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Patvirtinta 

VDA Senato posėdyje 

2022-11-30 Nr. S-2022-6 

nutarimu Nr. S-2022-6/26 

 
Vilniaus dailės akademijos meno srities dailės ir dizaino krypties doktorantūros reglamento 

 

1 priedas 

 
MENO PROJEKTO GYNIMO 

REGLAMENTAS 

1. Šis reglamentas nustato meno srities dailės/dizaino krypties tarybos meno projektui ginti 

(toliau – gynimo taryba), sudarytos sutinkamai su Meno doktorantūros nuostatais, darbo 

tvarką. 

2. Meno projektas ginamas ir meno daktaro laipsnis suteikiamas Vilniaus dailės akademijos 

dailės/dizaino krypties gynimo taryboje, kuri sudaroma konkrečiam meno projektui ginti po 

to, kai meno projektas yra užbaigtas ir pateiktas gynimui. Gynimo tarybą doktorantūros 

komitetas sudaro iš ne mažiau kaip penkių narių ir vieną iš jos narių (menininką ar meno 

daktarą) paskiria pirmininku. Jo dalyvavimas gynimo tarybos posėdyje yra privalomas.  

3. Tarybos nariai rašytinius atsiliepimus apie meno projektą Doktoranto institucijos1 

Doktorantūros skyriui pateikia ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki meno projekto 

gynimo. Doktorantas supažindinamas su šiais atsiliepimais ne vėliau kaip prieš 3 darbo 

dienas iki projekto gynimo. 

4. Daugiau kaip pusė gynimo tarybos narių turi būti menininkai ir (ar) meno daktarai, bent du 

gynimo tarybos nariai turi būti mokslininkai. Ne mažiau kaip vienas gynimo tarybos narys 

turi būti iš užsienio institucijos arba tarptautiniu lygiu pripažintas užsienio menininkas. 

Vienas iš gynimo tarybos narių gali būti tarptautinį pripažinimą pelnęs menininkas ne iš 

doktorantūrą vykdančio universiteto. Gynimo tarybos nariai turi atitikti kvalifikacinius 

reikalavimus, keliamus asmenims, siekiantiems eiti profesoriaus pareigas, vienas gynimo 

tarybos narys gali atitikti docento pareigoms keliamus reikalavimus. Gynimo tarybos sudėtį 

tvirtina VDA rektorius. 

5. Tarp gynimo tarybos narių ir doktoranto, jo vadovo (ų) bei recenzentų neturi kilti interesų 

konflikto. Jam kylant, konfliktas pirmiausia turi būti išnagrinėtas doktorantūros komitete. 

Nepavykus konflikto išspręsti doktorantūros komitete, jis sprendžiamas teisės aktų nustatyta 

tvarka. Doktoranto vadovas ir mokslinis konsultantas negali būti Tarybos narys. 

6. Tarybos dokumentus tvarko ir posėdį meno projektui ginti organizuoja Doktorantūros  

institucijos Doktorantūros skyrius. 

7. Gynimo tarybos darbą organizuoja gynimo tarybos pirmininkas. Jis: 

7.1. iš anksto išnagrinėja meno projektą ginsiančio asmens (toliau – disertantas) bylą ir 

įsitikina, kad byla ir visi posėdžio dokumentai (balsavimo biuleteniai, balsavimo 

protokolo blankas ir kita) atitinka keliamus reikalavimus; 

7.2. išnagrinėja gautus atsiliepimus, kurie turi būti pateikti gynimo tarybos posėdžio metu 

arba paveda tai padaryti kitam gynimo tarybos nariui; 

7.3. įsitikina, ar tinkamai pasirengta posėdžiui (posėdžio garso įrašui ar stenografavimui, 

vaizdinės medžiagos demonstravimui ir, jei reikia, posėdžio vertimui); 

                                                           
1 Doktoranto institucija – jeigu Doktoranto institucija nėra Doktorantūros institucija, tai Tarybos dokumentus 

tvarko ir posėdį disertacijai ginti organizuoja Doktorantūros institucija, su kuria Doktoranto institucija yra 

sudariusi doktorantūros studijų sutartį.  
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7.4. pirmininkauja gynimo tarybos posėdžiui; 

7.5. pasirašo gynimo tarybos posėdžio dokumentus. 

