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  Patvirtinta: 

Senato posėdyje 

2017-05-26 Nr. S-2017-3 

nutarimu Nr. S-2017-3/20     

 

VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS 

DAILĖTYROS INSTITUTO NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Vilniaus dailės akademijos (toliau – VDA) Dailėtyros  institutas (toliau – Institutas) yra 

Vilniaus dailės akademijos kamieninis akademinis padalinys. 

2. Institutas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, 

VDA Statutu, Senato ir Instituto Tarybos nutarimais, Rektoriaus įsakymais ir šiais nuostatais. 

3. Buveinės adresas: Dominikonų g. 15, Vilnius. 

 

II. TIKSLAI 

 

4. Siekti Vilniaus dailės akademijos statute apibrėžtos misijos ir veiklos tikslų įgyvendinimo, 

pagrindinį dėmesį skiriant meno ir mokslo, meno studijų ir praktinės veiklos vienovei užtikrinti.  

5. Vykdyti menotyros krypties mokslinius tyrimus taip pat meno krypties meninius tyrimus 

ir jų eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, suteikiant mokslinę bazę studentų studijoms ir 

mokslininkų-dėstytojų klavifikacijos kėlimui, studijų programų tobulinimui ir atnaujinimui 

atsižvelgiant į visuomenės poreikius, naujausius mokslo pasiekimus bei meno tendencijas, tokiu 

būdu prisidedant prie VDA siekiamo mokslo ir studijų kokybės užtikrinimo. 

 

III. VEIKLOS, JŲ SRITYS IR RŪŠYS 

 

6. Institutas yra akademinis kamieninis padalinys, kuriame vykdomi moksliniai ir meniniai 

tyrimai, dalyvaujama VDA aukštesnių pakopų studijose, vadovaujama magistrantūros 

baigiamiesiems teoriniams darbams, mokslo (meno) daktaro disertacijoms, meno doktorantūros 

projektams.  

7. Instituto viena pagrindinių veiklų yra fundamentinių ir taikomųjų dailėtyros tyrimų 

vykdymas. Jį sudaro vizualiosios kultūros paveldo ir dabarties reiškinių tyrimas, Lietuvos 

senosios ir šiuolaikinės dailės objektų fiksavimas, informacijos apie juos kaupimas ir 

sisteminimas ir menininis tyrimas. Taip pat institutas vykdo meno koncepcijų ir dailėtyros 

metodų, meno istorijos ir vizualinės kultūros interpretacijų tyrimus, rengia metodinę medžiagą.  

Instituto tyrimo procesus atspindi ir jo pagrindinius veiklos rezultatus sudaro mokslinių 

publikacijų ir meninių tyrimų (monografijų, straipsnių mokslo recenzuojamuose vienkartiniuose 

ir tęstiniuose leidiniuose) skelbimas, mokslinių konferencijų ir seminarų organizavimas.  

8. Kitą Instituto veiklos sritį sudaro meno studijos ir sklaida. Ši veikla apima VDA meno 

kūrybinės veiklos profesionalios refleksijos (studijų) skatinimą ir organizavimą, dalyvavimą 

VDA studentų akademinių ir teorinių gebėjimų vystymo bei bendro studijų kokybės gerinimo 

procese. Atliepdami šią instituto funkciją tyrėjai vadovauja ir/ar konsultuoja studentų 

vykdomiems meninių tyrimų projektams, vadovauja dailėtyros ir meno magistratūros ir 

doktorantūros studentų teoriniams darbams,  formuoja ir siūlo meno teorijos, metodologijos ir 

istorijos programų (paskaitų ciklų) modulius ir tokiu būdu dalyvauja VDA studijų procese.  
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9. Institutas, siekdamas užtikrinti savo mokslinių tyrimų procesus ir rezultatų kokybę (pvz. 

komandiruotes, stažuotes, mokslines ekspedicijas, dalyvavimą užsienio konferencijose, mokslinį 

bendradarbiavimą, objektų prieinamumą tyrimams ir pan.), taip pat – kokybišką tyrimų sklaidą 

(pvz. publikacijų skelbimui reikalingas lėšas) dalyvauja įvairiose papildomai finansuojamose 

mokslo ir kultūros plėtros programose ir projektuose, bendradarbiauja su valstybinėmis ir 

privačiomis Lietuvos kultūros ir mokslo institucijomis (moksliniais restauravimo centrais, 

institutais, meno laboratorijomis, bibliotekomis, muziejais, meno draugijomis ir acocijacijomis, 

miestų ir rajonų savivaldybėmis, verslo atstovais ir kt.).  

