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Vilniaus universiteto Senato komisijos  
2013 m. spalio 24 d. posėdyje

(protokolas Nr. SK-2013-12)

1.	 SVARSTYTA.	Per	2013–2014	mokslo	metų	 studentų	pri
ėmimą	 gautų	 studijų	 krepšelių	 lėšų	 paskirstymas	Vilniaus	
universiteto	padaliniams.

	 N u t a r t a 	(nutarimas	Nr.	SK-2013-12-11).
	 1.	Pirmosios	ir	antrosios	pakopos	studijoms	skirtas	(Lietu

vos	Respublikos	švietimo	ir	mokslo	ministro	2013	m.	spalio	
8	d.	įsakymas	Nr.	V-934)	lėšas	paskirstyti	taip:
1.1.	 Kamieniniams	 akademiniams	 padaliniams	 –	 

	 5	297	000	Lt	(1	priedas)*;
1.2.	 I	 kurso	 I	 ir	 II	 pakopos	 studentų	 stipendijoms	 –	 

	 390	000	Lt;
1.3.	 Eksploatavimo	ir	kitoms	(prekėms	ir	paslaugoms
	 	 pirkti)	išlaidoms	–	2	999	000	Lt.

	 Iš	viso:	8	686	000	Lt.
 Pastaba.	Eksploatavimo	ir	kitoms	išlaidoms	skirta	suma	pa

didinta	238	000	litų	paslaugoms	ir	prekėms	įsigyti.
2.	Pripažinti	netekusiu	galios	Senato	komisijos	2013	m.	rugsė

jo	26	d.	nutarimą	Nr.	SK-2013-11-3.
	 *	 – su 1 priedo tekstu galima susipažinti Vilniaus universi-

teto intranete.

2.	 SVARSTYTA.	Vilniaus	 universiteto	 2013	metų	 Bendrojo	
raidos	fondo	sąmatos	keitimas.

	 N u t a r t a 	(nutarimas	Nr.	SK-2013-12-12).	Vadovaujantis	
Bendrojo	raidos	fondo	sudarymo	ir	naudojimo	tvarkos	(pa
tvirtinta	Vilniaus	universiteto	Senato	2013	m.	vasario	5	d.	
nutarimu	Nr.	S-2013-1-4)	23.2	punktu	ir	atsižvelgiant	į	Fi
nansų	ir	ekonomikos	direkcijos	pateiktus	duomenis,	pritarti	
Bendrojo	raidos	fondo	2013	metų	sąmatos	pakeitimui	pagal	
pridedamą	projektą.

 Pastaba. Su Bendrojo raidos fondo 2013 m. sąmatos pakei-
timo projektu galima susipažinti Vilniaus universiteto intra-
nete.

3.	 SVARSTYTA.	Vilniaus	universiteto	informacinių	technolo
gijų	ir	telekomunikacijų	vystymo	strategija.

	 N u t a r t a 	(nutarimas	Nr.	SK-2013-12-7).
1.	 Patvirtinti	Vilniaus	universiteto	informacinių	technologi

jų	ir	telekomunikacijų	vystymo	strategiją.
2.	Rekomenduoti	 Rektoriui	 sudaryti	 darbo	 grupę	 su	 Uni

versiteto	 strateginiu	 veiklos	 ir	 valorizacijos	 planais	 su
derintam	Informacinių	technologijų	ir	telekomunikacijų	
vystymo	strategijos	įgyvendinimo	planui	parengti.	

 Pastaba. Su Vilniaus universiteto informacinių technologijų 
ir telekomunikacijų vystymo strategijos tekstu galima susi-
pažinti Vilniaus universiteto intranete.

4.	 SVARSTYTA.	Vilniaus	universiteto	studijų	programų	reg-
lamento	pakeitimai.

	 N u t a r t a 	 (nutarimas	 Nr.	 SK-2013-12-14).	 Patvirtinti	
šiuos	 Vilniaus	 universiteto	 studijų programų	 reglamento,	
patvirtinto	Vilniaus	universiteto	Senato	komisijos	2012	m.	
birželio	21	d.	nutarimu	Nr.	SK-2012-12-4	(toliau	–	Studijų	
programų	reglamentas),	pakeitimus:
1.	 Pakeisti	3.2.1	punktą	ir	išdėstyti	jį	taip:

	 „3.2.1.	 ne	 mažiau	 kaip	 165	 studijų	 kreditus	 turi	 sudaryti	
studijų	 krypties	 kvalifikaciniam	 laipsniui	 įgyti	 reikalingi	
dalykai	 (moduliai),	 kuriuos	 patvirtina	 Studijų	 programos	
komitetas.“
2.	 Pakeisti	3.3.1	punktą	ir	išdėstyti	jį	taip:

	 „3.3.1.	165	studijų	kreditus	turi	sudaryti	pagrindinės	studi
jų	krypties	kvalifikaciniam	laipsniui	įgyti	reikalingi	dalykai	
(moduliai),	 kuriuos	 patvirtina	 Studijų	 programos	 komite
tas.“
3.	 Pakeisti	3.3.2	punktą	ir	išdėstyti	jį	taip:

	 „3.3.2.	 60	 studijų	 kreditų	 turi	 sudaryti	 gretutinės	 studijų	
krypties	 kvalifikaciniam	 laipsniui	 įgyti	 reikalingi	 dalykai	
(moduliai).“

	 4.	Pakeisti	Studijų	programų	 reglamento	1	priedo	Ketina
mos	 vykdyti	 studijų	 programos	 rengimo	 ir	 registravimo	
tvarkos	7,	10,	17	ir	19	punktus	ir	išdėstyti	juos	taip:

	 2013	metų	 spalio	 15	dieną	Vilniaus	 universiteto	Šv.	 Jonų	bažnyčioje	 įvyko	 iškilmingas	Senato	posėdis,	 kuriame	Vil
niaus	universiteto	garbės	daktarų	vardai	suteikti	prof.	Hartmutui	Fueßui	iš	Darmštato	technikos	universiteto	(Vokietija)	ir	 
prof.	Grahamui	R.	Flemingui	iš	Kalifornijos	universiteto	Berklyje	(JAV).
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	 „7.	Studijų	komitetui	pritarus	programos	koncepcijai,	pro
grama	 įtraukiama	 į	Universiteto	 ketinamų	vykdyti	 studijų	
programų	planą.	 Į	 šį	planą	 įtraukiamos	 tik	 tos	programos,	
kurių	koncepcijos	buvo	pateiktos	Studijų	direkcijai	ne	vė
liau	kaip	iki	einamųjų	mokslo	metų	lapkričio	1	dienos.	Stu
dijų	 komitetui	 nepritarus	 Studijų	 programos	 koncepcijai,	
atnaujinta	 studijų	 programos	 koncepcija	 svarstoma	 kitais	
mokslo	metais	iki	lapkričio	1	d.“;

	 „10.	AKP	 tarybai	 pritarus	 parengtai	 studijų	 programai	 ir	
jos	aprašui,	studijų	programos	aprašas	kartu	su	AKP	tary
bos	posėdžio	protokolo	išrašu	elektroniniu	būdu	teikiamas	
Studijų	direkcijai	ne	vėliau	kaip	iki	einamųjų	mokslo	metų	
kovo	1	dienos“;

	 „17.	Studijų	programa,	kuriai	Studijų	komitetas	pritarė	 su	
pastabomis,	turi	būti	pakoreguota	ir	pateikta	įvertinti	Studijų	
direkcijai.	 Įvertinusi	 atliktas	 studijų	 programos	 korekcijas,	
Studijų	direkcija	informuoja	apie	tai	Studijų	komitetą,	kuris	
esant	reikalui	gali	nuspręsti	pakartotinai	kreiptis	į	recenzen
tus	su	prašymu	įvertinti	pakoreguotą	studijų	programą“;

	 „19.	Senato	komisijai	priėmus	sprendimą	pritarti	ketinamai	
vykdyti	studijų	programai,	Studijų	direkcija	 teikia	progra
mos	aprašą	ir	jį	lydinčius	dokumentus	akredituoti	ir	regis
truoti	Švietimo	 ir	mokslo	ministerijos	 įgaliotai	akreditavi
mo	institucijai	ne	vėliau	kaip	 iki	 	einamųjų	 	mokslo	metų	
gegužės	15	dienos“.

	 5.	 Pakeisti	Studijų	programų	reglamento	2	priedo	Studi
jų	programos	akreditavimo,	vertinimo	ir	tobulinimo	tvarkos	
3	ir	11	punktus	ir	išdėstyti	juos	taip:

	 „3.	Likus	12	mėn.	iki	Studijų	programos	akreditacijos	pa
baigos,	Studijų	direkcija	informuoja	akademinį	kamieninį	
padalinį,	 kad	Universitetas	 teikia	 prašymą	 išorinio	verti
nimo	 agentūrai	 įtraukti	 Studijų	 programą	 į	 išorinio	 ver
tinimo	planą.	Likus	6	mėn.	 iki	Studijų	programos	 savia
nalizės	 pateikimo	 išoriniam	vertinimui,	 Studijų	 direkcija	
informuoja	 akademinį	 kamieninį	 padalinį	 apie	 tai,	 kad	
reikia	pradėti	rengti	Studijų	programos	savianalizę.	Likus	
ne	mažiau	kaip	1	mėn.	iki	Studijų	programos	savianalizės	
suvestinės	 pateikimo,	 akademinis	 kamieninis	 padalinys	
išsiunčia	savianalizės	suvestinę	lietuvių	arba	anglų	kalba	
Studijų	 direkcijai,	 kuri	 įvertina,	 ar	 savianalizės	 suvesti
nė	 atitinka	 galiojančią	 išorinio	 vertinimo	 praktiką.	 Jeigu	
išorinis	 vertinimas	 vykdomas	 pasitelkiant	 tarptautinius	
ekspertus,	o	studijų	programos	savianalizės	suvestinė	ren
giama	 lietuvių	kalba,	 jos	vertimas	 į	anglų	kalbą	 turi	būti	
pateiktas	Studijų	direkcijai	likus	ne	mažiau	kaip	2	savai
tėms	 iki	 savianalizės	 suvestinės	 pateikimo	 termino.	 Stu
dijų	direkcija	parengia	 savianalizės	 suvestinės	pateikimo	
lydraštį,	o	savianalizės	rengėjai	pristato	suvestinę	išorinio	
vertinimo	agentūrai“;	

	 „11.	 Studijų	 programos	 savianalizę	 išoriniam	 programų	
vertinimui	rengia	Studijų	programos	komitetas.	Už	sklandų	

išorinio	vertinimo	vykdymą	atsako	atitinkamo	akademinio	
padalinio	administracija	ir	savianalizės	suvestinės	rengimo	
grupė.	 Akademinio	 kamieninio	 padalinio	 administracija	
atsako,	 kad	 išorinio	 vertinimo	 vizito	metu	 būtų	 tinkamai	
sutelktos	 vertinamai	 Studijų	 programai	 atstovaujančios	
grupės	(dėstytojai,	studentai,	absolventai	ir	socialiniai	par
tneriai).	Studijų	direkcijos	atstovas	dalyvauja	išorinių	ver
tintojų	 susitikime	 su	 vertinamos	 programos	 savianalizės	
grupe“.

5.	 SVARSTYTA.	Vilniaus	universiteto	Kultūros	centro	nuos
tatų	tvirtinimas.

	 N u t a r t a 	 (nutarimas	Nr.	SK-2013-12-8).	Patvirtinti	Vil
niaus	universiteto	Kultūros	centro	nuostatus	(pridedami).

6.	 SVARSTYTA.	Dr.	 Bronislovo	 Lubio	 labdaros	 ir	 paramos	
fondo	paramos	paskirstymo	mokslininkų	ir	tyrėjų	inovaci
nei	veiklai	ir	inovaciniams	projektams	remti	konkurso	orga
nizavimo	taisyklių	tvirtinimas.

	 N u t a r t a 	 (nutarimas	 Nr.	 SK-2013-12-16).	 Patvirtinti	 
Dr.	Bronislovo	Lubio	 labdaros	 ir	 paramos	 fondo	paramos	
paskirstymo	mokslininkų	ir	tyrėjų	inovacinei	veiklai	ir	ino
vaciniams	projektams	remti	konkurso	organizavimo	taisy
kles	(pridedamos).

7.	 SVARSTYTA.	Mokslinės	veiklos	skatinimas	Vilniaus	uni
versitete.

	 N u t a r t a 	 (nutarimas	Nr.	 SK-2013-12-17).	Atsižvelgiant	
į	Vilniaus	 universiteto	Mokslo	 komiteto	 2013	m.	 birželio	 
25	d.	sprendimą:
1.	 Pritarti	mokslinės	veiklos	skatinimo	Vilniaus	universitete	

principams	(pridedami).
2.	Rekomenduoti	Rektoriui	iki	2014	m.	balandžio	1	d.	pa

tvirtinti	 remiantis	 šio	 nutarimo	 1	 punktu	 patvirtintais	
principais	parengtą	mokslinės	veiklos	skatinimo	Vilniaus	
universitete	tvarką.

8.	 SVARSTYTA.	Filologijos	fakulteto	mokslo	žurnalų	pavadi
nimų	keitimas.

	 N u t a r t a 	 (nutarimas	Nr.	SK-2013-12-1).	Atsižvelgiant	 į	
Filologijos	 fakulteto	 tarybos	2013	m.	birželio	21	d.	posė
džio	nutarimą	(protokolo	išrašas	Nr.	8),	pritarti	Filologijos	
fakulteto	mokslo	žurnalų	pavadinimų	pakeitimams:
1.	Žurnalo	„Kalbotyra. Germanų ir romanų studijos“	pava

dinimą	pakeisti	į	„Kalbotyra“.
2.	Žurnalo	 „Slavistica Vilnensis. Kalbotyra“	 pavadinimą	

pakeisti	į	„Slavistica Vilnensis“.

9.	 SVARSTYTA.	 Filologijos	 fakulteto	 studijų	 programų	 ko
mitetų	sudėtis.

	 N u t a r t a	 (nutarimas	Nr.	 SK-2013-12-2).	Atsižvelgiant	 į	
Filologijos	fakulteto	tarybos	2013	m.	rugsėjo	27	d.	posėdžio	
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nutarimą	(protokolo	išrašas	Nr.	8),	patvirtinti	atnaujintos	su
dėties	Filologijos	fakulteto	studijų	programų	komitetus:

Antrosios	pakopos	studijų	programos	Intermedialios litera-
tūros studijos	komitetas:
doc.	dr.	Audinga	Tikuišienė	–	pirmininkė;
nariai:
prof.	dr.	Arūnas	Sverdiolas;
prof.	habil.	dr.	Dainora	Pociūtė;
doc.	dr.	Irina	Melnikova;
doc.	dr.	Inga	Vidugirytė-Pakerienė;
dr.	Rasa	Pileckaitė	–	socialinė	partnerė	(menotyrininkė);
Elžbieta	Banytė	–	studentų	atstovė.

Antrosios	 pakopos	 studijų	 programos	Skandinavistika ko
mitetas:
doc.	dr.	Loreta	Vaicekauskienė	–	pirmininkė;
nariai:
doc.	dr.	Erika	Sausverde;
doc.	dr.	Ieva	Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė;
doc.	 dr.	 Saulius	 Pivoras	 (Vytauto	 Didžiojo	 universiteto	
PMDI	Viešojo	administravimo	katedros	vedėjas);
prof.	 Jurij	 Kuzmenko	 (Berlyno	 Humboldtų	 universiteto	
Šiaurės	Europos	studijų	instituto	profesorius	emeritas,	Ru
sijos	mokslų	 akademijos	Kalbotyros	 instituto	 vyriausiasis	
mokslo	darbuotojas,	Vilniaus	universiteto	garbės	daktaras);
Ieva	Toleikytė	–	studentų	atstovė;
Bo	Harald	Tillberg	–	socialinis	partneris	(Šiaurės	Ministrų	
Tarybos	informacijos	biuro	Lietuvoje	direktorius).	

10.	SVARSTYTA.	Matematikos	ir	informatikos	fakulteto	stu
dijų	programų	komitetų	sudėtis.

	 N u t a r t a 	 (nutarimas	 Nr.	 SK-2013-12-3).	 Atsižvelgiant	
į	 Matematikos	 ir	 informatikos	 fakulteto	 tarybos	 2013	 m.	
spalio	1	d.	posėdžio	nutarimą	(protokolo	išrašas	Nr.	6),	pa
tvirtinti	 atnaujintos	 sudėties	 Matematikos	 ir	 informatikos	
fakulteto	studijų	programų	komitetus:

Pirmosios	 pakopos	 studijų	 programos	Programų sistemos 
komitetas:
doc.	dr.	Saulius	Ragaišis	–	pirmininkas;
nariai:
prof.	dr.	Romas	Baronas;
dr.	 Evaldas	Drąsutis	 –	 socialinis	 partneris	 (UAB	 „Asseco	
Lietuva“);
doc.	dr.	Kristina	Lapin;
prof.	habil.	dr.	Remigijus	Leipus;
Gintarė	Stalygaitė	–	studentų	atstovė;
prof.	dr.	Rimantas	Vaicekauskas.

