
Šiam ilgamečiam Šiaulių universiteto mokslininkui dovanojimas skirtas už 
šiais metais išėjusią monografiją „Negalė visuomenėje ir vaizduojamajame 
mene“ ir ilgametę mokslinę bei pedagoginę veiklą.

Prof. V. Gudonis jau daug metų tyrinėja specialiojo ugdymo, reabilitacijos, 
sutrikusios regos asmenų integracijos į visuomenę, neįgalaus žmogaus įvaizdžio 
visuomenėje ir mene, nuostatų į negalią problemas, skaito paskaitas ir dalyvauja mokslinėse konferencijose 
Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose, yra ilgametis ŠU edukologijos doktorantūros komisijos pirminin-
kas, VDU, ŠU, KU jungtinės psichologijos habilitacijos komisijos narys. Šiaulių universitete parengė ne vieną 
edukologijos mokslo daktarą.

Prof. Vytautas Gudonis daugelį metų yra kelių referuojamų Lietuvos mokslo leidinių redakcinių kolegijų ir 
tarptautinių mokslo ir meno asociacijų narys. 

Sukaupęs didžiulę meno kūrinių reprodukcijų kolekciją, kuriose atspindimas požiūris į negalią įvairiais žmoni-
jos istorijos laikotarpiais, profesorius sujungė kolekcionieriaus ir tyrinėtojo aistrą ir parengė puikią monogra-
fiją „Negalė visuomenėje ir vaizduojamajame mene“, kuri vainikuoja jo daugelio dešimtmečių aklųjų ir kitų 
negalių vaizdavimo mene mokslinius tyrinėjimus. Profesorius yra 6 monografijų, 6 žodynų, per 800 mokslinių 
ir publicistinių straipsnių, autorius ir bendraautorius.

Visą mokslinės karjeros laikotarpį Vytautas Gudonis atstovavo Šiaulių universitetui Lietuvoje ir užsienyje 
tarptautinėse konferencijose, kongresuose, simpoziumuose.

ŠU bendruomenė, dėstytojai, studentai ir absolventai palankiai vertina Vytautą Gudonį kaip aktyvų ir Šiaulių 
universitetui lojalų mokslininką, dėmesingą dėstytoją ir kolegą.
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Šiaulių universiteto metų dėstytojas 2020 
prof. habil. dr. Audronė Juzė Juodaitytė

Apdovanojimas prof. A. Juodaitytei paskirtas už nuopelnus rengiant  
pedagogus, ugdymo krypties mokslo daktarus, ilgametę pedagoginę ir  
mokslinę veiklą Šiaulių universitete. 

Prof. habil. dr. Audronė Juzė Juodaitytė šiemet baigia savo pedagoginę veiklą  
Šiaulių universiteto Edukologijos institute. Ji Šiaulių universitetui pašventė didžiąją savo gyvenimo dalį –  
18 metų.

Profesorės paskaitoms būdinga tai, kad ji remiasi savo gausiais moksliniais tyrimais, vadovaujasi ugdymo 
mokslo naujovėmis. 

Prof. habil. dr. A. Juodaitytė – ilgametė Šiaulių universiteto mokslinių, praktinių konferencijų, skirtų pedagogų 
ugdymui, organizatorė. Svarbi prof. habil. dr. A. Juodaitytės profesinės veiklos sritis – bendradarbiavimas su 
socialiniais partneriais, užsienio šalių kolegomis. 

Didelis profesorės nuopelnas Šiaulių universitetui – mokslinio žurnalo „Mokytojų ugdymas“ leidyba, kurio 
vyriausioji redaktorė ilgą laiką ji buvo.

Kuruodama edukologijos magistrantūros studijų programą profesorė didelį dėmesį skyrė nuolatiniam 
jos atnaujinimui, kokybei. Studentai žavisi profesorės gebėjimais įdomiai perteikti paskaitų turinį, įtraukti 
besimokančiuosius į turiningas diskusijas. Apie prof. habil. dr. A. Juodaitytę ypač palankiai atsiliepia jos buvę 
magistrantai, doktorantai. Šiltas profesorės bendravimas su kiekvienu studentu, dosniai dalijamos įžvalgos, 
padrąsinimai daugeliui įkvėpė ryžto jų pedagoginei veiklai.



Šiaulių universiteto metų darbuotojas 2020 
Šiaulių universiteto kalbos tvarkytojas  
Algirdas Malakauskas

Šiaulių universiteto kalbos tvarkytojo darbo stažas Šiaulių universitete – 
41 metai.

Jo darbinės veiklos Šiaulių universitete (iki 1997 m. – Šiaulių pedagoginis institutas) pradžia – 1978-ieji, kai 
pradėjo dirbti Lietuvių kalbos ir literatūros katedroje asistentu. Vėliau studijavo stacionarinėje aspirantūro-
je, dirbo dėstytojo darbą, ėjo universiteto savaitraščio „Pedagogas“ redaktoriaus pareigas, o nuo 2013 m. 
yra universiteto Administracijos reikalų tarnybos kalbos tvarkytojas.

