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Mieli Universitatis Vilnensis socialinių bei humanitarinių mokslų ir menų
bendruomenės nariai,

kandidatuodamas šiuo sudėtingu permainų metu į Senato narius ir suvokdamas save
kaip VU bendruomenės integralų, t. y. a t s a k i n g ą bei a t s k a i t i n g ą narį gerbiu ir didžiuojuosi
ankstesnės VU kadencijos Rektoriaus komandos ir ankstesnės Senato sudėties narių išreikšta aktyvia
valia parengti naują VU Statutą ir, svarbiausia, jį įtvirtinti įstatymu. Ši įstatyminė Statuto galia
įtvirtino VU autonomiją nuo potencialių bei dažnai trumpalaikių politinių „skersvėjų“ ir kartais
nepamatuoto valdžios struktūrų kišimosi į mūsų „Alma mater studiorum“.
Dabartinį Senatą kaip vieną iš valdymo organų greta Rektoriaus ir Tarybos esu linkęs
matyti kaip ankstesnės kadencijos Senato minėtosios įtvirtintos valios sekėją. Esminis skirtumas tas,
kad dabartiniam Senatui šiandien reikia svarstyti ir spręsti jau naujus strateginius klausimus.
VU pradėtas struktūrines reformas ir Strateginį veiklos planą (2015-2017 m.) orientuotą
į penkias strategines kryptis - novatorišką mokslą, tarptautinio lygio studijas, aktyvią partnerystę,
atvirą ir atsakingą bendruomenę bei efektyvų valdymą - vertinu kaip s u v o k t ą b ū t i n y b ę, kurią
iššaukė tiek visiems gerai žinomi išoriniai veiksniai, tiek vidiniai veiksniai kylantys iš racionalios
motyvacijos VU išlikti kaip konkurencingai ir lyderiaujančiai institucijai Lietuvoje ir ateityje stiprinti
savo pozicijas tarptautiniu mastu.
Pripažindamas VU pribrendusios pertvarkos būtinumą ir principinį naujos kuriamos
paradigminės struktūros, apimančios valdymą, mokslą ir studijas, pozityvumą savo priimamais
sprendimais stengsiuosi išliktu kritiškai atsargus ir linkęs saugoti bei puoselėti laike išbandytus tuos
struktūrinius elementus, kurie laidavo pozityvias praktikas ir keisti, restruktūrizuoti tai, kas neatliepia
laikmečio iššūkių ir stagnuoja.
Sekdamas šios kadencijos Senato darbą tikrai nepritariu vertinimui kaip kartais gerb.
kolegų yra teigiama, kad dabartinis „senatas neturi mokslo ir studijų vystymo strategijos" ir tai yra
jo minusas. Toks vertybinis teiginys neatitinka nei Senatui deleguojamų funkcijų pagal Statutą nei
Senato realaus darbo svarstant n u m a t y t o s mokslo ir studijų strategijos klausimus ir priimant
atsakingus sprendimus. Taip pat nemanau kad Senatas „nėra“, o privalėtų būti „aktyvus kokybės ir

akademinio sąžiningumo klausimais Lietuvoje“, nes tam reikalui VU yra sukurtos kitos atitinkamos
struktūros galinčios tokio pobūdžio iškylančius klausimus spręsti jeigu į jas kreipiasi pareiškėjai dėl
galimų šiurkščių Akademinės etikos kodekso pažeidimų.
Mieli Universitatis Vilnensis socialinių bei humanitarinių mokslų ir menų
bendruomenės nariai, keldamas savo kandidatūrą ir pristatydamas savąją poziciją sąmoningai
nesiimu vardinti visų tų uždavinių, kurių sprendimui, atsižvelgdamas savo turimas kompetencijas,
esu pasiryžęs angažuotis jau vien todėl, kad tie uždaviniai, mano manymu, yra pakankamai aiškiai
konkretizuoti minėtose penkiose strateginėse kryptyse. Esminis klausimas – kokiais procedūriniais
mechanizmais ir resursais tuos tikslinius uždavinius realizuoti taip, kad pati akademinė bendruomenė
nebūtų traktuojama vien tik kaip priemonė, bet visada kaip t i k s l a s. Manau, kad būtent tokiu
moraliniu imperatyvu yra pašauktas vadovautis ir ateityje privalėtų vadovautis mūsų Senatas, nes šis
imperatyvumas yra ne kas kita kaip argumentuota ir pagarbi tarnystė bendruomenei.
Nuoširdžiai Jūsų,
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Dr. Arūnas Mickevičius gim. 1965 m.

1990 m. baigė VU Istorijos fakultetą
1990 - 1992 m. VU Filosofijos katedros stažuotojas
1995 - 1997 m. VU Filosofijos katedros asistentas
1997 m. įgijo Humanitarinių mokslų (Filosofija) daktaro laipsnį Vilniaus universitete (mokslinis

vadovas prof. hab. dr. Evaldas Nekrašas, Vilniaus universitetas)
1997 - 2004 m. VU Filosofijos katedros vyr. asistentas
2004 m. – iki šiol VU Filosofijos katedros docentas
2001 m. stažavosi Europos humanitarinio universiteto vasaros stovykloje. Sommerschule „Philosophische
Didaktik und Ideologiektitik“ an der Europäischen Humanistischen Universität. Der Kurs bestand aus
Vorlesungen, Seminaren und Diskussionen und umfaßte insgesamt.
2003 m. Has Parcitipated in the first summer Session of the multi-year HESP Regional Seminar for Excellence
in Teaching Contemporary Communicative Philosophy and Communicative Strategies in Philosophy Teaching
held at the European Humanities University.
2003-2006 m. dalyvavo Higher Education Support Program (Budapeštas, Europos humanitarinis
universitetas) remiamame projekte "Contemporary Communicative Philosophy and Communicative Strategies
in Philosophy Teaching" skirtame regiono mokslininkų ir pedagogų mokslinės bei pedagoginės kvalifikacijos
kėlimui.
A. Mickevičius yra 1997 – 2015 m. laikotarpyje VU Filosofijos fakultete surengtų aštuonių nacionalinių ir
keturių tarptautinių mokslinių konferencijų organizacinio komiteto pirmininkas
A. Mickevičius yra išleidęs mokslinę monografiją „Galia ir interpretacija. F.Nietzsche‘s filosofijos profiliai.
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2004, taip skelbia mokslinius straipsnius pripažintuose nacionaliniuose
ir tarptautiniuose leidiniuose
2015-2017 m. buvo Filosofijos fakulteto tarybos narys, o taip pat yra Filosofijos krypties pirmosios pakopos
SPK narys.

