvarkos dokumentų nustatytais atvejais arba sutikus pačiam darbuotojui.
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DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO
CENTRO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo centras (toliau – Centras) yra VU Personalo direkcijos sudėtyje esantis struktūrinis padalinys, veikiantis pagal Senato komisijos patvirtintus nuostatus.
2. Savo veikloje Centras vadovaujasi Lietuvos Respublikos
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais
ir kitais teisės aktais, Statutu, rektoriaus įsakymais ir šiais
nuostatais.
II. CENTRO TIKSLAI, UŽDAVINIAI,
FUNKCIJOS IR TEISĖS
3. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo centro tikslas – sudaryti sąlygas Vilniaus universiteto darbuotojams įgyti ir plėtoti savo kompetencijas siekiant užtikrinti kokybišką profesinę veiklą. Centro partneriai – kamieniniai akademiniai
ir neakademiniai padaliniai, dalyvaujantys kvalifikacijos
tobulinimo centro veikloje, taip pat išoriniai partneriai.
4. Centro uždaviniai:
4.1. plėtoti ir tobulinti Vilniaus universiteto darbuotojų
kvalifikacijos kėlimo sistemą, atitinkančią šalies švietimo politiką ir Universiteto ilgalaikės plėtros strategijos pagrindinius tikslus bei uždavinius;
4.2. rengti ir įgyvendinti kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo programas;
4.3. analizuoti, rengti ir teikti pasiūlymus aktualiais žmogiškųjų išteklių plėtros, mokymo ir mokymosi klausimais;
4.4. skleisti Universiteto bendruomenei informaciją apie
galimybes kelti kvalifikaciją;
4.5. konsultuoti darbuotojus dėl kvalifikacijos kėlimo kursų tematikos.
5. Centro funkcijos:
5.1. bendradarbiaujant su fakultetais, katedromis, institutais, centrais ir kt. Universiteto padaliniais personalo
kvalifikacijos klausimais, kurti ir administruoti personalo kvalifikacijos kėlimo ir plėtros duomenų bazę,
organizuoti mokymus Universitete ir už jo ribų (kursus, seminarus, paskaitas ir pan.), padedančius naujam ar jau dirbančiam darbuotojui ugdytis gebėjimus,
reikalingus profesinėms funkcijoms atlikti;

5.2. rengti kvalifikacijos kėlimo programas ir jas derinti su
Universiteto struktūriniais padaliniais, analizuoti kvalifikacijos tobulinimo poreikį, apibrėžti gebėjimus,
reikalingus darbo kokybei gerinti;
5.3. organizuoti naujų kvalifikacijos tobulinimo programų
kūrimą, modernizavimą ir vertinimą;
5.4. analizuoti ES dokumentus akademinės veiklos klausimais, jų pagrindu rengti siūlymus VU akademinei
bendruomenei;
5.5. išduoti kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus.
6. Centras turi teisę:
6.1. gauti iš Universiteto struktūrinių padalinių informaciją
ir metodinę pagalbą kvalifikacijos kėlimo klausimais;
6.2. naudotis Universiteto materialine ir technine baze,
biblioteka, komunikacijų ir ryšio bei kt. priemonėmis,
reikalingomis tiesioginėms funkcijoms atlikti.
III. CENTRO DARBO
ORGANIZAVIMAS
7. Centrui vadovauja vedėjas, tiesiogiai pavaldus Personalo
direktoriui.
8. Vedėjas priimamas ir atleidžiamas iš pareigų rektoriaus
įsakymu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
9. Vedėjas:
9.1. planuoja ir atsako už Centro tikslų įgyvendinimą ir
kokybišką uždavinių ir funkcijų vykdymą;
9.2. teikia vadovybei siūlymus darbuotojų kvalifikacijos
kėlimo, darbo tobulinimo klausimais;
9.3. atstovauja Universitetui santykiuose su trečiaisiais asmenimis savo kompetencijos ribose;
9.4. saugo šias pareigas einant prieinamą konfidencialią
informaciją;
9.5. atlieka kitas funkcijas, numatytas Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo centro vedėjo pareigybės aprašyme.
10. Už pavestus darbus vedėjas atsiskaito Personalo direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo centro struktūriniai
pertvarkymai ar Centro likvidavimas vykdomas rektoriaus įsakymu.
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Patvirtinta Vilniaus universiteto Senato komisijos
2008 m. liepos 3 d. posėdyje, protokolas Nr. SK-2008-8

