
VDA SENATO ATASKAITA 2012 

Senato pirmininkė prof. dr. Ieva Kuizinienė 

 

Nuo 2012 metų darbą pradėjo naujos sudėties Senatas, išrinktas 2011-12-19 (Nr. S-8), 

vadovaujantis Vilniaus dailės akademijos Senato rinkimų reglamentu ( 2011-10-07 Nr. S-5). 

Ataskaitiniais metais įvyko septyni Senato posėdžiai iš kurių keturi buvo planuoti, o trys papildomi. 

Papildomų posėdžių būtinybę lėmė svarbios vidaus tvarkos ir veiklos principų permainos, siekiant 

užtikrinti vidinę studijų kokybės stebėseną bei patvirtinti strateginius dokumentus, reikalingus 

sėkmingam išoriniam Vilniaus dailės akademijos akreditavimui. 

2012 m. buvo tęsiamas vienas svarbiausių VDA ir Senato darbų – naujojo Statuto projekto ruošimas 

bei koregavimas, atsižvelgiant į pateiktas pastabas, siekiant Statutą patvirtinti Seime. Derinant 

korektūras toliau buvo stengiamasi apsaugoti Akademijos autonomiją taip pat ir Senato galimybes 

aktyviau dalyvauti Akademijos valdyme bei strateginių klausimų svarstyme. 

Dėl teisinių kolizijų Senato atsakomybei ir įgaliojimams tapus neapibrėžtais, pirmame 

naujosios kadencijos posėdyje 2012-01-18 patvirtintos „Laikinosios Vilniaus dailės akademijos 

Senato veiklos taisyklės“, kuriomis nutarta vadovautis iki Akademijos Statuto patvirtinimo Seime. 

Taip pat patvirtintas Vilniaus dailės akademijos rektoriaus rinkimų tvarkos aprašas, įgalinantis 

pradėti organizuoti Rektoriaus rinkimus.  

Pakeitus Akademijos juridinį status į viešąją įstaigą, bet nespėjus parengti naujos finansų skirstymo 

ir apskaitos tvarkas, Senato sprendimu nutarta laikinai palikti galioti senąją darbo užmokesčio 

mokėjimo tvarką. 

Kaip ir kiekvienais metais Senate patvirtintas Valstybės biudžeto lėšų paskirstymas tarp VDA 

padalinių. (2012 m. VDA skirta 17 804 tūkst. Lt, iš jų meninės ir mokslinės veiklos rengimui ir 

vykdymui 17 028 tūkst. Lt, studentų rėmimui ir kreditavimui – 776 tūkst. Lt) 

Posėdžio metu sudarytos šešios Senato darbo grupės ir patvirtinti jų pirmininkai: Studijų kokybės 

darbo grupė – prof. Eglė Ganda Bogdanienė; Menininkų pedagogų atestacijos ir konkursų vedimo 

komisija – doc. Alvydas Mandeika; Mokslininkų ir mokslininkų pedagogų atestacijos ir konkursų 

vedimo komisija – dr. Tojana Račiūnaitė; Meno ir mokslo darbo grupė – prof. Arvydas Šaltenis; 

Etikos komisija – prof. Rimvydas Kepežinskas; Strateginio planavimo ir ekonominių klausimų 

darbo grupė – prof. dr. Adomas Butrimas. 

Senato balsų dauguma patvirtinti strategiškai svarbaus naujojo padalinio „VDA meno ir dizaino 

laboratorijos“ nuostatai, atvėrę visų specialybių studentams ir dėstytojams galimybes naudotis 

renovuotomis ir nauja įranga aprūpintomis kūrybinėmis laboratorijomis. 

Siekiant stiprinti besiplečiančios doktorantūros mokslinės veiklos kokybę patvirtinti 3 krypčių 

doktorantūros Komisijų pirmininkai (Jungtinės menotyros doktorantūros komisijos – prof. dr. (hp) 

Aleksandra Aleksandravičiūtė, Meno doktorantūros dailės krypties komisijos – prof. Alvydas 

Lukys, Meno doktorantūros dizaino krypties komisijos – prof. dr. Vytautas Kibildis). 



Siekiant plėsti VDA tarptautiškumą pritarta 2 naujų tarptautinių studijų programų – „Interjero 

architektūra“ bei „Iliustracija“ rengimui, kurias planuoja vykdyti VDA Kauno padalinio katedros. 