 

IV. STRUKTŪRA 

 

10. Instituto sudaro šie skyriai:  

Senosios dailės tyrimų skyrius,  

Kultūros paveldo tyrimų skyrius,  

Architektūros ir dizaino tyrimų skyrius,  

Šiuolaikinės dailės tyrimų skyrius.  

 

V. VALDYMAS 

 

11. Institutas pavaldus VDA Rektoriui ir prorektoriui mokslui.  

12. Institutui atstovauja ir jo veiklas prižiūri Instituto direktorius, Instituto veiklą 

kontroliuoja Instituto Taryba.  

13. Instituto Taryba:  

13.1. atsakinga už Institute vykdomos meno ir mokslo tiriamosios veiklos koordinavimą, 

sąlygų studijų antrosios ir trečiosios pakopų baigiamiesiems darbams sudarymą, tarpdisciplininių 

ir tarptautinių ryšių skatinimą, Instituto aukščiausios kvalifikacijos akademinio personalo 

ugdymą, racionalų turimų materialinių išteklių panaudojimą ir sprendimų dėl savo veiklos 

priėmimą laiku bei šių sprendimų suderinimą su bendraisiais VDA interesais;  

13.2. Instituto Taryba atlieka šias funkcijas:  

a) tvirtina savo darbo reglamentą;  

b) renka ir teikia Rektoriui ne mažiau kaip du kandidatus į Instituto direktoriaus pareigas;  

c) teikia Rektoriui kandidatus į dėstytojų ir mokslo darbuotojų konkursų ir atestacinę 

komisijas;  

d) teikia Senatui ir Rektoriui siūlymus dėl Instituto skyrių steigimo ar panaikinimo, taip pat 

dėl jų nuostatų tvirtinimo;  

e) siūlo Senatui kandidatus Akademijos garbės daktaro ir kitiems garbės vardams gauti; 

f) tvirtina Instituto veiklos planus;  

g) svarsto ir tvirtina metines Instituto Direktoriaus ataskaitas; svarsto kitus Instituto veiklos 

klausimus; 

h) teikia Atestacinei komisijai rekomendacijas pedagoginį darbą dirbantiems Instituto 

mokslininkams eiti docento arba profesoriaus pareigas.  

13. 3. Instituto Tarybą sudaro ne daugiau kaip 15 narių. Akademinių šakinių padalinių 

vadovai ir instituto direktorius yra instituto Tarybos nariai pagal pareigas. Ne mažiau kaip 20 

procentų Instituto Tarybos narių turi eiti profesoriaus ar vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas. 

Tikslų Instituto Tarybos narių skaičių ir jų skyrimo (rinkimo) tvarką nustato Senatas. Renkamų  
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Instituto Tarybos narių kadencija – penkeri metai. Instituto tarybos narių pagal pareigas kadencija 

sutampa su jų darbo einant atitinkamas pareigas trukme. 

13.4. Instituto Tarybai vadovauja Instituto Direktorius.  

14. Instituto Direktorius yra Instituto vadovas, veikia Instituto vardu ir jam atstovauja. 

14. 1. Instituto Direktorius atsakingas už Instituto veiklos planų kūrimą ir vykdymą, 

veiksmingą mokslinės bei pedagoginės veiklos organizavimą. 

14. 2. Instituto Direktorius rengia ir teikia Instituto Tarybai tvirtinti metines Instituto 

ataskaitas. 

14. 3. Instituto Direktorius atsakingas už nustatytų Instituto darbuotojų pareigybių vykdymą 

ir darbo rezultatų atitikimą užimamos pareigoms. 

14. 4. Instituto Direktorius, pritariant Instituto Taryba, gali teikti siūlymus Rektoriui dėl 

Instituto struktūros, etatų ir kt. padalinio veiklos ir sudėties klausimų. 

14. 5. Instituto Direktorių iš Instituto Tarybos pateiktų dviejų kandidatų skiria Rektorius. 

Motyvuotu sprendimu Rektorius turi teisę neskirti nė vieno iš pasiūlytų kandidatų į Instituto 

direktoriaus pareigas ir kreiptis į Instituto Tarybą dėl kitų kandidatų teikimo. Iki tol, kol bus 

paskirtas Instituto Direktorius, Rektorius paveda laikinai eiti Direktoriaus pareigas kuriam nors 

instituto Tarybos nariui. 

14. 6. Instituto Direktorius atleidžiamas iš pareigų, kai baigiasi Rektoriaus įgaliojimai.  

14. 7.  Instituto Direktoriaus pavaduotojus skiria Rektorius Instituto Direktoriaus teikimu. 

Instituto Direktoriaus pavaduotojų kadencija sutampa su Instituto direktoriaus įgaliojimų trukme.  

