
ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS 

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2014 m. sausio 29 d. Nr. T-01/2014 

Akademija 

 

Posėdyje dalyvauja 13 tarybos narių, t.y. daugiau kaip 2/3 tarybos narių. Dalyvių sąrašas 

pridedamas. Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas – Vytautas Pilipavičius 

Posėdžio sekretorė – Rasa Pakeltienė 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Dėl naujos studijų programos „Taikomoji ekonomika ir verslo analizė” svarstymo. 

2. Dėl naujos studijų programos „Kultūros ir turizmo vadyba” svarstymo. 

3. Dėl EVF mokslo komisijos nuostatų  projekto svarstymo. 

4. Dėl EVF Mokslo komisijos sudėties papildymo. 

5. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Nauja studijų  programa „Taikomoji ekonomika ir verslo analizė”. 

KALBĖJO: Ekonomikos ir vadybos fakulteto (toliau EVF) prodekanas doc. dr. Bernardas 

Vaznonis, pristatė naują studijų programą „Taikomoji ekonomika ir verslo analizė”.  

Prof. dr. Jonas Čaplikas klausė, kuom ši programa bus išskirtinė, lyginant su kituose 

Lietuvos universitetuose tokį pavadinimą jau  turinčiomis studijų programomis. EVF prodekanas 

doc. dr. Bernardas Vaznonis paaiškino naujos studijų programos kitoniškumą, pristatė naujus 

ekonomikos ir finansų dalykus kaip konkurencinį programos pranašumą.  

Prof. dr. Vilija Aleknevičienė papildė, kad programa išsiskiria tuo, kad jį rengia nišinius 

specialistus. Prof. dr. Jonas Čaplikas, išsakė nuomonę, kad naujos studijų programos „Taikomoji 

ekonomika ir verslo analizė” pavadinimo sąsaja su Ekonomikos ir vadybos fakulteto misija 

konstatuota, tačiau dar silpnai įrodyta. Pastebėjimams vieningai pritarta. 

NUTARTA: Siūlyti Aleksandro Stulginskio universiteto Senatui pritarti studijų programai 

„Taikomoji ekonomika ir verslo analizė“. (Bendru nutarimu). 

BALSUOTA: Siūlymui pritarta – 13 balsų (vienbalsiai). 

 

2. SVARSTYTA. Nauja studijų programa „Kultūros ir turizmo vadyba”. 

KALBĖJO: EVF Tarybos pirmininkas pristatė Studijų komisijos nutarimus ir pastabas dėl 

naujos studijų programos „Kultūros ir turizmo vadyba”.  

Prof. dr. Sigitas Daukilas pristatė studijų programą „Kultūros ir turizmo vadyba” bei atsakė į 

Studijų komisijos bei prof. dr. Jono Čapliko keliamą klausimą – kodėl programos specialieji dalykai 

gilinamojo pobūdžio, sekančiai: programos gilinamosios specialybės dalykai bei jų pavadinimai 

pritaikyti pagal šių dienų rinkos tendencijas ir konsultuojantis su specialistais. Taip pat integruojant 

į programą dvi skirtingas mokslų disciplinas, buvo jaučiamas poreikis užimti gilinamąją sritį. 



Agnė Pranckutė klausė, kas yra laikoma pagrindiniu programos pranašumu ir ar buvo daryta 

programos poreikio analizė? Prof. dr. Sigitas Daukilas atsakė, jog pagrindinis programos 

pranašumas yra orientacija į Baltijos regionų kultūrines dimensijas, į kaimo problemas, o programos 

poreikio analizė buvo atliekama dviem etapais (antruoju etapu, atliekant gilinamąją analizę).  

Agnė Pranckutė domėjosi, ar nesidubliuos studijų dalykai Kultūros filosofija ir Filosofija. 

Prof. dr. Sigitas Daukilas paaiškino šių studijų dalykų skirtumus. 

Prof. dr. Neringa Stončiuvienė, kaip Studijų komisijos pirmininkė, klausė, ar per savaitę nuo 

naujos studijų programos „Kultūros ir turizmo vadyba“ svarstymo Studijų komisijos posėdyje, 

nesikeitė programa turinio suderinimo prasme? Taip pat prof. dr. Neringa Stončiuvienė išsakė 

pastabą, jog  programos apraše, studijų dalykai nepateikiami pagal semestrus, todėl nesimato 

nuoseklumo bei kreditų skaičiaus semestruose. 

Prof. dr. Sigitas Daukilas atsakė, kad programa nuo jos svarstymo Studijų komisijos 

posėdyje šiek tiek pakito, nes buvo atsižvelgta į kai kurias Studijų komisijos pastabas. Prof. dr. 

Sigitas Daukilas kaip pagrindinę programos rengimo klaidą įvardijo, tai, kad pirmiausia buvo 

pririšta prie siekinių, ir tik tuomet bandyta rengti studijų dalykus, o ne atvirkščiai, kuomet 

kiekvienas specialistas turėjo pateikti turinį ir pagal jį sudėlioti siekinius. 

Doc. dr. Audrius Gargasas domėjosi dėl studijų dalykų „Statistika ir mokslinių tyrimų  

pagrindai“ bei „Kultūros ir turizmo tyrimų praktikos“. Doc. dr. Audrius Gargasas siūlė atsisakyti 

žodžio „tyrimų“ argumentuodamas, kad tokios programos bakalauro studijų studentai nebus 

pasirengę atlikti „tyrimų praktikos“. 

Prof. dr. Jonas Čaplikas išsakė pastabas dėl dalyko „Regionų socialinės infrastruktūros 

valdymas“, argumentuodamas, kad tokio turinio studijų dalykas yra per platus „Kultūros ir turizmo 

vadybos“ programai bakalauro studijose. Taip pat buvo iškeltas klausimas, kodėl neskiriama 

dėmesio „Kultūros socialinės infrastruktūros valdymui“? Prof. dr. Jonas Čaplikas studijų dalyką 

„Regionų socialinės infrastruktūros valdymas“ siūlo tikslinti objekto požiūriu. 

