
ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS 

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS  

TARYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS  

 

2018 m. kovo 28 d. Nr. T-01/2018 

Akademija 

 

Posėdis įvyko 2018-03-28  14.30 val. ASU EVF 610 a. 

Posėdžio pirmininkė  – Astrida Miceikienė 

Posėdžio sekretorė  – Jūratė Savickienė 

 

Posėdyje dalyvavo:  

- tarybos nariai: Vilija Aleknevičienė, Jonas Čaplikas, Dalia Juočiūnienė, Renata Lukė, Daiva 

Makutėnienė, Astrida Miceikienė, Vytautas Pilipavičius, Virginijus Skulskis, Jūratė Savickienė, 

Kristina Telešauskienė, Gintarė Vaznonienė, Vlada Vitunskienė, Jan Žukovskis; 

- kviestiniai asmenys: Rektorius Antanas Maziliauskas; 

- fakulteto bendruomenės nariai: Alvydas Aleksandravičius, Rimantas Dapkus, Asta Raupelienė, 

Vilma Tamulienė.  

Kvorumas yra. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Lietuvos edukologijos universiteto ir Aleksandro Stulginskio universiteto  reorganizavimo 

prijungimo prie Vytauto Didžiojo universiteto būdu planas (referuoja Rektorius Antanas 

Maziliauskas). 

2. EVF akademinės tarybos pirmininko rinkimas (referuoja posėdžio pirmininkė /EVF dekanė A. 

Miceikienė). 

3. EVF akademinės tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimas. 

4. EVF akademinės tarybos pirmininko sekretorės rinkimas.  

5. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Lietuvos edukologijos universiteto ir Aleksandro Stulginskio universiteto  

reorganizavimo prijungimo prie Vytauto Didžiojo universiteto būdu planas (referuoja Rektorius 

Antanas Maziliauskas). 

Rektorius A. Maziliauskas pristatė Lietuvos edukologijos universiteto ir Aleksandro 

Stulginskio universiteto  reorganizavimo prijungimo prie Vytauto Didžiojo universiteto procedūrinius 

elementus. Rektorius atkreipia dėmesį, kad ASU Ekonomikos ir vadybos fakultetas turi sudaryti su 

VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetu vieną junginį darinį. ASU EVF fiziškai turi judėti 

neįprastesnes sąlygas negu dirba mūsų dėstytojai.  

 A. Raupelienė klausia, kodėl senatas ir bendruomenė nėra supažindinami su Reorganizavimo 

veiksmų ir finansavimo planais? 

Rektorius A. Maziliauskas: pirmiausiai buvo skubiai rengiamas Reorganizavimo veiksmų 

planas, o po to turėjo greitai atsirasti Finansavimo planas, kuriems viešai pristatyti nebeliko laiko. 

J. Čaplikas pastebi, kad yra nemažai netikslumų, kuriuos reikia kuo greičiau taisyti. 

Reorganizavimo veiksmų plane yra parašyta, kad ASU Ekonomikos ir vadybos fakultetas 

integruojamas į VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetą. Tai reiškia, kad jau be mūsų (senato, 



akademinės bendruomenės pritarimo) sprendimas galioja, nors turi būti mūsų sprendimas ir pritarimas. 

Prof. nuomone Reorganizavimo veiksmų plane pataisymai yra būtini. 

Rektorius A. Maziliauskas sutinka su išsakytomis mintimis. Šiuo metu vyksta Reorganizavimo 

veiksmų plano vertinimas, tad visus netikslumus galima ištaisyti ir priimti tinkamus sprendimus.  

J. Žukovskis klausimas: gal geriau yra likti kuriamoje akademijoje kaip centru ir aptarnauti 

kitas studijų programas? 

Rektorius A. Maziliauskas - šis siūlymas nėra mums naudingas, nes tokiu atveju gresia studijų 

programų išnykimas.  

A. Raupelienė teiraujasi kiek darbuotojų žada atleisti? Finansavimo plane numatytos išeitinių 

kompensacijų išlaidos. Jeigu išlaidos yra numatytos, tai reiškia, kad yra žinomas ir žmonių skaičius.  

Rektorius A. Maziliauskas - išeitinės kompensacijos yra numatytos aptarnaujančiam personalui 

– 10 proc., o dėstytojams išeitinės kompensacijos nenumatytos.   

