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Posėdyje dalyvavo:  

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

Astrida Miceikienė, Jūratė Savickienė, Kristina Telešauskienė, Gintarė Vaznonienė, Vlada 

Vitunskienė, Jan Žukovskis; Renata Lukė, Audrius Gargasas. 

- fakulteto bendruomenės nariai: Danutė Zinkevičienė, Darius Jazepčikas, Danutė Strazdienė, 

Jūratė Žvirdinaitė, Anastasija Novikova, Linas Stabingis, Aurelija Markelytė.  

Kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl kandidatų į Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto direktoriaus pareigybę siūlymo 

Universiteto Rektoriui (Tarybos pirmininkas J. Čaplikas).  

2. Dėl kandidatų į Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto direktoriaus pareigybę siūlymo 

Universiteto Rektoriui (Tarybos pirmininkas J. Čaplikas).  

3. Dėl Užsienio dėstytojų vizito rudens semestrui (EVF dekanė A. Miceikienė) 

4. Dėl antrosios pakopos jungtinės studijų programos „Agri–food business management“ 

komiteto sudėties (EVF prodekanas B. Vaznonis). 

5. Ekonomikos ir vadybos fakulteto mokslinės veiklos strateginio plano 2018 – 2020 metams 

koregavimas (EVF dekanė A. Miceikienė).  

6. Dėl Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto misijos ir vizijos 

(EVF Dekanė A. Miceikienė). 

7. Aleksandro Stulginskio universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto integracijos eiga 

(pranešėjai EVF Dekanė A. Miceikienė ir Tarybos pirmininkas J. Čaplikas) 

 

1. SVARSTYTA. Dėl kandidatų į Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto direktoriaus 

pareigybę siūlymo Universiteto Rektoriui (Tarybos pirmininkas J. Čaplikas).  

 

EVF tarybos pirmininkas J. Čaplikas informuoja, kad fakulteto taryba kandidatais į 

direktoriaus pareigybę patvirtina ir teikia Universiteto rektoriui pasirinkti tuos asmenis, už kuriuos 

balsuoja tarybos narių dauguma.  

Siūloma išsirinkti balsų skaičiavimo komisiją iš trijų asmenų. A. Miceikienė į balsų skaičiavimo 

komisiją siūlo 3 narius: prof. V. Vitunskienę, doc. G. Vaznonienę ir doc. D. Makutėnienę. Atviru 



balsavimu patvirtinama balsų skaičiavimo komisijos sudėtis: Vlada Vitunskienė - balsų skaičiavimo 

komisijos pirmininkė, nariai: Gintarė Vaznonienė, Daiva Makutėnienė.  

EVF tarybos pirmininkas J. Čaplikas pristato Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto 

susirinkimo protokolo išrašą, kuriuo kandidatu į Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto 

direktoriaus pareigybę siūloma iki šiol direktoriaus pareigas ėjusi prof. dr. V. Aleknevičienė. Daugiau 

pasiūlymų negauta. Patvirtinamas kandidatų užimti Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto 

direktoriaus pareigybę sąrašas, kuriame vienas įrašas: prof. Vilija Aleknevičienė.  EVF tarybos 

pirmininkas J. Čaplikas trumpai supažindina tarybos narius su kandidatės atitiktimi nustatytiems 

kvalifikaciniams reikalavimams. Suteikiamas žodis kandidatei pasisakyti. 

V. Aleknevičienė padėkoja institutui už pasitikėjimą, pristato kaip sekėsi per 5 metus, 

pagrindinius vadovavimo institutui principus darbe. Pripažįsta, kad buvo klaidų ir netikslumo bei 

neapgalvotų sprendimų. Pabrėžia, kad siekis yra tapti stipriu akademiniu padaliniu bioekonomikos 

plėtros  srityje.  

J. Čaplikas pasiūlė Tarybos nariams užduoti klausimus kandidatei. A. Gargasas pastebėjo, kas 

kandidatė, dažnai savo kalboje naudojo žodį lojalumas ir klausė kaip institutas motyvuoja savo 

darbuotojus būti lojaliais. V. Aleknevičienė atsakė, kad institutai gauna lėšų už mokslinę veiklą, todėl 

jau antri  metai iš eilės yra skatinami mokslininkai. 

A. Miceikienė klausė kaip įtraukti daugiau mokslininkų į mokslinę veiklą. V. Aleknevičienė 

mano, kad 15 proc. nuokrypis nuo dėstytojo darbo struktūros yra gerai, ir jei yra matoma, kad 

dėstytojui geriau sekasi pedagoginė veikla, bet jis nesugeba parengti mokslinės publikacijos, siūlytų 

kad tas nuokrypis būtų dar didesnis.  

