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2009 metais įvyko šeši senato posėdžiai (iš jų vienas iškilmingas posėdis), kuriuose
buvo svarstomi aktualūs Akademijos strategijos, struktūros, studijų tobulinimo, finansų klausimai,
priimami sprendimai. Klausimus ruošė ir teikė nutarimų projektus senato darbo grupės: Studijų
(darbo grupės pirmininkas prof. A. Lukys), mokslo ir meno (darbo grupės pirmininkė doc. E. G.
Bogdanienė), Menininkų ir mokslininkų atestavimo, konkursų organizavimo, pedagoginių vardų
teikimo komisija (pirmininkas prof. A. Dovydėnas), fakultetų tarybos, atskiros katedros. Ruošiant
senato nutarimus aktyviai dalyvavo Akademijos rektorius prof. dr. A. Butrimas, prorektoriai doc.
dr. A. Gelūnas, doc. dr. S. Vengris, prof. A. Šaltenis, studijų tarnybos direktorė M. Šimanėlienė,
rektoriaus pavaduotojas ūkio reikalams V. Kireilis, studentų atstovybės atstovai.
2009 m. vasario 18 d. senato posėdyje buvo svarstoma magistrantūros studijų reforma,
tolimesnės jos gairės. Reformos esmė – atsisakyti šiuo metu Akademijoje galiojančių katedrinių
magistrantūros studijų, pakeičiant jas atskirų meno krypčių magistrantūros studijomis (panašiai
kaip šiuo metu veikia meno aspirantūros studijos). Po vykusių diskusijų (kokios katedrų funkcijos
studijų organizavime, kas vadovautų studijoms, kodėl studentai neturi motyvacijos stoti į
magistrantūrą ir pan.), pritarta magistrantūros studijų reformai, atsisakant katedrinių
magistrantūros studijų. Šiame senato posėdyje svarstyti ir patvirtinti stipendijų nuostatai.
Svarstant daugiausia abejonių sukėlė socialinės stipendijos skyrimo tvarka. Taip pat posėdyje
patvirtintas metų biudžetinių lėšų pasiskirstymas tarp padalinių. Balsuojant suteikti pedagoginiai
vardai: profesorės – Laimai Oržekauskienei, docentų – Elonai Lubytei, Ignui Meidui, Robertui
Antiniui, ir Rolandui Rimkūnui. Posėdyje patvirtinti VĮ „Vilniaus dailės akademijos dizaino
inovacijų cento“ įstatai, taip pat svarstytas Kauno dailės fakulteto atskyrimo nuo VDA ir
prisijungimo prie Kauno Vytauto Didžiojo universiteto klausimas (nutarta perduoti klausimą
spręsti VDA Tarybai ir rektoriui).
Senato posėdyje įvykusiame 2009 m. kovo 25 dieną, VDA rektorius prof. dr. A.
Butrimas perskaitė metinę ataskaitą (ataskaita išleista atskiru leidiniu), jo veiklai buvo pritarta.
Kartu buvo pratęsta rektoriaus kadencija nuo 2009 m. birželio 1 dienos iki 2009 m. gruodžio 1
dienos, iki LR Mokslo ir studijų įstatymo priėmimo ir naujos VDA Tarybos sudarymo. Šiame
senato posėdyje svarstytas Paminklotvarkos katedros darbas (ataskaitą pristatė katedros vedėjas
doc. J. A. Pilipavičius). Katedra dabar ruošia keturių specialybių restauratorius (tapybos, sienų
tapybos, skulptūros ir interjero restauravimo bakalaurus ir magistrus). Be šių klausimų senato
posėdyje svarstytas peržiūrų vertinimo tvarkos aprašas (pristatė prof. A. Lukys) ir jam pritarta.
2009 metais meno aspirantūros studijas baigė trys aspirantai ( J. Čepas, L. Pavilonytė, D. T.