Agnė Pranckutė klausė, ar programoje didelis dėmesys Baltijos regionų problematikai 

užtikrins programos konkurencingumą ir, ar pakaks specialistų, gebančių dėstyti šiais klausimais. 

Doc. dr. Bernardas Vaznonis pritarė Agnės Pranckutės klausimui ir teiravosi, kokius 

specialistus programa ruošia? Dr. Vytautas Pilipavičius diskutavo, jog šį studijų programa turėtų 

paruošti vadybininkus, bet ne kultūros vadybininkus ar kultūros darbuotojus, ir suabejojo ar ši 

specialybė iš viso reikalinga, argumentuodamas tuo, jog seniūnijos lygmenyje tokios pareigybės dar 

greit nebus sukurta. 

Prof. dr. Vilija Aleknevičienė teigė, kad nauja studijų programa „Kultūros ir turizmo 

vadyba“ yra pernelyg gilinamojo pobūdžio ir labiau tinka magistrantūros studijoms. Jeigu būtų 

įvesti tokie dalykai kaip: kultūrologija, kultūros filosofija – bakalauro studentams būtų duotas 

visuminis pažinimas, kuris galėtų būti gilinamas magistrantūros studijose. 

Prof. dr. Jonas Čaplikas pritaria, jog ši programa neparuoš gerus ir gilias žinias turinčius 

specialistus, tačiau kaip programos privalumus išskiria trumpą studijų programos laikotarpį (3,5 m.) 

bei programos tarpdiscipliniškumą, tarpkryptiškumą.  

Prof. dr. Vilija Aleknevičienė priminė, jog Švietimo ir mokslo ministerijoje jau rengiami 

studijų sričių aprašai, tad jeigu programai būtų pritarta, ją kuo skubiau reikia pateikti svarstymams. 

Dr. Vytautas Pilipavičius kėlė klausimą, ar programos pavadinimas patrauklus ir ar žodis 

„turizmas“ nėra patrauklesnis nei kultūra, ar dalyko objektas netampa antraplanis? 



Prof. dr. Neringa Stončiuvienė suabejojo, ar programos rengimas ir užbaigimas nėra 

pernelyg skuboti. 

Doc. dr. Audrius Gargasas, domėjosi ar programa atitinka visus keliamus reikalavimus. 

Prof. dr. Sigitas Daukilas paaiškino studijų programai keliamus reikalavimus ir teigė, kad 

programa studijų programų reikalavimus atitinka. Pastaboms vieningai pritarta. 

NUTARTA: Siūlyti Aleksandro Stulginskio universiteto Senatui pritarti studijų programai 

„Kultūros ir turizmo vadyba“, atsižvelgiant į EVF Taryboje pareikštas pastabas. (Bendru nutarimu). 

BALSUOTA: Siūlymui pritarta – 10 balsų, siūlymui nepritarta – 0 balsų, susilaikė – 3 

balsai. 

 

3. SVARSTYTA. Ekonomikos ir vadybos fakulteto Mokslo komisijos nuostatų projektas. 

KALBĖJO: Ekonomikos ir vadybos fakulteto Mokslo komisijos pirmininkas prof. dr. Jonas 

Čaplikas pristatė Mokslo komisijos nuostatų projektą.  

NUTARTA: Pritarti Ekonomikos ir vadybos fakulteto Mokslo komisijos nuostatų projektui 

(Bendru nutarimu). 

BALSUOTA: Nutarimui pritarta – 13 balsų (vienbalsiai). 

 

4. SVARSTYTA: Ekonomikos ir vadybos fakulteto Mokslo komisijos sudėties 

papildymas.  

Ekonomikos ir vadybos fakulteto Mokslo komisijos pirmininkas prof. dr. Jonas Čaplikas 

išsakė poreikį papildomam nariui Mokslo komisijos sudėtyje ir pasiūlė į ją įtraukti prof. dr. Viliją 

Aleknevičienę.  

NUTARTA: Į Ekonomikos ir vadybos fakulteto Mokslo komisijos sudėtį įtraukti prof. dr. 

Viliją Aleknevičienę. (Bendru nutarimu). 

BALSUOTA: Siūlymui pritarta – 13 balsų (vienbalsiai). 

 

 

Posėdžio pirmininkas                 Vytautas Pilipavičius 

 

Posėdžio sekretorė                          Rasa Pakeltienė 

  



ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS 

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2014 m. sausio 29 d. Nr. T-01/2014 

Akademija 

 

Posėdyje dalyvauja 13 tarybos narių, t.y. daugiau kaip 2/3 tarybos narių. Dalyvių sąrašas 

pridedamas. Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas – Vytautas Pilipavičius 

Posėdžio sekretorė – Rasa Pakeltienė 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

6. Dėl naujos studijų programos „Taikomoji ekonomika ir verslo analizė” svarstymo. 

7. Dėl naujos studijų programos „Kultūros ir turizmo vadyba” svarstymo. 

8. Dėl EVF mokslo komisijos nuostatų  projekto svarstymo. 

9. Dėl EVF Mokslo komisijos sudėties papildymo. 

10. Kiti klausimai. 

 

5. SVARSTYTA. Nauja studijų  programa „Taikomoji ekonomika ir verslo analizė”. 

NUTARTA: Siūlyti Aleksandro Stulginskio universiteto Senatui pritarti studijų programai 

„Taikomoji ekonomika ir verslo analizė“. (Bendru nutarimu). 

 

 

6. SVARSTYTA. Nauja studijų programa „Kultūros ir turizmo vadyba”. 

NUTARTA: Siūlyti Aleksandro Stulginskio universiteto Senatui pritarti studijų programai 

„Kultūros ir turizmo vadyba“, atsižvelgiant į EVF Taryboje pareikštas pastabas. (Bendru nutarimu). 

 

7. SVARSTYTA. Ekonomikos ir vadybos fakulteto Mokslo komisijos nuostatų projektas. 

NUTARTA: Pritarti Ekonomikos ir vadybos fakulteto Mokslo komisijos nuostatų projektui 

(Bendru nutarimu). 