Antrajame Senato posėdyje (2012-03-21 ) patvirtintas 2012 metų Senato darbo planas bei 

Senato darbo grupių sąrašai. Išklausyta Studentų atstovybės pirmininko Augustino Paukštės metinė 

ataskaita, pateikiant pastabas ir siūlymus. Senato nariams pristatyti VDA tarybos nariai. 

Posėdyje taip pat analizuoti nauji „Atestaciniai reikalavimai menininkams, mokslininkams bei 

mokslininkams-pedagogams“. Jie patvirtinti su redakciniais taisymais. Senato nariai aktyviai 

dalyvavo ne tik jų svarstyme, bet ir rengime.  

Siekiant aktyvinti tarpuniversitetinį bendradarbiavimą pritarta Kauno medicinos universiteto Senato 

nutarimui patvirtinti biomedicinos mokslų srities, medicinos ir sveikatos krypties jungtinę antrosios 

pakopos studijų programą „Dailės terapija“ ir teikti prašymą akredituoti programą bei programos 

aprašą Studijų kokybės vertinimo centrui, kai Studijų kryptis sudarančių šakų sąrašas bus papildytas 

nauja šaka „Menų terapija“. 

Senate pritarta LR Vyriausybės ir Kauno chasidų sinagogos religinės bendruomenės susitarimui dėl 

nekilnojamojo turto Kaune, Gimnazijos g. 6, grąžinimo Kauno chasidų sinagogos religinei 

bendruomenei natūra. 

Pavirtinta Vilniaus dailės akademijos muziejaus vertybių (eksponatų) vertinimo metodika. 

Trečiajame Senato posėdyje (2012-05-09) didžiausias dėmesys buvo skirtas metinei 

Rektoriaus ataskaita ir jos tvirtinimui bei stojamųjų egzaminų į bakalauro studijas organizavimo 

tvarkos aptarimui. Daugumos balsų sprendimu nutarta stojamuosius egzaminus į aukštųjų menų 

mokyklų vykdomas bakalauro studijų programas vykdyti vietose, kuriose tos programos vykdomos, 

o egzaminų darbus vertinti Vilniuje. 

Antra grupė svarstomų klausimų buvo susijusi studijų organizavimo ir vykdymo kokybės stiprinimu 

bei pasirengimu 2013 metų rudens semestrui. Šioje klausimų grupėje analizuoti ir patvirtinti: 

„Meno doktorantūros studijų Vilniaus dailės akademijoje vertinimo aprašas“, 2012–2013 m. m. 

studijų planai (su pataisymais) ir studijų grafikai, Vilniaus dailės akademijos magistro baigiamųjų 

darbų, daktaro disertacijų, jų santraukų elektroninių dokumentų parengimo, pateikimo įkelti ir 

įkėlimo į Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinės sistemos talpyklas bei 

naudojimo tvarkos nuostatai, priėmimo į Vilniaus dailės akademijos laipsnio nesuteikiančias 

studijas 2012 m. mokytojo kvalifikacijai įgyti taisyklės. 

Taip pat patvirtinti dėstytojų pareigybiniai nuostatai, pataisant 4 ir išbraukiant 10 punktą. 

Išnagrinėjus specialybinių katedrų siūlymus VDA emeritų vardai suteikti prof. Juozui Adomoniui ir 

prof. Juozui Galkui, išmokas pradedant mokėti nuo 2012 m. spalio 1 d. 

Ketvirtasis Senato posėdis (2012-06-06) buvo išvažiuojamasis. Svarbiausias posėdžio tikslas 

buvo artimiau susipažinti su VDA Klaipėdos fakulteto Vizualiojo dizaino katedros veikla bei VDA 

praktikų bazių Nidoje ir Panemunėje situacija. VDA Klaipėdos Vizualiojo dizaino katedros vedėjas 

prof. Alvydas Klimas išsamiai pristatė probleminę situaciją ir ateities plėtros galimybes.  



Šio posėdžio metu taip pat svarstyta ir patvirtinta „VDA integruotos plėtros strategijos, valdymo 

tobulinimo koncepcija ir valorizacijos planas“ bei pritarta siūlymui pakeisti Vilniaus dailės 

akademijos Darbo apmokėjimo nuostatų, patvirtintų VDA Rektoriaus 2009-09-29 įsakymu Nr. VĮ-

75, punktą 8.1.2., nustatant 100% priedų dydį (vietoje buvusių 90%). 

Senatoriai taip pat aplankė Klaipėdos Vizualiojo dizaino katedros studentų darbų parodą, 

dalyvaujant dėstytojams ir studentams aptarė studijų programų privalumus ir apribojimus. 