Visi, kuriems su A. Malakausku tenka bendrauti, įsitikina, jog jis visus darbus atlieka labai kvalifikuotai, 
kokybiškai, greitai ir stropiai. Niekada neatsisako padėti atlikti netikėtai užgriuvusių ir neplanuotų darbų, 
pakonsultuoti. 

A. Malakauskas ne tik pats periodiškai kelia savo kvalifikaciją ir tobulina kompetencijas, bet ir rodo inicia-
tyvą prisidėdamas prie miesto, regiono ir nacionalinių mastu organizuojamų renginių, susijusių su lietuvių 
kalbos puoselėjimu ir išsaugojimu. Jis nuo 1999 metų eina visuomenines Lietuvių kalbos draugijos Šiaulių 
skyriaus pirmininko pareigas, yra šios organizacijos garbės narys. 

Apie A. Malakauską labai gerai atsiliepia jo buvę studentai, kurių buvo labai mėgiamas. Būdamas dėstytoju 
jis ne tik sugebėdavo įdomiai perteikti žinias, bet ir turėjo subtilų humoro jausmą, kuris padėdavo paskaitų 
metu praskaidrinti nuotaiką ir tuo ugdymo procesui suteikti įvairovės. 

Su kolegomis Algirdas bendrauja maloniai, yra nuoširdus ir paprastas, tačiau nevengia atkreipti dėmesį į 
neretai pasitaikančias kalbos klaidas.



Šiaulių universiteto metų menininkas 2020 
Muzikos pedagogikos studijų  
programos dėstytojų kolektyvas

Muzikos pedagogikos studijų programa savo kelią pradėjo  
prieš 60 metų Šiaulių pedagoginio instituto Pedagogikos fakultete, kuriame buvo įkurta Muzikos katedra.

Prieš 40 metų buvo patvirtinta pradinio mokymo pedagogikos ir muzikos studijų programa, o vėliau patvirtin-
tos ir muzikos pedagogikos bakalauro bei magistro studijų programos. 

Šiandien Edukologijos instituto muzikos pedagogikos studijų programos dėstytojai, tęsdami muzikinio ugdymo 
tradicijas, kuria muziką, rengia koncertus, vadovauja meno kolektyvams, moko vaikus muzikos ugdymo įstaigo-
se, režisuoja ir veda įvairius renginius, dirba mokslinį / metodinį darbą, yra aktyvūs meno ir švietimo politikos 
kūrėjai. Muzikos pedagogikos programos dėstytojų vadovaujami meno kolektyvai koncertuoja Šiaulių mieste 
ir regione, Lietuvoje, užsienyje, yra tapę šalies ir tarptautinių konkursų laureatais, prizininkais, yra nuolatiniai 
festivalių ir dainų švenčių dalyviai.

Per pastaruosius kelerius metus laimėta „Aukso paukštė“, pirmoji vieta Lietuvos suaugusių chorų konkurse, 
dalyvauta respublikiniuose TV projektuose „Chorų karai“, „Lietuvos balsas“, „Eurovizija“, tarptautiniuose meno 
projektuose JAV, Rusijoje, Baltarusijoje, Estijoje ir kitur). 2019 m. Šiauliuose vykusiame XXI aukštųjų mokyklų 
studentų festivalyje skambėjo muzikos pedagogikos studijų programos dėstytojo sukurtas kūrinys „Septynios 
šviesos dainos“, o viena iš jo dalių – „Apie šviesą“ – skambės ateinančių metų Baltijos šalių studentų šventėje 
„Gaudeamus“. Muzikos studijų programos meno kolektyvams kultūrinės patirties suteikė koncertai su Šiaulių 
kameriniu ir pučiamųjų orkestrais bei žymiais Lietuvos atlikėjais – Liudu Mikalausku, Onute Kolobovaite, legen-
dinio šviesios atminties tenoro prof. Virgilijaus Noreikos mokiniu Juozu Janužu. 

Muzikos pedagogikos studijų programos dėstytojai ir studentai savo meniniais pasirodymais nuolat puošia 
daugelį Šiaulių universiteto renginių – mokslo metų pradžios šventes, kalėdinius renginius, diplomų įteikimo 
šventes, seminarus, konferencijas ir pan. 

Už kūrybinę veiklą, aukštą meninį lygį ir sceninę kultūrą muzikos studijų programos pedagogai daugelį kartų 
buvo pastebėti ir įvertinti. Tai įrodo Šiaulių miesto savivaldybės, LR Seimo narių, švietimo, mokslo ir sporto, 
kultūros ministrų, universiteto rektoriaus ir socialinių partnerių padėkos raštai bei apdovanojimai. 

Pandemija sutrikdė muzikos studijų programos dėstytojų meninę ir kūrybinę veiklą koncertinėse erdvėse, pe-
dagoginę veiklą auditorijose, tačiau dėstytojų optimizmas ir gebėjimas lanksčiai prisitaikyti prie kintančių sąly-
gų užtikrino muzikos pedagogikos studijų programos tęstinumą ir gyvybingumą.



