
 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

ŠIAULIŲ AKADEMIJOS TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

       Posėdis įvyko 2021 m. gegužės 12 d., 10.00–12.00 val. naudojantis MS platformos Teams programa. 

 Posėdžio pirmininkas – Vytis Lembutis (toliau – Pirmininkas). 

 Posėdžio sekretorė – Akademijos direktorės padėjėja Asta Šeibelytė. 

Posėdyje dalyvavo Tarybos nariai: prof. dr. Renata Bilbokaitė, prof. dr. Remigijus Bubnys, Justas 

Kvedaravičius, Paulius Ladukas, Vytis Lembutis, prof. dr. Renata Macaitienė, doc. dr. Erika 

Masiliauskienė, dr. Birutė Miškinienė, prof. dr. Rimantas Vaicekauskas, doc. dr. Jolanta Vaskelienė. 

Nedalyvavo Sandra Verenkaitė-Bubliauskienė. 

Kiti dalyviai: Vilniaus universiteto Centrinės administracijos Teisėkūros skyriaus teisininkas Linas 

Gelūnas, Akademijos direktoriaus pavaduotoja mokslui prof. dr. Diana Cibulskienė, Akademijos 

direktoriaus pavaduotoja studijoms dr. Regina Karvelienė, l. e. Regionų plėtros instituto direktoriaus 

pareigas dr. Lina Garšvienė, l. e. Edukologijos instituto direktoriaus pareigas dr. Irena Kaffemanienė, 

Mokymosi visą gyvenimą centro vadovė Rima Bakutytė, Bendrųjų reikalų skyriaus komunikacijos 

specialistas Zenonas Ripinskis. 

 

Akademijos tarybos nariai apie 2021 m. gegužės 12 d. įvyksiantį posėdį buvo informuoti 2021 m. 

gegužės 7 d. informacinių komunikacinių technologijų priemonėmis (elektroniniu paštu). 

 

Kvorumas priimti sprendimus buvo, nes posėdyje dalyvavo 10 Tarybos narių iš 11. 

 

 DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos situacijos ir perspektyvos;  

2. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos tarybos darbo reglamento tvirtinimo; 

3. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto nuostatų svarstymo ir 

tvirtinimo;  

4. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regiono plėtros instituto nuostatų svarstymo ir 

tvirtinimo;  

5. Dėl papildomųjų, podiplominių ir dalyko modulio studijų programų tvirtinimo (kainos ir 

minimalios studentų grupės);  

6. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos rašto darbų rengimo ir gynimo tvarkos; 

7. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos praktikos nuostatų; 

8. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos mokymosi visą gyvenimą programų 

rengimo, vertinimo ir vykdymo tvarkos;  

9. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos studijų programų komitetų tvirtinimo. 

  

Tarybos pirmininkas Vytis Lembutis supažindino Tarybos narius su darbotvarkės klausimais ir 

paprašė teikti pasiūlymus dėl darbotvarkės keitimo arba papildymo. Pasiūlymų dėl darbotvarkės keitimo 

arba papildymo pateikta nebuvo. Posėdžio darbotvarkė patvirtinta bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos situacijos ir perspektyvos. 

Prenešėja – prof. dr. Renata Bilbokaitė.  



Pranešėja Tarybos nariams pristatė kuo Vilniaus universiteto Šiaulių akademija yra ypatinga. 

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos direktorė informavo apie Akademijos siekius, metinius 

uždavinius, stuktūrą, etatus, Akademijos mokslo kryptis, studijų programas, 2021 m. Akademijos 

pajamas ir išlaidas, 2021 m. pirmo ketvirčio finansinius rezultatus. Prof. Renata Bilbokaitė paminėjo, 

kad 2021 m. gegužės 1 d. duomenimis Akademijoje studijuoja 1163 studentai. 

 

Tarybos nariai išklausė informaciją apie Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos situaciją ir 

perspektyvas. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos tarybos darbo reglamento 

tvirtinimo. 

Pranešėjas – Vytis Lembutis. 

Tarybos nariai išsakė pastabas ir pasiūlymus dėl Akademijos Tarybos darbo reglamento patikslinimo. 

Vyko Tarybos narių diskusija. 

Tarybos pirmininkas pasiūlė klausimo „Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos tarybos darbo 

reglamento tvirtinimo“ svarstymą atidėti kitam posėdžiui.  Pirmininkas paprašė pastabas ir pasiūlymus 

dėl Tarybos darbo reglamento tobulinimo teikti elektorniniu paštu iki 2021 m. gegužės 18 d. 17:00 val. 

