VDA Senato ataskaita 2015
Senatas, remdamasis Statuto 48 p. reikalavimais, kasmet ne vėliau kaip per tris mėnesius
nuo kalendorinių metų pabaigos privalo atsiskaityti VDA bendruomenei.
Ataskaitiniais metais, kaip ir planuota, įvyko 4 Senato posėdžiai.
Pirmojo Senato posėdžio 2015-01-19 metu buvo svarstytas VDA 2015 m. biudžetas ir
teiktas teikti tvirtinti Tarybai.
Antrame Senato posėdyje 2015-02-25 buvo tvirtinta Senato 2014 m. ataskaita, Grįžtamojo
ryšio sistemos aprašas, nustatytas Vilniaus dailės akademijos minimalus stojamųjų balas į pirmosios
pakopos ir vientisąsias studijas – 2, suteiktas Felikso Daukanto vardas Vilniaus dailės akademijos
Dizaino inovacijų centro 112 auditorijai. Posėdžio metu svarstytas Senato 2015 m. planas, VDA
finansinių fondų valdytojų ataskaitos, Senato darbo grupių patikslinimas, Senato nutarimo pritarti
programos „Kino ir medijų scenografija“ integravimui į VDA Scenografijos programą
įpareigojimu pateikta Senatui projekto vykdytojų analizė.
Trečiame Senato posėdyje 2015-05-13 buvo svarstyta VDA metinė veiklos 2014 ataskaita
ir teikta tvirtinti Tarybai, tvirtinti VDA 2015–2016 m. m. studijų planai, pritarta VDA studijų BA,
MA ir PhD sutarčių papildymui punktu dėl intelektinės nuosavybės ir patikslintos Senato komisijų
sudėtys.
Paskutiniame posėdyje 2015-11-11 buvo svarstyta ypač daug svarbių Akademijai
klausimų: tvirtintas rudenio semestre papildomai gautų lėšų (85 278 Eur) paskirstymas, II pakopos
studijų baigiamojo darbo aprašas, Senato darbo planas 2015–2016 m. m., Senato darbo komitetų
sudėtis, Vilniaus dailės akademijos akademinės etikos kodeksas, Vilniaus dailės akademijos
pedagoginių vardų teikimo tvarkos aprašas, Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus dailės akademijoje
tvarka, papildytas Integruotos veiklos strategijos 2012–2020 m. Strateginių tikslų 5.2 punktas,
Vilniaus dailės akademijos 206 auditorijai suteiktas dailėtyrininko Jono Umbraso vardas,
vyriausioji mokslo darbuotoja dr. (hp) Rūta Janonienė pasiūlyta į tikruosius Lietuvos Mokslų
akademijos narius (menotyra). Taip pat nutarta uždaryti UNESCO kultūros vadybos ir kultūros
politikos katedros vykdomą Dizaino vadybos magistro studijų programą ir atnaujinti kultūros
vadybos ir kultūros politikos magistro studijų programą, įvedant dizaino vadybos specializaciją,
gautus Kauno fakulteto Vizualaus meno katedros darbuotojų dokumentus nutarta pateikti svarstyti
VDA senato Etikos komisijai ir kitame Senato posėdyje pateikti išvadas ir rekomendacijas.
Posėdžio metu Alantei Valtaitei-Gagač ir Julijai Fominai įteikti daktaro diplomai, išklausyta
informacija apie priėmimą į VDA 2015 m.

Senato narių elektroninio balsavimo būdu 2015-12-10 patvirtinti patikslinti Vilniaus dailės
akademijos Nidos meno kolonijos nuostatai.
Vertinant 2015 metų Senato darbą galima konstatuoti, kad posėdžių skaičius buvo
optimalus, jų dienotvarkė intensyvi, patvirtinta nemažai kelis metus rengtų svarbių Akademijos
veiklą reglamentuojančių dokumentų.
Visi 2015 m. Senato nutarimai pateikti Rektoriaus 2015 ataskaitos leidinyje 2 lentelėje prieduose, taip pat
patalpinti VDA tinklalapyje.