AKADEMINIO PERSONALO KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Akademinio meistriškumo siekis yra viena svarbiausių
dėstytojų ir mokslininkų profesinių vertybių. Akademinio
personalo kvalifikacijos tobulinimas apima visas veiklas,
padedančias išsaugoti ir plėtoti darbuotojų žinias, gebėjimus, vertybines nuostatas ir kompetencijas.
2. Dėstytojams ypač svarbu lavinti savo dalykinę ir metodinę
kompetenciją, nes tai yra studijų programos kokybės pagrindas. Geras funkcinių vaidmenų atlikimas, dėstymo ir
mokslo tiriamosios veiklos gebėjimai, nuostata juos tobulinti yra svarbiausi dėstytojų profesionalumo rodikliai.
3. Akademinio personalo kvalifikacijos tobulinimo sistema
yra dėstytojų ir mokslininkų atestavimo sistemos sudedamoji dalis.
II. AKADEMINIO PERSONALO KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMO UŽDAVINIAI
4. Universitetas turi:
4.1. padėti akademiniam personalui plėtoti savo profesinę
karjerą Universitete;
4.2. gerinti dėstytojų ir mokslininkų darbą, nustatant kiek
vienam darbuotojui konkrečius uždavinius ir sudarant
sąlygas sėkmingai įgyvendinti šiuos uždavinius;
4.3. sudaryti akademiniam personalui sąlygas atlikti funkcinius vaidmenis;
4.4. nustatyti Universitete pokyčius, padėsiančius dėstytojams ir mokslininkams pagerinti savo veiklą;
4.5. identifikuoti dėstytojų ir mokslininkų individualios
raidos potencialą;
4.6. didinti akademinio personalo motyvaciją ir pasitenkinimą savo darbu;
4.7. ugdyti naujus dėstytojų ir mokslininkų gebėjimus ir
plėtoti naujas jų profesinės karjeros galimybes.
III. AKADEMINIO PERSONALO KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMO TURINYS IR FORMOS
5. Kvalifikacijos tobulinimo turinys apima šias dėstytojų ir
mokslininkų veiklos sudedamąsias dalis:
5.1. pedagoginį darbą (dėstymą);
5.2. mokslo tiriamąją veiklą;
5.3. akademinę vadybą ir planavimą;
5.4. Universiteto raidos veiklas.
6. Akademinio personalo kvalifikacijos tobulinimo formos:

6.1. įvairiapusės naujų mokymo ir mokymosi strategijų,
studijų programų kūrimo, studijų proceso organizavimo studijos;
6.2. dalyvavimas kursuose, seminaruose, konferencijose
ir pan.;
6.3. kūrybinės atostogos ir / ar stažuotės;
6.4. kolegų gerosios patirties perėmimas (VU, šalies ir užsienio universitetuose);
6.5. kita veikla, vykdoma gaunant stipendijas.
IV. AKADEMINIO PERSONALO
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO
ORGANIZAVIMAS
7.

