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2013 m. lapkričio 14 d. Senato komisijos posėdyje
(protokolas Nr. SK-2013-13)

1. SVARSTYTA. Vilniaus universiteto statutas.
N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2013-13-2). Pritarti 2012 m. 
gruodžio 18 d. Senato nutarimu Nr. S-2012-8-6 priimto Vil-
niaus universiteto statuto pataisymams ir papildymams bei 
teikti juos svarstyti ir tvirtinti Senate.

2. SVARSTYTA. Vienkartinių išmokų mokėjimo Vilniaus 
universiteto darbuotojams tvarka.
N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2013-13-6):
1. Patvirtinti Vienkartinių piniginių išmokų mokėjimo Vil-

niaus universiteto darbuotojams už 2013 metų rezultatus 
tvarkos aprašą (pridedama).

2. Remiantis Senato pirmininko teikimu, pritarti vieno tar-
nybinio atlyginimo dydžio vienkartinės piniginės išmokos 
mokėjimui rektoriui už labai gerą darbą kalendoriniais 
metais.

3. SVARSTYTA. Komunikacijos fakulteto studijų programos 
komiteto sudėtis.
N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2013-13-1). Atsižvelgiant 
į 2013 m. spalio 22 d. Komunikacijos fakulteto raštą 
Nr. 160000-7-192, patvirtinti Komunikacijos fakulteto Žur-
nalistikos magistro studijų programos  (sesinis tvarkaraštis) 
komiteto sudėtį:
• Pirmininkas – doc. dr. Deimantas Jastramskis.
Nariai: 
• prof. dr. Regina Koženiauskienė,
• prof. dr. Irmina Matonytė,
• doc. dr. Mantas Martišius,
• doc. dr. Andrius Vaišnys,
• dr. Andrius Gudauskas,
• Rolandas Agintas – socialinis partneris (LNK „Žinių 

studija“),
• Žilvinė Petrauskaitė-Taranda – socialinė partnerė („Diena 

Media news“ („Kauno diena“).
• Dainius Radzevičius – socialinis partneris (Lietuvos žur-

nalistų sąjunga),
• Justinas Kirkutis – studentų atstovas.

4. SVARSTYTA. Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 
instituto studijų programų komitetų sudėtis.
N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2013-13-3). Atsižvelgiant 
į 2013 m. lapkričio 7 d. Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto tarybos nutarimą (protokolo išrašas Nr. 126), 
patvirtinti Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto 
studijų programų komitetų sudėtį:

1. Pirmosios pakopos studijų programos Politikos mokslai 
komiteto sudėtis:

• Pirmininkė – prof. dr. Ainė Ramonaitė.
Nariai:
• prof. dr. Jonas Čičinskas,
• prof. dr. Alvydas Jokubaitis,
• prof. dr. Gediminas Vitkus,
• doc. dr. Tomas Janeliūnas,
• dr. Žilvinas Martinaitis,
• Ignas Stanionis – studentų atstovas,
• Giedrius Dusevičius – socialinis partneris (Baltijos ban-

kininkystės Verslo plėtros tarnybos vadovas, „Swedbank“ 
grupė).

2. Magistro studijų programos Europos studijos: idėjos, 
institucijos ir ekonomika komiteto sudėtis:

• Pirmininkas – prof. dr. Jonas Čičinskas.
Nariai:
• prof. dr. Vytautas Radžvilas,
• prof. dr. Ramūnas Vilpišauskas,
• prof. dr. Gediminas Vitkus,
• dr. Vytautas Kuokštis,
• Živilė Marija Vaicekauskaitė – studentų atstovė,
• dr. Virginijus Lepeška – socialinis partneris („OVC Con-

sulting“ steigėjas, valdybos pirmininkas ir konsultantas).
3. Magistro studijų programos Lyginamosios politikos stu-

dijos komiteto sudėtis:
• Pirmininkas – prof. dr. Alvydas Jokubaitis.
Nariai:
• prof. dr. Ainė Ramonaitė,
• doc. dr. Algimantas Jankauskas,
• doc. dr. Inga Vinogradnaitė,
• dr. Liutauras Gudžinskas,
• Vytautas Sinica – studentų atstovas, 
• Indrė Makaraitytė – socialinė partnerė (TV3 žurnalistė, 

savaitraščio „Atgimimas“ vyr. redaktorė).
4. Magistro studijų programos Rytų Europos ir Rusijos stu-

dijos komiteto sudėtis:
• Pirmininkas – doc. dr. Vladas Sirutavičius.
Nariai:
• prof. dr. Jonas Čičinskas,
• doc. dr. Kęstutis Girnius,
• doc. dr. Tomas Janeliūnas,
• dr. Laurynas Jonavičius,
• Maksim Milto – studentų atstovas, 
• prof. dr. Terry Clark – socialinis partneris (Creightono 

universitetas, JAV.
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5. Magistro studijų programos Viešosios politikos analizė 
komiteto sudėtis:

• Pirmininkas – prof. dr. Vitalis Nakrošis.
Nariai:
• prof. dr. Jūratė Novagrockienė,
• prof. dr. Ramūnas Vilpišauskas,
• doc. dr. Guoda Azguridienė,
• dr. Egidijus Barcevičius,
• dr. Žilvinas Martinaitis,
• Dovilė Likaitė – studentų atstovė, 
• Mindaugas Vinkus – socialinis partneris (Lietuvos banko 

valdybos pirmininko konsultantas).