Pasibaigus klausimams J. Čaplikas paklausė Tarybos narių ar yra norinčių pasisakyti už ar prieš 

kandidatę. Norinčių nebuvo, todėl skelbiamas balsavimas dėl siūlymo Universiteto Rektoriui į 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto direktoriaus pareigybę.  

Buvo patvirtintas balsavimo biuletenis ir atlikta slapto balsavimo procedūra. 

Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė V. Vitunskienė pristatė slapto balsavimo rezultatus: 

balsavo 12 akademinės tarybos narių; balsadėžėje rasta 12 biuletenių; 12 tarybos narių balsavo už tai, 

kad kandidatu į Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto direktoriaus pareigybę Universiteto 

Rektoriui būtų siūloma prof. dr. Vilija Aleknevičienė. 

NUTARTA: 

Atviru balsavimu patvirtinti Ekonomikos ir vadybos fakulteto tarybos slapto balsavimo 

rezultatus: siūlyti Universiteto Rektoriui kandidate į Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto 

direktoriaus pareigybę prof. dr. Viliją Aleknevičienę. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl kandidatų į Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto direktoriaus 

pareigybę siūlymo Universiteto Rektoriui (Tarybos pirmininkas J. Čaplikas). 

 

EVF tarybos pirmininkas J. Čaplikas pristato Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto 

susirinkimo protokolo išrašą, kuriuo kandidatu į Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto direktoriaus 

pareigybę siūlomas iki šiol direktoriaus pareigas ėjęs prof. dr. J. Žukovskis. Daugiau pasiūlymų 

negauta. Patvirtinamas kandidatų užimti Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto direktoriaus 

pareigybę sąrašas, kuriame vienas įrašas: prof. Jan Žukovskis. Trumpai pristatoma, kad kandidatas 

atitinka pareigybės kvalifikacinius reikalavimus. Suteikiamas žodis kandidatui pasisakyti. 

J. Žukovskis padėkojo už suteiktą žodį. Pristatė, kad pagrindiniai jo veiklos prioritetai yra 

projektinė veikla, mokslo publikacijos ir studijų proceso aptarnavimas. Pagrindiniai veiklos principai – 

tai vienodos tobulėjimo sąlygos visiems, skaidrumas, pagarba žmonėms.  



A. Miceikienė klausė kaip bus planuojamas mokslinio darbo kokybės gerinimas. J. Žukovskis 

atsakė, kad per skaidrumą, vienodų sąlygų sudarymą. J. Čaplikas pasisakė, kad labiausiai netinka 

pasakymas „studijų proceso aptarnavimas“, nes instituto dėstytojai tiesiogiai dalyvauja studijų procese 

ir kokybės užtikrinime. J. Čaplikas klausė kokia būtų Instituto Direktoriaus misija užtikrinant studijų 

kokybę. J. Žukovskis pabrėžė, kad tai yra ne vien tik direktoriaus, bet ir dėstytojo pareiga.  

Pasibaigus klausimams J. Čaplikas paklausė Tarybos narių ar yra norinčių pasisakyti už ar 

prieš kandidatą. Norinčių nėra, skelbiamas balsavimas dėl siūlymo Universiteto Rektoriui į Verslo ir 

kaimo plėtros vadybos instituto direktoriaus pareigybę.  

Buvo patvirtintas balsavimo biuletenis ir atlikta slapto balsavimo procedūra. 

Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė V. Vitunskienė pristatė slapto balsavimo rezultatus: 

balsavo 12 akademinės tarybos narių; balsadėžėje rasta 12 biuletenių; 10 tarybos narių balsavo už ir 2 

prieš, kad kandidatu į Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto direktoriaus pareigybę Universiteto 

Rektoriui būtų siūlomas prof. dr. Jan Žukovskis. 

NUTARTA: 

Atviru balsavimu patvirtinti Ekonomikos ir vadybos fakulteto tarybos slapto balsavimo 

rezultatus: siūlyti Universiteto Rektoriui kandidatu į Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto 

direktoriaus pareigybę siūlyti prof. dr. Jan Žukovskį.. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Užsienio dėstytojų vizito rudens semestrui (EVF Dekanė A. 

Miceikienė).  

 

EVF dekanė A. Miceikienė prašo suteikti galimybę Ekonomikos ir vadybos fakulteto 

doktorantams bei dėstytojams išklausyti  paskaitų kursą “Introduction to the methods of computational 

intelligence” bei konsultacijas 2018 m. spalio 3-6 d. kurias ves dr. Vesa A. Niskanen (Helsinkio 

universitetas) ir prof. Laszlo Koczy (Széchenyi István universitetas, Vengrija). 

