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2020 metais, išskirtiniais savo iššūkiais ir apribojimais, įvyko septyni Senato posėdžiai: du 

iš jų įprastu, akivaizdiniu būdu, vienas – neakivaizdiniu ir keturi – akivaizdiniu nuotoliniu būdu.  

 

Esminiai 2020 m. Senato nutarimai ir svarstyti klausimai 

(Visų priimtų nutarimų išklotinė pateikta Senato ataskaitos pabaigoje)  

Sausio mėnesį Senate pritarta ir teikta VDA Tarybai tvirtinti atnaujinta VDA organizacinė 

valdymo struktūra, išsamiai pristatytas ir teiktas Tarybai tvirtinti 2020 m. VDA biudžetas. Taip pat 

buvo pristatytos studijų krypčių ir ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos ir 

studijų krypčių išorinio vertinimo planas. 

Vasario mėnesį Senate pritarta Vilniaus dailės akademijos pagal valstybės turto patikėjimo 

sutartį valdomo tam tikro nekilnojamojo turto objektų pardavimui ir gautų lėšų investavimui į 

studijų infrastruktūros modernizavimą VDA Kauno fakultete ir šio projekto teikimui tvirtinti 

Taryboje. Iškilmingo Senato posėdžio metu suteiktas VDA Garbės profesorės vardas lietuvių 

dailininkei grafikei, tapytojai monumentalistei, knygų iliustratorei Birutei Žilytei-Steponavičienei, o 

Garbės daktarės vardas – dailės istorikei, menotyros mokslų daktarei, rašytojai Kristinai 

Sabaliauskaitei. Po ceremonijos visa VDA bendruomenė ir svečiai galėjo klausytis daktarės 

Kristinos Sabaliauskaitės viešos paskaitos „Žodžių kalba, vaizdų kalba: dailės ir literatūros svarba 

šiandienos pasaulio kisme“, o VDA Senųjų rūmų Baltajame koridoriuje veikė pagerbtų kūrėjų 

parodos.  

Kovo mėnesį Senatui teiktas ir patvirtintas atnaujintas pagal dabar galiojantį Aukštojo 

mokslo ir studijų įstatymą Senato darbo reglamentas, kurio esminiai pokyčiai susiję su Senato 

sudarymo tvarka.  

Balandžio mėnesį Senate pritarta Vilniaus dailės akademijos metinės veiklos ataskaitos 

2019 teikimui tvirtinti Taryboje. 

Gegužės mėnesį Senate pavirtintas 2020–2021 mokslo metų studijų kalendorius, kurio 

esminis pokytis – auditorinių paskaitų pradžia visuose 4 VDA fakultetuose nustatyta rugsėjo 1-oji, 

rudens semestro studijų krypties dalykų peržiūrų pradžia – gruodžio 14 d., pabaiga – gruodžio 23 d. 

Vienbalsiai pritarta 2020–2022 m. VDA strateginio veiklos plano teikimui tvirtinti Taryboje. Šiame 

Senate pritarta VDA Keramikos kūrybinio centro panaikinimui su tikslu jo patalpose įrengti VDA 

studentų ir absolventų meno ir dizaino darbų krautuvę ir tokiu būdu skatinti studentų verslumą ir 

visuomenės susidomėjimą jaunaisiais menininkais. Dėl karantino ribojimų buvo priimtas savalaikis 



ir itin aktualus sprendimas – ji prieš pat Kalėdas startavo internete kaip „Meno ir dizaino e-

krautuvė“. 

Spalio mėnesį Senate pritarta naujų VDA Nidos meno kolonijos apgyvendinimo paslaugų 

ir įrangos/nuomos kainų teikimui tvirtinti Taryboje. VDA bendruomenei įkainiai išliko nepakitę. 

Šiame Senate buvo apžvelgta esama dėstytojų krūvių, etatų ir darbo užmokesčio koeficientų 

situacija bei pristatyti Aukštosios mokyklos išorinio vertinimo metodikos aspektai. Ši informacija 

itin aktuali rengiantis 2021 m. numatytam Akademijos instituciniam vertinimui. 

Gruodžio mėnesį Senate patvirtinti VDA Katedros nuostatai ir 2021 m. I pakopos ir 

Vientisųjų studijų, II pakopos, III pakopos ir Užsieniečių priėmimo į VDA taisyklės. 

2020 m. vykusiuose Senato posėdžiuose Akademijos dėstytojams buvo suteikti 

pedagoginiai docento ir profesoriaus vardai. Tęsiama tradicija Senate įteikti meno daktaro 

diplomus.  

