
Tarybos ataskaita 2015 

 

Vadovaudamasi VDA statuto 21 p. 15 papunkčiu Taryba rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir 

ją skelbia viešai Akademijos interneto svetainėje iki balandžio 1 dienos.  

2015 m. įvyko 4 Vilniaus dailės akademijos tarybos posėdžiai, kuriuose svarstyti VDA Senato 

deleguoti ir kiti svarbūs Akademijai klausimai. 

•Svarstytas ir tvirtintas VDA 2015 m. biudžetas, aptartos galimybės aktyviau įtraukti 

bendruomenę ir Akademijos padalinius į biudžeto formavimą, kas yra labai svarbu vieningos 

bendruomenės formavimui, organizacinės kultūros gerinimui, strateginių tikslų turėjimui. Sekančių metų 

biudžeto formavimui nutarta pakviesti dalyvauti fakultetų dekanus, pateikiant aktualius paklausimus, 

pastabas, pasiūlymus. Kartą per metus VDA taryba įpareigota nuvykti į fakultetus išklausyti kolektyvų 

nuomonę apie iškilusias problemas. 

•Išsamiai analizuota ir tvirtinta Vilniaus dailės akademijos 2014 m. veiklos ataskaita. 

•Svarstyta priėmimo į VDA studijų programas analizė ir siūlymai, kaip geriau organizuoti 

stojamųjų procesą VDA viduje. Parengtas ir išsiųstas argumentuotas raštas LR seimui ir LR švietimo ir 

mokslo ministerijai dėl priėmimo tvarkos į menų srities studijų programas. 

•Išsamiai kelių posėdžių metu svarstyti VDA Kauno dailės fakulteto Vizualaus meno katedros 

Tapybos studijos dėstytojų tarnybiniai raštai ir Tapybos studijos studentų kreipimasis dėl situacijos 

Kauno fakulteto Vizualaus meno katedroje, kurie padėjo geriau suprasti situaciją ir sprendimo kelius. 

Įsigilinus ir įvertinus situaciją rektorius buvo įpareigotas svarstyti struktūrinių pokyčių galimybę Kauno 

fakulteto Vizualaus meno katedroje. Buvo pritarta Kauno fakulteto Tarybos siūlomiems struktūriniams 

pokyčiams, įkuriant atskiras Tapybos ir Skulptūros katedras. Rektoriui buvo pavesta priimti sprendimą 

dėl platesnės restruktūrizacijos Kauno fakultete. 

•Aptartos visų VDA fakultetų Architektūros programų problemos (inicijuojant didesnio 

viešinimo ir reklamos galimybių poreikį per ryšių su VDA Komunikacijos skyriumi stiprinimą ir kt.), 

jungtinių programų su kitais universitetais kūrimas, skatinant VDA bendradarbiavimą nekonkurencingose 

studijų kryptyse ir kiti aktualūs Akademijai klausimai (padėka Adomui Raudžiui-Samogitui už indėlį ir 

rūpestį Akademijos veikla; patvirtintas užsienio studentams vienkartinio stojamojo negrąžinamo 100 Eur 

mokesčio įvedimas už dokumentų tvarkymą; nutarta nuo 2016-01-01 netaikyti 0,965 koeficiento ir kiti, 

kad ir ne tokie globalūs, bet ne mažiaus reikšmingi Akademijoje dirbantiems ir studijuojantiems 

konkretūs klausimai). 

 


