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2013 METŲ SENATO VEIKLOS ATASKAITA
Vilniaus universiteto Statute numatytus tikslus ir uždavinius 
2013 metais vykdė akademinės bendruomenės 2010 metais 
išrinktas Senatas. Per metus jo sudėtis iš dalies keitėsi. Se-
nato nariais pagal pareigas tapo naujasis Mokslo reikalų 
prorektorius prof. Eugenijus Butkus bei išrinkti nauji pa-
dalinių vadovai – Kauno humanitarinio fakulteto dekanas 
dr. Kęstutis Driaunys ir Teorinės fizikos ir astronomijos ins-
tituto direktorius habil. dr. Gediminas Juzeliūnas. Į atsiradu-
sias laisvas Senato narių vietas išrinkti Ekonomikos fakul-
teto prof. Birutė Galinienė, Istorijos fakulteto prof. Zenonas 
Butkus, Gamtos mokslų fakulteto prof. Edita Sužiedelienė 
ir Užsienio kalbų instituto dr. Aušra Janulienė. Po rugsėjį 
įvykusios Vilniaus universiteto studentų atstovybės kon-
ferencijos į Senatą buvo deleguoti nauji studentų atstovai. 
Matematikos ir informatikos fakulteto dekanas prof. Gedi-
minas Stepanauskas buvo perrinktas antrai kadencijai, todėl 
toliau liko Senato nariu pagal pareigas. Gruodžio mėnesį 
iš Senato nario pareigų etikos sumetimais atsistatydino 
prof. Valdemaras Razumas, kuris švietimo ir mokslo minis-
tro įsakymu yra paskirtas Aukštojo mokslo tarybos pirmi-
ninku. 2013 metų pabaigoje Senatą sudarė 84 nariai, iš jų 
17 yra įvairių universiteto fakultetų studentai.

2013 metais Senatas posėdžiavo 8 kartus. Posėdžiams 
vadovavo Senato pirmininkas prof. D. Kaunas, o jam ne-
sant – pirmininko pavaduotojas prof. J. R. Naujalis. Iš viso 
pernai Senate buvo priimtas 41 nutarimas.

2013 m. vasario 5 d. posėdyje (protokolas Nr. S-2013-1) 
pritarta valstybės biudžeto asignavimų ir Bendrojo raidos 
fondo pajamų ir išlaidų sąmatoms bei Strateginiam veiklos 
planui. Posėdžio metu paskirti naujieji laikini Akademinių 
reikalų ir Strateginių reikalų prorektoriai – šias pareigas 
eiti patikėta atitinkamai dr. Kęstučiui Dubnikui ir dr. Juo-
zui Galginaičiui. Posėdžio metu įvyko slaptas balsavimas, 
kurio rezultatais remiantis 51 akademinės bendruomenės 
nariui suteikti Vilniaus universiteto pedagoginiai profeso-
riaus ir docento vardai. Išspręsti ir kiti svarbūs klausimai: 
patvirtinti nauji į atsiradusias laisvas vietas išrinkti Senato 
nariai ir Senato 2013 metų pirmojo pusmečio darbo planas.

2013 m. vasario 26 d. posėdyje (protokolas Nr. S-2013-2) 
priimti svarbūs organizaciniai Universiteto veiklos sprendi-
mai – paskyrus jį naujuoju švietimo ir mokslo viceministru, 
iš prorektoriaus pareigų paties prašymu atšauktas dr. Riman-
tas Vaitkus bei pritarta leidimui rengti žemės sklypo planą.

2013 m. kovo 26 d. posėdyje (protokolas Nr. S-2013-3) 
patvirtinta Rektoriaus metinė ataskaita ir finansinė universi-
teto veiklos ataskaita, paskirti trys nauji Senato nariai. 

2013 m. gegužės 7 d. posėdžio (protokolas Nr. S-2013-4) 
metu Senatas patvirtino Universiteto 2013–2020 metų stra-
teginį planą. Posėdyje pritarta prof. E. Butkų skirti laikinai 
eiti Mokslo reikalų prorektoriaus pareigas, svarstyti Profe-
soriaus emerito vardo (statuso) suteikimo nuostatai.

2013 m. birželio 11 d. posėdžio (protokolas Nr. S-2013-5) 
metu per vykusį slaptą balsavimą nutarta suteikti Vilniaus 
universiteto garbės daktarų vardus Kalifornijos universite-
to Berklyje profesoriui Grahamui Flemingui ir Darmštato 
technologijos universiteto Medžiagų mokslo fakulteto pro-
fesoriui Hartmutui Fuessui. Senatas patvirtino reikšmingus 
dokumentus – Intelektinės nuosavybės valdymo nuostatus 
ir Profesoriaus emerito vardo (statuso) suteikimo nuostatus. 
Senatas taip pat pratęsė darbuotojų, vyresnių nei 65 metai, 
darbo sutartis, patvirtino kamieninių akademinių padalinių, 
katedrų bei joms prilygintų padalinių vadovus. 

2013 m. lapkričio 5 d. posėdyje (protokolas Nr. S-2013-6) 
patvirtintos atnaujintos Emeritūros komisijos bei Profeso-
riaus ir docento pedagoginių vardų teikimo komisijos sudė-
tys. Spręsti reikšmingi organizacinio pobūdžio klausimai: 
patvirtinti išrinkti padalinių vadovai, Senato 2013–2014 
mokslo metų darbo planas, atnaujintos Senato komisijų ir 
darbo grupių sudėtys.