 

8. SVARSTYTA: Ekonomikos ir vadybos fakulteto Mokslo komisijos sudėties papildymas.  

NUTARTA: Į Ekonomikos ir vadybos fakulteto Mokslo komisijos sudėtį įtraukti prof. dr. 

Viliją Aleknevičienę. (Bendru nutarimu). 

 

 

Posėdžio pirmininkas                 Vytautas Pilipavičius 

 

Posėdžio sekretorė                          Rasa Pakeltienė 

  



ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS 

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2014 m. kovo 4 d. Nr. T -02/2014 

Akademija 

 

Posėdyje dalyvauja 13 tarybos narių, t.y. daugiau kaip 2/3 tarybos narių. Dalyvių sąrašas 

pridedamas. Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas – Vytautas Pilipavičius 

Posėdžio sekretorė – Rasa Pakeltienė 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

11. Dėl 2014 m. disertacijų tematikos ir doktorantų vadovų kandidatūrų svarstymo. 

12. Dėl naujos, antros pakopos studijų programos „Verslo logistika“ svarstymo. 

13. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. 2014 m. disertacijų tematikos ir doktorantų vadovų kandidatūros. 

KALBĖJO: Ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekanė doc. dr. Asta Raupelienė pristatė 

Mokslo komisijos apsisprendimą atidėti 2014 m. disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų 

kandidatūrų svarstymą. 

Prof. dr. Jonas Čaplikas paaiškino, jog doktorantūrų tematikos ir doktorantų vadovų 

kandidatūros turėtų būti apsvarstomos institutuose, būtina susitarti dėl temų vientisumo, temas 

plačiai išdiskutuoti instituto mokslininkų tarpe. 

Prof. dr. Vilija Aleknevičienė pastebėjo, kad 2014 m. disertacijų tematikos ir jų pagrįstumas 

neatitinka jungtinės doktorantūros komisijos parengtos formos. 

Prof. dr. Neringa Stončiuvienė paaiškino biudžetinių mokslinių tyrimų sąsają su disertacijų 

tematikomis. 

Dr. Vytautas Pilipavičius pasiūlė Ekonomikos ir vadybos fakulteto tarybai atidėti disertacijų 

tematikų ir doktorantų vadovų kandidatūrų svarstymą. 

NUTARTA: Siūlyti atidėti 2014 m. disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų kandidatūrų 

svarstymą, prašant Ekonomikos ir vadybos fakulteto institutuose apsvarstyti 2014 m. disertacijų 

tematikas ir doktorantų vadovų kandidatūras, ir tik tada teikti Mokslo komisijai ir Tarybai pritarti. 

BALSUOTA: Siūlymui pritarta – 13 balsų (vienbalsiai). 

 

2. SVARSTYTA. Nauja, antros pakopos studijų programa „Verslo logistika“. 

KALBĖJO:  Doc. dr. Audrius Gargasas pristatė naują studijų programą ir jos pakitimus, 

atliktus atsižvelgiant į Studijų komisijos išsakytas pastabas. 

Prof. dr. Neringa Stončiuvienė pristatė Studijų komisijos pasėdžio rezultatus. Išsakė pastabą, 

kad antrosios pakopos studijų programos „Verslo logistika” aprašui trūko priedų: dėstytojų CV ir 

studijų dalykų aprašų. 



Prof. dr. Neringa Stončiuvienė Studijų komisijos vardu, programos rengėjų prašė dar 

padirbėti rengiant programą, nes vis dar trūksta jos pagrįstumo, neatsakyta, kokius specialistus 

programa rengs, nepagrįstas kreditų skaičius semestruose ir dėstytojų kvalifikacijos atitikimas 

dėstyti numatytuosius studijų dalykus. 

Taip pat išsakyta pastaba, dėl poreikio studijų programai apklausos patikimumo. Buvo 

pasiūlyta išplėsti rinkos lauką, nepaliekant respondentais tik  2-3 kurso bakalauro studijų studentų. 

Prof. dr. Neringa Stončiuvienė pasiūlė, atidėti antros pakopos studijų programos „Verslo logistika” 

svarstymą, kol bus pakoreguoti visi Studijų komisijos išsakyti neatitikimai ir trūkumai. 

Doc. dr. Audrius Gargasas atsakydamas į Studijų komisijos pastabas, paaiškino, kad studijų 

programos „Verslo logistika” aprašo prieduose nebuvo pateikiami studijų dalykų aprašai, nes juose 

dar trūksta įdirbio. Taip pat paaiškino, kad naujame 2013 m. studijų programų rengimo apraše 

nereikalaujama personalo kvalifikacijos pagrindimo, dėl šios priežasties numatytų dėstytojų CV ir 

nebuvo pateikiamos. 

Prof. dr. Vilija Aleknevičienė pastebėjo, kad studijų programos „Verslo logistika” apraše, 

specialieji ir dalykiniai gebėjimai neatitinka antrosios pakopos studijų gebėjimų, taip pat prof. dr. 

Vilija Aleknevičienė pataria išryškinti, kas yra mokslinė sritis. 

Prof. dr. Jonas Čaplikas išsakė nuomonę, kad antros pakopos studijų programa „Verslo 

logistika”, neatitinka kokybės vadovo standartų ir dar neturėtų būti svarstoma. Taip pat buvo 

išsakyta pastaba, jog studijų programai trūksta nuoseklumo, visiškai neaiškūs studijų rezultatai, o 

profesijos lauko tyrimo schemą reikia keisti, nes dabartinė yra klaidinanti. 

Doc. dr. Vytautas Pilipavičius svarstė, kaip būtų galima padėti programos rengimo grupei. 

Prof. dr. Neringa Stončiuvienė papildė sakydama, kad studijų prodekanas nepasikvietė nieko iš 

darbo rengimo grupės, todėl Studijų komisijai taip pat trūko žmogaus, kuris būtų padėjęs suprasti 

kai kuriuos niuansus.  

Doc. dr. Audrius Gargasas taip pat pritarė, kad trūksta žmogaus konsultanto, išmanančio 

studijų programų rengimo įstatymus. 

Prof. dr. Jonas Čaplikas su tuo nesutiko teigdamas, kad įstatymai yra aplinka, kuriuos 

bendrieji reikalavimai yra pagrįsti ir pagalba čia visuomet suteikiama. 

