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Senato komisijos 2013 m. rugsėjo 19 d. posėdyje
(protokolas Nr. SK-2013-10)

Inform1. acinių technologijų taikymo centro direktorius Mari-
jus Jurgutis Senato komisijos nariams perskaitė pranešimą 
„Informacinių technologijų infrastruktūros konsolida-
cija Vilniaus universitete“.

SVARSTYTA. Vilniaus universiteto turto investavimas pa-2. 
gal jungtinės veiklos sutartį su VšĮ „Inovatyvūs inžineriniai 
projektai“.

 N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2013-10-2). Vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 79 str. 1 d. 
5 p., Vilniaus universiteto statuto 3 str. 4 d., Vilniaus univer-
siteto Senato 2012 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. S-2012-1-1 
patvirtintos Vilniaus universiteto nuosavybės teise priklau-
sančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo laiki-
nosios tvarkos 26 p., pritarti jungtinės veiklos sutarties su 
VšĮ „Inovatyvūs inžineriniai projektai“ sudarymui ir šios 
sutarties pagrindu Vilniaus universiteto 50 000 Lt dydžio 
finansinio turto investavimui.

SVARSTYTA. Vilniaus universiteto mokslininkų darbų tei-3. 
kimas Lietuvos mokslo premijai gauti.

 N u t a r t a :  1) (nutarimas Nr. SK-2013-10-4). Mokslo ir 
taikomosios veiklos (eksperimentinės plėtros) darbų teiki-
mo 2013 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui siūlyti:

Biochemijos instituto dr. Rūtos Navakauskienės, dr. Jūra-1. 
tės Savickienės ir dr. Gražinos Treigytės 1998–2012 metų 
mokslo darbų ciklą „Leukemijos molekulinių žymenų 
ir terapinių taikinių kompleksiniai tyrimai“ biomedi-
cinos mokslų srityje;
Biotechnologijos instituto dr. Giedriaus Sasnausko,  2. 
dr. Gintauto Tamulaičio ir dr. Mindaugo Zarembos 2002–
2012 metų mokslo darbą „Nauji taikiniui specifinių en-
donukleazių sąveikos su DNR, reguliacijos ir katali-
zės mechanizmai“ fizinių mokslų srityje;
Biotechnologijos instituto dr. Aurelijos Žvirblienės 3. 
1998–2012 metų mokslo darbų ciklą „Naujų antikūnų 
kūrimas, tyrimai ir taikymas imunodiagnostikai“ bi-
omedicinos mokslų srityje;
Teorinės fizikos ir astronomijos instituto habil. dr. Pavelo 4. 
Bogdanovičiaus, habil. dr. Gedimino Gaigalo ir dr. Alici-
jos Kupliauskienės 1998–2012 metų mokslo darbų ciklą 
„Atomo teorijos metodų plėtra ir taikymai“ fizinių 
mokslų srityje;

Fizikos fakulteto prof. habil. dr. Daumanto Čiplio ir doc. 5. 
dr. Romualdo Rimeikos 1999–2012 metų mokslo darbų 
ciklą „Paviršinės akustinės bangos plačiatarpiuose 
puslaidininkiuose ir nanostruktūriniuose dariniuose“ 
fizinių mokslų srityje;
Fizikos fakulteto doc. dr. Vygando Jaručio, doc. dr. Aido 6. 
Matijošiaus ir dr. Virgilijaus Vaičaičio 1998–2012 metų 
mokslo darbų ciklą „Kompleksinių šviesos darinių ne-
tiesinės transformacijos“ fizinių mokslų srityje;
Chemijos fakulteto prof. habil. dr. Eugenijaus Butkaus 7. 
ir prof. habil. dr. Sigito Tumkevičiaus 1998–2012 metų 
mokslo darbų ciklą „Naujų karbociklinių ir heteroci-
klinių medžiagų sintezės metodų kūrimas, struktūros, 
savybių tyrimai ir taikymas“ fizinių mokslų srityje;
Gamtos mokslų fakulteto prof. dr. G. Motuzos Matuze-8. 
vičiaus 1998–2012 metų mokslo darbų ciklą „Lietuvos 
kristalinės plutos sandara ir raida“ fizinių mokslų sri-
tyje;
Matematikos ir informatikos instituto prof. dr. Stasio Ju-9. 
knos 1998–2012 metų mokslo darbų ciklą „Diskrečių 
problemų algoritminis ir informacinis sudėtingumas“ 
fizinių mokslų srityje.