2013 m. lapkričio 19 d. posėdyje (protokolas Nr. S-2013-7) 
įvyko slaptas balsavimas, kuriuo Senatas nutarė suteikti pro-
fesoriaus emerito vardus profesoriams Šarūnui Raudžiui, 
Donatui Surgailiui ir Juozui Vidmančiui Vaitkui. Posėdžio 
metu svarstytas naujojo Universiteto Statuto projektas, pri-
tarta pataisytai ir papildytai Statuto redakcijai ir jos teikimui 
Seimui tvirtinti įstatymu. Kartu Rektoriui rekomenduota 
sudaryti darbo grupes teisės aktų, reikalingų Universiteto 
valdymo organams sudaryti ir veiklai pagal naują Statutą, 
projektams parengti.

2013 m. gruodžio 17 d. posėdyje (protokolas Nr. S-2013-8) 
slaptu balsavimu 17 akademinės bendruomenės narių su-
teikti profesoriaus ir docento pedagoginiai vardai. Posėdžio 
metu taip pat priimti svarbūs sprendimai mokslo srityje: 
patvirtinti Pedagoginio ir mokslo personalo atestavimo ir 
konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatai, ilgalaikių 
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) 
plėtros programų sąrašas.

Iškilmingais posėdžiais Senatas Šv. Jonų bažnyčioje ir 
Teatro salėje paminėjo 2012–2013 mokslo metų pradžią 
bei pabaigą ir kalendorinių 2013 metų pabaigą. Taip pat 
Šv. Jonų bažnyčioje spalio mėnesį buvo inauguruoti naujieji 
Vilniaus universiteto garbės daktarai profesoriai G. Flemin-
gas ir H. Fuessas.

Senato komisijos veikla
Senato pavedimu nemažai svarbių klausimų sprendė Sena-
to komisija, kurią sudaro 32 nariai. 2013 metais įvyko 14 
Senato komisijos posėdžių, kuriuose buvo svarstomi įvai-
rūs Vilniaus universiteto veiklai svarbūs klausimai. Pagal 
Statutą išimtinei Senato kompetencijai priskirti klausimai po 
svarstymo Senato komisijoje buvo teikiami nagrinėti Senate, 
kitais atvejais Senato komisija priimdavo galutinius sprendi-
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mus. Senato komisijos posėdžiuose teiktos vienkartinės var-
dinės stipendijos geriausiai besimokantiems ir socialiai rem-
tiniems studentams. Tvirtintos fakultetų pateiktos absolventų 
kandidatūros MAGNA CUM LAUDE diplomams gauti, 
Vilniaus universiteto mokslininkams teiktos rekomendacijos 
dalyvauti konkursuose Lietuvos mokslo premijoms ir Moks-
lų akademijos vardinėms premijoms gauti. Senato komisijos 
posėdžiuose buvo svarstomos fakultetų teikiamos preten-
dentų Vilniaus universiteto garbės daktaro ir profesoriaus 
emerito vardams gauti kandidatūros, tvirtintos naujos studijų 
programos, studijų programų komitetų bei fakultetų mokslo 
leidinių redaktorių kolegijų sudėtys. Posėdžių metu svarsty-
ti ir vėliau Senatui teikti naujojo Statuto ir 2013–2020 metų 
Strateginio plano projektai. 

Iš viso pernai Senato komisija priėmė 138 nutarimus. 
Jais patvirtinti šie svarbiausi veiksmai ir dokumentai:

• Bibliotekos paslaugų įkainiai;
• Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas 

taisyklės;
• Priimtųjų į Vilniaus universitetą Studijų sutartis;
• Užsienio šalių piliečių priėmimo į Vilniaus universite-

to studijų programas tvarkos aprašas;
• Bendro priėmimo į Vilniaus universiteto ir Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto rezidentūros studijas 
tvarka;

• Vilniaus universiteto Atviros prieigos centrų bendro-
sios veiklos taisyklės;

• Studijų kokybės užtikrinimo politika ir kokybės geri-
nimo strategija;

• Studijuojančiųjų asmens duomenų tvarkymo taisyklės;
• Lėšų užsienio kalbų mokymui skyrimas;
• Vilniaus universiteto Informacinių technologijų ir te-

lekomunikacijų vystymo strategija;
• Kultūros centro nuostatai;
• Mokslinės veiklos skatinimo Vilniaus universitete 

gairės.
Senato ir Senato komisijos posėdžiuose svarstyta me-

džiaga ir priimti nutarimai buvo skelbiami specialiame 
Vilniaus universiteto leidinyje ,,Informacinis biuletenis“. 
2013 metais išleista 13 ,,Informacinio biuletenio“ numerių. 
Visi „Informacinio biuletenio“ numeriai skelbiami Vilniaus 
universiteto vidiniame tinklalapyje (intranete).

Senato darbo grupių veikla
Remiantis Senato darbo reglamento 16 punktu, nuolatines 
arba laikinąsias Senato darbo grupes Senato sprendimų pro-
jektams rengti ar kitiems aktualiems klausimams nagrinėti 
ir suderintiems siūlymams teikti Senatas arba Senato pirmi-
ninkas gali sudaryti iš Senato narių šių sutikimu. Remiantis 
šia nuostata, 2013 metais prie Senato veikė ir pagal savo 
kompetenciją klausimus svarstė bei sprendimus priėmė šios 
nuolatinės Senato darbo grupės: Senato rinkimų komisija, 
Universiteto bendruomenės narių ginčų nagrinėjimo ko-
misija, Akademinės etikos komisija, Akademinių tradicijų 
darbo grupė ir Senato nutarimų vykdymo kontrolės darbo 
grupė.

