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       Posėdis vyko 2022 m. balandžio 26 – gegužės 2 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. balandžio 26 – gegužės 2 d. vyksiantį posėdį Tarybos nariai buvo informuoti 2022 m. 

balandžio 26 d. informacinių komunikacinių technologijų priemonėmis (elektroniniu paštu). 

 

2022 m. balandžio 26 d. d. elektroniniu paštu Šiaulių akademijos tarybos nariams buvo išsiųsta: 

1. Šiaulių akademijos nuotolinio tarybos posėdžio darbotvarkė. 

2. Šiaulių akademijos Tarybos nario balsavimo lapas. 

3. Svarstomų klausimų medžiaga: 

3.1. Priėmimas į papildomąsias, podiplomines studijas Šiaulių akademijoje 2022 m.; 

3.2. Teikimas dėl Šiaulių akademijos studijų programų išregistravimo; 

3.3. Šiaulių universiteto Verslo ir viešosios vadybos katedros posėdžio protokolo išrašas, 2018-09-

25, Nr. VVVK-2-13; 

3.4. Šiaulių universiteto Senato posėdžio protokolo išrašas, 2019-05-22, Nr. SP-4; 

3.5. Šiaulių akademijos Menų studijų programų komiteto pirmininko prof. Giedriaus Šiukščiaus 

laiškas dėl Dailės SP, 2021-10-22; 

3.6. Teikimo projektas VU Leidybos komisijai projektas dėl mokslo žurnalo „Social Welfare 

Interdisciplinary Approach“ vyriausiojo redaktoriaus; 

3.7. Prof. dr. Remigijaus Bubnio sutikimas, CV ir publikacijų sąrašas;  

3.8. Teikimo projektas VU Leidybos komisijai projektas dėl mokslo žurnalo „Acta Humanitarica 

Academiae Saulensis“ vyriausiojo redaktoriaus;  

3.9. Doc. dr. Reginos Kvašytės sutikimas, CV ir publikacijų sąrašas; 

3.10. Teikimo projektas VU leidybos komisijai projektas dėl mokslo žurnalo „Specialusis 

ugdymas“ vyriausiojo redaktoriaus; 

3.11. Doc. dr. Renatos Geležinienės sutikimas, CV ir publikacijų sąrašas. 

 

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

siųsti elektroniniu paštu asta.seibelyte@sa.vu.lt iki 2022 m. gegužės 2 d. 16.00 val. 
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Gauta 10 Šiaulių akademijos tarybos narių balsavimo lapų. 

Kvorumas priimti sprendimus buvo. 

        

 DARBOTVARKĖ: 

1.  Dėl VU Šiaulių akademijos papildomųjų ir podiplominių studijų, į kurias vykdomas priėmimas 

2022 – 2023 studijų metais, kainų ir studijų vietų skaičiaus svarstymo ir pritarimo.  

2.  Dėl VU Šiaulių akademijos studijų programų išregistravimo.  

3. Dėl mokslo žurnalo „Social Welfare Interdisciplinary Approach“ vyriausiojo redaktoriaus 

keitimo/skyrimo.  

4. Dėl mokslo žurnalo „Specialusis ugdymas“ vyriausiojo redaktoriaus keitimo/skyrimo.   

5. Dėl mokslo žurnalo „Acta Humanitarica Academiae Saulensis“ vyriausiojo redaktoriaus 

keitimo/skyrimo.  

 

1. SVARSTYTA.  Dėl VU Šiaulių akademijos papildomųjų ir podiplominių 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 papildomųjų ir podiplominių studijų, į kurias vykdomas 

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

 

2.  SVARSTYTA. Dėl VU Šiaulių akademijos studijų programų išregistravimo. (dr. Regina 

Karvelienė)  

Balsavo: „už“– 9; „prieš“– 0; susilaikė – 1. 

Nutarimas priimtas balsų dauguma. 