5. SVARSTYTA. Studijų programos patvirtinimas.
N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2013-13-4). Atsižvelgiant į 
Studijų komiteto 2013 m. spalio 28 d. nutarimą (protokolas 
Nr. 13/14-2), patvirtinti naują Vilniaus universiteto Filosofijos 
fakulteto laipsnio nesuteikiančią studijų programą Mokyklos 
pedagogika – 1 metų trukmės (60 kreditų) nuolatinės studijos 
ir 1,5 metų trukmės (60 kreditų) ištęstinės studijos.

6. SVARSTYTA. Kandidatų gauti Lietuvos mokslų akademijos 
Adolfo Jucio premiją teikimas.
N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2013-13-5). Atsižvelgiant į 
2013 m. lapkričio 8 d. Teorinės fizikos ir astronomijos ins-
tituto tarybos nutarimą (protokolo išrašas Nr. 31) ir 2013 m. 
lapkričio 11 d. Fizikos fakulteto tarybos nutarimą (protokolo 
išrašas Nr. 7-13), siūlyti Lietuvos mokslų akademijos Adolfo 
Jucio premijai:
1) Teorinės fizikos ir astronomijos instituto habil. dr. Gedimi-

no Juzeliūno 2004–2013 m. mokslo darbų ciklą „Šaltųjų 
atomų valdymas šviesos pluoštais“;

2) Fizikos fakulteto prof. dr. Dariaus Abramavičiaus mokslo 
darbų ciklą „Kvantinė relaksacijos teorija“.

7. SVARSTYTA. Ekonomikos fakulteto mokymosi visą gyve-
nimą programų kainos.

N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2013-13-7). Atsižvelgiant į 
2013 m. lapkričio 7 d. Ekonomikos fakulteto teikimą Nr. SR-
190000, patvirtinti Ekonomikos fakulteto mokymosi visą 
gyvenimą programų įkainius:

Tema Akad. 
val. Lektorius 

Kaina 
asmeniui 

(Lt)*
Kokybės vady-
bos metodų ir 
priemonių taikymas 
viešojo sektoriaus 
organizacijos vei-
klai tobulinti

8 prof. dr. Juozas Ruže-
vičius,
doc. dr. Roma Adomai-
tienė,
doc. dr. Dalius Serafinas

340,00

Ugdomojo vado-
vavimo principų 
naudojimas organi-
zacijoje

8 dr. Arvydas Liepuonius 340,00

Vidaus kontrolė ir 
vidaus auditas vie-
šajame sektoriuje

8 prof. habil. dr. Vaclovas 
Lakis,
doc. dr. Rasa Subačienė,
dr. Lukas Giriūnas,
dr. Kastytis Senkus,
Rasa Aleliūnaitė

340,00

Komandinis darbas 
ir vadovavimas 
padaliniui

8 doc. dr. Virginijus Tama-
ševičius,
dr. Arvydas Liepuonius

340,00

Organizacijos įvaiz-
džio valdymas

8 prof. dr. Greta Drūtei-
kienė

340,00

Valdymo apskaita 
viešajame sekto-
riuje

8 prof. dr. Lionius Gai-
žauskas,
dr. Kastytis Senkus,
Daiva Tamulevičienė

340,00

Viešojo sektoriaus 
apskaita

8 prof. habil. dr. Vaclovas 
Lakis

340,00

Konkurencijos 
politika

8 prof. Rimantas Stani-
kūnas

340,00

Efektyvus klientų 
aptarnavimas

8 dr. Arvydas Liepuonius 340,00

Laiko valdymas 8 dr. Arvydas Liepuonius 340,00
Konfliktų sprendi-
mas ir streso įveika

8 dr. Arvydas Liepuonius 340,00

*  Programų įka in ia i  ga l i  k i s t i  p r ik l ausomai  nuo  t a ikomų 
nuolaidų.

8. SVARSTYTA. Mokslo darbų leidinio „Knygotyra“ redak-
torių kolegija.
N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2013-13-8). Atsižvelgiant 
į 2013 m. spalio 21 d. Komunikacijos fakulteto tarybos 
nutarimą (protokolo išrašas Nr. 160000-10-8), patvirtinti 
atnaujintą Komunikacijos fakulteto mokslo darbų leidinio 
„Knygotyra“ redaktorių kolegijos sudėtį:

Vyriausiasis redaktorius prof. habil. dr. Domas Kaunas – Vilniaus 
universitetas, Lietuva (Komunikacija ir informacija). 

Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojos:
• prof. dr. Elena Macevičiūtė – Švedijos bibliotekininkystės 

ir informacijos mokslų mokykla, Švedija (Komunikacija 
ir informacija), 

• prof. dr. Aušra Navickienė – Vilniaus universitetas, Lietuva 
(Komunikacija ir informacija). 

Atsakingoji sekretorė doc. dr. Alma Braziūnienė – Vilniaus 
universitetas, Lietuva (Komunikacija ir informacija). 
Nariai: 

• habil. dr. Ona Aleknavičienė – Lietuvių kalbos institutas, 
Lietuva (Filologija), 

• prof. dr. Leslie Howsam – Vindzoro universitetas, Kanada 
(Istorija), 

• prof. dr. Osvaldas Janonis – Vilniaus universitetas, Lietuva 
(Komunikacija ir informacija), 

• habil. dr. Natalija Lelikova – Rusijos nacionalinė biblio-
teka, Rusija (Istorija), 

• doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė – Lietuvos istorijos institutas, 
Lietuva (Istorija), 

• doc. dr. Ilkka Mäkinen – Tamperės universitetas, Suomija 
(Komunikacija ir informacija), 
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9. SVARSTYTA. Akademinės etikos komisijos sudėtis.
N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2013-13-9):
1. Pritarti Akademinės etikos komisijos sudėties pakeiti-

mams:
1) vietoje prof. Egidijaus Kūrio komisijos pirmininku 

skirti prof. Joną Prapiestį;
2) vietoje dr. Lino Bukausko centrinės administracijos 

atstove komisijoje skirti Studijų direktorę Jekateriną 
Bortkevič.

2. Teikti šį nutarimą svarstyti Senate.

• prof. dr. Guido Michelini – Parmos universitetas, Italija 
(Kalbotyra), 

• prof. habil. dr. Krzysztof Migoń – Vroclavo universitetas, 
Lenkija (Komunikacija ir informacija),

• prof. dr. Arvydas Pacevičius – Vilniaus universitetas, 
Lietuva (Komunikacija ir informacija),

• prof. dr. Tiiu Reimo – Talino universitetas, Estija (Komu-
nikacija ir informacija), 

• doc. dr. Regina Varnienė-Janssen – Lietuvos nacionalinė 
Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuva (Komunikacija ir 
informacija), 

• prof. dr. Viesturs Zanders – Latvijos universitetas, Latvija 
(Komunikacija ir informacija).

PA T V I R T I N T A
Vilniaus universiteto Senato komisijos

2013-11-14 nutarimu Nr. SK-2013-13-6  

V I E N K A R T I N I Ų  P I N I G I N I Ų  I Š M O K Ų  M O K Ė J I M O  V I L N I AU S  U N I V E R S I T E TO  D A R B U OTO J A M S 
U Ž  2013 M E T Ų  R E Z U LTAT U S  T VA R KO S  A P R A Š A S

1. Šis tvarkos aprašas nustato Vilniaus universiteto (toliau – 
Universitetas) darbuotojams skiriamų vienkartinių piniginių 
išmokų už 2013 m. veiklos rezultatus mokėjimo kriterijus 
ir piniginių išmokų dydžius. Vienkartinės piniginės išmo-
kos gali būti skiriamos ir mokamos 2013 m. lapkričio arba 
gruodžio mėnesiais.

2. Vienkartinės piniginės išmokos pagal Universiteto Darbo 
apmokėjimo nuostatų 26.1 ir 26.2 punktus už 2013 m. vei-
klos rezultatus Vilniaus universiteto darbuotojams gali būti 
mokamos šiais atvejais:
2.1. už pasiektus aukštus mokslo rezultatus: publikuotus 
mokslinius straipsnius tarptautinėje ir kitoje recenzuoja-
moje mokslo spaudoje, parengtas ir išleistas monografijas, 
kurioms yra pritarusi kamieninio padalinio taryba, mokslo 
studijas, šaltinių publikacijas, mokslinius žodynus, aukštųjų 
mokyklų vadovėlius, Lietuvos, Europos, JAV ir kitų šalių pa-
tentus, atrastas ar išvestas gyvūnų ar augalų veisles, aktyvią 
projektinę veiklą, sėkmingą mokslo rezultatų komercinimą 
(parduota licencija, prototipas, produktas, įsteigta pumpu-
rinė įmonė ir kita);
2.2. už pasiekimus taikomosios mokslo veiklos ir eksperi-
mentinės plėtros srityse: sudarytas ir (ar) įvykdytas sutartis 
su ūkio subjektais, užsakomuosius mokslinius tyrimus, tech-
nologijų tobulinimą ir kitas eksperimentinės plėtros veiklas;
2.3. už aktyvią meno veiklą: surengtus tarptautinius ir na-
cionalinius koncertus, parodas ir kitus projektus, laimėtus 
tarptautinius ir nacionalinius meno konkursus;
2.5. už aukštus sporto rezultatus tarptautinėse ir nacionalinė-
se varžybose pasiekusių sportininkų ir komandų parengimą, 
sporto renginių organizavimą;
2.5. už novacijų taikymą studijų procese ir efektyvų studijų 
proceso organizavimą: parengtas naujas ar patobulintas 
studijų programas, gerus tarptautinės studijų programų 

