
ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS 

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2016 m. lapkričio 9 d. Nr. T-07/2016 

Akademija 

 

          Posėdyje dalyvavo 15 tarybos narių: Vygantas Katkevičius, Virgilijus Skulskis, Astrida 

Miceikienė, Neringa Stončiuvienė, Valdemaras Makutėnas, Vilija Aleknevičienė, Vida Čiulevičienė, 

Jonas Čaplikas, Jan Žukovskis, Vytautas Pilipavičius, Inga Vidrevičienė, Aistė Ragauskaitė, Agnė 

Dubinskaitė, Juozas Pusvaškis, Gabija Saveilytė, t.y. daugiau kaip 2/3 tarybos narių. Kvorumas yra.  

 

Posėdžio pirmininkas – Vytautas Pilipavičius 

Posėdžio sekretorė – Inga Vidrevičienė 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl 2016–2017 st. m. EVF baigiamųjų darbų vertinimo komisijų sudėčių tvirtinimo (referuoja EVF 

prodekanas B. Vaznonis). 

2. Dėl ERASMUS programos EVF dėstymo vizitų atrankos komisijos sudėties tvirtinimo (referuoja 

EVF prodekanas B. Vaznonis). 

3. Dėl studentų priėmimo į EVF antrosios pakopos studijų programas 2017 m. taisyklių tobulinimo 

(referuoja EVF prodekanas B. Vaznonis).  

 

1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo 2016–2017 st. m. EVF baigiamųjų darbų vertinimo komisijų sudėtims 

(referuoja EVF prodekanas B. Vaznonis). 

NUTARTA. Patikslinti 2016-06-22 Tarybos posėdžio Nr. 6 1 punktą ir pritarti šioms Ekonomikos ir 

vadybos fakulteto studentų baigiamųjų darbų vertinimo komisijų sudėtims: 

1. PIRMOSIOS PAKOPOS (BAKALAURO) STUDIJŲ PROGRAMŲ: 

1.1. Apskaita ir finansai: 

Pirmininkas: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Finansų ir apskaitos katedros 

docentė dr. Gailutė Gipienė; 

Nariai: Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė dr. Danutė Zinkevičienė; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė dr. Aurelija Kustienė;  

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė dr. Šviesa Leitonienė; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto lektorė Jūratė Savickienė; 



Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ūkio apskaitos skyriaus vadovė  

Zita Sinickienė; 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ūkio apskaitos specialistė  

Rita Dabkuvienė.  

 

1.2. Kaimo plėtros administravimas: 

 

Pirmininkas: Šiaulių universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Viešojo 

administravimo katedros vedėjas, profesorius dr. Teodoras Tamošiūnas; 

Nariai: Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė dr. Vilma Atkočiūnienė; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė dr. Lina Marcinkevičiūtė; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė dr. Gintarė Vaznonienė; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas dr. Valdemaras Makutėnas; 

Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė  

Lina Gumbrevičienė. 

 

1.3. Kaimo plėtros administravimas (užsienio studentams): 

 

Pirmininkas: Kauno technologijos universiteto Viešosios politikos ir administravimo instituto docentė 

dr. Rūta Petrauskienė; 

Nariai: Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė dr. Vilma Atkočiūnienė; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė dr. Asta Raupelienė; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius dr. Jan Žukovskis; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas dr. Bernardas Vaznonis; 

Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė  

Lina Gumbrevičienė. 

 

1.4. Logistika ir prekyba: 

 

Pirmininkas: Vytauto Didžiojo universiteto Marketingo katedros profesorė dr. Lina Pilelienė;  

Nariai: Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius dr. Audrius Gargasas; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė dr. Vilma Tamulienė; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius dr. Jan Žukovskis; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas dr. Bernardas Vaznonis; 

UAB "Hegelmann Transporte" pardavimų vadovas Vytis Arlauskas. 

 



1.5. Žemės ūkio ekonomika: 

 

Pirmininkas: Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslinis sekretorius dr. Virgilijus Skulskis; 

Nariai: Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė dr. Vladzė Vitunskienė;  

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė dr. Vida Čiulevičienė; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas dr. Valdemaras Makutėnas; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto lektorius dr. Bernardas Kniūkšta; 

Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro Vietos plėtros  

ir  LEADER skyriaus specialistas Gytis Viršilas. 

 

1.6. Žemės ūkio technologijos ir vadyba: 

 

Pirmininkas: Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius dr. Edvardas Makelis; 

Nariai: Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius dr. Jonas Čaplikas; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto lektorė dr. Jurgita Zaleckienė; 

Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė dr. Irena  Pranckietienė; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas dr. Bernardas Vaznonis; 

UAB „Dojus agro“ generalinis direktorius Audrius Kavaliauskas. 

