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Posėdyje –  
diskusijos apie 
būsimuosius 
inžinierius
Edita Jučiūtė

Lapkričio 4 d. vyko bendras Vilniaus Gedimino tech-
nikos universiteto (VGTU) ir Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos prezidiumo (LPK) posėdis. 

Posėdyje dalyvavę verslininkai, 
Švietimo ir mokslo ministerijos bei 
universiteto atstovai aptarė, kodėl 
būsimieji studentai vangiai renka-
si inžinerines studijas, o dip lomuoti 
inžinieriai ne visada pateisina vers-
lininkų lūkesčius. Posėdyje taip pat 
pasirašyta atnaujinta bendradarbia-
vimo tarp VGTU ir LPK sutartis.

„Technikos universitetas ir pra-
monininkų konfederacija yra būtent 
tos struktūros, kurios turėtų glau-
džiai bendradarbiauti ir diskutuo-
ti apie inžinerines studijas“, – sakė 
VGTU rektorius Alfonsas Daniūnas. 
Kaip teigė rektorius, studentai, pasi-
rinkę humanitarines studijas, dažnai 
nueina lengvesniu keliu. Kita prie-
žastis, kodėl inžinerinės studijos lie-
ka mažiau populiarios, – šiuo metu 
mokyklose įsivyravusi plati profilia-
vimo sistema, užkertanti kelią jau-
niems žmonėms pasirinkti inžine-
rines specialybes. „Mokyklose taip 
pat ne visada suvokiama matemati-

kos ir gamtos mokslų svarba. Geros 
šių mokslų žinios reikalingos ne vien 
technologijos, bet ir kitose srityse – 
medicinoje, teisėje. Lietuvoje, kaip 
ir daugelyje šalių, gali būti privalo-
mi du egzaminai. Lietuvoje tai būtų 
lietuvių kalbos ir matematikos, o kiti 
galėtų būti pasirinktinai. Tuomet at-
statytume tą pusiausvyrą jauniems 
žmonėms ruošiantis gyvenimui.“

„Didžiausias mūsų, pramoninin-
kų, lūkestis – pelnas. Kitų lūkesčių 
mes neturime. Atrodo, kad nesirūpi-
name žmonėmis, bet pelnas – yra 
papildomi mokesčiai į mūsų biu-
džetą, geresnis mūsų visų gyveni-
mas, – apie pramonės ir verslo lū-
kesčius aukštojo mokslo ir švietimo 
reformos kontekste pasakojo LPK 
viceprezidentas prof. habil. dr. Vla-
das Algirdas Bumelis. – Svarbu, kad 
universitetuose ruošiami specia-
listai turėtų ne tik teorinių, bet ir 
praktinių žinių pagrindus. Švietimo 
ir mokslo ministerija galėtų skatin-

ti verslininkus, kad šie aktyviau pri-
imtų studentus į praktikas. Turi būti 
sukurtas praktikos „krepšelis“, ku-
rio pinigai būtų nukreipti į įmones, 
kurios padėtų įgyti praktikos.“

Profesorius taip pat pritarė min-
čiai, kad ydinga situacija praside-
da jau mokyklose, kur profiliavimas 
pradedamas per anksti, mokslo 
moduliai pasirenkami atsitiktinai ir 
dešimtokai priversti spręsti Lietuvos 
pramonės ateitį. 

„Universitetuose trūksta balan-
so tarp fundamentaliųjų ir taikomųjų 
mokslų. Optimaliausia valstybės re-
miamų mokslų politika būtų tokia – 
finansuoti 20 proc. fundamentinių ir 
80 proc. taikomųjų tyrimų“, – apie 
universitetų situaciją sakė prof. habil. 
dr. Vladas Algirdas Bumelis. Profeso-
rius tyrėjams siūlė pirmiausia gauti 
patentą, o tik vėliau rašyti straipsnį: 
„Patentas generuoja technologijas, 
technologijos generuoja produktus, 
produktai generuoja pinigus.“

AGAI lankėsi  
kosmonautas  
A. Jelisejevas 

Varžėsi tiltų  
iš makaronų  
kūrėjai 

Lapkričio 27 d. Vil-
niaus Gedimino tech-

nikos universitete Tiltų ir 
specialiųjų statinių katedros 
doktorantų iniciatyva buvo 
surengtas pirmasis Lietuvo-
je oficialus tiltų iš makaronų 
čempionatas. Renginyje da-
lyvavo 5 komandos iš VGTU 
Statybos fakulteto ir visi 
žiūrovai iš anksto spėdami, 
kokį svorį atlaikys jaunųjų 
kūrėjų tiltai.