Pirmosios	pakopos	studijų	programos	Bioinformatika	komi
tetas:
prof.	habil.	dr.	Mindaugas	Bloznelis	–	pirmininkas;
nariai:
doc.	dr.	Saulius	Gražulis;
prof.	dr.	Vida	Kirvelienė;
Justina	 Januševičienė	 –	 socialinė	 partnerė	 (Lietuvos	 Res
publikos	sveikatos	apsaugos	ministerijos	Bendrųjų	reikalų	
departamento	direktorė);
doc.	dr.	Antanas	Mitašiūnas;
doc.	dr.	Vilius	Stakėnas;
Rimantė	Žalytė	–	studentų	atstovė.

11.	SVARSTYTA.	Medicinos	 fakulteto	 testo	 įkainio	 tvirtini
mas.

	 N u t a r t a 	 (nutarimas	Nr.	SK-2013-12-4).	Atsižvelgiant	 į	
Medicinos	fakulteto	tarybos	2013	m.	rugsėjo	17	d.	posėdžio	
nutarimą	(protokolo	išrašas	Nr.	150000-T-6	(590),	patvirtin
ti	iš	trečiųjų	šalių	atvykstančių	gydytojų,	kuriems	leidžiama	
dirbti	 Lietuvos	 Respublikoje,	 profesinio	 tinkamumo	 testo	
įkainį	–	5	000	litų.

12.	SVARSTYTA.	Pritarimas	Senato	darbo	planui.
	 N u t a r t a 	 (nutarimas	Nr.	 SK-2013-12-5).	 Pritarti	 2013–

2014	mokslo	metų	Senato	darbo	plano	projektui	ir	teikti	jį	
svarstyti	Senate.

13.	SVARSTYTA.	Studentų	atstovų	keitimas	Senato	komisijo
se	ir	darbo	grupėse.

	 N u t a r t a 	 (nutarimas	 Nr.	 SK-2013-12-6).	 Vadovaujantis	
Vilniaus	universiteto	Studentų	atstovybės	parlamento	2013	m.	
rugsėjo	23	d.	posėdyje	patvirtintu	VUSA	prezidento	įsaky
mu	Nr.	13-014:	

	 1.	Pritarti	Akademinės	etikos	komisijos	sudėties	pakeitimui	
vietoje	studentų	atstovo	G.	Graževičiaus	į	komisiją	įtraukti	
studentų	atstovą	Jokūbą	Viskauską.

	 2.	Pritarti	Senato	nutarimų	vykdymo	kontrolės	darbo	grupės	
sudėties	pakeitimui	vietoje	studentų	atstovo	Petro	Purlio	 į	
darbo	grupę	įtraukti	studentų	atstovą	Andrių	Uždanavičių.

	 3.	Teikti	šį	nutarimą	svarstyti	Senate.

14.	SVARSTYTA	Vilniaus	universiteto	studijų	programų	išre
gistravimas.

	 N u t a r t a 	 (nutarimas	 Nr.	 SK-2013-12-9).	Vadovaujantis	
Vilniaus universiteto studijų programų reglamento,	patvir
tinto	Vilniaus	universiteto	Senato	komisijos	2012	m.	birže
lio	 21	 d.	 nutarimu	Nr.	 SK-2012-12-4,	 9.2	 ir	 9.3	 punktais	
bei	atsižvelgiant	į	padalinių	tarybų	nutarimus,	išregistruoti	
iš	Studijų,	mokymo	programų	ir	kvalifikacijų	registro	šias	
studijų	programas:
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Valstybinis 
kodas 

Programos pavadinimas Valstybinis 
kodas 

Programos pavadinimas

61204H102	
(612Q30001)

Anglų	kalba	ir	anglų	kalbos	mokymas 62102P111 Medžiagotyra	ir	puslaidininkių	fizika

62104H104 Anglų	kalbotyra 62101B107 Mikrobiologija
62102P102 Aplinkos	ir	cheminė	fizika 62109S102 Muziejininkystė
62103B103 Aplinkotyra	ir	aplinkotvarka 62409S105	

(612P13001)
Muziejininkystė

62103S103 Apskaita	ir	auditas 62101B109 Neurobiologija

62104S105 Apskaita,	finansai	ir	bankininkystė 62106S105 Organizacinė	psichologija
62105H201 Archeologija 62103S122 Paslaugų	vadyba
61202P101	
(612F51001)

Astrofizika 62105H106 Paveldosauga

62104S106 Bankininkystė 62207S133	
(631X10001)

Pedagogika

62106P102 Bendroji	geografija	ir	kraštotvarka 62106S106 Pedagoginė	psichologija
62109S103 Bibliotekų	ir	informacijos	centrų	vadyba 62103S123 Personalo	vadyba
62409S101	
(621P11001)

Bibliotekų	ir	informacijos	centrų	vadyba 62104H122 Prancūzų	kalbotyra

62104P101 Biochemija 62404H115	
(621Q10003)

Prancūzų	kalbotyra

62102B101 Biofizika 62103S126 Prekyba
62101B104 Botanika 62106S108 Psichologija	ir	kriminologija
62103P103 Chemija 62102H203 Religijos	studijos
62103S105 Draudimo	vadyba 62109S108 Ryšiai	su	visuomene
62107S112 Edukologija 62102S108 Rytų	ir	Vidurio	Europos	studijos

62103B105 Ekologija 62104H139 Semiotika
62104S108 Ekonominė	analizė	ir	planavimas 62104H126 Skandinavų	filologija

62104S114 Europos	ekonominės	studijos 62111B107 Slauga
62102S102 Europos	studijos 61204H147	

(612T90001)
Slavų	filologija

62103S210 Europos	viešasis	administravimas 62104H127 Slavų	kalbotyra
62403S201	
(621L22001)

Europos	viešasis	administravimas 62404H117	
(621Q18001)

Slavų	kalbotyra

62101H102 Filosofija 62104H128 Slavų	literatūros
62104S109 Finansai 62404H118	

(621Q20001)
Slavų	literatūros

61202P107	
(612F30002)

Fizika	ir	fizikos	mokymas 62105S205 Socialinis	darbas

62108T101 Fizikinės	technologijos	ir	jų	vadyba 62105S103 Sociologija
62103S109 Gamybos	vadyba 62105S104 Sociologija	ir	kriminologija
62101B105 Genetika 62107S128 Specialioji	pedagogika
62105P101 Geologinė	nuotrauka,	paieška	ir	žvalgyba 62101P201 Statistika
62105P104 Hidrogeologija	ir	inžinerinė	geologija 62104H138 Taikomoji	kalbotyra
62106P105 Hidrometeorologija 62104S111 Taikomoji	makroekonomika
62109S104 Informacijos	sistemų	vadyba 62109S109 Tarptautinė	komunikacija
62109S105 Informacijos	vadyba 62102S106 Tarptautiniai	santykiai	ir	diplomatija
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62105S106 Informacijos	visuomenės	studijos 62103S130 Tarptautinis	verslas
62605S101	
(621L30002)

Informacijos	visuomenės	studijos 62103S146 Tarptautinio	verslo	ekonomika	ir	vadyba

62109P106 Informatika 62101T210 Telekomunikacijų	fizika	ir	elektronika
62105H103 Istorija 62102P116 Teorinė	fizika	ir	astronomija
62106P101 Kartografija 62107S141 Užsienio	kalbų	mokymas
62104H108 Klasikinė	filologija 62407S111	

(621X20001)
Užsienio	kalbų	mokymas

62106S101 Klinikinė	psichologija 62103S106 Vadybos	informacinės	sistemos
62109S106 Knygotyra 62103S101 Verslo	administravimas
62409S102	
(621P90001)

Knygotyra 62104S116 Verslo	ekonomika

62103S115 Komercinė	kokybės	vadyba 62103S138 Verslo	informacijos	sistemos
62109P111 Kompiuterių	modeliavimas 62109P101 Verslo	informatika
62109S107 Komunikacijos	mokslai 62103S102 Verslo	vadyba
62102P110 Lazerinė	fizika	ir	optinės	technologijos 62104H130 Vertimas

62109S101 Leidyba 62103S205 Viešasis	administravimas

61204H159	
(612U10003)

Lietuvių	filologija 62110B101 Visuomenės	sveikata

62104H114 Lietuvių	kalbotyra 62104H131 Visuotinė	literatūra
62104H116 Lietuvių	literatūra 62404H119	

(621Q20002)
Visuotinė	literatūra

62102S104 Lyginamoji	politika 61204H103	
(612R20001)

Vokiečių	kalba	ir	vokiečių	kalbos	mokymas

62103S117 Marketingas	ir	prekybos	vadyba 62104H134 Vokiečių	kalbotyra

62101P103 Matematika 62101B111 Zoologija
62101P109 Matematikos	ir	informatikos	dėstymas 62109S111 Žurnalistika
62101B106 Medicinos	biologija

15.	SVARSTYTA.	Vilniaus	universiteto	Pažangumo	eilės	 su
darymo	ir	taikymo	tvarkos	pakeitimas.

	 N u t a r t a 	(nutarimas	Nr.	SK-2013-12-10).	Atsižvelgiant	į	
Akademinių	reikalų	prodekanų	2013	m.	spalio	15	d.	posė
džio	nutarimą	(protokolas	Nr.	13/14-2):
1.	 Panaikinti	Senato	komisijos	2012	m.	gegužės	31	d.	nuta

rimu	Nr.	SK-2012-10-1	patvirtintos	Vilniaus	universiteto	
pažangumo	eilės	sudarymo	ir	taikymo	tvarkos	(toliau	–	
Tvarka)	20	punktą.

2.	 Pakeisti	Tvarkos	23.3	punktą	ir	išdėstyti	jį	taip:
	 „23.3.	 iki	 spalio	15	d.	po	pavasario	 semestro	 (atitinkamai	

iki	kovo	15	d.	po	rudens	semestro)	–	perkeliant	studentus	
į	 valstybės	 finansuojamas	 vietas,	 atsiradusias	 studentams	
netekus	valstybės	finansavimo	šios	tvarkos	IV	dalyje	nusta
tytais	atvejais	einamaisiais	metais“.

16.	SVARSTYTA.	Medicinos	fakulteto	komercinių	kursų	kai
nų	ir	sutarčių	sudarymo	principai.	

	 N u t a r t a 	(nutarimas	Nr.	SK-2013-12-13).	Vadovaujantis	
Vilniaus	universiteto	statuto	6	straipsnio	2	dalies	17	punktu	
ir	5	dalimi,	atsižvelgiant	į	Medicinos	fakulteto	dekano	raštą	
ir	suderinus	su	Finansų	ir	ekonomikos	direkcija,	patvirtinti	
kvalifikacijos	kėlimo	komercinių	kursų	užsienio	šalių	klau
sytojams	(gydytojams	ir	kitiems	medicinos	darbuotojams),	
vykdomų	jungtinės	veiklos	ar	kitos	 juridinės	 formos	prin
cipais	 kartu	 su	 Lietuvos	 Respublikos	 gydymo	 įstaigomis,	
kainas	ir	sutarčių	sudarymo	principus.

 Pastaba. Su visu nutarimo tekstu galima susipažinti Vil-
niaus universiteto intranete.

17.	SVARSTYTA.	Dr.	Bronislovo	Lubio	vardinės	stipendijos	
skyrimo	Vilniaus	universiteto	studentams	nuostatai.

	 N u t a r t a 	 (nutarimas	Nr.	 SK-2013-12-15).	Atsižvelgiant	
į	2013	m.	rugsėjo	10	d.	paramos	sutarties	Nr.	ParS-14100-
1938	 nuostatas,	 patvirtinti	Dr.	 Bronislovo	 Lubio	 vardinės	
stipendijos	skyrimo	Vilniaus	universiteto	studentams	nuos
tatus	(pridedami).
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PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Senato komisijos

2013-10-24 nutarimu Nr. SK-2013-12-16

D R .  B R O N I S LO V O  LU B I O  L A B D A R O S  I R  PA R A M O S  F O N D O  
PA R A M O S  PA S K I R S T Y M O 

M O K S L I N I N K Ų  I R  T Y R Ė J Ų  I N O VAC I N E I  V E I K L A I  I R  I N O VAC I N I A M S  P R O J E K TA M S 
R E M T I  KO N K U R S O  O R G A N I Z AV I M O 

TA I S Y K L Ė S

1. Konkursas	mokslininkų	ir	tyrėjų	inovacinei	veiklai	ir	inova
ciniams	projektams	rengti	organizuojamas	remiantis	2013	m.	
rugsėjo	10	d.	paramos	sutarties	Nr.	ParS-14100-1938,	pasi
rašytos	su	Dr.	Bronislovo	Lubio	labdaros	ir	paramos	fondu,	
2.2.2	punktu.

2. Parama	gali	būti	skiriama	mokslininkų	ir	tyrėjų	inovacinei	
veiklai	 ir	 inovaciniams	projektams,	 turintiems	neabejotiną	
plėtros	ir	rezultatų	įdiegimo	perspektyvą,	šių	mokslo	kryp
čių:	 chemija,	 chemijos	 inžinerija,	medžiagų	 inžinerija,	 in
formatika,	informatikos	inžinerija,	ekonomika.	

3. Skirstoma	suma	–	100	tūkst.	Lt.	Vienam	projektui	skiriama	
ne	mažiau	kaip	10	tūkst.	Lt	ir	ne	daugiau	kaip	25	tūkst.	Lt.	
Projekto	trukmė	ne	ilgesnė	kaip	vieni	metai.

4. Paraiškas	 gali	 teikti	 mokslininkai,	 tyrėjai	 arba	 jų	 grupės.	
Jeigu	 paraišką	 teikia	 tyrėjų	 grupė,	 jos	 vadovas	 turi	 būti	
mokslininkas.

5. Skirtos	lėšos	gali	būti	naudojamos:
5.1.	mokslininkų,	 tyrėjų	 darbo	 užmokesčiui,	 darbo	 užmo

kesčio	 priedams	 (skiriant	 ne	 daugiau	 kaip	 25	 proc.	
projektui	tenkančios	sumos);

5.2.		 mobilumui	 (dalyvavimas	 stažuotėse,	 dalykiniuose	
pasitarimuose,	 susitikimuose	su	potencialiais	partne
riais,	išvykoms	medžiagai	rinkti	ir	kt.);

5.3.		 medžiagoms	įsigyti;
5.4.		 ilgalaikiam	nematerialiajam	turtui	įsigyti;
5.5.		 kitoms	 išlaidoms,	 susijusioms	 su	 mokslinės	 veiklos	

plėtra.
6.	Vilniaus	 universiteto	 Mokslo	 komitetas	 skelbia	 konkursą	

mokslininkų	 ir	 tyrėjų	 inovacinei	 veiklai	 ir	 inovaciniams	
projektams	remti.

7.	Konkurse	 norintys	 dalyvauti	 mokslininkai,	 tyrėjai	 (tyrėjų	
grupės)	Vilniaus	universiteto	Mokslo	ir	inovacijų	direkcijos	
Intelektinės	 nuosavybės	 valdymo	 ir	 komercinimo	 skyriui	
(toliau	–	INVK)	pateikia	prašymą	remti	projektą	(1	priedas).

8. Konkursui	teikiamų	paraiškų	nagrinėjimo	tvarka:
8.1.		 INVK	gautas	paraiškas	pateikia	Mokslo	komitetui;
8.2.		 Mokslo	komitetas	nagrinėja	pateiktas	paraiškas	ir	pasi

telkia	atitinkamos	mokslo	srities	ekspertus	bei	Dr.	Bro-
nislovo	Lubio	labdaros	ir	paramos	fondo	atstovus;

8.3.		 Mokslo	komitetas	teikia	išvadas	dėl	lėšų	skyrimo	rek
toriui	tvirtinti;

8.4.		 lėšos	skiriamos	rektoriaus	įsakymu.
9.	 Projektų	paraiškos	vertinamos	atsižvelgiant	į:

9.1.		 projekto	 atitiktį	 konkurso	 reikalavimams,	 nurody
tiems	šių	taisyklių	2–4	punktuose;

9.2.		 idėjos	aktualumą	ir	naujumą;
9.3.		 uždavinių	ir	darbo	plano	pagrįstumą;
9.4.		 išlaidų	tikslingumą	ir	pagrįstumą;
9.5.		 numatomų	rezultatų	reikšmingumą;
9.6.		 numatomų	 rezultatų	pritaikymą	koncerno	„Achemos	

grupė“	įmonių	veikloje.
10. Vadovas,	pasibaigus	projekto	vykdymo	laikotarpiui,	patei

kia	Mokslo	komitetui	ataskaitą	 (2	priedas)	apie	pasiektus	
rezultatus.