Fakulteto dekanas ir akademinių padalinių vadovai yra
atsakingi už akademinio personalo kvalifikacijos tobulinimą.
8. Katedrų vedėjai ir fakulteto / akademinio padalinio vadovai kiekvienais akademiniais metais aptaria ir suderina
fakulteto / akademinio padalinio darbuotojų poreikį ir galimybes tobulinti kvalifikaciją.
9. Katedros vedėjas ir dėstytojas / mokslininkas aptaria ir
suderina individualų kvalifikacijos tobulinimo planą.
10. Fakulteto / akademinio padalinio dėstytojų / mokslininkų kvalifikacijos tobulinimo metinę programą dekanas /
padalinio vadovas pateikia Universiteto darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo centrui. Šių programų pagrindu planuojami bendri Universiteto renginiai.
V. AKADEMINIO PERSONALO KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMO APIMTIS IR APSKAITA
11. Katedros vedėjas ir dėstytojas / mokslininkas suderina
kvalifikacijos tobulinimo apimtį, kuri turi būti ne mažesnė
nei 5 dienos per metus. Akademinio personalo atestacijai
reikalinga apimtis apskaičiuojama metinę kvalifikacijos
apimtį padauginus iš kadencijos trukmės metais.
12. Kadencijos laikotarpio kvalifikacijos kėlimo ataskaita pateikiama fakulteto, instituto, centro atestacinei komisijai.
13. Dėstytojas / mokslininkas yra atsakingas už savo kvalifikacijos tobulinimo dokumentų saugojimą ir jų pateikimą
įvertinimui.
14. Dėstytojo / mokslininko kvalifikacijos tobulinimą įvertina atestacinė komisija. Ši komisija taip pat įskaito papildomus, netipinius kvalifikacijos kėlimo atvejus.
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2008 m. rugsėjo 5 d. 14 val. Vilniaus universiteto Matematikos
ir informatikos fakulteto Nuotolinių studijų centre (Šaltinių g.
1A, LT-03225 Vilnius) PAULIUS DRUNGILAS gins disertaciją „Algebrinių skaičių aukščiai“ fizinių mokslų srities matematikos krypties daktaro laipsniui gauti.

2008 m. rugsėjo 19 d. 16 val. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Nuotolinių studijų centre (Šaltinių
g. 1A, LT-03225 Vilnius) LINAS ZALESKIS gins disertaciją
„Navje-Stokslo lygtys su nekompaktiškais kontūrais“ fizinių
mokslų srities matematikos krypties daktaro laipsniui gauti.

Matematikos krypties tarybos sudėtis:
prof. habil. dr. Gediminas STEPANAUSKAS – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, matematika –
01P);
prof. habil. dr. Yann BUGEAUD (Strasbūro universitetas,
Prancūzija, fiziniai mokslai, matematika – 01P);
prof. dr. Chris SMYTH (Edinburgo universitetas, Didžioji Britanija, fiziniai mokslai, matematika – 01P);
prof. dr. Jonas ŠIAULYS (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, matematika – 01P);
doc. dr. Darius ŠIAUČIŪNAS (Šiaulių universitetas, fiziniai
mokslai, matematika – 01P).

Matematikos krypties tarybos sudėtis:
prof. habil. dr. Feliksas IVANAUSKAS – tarybos pirmininkas
(Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, matematika – 01P);
prof. habil. dr. Antanas LAURINČIKAS (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, matematika – 01P);
prof. habil. dr. Mifodijus SAPAGOVAS (Matematikos ir informatikos institutas, fiziniai mokslai, matematika – 01P);
habil. dr. Rimas NORVAIŠA (Matematikos ir informatikos
institutas, fiziniai mokslai, matematika – 01P);
prof. dr. Vytautas KLEIZA (Kauno technologijos universitetas,
fiziniai mokslai, matematika – 01P).

Oponentai:
prof. dr. Ramūnas GARUNKŠTIS (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, matematika – 01P);
doc. dr. Renata MACAITIENĖ (Šiaulių universitetas, fiziniai
mokslai, matematika – 01P).

Oponentai:
prof. dr. Stasys RUTKAUSKAS (Matematikos ir informatikos
institutas, fiziniai mokslai, matematika – 01P);
prof. dr. Vladas SKAKAUSKAS (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, matematika – 01P).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.

2008 m. spalio 10 d. 14 val. Biochemijos instituto salėje

2008 m. rugsėjo 26 d. 14 val. Puslaidininkių fizikos instituto posėdžių salėje (206 kab.) (Goštauto g. 11, LT-01108 Vilnius) ANDŽEJ LUČUN gins disertaciją „Plonųjų manganitų
sluoksnių savybių tyrimas elektromagnetiniuose laukuose“
fizinių mokslų srities fizikos krypties daktaro laipsniui gauti.