Tiltų kūrėjų sėkmę ir jų 
darbų patvarumą labiausiai 
lėmė pasirinktos medžiagos, 
tilto konstrukcija ir kruopš-
tumas.

Tarptautinėje kosmo-
nautikos konferenci-

joje „Kosmoso ekonomika 
daugiapoliame pasaulyje“ 
(Space Economy in the 
Multipolar World’2012, 
SEMWO), vykusioje lapkričio 
28–29 d., dalyvavęs rusų 
kosmonautas Aleksejus 
Jelisejevas (Kuraitis) lankėsi 
VGTU Antano Gustaičio avia-
cijos institute ir papasakojo 
apie unikalią savo patirtį.

„Man teko būti darbų, 
kurie padėjo kosminės 
erdvės įsisavinimo pamatus, 
liudininku ir dalyviu, – susi-
tikime su AGAI studentais ir 

darbuotojais kalbėjo 78-erių 
metų A. Jelisejevas. – Pa-
tyriau ne tik euforiją, kai 
pirmąkart pamačiau Žemę 
iš kosmoso aukštybių, bet ir 
milžinišką atsakomybę, kai 
Kosminių skrydžių valdymo 
centre, būnant Žemėje, rei-
kėjo padaryti tinkamiausius 
sprendimus. Menka klaida 
ar dvejonė tuomet galėjo 
reikšti katastrofą.“

A. Jelisejevas į kosmosą 
skrido 3 kartus. Tai vienas 
labiausiai patyrusių kos-
minių laivų konstruktorių, 
daugelio kosminių skrydžių 
vadovas. 

Prof. habil. dr. Vladas Algirdas Bumelis Atnaujintą bendradarbiavimo sutartį pasirašė LPK prezidentas Robertas Dargis ir VGTU rektorius Alfonsas Daniūnas
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Kaip mokslo žinias paversti verslu? 
Ar verta gaminti naujus produktus, 
kai rinka viskuo persotinta? Kokias 
paslaugas teikti? VGTU Verslo vady-
bos fakulteto studentai verslo foru-
muose ir verslumo renginiuose gali 
užduoti įvairiausius klausimus...

„Doing Business in“ skirtas ne 
tik studentams

Vienas sėkmingiausių Verslo va-
dybos fakulteto (VVF) verslumą ska-
tinančių projektų yra prieš trejus me-
tus startavęs „Doing Business in“. 
Lapkričio 8 d. jis ir vėl sukvietė besi-
dominčius verslu į jau aštuntąjį vers-
lumo forumą – diskutuota su vers-
lininku Daumantu Mikučioniu, sa-
vaitraščio „15min“ steigėju, „Coffee 
Inn“ kavinių tinklo akcininku. 

„Pirmuosiuose „Doing Business 
in“ susitikimuose dalyvavo ne vie-
nerius metus užsienyje dirbę versli-
ninkai. Jie dalijosi patirtimi, pasako-
jo apie verslo subtilybes užsienyje, 
rinkos savitumą“, – paklausta apie 
verslo forumų idėją pasakojo VVF de-
kanė doc. dr. Jelena Stankevičienė.

Dekanės nuomone, „Doing Bu-
siness in“ nuo pat pradžių buvo 
naudingas ne tik studentams, bet 
ir dėstytojams, o pastaruoju metu 
ir būsimą specialybę besirenkan-
tiems moksleiviams. Atvykę į vers-
lumo forumą dalyviai sužino apie 
verslo aplinką Lietuvoje ir svetur, 
apie finansų rinkas, nevienodas ša-
lių verslo tradicijas, žmonių menta-
litetą, visi gali laisvai diskutuoti su 
kitais forumo dalyviais ir lektoriais – 
verslo atstovais. 