11. INVK	visų	projektų	dalykines	ir	finansines	ataskaitas	pa
teikia	Dr.	Bronislovo	Lubio	labdaros	ir	paramos	fondui.

12. Visose	susijusiose	publikacijose	ir	pranešimuose	turi	būti	nu
rodoma	„Tyrimas	finansuotas	Dr.	Bronislovo	Lubio	labdaros	
ir	paramos	fondo	lėšomis“	/	„Research	is/was	funded	by	the	
Dr.	Bronislovas	Lubys	Support	and	Charity	Foundation“.

1	PRIEDAS
PRAŠYMAS REMTI PROJEKTĄ

Registracijos	Nr.	.................
Registracijos	data	...............

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:
Mokslo sritys (kodai, pavadinimai)
Mokslo kryptys (kodai, pavadinimai)
Projekto pradžia
Projekto pabaiga
Projekto biudžetas
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PROJEKTĄ VYKDYS:
Eil. nr. Vardas, pavardė Pedagoginis vardas ir mokslo laipsnis Padalinys

Projekto vadovas
1.
Projekto vykdytojai
2.
3.

PRAŠYMO TURINYS
Prašau skirti paramą projektui: 
Projekto pavadinimas 

PROJEKTO APRAŠYMAS
1. Tikslas ir uždaviniai
Iki 1500 spaudos ženklų

2. Novatoriškumo aspektas. Kuo šis projektas ir jame atliekami tyrimai skiriasi nuo kitų, jau padarytų arba šiuo metu 
kitų mokslininkų vykdomų analogiškų tyrimų?  
Iki 3000 spaudos ženklų

3. Projekto turinys ir darbo planas 
Iki 3000 spaudos ženklų

4. Tolesnės temos plėtojimo, rezultatų įdiegimo perspektyvos bei pritaikomumas koncerno „Achemos grupė“ įmonių 
veikloje (kiek ir kokių mokslinių publikacijų, maketų, technologijų, patentų paraiškų numatote parengti ir pan.)?
Iki 3000 spaudos ženklų

5. Nurodykite 5-ias svarbiausias mokslines publikacijas, kurias per praėjusius penkerius metus paskelbė grupės nariai 
(straipsnio autorius (-iai), pavadinimas, kur paskelbta, leidinio duomenys, išleidimo metai, puslapiai leidinyje).

PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA

Eil. nr. Išlaidų pavadinimas Suma Pagrindimas 

1. Darbo užmokestis (įskaitant socialinio draudimo ir 
kitas susijusias įmokas)

2. Išlaidos komandiruotėms
3. Išlaidos medžiagoms / prekėms
7. Išlaidos ilgalaikiam nematerialiajam turtui įsigyti
9. Kitos išlaidos

Iš viso:

Projekto vadovas
(parašas) (vardas,	pavardė)

Dekanas
(parašas) (vardas,	pavardė)

Užpildymo	data	....................................

Pastaba. Prašymas neturi viršyti 5 psl. 
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2	PRIEDAS
PROJEKTO VYKDYMO ATASKAITA 

Projekto	pavadinimas……………………………………..............…………...........….………

Projekto	vadovas	.......................................................................................................................

Projekto	terminai	20...	m.	.......…...	d.	–	20.....	m.	.......…..	d.	

GAUTŲ REZULTATŲ ANOTACIJA
(iki	vieno	puslapio;	nurodomi	svarbiausi	projekto	rezultatai,	numatomos	parengti	publikacijos,	įvertinama	gautų	rezultatų	reikš
mė,	pateikiamos	išvados,	mokslinės	rekomendacijos,	siūlymai	ir	kt.).

Projekto	vadovas	……………………………	 	 	 	 																																			Data	…………........

PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Senato komisijos

2013-10-24 nutarimu Nr. SK-2013-12-17

M O K S L I N Ė S  V E I K LO S  S K AT I N I M O  V I L N I AU S  U N I V E R S I T E T E  
P R I N C I PA I

Siekiant	 skatinti	 mokslinę	 veiklą	 Universitete	 ir	 parodyti	
mokslo	ir	plačiajai	visuomenei	geriausius	(išskirtinius)	moks
lo	pasiekimus,	nuo	2014	m.	siūloma	 įsteigti	 trijų	nominacijų	
apdovanojimus	už	geriausius	mokslo	pasiekimus	kiekvienais	
metais.	 Šiuos	 apdovanojimus	 po	 rektoriaus	 mokslo	 premijų	
kasmet	įteiktų	Vilniaus	universiteto	rektorius	išplėstiniame	Se
nato	posėdyje	metų	pabaigoje.	Visų	nominacijų	apdovanojimų	
skaičius	neturėtų	viršyti	10.
I. Pirma	nominacija:	Geriausia	Vilniaus	universiteto	moksli

ninkų	publikacija
	 Išrenkamos	geriausios	publikacijos	–	ne	daugiau	kaip	3	fizi

nių,	biomedicinos	ir	technologijos	mokslų	sričių	ir	ne	dau
giau	kaip	3	socialinių	ir	humanitarinių	mokslų	sričių.

II. Antra	nominacija:	Geriausias	Vilniaus	universiteto	moksli
ninkų	taikomasis	darbas

	 Išrenkami	 1–3	 geriausi	Vilniaus	 universiteto	mokslininkų	
taikomieji	darbai	–	patentai,	 licencijos,	užsakomieji	 ir	 su
kurtų	produktų	komercializavimo	darbai.

III. Trečia	nominacija:	Geriausias	Vilniaus	universiteto	moks
lininkų	tarptautinis	projektas

	 Išrenkami	 1–3	 geriausi	Vilniaus	 universiteto	mokslininkų	
vykdomi	tarptautiniai	projektai.

Apdovanojimų už geriausius mokslo pasiekimus  
kriterijai

Kandidatus	 apdovanojimams	 siūlo	 kamieniniai	 akademiniai	
padaliniai.	Geriausius	mokslo	darbus	išrenka	Vilniaus	univer
siteto	Mokslo	komitetas.	

I. Kriterijai	 renkant	 geriausią	 Vilniaus	 universiteto	 fizinių,	
biomedicinos	 ir	 technologijos	 mokslų	 sričių	 mokslininkų	
publikaciją:
1. Žurnalo	svertinis	koeficientas	(impact factor).
2. Žurnalo	svertinio	koeficiento	ir	srities	agregatinio	koefi

ciento	santykis.
3. Žurnalo	svertinio	koeficiento	ir	srities	agregatinio	koefi

ciento	santykis,	padaugintas	iš	Vilniaus	universiteto	au
torių	skaičiaus	ir	visų	autorių	skaičiaus	santykio.

4. Monografija	prestižinėje	užsienio	leidykloje.
5. Kamieninio	padalinio	pažyma	apie	monografijos	ar	 lei

dinio	 (konferencijos),	 kuriame	 išspausdinta	 Vilniaus	
universiteto	mokslininkų	publikacija,	išskirtinumą,	vietą	
tarp	kitų	tos	srities	leidinių.

II. Kriterijai	renkant	geriausią	Vilniaus	universiteto	socialinių	
ir	humanitarinių	mokslų	sričių	mokslininkų	publikaciją
1. Nacionalinis	ar	tarptautinis	monografijos,	studijos,	teori

nio	mokslo	veikalo	reikšmingumas.
2. Sudaryto,	parengto	fundamentalaus	(istorijos,	kalbos,	li

teratūros,	kultūros,	religinės,	politinės,	socialinės	ar	teisi
nės	minties	etc.)	Lietuvos	istorinio	šaltinio	kritinis	ištyri
mas	ir	mokslinis	tekstologinis	parengimas,	šaltinio	pub-
likacijos	reikšmingumas	Lietuvos	ir	tarptautiniu	mastu.

III. Kriterijai	 renkant	geriausią	Vilniaus	universiteto	moksli
ninkų	taikomąjį	darbą.

1. Parduotos	licencijos	(know how)	piniginė	vertė.
2. Gauti	Europos,	JAV	ar	Japonijos	patentai,	kurių	turtinės	

teisės	priklauso	Vilniaus	universitetui.
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3. Vilniaus	 universiteto	mokslininkų	 darbas,	 įdiegtas	 Lie
tuvos	įmonėje;	Vilniaus	universiteto	gauta	materialinė	ar	
kitokia	nauda.

4. Vilniaus	universiteto	mokslininkų	įvykdytas	didelės	ap
imties	užsakomasis	mokslinis	darbas.

5. Vilniaus	universiteto	mokslininkų	atlikti	 išskirtiniai	 tai
komieji	 tyrimai	 humanitarinių	 ir	 socialinių	mokslų	 sri
tyje.

IV. Kriterijai	 renkant	 geriausią	 Vilniaus	 universiteto	 moks
lininkų	 tarptautinį	 projektą.	 Projektas	 turi	 būti	 finansuo
jamas	tarptautinių	mokslo	fondų	ir	prasidėti	nominacijos	
teikimo	metais.

1. Vilniaus	universitetas	 yra	 projekto	koordinatorius;	 pro
jekto	partnerių	skaičius.

2. Vilniaus	 universitetas	 yra	 projekto	 partneris;	 projekto	
partnerių	skaičius	ir	žinomumas.

3. Projekto	lėšų	suma,	tenkanti	Vilniaus	universitetui.
4. Projekto	 lėšų	 suma,	 tenkanti	Vilniaus	universitetui	vie

niems	metams.

Nė vienas iš kriterijų neturi lemiamos reikšmės,  
vertinant atsižvelgiama į jų visumą

Geriausi	mokslo	darbai	(autorius	ar	autorių	kolektyvas)	ap
dovanojami	diplomu	ir	prizu.	Prizo	vertė	iki	1	000	Lt,	visiems	
apdovanojimams	reikia	iki	10	000	Lt.	Šios	lėšos	paimamos	iš	
Mokslo	skatinimo	fondo,	atitinkamai	sumažinant	lėšas,	skiria
mas	mobilumui	skatinti.	Atskaitymų	į	Mokslo	skatinimo	fondą	
apimtis	nekeičiama	–	1	%	pajamų	už	mokslinę	produkciją.

Kadangi	dauguma	geriausių	mokslo	darbų	bus	kolektyvi
niai,	prizas	 turėtų	būti	 toks,	kurį	būtų	galima	viešai	parodyti	
(pastatyti,	pakabinti,	pritvirtinti)	mokslininkų	darbo	vietoje	–	
laboratorijoje,	katedroje,	kabinete	ir	kt.	Vienas	iš	galimų	pri
zų	–	menininko	sukurtas	kūrinys	iš	stiklo	su	3D	vaizdu.	Jame	
galėtų	būti	įrašas,	pvz.,	„Geriausia	Vilniaus	universiteto	moks
lininkų	publikacija	20...“	ir	mokslininkų	pavardės	arba	darbo	
pavadinimas	 ir	 mokslininkų	 pavardės.	 Prizas	 kasmet	 galėtų	
būti	tas	pats,	tik	keičiami	metai	ir	mokslininkų	pavardės.	Kitas	
galimo	prizo	variantas	–	ant	sienos	kabinama	įrėminta	ir	oda	
ar	metalu	puošta	nominacija	su	pavadinimu,	pavardėmis	ir	t.	t.	
Gali	būti	ir	kitų	prizų	pasiūlymų.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Dr.	 Bronislovo	 Lubio	 vardinės	 stipendijos	 skyrimo	 Vil

niaus	 universiteto	 (toliau	 –	 Universitetas)	 studentams	
nuostatai	(toliau	–	Nuostatai)	reglamentuoja	dr.	Bronislo
vo	Lubio	vardinės	stipendijos	(toliau	–	Stipendija)	skyrimo	
Nuostatuose	numatytų	Universiteto	kamieninių	akademinių	
padalinių	studentams	tvarką	ir	pretendentų	Stipendijai	gauti	
atrankos	kriterijus.

2. Stipendiją	steigia	Dr.	Bronislovo	Lubio	labdaros	ir	paramos	
fondas	(toliau	–	Fondas).	Ji	mokama	iš	Fondo	lėšų,	pervestų	
kaip	parama	Universitetui.

3. Stipendijos	tikslas	–	skatinti	Universiteto	Chemijos,	Ekono
mikos	bei	Matematikos	ir	informatikos	fakultetų	studentus,	
studijuojančius	finansų	ekonomikos,	chemijos	technologijų	
bei	informacinių	technologijų	srityse,	siekti	geresnių	studijų	
rezultatų,	dalyvauti	moksliniuose	tyrimuose	ir	siekti	karje
ros	šiose	srityse.

4. Stipendijų	lėšas	apskaito	Universiteto	Finansų	ir	ekonomi
kos	direkcija.

5. Kiekvienų	 mokslo	 metų	 rudens	 ir	 pavasario	 semestruose	
skiriama	po	dvi	1	000	Lt	(vieno	tūkstančio	litų)	dydžio	Sti
pendijas	Chemijos,	Ekonomikos	bei	Matematikos	ir	infor
matikos	fakultetų	studentams.

6.	 Stipendijos	 skiriamos	 tol,	 kol	 neišnaudojamos	 Fondo	 pa
skirtos	paramos	Universitetui	lėšos.

PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Senato komisijos

2013-10-24 nutarimu Nr. SK-2013-12-15

DR.  BRONISLOVO LUBIO VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO  
VILNIAUS UNIVERSITE TO STUDENTAMS  

NUOSTATAI

II. STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA  
IR PRETENDENTŲ STIPENDIJAI GAUTI ATRANKOS 

KRITERIJAI
7.	Pretenduoti	 į	 Stipendiją	 gali	 pažangūs	 Chemijos,	 Ekono

mikos	bei	Matematikos	 ir	 informatikos	 fakultetų	pirmosios	
pakopos	antro	–	ketvirto	kurso	ir	antrosios	pakopos	pirmo	–	 
ant	ro	kurso	(pradedant	pirmo	kurso	antru	semestru)	studen
tai,	studijuojantys	finansų	ekonomikos,	chemijos	technolo
gijų	bei	informacinių	technologijų	srityse.

8. Kiekvieno	semestro	pradžioje,	bet	ne	vėliau	kaip	iki	spalio	
15	d.	rudens	semestre	ir	ne	vėliau	kaip	iki	kovo	15	d.	pava
sario	semestre,	Studijų	direkcija	skelbia	konkursą	Stipendi
jai	gauti.

9.	 Studentas,	norintis	gauti	Stipendiją,	iki	spalio	30	d.	rudens	
semestre	ir	iki	kovo	30	d.	pavasario	semestre	Universiteto	
Studijų	direkcijai	pateikia:	
9.1.	prašymą	skirti	Stipendiją;	
9.2.	atitinkamo	 kamieninio	 akademinio	 padalinio	 vadovo	

rekomendaciją;	
9.3.	pasiekimus	mokslinėje	 ir	 (ar)	 visuomeninėje	 veikloje	

įrodančius	dokumentus	(pageidautina). 
10. Studijų	direkcija,	dalyvaujant	stebėtojo	teise	Fondo	atsto

vui,	atrenka	Stipendijos	gavėjus	pagal	šiuos	kriterijus:	
10.1. studento	paskutinės	sesijos	studijų	rezultatų	svertinis	

vidurkis	turi	būti	ne	mažesnis	kaip	9	balai;	



10 I n f o r m a c i n i s  b i u l e t e n i s

10.2. pageidautina,	kad	studentas	turėtų	pasiekimų	moks
linėje	ir	(ar)	visuomeninėje	veikloje;

10.3. esant	 keliems	 pretendentams,	 Stipendija	 skiriama	
studentui,	 kurio	 studijų	 rezultatų	 svertinis	 vidurkis	
yra	 aukštesnis	 	 ir	 turinčiam	 pasiekimų	 mokslinėje	
ir	 (ar)	 visuomeninėje	 veikloje;	 neturint	 pasiekimų	
mokslinėje		ir	(ar)	visuomeninėje	veikloje,	Stipendi
ja	skiriama	studentui,	kurio	studijų	rezultatų	sverti
nis	vidurkis	yra	aukščiausias.

