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1.      SVARSTYTA: Dėl pretendentų atlikti podoktorantūros stažuotę VU TSPMI atrankos 

VU komisija atrinko TSPMI teiktą paraišką skelbti podoktorantūros stažuotę Institute (finansuoja 

Vilniaus universitetas, kofinansuoja TSPMI). Stažuotės tema: „Lyderystės raiška įgyvendinant viešosios 

politikos reformas“. Į paskelbtą stažuotės vietą pretenduoja 5 kandidatai (žr. prikabintus dokumentus – 

kandidatų cv ir jų mokslo darbų tematiką apibendrinančią lentelę). 

Pagal Vilniaus universiteto Podoktorantūros stažuočių tvarkos aprašo 15 punktą, „Pasibaigus paraiškų 

teikimo terminui, KAP taryba, atsižvelgusi į potencialių stažuotės vadovų nuomonę ir į KAP strateginius 

tikslus, kandidatų į stažuotojus patirtį, ankstesnės mokslinės veiklos rezultatus ir atitiktį stažuočių 

temoms, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų atrenka po vieną rekomenduojamą kandidatą 

kiekvienai Komisijos patvirtintai atitinkamo KAP stažuotės temai“. 

Remdamasis paraiškose pateikta informacija ir interviu su viena pretendente (kadangi stažuotės sąlygose 

kaip būtina sąlyga buvo nurodyta lietuvių kalbos mokėjimas, su užsienio piliečiais, nepateikusiais 

įrodymų dėl kalbos mokėjimo, interviu nebuvo vykdomi), stažuotės vadovas prof. dr. Vitalis Nakrošis 

siūlo stažuotės temai „Lyderystės raiška įgyvendinant viešosios politikos reformas“ atrinkti Sigitą 

Trainauskienę, tačiau stažuotę įgyvendinti tik jei Lietuvos mokslo taryba finansuos pateiktą tos pačios 

tematikos mokslinių tyrimų projekto paraišką. 

 

NUTARTA: Pritarti Sigitos Trainauskienės kandidatūrai, stažuotę įgyvendinant tik jei Lietuvos mokslo 

taryba finansuos pateiktą tos pačios tematikos mokslinių tyrimų projekto paraišką. UŽ – 12, PRIEŠ – 1, 

susilaikė – 0. 

  

2.      Dėl Šiaurės Europos šalių centro ir Rusijos ir Vidurio Rytų Europos studijų centro likvidavimo 

Remiantis VU TSPMI nuostatų 22.9 punktu, Taryba „Direktoriaus teikimu svarsto, tvirtina ir keičia 

katedrų ir mokslo centrų nuostatus ir Direktoriaus teikimu steigia katedras, mokslo centrus, ir juos 

likviduoja“. 

2018 m. birželio 21 d. TSPMI Tarybos posėdyje patvirtinus VU TSPMI Katedrų ir mokslo centrų 

nuostatus bei įsteigus naujas katedras ir mokslo centrus, buvo nutarta sprendimą dėl kitų TSPMI centrų 

atidėti metams, kai bus galima įvertinti naujos katedrų ir mokslo centrų tvarkos poveikį bei tokių 

organizacinių vienetų poreikį. 

Aptarus dabar veikiančių centrų veiklą ir planus su jų vadovais, tai, kad savo veikimo pobūdžiu šie 

centrai veikia kaip tyrėjų grupės ir papildomų specifinių funkcijų nevykdo, siūloma likviduoti šiuos 

TSPMI Tarybos įsteigtus centrus (su jų vadovais kalbėta, kad su centrų „globotomis“ tematikomis ir 

toliau dirbs tyrėjų grupės, tematikos yra Institutui svarbios ir apie jas bei su jomis dirbančius tyrėjus bus 

informuojama TSPMI puslapyje): 



 Šiaurės Europos šalių centrą (įsteigtą TSPMI Tarybos 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimu) 

 Rusijos ir Vidurio Rytų Europos studijų centrą (kurio veikla pratęsta TSPMI Tarybos 2011 m. 

gruodžio 20 d. sprendimu, pervadinus iki tol veikusį Rytų Europos ir Centrinės Eurazijos studijų 

centrą) 

 

NUTARTA: likviduoti Šiaurės Europos šalių centrą bei Rusijos ir Vidurio Rytų Europos studijų centrą. 

UŽ – 12, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  
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