Paklausta apie įsimintiniausią 
„Doing Business in“, Jelena Stan-
kevičienė prisiminė: „Mane domina 

valiutų rinkos, finansai, todėl įsimi-
nė „Doing Business in Forex Mar-
ket“, taip pat „Doing Business in 
Norway“ su Lina Maroščikiene, kuri 
prieš 11 metų VGTU įgijo magistro 
diplomą, o dabar yra užsienio ka-
pitalo įmonės UAB „Mirror Support 
Services“ vykdomoji direktorė. Taip 
pat vyko įdomūs susitikimai apie 
verslo galimybes Kinijoje, Turkijo-
je, Tailande.“ Pašnekovės nuomo-
ne, studentams pabendravus su 
įmonių atstovais, išgirdus, kad ir jie 
studijavo mūsų universitete, gerokai 
sustip rėja motyvacija mokytis. 

Universitete labai svarbu išlaiky-
ti darnią pusiausvyrą tarp mokslo, 
inovacijų ir verslo. To siekiama įgy-
vendinant įvairius verslumą skati-
nančius projektus, taip pat fakul-
tete puoselėjami geri santykiai su 
socialiniais partneriais, kuriais daž-
nai tampa VGTU absolventai. Be jau 
minėtos L. Maroščikienės, studen-
tai noriai dalyvavo VVF absolven-
to dr. Dariaus Gudačiausko, akci-
nės bendrovės TEO LT Pardavimo ir 
klien tų aptarnavimo tarnybos vado-
vo ir generalinio direktoriaus pava-
duotojo, paskaitose. Kitas įsimin-
tinas susitikimas vyko praėjusį pa-
vasarį su tuometiniu LR Seimo na-
riu, o dabar – Ministru Pirmininku, 
dr. Algirdu Butkevičiumi, kuris taip 
pat yra VGTU VVF absolventas.

Vien teorinių paskaitų 
nepakanka

„Fakultete labai vertiname ir puo-
selėjame studentišką iniciatyvą. 
Būtent fakulteto Studentų atstovy-
bė pasiūlė, kad šiais mokslo metais 
„Doing Businness in“ turi atspindėti 
pagrindines vadybos funkcijas: pla-

navimą, organizavimą, valdymą ir 
kontrolę, tad variantą „nuo – iki“, tai 
yra nuo verslo idėjos iki verslo įgy-
vendinimo, pasirinko patys studen-
tai“, – apie Studentų atstovybę šiltai 
atsiliepė doc. dr. J. Stankevičienė.

Ekonomikos inžinerijos pirma-
kursis Andrius Kaupys sako, kad 
studentams, kaip potencialiems bū-
simiems verslininkams, informacija 
bei pavyzdžiai apie verslo koncepciją 
nuo idėjos gimimo iki pelningo vers-
lo yra labai naudingi, juolab tiems 
studentams, kurių studijų programa 
glaudžiai susijusi su verslo valdymu. 
Jo nuomone, „Doing Business in“ ga-
lima išgirsti vertingų istorijų apie sėk-
mingą verslo sukūrimą, iš jų galima 
pasisemti idėjų apmąstymams.

„Tikiuosi visiškai suprasti, kaip 
vyksta idėjos realizavimo procesas, 
ir gauti informacijos, kurią „išfiltra-
vęs“ panaudočiau ateityje kurda-
mas savo įmonę“, – ambicingais 
planais dalijosi pirmakursis.

„Būtų įdomu susitikti su „Micro-
soft“ korporacijos įkūrėju Bilu Geit-
su. Jo sėkmės istorija man įdomiau-
sia“, – paklaustas, kokį verslo „ryklį“ 
pasikviestų į svečius, nesikuklino 
A. Kaupys. Tačiau pridūrė: „Bet ma-
nau, kad ir smulkesnės verslo „žuve-
lės“ papasakotų įdomių, nors ir ne 
tokių pompastiškų sėkmės istorijų. 
Kiekviena patirtis yra naudinga.“

„Renkuosi verslą“: ar tik 
žaidimas?

Į „Doing Business in“ renginius 
atvyksta ir moksleivių. Universitete 
jau ne kartą lankėsi Vilniaus Vasili-
jaus Kačalovo gimnazijos pedagogai 
ir moksleiviai. Ketvirti metai ši gim-
nazija bendradarbiauja su Verslo 

Studijas ir verslą suartins partnerių dialogas
Aurelija Staskevičienė

vadybos fakultetu. Iš pradžių univer-
sitete moksleiviai lankydavosi kaip 
respublikinio konkurso „Renkuosi 
verslą“ dalyviai, užsukdavo ir į Atvirų 
durų renginius.

