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Posėdyje dalyvavo:  

- tarybos nariai: Vilija Aleknevičienė, Jonas Čaplikas, Dalia Juočiūnienė, Vygantas Katkevičius, 

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

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

- fakulteto bendruomenės nariai: Vilma Atkočiūnienė, Darius Jazepčikas, Rasa Pakeltienė, Asta 

Raupelienė, Linas Stabingis, Vilma Tamulienė.  

Kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Ekonomikos ir vadybos fakulteto tarybos Mokslo ir Studijų komisijų personalinių sudėčių 

tvirtinimas (pranešėjas J. Čaplikas).  

2. Ekonomikos ir vadybos fakulteto tarybos Mokslo ir Studijų komisijų pirmininkų rinkimai 

(pranešėjas J. Čaplikas).  

3. Ekonomikos ir vadybos fakultetui skirtų Universiteto biudžeto lėšų mokslui ir studijoms 

paskirstymas ir sąmatų tvirtinimas (pranešėja A. Miceikienė).  

4. Aleksandro Stulginskio universiteto bei jo Ekonomikos ir vadybos fakulteto integracijos į 

Vytauto Didžiojo universitetą planai ir probleminės sritys (A. Miceikienės ir J. Čapliko 

pranešimai; diskusija).  

5. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Ekonomikos ir vadybos fakulteto tarybos Mokslo ir Studijų komisijų 

personalinių sudėčių tvirtinimas (pranešėjas J. Čaplikas).  

EVF tarybos pirmininkas J. Čaplikas pristatė gautus pasiūlymus dėl  Ekonomikos ir vadybos 

fakulteto tarybos Mokslo ir Studijų komisijų vardinių sąrašų. Į Mokslo komisiją pasiūlyta: 

1. Vilija Aleknevičienė, EAFI 

2. Vlada Vitunskienė, EAFI 

3. Audrius Gargasas, VKPVI 

4. Jan Žukovskis, VKPVI 

5. Vygantas Katkevičius, ŽŪM 

6. Erika Besusparienė, deleguota Doktorantų korporacijos „Kolegos“ 

7. Anastasija Novikova, EVF mokslo projektų koordinatorė. 

Į Studijų komisiją pasiūlyta: 

1. Daiva Makutėnienė, EAFI 



2. Jūratė Savickienė, EAFI 

3. Vytautas Pilipavičius, VKPVI 

4. Gintarė Vaznonienė, VKPVI 

5. Virgilijus Skulskis, LAEI 

6. Kristina Telešauskienė, Magistrantūros studijų studentė 

7. Bernardas Vaznonis, EVF prodekanas. 

NUTARTA: 

Atviru balsavimu patvirtinti Ekonomikos ir vadybos fakulteto tarybos Mokslo ir Studijų 

komisijų personalines sudėtis pagal pateiktus pasiūlymus. 

 

2. SVARSTYTA. Ekonomikos ir vadybos fakulteto tarybos Mokslo ir Studijų komisijų 

pirmininkų rinkimai (pranešėjas J. Čaplikas).  

EVF tarybos pirmininkas J. Čaplikas pristatė Ekonomikos ir vadybos fakulteto tarybos Mokslo 

ir Studijų komisijų pirmininkų rinkimo principus ir reikalavimus, primindamas, kad Mokslo ir Studijų 

komisijų pirmininkus renka taryba slaptu balsavimu jos narių balsų dauguma. Kad darbas vyktų 

sėkmingai reikia  išsirinkti balsų skaičiavimo komisiją iš trijų asmenų.  

A. Miceikienė  į balsų skaičiavimo komisiją  pasiūlė Virginijų Skulskį, Vytautą Pilipavičių ir 

Dalią Juočiūnienę.  

Atviru balsavimu patvirtinama balsų skaičiavimo komisijos sudėtis: 

Virginijus Skulskis - balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas,  nariai: Dalia Juočiūnienė 

Vytautas Pilipavičius.  

J. Čaplikas  kviečia dalyvauti diskusijoje ir siūlyti kandidatus į Mokslo ir Studijų komisijų 

pirmininkus. Taip pat primena, kad Mokslo ir Studijų komisijų pirmininkų siūlymu yra Mokslo ir 

Studijų komisijos išsirenka pirmininkų pavaduotojus. 

A. Miceikienė į  Mokslo komisijos pirmininkus pasiūlė Viliją Aleknevičienę, į Studijų 

komisijos pirmininkus -  Daivą Makutėnienę.  

D. Makutėnienė į  Studijų komisijos pirmininkus pasiūlė Gintarę Vaznonienę. 

Pasiūlyti asmenys sutiko kandidatuoti į komisijų pirmininkus. 