Taip pat buvo pabrėžta, kad programos rengimas turi būti baigtas balandžio mėnesio 

pabaigoje, iki Senato rengiamo posėdžio. 

NUTARTA: Pritarti tęsti antros pakopos studijų programos „Verslo logistika” rengimą ir 

tikslinimą. 

BALSUOTA: Siūlymui pritarta – 13 balsų (vienbalsiai). 

 

 

Posėdžio pirmininkas                 Vytautas Pilipavičius 

 

Posėdžio sekretorė                          Rasa Pakeltienė 

  



ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS 

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2014 m. kovo 4 d. Nr. T -02/2014 

Akademija 

 

Posėdyje dalyvauja 13 tarybos narių, t.y. daugiau kaip 2/3 tarybos narių. Dalyvių sąrašas 

pridedamas. Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas – Vytautas Pilipavičius 

Posėdžio sekretorė – Rasa Pakeltienė 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

14. Dėl 2014 m. disertacijų tematikos ir doktorantų vadovų kandidatūrų svarstymo. 

15. Dėl naujos, antros pakopos studijų programos „Verslo logistika“ svarstymo. 

16. Dėl Ekonomikos ir vadybos fakulteto veiklos ataskaitos už 2013 m. 

17. Dėl Ekonomikos ir vadybos fakulteto veiklos plano 2014 m.  

18. Kiti klausimai. 

 

3. SVARSTYTA. 2014 m. disertacijų tematikos ir doktorantų vadovų kandidatūros. 

NUTARTA: Siūlyti atidėti 2014 m. disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų kandidatūrų 

svarstymą, prašant Ekonomikos ir vadybos fakulteto institutuose apsvarstyti 2014 m. disertacijų 

tematikas ir doktorantų vadovų kandidatūras, ir tik tada teikti Mokslo komisijai ir Tarybai pritarti. 

(Bendru nutarimu) 

 

4. SVARSTYTA.Nauja, antros pakopos studijų programa „Verslo logistika“. 

NUTARTA: Pritarti tęsti antros pakopos studijų programos „Verslo logistika” rengimą ir 

tikslinimą.(Bendru nutarimu) 

 

5. SVARSTYTA. Ekonomikos ir vadybos fakulteto veiklos ataskaita už 2013 m. 

NUTARTA: Siūlyti pritarti Ekonomikos ir vadybos fakulteto metinės veiklos ataskaitai už 

2013 m. (Bendru nutarimu) 

 

6. SVARSTYTA. Ekonomikos ir vadybos fakulteto veiklos planas 2014 m. 

NUTARTA: Siūlyti pritarti Ekonomikos ir vadybos fakulteto veiklos planui 2014 m.(Bendru 

nutarimu) 

 

 

Posėdžio pirmininkas                 Vytautas Pilipavičius 

 

Posėdžio sekretorė                          Rasa Pakeltienė 



ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS 

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2014 m. balandžio 2 d. Nr. T-03/2014 

Akademija 

 

Posėdyje dalyvauja 14 tarybos narių, t.y. daugiau kaip 2/3 tarybos narių. Dalyvių sąrašas 

pridedamas. Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas – Vytautas Pilipavičius 

Posėdžio sekretorė – Rasa Pakeltienė 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl ekonomikos ir vadybos fakulteto 2014 m. išlaidų studijoms ir mokslinei veiklai sąmatos 

tvirtinimo. 

2. Dėl studentų 2014 m. baigiamųjų darbų gynimo komisijų personalinės sudėties svarstymo ir 

teikimo ASU Rektoriui tvirtinti. 

3. Dėl naujos, antros pakopos studijų programos „Verslo logistika“ svarstymo ir teikimo ASU 

Senatui tvirtinti. 

4. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA: EVF 2014 m. išlaidų studijoms ir mokslinei veiklai sąmata. 

           KALBĖJO: Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė prof. Astrida Slavickienė pristatė 

pajamų už studijų lėšas sąmatą. 

Prof. Jonas Čaplikas pakomentavo, jog pajamų skirstymas fakultetams vyksta su didelėmis 

diskusijomis, o Ekonomikos ir vadybos fakulteto lėšos skirstomos pagal studentų krepšelius. 

NUTARTA: Pritarti Ekonomikos ir vadybos fakulteto 2014 m., studijų ir mokslinės veiklos 

sąmatai. (Bendru nutarimu). 

BALSUOTA: Siūlymui pritarta – 14 balsų (vienbalsiai). 

 

2. SVARSTYTA: Studentų 2014 m. baigiamųjų darbų gynimo komisijos personalinė sudėtis.  

 KALBĖJO: Ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekanas doc. dr. Bernardas Vaznonis 

pristatė  studentų 2014 m. baigiamųjų darbų gynimo komisijos personalinę sudėti. 



Doc. dr. Jan Žukovskis klausė ar įmanoma pakeisti doc. dr. Stasę Navasaitienę į doc. dr. 

Liną Marcinkevičiūtę, nes nors Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto teikime prodekanui dėl 

studentų 2014 m. baigiamųjų darbų komisijos sudėties buvo pateikta doc. dr. Stasės Navasaitienės 

kandidatūra, tačiau vėliau buvo kreiptasi dėl asmens keitimo. 

Doc. dr. Bernardas Vaznonis patikslino, jog kreipimesi buvo prašyta papildyti studentų 2014 

m. baigiamųjų darbų gynimo komisijos personalinę sudėti, tačiau ne keisti vieną asmenį kitu. 

Prof. dr. Vilija Aleknevičienė pasiūlė sudėties nekeisti, kol nėra aiškūs ir patvirtinti nauji 

institutų darbuotojų individualaus krūvio planai, o doc. dr. Liną Marcinkevičiūtę įtraukti į studentų 

baigiamųjų darbų gynimo personalinę sudėti 2015 m. 

Prof. dr. Neringa Stončiuvienė teiravosi, ar yra koks nors reikalavimas nurodyti mokslinį 

laipsnį prie komisijos sudėties tam, kad būtų išlaikoma struktūra. 