Po susitikimo su verslininku 
D. Mikučioniu keli moksleiviai pa-
rašė redakcijai laišką el. paštu: 
„Verslo vadybos fakulteto studentai 
viską pristatė labai kūrybingai. Jie 
išsamiai papasakojo apie „Coffee 
Inn“ ir laikraščio ryšį. Mums buvo 
įdomu.“ 

Moksleivius į susitikimą atlydėjo 
ekonomikos ir verslumo bei karjeros 
planavimo mokytoja Jelena Kustova. 
Pasidomėjus, ką naujo ji išgirdo susi-
tikime su verslininku D. Mikučioniu, 
mokytoja nurodė: „Savotiškai nu-
skambėjo verslininko nuomonė, kad 
nebūtina turėti magistro diplomą, 
norint užimti aukštas pareigas, sie-
kiant gerai apmokamo darbo. Pats 
verslininkas D. Mikučionis prisipaži-
no, jog studijų kol kas nebaigė…“

Be dalyvavimo verslumo foru-
muose, mokytoja dar rengia moks-
leivius Verslo vadybos fakulteto jau 
ketvirtus metus iš eilės organizuoja-
mam konkursui „Renkuosi verslą“. 
Šis moksleivių verslumo konkursas 
organizuojamas etapais – registra-
cija ir atranka vyksta 2 kartus per 
mokslo metus. Spalio mėnesį įvyko 
pirmasis etapas, o kitas planuoja-
mas ateinančių metų kovą. Konkur-
se varžosi 10–12 klasių mokslei-
viai, o geriausiai pasirodę verslo 
simuliacijoje vasarą yra kviečiami į 
2 dienų verslumo stovyklą. Šios sto-
vyklos programa parengiama kartu 
su verslo įmonių atstovais, ten jau-
nimas atlieka įvairias verslo užduo-
tis, diskutuoja ir džiaugiasi naujo-
mis pažintimis. 

Verslumo centras skatins 
aktyvesnį domėjimąsi verslu

Verslo vadybos fakulteto rengi-
nius koordinuoja Verslumo centras. 

„Verslumo centro misiją supran-
tame kaip bendruomeniškumo stip-
rinimą, organizuojant įvairaus pobū-
džio verslo renginius, vykdant įvai-
rius verslumo projektus, – aiškino 
doc. dr. J. Stankevičienė. – Norime 
paskatinti dėstytojų ir studentų kū-
rybiškumą, rengti daugiau tarptau-
tiškumą skatinančių renginių. Ir kad 
šie renginiai būtų svarbūs ne vien 
mums, dirbantiems universitete, bet 
visiems besidomintiems verslu, va-
dyba, ekonomika.“

Centro planuose – rengti moky-
mus, teikti konsultacijas verslumo 
žinių ir gebėjimų ugdymo srityse. Bus 
siekiama sudaryti sąlygas studen-
tams ir dėstytojams parengti prakti-
nius darbus, verslo planus, komandi-
nio darbo ar panašias užduotis. Cent-
ras rūpinsis studentų praktikomis, 
leidyba, vykdys kitus studijų ir verslo 
partnerystę skatinančius projektus.

VVF absolventai gavo karjeros 
pasus

Praėjusį pavasarį VVF absolventai 
kartu su diplomais gavo karjeros pa-
sus, juose atsispindėjo studentų ak-
tyvumas: kokiuose verslo renginiuo-
se dalyvavo, kuo prisidėjo juos orga-
nizuojant. „Karjeros pasų idėją įgy-
vendiname kartu su VGTU Karjeros 
direkcija. Fiksavome dalyvavusius 
daugiau kaip 4-iose veiklose, – apie 
naujovę kalbėjo doc. dr. J. Stanke-
vičienė. – Pateikus pasą darbdavys 
matys, kad studijų metais studentas 
buvo iniciatyvus.“

„Doing Business in“ renginys kvietė pabendrauti su sėkmingu verslininku 
Daumantu Mikučioniu