V. Aleknevičienė pastebėjo, kad būna sunku surinkti klausytojus į užsienio dėstytojų paskaitas, 

nes doktorantai yra neaktyvūs ir mažai dalyvauja.  

A. Miceikienė pritarė ir pabrėžė, kad šis paskaitų kursas bus privalomas tiek dėstytojams tiek 

doktorantams. Prieš prasidedant kursams bus sukurtas kursas Moodle aplinkoje, kuriame bus įkelta 

visa medžiaga.  

NUTARTA: 

Atviru balsavimu pritarti dėstytojų dr. Vesa A. Niskanen (Helsinkio universitetas) ir prof. 

Laszlo Koczy (Széchenyi István universitetas, Vengrija) vizitui skaityti paskaitas 2018 m. spalio 3-6 d. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl antrosios pakopos magistro jungtinės studijų programos „Agri–food 

business management“ komiteto sudėties (EVF prodekanas B. Vaznonis).  

B. Vaznonis pristatė jungtinės studijų programos komiteto sudėtį. Paaiškino, kad komitetas 

buvo formuojamas iš jungtinėje programoje dalyvaujančių šalių atstovų tuo pačiu principu: 2 

mokslininkai, 1 studentas ir 1 socialinis partneris. Taip pat pabrėžė, kad socialinis partneris žada 

įsteigti vieną tikslinio finansavimo vietą šioje studijų programoje.  

 

NUTARTA: 

Atviru balsavimu patvirtinti antrosios pakopos jungtinės magistro studijų programos „Agri–

food business management“ komiteto sudėtį iš šių narių: 

Pirmininkas:  doc. dr. Rimantas Dapkus (Aleksandro Stulginskio universitetas) 

Nariai: doc. dr. Bernardas Vaznonis (Aleksandro Stulginskio universitetas) 

 Doc. dr. Rasa Pakeltienė (Aleksandro Stulginskio universitetas) 

 Lekt. dokt. Renata Lukė (Aleksandro Stulginskio universitetas) 



 Donatas Dailidė (Dojus įmonių grupės direktorius) 

Prof dr. Andra Zvirbule (Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetas) 

Doc. dr. Zane Vitolina (Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetas) 

Programos “Agri-food business management” studentas, įstojęs Latvijos gyvybės mokslų 

ir technologijų universitete 

Doc. dr. Viktorija Zaremba (Žemės ūkio išteklių ir ekonomikos instituto direktorė) 

Doc. dr. Ants-Hannes Viira (Estijos gyvybės mokslų universitetas) 

Lekt. Raul Omel (Estijos gyvybės mokslų universitetas) 

Dokt. Mati Mõtte (Estijos gyvybės mokslų universitetas) 

Roomet Sõrmus (Estijos žemės ūkio ir prekybos rūmų pirmininkas) 

 

5. SVARSTYTA: Ekonomikos ir vadybos fakulteto mokslinės veiklos strateginio plano 

2018 – 2020 metams koregavimas (EVF dekanė A. Miceikienė). 

 

Dekanė A. Miceikienė pristatė patikslintą Ekonomikos ir vadybos fakulteto mokslinės veiklos 

strateginio plano 2018 – 2020 metams planą. Pastebėjo, kad reikia pagerinti mokslinės veiklos vadybą, 

kuriant mokslinės veiklos klasterius ir mokslinę veiklą organizuoti klasterių būdu.  

V. Aleknevičienė paklausė, kas yra moksliniai klasteriai organizaciniu požiūriu.  

J. Čaplikas atsakė, kad t. y. pripažintos mokslinkų grupės, veikiančios tam tikroje 

identifikuotoje ir grupei priskirtoje mokslinių tyrimų veikloje. J. Čaplikas pastebėjo, kad į mokslinės 

veiklos planą papildomai įtraukti tokie veiksmai, kuriuos lėmė 2014 m. mokslinės veiklos institucinis 

vertinimas.  

J. Čaplikas siūlo patvirtinti Ekonomikos ir vadybos fakulteto mokslinės veiklos strateginio 

plano 2018 – 2020 metams pakoreguotą planą o kitame Tarybos posėdyje tvirtinti mokslo klasterius ir 

jų veikimo principus. 

NUTARTA: Atviru balsavimu patvirtinti: Ekonomikos ir vadybos fakulteto mokslinės veiklos 

strateginio plano 2018 – 2020 metams pakoreguotą planą.  

 

6. SVARSTYTA. Dėl Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto 

misijos ir vizijos pakoregavimo (EVF Dekanė A. Miceikienė). 