Buvo patvirtintas balsavimo biuletenis ir atlikta slapto balsavimo procedūra. 

Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas V. Skulskis pristatė Mokslo komisijos pirmininko 

slapto balsavimo rezultatus: balsavo 12 akademinės tarybos narių; balsadėžėje rasta 12 biuletenių;          

12 tarybos narių balsavo už tai, kad Mokslo komisijos pirmininke būtų išrinkta prof. dr. Vilija 

Aleknevičienė. 

Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas V. Skulskis pristatė Studijų komisijos pirmininko 

slapto balsavimo rezultatus: balsavo 12 akademinės tarybos narių; balsadėžėje rasta 12 biuletenių; 9 

tarybos nariai balsavo už Daivą Makutėnienę ir 3 tarybos nariai balsavo už Gintarę Vaznonienę.  

NUTARTA: 

Patvirtinus slapto balsavimo rezultatus nutarta, kad Mokslo komisijos pirmininke išrinkta prof. 

dr. Vilija Aleknevičienė,  Studijų komisijos pirmininke - doc. dr. Daiva Makutėnienė. 

 

3. SVARSTYTA. Ekonomikos ir vadybos fakultetui skirtų Universiteto biudžeto lėšų mokslui 

ir studijoms paskirstymas ir sąmatų tvirtinimas (pranešėja A. Miceikienė).  

A. Miceikienė pristatė Ekonomikos ir vadybos fakulteto lėšų paskirstymo projektą ir sąmatą. 

Supažindino su centralizuotų ir decentralizuotų mokslo lėšų gavimo ir paskirstymo principais. Pristatė 

lėšų paskirstymo principus, t.y. paskatinti dėstytojus už 2014-2016 m. mokslinės veiklos rezultatus 

(straipsnius WOS su IF, projektus, kurių lėšos buvo užskaitytos LMT vertinime, kitos teigiamai 

įvertintos mokslo paraiškos);  už mokslo projektų paraiškų rengimą (verslo subjektų užsakymai, 



Horizon 2020, INTERREG it kitų programų paraiškos);  skirti lėšas 2018 m. už aukšto lygio mokslinės 

produkcijos parengimą; skatinti už mokslo straipsnius žurnaluose IF CA JCr ar SNIP SCOPUS (pagal 

kvartiles – Q1 – koef.1, Q2- koef. 0,75, Q3 – koef. 0,5, Q4 –koef. 0,25); mokslo monografijas. A. 

Miceikienė kviečia dalyvauti diskusijoje ir siūlyti kitų alternatyvų dėl lėšų paskirstymo.  

V. Skulskis teiraujasi, kokia yra situacija su mokslo monografijomis, kurios yra išleistos lietuvių 

kalba, nes mokslo lėšos yra skiriamos tarptautiniu mastu pripažintose leidyklose išleistoms mokslo 

monografijoms. Todėl V. Skulskis siūlo mokslo monografijų įvertinimui daryti „laiptelius“. J. 

Žukovskis pritaria šiai minčiai ir pasiūlo įvesti „laiptelių“ vertinimą pagal koeficientus.  

V. Aleknevičienė  siūlo mokslo monografijas finansuoti iš studijų lėšų ir monografijas rengti 

lietuvių kalba, nes monografijos yra skirtos studijų kokybės gerinimui. Taip pat rekomenduoja 

organizuoti kursus straipsnių rašymui. 

J. Žukovskis siūlo lėšas skirti darbo grupėms, klasteriams. Tai galėtų būti alternatyva kitam 

skirstymo būdui. V. Aleknevičienė pritaria šiai minčiai ir teigia, kad mokslininkų grupės gali būti 

mobilios ir išeiti už instituto ribų.  

D. Juočiūnienė siūlo skirti lėšas projektiniams tyrimams, kurie buvo atmesti, bet yra geros 

idėjos. V. Pilipavičius pritaria dėl projektinių tyrimų finansavimo, kurie yra nelaimėti, bet iš jų yra 

formuojami tolimesni tyrimai. V. Skulskis teigia, kad  projektiniai tyrimai išaugina administracines 

sąnaudas, bet jei buvo teikti keli geri projektai, iš jų padaryti konkursą, teikti finansavimą ir tikėtis 

gauti gerus rezultatus už kuriuos yra skiriamos lėšos.  

J. Čaplikas siūlo nutraukti diskusijas ir pritarti principinėms nuostatoms, kurias pasiūlė dekanė 

A. Miceikienė. EVF tarybos pirmininkas teigia, kad lėšas reikia skirstyti pagal mokslinius rezultatus, o 

kaip susieti rezultatus  palikti institutams spręsti. V. Skulskio išsakytai nuomonei dėl mokslinių 

monografijų tarpinių vertinimų reikia pritarti, nes jos yra svarbios studijoms ir tuo pačiu atsirastų naujų 

galimybių tarptautiškumui didinti. Siūlau šios diskusijos nevystyti, bet nepamiršti ateityje. 