Dekanė doc. dr. J. Stankevičienė: „Verslumo forumai naudingi visiems“ VGTU vykstantis konkursas „Renkuosi verslą“  V. Kačalovo gimnazijos moksleiviams yra daugiau nei žaidimas...
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Prieš gerą dešimtmetį profesorius 
atsisakė pelningos darbo sutarties 
Ilinojaus universitete, prestižiškiau-
siame JAV statybos fakultete. Vėliau 
atmetė ir ilgalaikio darbo pasiūlymus 
iš Singapūro ir Didžiosios Britanijos 
universitetų. „Nuolat dirbti užsieny-
je, kad ir gaunant daug didesnį atly-
gį, – ne man. Gyventi svetimoje šaly-
je – tai tarsi gyventi be meilės. Daug 
didesnis iššūkis tai, ko važiuojame į 
užsienį, kurti ir pasiekti patiems čia, 
Lietuvoje“, – tvirtina prof. Gintaris 
Kaklauskas, neseniai Amerikos sta-
tybos inžinierių sąjungos nominuo-
tas geriausio 2011 metų straipsnio 
apdovanojimui.

Neseniai tapote Lietuvos moks-
lų akademijos tikruoju nariu. 
Kokius visuomeninius tikslus 
svajojate pasiekti būdamas tik
ruoju LMA nariu? 

Pirmiausia norėčiau pasakyti, kad 
mokslinė kūryba ir viešumas bei vi-
suomeniškumas tam tikra prasme – 
antagonizmai. Tam, kad moksli-
ninkas sukurtų kažką naujo, turi 
nemažai laiko būti su savimi, savo 
kūrybiniuose ieškojimuose. Veikla, 
atitraukianti nuo pagrindinių siekių, 
atima daug laiko ir blaško. Daugu-
ma mokslininkų yra intravertai, tuo 
tarpu aktyviai visuomeninei veiklai 
labiau tinkami ekstravertai. Aš turbūt 
priklausau intravertų grupei, bet su-
prantu, kad mokslininkui privalu būti 
socialiai atsakingam. Todėl sąmonin-
gai siekiu tokiu būti. Tai sieju ir deri-
nu su savo moksline tiriamąja veikla. 

Svarbiausias mano tikslas – popu-
liarinti Lietuvą, Lietuvos mokslą ir stu-
dijas. Daugelį metų bendradarbiauju 
ir atlieku bendrus tyrimus su garsiais 
mokslininkais iš visų žemynų. Jau-
čiuosi esąs ir Lietuvos ambasadorius, 
kai per užsienio kolegas ir per tarp-
tautinių organizacijų veiklą populiari-
nu Lietuvą, joje kuriamą mokslą ir Vil-
niaus Gedimino techni kos universite-
tą, kurio patriotas ir esu.

Geriausia priemonė Lietuvos ir 
mūsų universiteto populiarinimui 
yra mokslinių publikacijų skelbimas 
žinomiausiuose pasaulio žurnaluo-
se. Prieš pusmetį su manimi susi-
siekė Amerikoje gimęs lietuvių kil-
mės statybos inžinerijos profesorius 
Edmundas Saliklis iš Kalifornijos 
valstybinio technikos universiteto. 
Nors anksčiau nebuvome pažįsta-
mi, jis parašė man, kad pasveikintų 
su Amerikos statybos inžinierių są-
jungos leidžiamame žurnale publi-
kuotu straipsniu. Jis džiaugėsi, kad 
lietuvių straipsnis išspausdintas 
prestižiškiausiame pasaulyje sta-
tybos konstrukcijų srities žurnale, 
į kurį ir patiems Amerikos profeso-
riams labai sunku patekti. Pažinties 
su prof. E. Salikliu rezultatas – rug-
sėjo mėnesį mūsų magistrantams 
skaitytas paskaitų ciklas, o kitų 
metų birželio mėnesį laukiama 10 
studentų grupės iš Kalifornijos vals-
tybinio technikos universiteto vasa-
ros kursams VGTU. 

Prof. Gintaris Kaklauskas: 
„Mūsų mokslininkai – Lietuvos 
ambasadoriai užsienyje“
Edita Jučiūtė 

„Gyventi ir dirbti reikia aistringai“, – sako tikrasis Lietuvos mokslų akademijos 
narys, Tiltų ir specialiųjų statinių katedros vedėjas prof. Gintaris Kaklauskas, 
kažkada sąmoningai pasirinkęs mokslininko darbą Lietuvoje.