Prof. dr. Jonas Čaplikas pasiūlė studentų baigiamųjų darbų komisijos sudėtį sudaryti tik 

birželio mėnesį, iki sudarant pedagoginius krūvius visiems fakulteto darbuotojams. 

NUTARTA: Tvirtinti ekonomikos ir vadybos fakulteto studentų 2014 m. baigiamųjų darbų 

gynimo komisijos personalinę sudėti. 

BALSUOTA: Siūlymui pritarta – 14 balsų (vienbalsiai). 

 

3. SVARSTYTA:  Naujos, antros pakopos studijų programos „Verslo logistika“ teikimas 

Aleksandro Stulginskio universiteto Senatui tvirtinti. 

   KALBĖJO: doc. dr. Audrius Gargasas pristatė naują antros pakopos studijų programą 

„Verslo logistika“ ir joje atliktus pakeitimus po Studijų komisijos pastabų. Taip buvo išsakyta 

abejonė dėl programos studijų dalykus galinčių dėstyti specialistų. Buvo klausiama, gal programos 

svarstymą galima atidėti, kol bus surasti aukštą kvalifikaciją turintys ir programos studijų dalykus 

galintys dėstyti specialistai. 

Prof. dr. Vilija Aleknevičienė klausė, pagal kokius kriterijus turi būti atrenkami ir vertinami 

studijų dalykai, bei specialistai galintys juos dėstyti. 

Prof. dr. Jonas Čaplikas paaiškino, jog „verslo – mokslo“ krypties nėra, todėl ir specialistų 

tokių sunku rasti ir pasiūlė antros pakopos studijų programoje „Verslo logistika“ paaiškinti tokių 

specialistų poreikį. 

Prof. dr. Vilija Aleknevičienę diskutavo, kad galbūt reikia paieškoti mokslininkų, kurie 

atlieka tyrimus verslo srityje. Taip pat pasiūlė programos specialistų stygių grįsti šiuo metu 

Aleksandro Stulginskio universitete ruošiamais doktorantais. 



Prof. dr. Neringa Stončiuvienė pristatė Studijų komisijos išvadą, kad ji teikia EVF Tarybai 

siūlymą antros pakopos studijų programą „Verslo logistika“ teikti Studijų kokybės ir vertinimo 

centrui. 

Prof. dr. Jonas Čaplikas pakomentavo, kad antros pakopos studijų programos „Verslo 

logistika“ aprašas pagerintas, atsakyta į anksčiau kilusius klausimus ir pataisyti netikslumai. Bet tai 

dar nėra tas aprašas, kuris turėtų būti svarstomas. 

Prof. dr. Jonas Čaplikas išsakė nuomonę, kad programos aprašą duoti svarstyti Studijų 

komisijai, reikia tik po to, kai programos rengėjai patys išdiskutuos programoje paliktas spragas ir 

ankstesnes EVF Tarybos ir Studijų komisijos pastabas. Taip pat buvo išsakyta, jog programos 

išteklių formavimas neturi būti baigtinis programos registravimo metu, todėl klausimą dėl 

programos studijų dalykus galinčių dėstyti specialistų, dar galima atidėti. 

NUTARTA: Teikti Aleksandro Stulginskio universiteto Senatui tvirtinti naują antros 

pakopos studijų programą „Verslo logistika“. 

BALSUOTA: Siūlymui pritarta – 14 balsų (vienbalsiai). 

 

 

Posėdžio pirmininkas                 Vytautas Pilipavičius 

 

Posėdžio sekretorė                          Rasa Pakeltienė 

 

 

 

  



ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS 

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2014 m. balandžio 2 d. Nr. T-03/2014 

Akademija 

 

Posėdyje dalyvauja 14 tarybos narių, t.y. daugiau kaip 2/3 tarybos narių. Dalyvių sąrašas 

pridedamas. Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas – Vytautas Pilipavičius 

Posėdžio sekretorė – Rasa Pakeltienė 

 

DARBOTVARKĖ: 

5. Dėl ekonomikos ir vadybos fakulteto 2014 m. išlaidų studijoms ir mokslinei veiklai sąmatos 

tvirtinimo. 

6. Dėl studentų 2014 m. baigiamųjų darbų gynimo komisijų personalinės sudėties svarstymo ir teikimo 

ASU Rektoriui tvirtinti. 

7. Dėl naujos, antros pakopos studijų programos „Verslo logistika“ svarstymo ir teikimo ASU Senatui 

tvirtinti. 

8. Kiti klausimai. 

 

2. SVARSTYTA: EVF 2014 m. išlaidų studijoms ir mokslinei veiklai sąmata. 

NUTARTA: Pritarti Ekonomikos ir vadybos fakulteto 2014 m., studijų ir mokslinės veiklos sąmatai. 

(Bendru nutarimu) 

 

2. SVARSTYTA: Studentų 2014 m. baigiamųjų darbų gynimo komisijos personalinė sudėtis.  

NUTARTA: Tvirtinti ekonomikos ir vadybos fakulteto studentų 2014 m. baigiamųjų darbų gynimo 

komisijos personalinę sudėti. (Bendru nutarimu) 

 

3. SVARSTYTA:  Naujos, antros pakopos studijų programos „Verslo logistika“ teikimas Aleksandro 

Stulginskio universiteto Senatui tvirtinti. 

NUTARTA: Teikti Aleksandro Stulginskio universiteto Senatui tvirtinti naują antros pakopos studijų 

programą „Verslo logistika“. (Bendru nutarimu) 

 

Posėdžio pirmininkas                              Vytautas Pilipavičius 

 

Posėdžio sekretorė                       Rasa Pakeltienė 



ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS 

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2014 m. birželio 4 d. Nr. T-04/2014 

Akademija 

 

Posėdis įvyko 2014-06-04  14.30 val. 

 

Posėdyje dalyvavo 16 tarybos narių, t.y. daugiau kaip 2/3 tarybos narių. Dalyvių sąrašas 

pridedamas. Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas – Vytautas Pilipavičius 

Posėdžio sekretorė – Inga Vidrevičienė 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl narių, nuo EVF studentų atstovybės, į EVF tarybą patvirtinimo(referuoja EVF tarybos 

pirmininkas V. Pilipavičius). 