 A. Miceikienė priminė, kad institutų direktoriai supažindintų institutų darbuotojus su lėšų 

mokslui ir studijoms naudojimo principinėms nuostatoms.  

NUTARTA: 

Tvirtinti dekanės A. Miceikienės siūlomas lėšų naudojimo principines nuostatas.  

 

4. SVARSTYTA. Aleksandro Stulginskio universiteto bei jo Ekonomikos ir vadybos fakulteto 

integracijos į Vytauto Didžiojo universitetą planai ir probleminės sritys (A. Miceikienės ir J. Čapliko 

pranešimai; diskusija). 

EVF tarybos pirmininkas J. Čaplikas pristatė laukiamus integracijos į VDU darbų etapus ir 

priminė, kad ASU reorganizacija vyks iki 2018 m. gruodžio 31 d. Yra parengtas ASU ir LEU 

reorganizavimo prijungimo prie VDU būdu planas, kuriam pritarė ASU senatas ir taryba. 

Reorganizavimo plane yra numatytos dvi jungtinio universiteto strateginio proveržio kryptys. Viena iš 

jų – Bioekonomika. Įvykusiame Universiteto senato posėdyje pavyko į šios strateginio proveržio 

sampratą ir detalizuotas tematikas įterpti ir bioekonomikos plėtrą, kurios tyrimuose  EVF yra 

nacionalinio lygmens lyderė ir turi gerą potencialą įsiskverbti į tarptautinius bioekonomikos tyrimus. 

Darnus bioekonomikos ir kaimo vietovių vystymasis gali tapti pagrindine EVF tolimesnių mokslinių 

studijų ir mokslinių tyrimų strategine kryptimi. 

Po to J. Čaplikas  pristatė galimus dabartinio EVF reorganizavimo variantus. Konkretus 

reorganizavimo variantas priklausys ne tik nuo ASU ir VDU vadovybės, bet ir nuo EVF 

bendruomenės pozicijos ir aktyvumo. J. Čaplikas pristatė EVF principines nuostatas, kurių reiktų 

laikytis integracijos atžvilgiu.  

J. Čaplikas pakvietė įsitraukti į diskusiją dėl išsakytų principinių nuostatų integracijos 

atžvilgiu.  



A. Miceikienė siūlo susitelkti ir pirmiausiai dirbti proveržio kryptyje.  

V. Skulskis  pasiteiravo, ar proveržio kryptis „Bioekonomikos plėtra“ tinkama VDU EVF. J. 

Čaplikas akcentavo, kad numatoma strateginio proveržio kryptis „Bioekonomika“ aprėpia ir visą 

dabartinį VDU. 

J. Žukovskis siūlo nieko nelaukti ir pradėti dėlioti mokslo ir studijų strategijas, persižiūrėti 

kryptis ir pan. J. Čaplikas papildo ir teigia, kad dabar yra tinkamas laikas visa tai padaryti.  

NUTARTA: 

ASU ir VDU bei šių universitetų EVF integracijos atžvilgiu laikytis aktyvios pozicijos, kurios 

pagrindinės išraiškos yra:  

- fakulteto vadovybės,  fakultetą atstovaujančių senato narių konsoliduotas ir aktyvus 

dalyvavimas svarstant su integracija susijusius projektus ir pan. 

- dėstytojų ir doktorantų apklausa identifikuojant kiekvieno lūkesčius integracijos atžvilgiu; 

- susitikimas su socialiniais partneriais jų lūkesčių dėl integracijos identifikacijos tikslais; 

- fakultetų institutų oficialių nuomonių dėl integracijos suformavimas; 

- strateginių sesijų su VDU EVF tolesnis sesijų vykdymas; 

- periodiški susitikimai su ASU vadovybe integracijos klausimais; 

- dalyvavimas darbo grupėse, rengiančiose VDU studijų programų ir mokslo krypčių vystymo, 

naujos organizacinės struktūros projekto ir kitų projektų rengime; 

- išsireikalauti, kad visi aukštesnio lygmens sprendimų projektai  ir patys sprendimai dėl 

fakulteto reorganizavimo  turi būti priimami tik gavus fakulteto tarybos nuomonę; 

. 

 

 

Posėdžio pirmininkas  Jonas Čaplikas  

 

 

Posėdžio sekretorė  Jūratė Savickienė 

 

 

 

 