Tarybos nariai šiam siūlymui pritarė bendru sutarimu. 

 

NUTARTA. Klausimo „Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos tarybos darbo reglamento 

tvirtinimo“ svarstymą atidėti kitam posėdžiui. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto nuostatų 

svarstymo ir tvirtinimo. 

Pranešėja – Akademijos direktorė prof. dr. Renata Bilbokaitė. 

Pranešėja pristatė Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto nuostatus. 

Tarybos nariai pateikė pastabų ir pasiūlymų dėl Edukologijos instituto nuostatų patikslinimo. 

Pirmininkas Vytis Lembutis paklausė: „Kas už tai, kad patvirtintume patikslintus Vilniaus universiteto 

Šiaulių akademijos Edukologijos instituto nuostatus?“ 

Prieštaraujančių ir susilaikiusių nebuvo. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto 

nuostatai patvirtinti bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUTARTA. Patvirtinti Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto nuostatus. 

(pridedama) 

 

4. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regiono plėtros instituto nuostatų 

svarstymo ir tvirtinimo.  

Pranešėja – Akademijos direktorė prof. dr. Renata Bilbokaitė. 

Pranešėja pristatė Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regiono plėtros instituto nuostatų projektą. 

Tarybos nariai pateikė pastabų ir pasiūlymų dėl Regiono plėtros instituto nuostatų patikslinimo. 

Pirmininkas Vytis Lembutis paklausė: „Kas už tai, kad patvirtintume patikslintus Vilniaus universiteto 

Šiaulių akademijos Regiono plėtros instituto nuostatus?“ 

Prieštaraujančių ir susilaikiusių nebuvo. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto 

nuostatai patvirtinti bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUTARTA. Patvirtinti Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regiono plėtros instituto nuostatus. 

(pridedama) 

 

5. SVARSTYTA. Dėl papildomųjų, podiplominių ir dalyko modulio studijų programų tvirtinimo 

(kainos ir minimalios studentų grupės). 

Pranešėja – Akademijos direktoriaus pavaduotoja studijoms dr. Regina Karvelienė. 

Pranešėja pristatė papildomųjų, podiplominių ir dalyko modulio studijų programas Šiaulių akademijoje. 



Pirmininkas Vytis Lembutis paklausė: „Kas už tai, kad patvirtintume papildomųjų, podiplominių ir 

dalyko modulio studijų programas Šiaulių akademijoje?“ 

Prieštaraujančių ir susilaikiusių nebuvo. Papildomųjų, podiplominių ir dalyko modulio studijų programos 

patvirtintos bendru Tarybos narių sutarimu. 

 

NUTARTA. Patvirtinti papildomųjų, podiplominių ir dalyko modulio studijų programas Vilniaus 

universiteto Šiaulių akademijoje. (pridedama) 

 

Pirmininkas Vytis Lembutis pasiūlė dėl likusių Šiaulių akademijos tarybos 2021 m. gegužės 

12 d. posėdžio darbotvarkės klausimų (Dėl studijas reglamentuojančių taisyklių tvirtinimo ir Dėl 

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos studijų programų komitetų tvirtinimo) balsuoti elektroniniu 

paštu 2021 m. gegužės 12-13 dienomis. 

Prieštaraujančių ir susilaikiusių nebuvo. Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė pasiūlytam  

balsavimo būdui. 

 

6. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos rašto darbų rengimo ir gynimo 

tvarkos. 

Balsavo: „už“– 9; „prieš“– 0; susilaikė – 0. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

NUTARTA. Patvirtinti Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos rašto darbų rengimo ir gynimo 

tvarką. (pridedama) 

 

7. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos praktikos nuostatų. 

Balsavo: „už“– 8; „prieš“– 0; susilaikė – 1. 

Nutarimas priimtas balsų dauguma. 

 

NUTARTA. Patvirtinti Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos praktikos nuostatus. (pridedama)  

 

8. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos mokymosi visą gyvenimą 

programų rengimo, vertinimo ir vykdymo tvarkos.  

Balsavo: „už“– 9; „prieš“– 0; susilaikė – 0. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

NUTARTA. Patvirtinti Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos mokymosi visą gyvenimą programų 

rengimo, vertinimo ir vykdymo tvarką. (pridedama) 

 

9. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos studijų programų komitetų 

tvirtinimo. 

Balsavo: „už“– 9; „prieš“– 0; susilaikė – 0. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

NUTARTA. Patvirtinti Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos studijų programų komitetus. 

(pridedama) 

 

 

Posėdžio pirmininkas              Vytis Lembutis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė               Asta Šeibelytė 