2)  Atidėti klausimo dėl Fizikos fakulteto dr. Valerijono Žal-
kausko 1999–2012 metų mokslo darbų ciklo „Informatikos 
ir kompiuterijos anglų–lietuvių kalbų žodynai“ teikimo 
Lietuvos mokslo premijų konkursui humanitarinių mokslų 
srityje svarstymą.

SVARSTYTA. Vilniaus universiteto Botanikos sodo admi-4. 
nistracinio / laboratorinio pastato su priestatais moderniza-
vimo projekto įgyvendinimas.

 N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2013-10-1). Pritarti projek-
to „VU Botanikos sodo administracinio / laboratorinio 
pastato su priestatais modernizavimas, pagerinant ener-
getinių sąnaudų balansą“ (LENERG) įgyvendinimui. 
Siekiant gauti šio projekto įgyvendinimui reikalingą finan-
savimą reikia teikti paraišką Lietuvos aplinkos apsaugos 
investicijų fondui pagal Klimato specialiosios programos 
priemonę „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas 
(modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo są-
naudas“.

SVARSTYTA. Filosofijos fakulteto žurnalo redaktorių ko-5. 
legijos sudėtis.
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 N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2013-10-3). Atsižvelgiant į 
2013 m. balandžio 24 d. Filosofijos fakulteto tarybos posė-
džio nutarimą (protokolo išrašas Nr. 5), patvirtinti Filosofi-
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jos fakulteto Socialinio darbo katedros leidžiamo žurnalo 
„STEPP (Socialinė Teorija, Empirija, Politika ir Prakti-
ka)“ redaktorių kolegijos sudėtį:
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SVARSTYTA. 2013–2014 mokslo metų priėmimo metu 1. 
gautų studijų krepšelių analizė.

 N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2013-11-3):
Taip paskirstyti I ir II pakopos studijų planuojamas krep-1. 
šelių lėšas:

Kamieniniams akademiniams padaliniams –  1.1. 
   5 246 000 Lt (1 priedas).

I kurso studentų (I ir II pakopos) stipendijoms –  1.2. 
   390 000 Lt.

Eksploatavimo ir kitoms išlaidoms – 2 824 000 Lt.1.3. 
Iš viso: 8 460 000 Lt.
Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta asi-2. 
gnavimų suma nesutaps su šiuo nutarimu patvirtinta 
suma (8 460 000 Lt), skirtumas pridedamas prie (atima-
mas iš) eksploatavimo ir kitų išlaidų.

SVARSTYTA. Viešųjų pirkimų darbo grupės veikla.2. 
 N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2013-11-4):

Įpareigoti Vilniaus universiteto Viešųjų pirkimų direkciją 1. 
išplėtoti pirkimus taikant preliminarias sutartis. 
Rekomenduoti 2013 m. vasario 26 d. Rektoriaus įsaky-2. 
mu Nr. R-86 sudarytai darbo grupei tęsti darbą. 
Pavesti šio nutarimo vykdymo kontrolę Vilniaus uni-3. 
versiteto administracijos reikalų prorektoriui dr. Aleksui 
Pikturnai. 

SVARSTYTA. Vilniaus universiteto mokslininkų darbų tei-3. 
kimas Lietuvos mokslo premijai gauti.