11. Universiteto	Studijų	direkcija	informuoja	Fondą	bei	stu
dentus	apie	paskirtas	stipendijas.

III. STIPENDIJOS MOKĖJIMO IR ĮTEIKIMO  
TVARKA

12. Stipendija	 skiriama	 Universiteto	 rektoriaus	 įsakymu	 ir	
pervedama	į	studento	sąskaitą	banke.

13. Studijų	 direkcija	 parengia	 Stipendijos	 gavėjo	 pažymą,	
kurią	 iškilmingai	 įteikia	 studentui	Senato	 komisijos	 po
sėdyje.

14. Studentas,	gavęs	Stipendiją,	nepraranda	galimybės	gauti	
valstybės	ar	kitokias	norminiuose	ir	/	ar	Universiteto	tei
sės	aktuose	numatytas	stipendijas.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Šie	nuostatai	įsigalioja	kitą	dieną	po	jų	paskelbimo	Uni

versiteto	informaciniame	biuletenyje.

PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Senato komisijos

2013 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. SK-2013-12-8

VILNIAUS UNIVERSITE TO KULTŪROS CENTRO  
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.	 Šie	nuostatai	parengti	vadovaujantis	Vilniaus	universiteto	

(toliau	–	Universitetas)	Senato	2002	m.	gruodžio	17	d.	nu
tarimu,	 kuriuo	Vilniaus	 universiteto	Kultūros	 centrui	 (to
liau	 –	 Centras)	 buvo	 suteiktas	 kamieninio	 neakademinio	
padalinio	statusas.

2.	 Šie	 nuostatai	 reglamentuoja	 Centro	 tikslus,	 uždavinius,	
funkcijas,	 teises,	 veiklos	 organizavimą,	 darbuotojų	 parei
gas	ir	atsakomybę.

3.	 Centras	 savo	 veikloje	 vadovaujasi	 Vilniaus	 universiteto	
statutu,	Lietuvos	Respublikos	teisės	aktais,	Senato	ir	Sena
to	komisijos	nutarimais,	 rektoriaus	 įsakymais,	kitais	Uni
versiteto	teisės	aktais,	vidaus	darbo	tvarką	reglamentuojan
čiais	dokumentais	bei	šiais	nuostatais.

4.	 Centras	yra	tiesiogiai	pavaldus	rektoriaus	įsakymu	paskir
tam	prorektoriui.

5.	 Centro	raštvedyba	tvarkoma	pagal	galiojančias	rektoriaus	
įsakymu	patvirtintas	Vilniaus	universiteto	raštvedybos	tai
sykles.

6.	 Centras	 turi	 savo	antspaudą	(1	priedas)	 ir	blanką	(2	prie
das).	Centro	blankas	ir	antspaudas	naudojami	Centro	veik-
los	organizavimo	dokumentams	tvirtinti,	išduodant	su	Cen
tro	veikla	susijusias	pažymas,	Centro	korespondencijai	bei	
kitais	atvejais	pagal	kompetenciją	ir	suteiktus	įgaliojimus.	
Centro	antspaudas	ir	blankas	negali	būti	naudojami	finansi
niams	dokumentams	tvirtinti.	Už	Centro	blanko	ir	antspau
do	naudojimą	pagal	kompetenciją	 ir	suteiktus	 įgaliojimus	
atsako	Centro	direktorius.

7.	 Centras	pagal	savo	kompetenciją	tvarko	Centro	ūkio,	finan
sinius	ir	organizacinius	reikalus.

8.	 Centras	 naudojasi	 Universiteto	 nustatyta	 tvarka	 priskirtu	
materialiuoju	ir	nematerialiuoju	turtu.

II. CENTRO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
9.	 Pagrindinis	Centro	veiklos	tikslas	yra	teikti	paslaugas	Uni

versiteto	 bendruomenei	 –	 kurti	 ir	 palaikyti	 Universiteto	
bendruomenės	kultūrinę	edukacinę	erdvę,	Universiteto	stu
dentams,	 darbuotojams	 ir	 absolventams	 suteikti	 meninės	
saviraiškos	ir	kūrybingos	asmenybės	ugdymo	galimybes.

10.	Centro	uždaviniai:
10.1.	Universitete	 kurti	 ir	 plėtoti	 gerai	 funkcionuojančią	

ir	visiems	prieinamą	kultūrinių	paslaugų	sistemą	bei	
kultūrinę	edukacinę	terpę.

10.2.	Plėsti	ir	modernizuoti	kultūrinės	edukacijos	paslaugų	
sistemą.

10.3.	Saugoti	ir	puoselėti	ilgametes	Universiteto	kultūros,	
meno,	dvasinio	ugdymo	tradicijas.

10.4.	Sudaryti	 sąlygas	 Universiteto	 bendruomenės	 narių	
meninei	saviraiškai	ir	kūrybingai	asmenybei	ugdyti.

10.5.	Reprezentuoti	Universitetą	šalyje	ir	užsienyje.
10.6.	Sudaryti	sąlygas	studentų	meniniam	estetiniam	lavi

nimui,	įtraukiant	į	meno	kolektyvus	kuo	daugiau	ga
baus	ir	aktyvaus	akademinio	jaunimo.

10.7.	Sudaryti	 sąlygas	 Universiteto	 darbuotojams	 ir	 ab
solventams	 pagal	 galimybes	 dalyvauti	 skirtinguose	
Cent	ro	meno	kolektyvuose.

11.	Centras,	vykdydamas	jam	pavestus	uždavinius,	atlieka	šias	
funkcijas:
11.1.	Organizuoja	ir	vykdo	įvairių	formų	nuolatinę	ir	trum

palaikę	kultūrinio,	meninio,	estetinio	lavinimo	veik
lą.
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11.2.	Organizuoja	ir	vykdo	koncertus,	spektaklius	ir	kitus	
renginius	studentams,	darbuotojams,	visuomenei.

11.3.	Organizuoja	ir	vykdo	Universiteto	švenčių,	atmintinų	
datų	minėjimus	bei	kitus	meno	kolektyvų	pasirody
mus	Universiteto	renginiuose.

11.4.	Organizuoja	forumus,	festivalius,	kūrybinius	semina
rus	ir	kitus	renginius,	išryškinančius	Universiteto	pa
dėtį,	vietą	ir	vaidmenį	Lietuvos	bei	užsienio	mokslo	
ir	kultūros	srityse.

11.5.	Kartu	su	kitais	rengėjais	organizuoja	Lietuvos	ir	už
sienio	 dainų	 šventes,	 festivalius,	 koncertus	 ir	 kitus	
renginius	bei	dalyvauja	juose.

11.6.	Planuoja,	organizuoja	ir	koordinuoja	meno	kolektyvų	
veiklą.

11.7.	Užtikrina	 Universiteto	 meno	 kolektyvų	 koncertinių	
programų	ir	repertuarų	atnaujinimą.

11.8.	Pagal	 kompetenciją	 teikia	 organizacinę	 ir	metodinę	
pagalbą	Universiteto	padaliniams	kultūros	renginių	ir	
studentų	meninės	saviraiškos	srityse.

11.9.	Rengia	 seminarus	 ir	 konsultuoja	 Universiteto	 ben
druomenę	 bei	 kitus	 asmenis	 renginių	 organizavimo	
klausimais.

11.10.	Universiteto	 nustatyta	 tvarka	 organizuoja	 studentų	
meninių	kompetencijų	vertinimą,	rengia	ir	taiko	me
todines	vertinimo	priemones.

11.11.	Vadovaudamasis	 Universiteto	 teisės	 aktų	 nustatyta	
tvarka,	 teikia	 absolventų,	 kurių	 studijų	 metu	 įgyta	
papildoma	 menų	 ugdymo	 kultūrinė	 kompetencija	
gali	būti	 įrašyta	 į	aukštojo	mokslo	diplomo	priedė
lį,	sąrašus	Universiteto	padaliniams	bei	išduoda	pa
žymas	 apie	 absolventų	 studijų	metu	 atliktą	meninę	
veik	lą.

11.12.	Organizuoja	Universiteto	 kultūrinę	 veiklą	 ir	 rengi
nius,	užtikrina	tokios	veiklos	vykdymo	sąlygas,	po
puliarina	Universiteto	kultūros	 tradicijas	bei	vykdo	
informacijos	apie	Universiteto	kultūrinę	veiklą	sklai
dą.

11.13.	Analizuoja,	 tiria	 ir	vertina	akademinės	bendruome
nės	kultūrinius	poreikius.

11.14.	Suderinęs	 su	 Universiteto	 vadovybe	 teikia,	 rengia,	
vykdo	nacionalinių	ir	tarptautinių	programų	lėšomis	
finansuojamus	projektus,	skatinančius,	plečiančius	ir	
modernizuojančius	 kultūrinės	 edukacijos	 paslaugų	
sistemą,	kontroliuoja	šių	projektų	įgyvendinimą.

11.15.	Aktyviai	ieško	rėmėjų	kultūros	programoms	įgyven
dinti,	renginiams	organizuoti.

11.16.	Bendradarbiauja	 su	 analogiškas	 funkcijas	 atliekan
čiais	padaliniais	Lietuvos	ir	užsienio	mokslo	ir	stu
dijų	 institucijose,	 nacionalinėmis,	 kitų	 valstybių	 ir	
tarptautinėmis	organizacijomis.

11.17.	Pagal	savo	kompetenciją	atlieka	kitas	funkcijas,	rei
kalingas	pasiekti	Centro	tikslus	ir	įgyvendinti	užda
vinius.

III. CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS
12.	Centro	pareigos:

12.1.	 Organizuoti	 ir	 vykdyti	 savo	 veiklą	 taip,	 kad	 būtų	
siekiama	šiuose	nuostatuose	numatytų	tikslų	ir	būtų	
įgyvendinami	iškelti	uždaviniai.

12.2.	 Planuoti	 savo	 veiklą	 taip,	 kad	 būtų	 užtikrinamas	
Centro	 meno	 kolektyvų	 dalyvavimas	 pagrindinėse	
Universiteto	 akademinėse	 šventėse,	 puoselėjamos	
tradicijos.

12.3.	 Viešinti	Vilniaus	universiteto	vardą	ir	ilgametes	kul
tūros	tradicijas.

13.	Centras,	įgyvendindamas	jam	pavestus	uždavinius,	turi	teisę:
13.1.	 Pagal	kompetenciją	nustatyta	tvarka	gauti	iš	Univer

siteto	padalinių	informaciją	ir	pasiūlymus,	reikalin
gus	įgyvendinti	Centro	uždavinius	ir	funkcijas.

13.2.	 Bendradarbiauti	 ir	 prireikus	 inicijuoti	 reikiamų	 su
tarčių	 sudarymą	 su	 Lietuvos	 ir	 užsienio	mokslo	 ir	
mokymo	įstaigomis,	kitomis	įmonėmis,	įstaigomis	ir	
organizacijomis	jam	priskirtose	veiklos	srityse.

13.3.	 Organizuoti	 ir	dalyvauti	organizuojant	Universiteto	
šventes,	renginius.	

13.4.	Naudotis	kitomis	įstatymų	ir	kitų	teisės	aktų	suteik
tomis	teisėmis.

IV. CENTRO STRUKTŪRA IR VALDYMAS
14.	Centro	 organizacinę	 struktūrą	 sudaro	 Centro	 direktorius,	

Plėtros	taryba	(toliau	–	Taryba),	meno	kolektyvai,	vargoni
ninkai	ir	pagalbinis	personalas.	Centro	organizacinė	struk
tūra	yra	sudedamoji	šių	nuostatų	dalis	(3	priedas).	

15.	Centrui	 vadovauja	 direktorius,	 kuris	 yra	 pavaldus	 rekto
riaus	 įsakymu	 paskirtam	 prorektoriui.	 Centro	 direktorių	
skiria	ir	atleidžia	iš	pareigų	rektorius	teisės	aktų	nustatyta	
tvarka.	Direktorius	negali	eiti	kitų	vadovaujančių	pareigų	
Centre	ar	papildomai	atlikti	kitas	vadovaujančio	darbo	po
būdį	 atitinkančias	 funkcijas,	 išskyrus	 Europos	 Sąjungos	
struktūrinių	fondų	ar	kitų	finansinių	instrumentų	finansuo
jamą	 projektinę	 veiklą,	 tinkamai	 įgyvendinti	 reikalingas	
pareigas.

16.	Direktoriaus	atostogų,	komandiruočių,	ligos	ir	kitais	nebu
vimo	atvejais	jo	funkcijas	atlieka	rektoriaus	paskirtas	dar
buotojas.

17.	Direktorius:
17.1.	 organizuoja	Centro	darbą	ir	atsako	už	Centrui	paves

tų	uždavinių	įgyvendinimą	bei	funkcijų	vykdymą;
17.2.		 pagal	 savo	 kompetenciją	 teikia	 rektoriaus	 įsakymu	

paskirtam	 prorektoriui	 Centro	 veiklos	 tobulinimo	
pasiūlymus;

17.3.	 rengia	ir	teikia	tvirtinti	už	Centro	veiklą	atsakingam	
prorektoriui	Tarybos	aprobuotus	Centro	veiklos	pla
nus	ir	ataskaitas;

17.4.	 sprendžia	 Centro	 kompetencijai	 priskirtus	 klausi
mus;	

17.5.	 pagal	 suteiktus	 įgaliojimus	atstovauja	Universitetui	
kitose	Lietuvos,	užsienio	ir	tarptautinėse	institucijo
se,	vietiniuose	ir	tarptautiniuose	renginiuose;
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17.6.	sudaro	sąlygas	Centro	darbuotojams	nuolat	 tobulinti	
kvalifikaciją.

18.	Už	tinkamą	pareigų	vykdymą	Centro	direktorius	ir	darbuo
tojai	 atsako	 įstatymų	 ir	 kitų	 teisės	 aktų	 nustatyta	 tvarka.	
Centro	direktoriaus	ir	darbuotojų	funkcijas	reglamentuoja	
pareigybių	aprašymai,	 rengiami	vadovaujantis	šiais	nuos
tatais.

19.	Taryba	yra	kolegialus	patariamasis	organas.
20.	Taryba:

20.1.	 teikia	 kuruojančiam	 prorektoriui	 ir	Centro	 direkto
riui	pasiūlymus	dėl	Centro	plėtros,	strateginių	veik-
los	krypčių	kūrimo,	priemonių,	naudojamų	įgyven
dinti	uždavinius,	ir	kitais	su	Centro	veikla	susijusiais	
klausimais;

20.2.	 svarsto	ir	vertina	Centro	kasmetines	ataskaitas	(įskai
tant	ir	finansines	ataskaitas),	sąmatas,	veiklos	planus	
ir	 esant	 poreikiui	 teikia	 savo	 išvadas	 ar	 nuomonę	
Centro	direktoriui	ir	/	ar	kuruojančiam	prorektoriui;	

20.3.	 pataria	Centro	direktoriui	dėl	Centro	kolektyvų	da
lyvavimo	meniniuose	konkursuose,	festivaliuose	bei	
jų	finansavimo	klausimais;

20.4.	 teikia	 siūlymus	 studentų	 meninio	 ugdymo	 klausi
mais;

20.5.	 teikia	rekomendacijas	Centro	direktoriui	dėl	Centro	
veiklos	praktinio	pritaikomumo,	paramos	gavimo	ir	
panaudojimo	bei	kitų	Tarybai	nagrinėti	pavestų	klau
simų;

20.6.	 siūlo	ir	svarsto	rėmėjų,	kurie	padėtų	Centrui	lėšomis,	
įrengimais,	 aparatūra,	 programine	 įranga,	 literatūra	
ir	kitomis	vertybėmis,	kandidatūras;

20.7.	 teikia	rekomendacijas	dėl	paramos	Centro	meninėje	
veikloje	 dalyvaujančių	 Universiteto	 studentų,	 dar
buotojų	 ir	 pagal	 galimybes	 absolventų	mainų,	 sta
žuočių,	pasirodymų	užsienio	šalyse	organizavimo;

20.8.	 padeda	Centro	direktoriui	spręsti	įvairius	su	parama	
Centrui	 susijusius	 klausimus	Lietuvos	Respublikos	
valstybinėse	ir	kitose	institucijose;

20.9.	 padeda	plėtojant	Centro	tarptautinius	ryšius;
20.10.	pataria	Centro	direktoriui	dėl	Centro	struktūros	pa

keitimo	bei	kolektyvų	kūrimo	ar	naikinimo;
20.11.	pataria	kitais	su	Centro	veikla	susijusiais	klausimais.