Pilipavičius). Jiems iškilmingai įteikti meno licenciato diplomai. Šiame posėdyje teikiant
Akademijos rektoriui patvirtinti katedrų vedėjų pareigoms: doc. Virginija Degenienė – Telšių
dailės fakulteto Dizaino katedros vedėja, doc. Vytautas Mockaitis – Metalo plastikos katedros

vedėju. Svarstant e.prof.p. dr. Jolantos Vazalinskienės kandidatūrą nuspręsta jos tvirtinimą
Kostiumo dizaino katedros vedėjos pareigoms atidėti iki kito senato posėdžio. Posėdyje pritarta
Rektorių konferencijos siūlymui stiegti Lietuvos universitetų asociaciją, įgaliotas VDA rektorius
pasirašyti asociacijos steigimo sutartį ir atstovauti Akademiją kolegialiame valdymo organe.
Senato posėdyje įvykusiame 2009 m. balandžio 29 dieną, svarstyta studijų programų
reforma (referavo prorektorius dr. A. Gelūnas). Pagrindiniai tikslai: studijų kokybės gerinimas,
studijų prieinamumo užtikrinimas ir studijų efektyvumo didinimas, studijų programų
atnaujinimas, studentų profesinių įgūdžių stiprinimas, dėstytojų kompetencijos tobulinimas.
Diskusijoje fakultetų dekanai, katedrų vedėjai informavo apie studijų programų atnaujinimo eigą,
subalansuotą privalomų ir pasirenkamųjų dalykų sąveiką ir kt. Atskirai svarstyta nauja grafinio
dizaino programa, naujos grafinio dizaino katedros steigimas (pristatė Grafikos katedros vedėjas
prof. R. Kepežinskas ir Dizaino katedros prof. A. Klimas). Grafinio dizaino programai ir jos
pagrindu naujos katedros steigimui vienbalsiai balsuojant pritarta. Senato posėdyje, teikiant VDA
rektoriui, e.prof. p. dr. Jolanta Vazalinskienė patvirtinta Kostiumo dizaino katedros vedėjos
pareigoms.
Senatas įtvirtino tradiciją, kai profesorių bei naujų mokslo daktarų diplomai iškilmingai
įteikiami senato posėdyje. Šiame 2009 m. balandžio 29 d. senato posėdyje buvo įteikti daktaro
diplomai: Danutei Zovienei, Margaritai Janušonienei ir Skaidrei Urbonienei.
2009 m. liepos 15 dienos senato posėdyje svarstytas VDA Garbės daktaro vardo
teikimas žymiam dailininkui Stasiui Eidrigevičiui. Balsuojant vienbalsiai nutarta suteikti šį
garbingą vardą. Senato posėdyje - pagrindinis svarstomas klausimas – studijų programų planų
tvirtinimas (referuoja prorektorius dr. A. Gelūnas). Posėdyje buvo papildytas doktorantūros
studijų reglamentas (disertacijas ginantiems eksternu tvarka), taip pat aptarti studijų mokesčiai.
KDF Tarybos siūlymu doc. Jonas Audėjaitis patvirtinamas Kauno dailės fakulteto dekanu, teikiant
VDA rektoriui doc. Edmundas Jackus – KDF Architektūros katedros vedėju. Senato posėdyje
nutarta už projektų Baltų menas“ ir “Lietuva 1009 – 2009“ leidybinę veiklą, suvenyrus ir kitas
surinktas lėšas pervesti į VDA biudžetą. Šiame posėdyje balsuojant suteikti pedagoginiai vardai:
profesoriaus: Ramintai Jūrėnaitei, Jonui Venckūnui, Pranui Griušiui, Aldonai
Keturakiene ir Adomui Jacovskiui;
docento: Vitai Gelūnienei, Laimai Drazdauskaitei, Audronei Petrašiūnaitei, Kristinai
Mazūrienei, Arūnui Daugėlai, Eugenijui Miliūnui, Rimvydui Jurgiui Paliui ir Žydrutei Ridulytei.