akreditacijos rezultatus; išorinio programų vertinimo pa-
siekimus, technologinių studijų proceso naujovių diegimą 
ir įgyvendinimą, už efektyvų priėmimo į studijų programas 
proceso valdymą, aktyvų darbą su studentais (pagal studentų 
atsiliepimus);
2.6. už pasiekimus viešinant Vilniaus universitetą tarptauti-
nėse ir nacionalinėse studijų parodose ar mugėse, žiniasklai-
doje, už darbą su moksleiviais, veiklą rengiant „Vaikų uni-
versiteto“ paskaitas ir kitokį darbą su būsimaisiais studentais;
2.7. už veiklą organizuojant ir įgyvendinant tęstinių studijų 
procesą, suaugusiųjų švietimą;
2.8. už atstovavimą Vilniaus universiteto bendruomenei 
valstybės valdžios ir savivaldybių institucijose;
2.9. už tarptautiškumo plėtrą įgyvendinant tarptautinius stu-
dentų ir dėstytojų mainus, dėstymą „Erasmus“ studentams, 
praktikų organizavimą, tarptautinių sutarčių įgyvendinimą;
2.10.  už aktyvią projektinę veiklą pritraukiant investicijas, 
įgyvendinant projektus;
2.11.  už kitus metinius veiklos rezultatus, dėl kurių pagerėjo 
Vilniaus universiteto veiklos kokybė, veiklos rezultatai ar 
buvo vykdomi kiti darbai, nenumatyti darbo sutartyje, atlik-
tos svarbios, skubios ar sudėtingos darbo užduotys.

3. Vienkartinė piniginė išmoka negali viršyti 100 procentų 
nustatyto tarnybinio atlyginimo. Kamieninio padalinio 
vadovas teikdamas ir administracijos reikalų prorektorius 
vizuodamas teikimą dėl vienkartinės piniginės išmokos 
(pagal šios tvarkos 2 punktą) įvertina konkretaus darbuoto-
jo indėlį į jam pavestą darbą bei šakinio padalinio vadovo 
rekomendacijas. Vertinant darbuotojus ir siekiant juos 
motyvuoti rekomenduojama kamieniniuose padaliniuose 
atsisakyti lygiavos principo skiriant vienkartines pinigines 
išmokas bei atsižvelgti į realų konkrečių darbuotojų indėlį 
ir pasiekimus. 
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4. Vienkartinė piniginė išmoka Universiteto administracijos 
darbuotojams skiriama administracijos reikalų prorektoriaus 
teikimu tarpininkaujant atitinkamo administracijos padalinio 
vadovui.

5. Akademinių kamieninių padalinių vadovams vienkartines 
pinigines išmokas atitinkamo padalinio tarybos teikimu 
skiria rektorius. 

6. Kitų kamieninių padalinių vadovams vienkartinės piniginės 
išmokos skiriamos tuos padalinius kuruojančio prorektoriaus 
teikimu.

7. Vienkartinė piniginė išmoka rektoriui Universiteto senato 
pirmininko teikimu skiriama Universiteto senato komisijos 
nutarimu.

8. Vienkartines pinigines išmokas prorektoriams skiria rekto-
rius.

9. Vienkartinės piniginės išmokos gali būti skiriamos iš padali-
nio darbo užmokesčio lėšų eilutės, jei yra darbo užmokesčio 
lėšų ekonomija. Prieš skiriant lėšas vienkartinėms piniginėms 
išmokoms, padalinių vadovams ir administracijos reikalų 
prorektoriui būtina įvertinti 2013 metų išlaidų ir pajamų 
srautus, specialiųjų lėšų likutį kitų metų veikloms vykdyti. 

10. Iš paramos lėšų vienkartines pinigines išmokas mokėti 
draudžiama.

2013 m. lapkričio 19 d. Senato posėdyje
(protokolas Nr. S-2013-7)

1. SVARSTYTA. Vilniaus universiteto statutas.
 N u t a r t a  (nutarimas Nr. S-2013-7-4):

1. Pritarti 2012 m. gruodžio 18 d. Senato nutarimu Nr. S-2012-
8-6 priimto Vilniaus universiteto statuto pataisytai ir papil-
dytai redakcijai ir teikti Seimui ją tvirtinti įstatymu.

