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DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl pritarimo Tomo Janeliūno monografijos „Grybauskaitės doktrina: Lietuvos užsienio 

politika ir jos kaita 2009-2019 m.“ leidybai 

2. Dėl Politikos mokslų krypties doktorantūros komiteto sudėties pakeitimo 

3. Dėl VU TSPMI Skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašo pakeitimo ir 

papildymo 

4. Dėl VU TSPMI Tarybos posėdžio datos 

 

1.      SVARSTYTA: Dėl pritarimo Tomo Janeliūno monografijos „Grybauskaitės doktrina: 

Lietuvos užsienio politika ir jos kaita 2009-2019 m.“ leidybai 

Tomo Janeliūno monografija „Grybauskaitės doktrina: Lietuvos užsienio politika ir jos kaita 2009-

2019 m.“ parengta įgyvendinant LMT finansuojamą projektą ir leidžiama šio projekto lėšomis.  

Monografiją recenzavo dr. Eglė Murauskaitė (University of Maryland.), dr. Jūratė Novagrockienė 

(LKA) ir dr. Aušra Park (Sienna College). Rankraštis ir recenzijos prikabinti prie šio laiško 

(Tarybai teikiamame rankraštyje į daugelį recenzentų pasiūlymų jau atsižvelgta, galutiniame 

variante spaudai taip pat bus parengtas ir bibliografijos sąrašas bei santrauka anglų kalba). 

Tarptautinių santykių katedra 2019 m. birželio 10 d. virtualiame posėdyje monografijos leidimui 

pritarė. 

 

NUTARTA: Pritarti T. Janeliūno monografijos leidybai. UŽ – 15, PRIEŠ – 0, SUSILAIKO – 1. 

 

2.     SVARSTYTA: Dėl Politikos mokslų krypties doktorantūros komiteto sudėties pakeitimo 

Remiantis Vilniaus universiteto Mokslo doktorantūros reglamento (patvirtintas VU Senato nutarimu 

2017 m. spalio 24 d.) 10 punktu, „(Doktorantūros) Komitetas sudaromas ne mažiau kaip iš 9 

mokslininkų. Komiteto nariais gali būti mokslininkai, dirbantys (užėmę pareigas konkurso tvarka) 

Universitete (...). Komiteto narys Komiteto pirmininku gali būti ne ilgiau kaip dvi 4 metų 



kadencijas iš eilės. Mokslininkas vienu metu gali būti ne daugiau kaip dviejų Komitetų narys.“ 

Komitetas turi užtikrinti doktorantūros ir ginamų disertacijų mokslinį lygį, o taip pat teikti 

rekomendacijas dėl doktorantūros gerinimo už doktorantūrą atsakingam asmeniui institucijoje. 

Remiantis TSPMI nuostatų 22.14 punktu, TSPMI Taryba „siūlo Rektoriui tvirtinti politikos mokslų 

krypties doktorantūros komiteto sudėtį ir pirmininką“. 

Siekiant užtikrinti subalansuotą skirtingų politikos mokslų šakų ir tyrimo programų, studijų 

programų atstovavimą Politikos mokslų doktorantūros komitete, siūloma įtraukti naujų narių ir 

pritarti tokiai Politikos mokslų doktorantūros komiteto sudėčiai (nauji nariai paryškinti):  

1. Prof. Dovilė Jakniūnaitė 

2. Prof. Tomas Janeliūnas 

3. Doc. Mažvydas Jastramskis 

4. Prof. Alvydas Jokubaitis 

5. Doc. Vytautas Kuokštis 

6. Doc. Žilvinas Martinaitis 

7. Prof. Ainė Ramonaitė 

8. Doc. Margarita Šešelgytė 

9. Prof. Ramūnas Vilpišauskas 

10. Doc. Inga Vinogradnaitė (taip pat siūloma Komiteto pirmininke) 

11. Prof. Gediminas Vitkus 

Visi siūlomi nauji nariai atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus asmenims, siekiantiems 

užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas. Jų akademinės veikos aprašymai pateikiami 

protokolo prieduose. 

 

 NUTARTA: Tvirtinti siūlomą doktorantūros komiteto sudėtį. UŽ – 15, PRIEŠ – 0, SUSILAIKO - 1. 

 

3.     SVARSTYTA: Dėl VU TSPMI Skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašo 

pakeitimo ir papildymo 

 

Vienas VU ir VU TSPMI tikslų yra plėsti tarptautinio lygio mokslinius tyrimus, siekti didesnio 

tarptautinių mokslinių projektų skaičiaus ir imtis lyderystės inicijuojant tokius projektus. 

Vadovavimas tarptautinio mokslinio tyrimo paraiškos rengimui reikalauja daug papildomų darbo 

valandų, neretai kitų darbų sąskaita. Atsižvelgiant į tai, kad TSPMI akademinių darbuotojų darbo 

užmokestis paremtas jų pedagoginio krūvio apimtimis, mokslo veikloms skirtas laikas finansiškai 

„neapsimoka“. Turint galvoje 2019 metų rudenį ir 2020 metų pavasarį laukiančius kvietimus, 

reikėtų iš anksto komunikuoti apie galimas paskatas skirti dėmesį tarptautinių paraiškų rengimui. 

Dėl to siūlome pakeisti ir papildyti VU TSPMI Skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus 

tvarkos aprašo 4 punktą. Kadangi šis dokumentas dar turės būti tvirtinamas VU rektoriaus, taigi, 

formuluotės derinamos su teisininkais ir gali keistis, prašome jūsų pritarti bendram principui, kad už 

pateiktą ir ekspertų teigiamai (virš slenkstinio balo) įvertintą tarptautinio mokslo projekto paraišką, 

jei VU yra paraiškos koordinatorius – 2800 eurų. 

Ši suma paskaičiuota darant prielaidą, kad vadovavimas koordinuojančios institucijos paraiškos 

rengimui yra ekvivalentiškas 6 mėnesių trukmės ¼ profesoriaus etato krūviui. 

Kaip jau numato 8 to paties aprašo punktas: „Premija už Aprašo 4.6. papunktyje nurodytą mokslinio 

projekto paraišką skiriama paraiškos rengimui vadovavusiam Tyrėjui ir, jo siūlymu, gali būti 



paskirstyta kitiems paraišką rengusiems Tyrėjams. Premija išmokama per tris mėnesius nuo 

mokslinio projekto paraiškos vertinimo rezultatų paskelbimo.“ 

NUTARTA (vienbalsiai): Pritarti siūlomiems VU TSPMI Skatinimo už aukšto lygio mokslo 

pasiekimus tvarkos aprašo pakeitimams ir papildymams. 

 

4.     SVARSTYTA: Dėl VU TSPMI Tarybos posėdžio datos  

Nė vienos siūytos datos metu nesusirenka Tarybos narių skaičius, reikalingas sprendimams priimti. 

Dėl to Tarybos posėdžio metu neplanuojama priimti sprendimų, tik sulaukti Rektoriaus patvirtinimo 

dėl išrinktos VU TSPMI direktorės paskyrimo. 

NUTARTA: Tarybos posėdį surengti rugpjūčio 29 d. 

 

 

Posėdžio pirmininkas   prof. Alvydas Jokubaitis 

 

Posėdžio sekretorė   Viktorija Gailiūtė 

 

 