Apibendrinant Senato darbą galima konstatuoti, kad nuotoliniu akivaizdiniu būdu 

vykstančiuose Senato posėdžiuose Senato narių dalyvavimas buvo skaitlingesnis nei įprastai, 

jaučiamas senatorių geranoriškumas ir iniciatyvumas vykdant  numatytus VDA strateginius tikslus. 

 

Senato 2020-01-08 Nr. S-2020-1 nutarimai  

Nutarimo Eil. Nr. Nutarimų turinys 

Nr. S-2020-1/1 Suteikti docento pedagoginius vardus (atestatus) Vilniaus fakulteto Dizaino katedros docentui 

Juozui Brundzai ir docentei Julijai Mazūrienei, Tekstilės meno ir dizaino katedros docentei 

Laurai Pavilonytei-Ežerskienei ir profesoriaus pedagoginį vardą (atestatą) Vilniaus fakulteto 

Tekstilės meno ir dizaino katedros profesorei Žydrutei Ridulytei. 

Nr. S-2020-1/2 Pritarti ir teikti VDA Tarybai tvirtinti Vilniaus dailės akademijos organizacinę valdymo 

struktūrą. 

Nr. S-2020-1/3 Pritarti dėl Vilniaus dailės akademijos mokslo metų faktinės pradžios rugsėjo 1 dieną visuose 

VDA fakultetuose. 

Nr. S-2020-1/4 Tvirtinti Senato darbo planą 2020 m. 

 

Senato 2020-02-19 Nr. S-2020-2 nutarimai  

Nutarimo Eil. Nr. Nutarimų turinys 

Nr. S-2020-2/5 Atsižvelgus į pateiktas pastabas pataisyti ir kitam Senato posėdžiui teikti tvirtinti VDA Senato 

darbo reglamentą. 

Nr. S-2020-2/6 Tvirtinti Kauno fakulteto I pakopos programos „4D Meno objektai“ (su stiklo, keramikos ir 

skulptūros specializacijomis) aprašą su priedais. 

Nr. S-2020-2/7 Tvirtinti Vilniaus fakulteto Paminklotvarkos katedros I pakopos Dailės ir interjero 

restauravimo studijų programos „Meninių baldų restauravimas“ ir „Metalo dirbinių 

restauravimas“ specializacijų Telšių fakultete aprašus su priedais. 

Nr. S-2020-2/8 1) suteikti profesoriaus pedagoginį vardą VF profesoriui Kęstučiui Vasiliūnui ir KF 

profesoriams Valmantui Gutauskui ir Rolandui Rimkūnui; 

2) suteikti docento pedagoginį vardą – VF docentams Ievai 

Paltanavičiūtei, Ievai Skauronei, Marijai Marcelionytei-Paliukei ir Matui Dūdai ir KF docentui 

Aurimui Švedui. 



Nr. S-2020-2/9 1) pritarti viešosios įstaigos Vilniaus dailės akademijos pagal valstybės turto patikėjimo 

sutartį valdomo nekilnojamojo turto, 

investuojamo didinant viešosios įstaigos Vilniaus dailės akademijos savininko kapitalą, sąrašui 

(Priedas) ir jame išvardintų objektų investavimo tikslui – Studijų infrastruktūros 

modernizavimui VDA Kauno fakultete. 

2) pritarti šio nutarimo 1 punkte nurodytame sąraše išvardintų objektų investavimui ir sąrašo 

teikimui VDA Tarybai tvirtinti. 

 
Senato 2020-03-25 Nr. S-2020-3 nutarimai 

Nutarimo Eil. Nr. Nutarimų turinys 

Nr. S-2020-3/10 Tvirtinti studentų atstovus Senate: Ievą Fridrikaitę (TF), Rugilę Bernadetą Matuzatę (VF) ir 

Godą Šimkutę (KF). 

Nr. S-2020-3/11 Tvirtinti VDA Senato darbo reglamentą. 

Nr. S-2020-3/12 Tvirtinti Klaipėdos fakulteto Interjero dizaino studijų programos specializaciją „Laivo interjero 

dizainas“. 

Nr. S-2020-3/13 Tvirtinti Klaipėdos fakulteto Grafinio dizaino studijų programos specializaciją „Multimedijų 

dizainas“. 

Nr. S-2020-3/14 Tvirtinti numatomą 2020 m. studijų vietų skaičių: 400 BA, 150 MA ir 10 doktorantūros. 

Nr. S-2020-3/15 Tvirtinti 2020 m. priėmimo taisykles į VDA I, II ir III pakopos studijas. 