(Mokslininkų g. 12, LT-08662 Vilnius) RENATA GASPARAVIČIŪTĖ gins disertaciją „Piridino ir piridinolių katabolizmą
koduojančių genų tyrimas“ fizinių mokslų srities biochemijos
krypties daktaro laipsniui gauti.
Biochemijos krypties tarybos sudėtis:
prof. habil. dr. Vida MILDAŽIENĖ – tarybos pirmininkė (Vytauto Didžiojo universitetas, fiziniai mokslai, biochemija – 04P);
habil. dr. Vincas BŪDA (Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B);
doc. dr. Edita SUŽIEDĖLIENĖ (Vilniaus universitetas, fiziniai
mokslai, biochemija – 04P);
dr. Lidija TRUNCAITĖ (Biochemijos institutas, fiziniai mokslai, biochemija – 04P);
dr. Daumantas MATULIS (Biotechnologijos institutas, fiziniai
mokslai, biochemija – 04P).
Oponentai:
prof. dr. Donaldas ČITAVIČIUS (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B);
doc. dr. Algimantas PAULAUSKAS (Vytauto Didžiojo universitetas, fiziniai mokslai, biochemija – 04P).
Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto ir Biochemijos instituto bibliotekose.

Fizikos krypties tarybos sudėtis:
habil. dr. Arūnas TAMAŠEVIČIUS – tarybos pirmininkas
(Puslaidininkių fizikos institutas, fiziniai mokslai, fizika – 02P,
puslaidininkių fizika – P265);
prof. dr. Artūras JUKNA (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02P, puslaidininkių fizika –
P265);
prof. habil. dr. Antanas Feliksas ORLIUKAS (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02P, puslaidininkių fizika –
P265);
prof. habil. dr. Gytis JUŠKA (Vilniaus universitetas, fiziniai
mokslai, fizika – 02P, puslaidininkių fizika – P265);
dr. Viktoras VAIČIKAUSKAS (Fizikos institutas, fiziniai
mokslai, fizika – 02P, puslaidininkių fizika – P265).
Oponentai:
prof. habil. dr. Albertas LAURINAVIČIUS (Puslaidininkių
fizikos institutas, fiziniai mokslai, fizika – 02P, puslaidininkių
fizika – P265);
prof. habil. dr. Eugenijus ŠATKOVSKIS (Vilniaus Gedimino
technikos universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02P, puslaidininkių fizika – P265).
Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto ir Puslaidininkių fizikos instituto bibliotekose.
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2008 m. rugsėjo 26 d. 15 val. Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto salėje (A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius) DARIUS JURČIUKONIS gins disertaciją „SU(3) topologinių solitonų kanoninis kvantavimas“ fizinių mokslų srities fizikos
krypties daktaro laipsniui gauti.
F i z ik o s k r y p tie s t ary bos sudė t i s:
prof. habil. dr. Bronislovas KAULAKYS – tarybos pirmininkas (Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, fiziniai mokslai, fizika – 02P, matematinė ir bendroji teorinė fizika, klasikinė mechanika, kvantinė mechanika, reliatyvizmas, gravitacija,
statistinė fizika, termodinamika – 190P);
habil. dr. Dalis BALTRŪNAS (Fizikos institutas, fiziniai mokslai, fizika – 02P, matematinė ir bendroji teorinė fizika, klasikinė mechanika, kvantinė mechanika, reliatyvizmas, gravitacija, statistinė fizika, termodinamika – 190P);
prof. habil. dr. Gediminas GAIGALAS (Vilniaus pedagoginis universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02P, matematinė ir bendroji teorinė fizika, klasikinė mechanika, kvantinė mechanika, reliatyvizmas, gravitacija, statistinė fizika, termodinamika – 190P);
dr. Audrius JUODAGALVIS (Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, fiziniai mokslai, fizika – 02P, matematinė ir bendroji teorinė fizika, klasikinė mechanika, kvantinė mechanika, reliatyvizmas, gravitacija, statistinė fizika, termodinamika
– 190P);
prof. habil. dr. Algirdas Petras STABINIS (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02P, optika – 200P).
Oponentai:
prof. habil. dr. Gintautas KAMUNTAVIČIUS (Vytauto Didžiojo universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02P, matematinė ir bendroji
teorinė fizika, klasikinė mechanika, kvantinė mechanika, reliatyvizmas, gravitacija, statistinė fizika, termodinamika – 190P);
doc. dr. Kęstutis SVIRSKAS (Vilniaus pedagoginis universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02P, matematinė ir bendroji teorinė fizika,
klasikinė mechanika, kvantinė mechanika, reliatyvizmas, gravitacija, statistinė fizika, termodinamika – 190P).
Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto ir Fizikos instituto bibliotekose.