Komitetai
Vadovaujantis Statuto 9 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Rekto-
rius sudaro mokslo, studijų, strateginio planavimo ir kitus, jo 
nuomone, būtinus komitetus. 2013 metais Vilniaus univer-
sitete pagal savo kompetenciją aktyviai veikė Mokslo, Stra-
teginio planavimo ir Studijų komitetai, kurie posėdžiuose 
svarstė jiems priskirtus klausimus, savo išvadas teikė prieš 
šiuos klausimus svarstant Senate ir Senato komisijoje.

Moks lo  komi te tas . 2013 metais įvyko 10 Mokslo 
komiteto posėdžių. Svarbiausi jų metu svarstyti klausimai 
buvo šie: 

• Vilniaus universiteto 2009–2011 metų mokslinės pro-
dukcijos vertinimas;

• Profesoriaus emerito vardo (statuso) suteikimo taisy-
klių projekto svarstymas;

• Vilniaus universiteto intelektinės nuosavybės valdy-
mo nuostatų svarstymas;

• Mokslinės veiklos skatinimo priemonių Vilniaus uni-
versitete aptarimas;

• Vilniaus universiteto gautos Dr. Bronislovo Lubio 
vardo labdaros ir paramos fondo paramos mokslinin-
kų ir tyrėjų inovacinei veiklai remti paskirstymo taisy-
klių svarstymas ir paramos fondo lėšų paskirstymas;

• 2014 m. valstybės biudžeto asignavimų mokslui pa-
skirstymo Vilniaus universiteto kamieniniams padali-
niams principai; 

• Vilniaus universiteto profesoriaus ir docento pedagogi-
nių mokslo vardų teikimo tvarkos projekto svarstymas;

• Vilniaus universiteto ilgalaikių MTEP programų 
svarstymas.

Stra teg in io  p lanav imo  komi te ta s. Praėjusiais 
metais Strateginio planavimo komitetas posėdžiavo 6 kar-
tus. Prie svarbiausių šio komiteto nagrinėtų klausimų ir do-
kumentų paminėtini:

• 2013 m. valstybės biudžeto asignavimų projektas;
• 2013–2020 m. Vilniaus universiteto Strateginis planas;
• Vilniaus universiteto intelektinės nuosavybės valdy-

mo nuostatai;
• Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos 

strategija;
• Vilniaus universiteto veiklos savianalizė;
• Studijų kokybės gerinimo strategija;
• Vilniaus universiteto Statuto projektas.
Stud i jų  komi te ta s. 2013 metais Studijų komitetas 

posėdžiavo 9 kartus. Dažniausiai posėdžių metų svarstytos 
studijų programų koncepcijos, studijų programų siūlomi 
atnaujinimai, naujos studijų programos, prieš teikiant jas 
tvirtinti Senato komisijoje, bendrųjų universitetinių studijų 
(BUS) dalykai. Svarbiausi komitete svarstyti dokumentai:

• Studentų chartija;
• Jungtinių studijų programų tvarka;
• Vykdomų studijų programų išorinio vertinimo rezul-

tatai;
•  Studijų programų reglamento priedai;
•  Studijų programų komitetų nuostatai.

Senato pirmininkas prof. DOMAS KAUNAS
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1. SVARSTYTA. Dėl finansinės paramos skyrimo Lie-
tuvių kalbos ir kultūros centrui Gruzijos technikos univer-
sitete Tbilisyje.

N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2014-1-1). Vadovaujantis 
Vilniaus universiteto Senato 2012 m. sausio 31 d. nutari-
mu Nr. S-2012-1-1 patvirtintos Vilniaus universiteto nuo-
savybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir 
disponavimo juo laikinosios tvarkos 16 ir 39 punktais bei 
įvertinus Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos 
ir kultūros centro 2013 m. gruodžio 20 d. rašte išdėstytą 
prašymą, 

1. Paremti Gruzijos technikos universitetą 15.000 (pen-
kiolika tūkstančių) Lt suma šiame universitete veikiančio 
Lietuvių kalbos ir kultūros centro veiklai reikalingiems bal-
dams įsigyti.

2. Įpareigoti VU l. e. rektoriaus pareigas prof. Jūrą Banį 
pasirašyti paramos sutartį su Gruzijos technikos universitetu.

2. SVARSTYTA. Dėl rektoriaus, prorektorių, kamieninių 
akademinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų 2014 metų 
maksimalių mėnesinių darbo užmokesčio dydžių tvirtinimo.

N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2014-1-2). Remiantis Vil-
niaus universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų 
37 punktu, 

1. Patvirtinti Vilniaus universiteto rektoriaus, prorekto-
rių, kamieninių akademinių padalinių vadovų ir jų pava-
duotojų 2014 metų maksimalius mėnesinius darbo užmo-
kesčio dydžius (A ir 1 priedai).

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2014 m. sausio 1 d.
Pastaba.  Su šio nutarimo A ir 1 priedais galima susipažinti Vil-

niaus universiteto intranete.

3. SVARSTYTA. Dėl Studijų programos komiteto nuos-
tatų.

N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2014-1-3). Atidėti Studijų 
programos komiteto nuostatų projekto svarstymą 1 mėne-
siui, per kurį būtų gautos ir aptartos Senato komisijos narių 
pastabos šiam dokumentui, o pats nuostatų projektas atitin-
kamai pakoreguotas bei pateiktas iš naujo svarstyti Senato 
komisijoje.

