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1.

SVARSTYTA: Dėl Kęstučio Kazimiero Girniaus tvirtinimo naujoms pareigoms.
Siekiant įvertinti VU dėstančius praktikus, VU Senate patvirtintos dvi naujos pareigybės –
partnerystės docentas bei partnerystės profesorius. Remiantis Senato nutarimu partnerystės
profesoriumi gali tapti „2.1. asmuo (išskyrus menininkus), kuris turi turėti mokslų daktaro laipsnį ir
būti patyręs (turėti ne mažiau 10 metų profesinio darbo patirties), šiuo metu dirbantis, vadybinės
patirties turintis praktikas – profesionalas srityje, kurios mokymui kviečiamas į Universitetą“.
Siūloma partnerystės profesoriumi skirti dr. Kęstutį Kazimierą Girnių.
Dr. Kęstutis Kazimieras Girnius yra publicistas, filosofas, istorikas, politikos apžvalgininkas, grįžęs
iš emigracijos į JAV. Jis aktyviai reiškiasi Lietuvos viešojoje erdvėje komentuodamas politikos
aktualijas, rašo filosofinius komentarus „Naujajam židiniui“, užsiima istoriniais-filosofiniais
tyrinėjimas, iš kurių svarbiausiu laikytina jo knyga „Partizanų kovos Lietuvoje“.
Taip pat nuo 1979 metų doc. K. Grinius dirbo „Laisvės radijuje“, 1984–2003 m. „Laisvosios
Europos radijuje“ – korespondentu bei lietuvių redakcijos ir centrinių žinių tarnybų direktoriumi.
Tai svarus indėlis kovoje už Lietuvos nepriklausomybę, nes šio radijo laidos buvo reikšmingos tiek
puoselėjant tautinę savimonę sovietinės okupacijos metais, tiek vėliau, jos pabaigoje ir Atgimimo
metais, užtikrinant visapusiškos, išsamios, objektyvios informacijos apie vykstančius procesus
sklaidą.
Dar išeivijoje doc. K. Girnius išleido knygą „Partizanu kovos Lietuvoje”, paremtą tuo metu
prieinamais partizanų archyvais ir sovietiniais šaltiniais, kurių kritinė analizė leido sukurti
objektyvų pokario pasipriešinimo supratimą, o taip pat tapo atskaitos tašku ir standartu pastaraisiais
dešimtmečiais Lietuvos istorikų vykdomiems rezistencijos tyrimams.
Kaip dėstytojas, dr. Kęstutis Girnius, yra puikiai vertinamas studentų, jo dalykai vieni
populiariausių tiek tarp instituto, tiek tarp tarptautinių mainų studentų. Išskirtinės dr. Kęstučio
žinios ir patirtys praturtina jo dėstomus dalykus ir suteikia jiems išskirtinumo. Studentai labai
vertina galimybę rinktis šio dėstytojo dėstomus dalykus.

Prie protokolo pridedamas K. K. Girniaus gyvenimo aprašymas
NUTARTA: UŽ – 14, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 4 Tarybos nariai nuomonės neišreiškė.
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