 

Senato 2020-04-29 Nr. S-2020-4 nutarimas 

Nutarimo Eil. Nr. Nutarimo turinys 

Nr. S-2020-4/16 Pritarti Vilniaus dailės akademijos metinės veiklos ataskaitos 2019 teikimui tvirtinti ją VDA 

Taryboje 

 

Senato 2020-05-27 Nr. S-2020-5 nutarimai 

Nutarimo Eil. Nr. Nutarimo turinys 

Nr. S-2020-5/17 Tvirtinti 2020–2021 mokslo metų studijų kalendorių. 

Nr. S-2020-5/18 Tvirtinti 2020–2021 m. m. studijų planus ir atnaujintas priėmimo taisykles. 

Nr. S-2020-5/19 Pritarti 2020–2022 m. VDA strateginio veiklos plano teikimui tvirtinti VDA Tarybai. 

Nr. S-2020-5/20 Panaikinti Vilniaus dailės akademijos galeriją „ARgenTum“ nuo 2020 

m. birželio 30 d. 

Nr. S-2020-5/21 Panaikinti Vilniaus dailės akademijos Keramikos kūrybinį centrą nuo 2020 m. birželio 30 d. 

Nr. S-2020-5/22 Tvirtinti Konkursų Vilniaus dailės akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas eiti 

organizavimo ir jų atestavimo tvarkos aprašą su redakciniais pakeitimais. 

Nr. S-2020-5/23 Tvirtinti Dizaino krypties meno doktorantūros komiteto sudėtį: prof. dr. (hp) Aleksandra 

Aleksandravičiūtė, prof. dr. Adomas Butrimas, doc. dr. Lolita Jablonskienė, prof. Audrius 

Klimas, prof. Aušra Lisauskienė, dr. Jolita Liškevičienė, dr. Rūta Mickienė, prof. Jolanta 

Talaikytė, doc. Julijonas Urbonas. 

 

Senato 2020-10-28 Nr. S-2020-6 nutarimai  

Nutarimo Eil. Nr. Nutarimų turinys 

Nr. S-2020-6/24 Pritarti naujų VDA Nidos meno kolonijos apgyvendinimo paslaugų ir įrangos/nuomos kainų 

teikimui tvirtinti VDA Tarybai. 

Nr. S-2020-6/25 Suteikti pedagoginius profesoriaus vardus Telšių fakulteto dėstytojams Zitai Inčirauskienei, 

Romualdui Inčirauskui, Laimai Kėrienei ir Algirdui Žebrauskui ir pedagoginius docento vardus 

Telšių fakulteto dėstytojams Ramūnui Baniui, dr. Liepai Griciūtei- Šverebienei, Laimai 

Mikalauskienei, Mindaugui Šimkevičiui, Tomui Vaičaičiui, Remigijai Vaitkutei ir Beatai 

Zdramytei. 

 

Senato 2020-12-09 Nr. S-2020-7 nutarimai  

Nutarimo Eil. Nr. Nutarimų turinys 

Nr. S-2020-7/26 Tvirtinti naujus studentų atstovus Senate: Edviną Vygontą, Paulių Stainį ir Lauryną Vaitkų. 



Nr. S-2020-7/27 Tvirtinti Vilniaus dailės akademijos Senato darbo reglamento pataisas. 

Nr. S-2020-7/28 a) tvirtinti į Dailės krypties meno doktorantūros komiteto narių mokslininkų pozicijas prof. 

dr. Agnę Narušytę ir dr. Tojaną Račiūnaitę; 

b) atidėti menininkų kandidatūrų tvirtinimą iki Senato posėdžio 2021 

m. vasario mėnesį, aptarti atstovavimo Dailės krypties meno doktorantūros komitete principus 

ir iš naujo siūlyti menininkų kandidatus. 

Nr. S-2020-7/29 Tvirtinti 2021 m. I pakopos ir Vientisųjų studijų, II pakopos, III pakopos ir Užsieniečių 

priėmimo taisykles į VDA. 

Nr. S-2020-7/30 Suteikti pedagoginį docento vardą doc. Rūtai Būtėnaitei ir pedagoginius profesoriaus vardus 

prof. Giedrei Mickūnaitei ir prof. Algirdui Juozui Pilipavičiui. 

Nr. S-2020-7/31 a) tvirtinti Vilniaus dailės akademijos Katedros nuostatus; 

b) pripažinti netekusiais galios Vilniaus dailės akademijos Katedros vedėjo skyrimo tvarkos 

aprašą ir Vilniaus dailės akademijos Katedros vedėjo veiklos aprašą ir keisti juos į Katedros 

vedėjo pareigybės aprašymą, tvirtinamą Rektoriaus. 

Nr. S-2020-7/32 Keisti Paminklotvarkos katedros pavadinimą į Restauravimo katedra. 

Nr. S-2020-7/33 Keisti magistro studijų programos Taikomoji keramika pavadinimą į Keramika. 

 

 