8. Kiekvienas gynimo tarybos narys iš anksto išnagrinėja ginti pateiktą meno projektą ir 

įvertina, ar tai yra originalus kūrybinis darbas ir meninis tyrimas, kuriame apibendrinti 

doktoranto atlikti meniniai tyrimai, gvildenantys meno krypties problemą, ar jo turinys 

atitinka kitus daktaro meno projektui keliamus reikalavimus; 

9. Posėdis gali vykti tiek lietuvių kalba, tiek kita kalba. Tais atvejais, kai posėdyje vartojama 

kita kalba, vertimo į lietuvių kalbą poreikį nustato doktorantūros komitetas, įvertinęs 

parengto meno projekto turinį ir pobūdį. Jeigu meno projektas ginamas ne Lietuvos 

institucijoje, posėdis vyksta gynimo tarybai priimtina užsienio kalba. 

10. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų gynimo tarybos narių.  

11. Tarybos posėdis yra viešas. Doktorantūros skyrius ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių 

dienų iki meno projekto gynimo paskelbia viešo posėdžio datą ir vietą. Išskirtiniais atvejais 

meno projektą, kuriame gali būti informacijos, sudarančios valstybės, profesinę ar 

komercinę paslaptį, galima ginti uždarame posėdyje. Tokiu atveju gynimo tarybos 

pirmininkas ir nariai iš anksto informuojami, kad posėdis bus uždaras; jie pasirašo 

konfidencialumo deklaraciją. 

12. Daromas gynimo tarybos posėdžio garso arba vaizdo įrašas. 

13. Posėdžio eiga yra tokia: 

13.1. Gynimo tarybos pirmininkas, įsitikinęs, kad posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 

visų gynimo tarybos narių, o nedalyvaujantys nariai atsiliepimus apie meno projektą 

yra pateikę raštu, informuoja posėdžio dalyvius apie kvorumą ir pristato doktoranto 

bylą;  

13.2. doktorantas pristato meno projektą: parodo kūrybinės ir tiriamosios dalių integralumą, 

atskleidžia dailės arba dizaino krypties meno daktaro kvalifikacijai derančius 

profesinius gebėjimus, meninės pozicijos individualumą bei naują požiūrį ir turimas 

tyrimų srities žinias. Doktoranto pristatymui skiriama 20 minučių. Po pranešimo arba 

gynimo eigoje jis atsako į gynimo tarybos narių pateiktus klausimus.  

13.3. suteikiama galimybė kalbėti doktoranto vadovams ir jo konsultantams; 

13.4. Gynimo tarybos pirmininkas skelbia diskusiją.  

13.5. pirmininkas ar jo paskirtas gynimo tarybos narys viešai perskaito nedalyvaujančių 

gynimo tarybos narių ir kitus gautus atsiliepimus apie meno projektą; pateikia 

atsiliepimuose suformuluotas pastabas ir išvadas, o doktorantas atsako į išsakytas 

pastabas; 

13.6. pasisako visi gynimo tarybos nariai; jie pateikia doktorantui pastabas, iškelia 

klausimus diskusijai. Doktorantas atsako į pastabas ir klausimus.  

13.7. suteikiama galimybė kalbėti kitiems posėdžio dalyviams; po bet kurios kalbos 

doktorantas gali prašyti žodžio ir jam suteikiama galimybė atsakyti į klausimus ar 

pastabas;   

13.8. pasibaigus diskusijai doktorantui suteikiamas baigiamasis žodis. 

13.9. po diskusijų su doktorantu gynimo tarybos nariai uždarojoje posėdžio dalyje 

balsuodami sprendžia, ar jam suteiktinas meno daktaro laipsnis. 

13.9.1. Gynimo tarybos pirmininkas išdalina balsavimo biuletenius. Telekonferencijos 

būdu dalyvaujantys gynimo tarybos nariai taip pat  balsuoja, atsiųsdami skenuotą 

užpildytą balsavimo biuletenį;  
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13.9.2. po balsavimo pirmininkas užpildo balsavimo protokolą; gynimo tarybos nariai 

turi teisę balsavimo rezultatus patikrinti. Sprendimas suteikti meno daktaro laipsnį 

priimamas, jeigu už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų gynimo tarybos narių; 

13.9.3. Visi posėdyje dalyvavę gynimo tarybos nariai pasirašo gynimo tarybos 

balsavimo protokolą ir sprendimą dėl meno daktaro laipsnio suteikimo ar 

nesuteikimo; 

13.10. Gynimo tarybos pirmininkas perskaito sprendimą visiems posėdžio dalyviams ir 

skelbia posėdžio pabaigą. 

14. Posėdžiui pasibaigus gynimo tarybos pirmininkas grąžina Doktoranto institucijos 

Doktorantūros skyriui meno projekto gynimo dokumentus. 