4. SVARSTYTA. Dėl diplomų Magna Cum Laude išda-
vimo.

N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2014-1-4). Atsižvelgiant 
į akademinių kamieninių padalinių Tarybų teikimus dėl 
diplomų Magna Cum Laude išdavimo ir Elektroninių stu-
dijų ir egzaminavimo centro išvadą dėl teikiamų kandida-
tų studijų rezultatų atitikties diplomo Magna Cum Laude 
akademiniams kriterijams, patvirtintiems Senato komisijos 
nutarimu (2011 m. birželio 2 d. posėdžio (protokolas Nr. 
SK-2011-10-10) redakcija),

2014 m. sausio 9 d. Senato komisijos posėdyje
(protokolas Nr. SK-2014-1)

1. Išduoti diplomus Magna Cum Laude šiems 2014 m. 
absolventams, pasižymėjusiems brandžia ir originalia 
moksline veikla bei labai gerais studijų rezultatais:

Eil. 
Nr. Vardas, pavardė

Akademinis 
kamieninis 
padalinys

Studijų programa

1. Eglė Ignatavičiūtė MIF Finansų ir draudimo 
matematika

2. Algirdas Acus TSPMI Lyginamoji politika
3. Romualdas Bakutis TSPMI Lyginamoji politika
4. Laura Noreikaitė TSPMI Lyginamoji politika
5. Rosita Garškaitė TSPMI Lyginamoji politika
6. Valdas Bertašavičius TSPMI Politika ir medijos
7. Rūta Domarkaitė KHF Meno vadyba
8. Darius Ruželė EF Kokybės vadyba
9. Indrė Petraitytė EF Finansai
10. Jurgita Stasiukaitytė EF Verslo procesų valdymas
11. Ilona Sulžickaja EF Apskaita ir auditas
12. Ilona Šobot EF Apskaita ir auditas
13. Jolanta Šobot EF Apskaita ir auditas

2. Nustatyti, kad nutarimas dėl kiekvieno 1 p. sąraše nu-
rodyto Vilniaus universiteto absolvento įsigalioja tuo atve-
ju, jei jo baigiamasis darbas ir baigiamųjų egzaminų laiky-
mo rezultatai bus įvertinti balu 10 (puikiai).

5. SVARSTYTA. Dėl studijų programos komiteto sudėties.
N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2014-1-5). Atsižvelgiant 

į 2013 m. gruodžio 11 d. Filosofijos fakulteto tarybos nu-
tarimą (protokolo išrašas Nr. 13), patvirtinti Filosofijos 
fakulteto magistro studijų programos Filosofija komiteto  
sudėtį:

Pirmininkas – prof. dr. Marius Povilas Šaulauskas.
Nariai:
• doc. dr. Kęstutis Dubnikas
• doc. dr. Nijolė Radavičienė
• doc. dr. Jonas Dagys
• dr. Vytautas Rubavičius – socialinis partneris (Lietu-

vos kultūros tyrimų institutas)
• prof. dr. Gintautas Valickas
• Giedrė Malūkaitė – studentų atstovė.

6. SVARSTYTA. Dėl laikinai laisvų Universiteto lėšų 
naudojimo 2014 metais.

N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2014-1-6). Remiantis Vil-
niaus universiteto Senato 2012-01-31 nutarimu Nr. S-2012-
1-1 patvirtintos Vilniaus universitetui nuosavybės teise pri-
klausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 
laikinosios tvarkos 48 punktu, patvirtinti laikinai laisvų 
Universiteto lėšų naudojimo tvarką 2014 metais.

Pas taba .  Su visu nutarimo tekstu galima susipažinti Vilniaus 
universiteto intranete.
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7. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus universiteto vadovėlio 
statuso.

N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2014-1-7). Atsižvelgiant į 
Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto 
tarybos 2013 m. lapkričio 15 d. posėdžio nutarimą (proto-
kolo išrašas Nr. 7), suteikti Vilniaus universiteto vadovėlio 
statusą prof. Vydo Čekanavičiaus ir dr. Gedimino Muraus-
ko parengtam elektroniniam vadovėliui „Taikomoji regresi-
nė analizė socialiniuose tyrimuose“.

8. SVARSTYTA. Dėl konferencijų, seminarų ir poilsio 
centro, poilsio namų ir gamybinių mokymo bazių keliala-
pių kainos ir tvarkos.

N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2014-1-8). Palikti galio-
ti Vilniaus universiteto Senato komisijos 2013 m. gegužės 
16 d. nutarimu Nr. SK-2013-6-16 patvirtintas Konferencijų, 
seminarų ir poilsio centro, poilsio namų ir gamybinių mo-
kymo bazių kainas ir tvarką iki 2014 m. gegužės 15 d.

2014 m. vasario 20 d. 15 val. Vilniaus universiteto Filologijos 
fakulteto Donelaičio auditorijoje (Universiteto g. 5, 01513 Vil-
nius) DALIUS JARMALAVIČIUS gins disertaciją „Vokiečių 
kalbos dūrinių daryba XV–XVIII a. rankraštiniuose dvikalbiuose 
baltų kalbų žodynuose“ humanitarinių mokslų srities filologijos 
krypties daktaro laipsniui gauti. 