 N u t a r t a :  1) (nutarimas Nr. SK-2013-11-2). Mokslo ir 
taikomosios veiklos (eksperimentinės plėtros) darbų teiki-
mo 2013 m. Lietuvos mokslo premijų konkursui siūlyti:

Senato komisijos 2013 m. rugsėjo 26 d. posėdyje
(protokolas Nr. SK-2013-11)

Filosofijos fakulteto prof. habil. dr. Danutės Gailienės 1. 
1998–2012 metų mokslo darbų ciklą „Suicidinis elgesys 
ir trauminės patirties padariniai bei įveika Lietuvos 
socialinių transformacijų kontekste“ humanitarinių ir 
socialinių mokslų srityse;
Filologijos fakulteto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros 2. 
teorijos centro prof. dr. Arūno Sverdiolo 2002–2012 metų 
mokslo darbų ciklą „Hermeneutinė kultūros filosofija“ 
humanitarinių mokslų srityje.

2) Neteikti Fizikos fakulteto dr. Valerijono Žalkausko 
1999–2012 metų mokslo darbų ciklo „Informatikos ir 
kompiuterijos anglų–lietuvių kalbų žodynai“ Lietuvos 
mokslo premijų konkursui humanitarinių mokslų srityje.

SVARSTYTA. Komunikacijos fakulteto studijų programos 4. 
komiteto sudėtis.

 N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2013-11-1). Atsižvelgiant į 
2013 m. rugsėjo 9 d. Komunikacijos fakulteto tarybos nuta-
rimą (protokolo išrašas Nr. 160000-10-7), patvirtinti Komu-
nikacijos fakulteto Kultūros informacijos ir komunikacijos 
bakalauro studijų programos komiteto sudėtį:
doc. dr. Rimvydas Laužikas – pirmininkas.
Nariai: 
doc. dr. Nijolė Bliūdžiuvienė,
doc. dr. Vita Mozūraitė,
doc. dr. Andrius Vaišnys,
dr. Ineta Krauls, 
Romas Matulis – socialinis partneris (Lietuvos kultūros 
centrų asociacija),
dokt. Laura Juchnevič – studentų atstovė,
Auksė Špokauskaitė – studentų atstovė.
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2013 m. spalio 18 d. 14 val. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto 403 auditorijoje (Saulėtekio al. 9, II rūmai, LT-10222 Vil-
nius) LAURA ŽIOGELYTĖ gins disertaciją „Darbo apmokėjimui įtaką darančių veiksnių sisteminis vertinimas Lietuvos verslo 
organizacijose“ socialinių mokslų srities vadybos krypties daktaro laipsniui gauti.

Vadybos krypties tarybos sudėtis:
prof. habil. dr. Albinas Marčinskas – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – 03 S);
prof. dr. Romas Lazutka (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04 S);
prof. dr. Marija Kučinskienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – 03 S);
prof. dr. Eugenijus Chlivickas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – 03 S);
prof. dr. Irena Mačerinskienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04 S).

Oponentai:
prof. habil. dr. Borisas Melnikas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – 03 S);
prof. habil. dr. Vaclovas Lakis (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – 03 S).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.

2013 m. spalio 23 d. 14 val. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninių Santariškių klinikų konferencijų salėje (Santariškių g. 2, LT-08661 
Vilnius) JURGA INDRIŪNIENĖ gins disertaciją „Jaunų moterų izokinetinės treniruotės efektyvumas“ biomedicinos mokslų 
srities medicinos krypties daktaro laipsniui gauti. 

Medicinos krypties tarybos sudėtis:
prof. dr. Janina Tutkuvienė – tarybos pirmininkė (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06 B);
prof. dr. Janina Didžiapetrienė (Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, biomedicinos mokslai, medicina – 06 B);
prof. dr. Dainius Characiejus (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06 B);
prof. dr. Gintaris Kaklauskas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija – 02 T);
dr. Diana Mieliauskaitė (Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras, biomedicinos mokslai, medicina – 

06 B).

Oponentai:
prof. dr. Nomeda Rima Valevičienė (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06 B);
doc. dr. Julius Griškevičius (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija – 09 T).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje. 