2. Pavesti Statuto rengimo darbo grupei (vadovas Senato na-
rys prorektorius dr. Juozas Galginaitis) dalyvauti svarstant 
Statuto projektą Seime, suteikti jai teisę pagal gaunamas 
pastabas, nekeičiant principinių Statuto nuostatų, redaguoti 
ir tikslinti Statuto tekstą juridinės technikos, bendrinės 
lietuvių kalbos normų ir teisinės terminijos požiūriu. Jei 
Statuto rengimo darbo grupės narių daugumos nuomone, 
svarstant Seime, be kita ko, Švietimo, mokslo ir kultūros 
komitete pareikštos pastabos dėl Statuto teksto yra esminės 
ir reikalaujančios Senato pozicijos, darbo grupės vadovas 
turi nedelsdamas apie tai informuoti Senato pirmininką ir 
(ar) jo pavaduotoją.  

3. Rekomenduoti rektoriui sudaryti darbo grupes parengti 
teisės aktų, reikalingų Universiteto valdymo organams 
sudaryti ir veikti pagal naują Statutą, projektus. 

2. SVARSTYTA. Vilniaus universiteto profesoriaus emerito 
vardo teikimas.
N u t a r t a  (nutarimas Nr. S-2013-7-1). Remiantis Vilniaus 
universiteto profesoriaus emerito vardo (statuso) suteikimo 
nuostatais, patvirtintais Senato 2013 m. birželio 11 d. nu-
tarimu Nr. S-2013-5-8, ir Emeritūros komisijos išvadomis 
(Emeritūros komisijos 2013 m. lapkričio 11 d. posėdžio 
protokolas Nr. 2013-01), suteikti profesoriaus emerito vardą 
(statusą) šiems Vilniaus universiteto profesoriams:
• Šarūnui Raudžiui – fizinių mokslų srityje;
• Donatui Surgailiui – fizinių mokslų srityje;
• Juozui Vidmančiui Vaitkui – fizinių mokslų srityje.

3. SVARSTYTA. Profesoriaus emerito kvotų 2013–2014 studijų 
metams nustatymas.
N u t a r t a  (nutarimas Nr. S-2013-7-2). Remiantis Vilniaus 
universiteto profesoriaus emerito vardo (statuso) suteiki-
mo nuostatais, patvirtintais Senato 2013 m. birželio 11 d. 
nutarimu Nr. S-2013-5-8, ir Emeritūros komisijos teikimu 
(Emeritūros komisijos 2013 m. lapkričio 11 d. posėdžio 
protokolas Nr. 2013-01):
1) tvirtinti 33 profesorių emeritų vietas Vilniaus universitete 

2014 metams;
2) profesorių emeritų kvotą paskirstyti šioms mokslo sritims:

•  biomedicinos mokslų srityje – 5 vietos,
•  fizinių mokslų srityje – 15 vietų,
•  humanitarinių mokslų srityje – 8 vietos,
•  socialinių mokslų srityje – 5 vietos.

4. Akademinių reikalų prorektorius dr. K. Dubnikas ir studijų 
direktorė J. Bortkevič pateikė Senato nariams Studentų pri-
ėmimo į Vilniaus universiteto bakalauro ir magistro studijų 
programas 2013 metais analizę.

5. SVARSTYTA. Akademinės etikos komisijos sudėties pakei-
timai.
N u t a r t a  (nutarimas Nr. S-2013-7-3). Atsižvelgiant į 
2013 m. lapkričio 14 d. Senato komisijos nutarimą Nr. SK-
2013-13-9, patvirtinti Akademinės etikos komisijos sudėties 
pakeitimus:
1) vietoje prof. Egidijaus Kūrio komisijos pirmininku skirti 

prof. Joną Prapiestį;
2) vietoje dr. Lino Bukausko centrinės administracijos atstove 

komisijoje skirti studijų direktorę Jekateriną Bortkevič.



I n f o r m a c i n i s  b i u l e t e n i s  5

2013 m. gruodžio 13 d. 14 val. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Audronės Glosienės auditorijoje (Saulėtekio 
al. 9, I rūmai, LT-10222 Vilnius) VINCAS GRIGAS gins disertaciją „Bibliotekininko edukatoriaus ugdymo modelis besi-
mokančioje visuomenėje“ socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties daktaro laipsniui gauti.

Komunikacijos ir informacijos mokslo tarybos sudėtis: 
prof. dr. Arvydas Pacevičius – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, komunikacija ir informa-

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

informacija – 08 S);
prof. dr. Aušra Navickienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija – 08 S);
doc. dr. Marija Prokopčik (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija – 08 S); 
doc. dr. Daiva Janavičienė (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija – 08 S).
Oponentai:
doc. dr. Rimvydas Laužikas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija – 08 S);
prof. dr. Elena Macevičiūtė (Buroso universitetas, Švedija, socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija – 08 S).
Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.

2013 m. gruodžio 19 d. 14 val. Valstybinio mokslinių tyrimų 
instituto posėdžių salėje (Molėtų pl. 29, LT-08409 Vilnius) 
GINTARAS SŪDŽIUS gins disertaciją „Imuninės sistemos 
pokyčiai pirminio Sjögreno sindromo patogenezėje“ biomedi-
cinos mokslų srities biologijos krypties daktaro laipsniui gauti. 