Filologi jos  mokslo krypt ies  tarybos sudėt is: 
doc. dr. Daiva Sinkevičiūtė – tarybos pirmininkė (Vilniaus 

universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H);
prof. habil. dr. Jolanta Gelumbeckaitė (Frankfurto prie Maino 

Gėtės universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H);
prof. dr. Birutė Jasiūnaitė (Vilniaus universitetas, humanitari-

niai mokslai, filologija – 04 H);
doc. dr. Birutė Kabašinskaitė (Vilniaus universitetas, humani-

tariniai mokslai, filologija – 04 H);
prof. dr. Ernesta Račienė (Vilniaus Gedimino technikos uni-

versitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H).
Oponentai:
prof. dr. Grasilda Blažienė (Lietuvių kalbos institutas, humani-

tariniai mokslai, filologija – 04 H);
prof. habil. dr. Oleg Poliakov (Vilniaus universitetas, humani-

tariniai mokslai, filologija – 04 H).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.

2014 m. vasario 7 d. 14 val. Vilniaus universiteto Gamtos 
mokslų fakulteto Didžiojoje auditorijoje (214 kab.) (M. K. Čiur-
lionio 21/27, 03101 Vilnius) DOVILĖ ŠINKŪNIENĖ gins di-
sertaciją „Lipazių atranka ir taikymas riebalų rūgščių esterių sin-
tezei“ fizinių mokslų srities biochemijos krypties daktaro laips-
niui gauti. 

Biochemijos  krypt ies  tarybos sudėt is: 
doc. dr. Saulius Serva – tarybos pirmininkas (Vilniaus univer-

sitetas, fiziniai mokslai, biochemija – 04 P);
dr. Lida Bagdonienė (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, 

biochemija – 04 P);
prof. dr. Donaldas Jonas Čitavičius (Vilniaus universitetas, 

bio medicinos mokslai, biologija – 01 B);
dr. Sigita Jurkonienė (Gamtos tyrimų centras, biomedicinos 

mokslai, biologija – 01 B);
doc. dr. Jolanta Sereikaitė (Vilniaus Gedimino technikos uni-

versitetas, fiziniai mokslai, biochemija – 04 P).
Oponentai:
prof. habil. dr. Albertas Malinauskas (Fizinių ir technologijos 

mokslų centras, fiziniai mokslai, chemija – 03 P);
dr. Irina Bachmatova (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, 

biochemija – 04 P).
Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.

2014 m. vasario 14 d. 13 val. Vilniaus universiteto Teisės fa-
kulteto K. Jablonskio auditorijoje (Saulėtekio al. 9, 10222 Vil-
nius) LAURYNAS DIDŽIULIS gins disertaciją „Finansų tarpi-
ninkų profesinė civilinė atsakomybė, kaip investuotojų apsaugos 
priemonė“ socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro laips-
niui gauti.

Teisės  kryp t ies  tarybos  sudė t i s : 
prof. dr. Vytautas Mizaras – tarybos pirmininkas (Vilniaus uni-

versitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S);
prof. dr. Armanas Abramavičius (Vilniaus universitetas, socia-

liniai mokslai, teisė – 01 S);
doc. dr. Dalia Vasarienė (Mykolo Romerio universitetas, 

socia liniai mokslai, teisė – 01 S);
doc. dr. Ramūnas Birštonas (Mykolo Romerio universitetas, 

socialiniai mokslai, teisė – 01 S),
dr. Irmantas Jarukaitis (Vilniaus universitetas, socialiniai 

mokslai, teisė – 01 S).
Oponenta i :
prof. dr. Rimvydas Norkus (Mykolo Romerio universitetas, 

socialiniai mokslai, teisė – 01 S);
dr. Deividas Soloveičikas (Vilniaus universitetas, socialiniai 

mokslai, teisė – 01 S).
Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.

2014 m. vasario 14 d. 11 val. Vilniaus universiteto Filosofijos 
fakulteto konferencijų salėje (201 auditorijoje) (Universiteto g. 
9/1, 01513 Vilnius) TOMA JASIUKEVIČIŪTĖ gins disertaci-
ją „Priklausomų nuo alkoholio asmenų tapatumo rekonstravimas 
blaivybės periodu“ socialinių mokslų srities, sociologijos kryp-
ties daktaro laipsniui gauti.

Soc io log i jos  kryp t ies  tarybos  sudė t i s : 
prof. dr. Arūnas Poviliūnas – tarybos pirmininkas (Vilniaus 

universitetas, socialiniai mokslai, sociologija – 05 S),
prof. dr. Laimutė Žalimienė (Vilniaus universitetas, socialiniai 

mokslai, sociologija – 05 S),
prof. dr. Irena Emilija Juozeliūnienė (Vilniaus universitetas, 

socialiniai mokslai, sociologija – 05 S),
doc. dr. Jolanta Pivorienė (Mykolo Romerio universitetas, so-

cialiniai mokslai, sociologija – 05 S), 
prof. dr. Natalija Mažeikienė (Vytauto Didžiojo universitetas, 

socialiniai mokslai, edukologija – 07 S).
 Oponenta i :
prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė (Vytauto Didžiojo universitetas, 

socialiniai mokslai, edukologija – 07 S),
doc. dr. Rūta Brazienė (Kauno technologijos universitetas, so-

cialiniai mokslai, sociologija – 05 S).
Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto ir Lietuvos 

socialinių tyrimų centro bibliotekose.
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2014 m. vasario 20 d. 14 val. Vilniaus universiteto Ekonomi-
kos fakulteto 403 auditorijoje (Saulėtekio al. 9, II rūmai, 10222 
Vilnius) VADIMAS DISKA gins disertaciją „Vadybinių profilių 
įtaka aukščiausiojo lygio vadovų komandos pajėgumui“ sociali-
nių mokslų srities vadybos krypties daktaro laipsniui gauti.