2013 m. spalio 18 d. 15 val. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 30 auditorijoje (Universiteto g. 7, LT-01513 Vilnius) LAURA 
PRASCEVIČIŪTĖ gins disertaciją „Valakų reformos paveldas: tyrimų ir apsaugos problemos“ humanitarinių mokslų srities isto-
rijos krypties daktaro laipsniui gauti.

Istorijos krypties tarybos sudėtis: 
prof. dr. Alfredas Bumblauskas – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H);
prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H);
prof. dr. Jonas Rimantas Glemža (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra – 03 H);
dr. Dalia Klajumienė (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra – 03 H);
doc. dr. Irena Vaišvilaitė ( Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H).

Oponentai:
prof. dr. Albinas Kuncevičius (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H);
prof. dr. Rita Regina Trimonienė (Šiaulių universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.
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2013 m. spalio 25 d. 16.30 val. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto prof. Zigmo Žemaičio (101) auditori-
joje (Naugarduko g. 24, LT-03225 Vilnius) JURGITA MARKEVIČIŪTĖ gins disertaciją „Beveik nestacionarių procesų asimpto-
tiniai rezultatai“ fizinių mokslų srities matematikos krypties daktaro laipsniui gauti.

Matematikos krypties tarybos sudėtis:
prof. habil. dr. Remigijus Leipus – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, matematika – 01 P);
prof. habil. dr. Youri Davydov (Lille 1 universitetas, Prancūzija, fiziniai mokslai, matematika – 01 P);
prof. habil. dr. Kęstutis Kubilius (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, matematika – 01 P);
prof. habil. dr. Vygantas Paulauskas (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, matematika – 01 P);
prof. dr. Dalibor Volný (Rouen universitetas, Prancūzija, fiziniai mokslai, matematika – 01 P). 

Oponentai: 
prof. habil. dr. Anne Philippe (Nanto universitetas, Prancūzija, fiziniai mokslai, matematika – 01 P);
prof. dr. Liudas Giraitis (Londono Queen Mary universitetas, Didžioji Britanija, fiziniai mokslai, matematika – 01 P).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.

2013 m. spalio 25 d. 14 val. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto prof. Zigmo Žemaičio (101) auditorijoje 
(Naugarduko g. 24, LT-03225 Vilnius) DONATA PUPLINSKAITĖ gins disertaciją „Autoregresinių procesų ir atsitiktinių laukų 
su baigtine arba begaline dispersija agregavimas“ fizinių mokslų srities matematikos krypties daktaro laipsniui gauti.

Matematikos krypties tarybos sudėtis: 
prof. habil. dr. Vygantas Paulauskas – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, matematika – 01 P);
prof. habil. dr. Youri Davydov (Lille 1 universitetas, Prancūzija, fiziniai mokslai, matematika – 01 P);
prof. habil. dr. Remigijus Leipus (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, matematika – 01 P);
prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, matematika – 01 P);
prof. habil. dr. Charles Suquet (Lille 1 universitetas, Prancūzija, fiziniai mokslai, matematika – 01 P). 

Oponentai: 
prof. dr. Adam Jakubowski (Nicolaus Copernicus universitetas, Lenkija, fiziniai mokslai, matematika – 01 P); 
prof. habil. dr Philippe Suolier (Paris Ouest universitetas, Prancūzija, fiziniai mokslai, matematika – 01 P).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.

2013 m. spalio 25 d. 14 val. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto 403 auditorijoje (Saulėtekio al. 9, II rūmai, LT-10222 Vil-
nius) ALGIMANTAS LAURINAVIČIUS gins disertaciją „Turtu pagrįstos politikos įgyvendinimo modelis Lietuvoje“ socialinių 
mokslų srities ekonomikos krypties daktaro laipsniui gauti.