Biologijos mokslo tarybos sudėtis: 
dr. Mykolas Mauricas – tarybos pirmininkas (Valstybinio 

mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras, bio-
medicinos mokslai, biologija – 01 B, imunologija, serologija, 
transplantacija – B 500);

prof. habil. dr. Aniolas Sruoga (Vytauto Didžiojo univer-
sitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01 B, imunologija, 
serologija, transplantacija – B 500);

doc. dr. Irutė Girkontaitė (Valstybinio mokslinių tyrimų 
instituto Inovatyvios medicinos centras, biomedicinos mokslai, 
biologija – 01 B, imunologija, serologija, transplantacija – 
B 500);

dr. Vita Pašukonkienė (Vilniaus universiteto Onkologijos 
institutas, biomedicinos mokslai, biologija – 01 B, imunologija, 
serologija, transplantacija – B 500);

dr. Augustas Pivoriūnas (Valstybinio mokslinių tyrimų 
instituto Inovatyvios medicinos centras, biomedicinos moks-
lai, medicina – 06B, histologija, ląstelių chemija, histologinė 
chemija, audinių kultūra – B 210).

Oponentai:
doc. dr. Astra Vitkauskienė (Lietuvos sveikatos mokslų uni-

versitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B, imunologija, 
serologija, transplantacija – B 500);

prof. dr. Genė Biziulevičienė (Vilniaus universitetas, bio-
medicinos mokslai, biologija – 01 B, imunologija, serologija, 
transplantacija – B 500).

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

2013 m. gruodžio 19 d. 14 val. VšĮ Vilniaus universiteto 
ligoninės Santariškių klinikų Raudonojoje auditorijoje (San-
tariškių g. 2, LT-08661 Vilnius) SAULIUS JUREVIČIUS 
gins disertaciją „Lėtinio pankreatito chirurginio gydymo būdų 
ir gyvenimo kokybės lyginamasis vertinimas“ biomedicinos 
mokslų srities medicinos krypties daktaro laipsniui gauti. 

Medicinos mokslo tarybos sudėtis: 
prof. dr. Gintautas Brimas – tarybos pirmininkas (Vilniaus 

universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06 B);
prof. habil. dr. Algimantas Irnius (Vilniaus universitetas, 

biomedicinos mokslai, medicina – 06 B);
prof. dr. Feliksas Jankevičius (Vilniaus universitetas, bio-

medicinos mokslai, medicina – 06 B);
prof. dr. Viktoras Šaferis (Lietuvos sveikatos mokslų univer-

sitetas, technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07 T);
prof. dr. Artūras Razbadauskas (Klaipėdos universitetas, 

biomedicinos mokslai, medicina – 06 B).
Oponentai:
prof. dr. Virgilijus Beiša (Vilniaus universitetas, biomedi-

cinos mokslai, medicina – 06 B);
prof. dr. Mindaugas Kiudelis (Lietuvos sveikatos mokslų 

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

tekoje. 
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2013 m. gruodžio 19 d. 14 val. VšĮ Vilniaus universiteto 
ligoninės Santariškių klinikų Konferencijų salėje (Santariškių 
g. 2, LT-08661 Vilnius) IEVA TVARIJONIENĖ gins disertaci-
ją „Biologinio grįžtamojo ryšio efektyvumas lavinant pacientų 
po insulto pusiausvyrą“ biomedicinos mokslų srities medicinos 
krypties daktaro laipsniui gauti. 

Medicinos mokslo tarybos sudėtis: 
prof. dr. Janina Didžiapetrienė – tarybos pirmininkė 

(Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, biomedicinos 
mokslai, medicina – 06 B);

prof. dr. Vidmantas Alekna (Vilniaus universitetas, biome-
dicinos mokslai, medicina – 06 B);

prof. dr. Dainius Characiejus (Vilniaus universitetas, bio-
medicinos mokslai, medicina – 06 B);

prof. dr. Gintaris Kaklauskas (Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija – 
02 T);

dr. Diana Mieliauskaitė (Valstybinio mokslinių tyrimų ins-
tituto 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 biblio-
tekoje. 

2013 m. gruodžio 20 d. 10 val. Vilniaus universiteto Komu-
nikacijos fakulteto 208 auditorijoje (Saulėtekio al. 9, I rūmai, 
LT-10222 Vilnius) DAIVA SIUDIKIENĖ gins disertaciją 
„Gyvenimo stiliaus įtaka auditorijos laisvalaikio medijų naudo-
jimui“ socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos 
krypties daktaro laipsniui gauti.

Komunikacijos ir informacijos mokslo tarybos sudėtis: 
prof. dr. Žygintas Pečiulis – tarybos pirmininkas (Vilniaus 

universitetas, socialiniai mokslai, komunikacija ir informaci-
ja – 08 S);

doc. dr. Kristina Juraitė (Vytauto Didžiojo universitetas, 
socialiniai mokslai, sociologija – 05 S);

doc. dr. Beata Grebliauskienė (Vilniaus universitetas, soci-
aliniai mokslai, komunikacija ir informacija – 08 S);

doc. dr. Vladas Gaidys (Lietuvos filosofijos ir sociologijos 
institutas, socialiniai mokslai, sociologija – 05 S);

prof. dr. Elena Macevičiūtė (Vilniaus universitetas, sociali-
niai mokslai, komunikacija ir informacija – 08 S).