NUTARTA. Pritarti išregistravimui iš Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro 

nebevykdomas VU Šiaulių akademijos studijų programas: Finansų valdymas, 6121LX056 (I pakopa) ir 

Dailė, 6211PX029 (II pakopa) (pridedama) 

 

3. SVARSTYTA. Dėl mokslo žurnalo „Social Welfare Interdisciplinary Approach“ vyriausiojo 

redaktoriaus keitimo/skyrimo. (prof. Diana Cibulskienė) 

Mokslo žurnalo vyriausioji redaktorė prof. dr. Ingrida Baranauskienė nebedirba VU Šiaulių 

akademijoje. Dėl šios priežasties keičiamas mokslo žurnalo vyriausiasis redaktorius – prof. dr. Remigijus 

Bubnys, kuris pilnai atitinka vyriausiajam redaktoriui keliamus reikalavimus. 

Balsavo: „už“ – 9; „prieš“ – 0; susilaikė – 0, nusišalino – 1. 

Nutarimas priimtas balsų dauguma. 

NUTARTA: 

1. Pritarti, kad VU Šiaulių akademijos mokslo žurnalo „Social Welfare Interdisciplinary 

Approach“ vyriausiuoju redaktoriumi būtų skiriamas VU Šiaulių akademijos Edukologijos instituto prof. 

dr. Remigijus Bubnys. 

2. Teikti VU Leidybos komisijai pritarti, kad mokslo žurnalo „Social Welfare Interdisciplinary 

Approach“ vyriausiuoju redaktoriumi būtų skiriamas prof. dr. Remigijus Bubnys“. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl mokslo žurnalo „Specialusis ugdymas“ vyriausiojo redaktoriaus 

keitimo/skyrimo.  (prof. Diana Cibulskienė) 

Mokslo žurnalo vyriausioji redaktorė prof. dr. Stefanija Ališauskienė nebedirba VU Šiaulių 

akademijoje. Dėl šios priežasties keičiamas mokslo žurnalo vyriausiasis redaktorius – doc. dr. Renata 

Geležinienė, kuri pilnai atitinka vyriausiajam redaktoriui keliamus reikalavimus. 



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

Nutarimas priimtas visais balsais. 

NUTARTA: 

1. Pritarti, kad VU Šiaulių akademijos mokslo žurnalo „Specialusis ugdymas“ vyriausiąja redaktore 

būtų skiriama VU Šiaulių akademijos Edukologijos instituto doc. dr. Renata Geležinienė. 

2. Teikti VU Leidybos komisijai pritarti, kad mokslo žurnalo „Specialusis ugdymas“ vyriausiąja 

redaktore būtų skiriama doc. dr. Renata Geležinienė“. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl mokslo žurnalo „Acta Humanitarica Academiae Saulensis“ vyriausiojo 

redaktoriaus keitimo/skyrimo. (prof. Diana Cibulskienė) 

Mokslo žurnalo vyriausiasis redaktorius prof. dr. Bronius Maskuliūnas nebesieja akademinės veiklos 

su VU Šiaulių akademija. Dėl šios priežasties keičiamas mokslo žurnalo vyriausiasis redaktorius – doc. 

dr. Regina Kvašytė, kuri pilnai atitinka vyriausiajam redaktoriui keliamus reikalavimus. 

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

Nutarimas priimtas visais balsais. 

NUTARTA: 

1. Pritarti, kad VU Šiaulių akademijos mokslo žurnalo „Acta Humanitarica Academiae 

Saulensis“ vyriausiąja redaktore būtų skiriama Šiaulių akademijos Regionų plėtros instituto vyresnioji 

mokslo darbuotoja doc. dr. Regina Kvašytė. 

2. Teikti VU Leidybos komisijai pritarti, kad mokslo žurnalo „Acta Humanitarica Academiae 

Saulensis“  vyriausiąja redaktore būtų skiriama doc. dr. Regina Kvašytė.  

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas              Vytis Lembutis 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė               Asta Šeibelytė 