2008 m. rugsėjo 26 d. 12 val. Vilniaus universiteto Santariškių
klinikų Konferencijų salėje (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius)
ARŪNAS VAITKEVIČIUS gins disertaciją „Pažintinių funkcijų sutrikimų, P300 potencialo rodiklių ir cholinerginio gydymo ryšys sergant Alzheimerio liga“ biomedicinos mokslų
srities medicinos krypties daktaro laipsniui gauti.
Medicinos krypties tarybos sudėtis:
prof. habil. dr. Regina PARNARAUSKIENĖ – tarybos
pirmininkė (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 07B);
prof. habil. dr. Gintautas ČESNYS (Vilniaus universitetas, bio
medicinos mokslai, medicina – 07B);
doc. dr. Dalius JATUŽIS (Vilniaus universitetas, biomedicinos
mokslai, medicina – 07B);
doc. dr. Antanas VAITKUS (Kauno medicinos universitetas,
biomedicinos mokslai, medicina – 07B);
doc. dr. Jūratė MACIJAUSKIENĖ (Kauno medicinos universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 07B).

2008 m. rugsėjo 19 d. 13 val. Vilniaus universiteto Filosofijos
fakulteto 201 auditorijoje (Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius)
KRISTUPAS SABOLIUS gins disertaciją „Vaizduotės samprata fenomenologinėje filosofijoje“ humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktaro laipsniui gauti.
Filosofijos krypties tarybos sudėtis:
prof. habil. dr. Evaldas NEKRAŠAS – tarybos pirmininkas
(Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija –
01H);
prof. habil. dr. Marijus Arvydas ŠLIOGERIS (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija – 01H);
prof. dr. Tomas SODEIKA (Kauno technologijos universitetas,
humanitariniai mokslai, filosofija – 01H);
prof. habil. dr. Bronislavas Juozas KUZMICKAS (Mykolo Romerio universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija – 01H);
dr. Vytautas RUBAVIČIUS (Kultūros, filosofijos ir meno institutas, humanitariniai mokslai, filosofija – 01H).

Oponentai:
doc. dr. Vita DANILEVIČIŪTĖ (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 07B);
dr. Dalia MICKEVIČIENĖ (Kauno medicinos universitetas,
biomedicinos mokslai, medicina – 07B).

Oponentai:
doc. dr. Nerijus MILERIUS (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija – 01H);
prof. dr. Arūnas SVERDIOLAS (Kultūros, filosofijos ir meno
institutas, humanitariniai mokslai, filosofija – 01H).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.
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2008 m. rugsėjo 19 d. 15 val. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto 201 auditorijoje (Universiteto g. 9/1, LT-01513
Vilnius) JEKATERINA LAVRINEC gins disertaciją „Naratyvinis subjektiškumo modelis“ humanitarinių mokslų srities
filosofijos krypties daktaro laipsniui gauti.
Filosofijos krypties tarybos sudėtis:
prof. habil. dr. Marijus Arvydas ŠLIOGERIS – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija – 01H);
prof. habil. dr. Evaldas NEKRAŠAS (Vilniaus universitetas,
humanitariniai mokslai, filosofija – 01H);
prof. habil. dr. Bronislavas Juozas KUZMICKAS (Mykolo
Romerio universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija –
01H);
doc. dr. Nerijus MILERIUS (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija – 01H);
dr. Vytautas RUBAVIČIUS (Kultūros, filosofijos ir meno
institutas, humanitariniai mokslai, filosofija – 01H).

