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1. SVARSTYTA. VU TSPMI Priėmimo-atestacinės komisijos nario pakeitimas.
Prof. dr. Terry Clark iš Creightono universiteto dėl užimtumo negalint toliau eiti VU TSPMI Priėmimoatestacinės komisijos nario pareigų, siūloma jį keisti dr. Neringa Klumbyte (Miami universitetas).
Kiti VU TSPMI Priėmimo-atestacinės komisijos (patvirtintos 2015 m. kovo 20 d.) nariai:
Prof. dr. Alvydas Jokubaitis (VU TSPMI) – pirmininkas; Prof. dr. Ainė Ramonaitė (VU TSPMI); Prof.
dr. Gediminas Vitkus (VU TSPMI); Doc. dr. Inga Vinogradnaitė (VU TSPMI); Giedrius Dusevičius (VU
TSPMI Globėjų tarybos narys); Studentų atstovas
NUTARTA. Pritarti siūlymui. „Už“ pasisakė 15 Tarybos narių.
2. SVARSTYTA. Konkursų skelbimas į profesoriaus pareigas.
2016 m. lapkričio 22 d. patvirtinti TSPMI nuostatai numato, kad Taryba svarsto Direktoriaus teikimus
Rektoriui skelbti konkursus į profesoriaus bei vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas (22.20).
Tai nauja norma, turbūt todėl centralizuotai organizuojamame konkursų skelbimo procese į ją nebuvo
atsižvelgta ir skirti itin trumpi terminai teikimams parengti. Atsižvelgiant į tai, teikiamas šis klausimas
virtualiam aptarimui.
2017 metais Direktorius numato teikti Rektoriui skelbti tokius konkursus:
Politikos ir medijų profesorius (0,5 etato) – vykdyti tyrimus ir studijas politikos ir medijų klausimais;
dėstyti Politikos ir medijų magistro programos dalykus, taip pat pasirenkamus tematikos dalykus
bakalauro programos studentams. Tai būtų vienintelė šios srities profesoriaus pareigybė TSPMI.
Tarptautinių santykių teorijos profesorius (1 etatas) - vykdyti tyrimus ir studijas tarptautinių santytkių
teorijos klausimais; dėstyti Tarptautinių santykių ir diplomatijos magistro programos dalykus, taip pat
privalomus tematikos dalykus bakalauro programos studentams. TSPMI yra įsteigta tarptautinių santykių
profesoriaus pareigybė, tačiau saugumo ir strateginių studijų, ne teorijos srityje.
NUTARTA. Pritarti siūlymui. „Už“ pasisakė 14 Tarybos narių, vienas susilaikė.
3. SVARSTYTA. Europos studijų: idėjos, institucijos ir ekonomika magistro programos pavadinimo
keitimas.
Programą vertinę užsienio ekspertai pastebėjo neatitikimą tarp jos pavadinimo ir turinio: nors programa
vadinasi „Europos studijos: idėjos, institucijos ir ekonomika“, tačiau ekonomikos kursų joje nėra. Siūlomi
kursai iš politinės ekonomijos srities, tad siūlyta pagalvoti apie pavadinimo keitimą, tam, kad jis labiau
atitiktų programos turinį.

Komiteto nariai, aptarę šią ekspertų išvadą, su ja sutiko. Taip pat pastebėta, jog pavadinimas yra pernelyg
ilgas bei labiau tiko programai, kuomet joje buvo numatyti du moduliai. Nuspręsta keisti programos
pavadinimą paliekant trumpesnę „Europos studijų“ formą.
NUTARTA. Pritarti siūlymui. „Už“ pasisakė 15 Tarybos narių.
4. VU TSPMI administracija informuoja, jog VU TSPMI Alumni draugija, bendradarbiaudama su
instituto administracija ir VU TSPMI SA įsteigė VU TSPMI Alumni draugijos stipendijų fondą. I
pakopos 2-4 kurso studentai kiekvienais mokslo metais turi galimybę gauti stipendiją, finansuojamą iš
Alumni draugijos stipendijų fondo lėšų. Pirmasis konkursas jau 2017 m. rugsėjį . Nuostatai pridedami.
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Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto
Alumni draugijos stipendijų fondo nuostatai
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (toliau – VU TSPMI) Alumni
draugija (toliau – Alumni draugija), bendradarbiaudama su VU TSPMI administracija ir Vilniaus
universiteto Studentų atstovybe Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (toliau –
VU SA TSPMI), 2017 m. vasario 7 d. įsteigė VU TSPMI Alumni draugijos stipendijų fondą (toliau –
Stipendijų fondas).
Šio fondo lėšomis VU TSPMI alumnai tikisi paskatinti VU TSPMI studentus siekti aukščiausio
lygio akademinių rezultatų bei tapti įkvepiančiais lyderiais savo bendruomenėje. Stipendijų fondas
prisideda prie VU TSPMI misijos „Ugdyti kuriantį elitą Lietuvai ir pasauliui“ įgyvendinimo bei
akademinės laisvės, pagarbos ir atsakomybės Institute puoselėjimo.
