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 2008 m. sausio 7-11 dienomis, remiantis Senato rinkimų tvarka, buvo išrinkti naujos 

kadencijos VDA Senato nariai. 2008 m. sausio 23 d. įvyko Senato posėdis, kuriame Senato 

pirmininku buvo išrinktas prof. dr. Algimantas Mačiulis, pirmininko pavaduotoju – doc. Giedrius 

Jonaitis. Posėdyje sudarytos keturios Senato darbo grupės sprendimų projektams rengti: Studijų 

(darbo grupės pirmininkas prof. A. Lukys), Mokslo ir meno (darbo grupės pirmininkė doc. E. G. 

Bogdanienė), Finansų ir ūkio (darbo grupės pirmininkas doc. A. Varanka), Strategijos (darbo 

grupės pirmininkas prof. A. Kliševičius). 

 Šiame Senato posėdyje svarstyta 2008 m. biudžeto lėšų paskirstymas tarp padalinių. 29.580 

tūkst. litų biudžetas, VDA rektoriui prof. dr. Adomui Butrimui pasiūlius, lėšos paskirstytos pagal 

programas tarp Vilniaus, Kauno ir Telšių padalinių. VDA prorektoriui  dr. Arūnui Gelūnui 

pasiūlius, nustatyta mokesčių už mokslą data (iki kovo 1 dienos). 

 VDA Senatas nustatė savo darbo gaires, aptarė svarstytinus strateginius klausimus, 

prioritetus. 2008 m. kovo 13 d. posėdyje patvirtintas 2008 metų Senato darbo planas. Šiame 

Senato posėdyje VDA rektorius prof. dr. A. Butrimas pateikė metinę ataskaitą ir išlaidų sąmatos 

vykdymą. Ataskaitos buvo patvirtintos. Posėdyje svarstyta ir patvirtinta: VDA struktūra, 

Menininkų ir mokslininkų atestavimo, konkursų organizavimo, pedagoginių vardų teikimo 

komisijų papildymas, stipendijų skyrimo nuostatai. 

 VDA rektoriui prof. dr. A. Butrimui pasiūlius doc. Petras Gintalas buvo patvirtintas Telšių 

dailės fakulteto dekanu. Telšiuose įsteigtas Menų inkubatorius – tai jaunimo kūrybinės dirbtuvės, 

kurios steigimą remia Telšių m. savivaldybė (VDA – dirbtuvių dalininkė). Senato posėdyje 

svarstytos Tekstilės galerijos Vilniuje veiklos kryptys, patvirtinti nuostatai.  

 Senato posėdyje (2008 m. gegužės 21 d.) apsvarstytos ir patvirtintos VDA profesoriaus 

emerito vardo suteikimo taisyklės, studentų priėmimo į VDA 2008 metų planas, peržiūrų proceso 

tvarka, metinė studijų kaina, taip pat Juvelyrikos galerijos „Argen-tum“ nuostatai. 

 2008 m. liepos 1 dieną Senatas svarstė VDA meno aspirantūros studijų metodiką (paruošė 

Mokslo ir meno darbo grupė, vadovė doc. E. G. Bogdanienė). Po diskusijų, pateikus kai kuriuos 

papildymus, nuostatai patvirtinti. 

 Senato posėdžiuose 2008 metais patvirtinti pedagoginiai vardai: profesoriai – dr. Aleksandra 

Aleksandravičiūtė, Petras Mazūras, Mindaugas Navakas, Virginija Idzelytė, Arvydas Šaltenis, 

Algirdas Dovydėnas, Linas Leonas Katinas, Arūnas Sverdiolas; docentai – Zita Inčirauskienė, 



Adolfas Andrijauskas, Osvaldas Neniškis, Algirdas Žebrauskas, Arvydas Ališanka, Antanas 

Šnaras, Renata Maldutienė, Dalia Adomonienė, Miglė Kibildienė, Povilas Juškaitis, Henrikas 

Čerapas, Lolita Jablonskienė, Ieva Kuizinienė, Aleksandras Andriuškevičius, Stasys Žirgulis, 

Alfonsas Vaura, Raimundas Žiupka, Rimvydas Mulevičius, Gintaras Česonis, Jonas Audėjaitis, 

Valmantas Gutauskas. 

 VDA rektoriui prof. dr. A. Butrimui pateikus (2008 m. liepos 1 d.) patvirtinti katedrų 

vedėjais: prof. J. Kazlauskas (piešimo katedros), e.prof.p. M. Šaliamoras (Architektūros katedros), 

e.doc.p. A. Šeibokas (Interjero dizaino katedros), prof. R. Kepežinskas (Grafikos katedros), prof. 

P. Mazūras (Skulptūros katedros), doc. dr. I. Kuizinienė (UNESCO kultūros vadybos ir kultūros 

politikos katedros), doc. E. G. Bogdanienė (Tekstilės katedros), prof. A. Lukys (Fotografijos ir 

medijos meno katedros), lekt. A. Grigas (Sporto centro). 

 Po vasaros atostogų Senato posėdyje (2008 m. lapkričio 19 d.) svarstytos Tarptautinės 

vertinimo ekspertų komisijos išvados ( pristatė VDA prorektorius dr. A. Gelūnas) Nutarta gerinti 

magistrantūros studijas, siūloma įsteigti studijų kokybės užtikrinimo padalinį. Šiame Senato 

posėdyje pradėta svarstyti magistrantūros studijų gerinimo klausimai: baigiamojo darbo turinys, 

magistro darbo tezės, darbo gynimas, vertinimas ir kt. Po diskusijų nutarta pratęsti šio klausimo 

svarstymą. 

 Senato nariui prof. Algiui Kliševičiui iškeliavus Anapilin, Senato nariu išrinktas prof. dr. 

Vytautas Kasputis. Senato narei Studentei Viktorijai Chomaziuk baigus studijas, VDA studentų 

atstovybei delegavus, Senato nariu patvirtintas KDF studentas Simas Balčiūnas.  

 Patvirtintas VDA Senato 2009 m. darbo planas. Senato posėdžių metu iškilmingai įteikiami 

mokslo daktarų, profesorių diplomai. 

 

 

Senato pirmininkas      prof. dr. Algimantas Mačiulis  

 