2. Dėl teikimo Senatui suteikti pedagoginį profesoriaus vardą prof. dr. Vladai Vitunskienei (bus 

skaitoma vieša paskaita), (referuoja EVF tarybos pirmininkasV. Pilipavičius). 

3. Dėl Ekonomikos ir vadybos fakulteto studijų programų komitetų sudėties tvirtinimo (referuoja EVF 

prodekanas B. Vaznonis). 

4. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Narių nuo EVF studentų atstovybės pasikeitimas. 

NUTARTA:  

Pritarti EVF tarybos narių nuo EVF SA pakeitimui ir jais patvirtinti Giedrę Giedraitytę, 

Agnę Pranskutę ir Vytenį Nataną.. 

 

2. SVARSTYTA. Kandidato pedagoginiam profesoriaus vardo suteikimui viešos paskaitos 

klausymas. 

NUTARTA:  

Pritarti ir siūlyti Senatui suteikti pedagoginį profesoriaus vardą V. Vitunskienei. 

 

3. SVARSTYTA. Ekonomikos ir vadybos fakulteto studijų programų komitetų sudėties tvirtinimas. 

     NUTARTA. Atidėti Ekonomikos ir vadybos fakulteto studijų programų komitetų sudėties 

tvirtinimo klausimo svarstymą sekančiam tarybos posėdžiui. 



 

Posėdžio pirmininkas  Vytautas Pilipavičius  

 

Posėdžio sekretorė  Inga Vidrevičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS 

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2014 m. birželio 25 d. Nr. T-05/2014 

Akademija 

 

Posėdis įvyko 2014-06-25  8.00 val. 

 

Posėdyje dalyvavo 14 tarybos narių, t.y. daugiau kaip 2/3 tarybos narių. Dalyvių sąrašas 

pridedamas. Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas – Vytautas Pilipavičius 

Posėdžio sekretorė – Inga Vidrevičienė 

 

DARBOTVARKĖ: 

5. Dėl Aleksandro Stulginskio universiteto garbės daktaro laipsnio suteikimo prof. habil. dr. Jerzy 

Buzek (referuoja dekanė prof. dr. A. Slavickienė). 

6. Dėl baigiamųjų darbų vertinimo komisijų ataskaitų tvirtinimo (referuoja dekanė prof. dr. A. 

Slavickienė). 

7. Dėl Ekonomikos ir vadybos fakulteto bei Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centro studijų 

programų komitetų sudėties tvirtinimo (referuoja EVF prodekanas doc. dr. B. Vaznonis). 

8. Dėl Ekonomikos ir vadybos fakulteto baigiamųjų darbų vertinimo komisijų sudėties tvirtinimo 

(referuoja EVF prodekanas doc. dr. B. Vaznonis). 

9. Dėl Ekonomikos ir vadybos fakulteto tarybos studijų komisijos nuostatų tvirtinimo (referuoja prof. 

dr. N. Stončiuvienė). 

10. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Siūlymas teikti ASU Rektoriui suteikti Aleksandro Stulginskio universiteto 

garbės daktaro vardą buvusiam Europos Parlamento pirmininkui, Lenkijos Mokslų akademijos 

Cheminės inžinerijos instituto prof. habil. dr. Jerzy Buzek (referuoja prof. dr. A. Slavickienė). 

     NUTARTA. Teikti ASU Rektoriui pasiūlymą suteikti Aleksandro Stulginskio universiteto 

garbės daktaro vardą buvusiam Europos Parlamento pirmininkui, Lenkijos Mokslų akademijos 

Cheminės inžinerijos instituto prof. habil. dr. Jerzy Buzek. 

 



2. SVARSTYTA. Baigiamųjų darbų vertinimo komisijų ataskaitų tvirtinimas. 

NUTARTA:  

Patvirtinti EVF baigiamųjų darbų vertinimo komisijų ataskaitas. 

3. SVARSTYTA. Ekonomikos ir vadybos fakulteto bei Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos 

centro studijų programų komitetų sudėties tvirtinimas.  

NUTARTA. Patvirtinti Ekonomikos ir vadybos fakulteto bei Kultūrinės komunikacijos ir 

edukacijos centro studijų programų komitetus tokios sudėties: 

Apskaita ir finansai I pakopa 

Nr. Vardas, pavardė Darbovietė ir pareigos 

1.  Danutė Zinkevičienė, 

komiteto pirmininkė 
EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė 

2.  
Vilija Aleknevičienė 

EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto direktorė, 

profesorė 

3.  Neringa Stončiuvienė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė 

4.  
Astrida Slavickienė 

EVF dekanė, EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto 

profesorė 

5.  Vida Čiulevičienė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė 

6.  Aurelija Kustienė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė 

7.  
Jan Žukovskis 

EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto direktorius, 

docentas 

8.  Agnė Pranckutė EVF Apskaitos ir finansų studijų programos student 

9.  
Zita Sinickienė 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ūkio apskaitos 

skyriaus vadovė  

10.  Vaida Butkuvienė UAB „Aurita“ direktorė 

 

Apskaita ir finansai II pakopa 

 

Nr. Vardas, pavardė Darbovietė ir pareigos 

1.  Neringa Stončiuvienė, 

komiteto pirmininkė 

EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė 

2.  Vilija Aleknevičienė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto direktorė, 

profesorė 

3.  Danutė Zinkevičienė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė 

4.  Vida Čiulevičienė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė 

5.  Astrida Slavickienė EVF dekanė, EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto 

profesorė 

6.  Vaida Stulpinienė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto lektorė dr. 

7.  Jan Žukovskis EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentas 

8.  Jūratė Savickienė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto doktorantė 

9.  Vaida Butkuvienė UAB „Aurita“ direktorė 

10.  Vida Kalusevičienė UAB „Dojus Agro“ vyr. finansininkės pavaduotoja 

 

Taikomoji ekonomika ir verslo analizė I pakopa 

 

Nr. Vardas, pavardė Darbovietė ir pareigos 

1.  Bernardas Vaznonis, EVF prodekanas, EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų 



komiteto pirmininkas instituto docentas 

2.  Vladzė Vitunskienė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė 

3.  Valdemaras Makutėnas EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas 

4.  Daiva Makutėnienė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė 

5.  Bernardas Kniūkšta EVF prodekanas, EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų 

instituto lektorius dr. 