Vadybos  kryp t ies  tarybos  sudė t i s : 
prof. dr. Rimvydas Skyrius – tarybos pirmininkas (Vilniaus 

universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – 03 S);
prof. dr. Juozas Ruževičius (Vilniaus universitetas, socialiniai 

mokslai, vadyba – 03 S);
prof. dr. Greta Drūteikienė (Vilniaus universitetas, socialiniai 

mokslai, vadyba – 03 S);
prof. dr. Alvydas Raipa (Mykolo Romerio universitetas, socia-

liniai mokslai, vadyba – 03 S);
prof. dr. Eugenijus Chlivickas (Vilniaus Gedimino technikos 

universitetas, vadyba – 03 S).
Oponenta i :
prof. habil. dr. Borisas Melnikas (Vilniaus Gedimino techni-

kos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – 03 S);
prof. habil. dr. Jonas Mackevičius (Vilniaus universitetas, so-

cialiniai mokslai, vadyba – 03 S).
Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.

2014 m. vasario 25 d. 14 val. VšĮ Vilniaus universiteto ligoni-
nių Santariškių klinikų Raudonojoje auditorijoje (Santariškių 2, 
08661 Vilnius) ILONA SAVLAN gins disertaciją „Kompiuteri-
zuoto inhibicinio kontrolės ir laboratorinių testų vertė nustatant 
minimalią hepatinę encefalopatiją“ biomedicinos mokslų srities, 
medicinos krypties daktaro laipsniui gauti. 

Medic inos  moks lo  kryp t ies  tarybos  sudė t i s : 
prof. habil. dr. Algimantas Irnius – tarybos pirmininkas (Vil-

niaus universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06 B);
prof. habil. dr. Limas Kupčinskas (Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06 B);
prof. dr. Dalius Jatužis (Vilniaus universitetas, biomedicinos 

mokslai, medicina – 06 B);
prof. dr. Laimas Virginijus Jonaitis (Lietuvos sveikatos moks-

lų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06 B);
doc. dr. Danutė Marija Speičienė (Vilniaus universitetas, bio-

medicinos mokslai, medicina – 06 B).
Oponenta i :
prof. habil. dr. Arvydas Ambrozaitis (Vilniaus universitetas, 

biomedicinos mokslai, medicina – 06 B);
prof. dr. Jūratė Kondrackienė (Lietuvos sveikatos mokslų uni-

versitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06 B).
Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje. 

2014 m. vasario 27 d. 11 val. Vilniaus universiteto Kauno 
humanitarinio fakulteto 10 auditorijoje (Muitinės g. 8, Kaunas)  
INGRIDA GRIESIENĖ gins disertaciją „Verslo partnerystės 
vystymas vidaus ir santykių marketingo pagrindu“ socialinių 
mokslų srities, vadybos krypties daktaro laipsniui gauti. 

Vadybos  kryp t ies  tarybos  sudė t i s : 
prof. dr. Dalia Štreimikienė – tarybos pirmininkė (Vilniaus 

universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04 S);
prof. dr. Rūta Čiutienė (Kauno technologijos universitetas, so-

cialiniai mokslai, vadyba– 03 S);
prof. dr. Rasa Kanapickienė (Vilniaus universitetas, socialiniai 

mokslai, vadyba – 03 S);
doc. dr. Audrius Gargasas (Aleksandro Stulginskio universite-

tas, socialiniai mokslai, vadyba – 03 S);
doc. dr. Edmundas Jasinskas (Vilniaus universitetas, sociali-

niai mokslai, ekonomika – 04 S).
Oponenta i :
doc. dr. Edverdas Vaclovas Bartkus (Vilniaus universitetas, so-

cialiniai mokslai, ekonomika – 04 S);
doc. dr. Rita Kuvykaitė (Kauno technologijos universitetas, 

socialiniai mokslai, vadyba – 03 S).
Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.

2014 m. vasario 28 d. 11 val. Vilniaus universiteto Kauno 
humanitarinio fakulteto 10 auditorijoje (Muitinės g. 8, Kaunas) 
RASA BARTKUTĖ gins disertaciją „Socialinio kapitalo dimen-
sijos socialinio darnumo valdyme“ socialinių mokslų srities va-
dybos krypties daktaro laipsniui gauti. 

Vadybos  kryp t ies  tarybos  sudė t i s : 
prof. dr. Rasa Kanapickienė – tarybos pirmininkė (Vilniaus 

universitetas, socialiniai mokslai, vadyba– 03 S);
prof. dr. Rūta Čiutienė (Kauno technologijos universitetas, so-

cialiniai mokslai, vadyba– 03 S);
prof. dr. Astrida Slavickienė (Aleksandro Stulginskio universi-

tetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04 S);
doc. dr. Edverdas Vaclovas Bartkus (Vilniaus universitetas, so-

cialiniai mokslai, ekonomika – 04 S);
doc. dr. Audrius Gargasas (Aleksandro Stulginskio universite-

tas, socialiniai mokslai, vadyba – 03 S).
Oponenta i :
doc. dr. Asta Mikalauskienė (Vilniaus universitetas, socialiniai 

mokslai, ekonomika – 04 S);
prof. dr. Regina Virvilaitė (Kauno technologijos universitetas, 

socialiniai mokslai, vadyba – 03 S).
Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.

