
 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

ŠIAULIŲ AKADEMIJOS TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

       Posėdis vyko 2022 m. vasario 8–14 d. d., nuotoliniu būdu, balsuojant informacinių komunikacinių 

technologijų priemonėmis (elektroniniu paštu). 

 Posėdžio pirmininkas – Vytis Lembutis. 

 Posėdžio sekretorė – Šiaulių akademijos direktorės padėjėja Asta Šeibelytė. 

Posėdyje dalyvavo Tarybos nariai: prof. dr. Renata Bilbokaitė, Sandra Verenkaitė-Bubliauskienė, 

prof. dr. Remigijus Bubnys, Justas Kvedaravičius, Vytis Lembutis, prof. dr. Renata Macaitienė, doc. dr. 

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

Vaskelienė. 

Nedalyvavo Paulius Ladukas. 

 

Apie 2022 m. vasario 8–14 d. vyksiantį posėdį Tarybos nariai buvo informuoti 2022 m. vasario 8 d. 

informacinių komunikacinių technologijų priemonėmis (elektroniniu paštu). 

 

2022 m. vasario 8 d. elektroniniu paštu Šiaulių akademijos tarybos nariams buvo išsiųsta: 

1. Šiaulių akademijos nuotolinio tarybos posėdžio darbotvarkė. 

2. Svarstomų klausimų medžiaga. (11 dokumentų) 

3. Šiaulių akademijos Tarybos nario balsavimo lapas. 

 

Užpildytą Šiaulių akademijos tarybos nario balsavimo lapą Šiaulių akademijos tarybos nariai turėjo 

siųsti elektroniniu paštu asta.seibelyte@sa.vu.lt iki 2022 m. vasario 14 d. 17.00 val. 

 

Gauta 10 Šiaulių akademijos tarybos narių balsavimo lapų. 

Kvorumas priimti sprendimus buvo. 

        

 DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl VU Šiaulių akademijos pirmosios pakopos studijų programos „Viešasis administravimas“ 

pavadinimo keitimo į „Viešasis administravimas ir teisė“ ir atnaujinimo, įtraukiant teisės studijų 

kryptį; 

2. Dėl VU Šiaulių akademijos pirmosios pakopos studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 

2022 – 2023 studijų metais, kainų ir studijų vietų skaičiaus svarstymo ir tvirtinimo; 

3. Dėl VU Šiaulių akademijos antros pakopos ir profesinių studijų programų, į kurias vykdomas 

priėmimas 2022 – 2023 studijų metais, kainų svarstymo ir pritarimo; 

4. Dėl reikalavimų stojantiesiems į VU Šiaulių akademijos antros pakopos studijų programas 

2022-2023 studijų metais svarstymo ir pritarimo; 

5. Dėl VU Šiaulių akademijos užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas 

užsienio šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų 

vietas 2022–2023 studijų metais, kainų svarstymo ir pritarimo; 

mailto:asta.seibelyte@sa.vu.lt


6. Dėl VU Šiaulių akademijos dalyko modulių ir pedagoginių specializacijų studijų, į kurias 

vykdomas priėmimas 2022 – 2023 studijų metais, kainų ir studijų vietų skaičiaus svarstymo ir 

pritarimo; 

7. Dėl VU Šiaulių akademijos bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalyko Muzika Europos 

kultūros kontekste/ Music in the Context of European Culture  svarstymo ir tvirtinimo; 

8. Dėl VU Šiaulių akademijos pirmos pakopos studijų programos „Ekonomika“ studijų programos 

plano keitimo svarstymo ir pritarimo. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl VU Šiaulių akademijos pirmosios pakopos studijų programos „Viešasis 

administravimas“ pavadinimo keitimo į „Viešasis administravimas ir teisė“ ir atnaujinimo, 

įtraukiant teisės studijų kryptį. (prof. dr. Renata Bilbokaitė)  

Balsavo: „už“– 10; „prieš“– 0; susilaikė – 0. 

Nutarimas priimtas visais balsais. 