Oponentai:
doc. dr. Renata Matkevičienė (Vilniaus universitetas, soci-

aliniai mokslai, komunikacija ir informacija – 08 S); 
prof. dr. Gintaras Aleknonis (Mykolo Romerio universitetas, 

humanitariniai mokslai, menotyra – 03 H).
Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto biblio-

tekoje.

2013 m. gruodžio 20 d. 12 val. Vilniaus universiteto Teisės 
fakulteto Konstantino Jablonskio auditorijoje (Saulėtekio al. 9, 
LT-10222 Vilnius) UGNĖ GAILIŪNIENĖ gins disertaciją 
„Atsakomybė už viešojo administravimo subjektų asmenims 
padarytą žalą Lietuvoje“ socialinių mokslų srities teisės kryp-
ties daktaro laipsniui gauti.

Teisės mokslo tarybos sudėtis: 
prof. dr. Vytautas Mizaras – tarybos pirmininkas (Vilniaus 

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

socialiniai mokslai, teisė – 01 S);
doc. dr. Linas Meškys (Vytauto Didžiojo universitetas, 

socialiniai mokslai, teisė – 01 S),
doc. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė (Vilniaus universi-

tetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S);
doc. dr. Skirgailė Žalimienė (Vilniaus universitetas, socia-

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

socialiniai mokslai, teisė – 01 S);
prof. dr. Bronius Sudavičius (Vilniaus universitetas, socia-

liniai mokslai, teisė – 01 S).
Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto biblio-

tekoje.

2013 m. gruodžio 20 d. 14 val. Fizinių ir technologijos 
mokslų centro Puslaidininkių fizikos instituto posėdžių salėje 
(A. Goštauto g. 11, LT-01108 Vilnius) VIKTORIJA NARGĖ-
LIENĖ gins disertaciją „Įvairiatarpių GaAs/AlxGa1-xAs darinių 
tyrimai ir taikymai mikrobangų detekcijai“ fizinių mokslų 
srities fizikos krypties daktaro laipsniui gauti. 

Fizikos mokslo tarybos sudėtis: 
habil. dr. Žilvinas Kancleris – tarybos pirmininkas (Fizinių 

ir technologijos mokslų centro Puslaidininkių fizikos institutas, 
fiziniai mokslai, fizika – 02 P, puslaidininkių fizika – P 265);

prof. habil. dr. Jūras Banys (Vilniaus universitetas, fiziniai 
mokslai, fizika – 02 P, puslaidininkių fizika – P 265);

prof. dr. Vytautas Kleiza (Kauno technologijos universitetas, 
fiziniai mokslai, matematika – 01 P, matematinė ir bendroji 
teorinė fizika, klasikinė mechanika, kvantinė mechanika, relia-
tyvizmas, gravitacija, statistinė fizika, termodinamika – P 190);

prof. dr. Jurij Novickij (Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, technologijos mokslai, elektros ir elektronikos 
inžinerija – 01 T, elektros inžinerija – T 190);

doc. dr. Voitech Stankevič (Fizinių ir technologijos mokslų 
centro Puslaidininkių fizikos institutas, fiziniai mokslai, fizi-
ka – 02 P, puslaidininkių fizika – P 265).

Oponentai:
prof. habil. Saulius Balevičius (Fizinių ir technologijos 

mokslų centro Puslaidininkių fizikos institutas, fiziniai mokslai, 
fizika – 02 P, puslaidininkių fizika – P 265);

prof. habil. dr. Eugenijus Šatkovskis (Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02 P, puslai-
dininkių fizika – P 265).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto ir Fizinių 
ir technologijos mokslų centro Puslaidininkių fizikos instituto 
bibliotekose.
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2013 m. gruodžio 20 d. 14 val. Vilniaus universiteto Eko-
nomikos fakulteto 403 auditorijoje (Saulėtekio al. 9, II rūmai, 
LT-10222 Vilnius) DONATAS RATKEVIČIUS gins diserta-
ciją „Verslo valdymo sistemų funkcinių galimybių analizė ir 
vertinimas“ socialinių mokslų srities vadybos krypties daktaro 
laipsniui gauti. 

Vadybos mokslo tarybos sudėtis: 
prof. habil. dr. Jonas Mackevičius – tarybos pirmininkas 

(Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04 S); 
prof. habil. dr. Albinas Marčinskas (Vilniaus universitetas, 

socialiniai mokslai, vadyba – 03 S); 
prof. dr. Danuta Diskienė (Vilniaus universitetas, socialiniai 

mokslai, vadyba – 03 S); 
prof. dr. Vytas Navickas (Lietuvos edukologijos universi-

tetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04 S);
prof. habil. dr. Borisas Melnikas (Vilniaus Gedimino tech-

nikos universitetas, vadyba – 03 S). 
Oponentai:
prof. habil. dr. Narimantas Kazimieras Paliulis (Vilniaus 

Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, vady-
ba – 03 S); 

prof. dr. Arvydas Paškevičius (Vilniaus universitetas, socia-
liniai mokslai, ekonomika – 04 S). 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto biblio-
tekoje.