Ekonomikos krypties tarybos sudėtis:
prof. dr. Meilutė Jasienė – tarybos pirmininkė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04 S);
prof. dr. Arvydas Paškevičius (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04 S);
prof. habil. dr. Jonas Mackevičius (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04 S);
prof. dr. Boguslavas Gruževskis (Darbo ir socialinių tyrimų institutas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04 S);
prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, statybos 

inžinerija – 02 T).

Oponentai:
prof. dr. Romas Lazutka (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04 S);
prof. dr. Eugenijus Chlivickas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04 S).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.
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2013 m. lapkričio 8 d. 14 val. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto 102 auditorijoje (Naugarduko g. 24, LT-
03225 Vilnius) LAURA PAULIONIENĖ gins disertaciją „Erdvės-laiko duomenų statistinis modeliavimas, pagrįstas laiko eilučių 
parametrų erdviniu interpoliavimu“ fizinių mokslų srities matematikos krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija ginama eksternu. 
Mokslinis konsultantas – prof. dr. Kęstutis DUČINSKAS (Klaipėdos universitetas, fiziniai mokslai, matematika – 01 P). 

Matematikos krypties tarybos sudėtis: 
prof. habil. dr. Remigijus Leipus – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, matematika – 01 P);
prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, matematika – 01 P);
prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, matematika – 01 P);
prof. dr. Tonu Kollo (Tartu universitetas, fiziniai mokslai, matematika – 01 P);
prof. habil. dr. Algimantas Bikelis (Vytauto Didžiojo universitetas, fiziniai mokslai, matematika – 01 P).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje ir svetainėje adresu: www.mf.vu.lt

2013 m. lapkričio 4 d. 14 val. Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninių Santariškių klinikų filialo Didžiojoje auditori-
joje (Santariškių g. 7, LT-04608 Vilnius) GODA ELIZABETA VAITKEVIČIENĖ gins disertaciją „Pradinio leukocitų skaičiaus 
prognostinė reikšmė gydant ūmine limfoblastine leukemija sergančius vaikus Lietuvoje ir Šiaurės šalyse“ biomedicinos mokslų 
srities medicinos krypties daktaro laipsniui gauti. 

Medicinos krypties tarybos sudėtis: 
prof. habil. dr. Vytautas Usonis – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06 B);
prof. dr. Karin Mellgren (Geteborgo universitetas, Švedija, biomedicinos mokslai, medicina – 06 B;
prof. dr. Rimantas Kėvalas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06 B);
prof. dr. Regina Ėmužytė (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06 B);
dr. Audronė Eidukaitė (Valstybinis mokslinių tyrimų institutas, biomedicinos mokslai, medicina – 06 B). 

Oponentai:
prof. dr. Augustina Jankauskienė (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06 B);
prof. dr. Henrik Schrøder (Aarhus universitetas, Danija, biomedicinos mokslai, medicina – 06 B).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje. 

2013 m. spalio 29 d. 14 val. Vilniaus universiteto Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro (MKIC) A119 seminaro kam-
baryje (Saulėtekio al. 5, LT-10222 Vilnius) PATRIK ŠČAJEV gins disertaciją „Plačiatarpių puslaidininkių fotoelektrinių savybių 
optinė diagnostika su laikine ir erdvine skyra“ fizinių mokslų srities fizikos krypties daktaro laipsniui gauti. 

Fizikos krypties tarybos sudėtis: 
prof. habil. dr. Artūras Žukauskas – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02 P, puslaidininkių fizi-

ka – P 265);
prof. dr. Gintaras Valušis (FTMC Puslaidininkių fizikos institutas, fiziniai mokslai, fizika – 02P, puslaidininkių fizika – P 265);
prof. habil. dr. Eugenijus Šatkovskis (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02 P, puslaidininkių 

fizika – P 265);
prof. habil. dr. Julius Dudonis (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02 P, kondensuotos medžiagos – 

P 260);
prof. habil. dr. Gytis Juška (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02 P, puslaidininkių fizika – P 265).