Informacinis biuletenis

2008 m. rugsėjo 19 d. 15 val. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto K. Jablonskio auditorijoje (Saulėtekio al. 9, LT-10222
Vilnius) MANTAS LIESIS gins disertaciją „Eutanazija ir padėjimas nusižudyti: kriminalizavimo ir baudžiamosios atsakomybės problemos“ socialinių mokslų srities teisės krypties
daktaro laipsniui gauti.
Teisės krypties tarybos sudėtis:
prof. habil. dr. Vytautas NEKROŠIUS – tarybos pirmininkas
(Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01S);
doc. dr. Jonas PRAPIESTIS (Vilniaus universitetas, socialiniai
mokslai, teisė – 01S);
prof. dr. Toma BIRMONTIENĖ (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01S);
doc. dr. Aurelijus GUTAUSKAS (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01S);
prof. habil. dr. Gediminas ŽUKAUSKAS (Valstybinė teismo
psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, biomedicinos mokslai, medicina – 07B).

Oponentai:
prof. dr. Tomas SODEIKA (Kauno technologijos universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija – 01H);
doc. dr. Tomas KAČERAUSKAS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija – 01H).

Oponentai:
doc. dr. Romualdas DRAKŠAS (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01S);
prof. habil. dr. Viktoras JUSTICKIS (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01S).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.

2008 m. rugsėjo 16 d. 11 val. Botanikos instituto Baltojoje
salėje (Žaliųjų ežerų g. 49, LT-08406 Vilnius) ODETA GUDAITYTĖ gins disertaciją „Kraujažolės (Achillea L.) vidurūšinės
įvairovės įvertinimas ir atranka pagal fitochemines savybes ir
morfologinius požymius“ biomedicinos mokslų srities botanikos krypties daktaro laipsniui gauti.

2008 m. rugsėjo 15 d. 15 val. Vilniaus universiteto Filologijos
fakulteto V. Krėvės auditorijoje (Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius) RŪTA ŠLAPKAUSKAITĖ gins disertaciją „Multikultūralizmo problema Kanados literatūroje: egzotikos diskurso
apraiškos“ humanitarinių mokslų srities filologijos krypties
daktaro laipsniui gauti.

Botanikos krypties tarybos sudėtis:
prof. habil. dr. Jonas Remigijus NAUJALIS – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, botanika –
04B);
prof. habil. dr. Valdimaras JANULIS (Kauno medicinos universitetas, biomedicinos mokslai, farmacija – 09B);
dr. Asta JUDŽENTIENĖ (Chemijos institutas, fiziniai mokslai, chemija – 03P);
prof. habil. dr. Eugenija KUPČINSKIENĖ (Vytauto Didžiojo
universitetas, biomedicinos mokslai, botanika – 04B);
dr. Kristina LOŽIENĖ (Botanikos institutas, biomedicinos
mokslai, botanika – 04B).

Filologijos krypties tarybos sudėtis:
dr. Mindaugas KVIETKAUSKAS – tarybos pirmininkas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, humanitariniai mokslai,
filologija – 04H);
prof. habil. dr. Kęstutis NASTOPKA (Vilniaus universitetas,
humanitariniai mokslai, filologija – 04H);
prof. dr. Regina RUDAITYTĖ (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04H);
doc. dr. Irena RAGAIŠIENĖ (Vytauto Didžiojo universitetas,
humanitariniai mokslai, filologija – 04H);
doc. dr. Ingrida Eglė ŽINDŽIUVIENĖ (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – 07S).

Oponentai:
doc. dr. Valdas JAKŠTAS (Kauno medicinos universitetas,
biomedicinos mokslai, farmacija – 09B);
dr. Zigmantas GUDŽINSKAS (Botanikos institutas, biomedicinos mokslai, botanika – 04B).

Oponentai:
prof. dr. Milda DANYTĖ (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04H);
doc. dr. Dalia SATKAUSKYTĖ (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, humanitariniai mokslai, filologija – 04H).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto ir Botanikos
instituto bibliotekose.

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.