21.	Tarybos	sudarymo	tvarka:
21.1.	 Tarybos	sudėtyje	yra	7	nariai,	kuriuos	tvirtina	Uni

versiteto	rektorius.
21.2.	 Keturis	narius	į	Tarybą	deleguoja	Centro	meno	ko

lektyvai.	Vieną	atstovą	į	Tarybą	deleguoja	Universi

teto	studentų	atstovybė	(VU	SA).	Vieną	akademinio	
padalinio	 vadovą	 ar	 jo	 pavaduotoją	 į	Tarybą	 skiria	
Senato	komisija.	Dar	 vieno	ne	Universiteto	 akade
minės	bendruomenės	nario	kandidatūra	į	Tarybą	siū
loma	Centro	direktoriaus	teikimu.	

21.3.	 Taryba	sudaroma	ketveriems	metams.
21.4.	 Tarybos	 pirmininką	 ketveriems	metams	 iš	Tarybos	

narių	renka	Taryba.
21.5.	 Visi	Tarybos	nariai	dirba	visuomeniniais	pagrindais	

ir	negali	gauti	atlyginimo	už	savo	veiklą	Taryboje.
22.	Tarybos	darbo	tvarka:

22.1.	 Tarybos	posėdžiai	organizuojami	ne	rečiau	kaip	kar
tą	per	pusę	metų.	Teisę	sušaukti	neeilinį	posėdį	turi	
Tarybos	 pirmininkas,	 Centro	 direktorius,	 trečdalis	
Tarybos	narių.

22.2.	 Tarybos	sprendimai	priimami	posėdyje	dalyvaujan
čiųjų	balsų	dauguma.	Jeigu	balsai	pasiskirsto	po	ly
giai,	lemia	Tarybos	pirmininko	balsas.

22.3.	 Tarybos	posėdžių	protokolus	ir	sprendimus	pasirašo	
Tarybos	pirmininkas.

22.4.	 Tarybos	sprendimai,	 išskyrus	Tarybos	vidaus	darbo	
organizavimo	sprendimus,	yra	rekomendaciniai.

22.5.	 Centro	direktorius	užtikrina	Tarybos	susirinkimų	veik-
lai	reikiamas	materialines	ir	organizacines	sąlygas.

23.	Meno	 kolektyvas	 –	 tai	 atlikėjų	 (mėgėjų	 ar	 profesionalų)	
kolektyvas,	kurio	daugumą	sudaro	Universiteto	studentai	ir	
Universiteto	bendruomenės	nariai	bei	kurio	nariai	turi	sce
nos	meno	įgūdžių,	koncertuoja	ir	rengia	gastroles,	užsiima	
menine	saviraiška,	 turi	savo	repertuarą	 ir	gali	pristatyti	 jį	
žiūrovams.	Meno	kolektyvui	vadovaujantį	asmenį	Centro	
direktoriaus	teikimu	priima	ir	atleidžia	iš	pareigų	rektorius.	
Kuriamų	ar	naikinamų	kolektyvų	sąrašus	rektoriaus	teiki
mu	tvirtina	Senato	komisija.	

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24.	Centro	darbuotojai	privalo	būti	objektyvūs,	nešališki,		skir

tas	funkcijas	vykdyti	profesionaliai,	laiku,	nustatyta	tvarka.	
Darbuotojai	turi	laikytis	vidaus	darbo	tvarkos	taisyklių,	nu
statytų	darbo	valandų,	nepažeisti	darbo	drausmės.

25.	Už	 tinkamą	 pareigų	 vykdymą	 Centro	 darbuotojai	 atsako	
įstatymų	ir	kitų	teisės	aktų	nustatyta	tvarka.

26.	Centras	naikinamas	ar	jo	statusas	keičiamas	Senato	nutari
mu.

27.	Šie	nuostatai	keičiami	išdėstant	juos	nauja	redakcija.
28.	Su	šiais	nuostatais	Centro	darbuotojai	supažindinami	pasi

rašytinai.
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VILNIAUS	UNIVERSITETO	KULTŪROS	CENTRO	NUOSTATŲ	
1	PRIEDAS	

VILNIAUS UNIVERSITETO KULTŪROS CENTRO ANTSPAUDAS

VILNIAUS	UNIVERSITETO	KULTŪROS	CENTRO	NUOSTATŲ	
2	PRIEDAS

VILNIAUS UNIVERSITETO
KULTŪROS CENTRAS

Universiteto	g.	3,	LT	-	01513	Vilnius,	tel.	(8~5)	268	69	89,	mob.	tel.	(8~686)	19740,	faks.	(8~5)	268	70	09,	el.	paštas:	kultura@kc.vu.lt

(Nurodomas	adresatas;	rašoma	naudininku) (metai-mėnuo-diena) Nr. 
Į	(metai-mėnuo-diena) Nr. 

DĖL	(ANTRAŠTĖ)

Direktorius
(parašas) (vardas, pavardė)

(Rengėjo	nuoroda	(rašoma	vienos	eilutės	atstumu	nuo	apatinės	paraštės):	vardas,	pavardė,	tel.,	faks.,	el.	p.)
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VILNIAUS	UNIVERSITETO	KULTŪROS	CENTRO	NUOSTATŲ
	3	PRIEDAS	

KULTŪROS CENTRO ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
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1.	 SVARSTYTA.	 Išrinktojo	 Kauno	 humanitarinio	 fakulteto	
dekano	doc.	dr.	Kęstučio	Driaunio	tvirtinimas.

	 N u t a r t a 	 (nutarimas	 Nr.	 S-2013-6-1).	 Vadovaujantis 
Kauno	humanitarinio	fakulteto	tarybos	2013	m.	rugsėjo	25	d.	
posėdžio	 nutarimu	 (protokolo	 išrašo	Nr.	 2),	 patvirtinti	 iš
rinktąjį	Kauno	humanitarinio	fakulteto	dekaną	doc.	dr.	Kęs
tutį	Driaunį	(kadencijos	pradžia	2013-11-06).

2.	 SVARSTYTA.	 Išrinktojo	 Teorinės	 fizikos	 ir	 astronomijos	
instituto	direktoriaus	habil.	dr.	Gedimino	Juzeliūno	tvirtini
mas.

	 N u t a r t a 	(nutarimas	Nr.	S-2013-6-2).	Vadovaujantis Teo
rinės	fizikos	ir	astronomijos	instituto	tarybos	2013	m.	spalio	
17	d.	posėdžio	nutarimu	(protokolo	 išrašo	Nr.	30),	patvir
tinti	 išrinktąjį	Teorinės	fizikos	ir	astronomijos	instituto	di
rektorių	habil.	dr.	Gediminą	Juzeliūną	(kadencijos	pradžia	
2013-11-06).

3.	Mokslo	reikalų	prorektorius	prof.	E.	Butkus	Senato	narius	
supažindino	su	pranešimu	„Doktorantūros	studijos	Vilniaus	
universitete:	 tarptautinio	 vertinimo	 rezultatai	 ir	 aktualiau
sios	dabarties	problemos“.	

	 Pranešime	kaip	pagrindiniai	doktorantūros	vystymo	 ir	ko
kybės	 gerinimo	 Vilniaus	 universitete	 uždaviniai	 įvardyti:	
doktorantūros	 rezultatyvumo	 didinimas;	 doktorantūros	
mokyklų	 suformavimas	 tų	 krypčių,	 kur	 tai	 yra	 tikslinga;	
doktorantų	 iš	 užsienio	 skaičiaus	 didinimas;	 doktorantūros	
dalykų	studijų	ir	egzaminų	kokybės	gerinimas	(dalykų	san
dų,	užsiėmimų	ir	atsiskaitymo	formų	peržiūra);	doktorantų	
bendrųjų	 gebėjimų	 ugdymas;	 perėjimas	 prie	 elektroninės	
doktoranto	 bylos	 ir	 dokumentų;	 disertacijų	 gynimo	 pagal	
naująją	tvarką	skatinimas	nelaukiant	2015	metų.

4.	 SVARSTYTA.	Atnaujintos	 Emeritūros	 komisijos	 sudėties	
tvirtinimas.

	 N u t a r t a 	(nutarimas	Nr.	S-2013-6-3).	Remiantis	Vilniaus 
universiteto profesoriaus emerito vardo (statuso) suteikimo 
nuostatais, patvirtintais 2013	m.	birželio	11	d.	Senato	nu
tarimu	Nr.	S-2013-5-8,	patvirtinti	šios	sudėties	Emeritūros	
komisiją:

	 laikinai	einantis	rektoriaus	pareigas	prof.	Jūras	Banys	–	pir
mininkas;

	 mokslo	reikalų	prorektorius	prof.	Eugenijus	Butkus	–	pirmi
ninko	pavaduotojas;

	 nariai:
	 prof.	Ričardas	Makuška	(Mokslo	komiteto	pirmininkas);
	 prof.	Alfredas	Račkauskas	(Studijų	komiteto	pirmininkas);
	 prof.	Marius	Povilas	Šaulauskas	(Strateginio	planavimo	ko

miteto	pirmininkas);

Vilniaus universiteto Senato 2013 m. lapkričio 5 d.  
posėdyje

(protokolas Nr. S-2013-6)

	 prof.	Birutė	Galinienė	(socialiniai	mokslai);
	 prof.	Zita	Aušrelė	Kučinskienė	(biomedicinos	mokslai);
	 prof.	Dainora	Pociūtė-Abukevičienė	(humanitariniai	moks

lai);	
	 prof.	Osvaldas	Rukšėnas	(biomedicinos	mokslai);
	 prof.	Artūras	Žukauskas	(technologijos	mokslai).

5.	 SVARSTYTA.	Vilniaus	universiteto	pedagoginių	vardų	tei
kimo	komisijos	sudėties	tvirtinimas.

	 N u t a r t a 	(nutarimas	Nr.	S-2013-6-6).	Vadovaujantis	Vil-
niaus universiteto profesoriaus ir docento pedagoginių vardų 
teikimo tvarkos,	patvirtintos	2011	m.	spalio	27	d.	Senato	nu
tarimu	Nr.	S-2011-7-1,	7	punktu,	patvirtinti pakeistą	2012	m.	
rugpjūčio	 30	 d.	 Senato	 komisijos	 nutarimu	Nr.	 SK-2012-
13-4	sudarytos	Vilniaus	universiteto	profesoriaus	ir	docento	
pedagoginių	vardų	teikimo	komisijos	sudėtį:

	 prof.	Eugenijus	Butkus	(mokslo	reikalų	prorektorius)	–	pri
mininkas;

	 nariai:
	 prof.	Arūnas	Poviliūnas	(Filosofijos	fakultetas);
	 prof.	Alfredas	Račkauskas	(Matematikos	ir	informatikos	fa

kultetas);
	 doc.	Antanas	Smetona	(Filologijos	fakultetas);
	 vyriaus.	m.	d.	Virginijus	Šikšnys	(Biotechnologijos	institu

tas);
	 prof.	Algirdas	Utkus	(Medicinos	fakultetas);
	 Arminas	Varanauskas	(VUSA).	

6.	 SVARSTYTA.	Senato	darbo	grupių	sudėties	pakeitimų	tvir
tinimas.

	 N u t a r t a 	(nutarimas	Nr.	S-2013-6-5).	Vadovaujantis	Vil
niaus	universiteto	Studentų	atstovybės	parlamento	2013	m.	
rugsėjo	23	d.	posėdyje	patvirtintu	VUSA	prezidento	įsaky
mu	Nr.	13-014	ir	atsižvelgiant	į	Vilniaus	universiteto	Senato	
komisijos	2013	m.	spalio	24	d.	nutarimą	Nr.	SK-2013-12-6:

1.	 Pritarti	Akademinės	 etikos	 komisijos	 sudėties	 pakeitimui	
vietoje	studentų	atstovo	G.	Graževičiaus	į	komisiją	įtraukti	
studentų	atstovą	Jokūbą	Viskauską.

2.	Pritarti	Senato	nutarimų	vykdymo	kontrolės	darbo	grupės	
sudėties	pakeitimui	vietoje	studentų	atstovo	Petro	Purlio	 į	
darbo	grupę	įtraukti	studentų	atstovą	Andrių	Uždanavičių.

7.	 SVARSTYTA.	Senato	2013–2014	studijų	metų	darbo	plano	
tvirtinimas.

	 N u t a r t a 	(nutarimas	Nr.	S-2013-6-4).	Vadovaujantis	Sta
tuto	8	str.	2	d.	ir	atsižvelgiant	į	Vilniaus	universiteto	Senato	
komisijos	2013	m.	spalio	24	d.	nutarimą	Nr.	SK-2013-12-5,	
patvirtinti	Senato	2013–2014	studijų	metų	darbo	planą	(pri
dedamas).
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PATVIRTINTA 
Vilniaus universiteto Senato

2013 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. S-2013-6-4

VILNIAUS UNIVERSITETO SENATO 2013–2014 STUDIJŲ METŲ 
DARBO PLANAS 

2013 metai
Rugsėjo 2 d. 1.	Naujųjų	mokslo	metų	pradžios	šventės	„Initium semestri“	renginiai
Spalio 15 d. 1.	Iškilmingas	Vilniaus	universiteto	garbės	daktarų	inauguracijos	posėdis	Šv.	Jonų	bažnyčioje
Lapkričio 5 d. 1.	Doktorantūros	studijos	Vilniaus	universitete:	tarptautinės	ekspertizės	rezultatai	ir	aktualiausios	

dabarties	problemos
Mokslo reikalų prorektorius prof. E. Butkus

2.	Dėl	Vilniaus	universiteto	statuto
Strateginių reikalų prorektorius dr. J. Galginaitis

3. Vilniaus	universiteto	Senato	2013–2014	studijų	metų	darbo	plano	tvirtinimas
Senato pirmininkas prof. D. Kaunas

4.	Vilniaus	universiteto	Senato	komisijų	ir	darbo	grupių	sudėties	pakeitimų	tvirtinimas
Senato pirmininkas prof. D. Kaunas

5.	Atnaujintos	Emeritūros	komisijos	sudėties	tvirtinimas
Laikinai einantis rektoriaus pareigas prof. J. Banys

Lapkričio 26 d. 1.	Vilniaus	universiteto	profesoriaus	emerito	vardų	teikimas
L. e. rektoriaus pareigas prof. J. Banys

2.	Studentų	priėmimo	į	Vilniaus	universiteto	bakalauro	ir	magistro	studijų	programas	2013	metais	
analizė
Akademinių reikalų prorektorius dr. K. Dubnikas,
Studijų direkcijos direktorė J. Bortkevič

Gruodžio 17 d. 1.	Vilniaus	universiteto	profesoriaus	ir	docento	pedagoginių	vardų	teikimas 
Mokslo reikalų prorektorius prof. E. Butkus,
kamieninių padalinių vadovai

2.	Dėl	Vilniaus	universiteto	ilgalaikių	mokslinių	tyrimų	ir	eksperimentinės	(socialinės,	kultūrinės)	
plėtros	programų
Mokslo reikalų prorektorius prof. E. Butkus,
Mokslo ir inovacijų direkcijos direktorė V. Lapinskaitė

Gruodžio 19 d. 2013-ųjų	metų	palydos	Vilniaus	universitete	

 
2014 metai

Sausio 28 d. 1.	Vilniaus	universiteto	2014-ųjų	metų	metinių	pajamų	ir	išlaidų	sąmatų	bei	jų	įgyvendinimo	plano	
tvirtinimas
Administracinių reikalų prorektorius dr. A. Pikturna 

2.	Mokymosi	visą	gyvenimą	(MVG)	koncepcijos	įgyvendinimas	Vilniaus	universitete	
Akademinių reikalų prorektorius dr. K. Dubnikas,
Studijų direkcijos direktorė J. Bortkevič
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Vasario 25 d. 1.	Vilniaus	universiteto	tarptautinės	ekspertizės	svarbiausi	rezultatai
Strateginių reikalų prorektorius dr. J. Galginaitis

2.	Vilniaus	universitetas	studentų	akimis
Vilniaus universiteto Studentų atstovybės prezidentė I. Kalpakovaitė 

Kovo 25 d. 1.	Vilniaus	universiteto	rektoriaus	2013	metų	ataskaitos	svarstymas	ir	tvirtinimas
L. e. rektoriaus pareigas prof. J. Banys

2.	Vilniaus	universiteto	2013-ųjų	metų	fnansinės	ataskaitos	tvirtinimas
Administracinių reikalų prorektorius dr. A. Pikturna 

Balandžio 29 d. 1.	eLABa	institucinė	talpykla	ir	atviros	prieigos	realizavimo	galimybės	Vilniaus	universitete
Bibliotekos generalinė direktorė I. Krivienė

2.	Vilniaus	universiteto	mokslinės	veiklos	nuostatų	tvirtinimas
Mokslo reikalų prorektorius prof. E. Butkus,
Mokslo ir inovacijų direkcijos direktorė V. Lapinskaitė

Gegužės 27 d. 1.	Informacinių	technologijų	infrastruktūros	konsolidacija	Vilniaus	universitete.
Informacinių technologijų taikymo centro direktorius M. Jurgutis

2.	Vyresnių	nei	65	metų	Vilniaus	universiteto	dėstytojų	ir	mokslo	darbuotojų	darbo	sutarčių	pratęsimas
L. e. rektoriaus pareigas prof. J. Banys

3.	Išrinktų	katedrų	ir	joms	prilygintų	padalinių	vadovų	tvirtinimas
L. e. rektoriaus pareigas prof. J. Banys

Birželio 27 d. 1.	2013–2014	studijų	metų	pabaigos	šventės	„Finis semestri“	renginiai

Pastaba:	Šis	Senato	darbo	planas	gali	būti	papildomas	naujomis	temomis,	susijusiomis	su	Vilniaus	universiteto	naujojo	Statuto	
reikalavimų	įgyvendinimu.	Taip	pat	gali	būti	koreguojamos	planuojamų	posėdžių	ir	renginių	datos.