2013 m. gruodžio 20 d. 15 val. Vilniaus universiteto Komu-
nikacijos fakulteto Komfariumo auditorijoje (Saulėtekio al. 9, 
I rūmai, LT-10222 Vilnius) SAULĖ JOKŪBAUSKIENĖ gins 
disertaciją „Informacijos ir komunikacijos specialistų strate-
ginės lyderystės kompetencijų formavimas besimokančioje 
organizacijoje“ socialinių mokslų srities komunikacijos ir 
informacijos krypties daktaro laipsniui gauti.

Komunikacijos ir informacijos mokslo tarybos sudėtis: 
prof. dr. Zenona Atkočiūnienė – tarybos pirmininkė 

(Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, komunikacija ir 
informacija – 08 S);

prof. habil. dr. Kęstutis Kriščiūnas (Kauno technologijos 
universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – 03 S);

doc. dr. Regina Varnienė-Janssen (Vilniaus universitetas, 
socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija – 08 S);

prof. habil. dr. Valentinas Snitka (Kauno technologijos 
universitetas, technologijos mokslai, elektros ir elektronikos 
inžinerija – 01 T);

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

Oponentai:
doc. dr. Rimvydas Laužikas (Vilniaus universitetas, socia-

liniai mokslai, komunikacija ir informacija – 08 S); 
prof. dr. Rimantas Gatautis (Kauno technologijos universi-

tetas, socialiniai mokslai, vadyba – 03 S).
Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto biblio-

tekoje.

2013 m. gruodžio 20 d. 15 val. Vilniaus universiteto Filoso-
fijos fakulteto 201 auditorijoje (Universiteto g. 9/1, LT-01513 
Vilnius) RENATA BIKAUSKAITĖ gins disertaciją „Rūpesčio 
etikos normatyvumo problema“ humanitarinių mokslų srities 
filosofijos krypties daktaro laipsniui gauti.

Filosofijos mokslo tarybos sudėtis: 
prof. dr. Marius Povilas Šaulauskas – tarybos pirmininkas 

(Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija – 
01 H);

prof. dr. Jūratė Rubavičienė (Lietuvos edukologijos univer-
sitetas, socialiniai mokslai, edukologija – 07 S);

prof. dr. Lilija Duoblienė (Vilniaus universitetas, humani-
tariniai mokslai, filosofija – 07 S);

doc. dr. Arūnas Mickevičius (Vilniaus universitetas, huma-
nitariniai mokslai, filosofija – 01 H);

prof. dr. Artūras Tereškinas (Vytauto Didžiojo universitetas, 
socialiniai mokslai, sociologija – 05 S).

Oponentai:
prof. dr. Gintautas Mažeikis (Vytauto Didžiojo universitetas, 

humanitariniai mokslai, filosofija – 01 H);
dr. Audronė Žukauskaitė (Lietuvos kultūros tyrimų institu-

tas, humanitariniai mokslai, filosofija – 01 H).
Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto biblio-

tekoje.

2013 m. gruodžio 27 d. 11 val. Fizinių ir technologijos 
mokslų centro Chemijos instituto aktų salėje (A. Goštauto 
g. 9, LT-2600 Vilnius) IEVA MATULAITIENĖ gins daktaro 
disertaciją „Adsorbuotų ant metalo paviršiaus monosluoksnių 
su piridinio funkcine grupe struktūros ir sąveikos su tirpalo 
komponentais tyrimas virpesinės spektroskopijos metodais“ 
fizinių mokslų srities chemijos krypties daktaro laipsniui gauti. 

Chemijos mokslo tarybos sudėtis:
prof. habil. dr. Albertas Malinauskas – tarybos pirmininkas 

(Fizinių ir technologijos mokslų centras, fiziniai mokslai, 
chemija – 03 P);

prof. habil. dr. Eugenijus Butkus (Vilniaus universitetas, 
fiziniai mokslai, chemija – 03 P);

prof. habil. dr. Eugenijus Norkus (Fizinių ir technologijos 
mokslų centras, fiziniai mokslai, chemija – 03 P);

prof. dr. Šarūnas Meškinis (Kauno technologijos univer-
sitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08 T);

dr. Justas Barauskas (Malmės universitetas, Švedija, fiziniai 
mokslai, biochemija – 04 P).

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

universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02 P);
dr. Audrius Misiūnas (UAB Biotechnologinės farmacijos 

centras „Biotechpharma“, fiziniai mokslai, chemija – 03 P).
Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto ir FTMC 

Chemijos instituto bibliotekose.
 