NUTARTA. Pritarti VU Šiaulių akademijos pirmosios pakopos studijų programos „Viešasis 

administravimas“ pavadinimo keitimui į „Viešasis administravimas ir teisė“ ir atnaujinimui, 

įtraukiant teisės studijų kryptį. (pridedama: VU Teisės fakulteto tarybos 2022 m. sausio 26 d. 

posėdžio protokolo išrašas; VU atnaujinamos studijų programos gairės; studijų programos aprašas)  

 

2. SVARSTYTA. Dėl VU Šiaulių akademijos pirmosios pakopos studijų programų, į kurias 

vykdomas priėmimas 2022 – 2023 studijų metais, kainų ir studijų vietų skaičiaus svarstymo ir 

tvirtinimo. (dr. Regina Karvelienė) 

Balsavo: „už“– 10; „prieš“– 0; susilaikė – 0. 

Nutarimas priimtas visais balsais. 

NUTARTA. Pritarti VU Šiaulių akademijos pirmosios pakopos studijų programų, į kurias 

vykdomas priėmimas 2022 – 2023 studijų metais, kainoms ir studijų vietų skaičiui. (pridedama) 

 

3. SVARSTYTA. Dėl VU Šiaulių akademijos antros pakopos ir profesinių studijų programų, į 

kurias vykdomas priėmimas 2022 – 2023 studijų metais, kainų svarstymo ir pritarimo. (dr. Regina 

Karvelienė) 

Balsavo: „už“– 10; „prieš“– 0; susilaikė – 0. 

Nutarimas priimtas visais balsais. 

NUTARTA. Pritarti VU Šiaulių akademijos antros pakopos ir profesinių studijų programų, į kurias 

vykdomas priėmimas 2022 – 2023 studijų metais, kainoms. (pridedama) 

 

4. SVARSTYTA. Dėl reikalavimų stojantiesiems į VU Šiaulių akademijos antros pakopos studijų 

programas 2022-2023 studijų metais svarstymo ir pritarimo. (dr. Regina Karvelienė) 

Balsavo: „už“– 10; „prieš“– 0; susilaikė – 0. 

Nutarimas priimtas visais balsais. 

NUTARTA. Pritarti reikalavimams stojantiesiems į VU Šiaulių akademijos antros pakopos studijų 

programas 2022-2023 studijų metais. (pridedama) 

 

5. SVARSTYTA. Dėl VU Šiaulių akademijos užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias 

vykdomas užsienio šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į valstybės nefinansuojamas 

studijų vietas 2022–2023 studijų metais, kainų svarstymo ir pritarimo. (dr. Regina Karvelienė) 

Balsavo: „už“– 10; „prieš“– 0; susilaikė – 0. 

Nutarimas priimtas visais balsais. 

NUTARTA. Pritarti VU Šiaulių akademijos užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias 

vykdomas užsienio šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į valstybės nefinansuojamas 

studijų vietas 2022–2023 studijų metais, kainoms. (pridedama) 



 

6. SVARSTYTA. Dėl VU Šiaulių akademijos dalyko modulių ir pedagoginių specializacijų studijų, 

į kurias vykdomas priėmimas 2022 – 2023 studijų metais, kainų ir studijų vietų skaičiaus svarstymo 

ir pritarimo. (dr. Regina Karvelienė) 

Balsavo: „už“– 10; „prieš“– 0; susilaikė – 0. 

Nutarimas priimtas visais balsais. 

NUTARTA. Pritarti VU Šiaulių akademijos dalyko modulių ir pedagoginių specializacijų studijų, į 

kurias vykdomas priėmimas 2022 – 2023 studijų metais, kainoms ir studijų vietų skaičiui. 

(pridedama) 

 

7. SVARSTYTA. Dėl VU Šiaulių akademijos bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalyko 

Muzika Europos kultūros kontekste/ Music in the Context of European Culture  svarstymo ir 

tvirtinimo. (dr. Regina Karvelienė) 

Balsavo: „už“– 10; „prieš“– 0; susilaikė – 0. 

Nutarimas priimtas visais balsais. 

NUTARTA. Pritarti VU Šiaulių akademijos bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykui Muzika 

Europos kultūros kontekste/ Music in the Context of European Culture. (pridedama) 

 

8. SVARSTYTA. Dėl VU Šiaulių akademijos pirmos pakopos studijų programos „Ekonomika“ 

studijų programos plano keitimo svarstymo ir pritarimo. (dr. Regina Karvelienė) 

Balsavo: „už“– 10; „prieš“– 0; susilaikė – 0. 

Nutarimas priimtas visais balsais. 

NUTARTA. Pritarti VU Šiaulių akademijos pirmos pakopos studijų programos 

„Ekonomika“ studijų programos plano keitimui. (pridedama) 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas              Vytis Lembutis 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė               Asta Šeibelytė 