2013	m.	lapkričio	15	d.	15	val.	Vilniaus	universiteto	Istorijos	
fakulteto	30	auditorijoje	(Universiteto	g.	7,	LT-01513	Vilnius)	
AURELIJUS GIEDA	gins	disertaciją	„Istoriografija ir visuo-
menė: istorika, istoriko profesijos ir istorinės kultūros as-
pektai Lietuvoje 1904–1940 m.“ humanitarinių	mokslų	srities	
istorijos	krypties	daktaro laipsniui	gauti.	

Istorijos mokslo tarybos sudėtis:
prof.	 dr.	 Rimvydas	 Petrauskas	 –	 tarybos	 pirmininkas	 (Vil

niaus	universitetas,	humanitariniai	mokslai,	istorija	–	05H);
prof.	dr.	Alfredas	Bumblauskas	 (Vilniaus	universitetas,	hu

manitariniai	mokslai,	istorija		–	05H);
doc.	dr.	Vigmantas	Butkus	(Lietuvių	literatūros	ir	tautosakos	

institutas,	humanitariniai	mokslai,	filologija	–	04H);
doc.	dr.	Rimantas	Miknys	(Lietuvos	istorijos	institutas,	hu

manitariniai	mokslai,	istorija	–	05H);
doc.	dr.	Nerijus	Šepetys	(Vilniaus	universitetas,	humanitari

niai	mokslai,	istorija	–	05H).
Oponentai:
prof.	habil.	dr.	Zenonas	Norkus	(Vilniaus	universitetas,	soci

aliniai	mokslai,	sociologija	–	05	S);
habil.	dr.	Alvydas	Nikžentaitis	(Lietuvos	istorijos	institutas,	

humanitariniai	mokslai,	istorija	–	05	H).
Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	bibliote

koje.	

2013	m.	lapkričio	19	d.	13	val.	Vilniaus	universiteto	Matema
tikos	ir	informatikos	instituto	203	auditorijoje	(Akademijos	g.	4,	
LT-08663	Vilnius)	GRAŽINA PYŽ	gins	disertaciją „Lietuviškų 
fonemų dinaminių modelių analizė ir sintezė“	 technologijos	
mokslų	srities	informatikos		inžinerijos	krypties	daktaro laipsniui	
gauti.	

Informatikos inžinerijos mokslo tarybos sudėtis:
prof.	habil.	dr.	Gintautas	Dzemyda	–	tarybos	pirmininkas	(Vil

niaus	universitetas,	technologijos	mokslai,	informatikos	inžineri
ja	–	07T);

prof.	habil.	dr.	Juozas	Augutis	(Vytauto	Didžiojo	universitetas,	
fiziniai	mokslai,	informatika	–	09P);

prof.	 habil.	 dr.	Antanas	 Čenys	 (Vilniaus	 Gedimino	 technikos	
universitetas,	technologijos	mokslai,	informatikos	inžinerija	–	07T);

prof.	dr.	Robertas	Damaševičius	(Kauno	technologijos	univer
sitetas,	technologijos	mokslai,	informatikos	inžinerija	–	07T);

prof.	habil.	dr.	Kazys	Kazlauskas	(Vilniaus	universitetas,	fizi
niai	mokslai,	informatika	–	09P).

Oponentai:
prof.	dr.	Eduardas	Bareiša	(Kauno	technologijos	universitetas,	

technologijos	mokslai,	informatikos	inžinerija	–	07T);
doc.	dr.	Olga	Kurasova	(Vilniaus	universitetas,	fiziniai	moks

lai,	informatika	–	09P).	
Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	ir	Vilniaus	

universiteto	Matematikos	ir	informatikos	instituto	bibliotekose.
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2013	m.	lapkričio	29	d.	15	val.	Vilniaus	universiteto	Fizikos	
fakulteto	212	auditorijoje	(Saulėtekio	al.	9,	III	rūmai,	LT-10222	
Vilnius)	DARIUS DOBROVOLSKAS	gins	disertaciją	„Krūvi-
ninkų dinamikos InGaN tyrimas liuminescencijos su erdvine 
skyra metodais“	fizinių	mokslų	srities	fizikos	krypties	daktaro 
laipsniui	gauti.

Fizikos mokslo tarybos sudėtis:
prof.	habil.	dr.	Juozas	Vidmantis	Vaitkus	–	tarybos	pirminin

kas	(Vilniaus	universitetas,	fiziniai	mokslai,	fizika	–	02P,	puslai
dininkių	fizika	–	P265);

prof.		habil.	dr.	Kęstutis	Jarašiūnas	(Vilniaus	universitetas,	fi
ziniai	mokslai,	fizika	–	02P,	puslaidininkių	fizika	–	P265);

prof.	 dr.	 Šarūnas	 Meškinis	 (Kauno	 technologijos	 	 univer
sitetas,	 fiziniai	 mokslai,	 fizika	 –	 02P,	 kondensuotos	 medžia
gos	–	P260);

prof.	 dr.	Vincas	Tamošiūnas	 (Vilniaus	 universitetas,	 fiziniai	
mokslai,	fizika	–	02P,	puslaidininkių	fizika	–	P265);

prof.	 habil.	 dr.	 Sigitas	 Tamulevičius	 (Kauno	 technologijos		
universitetas,	 fiziniai	mokslai,	 fizika	 –	 02P,	 kondensuotos	me
džiagos	–	P260).

Oponentai:
prof.	 habil.	 dr.	 Rimantas	 Vaišnoras	 (Lietuvos	 edukologijos	

universitetas,	 fiziniai	mokslai,	 fizika	 –	 02P,	 kondensuotos	me
džiagos	–	P260);

prof.	habil.	dr.	Artūras	Žukauskas	(Vilniaus	universitetas,	fizi
niai	mokslai,	fizika	–	02	P,	puslaidininkių	fizika	–	P265).

Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	 ir	Fizinių	
ir	 technologijos	mokslų	 centro	Puslaidininkių	fizikos	 	 instituto	
bibliotekose.

2013	m.	 lapkričio	22	d.	15	val.	Vilniaus	universiteto	Fizikos	
fakulteto	 katedros	 510	 auditorijoje	 (Saulėtekio	 al.	 9,	 III	 rūmai,	
LT-10222	Vilnius)	VYTAUTAS BALEVIČIUS gins	disertaciją	
„Kvantinis koherentiškumas molekulių sužadinimo energijos 
pernašos ir relaksacijos vyksmuose“	fizinių	mokslų	srities	fizi
kos	krypties	daktaro	laipsniui	gauti.

Fizikos mokslo tarybos sudėtis:
doc.	dr.	Gediminas	Trinkūnas	–	 tarybos	pirmininkas	(Fizinių	

ir	technologijos	mokslų	centras,	fiziniai	mokslai,	fizika	–	02P);
prof.	habil.	dr.	Antanas	Čenys	 (Vilniaus	Gedimino	 technikos	

universitetas,	fiziniai	mokslai,	fizika	–	02P);
prof.	 habil.	 dr.	Vidmantas	Gulbinas	 (Fizinių	 ir	 technologijos	

mokslų	centras,	fiziniai	mokslai,	fizika	–	02P);
dr.	Vytautas	Karpus	(Fizinių	ir	 technologijos	mokslų	centras,	

fiziniai	mokslai,	fizika	–	02P);
prof.	dr.	Rimantas	Vaišnoras	(Lietuvos	edukologijos	universi

tetas,	fiziniai	mokslai,	fizika	–	02P).
Oponentai:
prof.	dr.	Egidijus	Anisimovas	 (Vilniaus	universitetas,	fiziniai	

mokslai,	fizika	–	02P);
prof.	habil.	dr.	Eugenijus	Šatkovskis	(Vilniaus	Gedimino	tech

nikos	universitetas,	fiziniai	mokslai,	fizika	–	02P).
Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	ir	Fizinių	ir	

technologijos	mokslų	centro	Fizikos	instituto	bibliotekose.

2013	m.	 lapkričio	 27	 d.	 14	 val.	Vilniaus	 universiteto	 Filo
logijos	 fakulteto	K.	Donelaičio	 auditorijoje	 (Universiteto	 g.	 5,	
LT-01513	Vilnius)	DEIMANTAS VALANČIŪNAS	gins	diser
taciją	 „Tapatybės konstravimas Britanijos ir Indijos kine: 
pokolonijinis aspektas“	humanitarinių		mokslų	srities	filologi
jos	krypties	daktaro	laipsniui	gauti.	

Filologijos mokslo tarybos sudėtis:
doc.	 dr.	Audinga	 Peluritytė-Tikuišienė	 –	 tarybos	 pirminin

kė	 (Vilniaus	 universitetas,	 humanitariniai	mokslai,	 filologija	 –	
04H);

prof.	dr.	Audrius	Beinorius	(Vilniaus	universitetas,	humanita
riniai	mokslai,	filosofija	–	01H);

prof.	dr.	Almantas	Samalavičius	(Vilniaus	Gedimino	techni
kos	universitetas,	humanitariniai	mokslai,	menotyra	–	03H);

prof.	dr.	Jadvyga	Bajarūnienė	(Vilniaus	universitetas,	huma
nitariniai	mokslai,	filologija	–	04H);

prof.	dr.	 Ingrida	Žindžiuvienė	(Vytauto	Didžiojo	universite
tas,	humanitariniai	mokslai,	filologija	–	04H).

Oponentai:
doc.	dr.	Valdas	Jaskūnas	(Vilniaus	universitetas,	humanitari

niai	mokslai,	menotyra	–	03H);
doc.	dr.	Irena	Ragaišienė	(Vytauto	Didžiojo	universitetas,	hu

manitariniai	mokslai,	filologija	–	04H).
Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	biblioteko

je.

2013	m.	lapkričio	22	d.	14	val.	Vilniaus	universiteto	Teisės	
fakulteto	302	auditorijoje	(Saulėtekio	al.	9,	LT-10222	Vilnius)	
PAULIUS VERŠEKYS	 gins	 disertaciją	 „Vertinamieji nusi-
kalstamos veikos sudėties požymiai“	socialinių	mokslų	srities	
teisės	krypties	daktaro	laipsniui	gauti.

Teisės krypties tarybos sudėtis:
prof.	 dr.	 Jonas	 Prapiestis	 –	 tarybos	 pirmininkas	 (Vilniaus	

universitetas,	socialiniai	mokslai,	teisė	–	01S);
prof.	 habil.	 dr.	Vytautas	Nekrošius	 (Vilniaus	 universitetas,	

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

cialiniai	mokslai,	teisė	–	01S);
prof.	dr.	Olegas	Fedosiukas	(Mykolo	Romerio	universitetas,	

socialiniai	mokslai,	teisė	–	01S);
prof.	dr.	Raimundas	Jurka	 (Mykolo	Romerio	universitetas,	

socialiniai	mokslai,	teisė	–	01S).
Oponentai:
prof.	 habil.	 dr.	 Gintaras	 Švedas	 (Vilniaus	 universitetas,	

socia	liniai	mokslai,	teisė	–	01S);
prof.	dr.	Aurelijus	Gutauskas	(Mykolo	Romerio	universite

tas,	socialiniai	mokslai,	teisė	–	01S).
Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	bibliote

koje.
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2013	 m.	 lapkričio	 29	 d.	 14	 val.	 Geologijos	 ir	 geografijos	
instituto	 aktų	 salėje	 (T.	 Ševčenkos	 g.	 13,	 LT-03223	 Vilnius)	 
JOLITA EIDIKONIENĖ	gins	disertaciją	„Poilsiautojų sklaida 
jūros krante“ fizinių	mokslų	srities	fizinės	geografijos	krypties	
daktaro laipsniui	gauti.

Fizinės geografijos tarybos sudėtis:
prof.	dr.	Arūnas	Bukantis	–	tarybos	pirmininkas	(Vilniaus	uni

versitetas,	fiziniai	mokslai,	fizinė	geografija	–	06P);
prof.	 dr.	 Egidijus	 Rimkus	 (Vilniaus	 universitetas,	 fiziniai	

mokslai,	fizinė	geografija	–	06P);
dr.	Julius	Taminskas	(Gamtos	tyrimų	centro	Geologijos	ir	geo

grafijos	institutas,	fiziniai	mokslai,	fizinė	geografija	–	06P);
dr.	Gintaras	Ribokas	(Lietuvos	socialinių	tyrimų	centro	Socio

logijos	institutas,	socialiniai	mokslai,	sociologija	–	05S);
doc.	 dr.	 Jūratė	 Kriaučiūnienė	 (Lietuvos	 energetikos	 institu

tas,	 technologijos	 mokslai,	 aplinkos	 inžinerija	 ir	 kraštotvarka	 –	 
04T).	

Oponentai:
doc.	 dr.	 Donatas	 Pupienis	 (Vilniaus	 universitetas,	 fiziniai	

mokslai,	fizinė	geografija	–	06P);
dr.	Edikas	Kriaučiūnas	(Lietuvos	socialinių	tyrimų	centro	So

ciologijos	institutas,	socialiniai	mokslai,	sociologija	–	05S).
Disertaciją	 galima	peržiūrėti	Vilniaus	 universiteto	 ir	Gamtos	

tyrimų	centro	bibliotekose.	

2013	m.	gruodžio	4	d.	14	val.	Vilniaus	universiteto	Medici
nos	 fakulteto	 Didžiojoje	 auditorijoje	 (M.	 K.	 Čiurlionio	 g.	 21,	
LT-003101	Vilnius)	INDRĖ BŪTIENĖ	gins	disertaciją	„Maisto 
alergija Lietuvos naujagimių kohortoje“	biomedicinos	mokslų	
srities	medicinos	krypties	daktaro laipsniui	gauti.	

Medicinos mokslo tarybos sudėtis:
prof.	 habil.	 dr.	Vytautas	Usonis	 –	 tarybos	 pirmininkas	 (Vil

niaus	universitetas,	biomedicinos	mokslai,	medicina	–	06B);
prof.	dr.	Regina	Ėmužytė	(Vilniaus	universitetas,	biomedici

nos	mokslai,	medicina	–	06B);
prof.	habil.	dr.	Arvydas	Ambrozaitis	 (Vilniaus	universitetas,	

biomedicinos	mokslai,	medicina	–	06B);
prof.	dr.	Artūras	Razbadauskas	(Klaipėdos	universitetas,	bio

medicinos	mokslai,	medicina	–	06B);
prof.	habil.	dr.	Vytas	Antanas	Tamošiūnas	(Valstybinio	moks

linių	tyrimų	instituto	Inovatyvios	medicinos	centras,	biomedici
nos	mokslai,	biologija	–	01B).

Oponentai:
dr.	Audronė	Eidukaitė	(Valstybinio	mokslinių	tyrimų	institu

to	Inovatyvios	medicinos	centras,	biomedicinos	mokslai,	medi
cina	–	06B);

prof.	dr.	Dainius	Characiejus	(Vilniaus	universitetas,	biomedi
cinos	mokslai,	medicina	–	06B).

Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	biblioteko
je.	

2013	m.	 lapkričio	 29	 d.	 14	 val.	Vilniaus	 universiteto	Me
dicinos	 fakulteto	 Didžiojoje	 auditorijoje	 (M.	 K.	 Čiurlionio	 
g.	21,	LT-03101	Vilnius)	VLADAS SNIEČKUS	gins	disertaci
ją	„Vaikų smurtas prieš vaikus“	biomedicinos	mokslų	srities	
medicinos	krypties	daktaro laipsniui	gauti.	