Apie mūsų atliekamus mokslinius 
tyrimus ir siūlomas studijas su savo 
kolegomis ir doktorantais supažin-
diname Lietuvos projektuotojus bei 
gamybinių organizacijų atstovus. Di-
delį dėmesį skiriame ir toliau skirsi-
me Lietuvos mokiniams, bakalauran-
tams ir magistrantams organizuo-
dami viešas paskaitas mokyklose ir 
universitete, ekskursijas ir konkur-
sus laboratorijose. Ir toliau skatinsiu 
savo doktorantus aktyviai dalyvauti 
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjun-
gos veiklose, vasaros programose. 
Sieksiu aktyviau plėtoti bendradar-
biavimą su Lietuvos verslo įmonė-
mis, jas įtraukdamas į mokslinius ty-
rimus. Tai leis mūsų žinias transfor-
muoti į inovatyvius produktus ir kurti 
aukštos kvalifikacijos reikalausian-
čias darbo vietas, kurių stygius šiuo 
metu yra viena pagrindinių jaunų 
žmonių emigracijos priežasčių.

Ugdote jaunus mokslininkus. 
Ar Jūs pats asmeniškai susidu-
riate su emigruojančiais ar sva-
jojančiais emigruoti studentais?

Be abejonės. Išvykstančiųjų stu-
dijuoti į užsienį ypač padaugėjo pra-
sidėjus pastarajai švietimo reformai. 
Kalbant apie pokyčių poreikį, buvo 
nuolat keliamas ir Lietuvos aukštojo 
mokslo kokybės klausimas. Panašu, 
kad akcentai buvo ne visai tinkamai 
sudėlioti. Studentai staiga pradėjo 
kalbėti, kad studijų lygis Lietuvoje yra 
nepakankamas ir jie svajoja magis-
tro laipsnį įgyti užsienyje... Beje, tais 
pačiais metais anglų kalba studijavę 
studentai buvo išskirtinai silpni. Tie-
są pasakius, vėliau norinčiųjų vykti 
studijuoti į užsienį skaičius sumažė-
jo. Yra ir grįžtančiųjų, kurių lūkesčiai 
nepasiteisino. Taip, labai naudinga 
pasisemti žinių, pažinti kitų šalių kul-
tūrą, mentalitetą. Man pačiam ne 
kartą siūlė nuolatinį darbą prestiži-
niuose užsienio universitetuose, bet 
visada atsisakydavau. Nors nemažai 
laiko praleidau užsienio stažuotėse, 
tvirtai žinojau, kad grįšiu į Lietuvą.

Kaip, Jūsų nuomone, galima 
pritraukti jaunus žmones, tyrėjus 
dirbti čia, Lietuvoje, o ne ieškoti 
karjeros galimybių užsienyje? 

Esu įsitikinęs, kad svarbiausia 
mokslo varomoji jėga yra motyvuo-
tas, pasaulyje žinomas mokslinin-
kas, gebantis kurti konkurencingą 
mokslo produkciją ir kaip magnetas 
pritraukiantis gabius jaunus žmo-
nes – būsimus tyrėjus. Tik turintis 
aiškią viziją, degantis aistra lyderis 
gali uždegti savo komandos narius 
ir sutelkti bendram tikslui. Vienas 
svarbiausių mano siekių – išugdy-
ti mokslininkus, kurie būtų žinomi 
tarptautiniame lygmenyje. Juk mūsų 
mokslininkai – Lietuvos ambasado-
riai užsienyje. Labai svarbu suda-
ryti jiems sąlygas augti, atskleisti 
ir panaudoti jų stipriausius gebėji-
mus. Tikiu, kad mūsų tyrimo grupė, 
kurianti betoninių ir kompozitinių 
konstrukcijų deformacijų ir pleišė-

tumo fizikinius modelius, bus viena 
stipriausių pasaulyje.

Savo asmenybe kuriate naują, 
šiuolaikiško mokslininko, akade-
miko įvaizdį. Kaip gebate sude-
rinti mokslą, kūrybą, pedagoginį 
darbą, vadovavimą katedrai? 

Konfucijus sakė: „Pasirink mėgs-
tamą darbą ir tau gyvenime nė vie-
nos dienos nereikės dirbti.“ Tikrai 
pritariu šiai nuostatai. Man pasise-
kė – aš atradau savo pašaukimą. 
Tikrai žinau, kad man nepatiktų nei 
darbas statybos aikštelėje, nei pro-
jektavimo biure. Man artimiausia 
naujų dalykų paieška ir tai darau 
labai aistringai. Kartais mokslinės 
paieškos taip įtraukia, kad pamirš-
tu viską. Tai ir įkvepia, ir labai alina. 
Ne kartą buvau labai išsekęs. Efek-
tyviai protinei veiklai reikia ir geros 
fizinės formos. Todėl labai daug dė-
mesio skiriu sportui ar tiesiog judė-
jimui. Tai yra mano kasdienė ir labai 
svarbi gyvenimo dalis, sakyčiau, ne-
atsiejama darbo dalis. Tik taip galiu 
atlaikyti didelius protinio darbo krū-
vius ir jaustis energingas, kupinas 
jėgų ir mylintis gyvenimą.