 

VI. DARBUOTOJAI 

 

15. Instituto darbuotojų statusą nustato Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo 29 

str. „Mokslo darbuotojai“ t. y. Instituto darbuotojai yra mokslininkai, einantys vyriausiojo 

mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo pareigas, taip pat asmenys 

su aukštuoju išsilavinimu, einantys jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas. Instituto 

darbuotojais taip gali būti menininkai tyrėjai, kurie atitinka minimalius kvalifikacinius Vilniaus 

dailės akademijos menininkų tyrėjų dirbančių meno tyrimų srityje reikalavimus. Menininkai 

tyrėjai gali užimti vyriausiojo meno tyrėjo, vyresniojo meno tyrėjo, meno tyrėjo ir jaunesniojo 

meno tyrėjo pareigas, kurios atitinka vyriausiojo mokslo darbuotojo, vyresnio mokslo darbuotojo, 

mokslo darbuotojo ir jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas.  

16. Vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas gali eiti mokslininkas, atitinkantis šių pareigų 

reikalavimus ir habilitacijai keliamus reikalavimus. Jis turi rengti mokslininkus, vadovauti 

mokslinių tyrimų kryptims, skelbti tyrimų rezultatus recenzuojamuose mokslo leidiniuose.  

17. Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali eiti mokslininkas, atitinkantis šių pareigų 

reikalavimus. Vyresnysis mokslo darbuotojas turi vadovauti moksliniams tyrimams ir skelbti 

tyrimų rezultatus recenzuojamuose mokslo leidiniuose.  

18. Mokslo darbuotojo pareigas gali eiti mokslininkas, atitinkantis šių pareigų reikalavimus.  

Mokslo darbuotojas turi vykdyti mokslinius tyrimus ir skelbti jų rezultatus recenzuojamuose 

mokslo leidiniuose.  

19. Jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas gali eiti asmuo, turintis ne žemesnį kaip 

magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą.  

20. Aukštosios mokyklos akademiniame padalinyje dirbantys mokslininkai ir menininkai 

tyrėjai turi vykdyti pedagoginę veiklą pagal 2006 m. liepos  21 d. VDA Senato nutarimo 

pagrindu patvirtintą raštą „VDA dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo apimtys, normos, 
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planavimas ir vertinimas“, kuriame teigiama, kad mokslininko pagrindinė veikla yra mokslinių 

tyrimų vykdymas padalinyje, o pedagoginis darbas sudaro apie 10%  užimamamo etato. 

21. Pedagoginį darbą dirbantys mokslininkai ir meno tyrėjai, atitinkantys pedagoginiams 

docento ir profesoriaus vardams keliamus reikalavimus, turi Instituto tarybai ir VDA mokslininkų 

ir pedagogų-mokslininkų atestacinei arba VDA dėstytojų-menininkų konkursų ir atestacijos 

komisijoms pateikti dokumentus, reikalingus atitinkamam pedagoginiam vardui gauti. 

 

VII. VISUOMENĖS PRIEŽIŪROS FORMOS  

 

22. Instituto darbuotuojai kiekvienais metais pateikia savo mokslinės ir meninio tyrimo 

veiklos ataskaitas Direktoriui, kurių pagrindu Instituto Direktorius pateikia VDA prorektoriui 

mokslui padalinio veiklos ataskaitą. Ataskaitos  rezultatai svarstomi Instituto Taryboje.  

23. Darbuotojų paskelbtų mokslinių publikacijų ir meninių tyrimų kokybė kiekvienais metais 

vertinama Lietuvos mokslo tarybos bendrame ekspertiniame Lietuvos mokslo ir studijų 

institucijų vertinime. 

 

VIII. LĖŠŲ ŠALTINIAI  

 

24. Instituto finansavimas susideda:  

1) iš valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšų;  

2) iš mokslo ir studijų institucijoms skirtų valstybės lėšų;  

3) iš lėšų iš pajamų, gautų kaip mokestis už studijas; 

4) iš programinio konkursinio finansavimo lėšų, gautų Instituto darbuotojų iniciatyva. 

 

IX. ĮSTATŲ KEITIMO IR REORGANIZAVIMO TVARKA 

 

25. Institutas vadovaujasi VDA statutu, juo remiantis parengtas ir šis dokumentas. Statute 

detalesnė nuostatų tvirtinimo ir keitimo tvarka nunumatyta, tačiau iš Instituto Tarybos statute 

apibrėžtų funkcijų aišku, kad Instituto nuostatus turi tvirtinti ir gali inicijuoti tam tikrus vidinės 

tvarkos pakeitimus pati Instituto Taryba.  

26. Institutas, jei nepajėgtų vykdyti savo veiklų, gali būti reorganizuotas arba likviduotas 

Instituto Tarybos, VDA Tarybos ir Senato nutarimu.  

 


