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Kvorumas yra. 

 

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl posėdžio darbotvarkės tvirtinimo. 

2. VU TSPMI Strateginio plano tvirtinimas.  

3. Kiti klausimai. 

 

 

1. SVARSTYTA: Dėl posėdžio darbotvarkės tvirtinimo 

NUTARTA (bendru sutarimu): Tvirtinti posėdžio darbotvarkę. 

 

2. SVARSTYTA: VU TSPMI Strateginio plano tvirtinimas.  

VU TSPMI Strateginį planą pristato VU TSPMI direktorė doc. dr. Margarita Šešelgytė.  

Margarita Šešelgytė pristato VU TSPMI Strateginį planą. Pristatoma Strateginio plano eiga, 

kokie žingsniai jau buvo atlikti iki VU TSPMI Tarybos posėdžio. Taip pat, pristatomas 

konkretus projektų planas, kuriame atsispindi atsakingi už projektus žmonės, taip pat 

numatyti laikotarpiai iki kada turi būti įvykusios veiklos. Pristatomos keturios kryptys 

trumpai – pristatomi rodikliai, projektai ir artimiausios numatytos veiklos. Taip pat, 

pristatyta dalis Globėjų tarybos – D. Grybauskaitė, T. Okmanas, Mykolas Katkus, o kitų jau 

pakviestų Globėjų tarybos narių patvirtinimo dar vis laukiame.  

Klausimų sesija. 



Dovilė Jonavičienė: Norisi džiaugtis, jog alumni yra įtraukti ir bendras jau įvykęs procesas 

yra vertas pagirimų. Taip pat, norisi nepamiršti pažado apie alumni etato dalį. Siūloma 

atkreipti dėmesį į Alumnų apklausą, tai veikla, kurioje norisi pagalbos ir iš administracijos. 

Galime pasiūlyti, savo pagalbą - panaudoti alumni ir kitiems tikslams – kalbant apie 

tarptautinį mokslą, mokslinį komitetą, siūlome įtraukti alumni. Turime augančių 

akademinėje srityje alumni ir jie yra atviri ir nori prisidėti prie instituto veiklos. 

Margarita Šešelgytė: Alumni įtraukti galima, tačiau ne į mokslo komitetą, nes kaip ir 

Globėjų taryboje siekiame apimti žmones iš išorės.   

Ainė Ramonaitė: Norisi pasidžiaugti, jog į visas pastabas, kurios buvo išsakytos katedrų 

vedėjų posėdyje buvo atsižvelgta. Tačiau norisi atkreipti idėją į viziją – neatsiminama ir 

neįkvėpianti. Dėti akcentą į veiklos centrą – institutas yra bendruomenė, kaip centras, 

kuriame kiekvienas gali išpildyti savo potencialą, atrasti save, galima stiebtis ir pasiekti 

daugiau negu kitur. Kitas dalykas, užkliuvo prie mokslo skilties, rodiklis – pateiktos keturios 

tarptautinės paraiškos, ar rodiklis nėra jis dirbtinokas? 

Dovilė Jonavičienė: Gal nereikia iš viso vizijos? 

Ieva Giedraitytė: Galbūt mes galime dėti akcentą į bendruomenę? Bet kyla klausimas -  gal 

jos nereikia tada? Nieko neprarastume, jei panaikintume. Galbūt galime šiuo momentu 

palikti viziją tokią, kokia ji yra, o po kiek laiko, ją peržiūrėti dar kartą.  

Tomas Janeliūnas: iš dalies vizijos gali nebūti, bet tai tartum tradicinis trijų stulpų formatas, 

todėl palikime, bet periodiškai peržiūrėkime.  

Margarita Šešelgytė: užfiksuokime viziją tokią, kokia ji yra, bet su idėja, kad turime ją 

periodiškai peržiūrėti.  

Justinas Dementavičius: Dėl bendruomenės įtraukimo. Kaip įsivaizduojame, kaip toliau mes 

turime elgtis su šita strategija? Turiu keletą pastabų dėl teksto.   

Margarita Šešelgytė: Galite siųsti pastabas, pataisysime. Norisi reflektuoti Nerijos Putinaitės 

žinutę. Sutinku, jog įtraukėme daug žmonių į planavimo procesą, po jo visiems buvo 

suteiktas grįžtamasis ryšys. Tai buvo etapas, kai dalyvauja didelė bendruomenė. Tada po to 

įvyko susitikimai mažose darbo grupėse, kurios suformulavo tikslus. Nemanau, jog reikia 

dar papildomai skleisti žinią bendruomenei, nes strateginiu planu iki tvirtinimo buvo 

pasidalinti su visais – dėstytojais, studentų organizacijomis ir alumni. Svarbu yra patvirtinti 

šitą planą, nes nuo pirmadienio pradedami metiniai pokalbiai su dėstytojais. Norisi daryti, o 

ne diskutuoti.  

Justinas Dementavičius: Norisi atkreipti dėmesį į tarptautiškas studijos. Rodikliai ne apie 

tarptautiškumą.  

Lina Strupinskienė: Tarptautiškos studijos suprantamos kiek plačiau, tai tokios studijos, 

kurios yra kokybiškos ir tarptautinėje erdvėje. Planuojamos daryti apklausos užsienio 

studentų ir dėstytojų ne tik apie kursų kokybę, bet ir apie aplinką, kuri supo juos čia TSPMI.   

Ieva Giedraitytė: Net Vilniaus universitete centriniu mastu yra suprantama, jog tarptautiškos 

studijos nėra atsiejamos nuo kokybiškų studijų.  

Dovilė Jonavičienė: Galbūt inovatyvios ir kokybiškos studijos?  

Ainė Ramonaitė: Siūlau tarptautinio lygio studijos.   

Margarita Šešelgytė: Keičiame tik dėl studijų – tarptautinio lygio studijos.  

Vyko diskusija apie premijas už aukšto mokslo pasiekimus ir jo dubliavimąsi su motyvacine 

sistema. Tačiau buvo patikinta, jog dubliavimosi premijose nėra.      

NUTARTA: Pritarti VU TSPMI Strateginio plano tvirtinimui.  

Už – 16; prieš - 0; susilaikė – 1.  

 



3. SVARSTYTA: Kiti klausimai. Dovilė Jakniūnaitė: Primenu idėją apie pirmininko keitimą.  
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Posėdžio sekretorė   Vygailė Vilčiauskaitė 

 

 