Kalbant apie kūrybą, jai būtina 
laisvė. Man netinka biuro darbo reži-
mas – darbas nuo 8 iki 17 val. Moks-
linę problemą galiu spręsti bet kur ir 
bet kada, dažniausiai dirbu ir savait-
galiais. Dirbti katedroje nėra sudė-
tinga, nes tą darome visi kartu – ir 
kolegos dėstytojai, ir doktorantai, ir 
reikalų tvarkytojos. Manau, kad svar-
biausia savo kolegas motyvuoti ir 
įkvėpti, sutelkti bendriems darbams. 
Mūsų komandoje kaip bičių avilyje – 
kiekvienas neša po kruopelę ir kiek-
vienas yra labai svarbus mūsų gru-
pės narys, nepriklausomai nei nuo 
amžiaus, nei nuo regalijų. 

Jūsų vadovaujamos katedros 
doktorantai jau ne pirmus  metus 
rengia tiltų statymo varžybas. Ar 
tokiais renginiais siekiate pri-
traukti daugiau būsimųjų inžinie-
rių, ar tiesiog bandote sulaužyti 
statybos inžinerijos mitus?

Tiesiog stengiamės eiti koją ko-
jon su sparčiai besikeičiančiu pa-
sauliu. Konkuruoja universitetai bei 
programos. Studijos nebeįsivaizduo-
jamos be joms reklamuoti skirtų rin-
kodaros priemonių. Labai pasikeitė 
ir jauni žmonės – kad juos pritrauk-
tume, nebeužtenka pateikti sausai 
aprašytą programą, juos reikia su-
dominti gyvu pavyzdžiu, atskleis-
ti „romantinę“ inžinerijos pusę. 
Labai džiaugiuosi savo doktorantų  
inicia tyvomis: tai ir makaronų tiltų 
konkursai, ir paskaitos, skaitomos 
bend rojo lavinimo mokyklose. Man 
belieka tik šias iniciatyvas palaikyti.

Mokslininkai dažnai nemėgs-
ta kolektyvinio darbo. Kaip Jums 
pavyko suburti jaunus žmones 
dirbti kartu? 

Mano receptas yra paprastas: rei-
kia pačiam tikėti idėja, mokėti ja už-

degti jaunus žmones, tikėti jais bei 
suteikti laisvę veikti. Nereikia „susi-
reikšminti“, reikia mokėti deleguoti 
užduotis kitiems. Iš patirties galiu pa-
sakyti: kuo daugiau suteiki atsakomy-
bės, tuo daugiau tai motyvuoja jauną 
tyrėją, tuo geresni yra ir rezultatai.

Pasigirsta nuomonių, kad 
daugelyje technikos mokslų sri-
čių trūksta technologinių ino-
vacijų, o toms inovacijoms kurti 
trūksta pinigų. Ar išties, Jūsų 
nuomone, egzistuoja šis užbur-
tas ratas? 

Nesu iš tų mokslininkų, kurie 
nuolat skundžiasi. Manau, kad daug 
kas priklauso nuo mūsų pačių ak-
tyvumo. Kartu su savo tyrėjų grupe 
nuolat rengiame ir dalyvaujame Eu-
ropos Sąjungos ir Lietuvos finansuo-
jamuose moksliniuose projektuo-
se. Galimybių gauti finansavimą yra, 
reikia tik noro ir pastangų. Vis dėlto, 
manau, kad moksliniai tyrimai Lie-
tuvoje yra menkai remiami verslo. 

Šiandieniam mokslui taiko-
mas naujas kokybės kriterijus – 
komercializacija. Ar bandymas 
mokslą paversti komercija visa-
da yra geras? Ar nesusiduriate 
su šia dilema? 