2014 m. vasario 28 d. 14 val. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto K. Jablonskio auditorijoje (Saulėtekio al. 9, 10222 Vilnius)  
VIOLETA VASILIAUSKIENĖ gins disertaciją „Kova su terorizmu tarptautinės humanitarinės teisės kontekste“ socialinių mokslų 
srities teisės krypties daktaro laipsniui gauti.

Teisės  kryp t ies  tarybos  sudė t i s :
prof. dr. Armanas Abramavičius – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S);
prof. dr. Arvydas Andruškevičius (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S);
prof. dr. Saulius Katuoka (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S);
doc. dr. Skirgailė Žalimienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S),
doc. dr. Laurynas Biekša (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S).
Oponenta i :
prof. dr. Justinas Žilinskas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S);
dr. Irmantas Jarukaitis (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S).
Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.
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2014 m. vasario 28 d. 15 val. Vilniaus universiteto Tarptauti-
nių santykių ir politikos mokslų instituto 402 auditorijoje (Vokie-
čių g. 10, 01130 Vilnius) KONSTANTINAS ANDRIJAUSKAS 
gins disertaciją „Kinijos ir Rusijos regioninės hegemonijos inte-
resų susikirtimas XXI amžiuje“ socialinių mokslų srities politikos 
mokslų krypties daktaro laipsniui gauti. 

Pol i t i kos  moks lų  kryp t ies  tarybos  sudė t i s : 
prof. dr. Raimundas Lopata – tarybos pirmininkas (Vilniaus 

universitetas, socialiniai mokslai, politikos mokslai – 02 S);
prof. dr. Audrius Beinorius (Vilniaus universitetas, humanita-

riniai mokslai, filosofija – 01 H);
prof. dr. Egdūnas Račius (Vytauto Didžiojo universitetas, 

socia liniai mokslai, politikos mokslai – 02 S);
doc. dr. Tomas Janeliūnas (Vilniaus universitetas, socialiniai 

mokslai, politikos mokslai – 02 S);
doc. dr. Andžej Pukšto (Vytauto Didžiojo universitetas, socia-

liniai mokslai, politikos mokslai – 02 S). 
Oponenta i :
doc. dr. Agnė Budriūnaitė (Vytauto Didžiojo universitetas, hu-

manitariniai mokslai, filosofija – 01 H); 
doc. dr. Dovilė Jakniūnaitė (Vilniaus universitetas, socialiniai 

mokslai, politikos mokslai – 02 S).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.

2014 m. vasario 28 d. 12 val. VšĮ Vilniaus universiteto ligoni-
nių Santariškių klinikų Konferencijų salėje (E122) (Santariškių 
g. 2, 08661 Vilnius) RŪTA KALADYTĖ LOKOMINIENĖ 
gins disertaciją „Ankstyva Parkinsono liga sergančiųjų pažinimo 
funkcijos remiantis kompiuterizuotais testais, jų ryšys su biolo-
giniais žymenimis ir klinikiniais nekognityviniais simptomais“ 
biomedicinos mokslų srities medicinos krypties daktaro laipsniui 
gauti. 

Medic inos  moks lo  kryp t ies  tarybos  sudė t i s : 
prof. dr. Algirdas Utkus – tarybos pirmininkas (Vilniaus uni-

versitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06 B);
prof. habil. dr. Algirdas Juozulynas (Vilniaus universitetas, 

bio medicinos mokslai, medicina – 06 B);
prof. dr. Diana Obelienienė (Lietuvos sveikatos mokslų uni-

versitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06 B);
prof. dr. Nerija Vaičienė-Magistris (Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06 B);
doc. dr. Arūnas Germanavičius (Vilniaus universitetas, biome-

dicinos mokslai, medicina – 06 B).
Oponenta i :
prof. dr. Nomeda Rima Valevičienė (Vilniaus universitetas, 

bio medicinos mokslai, medicina – 06 B);
prof. dr. Antanas Vaitkus (Lietuvos sveikatos mokslų universi-

tetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06 B).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje. 

2014 m. kovo 7 d. 11 val. Vilniaus universiteto Filosofijos fa-
kulteto konferencijų salėje (201 auditorijoje) (Universiteto g. 9/1, 
01513 Vilnius) URTĖ LINA ORLOVA gins disertaciją „Socia-
liniai globojamų vyresnio amžiaus asmenų gyvenimo kokybės 
veiksniai“ socialinių mokslų srities sociologijos krypties daktaro 
laipsniui gauti.

Soc io log i jos  kryp t ies  tarybos  sudė t i s :
prof. dr. Romas Lazutka – tarybos pirmininkas (Vilniaus uni-

versitetas, socialiniai mokslai, sociologija – 05 S);
prof. dr. Arvydas Guogis (Mykolo Romerio universitetas, so-

cialiniai mokslai, vadyba – 03 S);
prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis (Lietuvos sociali-

nių tyrimų centras, socialiniai mokslai, sociologija – 05 S);
prof. dr. Jonas Ruškus (Vytauto Didžiojo universitetas, socia-

liniai mokslai, edukologija – 07 S);
doc. dr. Daiva Skučienė (Vilniaus universitetas, socialiniai 

mokslai, sociologija – 05 S).
Oponenta i :
prof. dr. Laimutė Žalimienė (Vilniaus universitetas, socialiniai 

mokslai, sociologija – 05 S);
doc. dr. Rasa Naujanienė (Vytauto Didžiojo universitetas, so-

cialiniai mokslai, sociologija – 05 S).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto ir Lietuvos 
socialinių tyrimų centro bibliotekose.