6.  Lina Martirosianienė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto lektorė 

7.  Evaldas Serva EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto lektorius  

8.  Anastasija Novikova EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto doktorantė 

9.  Mantas Rudaitis AB „Kaišiadorių paukštynas“ direktorius  

10.  Linas Zaveckis UAB „Arvi kalakutai KŪB“ projektų finansų direktorius 

 

Žemės ūkio ekonomika I pakopa 

 

Nr. Vardas, pavardė Darbovietė ir pareigos 

1.  Vladzė Vitunskienė, 

komiteto pirmininkė 

EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė 

2.  Neringa Stončiuvienė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė 

3.  Valdemaras Makutėnas EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas 

4.  Daiva Makutėnienė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė 

5.  Bernardas Vaznonis EVF prodekanas, EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų 

instituto docentas 

6.  Valerija Vinciūnienė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė 

7.  Bernardas Kniūkšta EVF prodekanas, EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų 

instituto lektorius dr. 

8.  Lina Blockytė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto doktorantė 

9.  Rasa Melnikienė Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktorė 

10.  Mantas Rudaitis AB „Kaišiadorių paukštynas“ direktorius  

 

Žemės ūkio ekonomika II pakopa 

 

Nr. Vardas, pavardė Darbovietė ir pareigos 

1.  Vladzė Vitunskienė, 

komiteto pirmininkė 

EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė 

2.  Neringa Stončiuvienė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė 

3.  Valdemaras Makutėnas EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas 

4.  Daiva Makutėnienė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė 

5.  Bernardas Vaznonis EVF prodekanas, EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų 

instituto docentas 

6.  Valerija Vinciūnienė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė 

7.  Bernardas Kniūkšta EVF prodekanas, EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų 

instituto lektorius dr. 

8.  Lina Blockytė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto doktorantė 

9.  Rasa Melnikienė Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktorė 

10.  Mantas Rudaitis AB „Kaišiadorių paukštynas“ direktorius  

 

Kaimo plėtros administravimas I pakopa 

 

Nr. Vardas, pavardė Darbovietė ir pareigos 



1.  Vilma Atkočiūnienė,  

komiteto pirmininkė 

EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė 

2.  Teodoras Tamošiūnas Šiaulių universiteto, Socialinių mokslų fakulteto, Viešojo 

administravimo katedros profesorius 

3.  Vilija Aleknevičienė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto direktorė, 

profesorė 

4.  Jan Žukovskis EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto direktorius, 

docentas 

5.  Asta Raupelienė EVF prodekanė, EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto 

docent 

6.  Gintarė Vaznonienė EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto lektorė dr. 

7.  Alvydas Aleksandravičius EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto lektorius 

8.  Vilma Poškienė EVF Kaimo plėtros administravimo studijų programos student 

9.  Vytautas Šniauka Kauno rajono Vandžiogalos seniūnijos seniūnas 

10.  Guoda Burokienė Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė 

 

Kaimo plėtros administravimas II pakopa 

 

Nr. Vardas, pavardė Darbovietė ir pareigos 

1.  Vilma Atkočiūnienė, 

komiteto pirmininkė 

EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė 

2.  Teodoras Tamošiūnas Šiaulių universiteto, Socialinių mokslų fakulteto, Viešojo 

administravimo katedros profesorius 

3.  Vilija Aleknevičienė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto direktorė, 

profesorė 

4.  Jan Žukovskis EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto direktorius, 

docentas 

5.  Asta Raupelienė EVF prodekanė, EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto 

docent 

6.  Lina Marcinkevičiūtė EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė 

7.  Alvydas Aleksandravičius EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto lektorius 

8.  Inga Kanapeckienė EVF Kaimo plėtros administravimo studijų programos student 

9.  Lina Gumbrevičienė Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro 

direktorė  

10.  Vytautas Šniauka Kauno rajono Vandžiogalos seniūnijos seniūnas 

 

Kultūros ir turizmo vadyba I pakopa 

 

Nr. Vardas, pavardė Darbovietė ir pareigos 

1.  Vilma Atkočiūnienė, 

komiteto pirmininkė 

EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė  

2.  Sigitas Daukilas Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centro direktorius, 

profesorius 

3.  Vytautas Pilipavičius EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto lektorius dr. 

4.  Rita Urbaitytė Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centro, Filosofijos, 

psichologijos ir profesinės edukologijos katedros lektorė dr. 

5.  Alvydas Aleksandravičius EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto lektorius 

6.  Asta Steikūnienė Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centro, Filosofijos, 

psichologijos ir profesinės edukologijos katedros lektorė 



7.  Vilma Poškienė EVF Kaimo plėtros administravimo studijų programos student 

8.  Linas Žabaliūnas Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentas 

9.  Romualdas Povilaitis Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinio padalinio 

pirmininkas 

 

Logistika ir prekyba I pakopa 

 

Nr. Vardas, pavardė Darbovietė ir pareigos 

1.  Audrius Gargasas,  

komiteto pirmininkas 

EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentas 

2.  Jonas Čaplikas ASU prorektorius, EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos 

instituto profesorius 

3.  Adelė Astromskienė EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė 

4.  Vilma Tamulienė EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė 

5.  Bernardas Kniūkšta EVF prodekanas, Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto 

lektorius dr. 

