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1. 2017 m. VU TSPMI direktoriaus ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas; 
2. Konkursų pareigoms eiti organizavimo 2018 metais klausimai. 

 
1. SVARSTYTA. 2017 m. VU TSPMI direktoriaus ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas. 
VU TSPMI direktorius prof. dr. R. Vilpišauskas pristato 2017 m. ataskaitą (ataskaita pridedama). 
 
NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti 2017 m. direktoriaus ataskaitai. 
 
2. SVARSTYTA. Konkursų pareigoms eiti organizavimo 2018 metais klausimai  
Direktoriaus pavaduotoja mokslui doc. dr. I. Vinogradnaitė pristato klausimą, sudarytą iš trijų dalių. 
 
2.1. Dėl VU TSPMI Priėmimo-atestacinės komisijos sudėties pakeitimo. 
Siūloma pakeisti VU TSPMI Priėmimo-atestacinės komisijos (patvirtintos 2015 m. kovo 20 d., pakeitimai 
patvirtinti 2017 m. kovo 6 d.) narius jų prašymu ir patvirtinti naują sudėties komisiją. 
Prof. dr. Alvydas Jokubaitis (VU TSPMI) – pirmininkas;  
Prof. dr. Dovilė Budrytė (Georgia Gwinnett College  Old Dominion University); 
Prof. dr. Tomas Janeliūnas (VU TSPMI);  
Prof. dr. Vitalis Nakrošis (VU TSPMI);  
Doc. dr. Inga Vinogradnaitė (VU TSPMI);  
Giedrius Dusevičius (VU TSPMI Globėjų tarybos narys);  
Studentų atstovas 
 
NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti naujai komisijos sudėčiai. 
 
2.2. Dėl teikimo Rektoriui skelbti konkursus į profesoriaus pareigas 
Doc. dr. I. Vinogradnaitė informuoja, kad 2018 metais Direktorius numato teikti Rektoriui skelbti tokius 
konkursus į profesoriaus pareigybę: 
Europos integracijos studijų profesorius (1 etatas) – vykdyti tyrimus ir studijas Europos integracijos, 
Europos Sąjungos institucijų ir politikos klausimais; dėstyti Europos studijų magistro programos dalykus, 
taip pat privalomus ir/ar pasirenkamus tematikos dalykus bakalauro programos studentams.  
Politinės filosofijos profesorius (1 etatas) - vykdyti tyrimus ir studijas politinės filosofijos ir politinių 
idėjų istorijos klausimais; dėstyti Šiuolaikinės politikos studijų magistro programos dalykus, taip pat 
privalomus ir/ar pasirenkamus tematikos dalykus bakalauro programos studentams.  
Politinės sociologijos profesorius (1 etatas) – vykdyti tyrimus ir studijas politinės sociologijos 
klausimais; dėstyti Šiuolaikinės politikos studijų magistro programos dalykus, taip pat privalomus ir/ar 
pasirenkamus tematikos dalykus bakalauro programos studentams. 
 



Prof. A. Jokubaitis, doc. dr. A. Jankauskas pasiūlo teikti Rektoriui skelbti ne tris, bet keturis konkursus į 
profesoriaus pareigas – greta pasiūlytųjų taip pat steigti Klasikinės politinės teorijos profesoriaus 
pareigybę. Doc. dr. I. Vinogradnaitė informuoja, kad bet kokios profesoriaus pareigybės steigimas turi 
būti argumentuotas TSPMI studijų ir mokslo poreikiais, ypač atsižvelgiant į tai, kad VU TSPMI 
profesoriai sudaro trečdalį viso akademinio personalo, o tai neatitinka Rektoriaus personalo politikos 
principo subalansuoti (sumažinti) profesorių pareigybių proporciją. 
Doc. dr. Algimantas Jankauskas paprašo į protokolą įtraukti jo pareiškimą, kad siūlymas skelbti tik tris 
konkursus yra aiškus susidorojimas su prof. dr. Vytautu Radžvilu bei veikimas prieš instituto interesus. 
Nutariama balsuoti dėl to, ar teikti Rektoriui skelbti konkursus į keturias pareigybes – tik dėl to sutarus 
balsuoti dėl ketvirtosios pareigybės aprašymo. 
 
NUTARTA. Už teikimą skelbti tris konkursus į profesoriaus pareigybę pasisako 11 Tarybos narių, už 
teikimą skelbti keturis konkursus į profesoriaus pareigybę – 4 Tarybos nariai. 
 

2.3. Dėl reikalavimų akademinėms pareigoms užimti. 
Doc. dr. I. Vinogradnaitė pristato pareigybių apibūdinimus ir atsakomybes (pridedama). 
Prof. A. Jokubaitis iškelia klausimą, ar profesoriaus pareigybės apraše numatyta atsakomybė profesoriui 
teikti paraiškas ir koordinuoti mokslo projektų įgyvendinimą yra privaloma bet kurios mokslo srities ir 
krypties profesoriui. Įvyksta Tarybos narių diskusija. 
 
NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti suformuluotiems reikalavimams. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Posėdžio pirmininkas   doc. dr. Liutauras Gudžinskas  
  
 
Posėdžio sekretorė   Indrė Jovaišytė 