1. Stipendijų fondas
1.1. Stipendijų fondo lėšos yra skirtos Alumni stipendijoms VU TSPMI studentams išmokėti.
1.2. Stipendijų fondui lėšos skiriamos iš Alumni draugijos biudžeto.
1.3. Stipendijų fondo dydį, stipendijų skaičių ir jų dydį kiekvieniems mokslo metams nustato
Alumni draugijos Taryba (toliau – Taryba).
1.4. Konkrečius Alumni stipendininkus atrenka ir Tarybos tvirtinimui teikia Alumni stipendijų
komisija (toliau – Stipendijų komisija), kurią lygiomis teisėmis sudaro Alumni draugijos
Valdybos pirmininkas(-ė), du Alumni draugijos Tarybos nariai(-ės), VU SA TSPMI
pirmininkas(-ė) ir vienas VU TSPMI administracijos atstovas(-ė). Alumni draugijos
Valdybos pirmininkas(-ė) atlieka Stipendijų komisijos pirmininko(-ės) pareigas.
1.5. Vadovaudamasi Stipendijų komisijos rekomendacija, galutinį sprendimą dėl Alumni
stipendijų skyrimo priima Taryba. Taryba pasilieka teisę neskirti stipendijų, jei konkursui
konkrečiais mokslo metais nėra pateikta tinkamų paraiškų Alumi stipendijai gauti.
2. Stipendijos
2.1. Alumni stipendijos kasmet yra skiriamos nustatytam skaičiui VU TSPMI I pakopos 2-4
kurso studentų, kurie geriausiai atitinka šiuos kriterijus:
2.1.1. ankstesniais mokslo metais pademonstravo aukštus akademinius rezultatus, t. y. pagal
dviejų paskutinių sesijų pažymių vidurkius buvo tarp 25 proc. geriausių savo kurso
studentų;
2.1.2. ankstesniais mokslo metais pasižymėjo kaip aktyvūs lyderiai akademinėje, pilietinėje
ar socialinėje veikloje;
2.1.3. nustatytu laiku tinkamai pateikė visus reikalingus dokumentus (paraišką stipendijai
gauti, motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą) ir atitiko kitus tais metais nustatytus
reikalavimus (pvz., dalyvauti motyvaciniame pokalbyje).
2.2. Į Alumni stipendijas gali pretenduoti tiek valstybės finansuojamose, tiek nefinansuojamose
vietose studijuojantys studentai.
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2.3. Į Alumni stipendijas negali pretenduoti studentai, kurie yra susistabdę studijas arba praradę
studento statusą. Tokie studentai taip pat netenka teisės į stipendiją, jei ji buvo paskirta, nuo
studijų susistabdymo arba studento statuso praradimo momento.
2.4. Alumni stipendininkai nepraranda galimybės pretenduoti ir gauti kitokias stipendijas.
2.5. Tapdami Alumni stipendininkais studentai įsipareigoja pagal galimybes tais mokslo metais,
kai mokama stipendija, prisidėti prie VU TSPMI Alumni draugijos veiklos.
3. Stipendijų skyrimas
3.1. Alumni stipendijos skiriamos vieną kartą per mokslo metus, o išmokamos dviem lygiomis
dalimis rudens ir pavasario semestruose.
3.2. Alumni stipendijų skyrimas kasmet vyksta tokia tvarka:
3.2.1. iki vasario 1 d. Taryba nustato Stipendijų fondo dydį, stipendijų skaičių ir jų dydį bei
konkrečius reikalavimus Alumni stipendijoms gauti ateinančiais mokslo metais;
3.2.2. iki vasario 7 d. VU TSPMI ir VU SA TSPMI savo interneto svetainėse bei
socialiniuose tinkluose anonsuoja konkursą Alumni stipendijoms gauti ateinančiais
mokslo metais;
3.2.3. iki rugsėjo 15 d. Taryba patvirtina Stipendijų komisijos sudėtį einamiesiems mokslo
metams;
3.2.4. iki rugsėjo 30 d. VU TSPMI ir VU SA TSPMI savo interneto svetainėse bei
socialiniuose tinkluose paskelbia konkursą Alumni stipendijoms gauti;
3.2.5. nuo spalio 1 iki 15 d. TSPMI studentai Stipendijų komisijai teikia paraiškas gauti
Alumni stipendijas;
3.2.6. iki spalio 30 d. Stipendijų komisija Tarybai pateikia savo rekomendaciją dėl Alumni
stipendijų skyrimo;
3.2.7. iki lapkričio 15 d. Taryba priima sprendimą dėl Alumni stipendijų skyrimo;
3.2.8. iki lapkričio 30 d. Stipendijų komisija asmeniškai (el. paštu) informuoja Alumni
stipendininkus apie stipendijų skyrimą, o VU TSPMI ir VU SA TSPMI savo interneto
svetainėse bei socialiniuose tinkluose paskelbia konkurso rezultatus;
3.2.9. iki gruodžio 15 d. VU TSPMI Alumni draugija Alumni stipendininkams išmoka pusę
stipendijos sumos, pervesdama ją į studento nurodytą banko sąskaitą; kita pusė
išmokama iki kitų metų kovo 31 d.
4. Nuostatai
4.1. Šie nuostatai tvirtinami ir gali būti keičiami VU TSPMI Alumni draugijos Tarybos
sprendimu.
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