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Dalyvavo: Justinas Dementavičius, Viktorija Gailiūtė, Liutauras Gudžinskas, Dovilė Jakniūnaitė, 
Algimantas Jankauskas, Gintas Karalius, Žilvinas Martinaitis, Vygantė Mizgerytė, Vitalis Nakrošis, 
Nerija Putinaitė, Ainė Ramonaitė, Deividas Šlekys, Mintarė Varanavičiūtė, Inga Vinogradnaitė, 
Gediminas Vitkus. 

 
Darbotvarkė: 

1. dėl BUS (bendra universitetinių studijų) dalykų aprašų tvirtinimo; 
2. dėl VU TSPMI rašto darbų metodinių nurodymų atnaujinimo; 
3. dėl pritarimo Skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašui. 

 
1. SVARSTYTA. Dėl BUS (bendra universitetinių studijų) dalykų aprašų tvirtinimo. 
BUS – tai kursai dėstomi kitų fakultetų studentams, skirti skatinti bendra universitetinę dvasią, dalijimąsi 
fakultetuose sukauptomis žiniomis ir tuo pačiu didinantys instituto matomumą universitete, skatinantys 
naujų studentų pritraukimą. 
Instituto dėstytojai siūlo du naujus BUS kursus: „Democracy and Populism“ (dėst. Nerija Putinaitė ir 
Gintas Karalius, Nerija būtų kuruojanti dėstytoja, o Gintas pagrindinis dėstantis) ir „Islamas – nuo 
tradicinio iki radikalaus“ (dėst. Ieva Koreivaitė). Sandai prisegami. 
 
NUTARTA. Pritarti BUS dalykų aprašų tvirtinimui. 15 Tarybos narių balsavo už, 4 nariai nepareiškė 
nuomonės. 
 
2. SVARSTYTA. Dėl VU TSPMI rašto darbų metodinių nurodymų atnaujinimo. 
Atlikti keli kosmetiniai pakeitimai, konsultuojantis su studentų atstovais bei dėstytojais, atsakingais už 
bakalauro ir magistro koliokviumus. Dokumentas prisegtas. Pakeitimai paryškinti geltona spalva, pridėti 
trumpi komentarai. Didžiausia naujovė – planuojama centralizuotai skelbti laisvas vadovavimo vietas į 
kurias studentai galės registruotis (ne temas, o tik darbo vadovų vietas). Taip padaryta dėl naujos krūvių 
skaičiavimo tvarkos, kuri apskaito kiekvieną vadovaujamą studentą ir vadovavimo pokyčiai esmingai 
keičia dėstytojo krūvį. 
 
NUTARTA. Pritarti VU TSPMI rašto darbų metodinių nurodymų atnaujinimui. 15 Tarybos narių balsavo 
už, 4 nariai nepareiškė nuomonės. 
 
3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašui. 
2017 m. spalio 13 d. TSPMI Tarybai buvo pristatyti Vilniaus universiteto skatinimo už aukšto lygio 
mokslo pasiekimus komisijos komentarai TSPMI skatinimo už mokslo pasiekimus tvarkai. Ši tvarka buvo 
svarstyta ir jai preliminariai pritarta 2017 m. gegužės 26 d. posėdyje, kur buvo minėta, jog pagal VU 
Rektoriaus įsakymą dėl skatinimo už mokslo rezultatus tvarkos, TSPMI Skatinimo sistema vėl galės 
„veikti“, kai bus pateikta centrinei komisijai įvertinimui, kaip dera su VU Strateginiu planu ir kitais 
dokumentais. Vėliau buvo atliktas dar vienas Rektoriaus įsakymo pakeitimas, kuris numato, kad dabar 
TSPMI Taryba tvirtina galutinę tvarką, atsižvelgdama į pateiktas pastabas, o tada ta tvarka dar turės būti 
patvirtinta Rektoriaus. 
Spalio mėnesį, po Tarybos principinio pritarimo pateikus dokumentą tolesniam tvirtinimui, jo derinimas 
VU užtruko, mat prie dokumento dar prisėdo ir kiti padaliniai: teisininkai, žmogiškųjų išteklių skyrius. 



Dabar siunčiamas dokumentas, jo keitimai ir keitimų keitimai jau suderinti su centrine administracija, ir, 
jei TSPMI Taryba pritars, neturėtų kilti kliūčių dėl galutinio jo įteisinimo Rektoriaus parašu. 
Esminių keitimų, lyginant su spalio mėnesio sprendimais, nėra daug (jie tekste pažymėti kita spalva): 

a) Apibrėžta, kas yra tarptautinis mokslo projektas; 
b) Numatyta, kad skatinama ne tiesiog už pateiktą paraišką, bet už paraišką, surinkusią slenkstinį 

balų skaičių; 
c) Tarptautinių projektų parengimas premijuojamas, net jei už tai yra premijuojama ar 

kompensuojama iš kitų programų, pvz., LMT; 
d) Taip pat įtrauktas naujas punktas – premijavimas už dalyvavimą mokslo projektuose, jei dėl to 

tenka susimažinti etato dalį nemažinant dėstymo krūvio. Po tokių susimažinimų VU sumokamas 
atlyginimas už tą patį krūvį irgi sumažėja dėl naujųjų valandinio darbo įkainių. Siekiant atstatyti 
teisingumą, numatyta premija, kuri pilnai ar bent iš dalies (priklausomai nuo konkrečios 
situacijos) kompensuoja atlyginimo praradimus. 

Tarybos yra prašoma: 
1. Patvirtinti pateiktą TSPMI Skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašą. 
2. Numatyti, kad premijos pagal šį aprašą yra išmokamos ir už 2017 metų aukšto lygio mokslo 

pasiekimus, jei šie dar nebuvo premijuoti. 
 

NUTARTA. Pritarti Skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašui. 15 Tarybos narių 
balsavo už, 4 nariai nepareiškė nuomonės. 
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