6.  Vytautas Pilipavičius EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto lektorius dr. 

7.  Vilma Baltušytė EVF Logistikos ir prekybos studijų programos student 

8.  Audrius Kavaliauskas UAB „Dojus Agro“ direktorius 

9.  Gintarė Mitkutė UAB „Skubios siuntos“ įgaliotojo „UPS“ atstovo Lietuvoje 

operacijų skyriaus vadovė 

 

Žemės ūkio verslo vadyba I pakopa 

 

Nr. Vardas, pavardė Darbovietė ir pareigos 

1.  Adelė Astromskienė, 

komiteto pirmininkė 

EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė 

2.  Jonas Čaplikas ASU prorektorius, EVF  Verslo ir kaimo plėtros vadybos 

instituto profesorius 

3.  Audrius Gargasas EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentas 

4.  Vilma Tamulienė EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė 

5.  Bernardas Vaznonis EVF prodekanas, Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto 

docentas 

6.  Vytautas Pilipavičius EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto lektorius dr. 

7.  Karolina Šiaudinytė EVF Žemės ūkio verslo vadybos studijų programos student 

8.  Deividas Juodis UAB „Agroprimum“ vadybininkas 

9.  Vladas Kurutis „ASU mokomasis ūkis“ direktorius 

 

Žemės ūkio verslo vadyba II pakopa  

 

Nr. Vardas, pavardė Darbovietė ir pareigos 

1.  Jonas Čaplikas, komiteto 

pirmininkas 

ASU prorektorius, Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius  

2.  Adelė Astromskienė EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė 

3.  Audrius Gargasas EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentas 

4.  Jan Žukovskis EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto direktorius, docentas 

5.  Vytautas Pilipavičius EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto lektorius 

6.  Vilma Tamulienė EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė 

7.  Bernardas Vaznonis EVF prodekanas, Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas 



8.  Audrius Kavaliauskas UAB „Dojus Agro“ direktorius 

9.  Lina Ašmenskaitė EVF  Žemės ūkio verslo vadybos studijų programos student 

10.   Įmonių grupė „ARVI“ atstovas  

 

Profesijos edukologija II pakopa 

 

Nr. Vardas, pavardė Darbovietė ir pareigos 

1.  Rita Mičiulienė, komiteto 

pirmininkė 

ASU Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos 

katedros docentė 

2.  Sigitas Daukilas ASU Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos 

katedros profesorius 

3.  Aldona Palujanskienė ASU Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos 

katedros profesorė 

4.  Bronislavas Kriščiūnas ASU Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos 

katedros docentas 

5.  Albinas Pugevičius ASU Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos 

katedros lektorius 

6.  Irma Kačinienė ASU Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos 

katedros vedėjo referentė 

7.  (studentas) Profesijos edukologijos studijų programos studentų atstovas 

8.  Aldona Bilotienė Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centro direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

9.  Vytautas Zubras Alytaus profesinio rengimo centro direktorius 

 

 

4. SVARSTYTA. Ekonomikos ir vadybos fakulteto baigiamųjų darbų vertinimo komisijų sudėčių 

tvirtinimas. 

NUTARTA. Patvirtinti Ekonomikos ir vadybos fakulteto baigiamųjų darbų vertinimo komisijas 

tokių  sudėčių: 

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 lektorė dr. Vaida Stulpinienė; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto lektorė Jūratė Savickienė; 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ūkio apskaitos skyriaus vadovė  

Zita Sinickienė; 



Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Verslo ekonomikos skyriaus vadovė 

Vaida Gomoliauskienė;  

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ūkio apskaitos specialistė  

Rita Veliulienė.  

 

1.2. Žemės ūkio verslo vadyba: 

Pirmininkas:  

Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Vadybos katedros 

profesorius dr. Jonas Kvedaravičius; 

Nariai: Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė dr. Adelė Astromskienė; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentas dr. Audrius Gargasas; 

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

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

UAB „Dojus agro“ direktorius Audrius Kavaliauskas. 

 

1.3. Žemės ūkio ekonomika: 

Pirmininkas: 

 Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto Ūkių veiklos rezultatų tyrimų skyriaus 

vedėjas docentas dr. Arvydas Kuodys; 

Nariai: Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė dr. Valerija Vinciūnienė; 

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 Programos LEADER ir 

informavimo skyriaus specialistas Gytis Viršilas. 

1.4. Kaimo plėtros administravimas: 

Pirmininkas:  

Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo katedros 

profesorius dr. Teodoras Tamošiūnas; 

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

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

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

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



Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė  

Lina Gumbrevičienė. 

 

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 docentas dr. Jan Žukovskis 

(mokslininkas); 

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

 

2.2. Žemės ūkio verslo vadyba: 

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 docentas dr. Audrius Gargasas 

(mokslininkas); 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė dr. Adelė Astromskienė 

(mokslininkas); 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas dr. Bernardas Vaznonis 

(mokslininkas); 

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

 

2.3. 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 profesorė dr. Vladzė Vitunskienė 

(mokslininkas);  
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Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė dr. Valerija Vinciūnienė 

(mokslininkas); 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė dr. Vida Čiulevičienė 

(mokslininkas); 

AB „Kaišiadorių paukštynas“ direktorius Mantas Rudaitis (socialinis partneris). 

 

2.4. Kaimo plėtros administravimas: 

Pirmininkas: 

 Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo katedros 

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 docentė dr. Vilma Tamulienė 

(mokslininkas); 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė dr. Lina Marcinkevičiūtė 

(mokslininkas); 

Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė  

Lina Gumbrevičienė (socialinis partneris). 

 

5. SVARSTYTA. Ekonomikos ir vadybos fakulteto tarybos studijų komisijos nuostatų tvirtinimas.  

NUTARTA. Patvirtinti Ekonomikos ir vadybos fakulteto tarybos studijų komisijos nuostatus. 

 

6. SVARSTYTA. KPA studijų programos siekinių patikslinimas. 

NUTARTA. Patikslinti KPA studijų programos siekinius. 

 

7. SVARSTYTA. EVF Tarybos darbo reglamento parengimas. 

NUTARTA. Sudaryti darbo grupę tarybos reglamentui parengti tokios sudėties: lekt. dr. V. 

Pilipavičius (grupės vadovas), nariai: prof. dr. J. Čaplikas, prof. dr. N. Stončiuvienė, prof. dr. A. 

Slavickienė, lekt. I. Viderevičienė. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas  Vytautas Pilipavičius  
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Posėdžio sekretorė  Inga Vidrevičienė 

 

 