Medicinos mokslo tarybos sudėtis:
prof.	 dr.	 Janina	Tutkuvienė	 –	 tarybos	 pirmininkė	 (Vilniaus	

universitetas,	biomedicinos	mokslai,	medicina	–	06B);
prof.	dr.	Virgilijus	Beiša	(Vilniaus	universitetas,	biomedici

nos	mokslai,	medicina	–	06B);
prof.	dr.	Irena	Zaleskienė	(Lietuvos	edukologijos	universite

tas,	socialiniai	mokslai,	edukologija	–	07S);
prof.	habil.	dr.	Viktoras	Justickis	(Mykolo	Romerio	universi

tetas,	socialiniai	mokslai,	teisė	–	01S);
prof.	dr.	Dainius	Characiejus	(Vilniaus	universitetas,	biome

dicinos	mokslai,	medicina	–	06B).
Oponentai:
prof.	habil.	dr.	Rūta	Dubakienė	(Vilniaus	universitetas,	bio-

medicinos	mokslai,	medicina	–	06B);
doc.	dr.	Renaldas	Čiužas	(Lietuvos	edukologijos	universite

tas,	socialiniai	mokslai,	edukologija	–	07S).
Disertaciją	 galima	 peržiūrėti	Vilniaus	 universiteto	 bibliote

koje.	

2013	m.	gruodžio	5	d.	11	val.	Vilniaus	universiteto	Bio
technologijos	 instituto	 konferencijų	 salėje	 (V.	A.	 Graičiūno 
	g.	8,	LT-02241	Vilnius)	MIGLĖ TOMKUVIENĖ	gins	di
sertaciją	„RNR ir DNR specifinis žymėjimas panaudojant 
metiltransferazes“ fizinių		mokslų	srities	biochemijos	kryp
ties	daktaro laipsniui	gauti.

Biochemijos tarybos sudėtis:
prof.	dr.	Virginijus	Šikšnys	–	tarybos	pirmininkas	(Vilniaus	

universitetas,	fiziniai	mokslai,	biochemija	–	04P);
prof.	 dr.	Vilmantė	 Borutaitė	 (Lietuvos	 sveikatos	 mokslų	

universitetas,	fiziniai	mokslai,	biochemija	–	04P);
dr.	Sonata	Jarmalaitė	(Vilniaus	universitetas,	biomedicinos	

mokslai,	biologija	–	01B);
dr.	 Giedrė	 Tamulaitienė	 (Vilniaus	 universitetas,	 fiziniai	

mokslai,	biochemija	–	04P);
dr.	Arūnas	Lagunavičius	 (UAB	Thermo	Fisher	Scientific	

Baltics,	fiziniai	mokslai,	biochemija	–	04P).
Oponentai:
dr.	 Jaunius	 Urbonavičius	 (Vilniaus	 universitetas,	 fiziniai	

mokslai,	biochemija	–	04P);
dr.	Kęstutis	Sužiedėlis	(Vilniaus	universiteto	Onkologijos	

institutas,	fiziniai	mokslai,	biochemija	–	04P).
Disertaciją	 galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	 ir	Vil

niaus	universiteto	Biotechnologijos	instituto	bibliotekose.
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2013	m.	gruodžio	18	d.	15	val.	Fizinių	ir	technologijos	moks
lų	centro	Puslaidininkių	fizikos	instituto	posėdžių	salėje	(Goš
tauto	g.	 11,	LT-01108	 	Vilnius)	DOMANTAS PECKUS	 gins	
disertaciją	„Ultrasparti eksitonų ir krūvininkų dinamika na-
nostrukturizuotuose molekulių sluoksniuose“	fizinių		mokslų	
srities	fizikos	krypties	daktaro	laipsniui	gauti.

Fizikos mokslo tarybos sudėtis:
prof.	habil.	dr.	Leonas	Valkūnas	–	tarybos	pirmininkas	(Fi

zinių	ir	technologijos	mokslų	centras,	fiziniai	mokslai,	fizika	–	
02P);

doc.	dr.	Mikas	Vengris	(Vilniaus	universitetas,	fiziniai	moks
lai,	fizika	–	02P);

prof.	 habil.	 dr.	 Jurgis	 Babonas	 (Fizinių	 ir	 technologijos	
mokslų	centras,	fiziniai	mokslai,	fizika	–	02P);

prof.	dr.	Saulius	Grigalevičius	(Kauno	technologijos	univer
sitetas,	fiziniai	mokslai,	chemija	–	03P);

prof.	 habil.	 dr.	Rimantas	Vaišnoras	 (Lietuvos	 edukologijos	
universitetas,	fiziniai	mokslai,	fizika	–	02P).

Oponentai:
dr.	Karolis	Kazlauskas	(Vilniaus	universitetas,	fiziniai	moks

lai,	fizika	–	02P);
prof.	 habil.	 dr.	 Sigitas	 Tamulevičius	 (Kauno	 technologijos	

universitetas,	fiziniai	mokslai,	fizika	–	02P).
Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	ir	Fizinių	

ir	technologijos	mokslų	centro	bibliotekose.

2013	m.	gruodžio	6	d.	14	val.	Vilniaus	universiteto	Filoso
fijos	fakulteto	201	auditorijoje	(Universiteto	g.	9/1,	LT-01513	
Vilnius)	MONIKA SKERYTĖ-KAZLAUSKIENĖ	 gins	 di
sertaciją	„Mokymosi sutrikimų turinčių paauglių emociniai 
sunkumai ir jų kaita: individualūs ir tarpasmeniniai veiks-
niai“	 socialinių	mokslų	 srities	 psichologijos	 krypties	 daktaro 
laipsniui	gauti.	

Psichologijos tarybos sudėtis:
prof.	habil.	dr.	Danutė	Gailienė	–	tarybos	pirmininkė	(Vil

niaus	universitetas,	socialiniai	mokslai,	psichologija	–	06S);
prof.	dr.	Albinas	Bagdonas	(Vilniaus	universitetas,	sociali

niai	mokslai,	psichologija	–	06S);
prof.	dr.	Nida	Žemaitienė	(Lietuvos	sveikatos	mokslų	uni

versitetas,	socialiniai	mokslai,	psichologija	–	06S);
doc.	dr.	Dalia	Nasvytienė	(Lietuvos	edukologijos	universi

tetas,	socialiniai	mokslai,	psichologija	–	06S);
doc.	dr.	Rūta	Sargautytė	(Vilniaus	universitetas,	socialiniai	

mokslai,	psichologija	–	06S).
Oponentai:
doc.	dr.	Rasa	Bieliauskaitė	(Vilniaus	universitetas,	sociali

niai	mokslai,	psichologija	–	06S);
doc.	dr.	Algirdas	Ališauskas	(Šiaulių	universitetas,	sociali

niai	mokslai,	psichologija	–	06S).
Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	bibliote

koje.

2013	m.	gruodžio	6	d.	14	val.	Vilniaus	universiteto	Teisės	
fakulteto	302	auditorijoje	(Saulėtekio	al.	9,	LT-10222	Vilnius)	
INGA DAUKŠAITĖ	 gins	disertaciją	 „Baudžiamoji atsako-
mybė už neteisėtą abortą ir privertimą jį darytis“	socialinių		
mokslų	srities	teisės	krypties	daktaro	laipsniui	gauti.

Teisės tarybos sudėtis:
prof.	habil.	dr.	Gintaras	Švedas	–	tarybos	pirmininkas	(Vil

niaus	universitetas,	socialiniai	mokslai,	teisė	–	01S);
prof.	dr.	Toma	Birmontienė	(Mykolo	Romerio	universitetas,	

socialiniai	mokslai,	teisė	–	01S);
prof.	dr.	Tomas	Davulis	 (Vilniaus	universitetas,	socialiniai	

mokslai,	teisė	–	01S),
doc.	 dr.	 Gintaras	 Goda	 (Vilniaus	 universitetas,	 socialiniai	

mokslai,	teisė	–	01S);
prof.	dr.	Aurelijus	Gutauskas	(Mykolo	Romerio	universite

tas,	socialiniai	mokslai,	teisė	–	01S).
Oponentai:
prof.	dr.	Olegas	Fedosiukas	(Mykolo	Romerio	universitetas,	

socialiniai	mokslai,	teisė	–	01S);
prof.	dr.	Jonas	Prapiestis	(Vilniaus	universitetas,	socialiniai	

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

koje.

2013	m.	gruodžio	6	d.	14	val.	Vilniaus	universiteto	Filologi
jos	fakulteto	Germanistikos	studijų	kabinete	(Universiteto	g.	5,	
LT-01513	Vilnius)	SKAISTĖ VOLUNGEVIČIENĖ gins	diser
taciją	„Kolokacijų vertimo problemos: gretinamoji vokiečių–
lietuvių kalbų studija“ humanitarinių	mokslų	srities	filologijos	
krypties	daktaro laipsniui	gauti.	

Filologijos mokslo tarybos sudėtis:
prof.	habil.	dr.	Evalda	Jakaitienė	–	tarybos	pirmininkė	(Vil

niaus	universitetas,	humanitariniai	mokslai,	filologija	–	04H);
prof.	dr.	Ernesta	Račienė	(Vilniaus	Gedimino	technikos	uni

versitetas,	humanitariniai	mokslai,	filologija	–	04H);
doc.	dr.	Nijolė	Maskaliūnienė	(Vilniaus	universitetas,	huma

nitariniai	mokslai,	filologija	–	04H);
doc.	dr.	Erika	Rimkutė	 (Vytauto	Didžiojo	universitetas,	hu

manitariniai	mokslai,	filologija	–	04H);
dr.	Vilma	Zubaitienė	 (Vilniaus	 universitetas,	 humanitariniai	

mokslai,	filologija	–	04H).
Oponentai:
prof.	habil.	dr.	Regina	Koženiauskienė	(Vilniaus	universite

tas,	humanitariniai	mokslai,	filologija	–	04H);
prof.	dr.	Aurelija	Leonavičienė	(Kauno	technologijos	univer

sitetas,	humanitariniai	mokslai,	filologija	–	04H).
Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	biblioteko

je.
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2013	m.	gruodžio	13	d.	10	val.	Vilniaus	universiteto	Komu
nikacijos	fakulteto	Audronės	Glosienės	auditorijoje	(Saulėtekio	
al.	9,	 II	 rūmai,	LT-10222	Vilnius)	SIMONA PETRAITYTĖ 
gins	disertaciją	„Lietuvos akademinių bibliotekų vaidmenų 
konstravimas (diskurso analizė)“	 socialinių	 mokslų	 srities	
komunikacijos	ir	informacijos	krypties	daktaro laipsniui	gauti.

Komunikacijos ir informacijos mokslo tarybos sudėtis:
doc.	 dr.	 Rimvydas	 Laužikas	 –	 tarybos	 pirmininkas	 (Vil

niaus	universitetas,	socialiniai	mokslai,	komunikacija	ir	infor
macija	–	08S);

prof.	dr.	Zenona	Ona	Atkočiūnienė	(Vilniaus	universitetas,	
socialiniai	mokslai,	komunikacija	ir	informacija	–	08S);

prof.	 dr.	 Renaldas	Gudauskas	 (Lietuvos	 nacionalinė	Mar
tyno	Mažvydo	biblioteka,	socialiniai	mokslai,	komunikacija	ir	
informacija	–	08S);

prof.	dr.	Arvydas	Pacevičius		(Vilniaus	universitetas,	socia
liniai	mokslai,	komunikacija	ir	informacija	–	08S);

doc.	 dr.	 Regina	 Varnienė-Janssen	 (Lietuvos	 nacionalinė	
Martyno	Mažvydo	biblioteka,	 socialiniai	mokslai,	komunika
cija	ir	informacija	–	08S).

Oponentai:
doc.	dr.	Marija	Prokopčik	(Vilniaus	universitetas,	socialiniai	

mokslai,	komunikacija	ir	informacija	–	08S);
doc.	dr.	Audronė	Telešienė		(Kauno	technologijos	universi

tetas,	socialiniai	mokslai,	sociologija	–	05S).
Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	bibliote

koje

2013	m.	gruodžio	10	d.	11	val.	Vilniaus	universiteto	Kauno	
humanitarinio	fakulteto	10	auditorijoje	(Muitinės	g.	8,	Kaunas)	
AGNĖ RAMANAUSKAITĖ	 gins	 disertaciją	 „Intelektinio 
kapitalo įvertinimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose 
modelis“	 socialinių	mokslų	 srities	ekonomikos	krypties	dak
taro laipsniui	gauti.	

Ekonomikos tarybos sudėtis:
prof.	habil.	dr.	Vaclovas	Lakis	–	tarybos	pirmininkas	(Vil

niaus	universitetas,	socialiniai	mokslai,	ekonomika	–	04S);
prof.	 habil.	 Dalia	 Štreimikienė	 (Vilniaus	 universitetas,	

socia	liniai	mokslai,	ekonomika	–	04);
prof.	dr.	Violeta	Pukelienė	(Vytauto	Didžiojo	universitetas,	

socialiniai	mokslai,	ekonomika	–	04S);
prof.	dr.	Danutė	Zinkevičienė	(Aleksandro	Stulginskio	uni

versitetas,	socialiniai	mokslai,	ekonomika	–	04S);
doc.	dr.	Gailutė	Gipienė	(Vilniaus	universitetas,	socialiniai	

mokslai,	ekonomika	—	04S).
Oponentai:
prof.	 habil.	 dr.	 Jonas	Mackevičius	 (Vilniaus	 universitetas,	

socialiniai	mokslai,	ekonomika	—	04S);
prof.	dr.	Astrida	Slavickienė	 (Aleksandro	Stulginskio	uni

versitetas,	socialiniai	mokslai,	ekonomika	–	04S).
Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	bibliote

koje.

2013	m.	gruodžio	13	d.	14	val.	Vilniaus	universiteto	Astrono
mijos	observatorijoje	(M.	K.	Čiurlionio	g.	29,	LT-03100	Vilnius)	
VIDAS DOBROVOLSKAS	 gins	 disertaciją	 „Konvekcijos ir 
nepusiausvirosios spinduliuotės pernašos efektai žvaigždžių 
atmosferose“	 fizinių	 mokslų	 srities	 fizikos	 krypties	 daktaro 
laipsniui	gauti.	

Fizikos mokslo tarybos sudėtis:
prof.	 dr.	Vladas	Vansevičius	 –	 tarybos	 pirmininkas	 (Fizinių	

ir	technologijos	mokslų	centras,	fiziniai	mokslai,	fizika	–	02P);
dr.	Donatas	Narbutis	(Fizinių	ir	technologijos	mokslų	centras,	

fiziniai	mokslai,	fizika	–	02P);
dr.	Kastytis	Zubovas	(Fizinių	ir	technologijos	mokslų	centras,	

fiziniai	mokslai,	fizika	–	02P);
prof.	dr.	Paulius	Miškinis	(Vilniaus	Gedimino	technikos	uni

versitetas,	fiziniai	mokslai,	fizika	–	02P);
prof.	dr.	Aloyzas	Girgždys	(Vilniaus	Gedimino	technikos	uni

versitetas,	fiziniai	mokslai,	fizika	–	02P).
Oponentai:
habil.	dr.	Gražina	Tautvaišienė	(Vilniaus	universitetas,	fiziniai	

mokslai,	fizika	–	02P);
habil.	dr.	Lyudmila	Mashonkina	(Rusijos	mokslų	akademijos	

Astronomijos	institutas,	fiziniai	mokslai,	fizika	–	02P).
Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	ir	Fizinių	ir	

technologijos	mokslų	centro	Fizikos	instituto	bibliotekose.	

2013	m.	gruodžio	11	d.	14	val.	Vilniaus	universiteto	Medi
cinos	fakulteto	Didžiojoje	auditorijoje	(M.	K.	Čiurlionio	g.	21,	
LT-03101	Vilnius)	RASA STUNDŽIENĖ	gins	disertaciją	„Kū-
dikių ir antrų metų vaikų mitybos būklė Vilniaus mieste ir ją 
lemiantys veiksniai“	 biomedicinos	mokslų	 srities	 visuomenės	
sveikatos	krypties	daktaro laipsniui	gauti.	