 

1.7. Žemės ūkio verslo vadyba: 

 

Pirmininkas: Vytauto Didžiojo universiteto Marketingo katedros profesorė dr. Lina Pilelienė; 

Nariai: Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius dr. Audrius Gargasas; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto lektorė dr. Jurgita Zaleckienė; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentas dr. Rimantas Dapkus; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas dr. Bernardas Vaznonis; 

UAB „Dojus agro“ generalinis direktorius Audrius Kavaliauskas. 

2. ANTROSIOS PAKOPOS (MAGISTRANTŪROS) STUDIJŲ PROGRAMŲ: 

2.1. Apskaita ir finansai: 

 

Pirmininkas: Vytauto Didžiojo universiteto Finansų katedros profesorė dr. Kristina Levišauskaitė 

(mokslininkas, socialinis partneris); 

Nariai:  Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto direktorė profesorė dr. Vilija Aleknevičienė 

(mokslininkas); 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė dr. Neringa Stončiuvienė 

(mokslininkas); 



Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto direktorius profesorius dr. Jan Žukovskis 

(mokslininkas); 

UAB „Aurita“ direktorė Vaida Butkuvienė (socialinis partneris). 

 

2.2. Kaimo plėtros administravimas: 

 

Pirmininkas: Šiaulių universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Viešojo 

administravimo katedros vedėjas, profesorius  dr. Teodoras Tamošiūnas (mokslininkas, 

socialinis partneris); 

Nariai: Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė dr. Vilma Atkočiūnienė 

(mokslininkas); 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė dr. Asta Raupelienė (mokslininkas); 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas dr. Bernardas Vaznonis 

(mokslininkas); 

Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė  

Lina Gumbrevičienė (socialinis partneris). 

 

2.3. Kaimo plėtros administravimas (užsienio studentams): 

 

Pirmininkas: Kauno technologijos universiteto Viešosios politikos ir administravimo instituto docentė 

dr. Rūta Petrauskienė (mokslininkas, socialinis partneris); 

Nariai: Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė dr. Vilma Atkočiūnienė 

(mokslininkas); 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė dr. Asta Raupelienė (mokslininkas); 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius dr. Jan Žukovskis (mokslininkas); 

Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė  

Lina Gumbrevičienė. 

 

 

2.4. Verslo logistika: 

 

Pirmininkas: Vytauto Didžiojo universiteto Vadybos katedros profesorius habil. dr. Pranas Žukauskas 

(mokslininkas, socialinis partneris); 

Nariai: Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius dr. Jonas Čaplikas (mokslininkas); 

 Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius dr. Audrius Gargasas 

(mokslininkas); 



Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė dr. Vilma Tamulienė (mokslininkas); 

UAB „Domingos prekyba“ Kauno filialo vadovas Jonas Tyla (socialinis partneris). 

 

2.5. Žemės ūkio ekonomika: 

 

Pirmininkas: Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos katedros 

vedėja profesorė dr. Violeta Pukelienė (mokslininkas, socialinis partneris); 

Nariai: Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto direktorė profesorė dr. Vilija Aleknevičienė 

(mokslininkas); 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė dr. Vladzė Vitunskienė 

(mokslininkas);  

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė dr. Vida Čiulevičienė (mokslininkas); 

UAB „Zujų paukštynas“ direktorius Mantas Rudaitis (socialinis partneris). 

 

2.6. Žemės ūkio verslo vadyba: 

 

Pirmininkas: Vytauto Didžiojo universiteto Vadybos katedros profesorius habil. dr. Pranas Žukauskas 

(mokslininkas, socialinis partneris); 

Nariai: Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius dr. Jonas Čaplikas (mokslininkas); 

 Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius dr. Audrius Gargasas 

(mokslininkas); 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentas dr. Rimantas Dapkus (mokslininkas); 

UAB „Domingos prekyba“ Kauno filialo vadovas Jonas Tyla (socialinis partneris). 

 

2. SVARSTYTA. Dėl ERASMUS programos EVF dėstymo vizitų atrankos komisijos sudėties 

tvirtinimo (referuoja EVF prodekanas B. Vaznonis). 

NUTARTA. Sudaryti ERASMUS programos EVF dėstymo vizitų atrankos komisiją, susidedančią iš 

EVF dekano, Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto direktoriaus, Verslo ir kaimo plėtros vadybos 

instituto direktoriaus. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl studentų priėmimo į EVF antrosios pakopos studijų programas 2017 m. 

taisyklių tobulinimo (referuoja EVF prodekanas B. Vaznonis). 

Balsavimas dėl šio klausimo nevyko, paliekamas tolimesnei analizei ir diskusijoms. 