NUTARTA:  

Siūlyti šias korekcijas Lietuvos edukologijos universiteto ir Aleksandro Stulginskio universiteto  

reorganizavimo prijungimo prie Vytauto Didžiojo universiteto būdu plane (toliau – Planas): 

1. Atsižvelgiant į socialinių mokslų ir socialinių inovacijų išskirtinę reikšmę plėtojant 

bioekonomiką, bei ASU bei VDU mokslininkų įdirbius šioje tematikoje, jungtinio universiteto 

proveržio krypties „Bioekonomika“ detalizaciją (14 psl., 7 lentelė) papildyti punktu „Bioekonomikos 

plėtra“. Šis punktas turi būti įrašytas pirmuoju.  

2. Nesant visiško aiškumo dėl integruojamų VDU ir ASU Ekonomikos ir vadybos fakultetų 

fizinės dislokacijos, 12 lentelės (22 psl.) aštuntą veiklą finansavimo prioritetinėje eilėje formuluoti 

taip: „VDU Gamtos mokslų fakulteto ir Informatikos fakulteto perkėlimas į ASU, buvusio ASU ir 

VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetų integracija, mokslo ir studijų bei susijusios infrastruktūros 

bazės“.  

3. Nesant aiškiam VDU ir buvusio ASU ekonomikos ir vadybos fakultetų integracijos mastui ir 

kryptingumui (tai bus aišku parengus ir patvirtinus VDU organizacinę struktūrą po prijungimo), 

pakoreguoti Plano 1 priedo 39 veiksmo pavadinimą taip: „Buvusio ASU Ekonomikos ir vadybos bei 

VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetų integracija“. 

4. Siekiant sistemingos sąsajos su pirmuoju siūlymu, Plano 3 priedo pavadinimą pakoreguoti 

taip: „PROVERŽIO KRYPTIS. BIOEKONOMIKA: BIOEKONOMIKOS PLĖTRA, 

AGROINOVACIJOS, BIOTECHNOLOGIJOS IR KLIMATO KAITOS POVEIKIS ENERGETIKAI IR 

TVARIAI APLINKAI“. 

5. Siekiant sistemingos sąsajos su pirmuoju siūlymu, Plano 3 priede (47 psl.) bioekonomikos 

temas papildyti pirmąja: „Bioekonomikos plėtros kryptyje“, kurią trumpai apibūdinti taip:  

„Bioekonomikos plėtros kryptyje. Plėtoti biomasės tiekimo grandinių vystymo ir ekologiškai 

tvaraus jų augimo, bioekonomikos plėtros potencialo, bioklasterių vystymo, biomasės gamybos ir 

perdirbimo bei bioatliekų panaudojimo ekonominio efektyvumo, ekologinio veiksmingumo ir 

tvarumo, biomasės logistikos, bioproduktų marketingo, novatoriškų bioverslo formų, strategiškai 

orientuotos bioekonomikos plėtros ir skatinimo politikos, vyriausybės, verslo, nevyriausybinio 

sektoriaus ir mokslo strateginės partnerystės, bioekonomikos poveikio kaimo ir regionų vystymuisi ir 

visuomenės gerovei mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą.“ 

6. Plano 3 priede (48 psl.) bakalauro ir magistrantūros studijų šeštą punktą sutvarkyti pagal LR 

studijų klasifikatorių ir, išskaidžius į du punktus, juos išdėstyti taip: „-socialinių mokslų (ekonomika); 

-verslo ir viešosios vadybos (verslas, vadyba, viešasis administravimas)“. 

7. Siekiant sistemingos sąsajos su pirmuoju siūlymu, Plano 3 priede (49 psl.) doktorantūros 

studijų kryptis papildyti ekonomikos ir vadybos kryptimis.  

 



2. SVARSTYTA. EVF akademinės tarybos pirmininko rinkimai (referuoja posėdžio 

pirmininkė /EVF dekanė A. Miceikienė). 

A. Miceikienė pristatė akademinės tarybos sudėtį, akademinės tarybos nuostatus ir 

reikalavimus, primindama kad tarybos pirmininką renka taryba slaptu balsavimu jos narių balsų 

dauguma. Tarybos pirmininko siūlymu Taryba slaptu balsavimu jos narių balsų dauguma tvirtina 

pirmininko pavaduotoją ir sekretorių. Kad darbas vyktų sėkmingai reikia  išsirinkti balsų skaičiavimo 

komisiją iš trijų asmenų.  