Nidos Meno kolonijoje ir Panemunėje Senato nariai buvo supažindinti su praktikų bazių 

infrastruktūra ir veiklos planais. 

Penktajame Senato posėdyje (2012-06-27) buvo pristatyta nauja Statuto redakcija. Siūlomas 

statutas patvirtintas su redakciniais taisymais. Posėdyje Senatoriai taip pat analizavo įmonės OVC 

siūlomą VDA dėstytojų atlygio skaičiavimu metodiką bei pritarė tolesniam jos tobulinimui. 

Posėdžio dalyviams buvo pristatytos naujojo VDA korpuso Malūnų g. 5 apšildymo problemos ir jų 

sprendimui parengtas investicinis projektas „Vilniaus dailės akademijos pastato, esančio Malūnų g. 

5 Vilniuje, modernizavimas“. Senatas pritarė projekto poreikiui bei sprendimui skirti jo 

įgyvendinimui iki 162 000 Lt iš Vilniaus dailės akademijos kasmet formuojamo nuosavų lėšų 

fondo, tuo atveju, jeigu bus teigiamai įvertinta Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui 

pateikta projekto paraiška ir bus priimtas sprendimas skirti projektui paramą pagal Klimato kaitos 

specialiąją programą. 

Šeštajame Senato posėdyje (2012-10-17) patvirtinta naujo Statuto galutinė redakcija ir nutarta 

Statutą teikti tvirtinti LR Seimui. 

Posėdyje dar kartą analizuota bloga mokymosi patalpų situacija Klaipėdoje bei būtinybė ją spręsti. 

Senato nariai pritarė VDA fakulteto Klaipėdoje strategijos plėtrai. 

Senatui tvirtinti buvo pristatyta VDA Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokyklos 

(ADDAM) plėtros strategija. Susipažinę su strategijos turiniu Senato nariai pritarė vienos 

strateginės krypties – mokymasis visą gyvenimą vystymui. Naujas ADDAM veiklas pasiūlyta 

išsamiai pristatyti ir tvirtinti atskirai. 

Senato nariai buvo supažindinti VDA vykdytų struktūros ir funkcijų pakeitimų rezultatais, kuriuos 

pristatė Aukštųjų studijų fakulteto dekanas dr. Romualdas Kučinskas ir Bakalauro studijų fakulteto 

dekanas doc. Česlovas Lukenskas. Išklausius dekanų pranešimus, nutarta VDA struktūros 

tobulinimo klausimus perkelti į pavasarį. 

Pasėdyje aptarti stojamųjų egzaminų į BA, MA ir PHD pakopas rezultatai bei patvirtintas naujas 

VDA logotipas, skirtas komunikacinėms reikmėms. 

Paskutiniame metų Senato posėdyje (2012-12-12) daugiausiai dėmesio buvo skirta studijų 

kokybės užtikrinimui skirtų dokumentų analizei – Studijų reglamentui bei VDA kokybės strategijai. 

Abu dokumentai pripažinti nepakankamai parengtais, atidedant jų svarstymą kitam Senato 

posėdžiui. Posėdžio metu Senatas susipažino su ASF tarybos darbo reglamentu ir puikiais VDA 

mokslo ir meno rezultatais kitų šalies aukštųjų mokyklų kontekste. 



 

Posėdyje buvo svarstyti ir patvirtinti – „VDA darbo vidaus taisyklės“, “VDA Urbanistikos ir 

dizaino instituto nuostatai“, koreguoti Nidos meno kolonijos nuostatai. 

Svarbią posėdžio klausimų grupę sudarė finansiniai klausimai. Pavirtintos VDA biudžeto programų 

sąmatų sudarymo ir tikslinimo taisyklės“. „Nebiudžetinių VDA pajamų lėšų paskirstymo 

bendrosioms taisyklėms“ Senatoriai turėjo pastabų, jų tvirtinimas atidėtas. 

Baigiamajame metiniame posėdyje pritarta Kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centro 

Telšiuose steigimo idėjai. 

Apibendrinant 2013 metų Senato darbą galima konstatuoti, kad posėdžių buvo daug, jų dienotvarkė 

intensyvi, svarstyta ir patvirtinta daug Akademijai aktualių strateginių dokumentų. Visgi didžioji 

dauguma svarstytų klausimų buvo pasiūlyti Rektorato. Pasigendama atskirų Senato narių bei Senato 

darbo grupių aktyvumo inicijuojant akademinei bendruomenei opias diskusijas, siūlant svarstytinus 

klausimus, ko norėtųsi palinkėti naujais darbo metais. 

 

 

 

 

 

 

 

 