Posėdžio pirmininkas  Vytautas Pilipavičius  

 

Posėdžio sekretorė  Inga Vidrevičienė 



ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS 

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2016 m. birželio 22 d. Nr. T-06/2016 

Akademija 

 

          Posėdyje dalyvavo 15 tarybos narių: Astrida Miceikienė, Neringa Stončiuvienė, Virgilijus 

Skulskis, Evaldas Serva, Valdemaras Makutėnas, Vilija Aleknevičienė, Vida Čiulevičienė, Audrius 

Gargasas, Jan Žukovskis, Vytautas Pilipavičius, Inga Vidrevičienė, Aistė Ragauskaitė, Agnė 

Dubinskaitė, Juozas Pusvaškis, Gabija Saveilytė, t.y. daugiau kaip 2/3 tarybos narių. Kvorumas yra.  

Posėdžio pirmininkas – Vytautas Pilipavičius 

Posėdžio sekretorė – Inga Vidrevičienė 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl 2016–2017 st. m. baigiamųjų darbų vertinimo komisijų sudėčių tvirtinimo (referuoja EVF 

prodekanas B. Vaznonis). 

2. Dėl baigiamųjų darbų vertinimo komisijų pirmininkų 2016 m. ataskaitų tvirtinimo (referuoja 

EVF prodekanas B. Vaznonis). 

3. Kiti klausimai. 

  

 

1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo  2016–2017 st. m. baigiamųjų darbų vertinimo komisijų sudėtims.   

NUTARTA. Pritarti Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentų baigiamųjų darbų vertinimo komisijų 

sudėtims: 

1. PIRMOSIOS PAKOPOS (BAKALAURO) STUDIJŲ PROGRAMŲ: 

        1.1. Apskaita ir finansai: 

        Pirmininkas: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Finansų ir apskaitos katedros 

docentė dr. Gailutė Gipienė; 

        Nariai: Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė dr. Danutė Zinkevičienė; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė dr. Aurelija Kustienė;  

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė dr. Šviesa Leitonienė; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto lektorė Jūratė Savickienė; 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ūkio apskaitos skyriaus vadovė  

Zita Sinickienė; 



Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ūkio apskaitos specialistė  

Rita Dabkuvienė.  

 

1.2. Kaimo plėtros administravimas: 

Pirmininkas: Šiaulių universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Viešojo 

administravimo katedros vedėjas, profesorius dr. Teodoras Tamošiūnas; 

Nariai: Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė dr. Vilma Atkočiūnienė; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė dr. Gintarė Vaznonienė; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė dr. Lina Marcinkevičiūtė; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas dr. Valdemaras Makutėnas; 

Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė  

Lina Gumbrevičienė. 

 

1.3. Kaimo plėtros administravimas (užsienio studentams): 

Pirmininkas: Kauno technologijos universiteto Viešosios politikos ir administravimo instituto docentė 

dr. Rūta Petrauskienė; 

Nariai:  Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė dr. Vilma Atkočiūnienė; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė dr. Asta Raupelienė; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto direktorius profesorius dr. Jan Žukovskis; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas dr. Bernardas Vaznonis; 

Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė  

Lina Gumbrevičienė. 

 

1.4. Logistika ir prekyba: 

Pirmininkas: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Verslo ekonomikos ir vadybos 

katedros docentas dr. Edverdas Vaclovas Bartkus;  

Nariai: Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius dr. Audrius Gargasas; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto direktorius profesorius dr. Jan Žukovskis; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė dr. Vilma Tamulienė; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas dr. Bernardas Vaznonis; 

UAB „Dojus agro“ generalinis direktorius Audrius Kavaliauskas. 

 

1.5. Žemės ūkio ekonomika: 

Pirmininkas:  Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslinis sekretorius dr. Virgilijus Skulskis; 

Nariai:  Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė dr. Vladzė Vitunskienė;  

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė dr. Vida Čiulevičienė; 

http://www.valstybe.com/lt/programos_leader_ir_zemdirbiu_mokymo_metodikos_centras/9997
http://www.valstybe.com/lt/programos_leader_ir_zemdirbiu_mokymo_metodikos_centras/9997


Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas dr. Valdemaras Makutėnas; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto lektorius dr. Bernardas Kniūkšta; 

Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro Programos LEADER ir 

informavimo skyriaus specialistas Gytis Viršilas. 

 

1.6. Žemės ūkio technologijos ir vadyba: 

Pirmininkas:  Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Verslo ekonomikos ir vadybos 

katedros docentas dr. Edverdas Vaclovas Bartkus;  

Nariai:  Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius dr. Jonas Čaplikas; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto lektorė dr. Jurgita Zaleckienė; 

Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė dr. Irena  Pranckietienė; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas dr. Bernardas Vaznonis; 

„Arvi“ įmonių grupės viceprezidentas Alfonsas Sigitas Tamošiūnas. 