V. Aleknevičienė į balsų skaičiavimo komisiją  siūlo 2 narius iš išorės: Virginijų Skulskį ir 

Kristiną Telešauskienę bei doc. dr. Daivą Makutėnienę.  

Atviru balsavimu patvirtinama balsų skaičiavimo komisijos sudėtis: 

Virginijus Skulskis - balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas,  nariai: Kristina Telešauskienė, 

Daiva Makutėnienė.  

A. Miceikienė  kviečia dalyvauti diskusijoje ir siūlyti kandidatus akademinės tarybos 

pirmininko vietai užimti. 

V. Vitunskienė siūlo akademinės tarybos pirmininko vietai užimti prof. dr. J. Čapliką. 

Profesorės siūlomai kandidatūrai pritaria dauguma akademinės tarybos narių. 

J. Čaplikas teigia, kad vertindamas tokią sudėtingą situaciją, neturi teisės atsisakyti, nes darbo 

bus labai daug, o laikotarpis trumpas. Mūsų akademinė taryba egzistuoja iki 2019 m. sausio 1d., taip 

parašyta Reorganizavimo veiksmų plane. 

A. Miceikienė siūlo balsuoti už pasiūlytą kandidatūrą akademinės tarybos pirmininko vietai 

užimti. 

Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas V. Skulskis pristato slapto balsavimo rezultatus: 

balsavo 13 akademinės tarybos narių; 

balsadėžėje rasta 13 biuletenių.  

         13 tarybos narių balsavo už tai, kad akademinės tarybos pirmininku būtų prof. dr. Jonas 

Čaplikas. 

NUTARTA: 

Akademinės tarybos pirmininku išrinktas  prof. dr. Jonas Čaplikas.  

 

3. SVARSTYTA. EVF akademinės tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimai  

J. Čaplikas akademinės tarybos pirmininkas pristato kandidatą į akademinės tarybos 

pirmininko pavaduotojo pareigas – doc. dr. Dalią Juočiūnienę.  

Dalia Juočiūnienė sutinka būti akademinės tarybos pirmininko pavaduotoja. 

J. Čaplikas siūlo balsuoti už pasiūlytą kandidatę į akademinės tarybos pirmininko pavaduotojo 

pareigoms užimti. 

Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas V. Skulskis pristato slapto balsavimo rezultatus: 

balsavo 13 akademinės tarybos narių.  

balsadėžėje rasta 13 biuletenių. 12 tarybos narių balsuoja už tai, kad EVF tarybos pirmininko 

pavaduotoja būtų išrinkta doc. dr. Dalia Juočiūnienė. Vienas biuletenis balsadėžėje rastas sugadintas 

(neteisingai pažymėtas).  

 NUTARTA:  

Akademinės tarybos pirmininko pavaduotoja yra doc. dr. Dalia Juočiūnienė.  

4. SVARSTYTA. EVF akademinės tarybos pirmininko sekretorės rinkimas  

J. Čaplikas akademinės tarybos pirmininkas pristato kandidatą į akademinės tarybos 

pirmininko sekretorės pareigas – Renatą Lukę.  

Renata Lukė sutinka būti akademinės tarybos pirmininko sekretore. 



J. Čaplikas siūlo balsuoti už pasiūlytą kandidatę į akademinės tarybos pirmininko sekretorės 

pareigoms užimti. 

Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas V. Skulskis pristato slapto balsavimo rezultatus: 

balsavo 13 akademinės tarybos narių.; 

balsadėžėje rasta 13 biuletenių. 12 tarybos narių 12 tarybos narių balsuoja už tai, kad  

akademinės tarybos pirmininko sekretore būtų išrinkta Renata Lukė. Vienas biuletenis balsadėžėje 

rastas sugadintas (neteisingai pažymėtas).  

NUTARTA: 

Akademinės tarybos pirmininko sekretorė Renata Lukė.  

5. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Akademinės tarybos pirmininkas J. Čaplikas pristato EVF akademinės tarybos studijų ir 

mokslo komisijų formavimo principus ir siūlo kitame akademinės tarybos posėdyje patvirtinti studijų 

ir mokslo komisijas. 

NUTARTA: 

Kitame akademinės tarybos posėdyje patvirtinti studijų ir mokslo komisijas. 

 

 

Posėdžio pirmininkas  Astrida Miceikienė  

 

 

Posėdžio sekretorė  Jūratė Savickienė 

 

 

 

 