2014 m. vasario 28 d. 14 val. Gamtos mokslų fakulteto Bio-
fizikos auditorijoje (M. K. Čiurlionio g. 21/27, 03101 Vilnius)  
RUGILĖ SOKOLOVA gins disertaciją „Reakcijos laiko į sti-
mulo įjungimą ir išjungimą skirtumus formuojantys veiksniai“ 
fizinių mokslų srities biofizikos krypties daktaro laipsniui gauti.

Bio f i z i kos  moks lo  kryp t ies  tarybos  sudė t i s :
prof. dr. Aleksandr Bulatov – tarybos pirmininkas (Lietuvos 

sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, biofizika – 
02 B);

doc. dr. Inga Griškova-Bulanova (Vilniaus universitetas, bio-
medicinos mokslai, biofizika – 02 B);

prof. habil. dr. Henrikas Vaitkevičius (Vilniaus universitetas, 
biomedicinos mokslai, psichologija – 06 S);

prof. habil. dr. Algis Povilas Bertulis-Čerkelis (Lietuvos svei-
katos mokslų universitetas, socialiniai mokslai, biologija – 01 B);

doc. dr. Gytis Svirskis (Lietuvos sveikatos mokslų universite-
tas, biomedicinos mokslai, biofizika – 02 B).

Oponenta i :
prof. habil. dr. Jonas Poderys (Lietuvos sporto universitetas, 

biomedicinos mokslai, biologija – 01 B);
dr. Kastytis Dapšys (Vilniaus universitetas, biomedicinos 

mokslai, biofizika – 02 B).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.
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2014 m. kovo 25 d. 15 val. Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto salėje (T. Ševčenkos g. 13, 03223 Vilnius) 
VIOLETA PUKELYTĖ BALTRŪNIENĖ gins disertaciją „Geologinės struktūros įtaka geomorfologinių rajonų raidai (Pietų Lietuvos 
pavyzdžiu)“ fizinių mokslų srities fizinės geografijos daktaro laipsniui gauti. 

Fiz inės  geogra f i jos  kryp t ies  tarybos  sudė t i s : 
prof. dr. Arūnas Bukantis – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, fizinė geografija – 06 P);
prof. dr. Inga Dailidienė (Klaipėdos universitetas, fiziniai mokslai, fizinė geografija – 06 P); 
dr. Virgilija Gregorauskienė (Lietuvos geologijos tarnyba, fiziniai mokslai, fizinė geografija – 06 P);
prof. dr. Egidijus Rimkus (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, fizinė geografija – 06 P);
doc. dr. Julius Taminskas (Gamtos tyrimo centro Geologijos ir geografijos institutas, fiziniai mokslai, fizinė geografija – 06 P).
Oponenta i :
dr. Albertas Bitinas (Klaipėdos universitetas, fiziniai mokslai, geologija – 05 P);
dr. Darius Jarmalavičius (Gamtos tyrimo centro Geologijos ir geografijos institutas, fiziniai mokslai, fizinė geografija – 06 P).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto ir Gamtos mokslų tyrimo centro bibliotekose.

VILNIAUS UNIVERSITETO
REKTORIUS

Į S A K Y M A S

D Ė L T E I S Ė S  FA K U LT E T O  TA RY B O S  
S U D Ė T I E S  PA K E I T I M O

2014 m. sausio 14 d. Nr. R-22 
Vilnius

Atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 20 d. Teisės fakulteto 
tarybos nario rinkimų komisijos pranešimą bei remiantis jame 
pateiktais duomenimis konstatuodamas, jog naujas Teisės fa-
kulteto tarybos narys išrinktas laikantis Fakultetų tarybų rinki-
mų tvarkos nuostatų, vadovaudamasis Fakultetų tarybų rinkimų 
tvarkos 11 punktu:

1. S k e l b i u  Teisės fakulteto tarybos sudėties pakeitimą: 
vietoje prof. Egidijaus Kūrio į tarybos sudėtį įtraukiama nauja 
išrinkta tarybos narė doc. dr. Giedrė Lastauskienė.

2. Šis įsakymas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

L. e. Rektoriaus pareigas                                 prof. J. Banys

VILNIAUS UNIVERSITETO
REKTORIUS

Į S A K Y M A S

D Ė L E K O N O M I K O S  FA K U LT E T O  TA RY B O S 
S U D Ė T I E S  PA K E I T I M O

2013 m. gruodžio 27 d. Nr. R-719 
Vilnius

Atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Ekonomikos fa-
kulteto rinkimų komisijos protokolą Nr. 190000/13/01 bei 
remiantis jame pateiktais duomenimis konstatuodamas, jog 
naujas Ekonomikos fakulteto tarybos narys išrinktas laikantis 
Fakultetų tarybų rinkimų tvarkos nuostatų, vadovaudamasis 
Fakultetų tarybų rinkimų tvarkos 11 punktu:

1. S k e l b i u  Ekonomikos fakulteto tarybos sudėties pakei-
timą: vietoje prof. habil. dr. Jono Mackevičiaus į tarybos sudė-
tį įtraukiamas naujas išrinktas tarybos narys doc. dr. Teodoras 
Medaiskis.

2. Šis įsakymas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

L. e. Rektoriaus pareigas                                 prof. J. Banys