Visuomenės sveikatos mokslo tarybos sudėtis:
prof.	 habil.	 dr.	Algirdas	 Juozulynas	 –	 tarybos	 pirmininkas	

(Vilniaus	universitetas,	biomedicinos	mokslai,	visuomenės	svei
kata	–	09B);

prof.	 habil.	 dr.	 Abdonas	 Tamošiūnas	 (Lietuvos	 sveikatos	
mokslų	 universitetas,	 biomedicinos	mokslai,	 visuomenės	 svei
kata	–	09B);

doc.	dr.	Eugenijus	Gefenas	(Vilniaus	universitetas,	biomedi
cinos	mokslai,	medicina	–	06B);

dr.	 Rolanda	Valintėlienė	 (Higienos	 institutas,	 biomedicinos	
mokslai,	visuomenės	sveikata	–	09B);

prof.	dr.	Janina	Didžiapetrienė	(Vilniaus	universitetas,	biome
dicinos	mokslai,	medicina	–	06B).

Oponentai:
doc.	 dr.	 Ričardas	 Radišauskas	 (Lietuvos	 sveikatos	 mokslų	

universitetas,	 biomedicinos	 mokslai,	 visuomenės	 sveikata	 –	
09B);

prof.	dr.	Regina	Ėmužytė	(Vilniaus	universitetas,	biomedici
nos	mokslai,	medicina	–	06B).

Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	biblioteko
je.	
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2013	m.	gruodžio	19	d.	10	val.	Vilniaus	universiteto	Matema
tikos	ir	informatikos	fakulteto	Skaitmeninių	tyrimų	centre,	Vaiz
do	konferencijų	auditorijoje	(Šaltinių	g.	1A,	LT-10222	Vilnius)	
VYTAUTAS AŠERIS	 gins	 disertaciją „Tarpines medžiagas 
naudojančių biojutiklių kompiuterinis modeliavimas“	fizinių	
mokslų	srities	informatikos		krypties	daktaro	laipsniui	gauti.	

Informatikos mokslo tarybos sudėtis:
prof.	 habil.	 dr.	 Feliksas	 Ivanauskas	 –	 tarybos	 pirmininkas	

(Vilniaus	universitetas,	fiziniai	mokslai,	informatika	–	09P);
prof.	habil.	dr.	Valdas	Laurinavičius	 (Vilniaus	universitetas,	

fiziniai	mokslai,	biochemija	–	04P);
prof.	dr.	Dalius	Navakauskas	(Vilniaus	Gedimino	 technikos	

universitetas,	 technologijos	 mokslai,	 informatikos	 inžinerija	 –	 
07T);

prof.	habil.	dr.	Mifodijus	Sapagovas	(Vilniaus	universitetas,	
fiziniai	mokslai,	informatika	–	09P);

prof.	habil.	dr.	Rimvydas	Simutis	(Kauno	technologijos	uni
versitetas,	fiziniai	mokslai,	informatika	–	09P).

Oponentai:
prof.	habil.	dr.	Minvydas	Kazys	Ragulskis	(Kauno	technolo

gijos	universitetas,	fiziniai	mokslai,	informatika	–	09P);
prof.	dr.	Rimantas	Vaicekauskas	(Vilniaus	universitetas,	fizi

niai	mokslai,	informatika	–	09P).
Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	biblioteko

je.

2013	m.	gruodžio	13	d.	14	val.	Vilniaus	universiteto	Mate
matikos	ir	informatikos	fakulteto	Jono	Kubiliaus	(102)	audito
rijoje	(Naugarduko	g.	84,	LT-03225	Vilnius)	VALENTAS KU-
RAUSKAS	gins	disertaciją	„Du atsitiktinių grafų modeliai“	
fizinių	mokslų	 srities	matematikos	 krypties	 daktaro	 laipsniui	
gauti.

Matematikos mokslo tarybos sudėtis:
prof.	 habil.	 dr.	 Eugenijus	 Manstavičius	 –	 tarybos	 pirmi

ninkas	(Vilniaus	universitetas,	fiziniai	mokslai,	matematika	–	
01P);

doc.	dr.	Gintautas	Bareikis	 (Vilniaus	universitetas,	fiziniai	
mokslai,	matematika	–	01P);

prof.	habil.	dr.	Algimantas	Jonas	Bikelis	(Vytauto	Didžiojo	
universitetas,	fiziniai	mokslai,	matematika	–	01P);

prof.	habil.	dr.	Artūras	Dubickas	(Vilniaus	universitetas,	fi
ziniai	mokslai,	matematika	–	01P);

prof.	habil.	dr.	Romanas	Januškevičius	(Lietuvos	edukolo
gijos	universitetas,	fiziniai	mokslai,	matematika	–	01P).

Oponentai:
prof.	dr.	Aleksandras	Krylovas	(Mykolo	Romerio	universi

tetas,	fiziniai	mokslai,	matematika	–	01P);
doc.	 dr.	Algirdas	Mačiulis	 (Vilniaus	 universitetas,	 fiziniai	

mokslai,	matematika	–		01P).
Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	bibliote

koje.

2013	m.	gruodžio	17	d.	11	val.	Vilniaus	universiteto		Bio
chemijos	 instituto	 salėje	 (522	 kambaryje)	 (Mokslininkų	 g.	
12,	 LT-08862	 Vilnius)	 ŽIVILĖ STRAZDAITĖ-ŽIELIE-
NĖ	 gins	 disertaciją	 „Endoribonukleazių poveikio anksty-
viesiems bakteriofago T4 transkriptams tyrimas“	 fizinių	
mokslų	srities	biochemijos	krypties	daktaro	laipsniui	gauti.	

Biochemijos tarybos sudėtis:
prof.	 dr.	 Rūta	Navakauskienė	 –	 tarybos	 pirmininkė	 (Vil

niaus	universitetas,	fiziniai	mokslai,	biochemija	–	04P);
prof.	dr.	Edita	Sužiedėlienė	(Vilniaus	universitetas,	fiziniai	

mokslai,	biochemija	–	04P);
prof.	dr.	Virginijus	Šikšnys	(Vilniaus	universitetas,	fiziniai	

mokslai,	biochemija	–	04P);
dr.	Elena	Servienė	(Gamtos	tyrimų	centras,	biomedicinos	

mokslai,	biologija	–	01B);
dr.	Rasa	Jomantienė	(Gamtos	tyrimų	centras,	biomedicinos	

mokslai,	biologija	–	01B).
Oponentai:
prof.	 dr.	 Rimantas	Daugelavičius	 (Vytauto	Didžiojo	 uni

versitetas,	fiziniai	mokslai,	biochemija	–	04P);
prof.	dr.	Nomeda	Kuisienė	(Vilniaus	universitetas,	biome

dicinos	mokslai,	biologija	–	01B).
Disertaciją	 galima	 peržiūrėti	Vilniaus	 universiteto	 ir	Vil

niaus	universiteto	Biochemijos	instituto	bibliotekose.

2013	m.	gruodžio	18	d.	11	val.	Vilniasu	universiteto	Kauno	
humanitarinio	fakulteto	10	auditorijoje	(Muitinės	g.	8,	LT-44280	
Kaunas)	JŪRATĖ MAKSVYTYTĖ gins	disertaciją	„Vertimo 
strategijos perteikiant realijų pavadinimus iš vokiečių į lie-
tuvių kalbą“ humanitarinių		mokslų	srities	filologijos	krypties	
daktaro	laipsniui	gauti.	

Filologijos mokslo tarybos sudėtis:
doc.	 dr.	Danguolė	 Satkauskaitė	 –	 tarybos	 pirmininkė	 (Vil

niaus	universitetas,	humanitariniai	mokslai,	filologija	–	04H);
prof.	dr.	Grasilda	Blažienė	(Lietuvių	kalbos	institutas,	huma

nitariniai	mokslai,	filologija	–	04H);
prof.	dr.	Hans-Harry	Droessiger	(Vilniaus	universitetas,	hu

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

versitetas,	humanitariniai	mokslai,	filologija	–	04H);
doc.	dr.	Daiva	Deltuvienė	(Vilniaus	universitetas,	humanita

riniai	mokslai,	filologija	–	04H).
Oponentai:
prof.	dr.	Sigita	Barniškienė	(Vytauto	Didžiojo	universitetas,	

humanitariniai	mokslai,	filologija	–	04H);
doc.	dr.	Reda	Toleikienė	(Šiaulių	universitetas,	humanitari

niai	mokslai,	filologija	–	04H).
Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	bibliote

koje.
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2013	m.	gruodžio	20	d.	 15	val.	Vilniaus	universiteto	Tei
sės	 fakulteto	 K.	 Jablonskio	 auditorijoje	 (Saulėtekio	 al.	 9,	 
LT-10222	Vilnius)	ARNAS STONYS	gins	disertaciją	„Regu-
liacinės sutartys viešojoje teisėje“	 socialinių	mokslų	 srities	
teisės	krypties	daktaro	laipsniui	gauti.

Teisės tarybos sudėtis:
prof.	habil.	dr.	Gintaras	Švedas	–	tarybos	pirmininkas	(Vil

niaus	universitetas,	socialiniai	mokslai,	teisė	–	01S);
prof.	dr.	Egidijus	Šileikis	(Vilniaus	universitetas,	socialiniai	

mokslai,	teisė	–	01S);
prof.	dr.	Egidija	Tamošiūnienė	(Mykolo	Romerio	universi

tetas,	socialiniai	mokslai,	teisė	–	01S);
doc.	dr.	Jaunius	Gumbis	(Vilniaus	universitetas,	socialiniai	

mokslai,	teisė	–	01S),
doc.	dr.	Ernestas	Spruogis	(Mykolo	Romerio	universitetas,	

socialiniai	mokslai,	teisė	–	01S).
Oponentai:
prof.	habil.	dr.	Viktoras	Justickis	(Mykolo	Romerio	univer

sitetas,	socialiniai	mokslai,	teisė	–	01S);
prof.	habil.	dr.	Vytautas	Nekrošius	 (Vilniaus	universitetas,	

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

koje

VILNIAUS UNIVERSITETO
REKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS  

FAKULTETO TARYBOS SUDĖTIES PAKEITIMO
2013	m.	spalio	2	d.	Nr.	R-487

Vilnius

Atsižvelgdamas	į	2013	m.	spalio	1	d.	Matematikos	ir	infor
matikos	fakulteto	raštą	Nr.	110100-99,	
p r i t a r i u 	Matematikos	ir	informatikos	fakulteto	tarybos	su
dėties	pakeitimui	į	tarybos	sudėtį	įtraukti	išrinktąjį	Matematikos	
ir	informatikos	katedros	vedėją	dr.	Vilių	Stakėną.

L.	e.	rektoriaus	pareigas	 	 prof.	J.	Banys

VILNIAUS UNIVERSITETO
REKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL KAUNO HUMANITARINIO FAKULTETO  

TARYBOS SUDĖTIES PAKEITIMO
2013	m.	spalio	8	d.	Nr.	R-494	

Vilnius

Atsižvelgdamas	 į	2013	m.	spalio	7	d.	Kauno	humanitarinio	
fakulteto	raštą	Nr.	2400-122,	
p r i t a r i u 	Kauno	humanitarinio	fakulteto	tarybos	sudėties	pa
keitimui	vietoje	prof.	dr.	Rasos	Kanapickienės	į	fakulteto	tarybos	
sudėtį	įtraukti	prof.	dr.	Kristiną	Rudžionienę.	

L.	e.	rektoriaus	pareigas	 	 prof.	J.	Banys

2013	m.	gruodžio	20	d.	13	val.	VšĮ		Respublikinės	Vilniaus	
universiteto	 ligoninės	Konferencijų	 salėje	 (I	 a.)	 (Šiltnamių	g.	
29,	LT-04130	Vilnius)	JAUNIUS KURTINAITIS	gins	diser
taciją „Šlaunikaulio galvos kraujotakos ir išemijos rodi-
klių įvertinimas po šlaunikaulio kaklo lūžių“	biomedicinos	
mokslų	srities	medicinos	krypties	daktaro laipsniui	gauti.	

Medicinos mokslo tarybos sudėtis:
prof.	habil.	dr.	Kęstutis	Strupas	–	tarybos	pirmininkas	(Vil

niaus	universitetas,	biomedicinos	mokslai,	medicina	–	06B);
prof.	dr.	Janina	Tutkuvienė	(Vilniaus	universitetas,	biomedi

cinos	mokslai,	medicina	–	06B);
prof.	dr.	Irena	Butrimienė	(Vilniaus	universitetas,	biomedi

cinos	mokslai,	medicina	–	06B);
prof.	dr.	Alfredas	Smailys	(Lietuvos	sveikatos	mokslų	uni

versitetas,	biomedicinos	mokslai,	medicina	–	06B);
doc.	 dr.	 Saulius	 Lukoševičius	 (Lietuvos	 sveikatos	mokslų	

universitetas,	biomedicinos	mokslai,	medicina	–	06B).
Oponentai:
prof.	habil.	dr.	Juozas	Ivaškevičius	(Vilniaus	universitetas,	

biomedicinos	mokslai,	medicina	–	06B);
doc.	 dr.	 Šarūnas	 Tarasevičius	 (Lietuvos	 sveikatos	 mokslų	

universitetas,	biomedicinos	mokslai,	medicina	–	06B).
Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	bibliote

koje.	
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VILNIAUS UNIVERSITETO
REKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETO TARYBOS 

SUDĖTIES PAKEITIMO
2013	m.	spalio	15	d.	Nr.	R-512	

Vilnius

Atsižvelgdamas	į	2013	m.	spalio	7	d.	VUSA	Gamtos	mokslų	
fakulteto	visuotinio	susirinkimo	posėdžio	protokolo	išrašą,	
p r i t a r i u 	Gamtos	mokslų	fakulteto	 tarybos	sudėties	pakeiti
mams:	

1)	 vietoje	studentų	atstovo	E.	Kuodžio	į	fakulteto	tarybos	su
dėtį	įtraukti	studentų	atstovą	Egidijų	Kinderį;

2)	 vietoje	studentų	atstovo	A.	Spiridonovo	į	fakulteto	tarybos	
sudėtį	įtraukti	studentų	atstovą	Vaidotą	Valskį;

3)	 vietoje	studentų	atstovo	D.	Žilėno	į	fakulteto	tarybos	sudėtį	
įtraukti	studentų	atstovę	Azatui	Afionian;

4)	 fakulteto	tarybos	sudėtyje	palikti	antrai	kadencijai	perrink
tą	studentų	atstovą	Roman	Mželskij.

L.	e.	rektoriaus	pareigas	 prof.	J.	Banys

VILNIAUS UNIVERSITETO
REKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL BIOCHEMIJOS INSTITUTO TARYBOS  

SUDĖTIES PAKEITIMO
2013	m.	spalio	24	d.	Nr.	R-528		

Vilnius

Atsižvelgdamas	į	2013	m.	spalio	18	d.	Biochemijos	instituto	
tarybos	nutarimą	(protokolo	išrašas	Nr.	12),	
p r i t a r i u 	 Biochemijos	 instituto	 tarybos	 sudėties	 pakeitimui	
vietoje	doktorantų	atstovės	Jonitos	Stankevičiūtės	į	tarybos	sudė
tį	įtraukti	doktorantų	atstovę	Ievą	Šakinytę.	

L.	e.	rektoriaus	pareigas	 prof.	J.	Banys

VILNIAUS UNIVERSITETO
REKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL FIZIKOS FAKULTETO TARYBOS SUDĖTIES 

PAKEITIMO
2013	m.	lapkričio	4	d.	Nr.	R-555

Vilnius

Atsižvelgdamas	į	2013	m.	spalio	31	d.	Fizikos	fakulteto	raštą	
Nr.	120000-108,	
p r i t a r i u 	Fizikos	fakulteto	tarybos	sudėties	pakeitimui	vietoje	
studentų	atstovo	Eduardo	Gvozdo	į	tarybos	sudėtį	įtraukti	studen
tų	atstovą	Vladimir	Abdulajev.	

L.	e.	rektoriaus	pareigas	 prof.	J.	Banys

VILNIAUS UNIVERSITETO
REKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ISTORIJOS FAKULTETO TARYBOS SUDĖTIES 

PAKEITIMO
2013	m.	lapkričio	4	d.	Nr.	R-559		

Vilnius

Atsižvelgdamas	į	2013	m.	lapkričio	5	d.	Istorijos	fakulteto	raš
tą	Nr.	1701	S-332-(1701.2.13),	
p r i t a r i u 	 Istorijos	 fakulteto	 tarybos	 sudėties	 pakeitimui	 vie
toje	studentų	atstovo	Jokūbo	Viskausko	į	tarybos	sudėtį	įtraukti	
studentų	atstovę	Adą	Gervytę.	

L.	e.	rektoriaus	pareigas	 prof.	J.	Banys