Oponentai:
prof. habil. dr. Gintautas Tamulaitis (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02 P, puslaidininkių fizika – P 265);
prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02 P, kondensuotos medžiagos – 

P 260).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bei Fizinių ir technologijos mokslų centro instituto bibliotekose. 
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2013 m. lapkričio 11 d. 13 val. Valstybinio mokslinių tyrimų instituto posėdžių salėje (Molėtų pl. 29, LT-08409 Vilnius)  
VINCAS URBONAS gins disertaciją „Vaikų, sergančių navikinėmis ligomis, bakteriemijos bei sepsio biožymenys febrilinės 
neutropenijos epizodo metu“ biomedicinos mokslų srities medicinos krypties daktaro laipsniui gauti.

Medicinos  krypties tarybos sudėtis: 
prof. dr. Dainius Characiejus – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B, citologija, 

onkologija, kancerologija – B 200);
prof. dr. Romaldas Mačiulaitis (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B, farmakologija, 

farmakognostika, farmacija, toksikologija – B 740);
dr. Mykolas Mauricas (Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras, biomedicinos mokslai, biologija – 

01B, imunologija, serologija, transplantacija – B 500);
dr. Ramūnas Janavičius (Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos, biomedicinos mokslai, medicina – 06B, imunologija, 

serologija, transplantacija – B 500);
dr. Vita Pašukonienė (Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B, imunologija, serologija, 

transplantacija – B 500).

Oponentai:
prof. dr. Elona Juozaitytė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B, citologija, onkologija, 

kancerologija – B 200);
dr. Irena Dumalakienė (Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras, biomedicinos mokslai, biologija – 

01B, imunologija, serologija, transplantacija – B500).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto ir VMTI Inovatyvios medicinos centro bibliotekose.

2013 m. lapkričio 22 d. 13 val. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto konferencijų salėje (201 auditorijoje) (Universiteto g. 9/1, 
LT-01513 Vilnius) ARTŪRAS GATAŪLINAS gins disertaciją „Lietuvos visuomenės subjektyvioji gerovė Europos Sąjungos šalių 
kontekste“ socialinių mokslų srities sociologijos krypties daktaro laipsniui gauti. 

Sociologijos krypties tarybos sudėtis: 
prof. dr. Boguslavas Gruževskis – tarybos pirmininkas (Lietuvos socialinių tyrimų centras, socialiniai mokslai, sociologija – 05 S);
prof. habil. dr. Ona Gražina Rakauskienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04 S);
prof. dr. Albinas Bagdonas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, psichologija – 06 S);
doc. dr. Vladas Gaidys (Lietuvos socialinių tyrimų centras, socialiniai mokslai, sociologija – 05 S);
prof. dr. Artūras Tereškinas (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, sociologija – 05 S).

Oponentai:
doc. dr. Rasa Naujanienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, sociologija – 05 S);
prof. dr. Jolanta Aidukaitė (Lietuvos socialinių tyrimų centras, socialiniai mokslai, sociologija – 05 S).

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

2013 m. lapkričio 12 d. 15 val. Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto didžiojoje salėje (T. Ševčenkos g. 13,  
LT 03223 Vilnius) ŽANA SKURATOVIČ gins disertaciją „Aeracijos zonos modeliai ir jų taikymai radioaktyviųjų atliekų kapi-
nyno saugos analizei“ fizinių mokslų srities geologijos krypties daktaro laipsniui gauti. 

Geologijos krypties tarybos sudėtis: 
prof. habil. dr. Valentinas Baltrūnas – tarybos pirmininkas (Lietuvos edukologijos universitetas, fiziniai mokslai, geologija – 

05 P);
dr. Jonas Satkūnas (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, geologija – 05 P);
habil. dr. Elena Danutė Marčiulionienė (Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas, biomedicinos mokslai, ekologija ir aplinkotyra – 

03 P);
prof. habil. dr. Donatas Butkus (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija ir krašto-

tvarka – 04 T);
dr. Nerijus Blažauskas (Klaipėdos universitetas, fiziniai mokslai, geologija – 05 P).