 

1.7. Žemės ūkio verslo vadyba: 

Pirmininkas: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Verslo ekonomikos ir vadybos 

katedros docentas dr. Edverdas Vaclovas Bartkus;  

Nariai:  Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius dr. Audrius Gargasas; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto lektorė dr. Jurgita Zaleckienė; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentas dr. Rimantas Dapkus; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas dr. Bernardas Vaznonis; 

UAB „Dojus agro“ generalinis direktorius Audrius Kavaliauskas. 

 

2. ANTROSIOS PAKOPOS (MAGISTRANTŪROS) STUDIJŲ PROGRAMŲ: 

2.1. Apskaita ir finansai: 

Pirmininkas: Vytauto Didžiojo  universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Finansų katedros vedėja 

profesorė dr. Kristina Levišauskaitė (mokslininkas, socialinis partneris); 

Nariai:  Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto direktorė profesorė dr. Vilija Aleknevičienė 

(mokslininkas); 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė dr. Neringa Stončiuvienė 

(mokslininkas); 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto direktorius profesorius dr. Jan Žukovskis 

(mokslininkas); 

UAB „Aurita“ direktorė Vaida Butkuvienė (socialinis partneris). 

 

2.2. Kaimo plėtros administravimas: 



Pirmininkas: Šiaulių universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Viešojo 

administravimo katedros vedėjas, profesorius  dr. Teodoras Tamošiūnas (mokslininkas, socialinis 

partneris); 

Nariai: Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė dr. Vilma Atkočiūnienė 

(mokslininkas); 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė dr. Asta Raupelienė (mokslininkas); 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas dr. Bernardas Vaznonis 

(mokslininkas); 

Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė  

Lina Gumbrevičienė (socialinis partneris). 

 

2.3. Kaimo plėtros administravimas (užsienio studentams): 

Pirmininkas: Kauno technologijos universiteto Viešosios politikos ir administravimo instituto docentė 

dr. Rūta Petrauskienė (mokslininkas, socialinis partneris); 

Nariai:  Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė dr. Vilma Atkočiūnienė 

(mokslininkas); 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto direktorius profesorius dr. Jan Žukovskis 

(mokslininkas); 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė dr. Asta Raupelienė (mokslininkas); 

Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė  

Lina Gumbrevičienė. 

 

2.4. Verslo logistika: 

Pirmininkas: Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanas, Vadybos 

katedros profesorius habil. dr. Pranas Žukauskas (mokslininkas, socialinis partneris); 

Nariai: Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius dr. Jonas Čaplikas (mokslininkas); 

      Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius dr. Audrius Gargasas 

(mokslininkas); 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė dr. Vilma Tamulienė (mokslininkas); 

UAB „Domingos prekyba“ Kauno filialo vadovas Jonas Tyla (socialinis partneris). 

 

2.5. Žemės ūkio ekonomika: 

Pirmininkas Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos katedros 

vedėja profesorė dr. Violeta Pukelienė (mokslininkas, socialinis partneris); 

Nariai: Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto direktorė profesorė dr. Vilija Aleknevičienė 

(mokslininkas); 

http://www.valstybe.com/lt/programos_leader_ir_zemdirbiu_mokymo_metodikos_centras/9997
http://www.valstybe.com/lt/programos_leader_ir_zemdirbiu_mokymo_metodikos_centras/9997


Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė dr. Vladzė Vitunskienė 

(mokslininkas);  

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė dr. Vida Čiulevičienė (mokslininkas); 

UAB „Zujų paukštynas“ direktorius Mantas Rudaitis (socialinis partneris). 

 

2.6. Žemės ūkio verslo vadyba: 

Pirmininkas: Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Vadybos katedros 

profesorius habil. dr. Pranas Žukauskas (mokslininkas, socialinis partneris); 

Nariai:  Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius dr. Jonas Čaplikas (mokslininkas); 

      Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius dr. Audrius Gargasas 

(mokslininkas); 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentas dr. Rimantas Dapkus (mokslininkas); 

UAB „Domingos prekyba“ Kauno filialo vadovas Jonas Tyla (socialinis partneris). 

 

 

2. SVARSTYTA. Dėl baigiamųjų darbų vertinimo komisijų pirmininkų 2016 m. ataskaitų tvirtinimo  

NUTARTA. 2.1. Patvirtinti baigiamųjų darbų vertinimo komisijų pirmininkų 2016 m. ataskaitas. 

2.2. Įpareigoti Studijų komisiją inicijuoti Studijų reglamento patikslinimą dėl pažymio 

recenzijose neteikimo studentams. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl tarybai adresuoto rašto iš EVF studentų. 

NUTARTA: 2016-06-30 sušaukti komiteto posėdį dekanate ir aptarti studentų pranešime keliamą, 

neobjektyvumo vertinant baigiamuosius darbus, klausimą. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas  Vytautas Pilipavičius  

 

 

 

Posėdžio sekretorė  Inga Vidrevičienė 



 