Senato posėdyje įvykusiame 2009 m. lapkričio 25 dieną, svarstytas VDA rektoriaus
prof. dr. A. Butrimo įgaliojimų pratęsimas. LR Seime mokslo ir studijų priimtame įstatyme
rektoriaus rinkimai perduoti naujai sudarytai tarybai, tačiau ši nuostata Konstituciniame teisme
išaiškinta, kaip pažeidžianti aukštųjų mokyklų autonomiją. Senato posėdyje nutarta VDA
rektoriaus kadenciją pratęsti iki 2010 m. birželio 1 dienos, iki naujo rektoriaus išrinkimo. Posėdyje
patvirtinta doktorantūroje bei aspirantūroje studijuojančių valstybės finansuojamose studijose
sutarties forma. KDF vardu doc. R. Žiupka senatui pristatė siūlymus dėl studentų priėmimo į
VDA sąlygų, taisyklių ir tvarkos. Vykdant studentų priėmimą į VDA, dalyvaujant bendruose
meno srities stojamuosiuose egzaminuose primesta konkursinio balo sandara, vertintina kaip
ydinga, žalinga ir todėl ją būtina keisti. Sudaroma darbo grupė, kuri parengė pasiūlymus,
akcentuojant decentralizacijos, specialiųjų dalykų vyravimą, grąžinant namų peržiūras ir kt. Darbo
grupės paruoštas nuostatas VDA senato pirmininkas išsiuntinėjo LR Prezidentei, LR Ministrui
Pirmininkui, LR Seimo pirmininkui bei LR Švietimo ir mokslo ministrui.
Senato posėdyje Mokslininkų atestavimo komisijos teikimu, slaptu balsavimu docento
pedagoginis vardas suteiktas Arūnui Gelūnui. Posėdyje patvirtinti VDA muziejaus nuostatai
(pristatė muziejaus direktorius V. Liutkus). Svarstytas Klaipėdos universiteto raštas dėl VDA
Klaipėdos dizaino katedros prijungimo prie Klaipėdos universiteto (pasiūlymui nepritarta, VDA
nenumato daryti struktūrinių pakeitimų). Posėdyje svarstytas Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos nutarimas dėl valstybinės kalbos vartojimo, kai bakalaurų ir magistrų studijų
baigiamuosiuose darbuose menkai tesilaikoma taisyklingos lietuvių kalbos normų, rašybos ir

skyrybos nurodymų.
Šiame senato posėdyje, rektoriaus teikimu, dr. Agnė Narušytė patvirtinta Dailės istorijos
ir teorijos katedros vedėja. Svarstyta darbo grupė naujam VDA statutui ruošti (darbo grupė: prof.
dr. A. Mačiulis, doc. dr. S. Vengris, doc. V. Audėjaitis, ir studentų atstovas). Svarstytas patalpų
Maironio g. 6 perdavimo šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino vienuolynui klausimas. Senatas pritarė
patalpų perdavimui Vš.Į „Pranciškonų namai“ – terminui 10 metų.
2009 m. lapkričio 25 d. įvyko iškilmingas VDA senato posėdis, kur Gotikinėje salėje
buvo įteiktos dailininkui Stasiui Eidrigevičiui VDA Garbės daktaro vardo regalijos. Dailininką
pristatė galerijos „Akademija“ vedėja R. Rachlevičiūtė. Įnešamos Garbės daktaro regalijos. S.
Eidrigevičius aprengiamas toga. Perskaitomi senato nutarimas, Garbės daktaro rašto lotyniškas
tekstas. Kalba VDA Garbės daktaras Stasys Eidrigevičius.
Be to, šiame posėdyje iškilmingai įteikiami profesorių diplomai: Ramintai Jūrėnaitei,
Jonui Venckūnui, Pranui Griušiui, Aldonai Keturakienei, Adomui Jacovskiui, taip pat
humanitarinių mokslų daktarų diplomai: dr. Gabijai Surdokaitei, Stasei Urbonaitei, įteikiami
padėkos raštai ir piniginės dovanos studentams už laimėjimus tarptautiniuose konkursuose.