 

A. Miceikienė pristatė pakoreguotą Ekonomikos ir vadybos fakulteto misiją: „kurti ir skleisti 

ekonomikos ir vadybos bei susijusių mokslo krypčių žinias, siekiant darnaus bioekonomikos ir 

kaimo vietovių vystymosi, socialinės ir ekonominės pažangos“. 

J. Žukovskis apgailestavo, kad nelieka misijoje žodžių „gyvenimo kokybė“. V. Vitunskienė 

pastebėjo, kad socialinė ir ekonominė pažanga aprėpia ir gyvenimo kokybę. V. Aleknevičienė padėkojo 

J. Čaplikui už darbą koreguojant fakulteto misiją ir viziją. 

A. Miceikienė pristatė ir siūlomą fakulteto viziją: „atviras iššūkiams ir pokyčiams, taikantis 

geriausią pasaulio universitetų patirtį, plėtojantis tarptautiškumą, tarnaujantis savajam kraštui, 

siekiantis nuolatinio tobulėjimo bei lyderystės bioekonomikos ir kaimo vietovių darnaus vystymosi 

tyrimuose bei studijose“. 

D. Makutėnienė klausė ar nereikia pridėti „mokslo“ tyrimuose. J. Čaplikas pažymėjo, kad 

verčiant į anglų kalbą problemos nėra. V. Aleknevičienė taip pat pastebėjo, kad tai gali būti platesne 

prasme tyrimai. V. Vitunskienė visgi siūlo apsvarstyti kiekvieną žodį. 

NUTARTA: Atviru balsavimu pritarti Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir 

vadybos fakulteto misijos ir vizijos pakoreguotoms formuluotėms. 

 



7. SVARSTYTA: Aleksandro Stulginskio universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto 

integracijos eiga (pranešėjai EVF Dekanė A. Miceikienė ir Tarybos pirmininkas J. Čaplikas). 

 

A. Miceikienė pasidalino mintimis dėl vykstančios ASU ir VDU integracijos. Paminėjo, kad 

artimiausiu metu vykstančiame LRS Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje bus tvirtinamas statutas ir  

reorganizavimo sąlygos. Paminėjo, kad susijungimui reikalinga apie 25,5 mln. eurų. Dauguma šių lėšų 

bus ES lėšos, todėl jas reiks įsisavinti greitai. Apie 17 mln. eurų bus investuojama į kietuosius 

projektus, likusi dalis einamiesiems reikalams. Planuojama prie valgyklos pastatyti didelį pastatą ir 

perkelti VDU gamtos mokslų fakultetą, VDU dalį pastatų parduoti. Nuo liepos 1 d. jau Lietuvos 

edukologijos universitetas nebeveiks. Studentams leidžiama pabaigti studijas Vilniuje. Planuojamas 

steigti klimato kaitos centras. Jungimosi procesas turi baigtis 2022 metais. Detalus jungimosi planas 

turi būti paruoštas iki 2018-09-30.  

J. Čaplikas paklausė kas rengia detalų jungimosi projektą. A. Miceikienė pažymėjo, kad kol kas 

niekas jo nerengia. J. Čaplikas pastebėjo, kad tampa neramu dėl jungimosi plano bei išreiškė 

nuomonę, kad reikėtų turėti galimybę betarpiškai dalyvauti plano rengime, kad jungimosi plano 

projektas turi būti svarstomas „iš  apačios“. VKPI buvo išsakyta nuomonė, kad gaunama mažai 

informacijos apie vykstančius pokyčius. Buvo siūlymų, kad reikia sudaryti darbinę grupę fakulteto 

integracijos strategijai parengti.  

Taip pat J. Čaplikas pažymėjo, kad dėl ASU ir VDU integracijos 2018-04-11 EVF Tarybos 

posėdyje buvo nutarta integracijos atžvilgiu laikytis aktyvios pozicijos, atliekant dėstytojų ir 

doktorantų apklausą ir identifikuojant kiekvieno lūkesčius, taip pat išsakant institutų oficialias  

nuomones dėl integracijos.   

A. Miceikienė siūlo pasirengti anketas, apklausti bendruomenės narius, apsvarstyti tai 

Institutuose, šiam darbui sudaryti darbo grupę. 

NUTARTA: Atviru balsavimu patvirtinama darbo grupės sudėtis: J. Čaplikas, G. Vaznonienė 

ir D. Makutėnienė. Darbo grupė parengs anketą dėstytojų ir doktorantų apklausai.   

 

 

 

Posėdžio pirmininkas  Jonas Čaplikas  

 

 

Posėdžio sekretorė  Renata Lukė 

 

 

 

 