Oponentai:
dr. Rimantė Zinkutė (Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas, fiziniai mokslai, geologija – 05 P);
dr. Benedikta Lukšienė (Fizinių ir technologijos mokslų centro Fizikos institutas, fiziniai mokslai, chemija – 03 P).

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

Į S A K Y M A S
DĖL KAUNO HUMANITARINIO FAKULTETO  

TARYBOS SUDĖTIES PAKEITIMO
2013 m. rugsėjo 9 d. Nr. R-427

Vilnius

Atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 4 d. Kauno humanitarinio 
fakulteto tarybos nutarimą (protokolo išrašas Nr. 1), p r i t a r i u 
Kauno humanitarinio fakulteto tarybos sudėties pakeitimui vie-
toje kadenciją baigusios Užsienio kalbų katedros vedėjos doc. 
dr. Daivos Deltuvienės į fakulteto tarybos sudėtį įtraukti išrinktą 
naują Užsienio kalbų katedros vedėją doc. dr. Jurgitą Kerevi-
čienę. 

L. e. rektoriaus pareigas  prof. J. Banys

VILNIAUS UNIVERSITETO
REKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS  

FAKULTETO TARYBOS SUDĖTIES PAKEITIMO
2013 m. rugsėjo 16 d. Nr. R-450

Vilnius

Atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 11 d. Matematikos ir 
informatikos fakulteto raštą Nr. 110100-90, p r i t a r i u  šiems 
Matematikos ir informatikos fakulteto tarybos sudėties pakeiti-
mams: 

Vietoje studentų atstovo G. Graževičiaus į fakulteto ta-1. 
rybos sudėtį įtraukti studentų atstovą Irmantą Mikulėną;
Vietoje studentų atstovės G. Marcinkaitės į fakulteto 2. 
tarybos sudėtį įtraukti studentų atstovę Indrę Taurosevi-
čiūtę. 

L. e. rektoriaus pareigas prof. J. Banys

VILNIAUS UNIVERSITETO
REKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL EKONOMIKOS FAKULTETO TARYBOS  

SUDĖTIES PAKEITIMO
2013 m. spalio 1 d. Nr. R-478

Vilnius

Atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 19 d. Ekonomikos fakul-
teto raštą Nr. SR-190000-92, p r i t a r i u Ekonomikos fakulteto 
tarybos sudėties pakeitimui vietoje studentų atstovų Maksim 
Avdejenkov ir Tomo Baleženčio į tarybos sudėtį įtraukti studen-
tų atstoves Rūtą Bačiūnaitę ir Aistę Paliukaitę. 

L. e. rektoriaus pareigas  prof.  J. Banys

VILNIAUS UNIVERSITETO
REKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS 

MOKSLŲ INSTITUTO TARYBOS 
 SUDĖTIES PAKEITIMO

2013 m. spalio 1 d. Nr. R-479
Vilnius

Atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 19 d. Tarptautinių santy-
kių ir politikos mokslų instituto (toliau – TSPMI) tarybos narių 
rinkimų komisijos posėdžio protokolą Nr. 4 ir 2013 m. rugsėjo 
24 d. TSPMI tarybos narių rinkimų komisijos posėdžio protoko-
lą Nr. 6, patvirtinančius, jog TSPMI įvyko rinkimai į dvi laisvas 
padalinio tarybos nario vietas, atsiradusias dviem išrinktiems 
tarybos nariams tapus katedrų vedėjais, p r i t a r i u TSPMI tary-
bos sudėties pakeitimui į TSPMI tarybos sudėtį įtraukti išrinktus 
dr. Nerijų Maliukevičių ir dr. Deividą Šlekį. 

L. e. rektoriaus pareigas prof.  J. Banys