Šiaulių universiteto metų studentas 2020 
Regionų plėtros instituto viešojo valdymo  
magistro studijų programos II kurso studentas
Tomas Martinaitis

Studento studijų rezultatai yra puikūs: 2019-2020 m. m. rudens semestre - vidurkis 9,4, o pavasario semestre 
- 9,6. 2020-2021 m. m. rudens semestre jis rengia magistro darbą, kurį gins 2021 m. sausio mėn. Kaip aktyviai 
kandidatas dalyvauja Šiaulių universiteto gyvenime?

Tomas Martinaitis yra labai aktyvus tiek akademinėje, tiek ir visuomeninėje veikloje. Jo pažymių vidurkis 
2019–202 m. m. rudens semestre – 9,4.  Jis ne tik pasiekė puikių studijų rezultatų ir paskaitų metu aktyviai 
diskutuoja su dėstytojais studijų objekto klausimais, bet ir yra įsitraukęs į kitą akademinę veiklą, skaitė moks-
linius pranešimus konferencijose ne tik Lietuvoje, bet ir Rygoje, Briuselyje. 2020 m. rugsėjo 18–19 dienomis 
Šiaulių universiteto ir Lietuvos mokslininkų sąjungos organizuotoje 13-oje tarptautinėje konferencijoje „Vals-
tybės vizijos raida XXI amžiuje: tautinis ir tarptautinis kontekstas“ Tomas skaitė pranešimą tema „Sumanaus 
valdymo modeliai ir dimensijos: teoriniai aspektai“.

T. Martinaitis domisi Lietuvos vietos savivaldos sumanaus valdymo problematika, sėkmingai realizuoja studijų 
metu įgytas žinias praktikoje dirbdamas Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotoju. Tuo jis ir prisideda 
prie Šiaulių universiteto viešojo administravimo studijų programos populiarinimo Akmenės rajone, Šiaulių 
universiteto ir Akmenės rajono savivaldybės bendradarbiavimo. 

Šiuo metu Tomas jau yra beveik baigęs rašyti magistro darbą savivaldybių sumanaus valdymo tematika, kurio 
pagrindu kartu su moksliniu vadovu planuojama parengti mokslinių publikacijų, aktualių Lietuvos ir užsienio 
mokslo bendruomenei. Studento artimiausiuose planuose – doktorantūros studijos tęsiant bendradarbiavi-
mą su Šiaulių universiteto mokslininkais. 

Studentas palaiko labai draugiškus ryšius su viešojo valdymo studijų programos II kurso studentais, jo nuo-
monė ir argumentai yra vertinami bendrakursių. Universiteto dėstytojus jo aktyvus dalyvavimas studijų ir ne-
akademinėje veikloje verčia net pasitempti, t. y. dėstytojų žinias papildo naujausia informacija apie aktualijas 
vietos savivaldos ir regionų plėtros srityje tiek Šiaulių regiono, tiek ir nacionaliniu mastu.

Daugelis Regionų plėtros instituto viešojo administravimo studijų programos dėstytojų, matydami jo poten-
cialą tęsti studijas doktorantūroje, jau mąsto ir apie jo potencialo panaudojimą ne tik mokslo, bet ir studijų 
procese.



Šiaulių universiteto metų sportininkas 2020 
Edukologijos instituto kūno kultūros ir sporto  
pedagogikos bakalauro programos III kurso  
studentė Lina Kiriliuk

Linos Kiriliuk kandidatūra „Geriausio sportininko“ nominacijai buvo pasiūlyta už išskirtinius sportinius laimėjimus gar-
sinant Šiaulių universitetą.

Linos sporto šaka – lengvoji atletika (ilgų nuotolių bėgimas). Tai vienintelė šiuo metu Šiaulių universitete studijuojanti 
studentė, dalyvavusi 2019 metų Pasaulio studentų universiadoje Neapolyje (Italija), kur rungtyniavo pusės maratono 
bėgime. Reikia priminti, jog Pasaulio studentų universiada yra pačio aukščiausio rango studentų varžybos ir į jas atrankų 
būdu patenka tik labai aukšto sportinio meistriškumo atletai. 

Vardijant Linos Kiriliuk sportinius pasiekimus pažymėtina, kad ji yra Lietuvos lengvosios atletikos nacionalinės rinktinės 
narė. Šiais metais sportininkė tapo tarptautinio Vilniaus maratono 2-os vietos laimėtoja, o spalio mėnesį atstovavo Lie-
tuvai Pasaulio lengvosios atletikos pusės maratono čempionate Lenkijoje, kur pagerino asmeninį rekordą.

Sveikiname Šiaulių universiteto 2020 metų laureatus ir  
linkime jiems visokeriopos sėkmės akademinėje, meninėje,  

visuomeninėje ir sportinėje veikloje!