Kad inovacijos būtų sukurtos ir 
komercializuotos, būtini fundamen-
tiniai tyrimai. Tai natūralus mokslo 
evoliucijos ir visuomenės pažan-
gos procesas. Iki šiol daugiausia 
dėmesio skyriau fundamentiniams 
tyrimams, bet universitetui įsigijus 
naujos įrangos, daugiau dėmesio 
skirsime taikomiesiems tyrimams ir 
bendradarbiavimui su Lietuvos bei 
užsienio verslo įmonėmis. 

Kokių mokslų plėtra turime 
didžiuotis, kokias mokslo sritis 
turime stiprinti, daugiau popu-
liarinti ar daugiau finansuoti? 

Pradėsiu nuo analogijos su sporto 
šakomis. Be jokios abejonės, futbo-

las – pasaulyje populiariausia sporto 
šaka. Nepaisant to, lietuviai yra „iš-
protėję“ dėl krepšinio. Taip yra todėl, 
kad Lietuva turi gražias krepšinio 
tradicijas ir yra pasiekusi nemažų lai-
mėjimų. Todėl ir visas dėmesys, taip 
pat ir finansine prasme, skiriamas 
krepšiniui. Lietuva yra nedidelė šalis 
ir negali būti stipri visose srityse. Tai 
taikytina ir mokslui. Atskirose mokslo 
srityse yra tyrėjų grupės, kurios geba 
kurti konkurencingą aukščiausio pa-
saulinio lygmens mokslinę produk-
ciją. Todėl, manau, kad racionaliau-
sia strategija – konkursinis mokslo 
finansavimas.

Lietuvos mokslo ateities 
klausimu esate daugiau pesi-
mistas ar optimistas?

Esu didelis optimistas. Mūsų pa-
grindinis turtas – aukštos kvalifi-
kacijos darbuotojai, mokslininkai, 
žmogiškasis kapitalas. Lietuvos 
moksleiviai laimi tarptautines olim-
piadas, mūsų studentai dalyvauja 
pasaulyje garsiuose konkursuose. 
Vertindamas jaunuolius, su kuriais 
bendrauju, galiu teigti, kad turime 
daug talentingų, aistringų, darbščių 
jaunų žmonių. Lyginant su vyresnią-
ja karta, jie turi vieną didelį privalu-
mą – neturi homo sovieticus komp-
leksų. Sovietinis režimas niveliavo 
žmones per primetamas vertybes, 
draudimą laisvai reikšti mintis bei 
peržengti ribas, kurias nubrėždavo 
partija. Žmogui diegiamas nepasi-
tikėjimo savimi ir baimės jausmas 
labiausiai slopina kūrybiškumą. Da-
bar viskas kitaip – mūsų jaunimas 
gyvena laisvoje demokratinėje šaly-
je, turi galimybę įgyti geriausią išsi-
lavinimą bei tarptautinės studijų bei 
profesinės praktikos patirties, turi 
galimybę tapti konkurencingi pasau-
lyje. Taigi, įvertinus tai, kad Lietuva 
be žmogiškųjų išteklių kitų resursų 
beveik neturi, manau, jog ateityje 
bus plėtojami moksliniai tyrimai ir 
technologinės inovacijos.

Prof. Gintaris Kaklauskas įsitikinęs, kad gyventi svetimoje šalyje – tai tarsi 
gyventi be meilės, daug didesnis iššūkis tai, ko važiuojame į užsienį, kurti ir 
pasiekti patiems čia, Lietuvoje
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Universitete vyko jau antrus metus 
Priėmimo komisijos organizuoja-
mas seminaras mokytojams „Mo-
komųjų dalykų tęstinumas VGTU“, 
kuriame dalyvavo 72 matemati-
kos, fizikos, chemijos, informacinių 
technologijų, ekonomikos mokyto-
jai ne tik iš Vilniaus miesto, bet ir iš 
įvairių Lietuvos rajonų mokyklų bei 
gimnazijų. 

Susirinkusius pedagogus pa-
sveikino ir trumpai renginio tikslą 
pristatė Vilniaus Gedimino techni-
kos universiteto studijų prorektorius 
prof. dr. R. Kliukas. Apie informa-
cinių technologijų svarbą ir nau-
dą kalbėjo Fundamentinių mokslų 
fakulteto dekanas prof. R. Belevi-

Į seminarą – mokytojai iš visos Lietuvos
Viktorija Čeikutė

čius. Priėmimo komisijos sekretorė 
V. Bernotienė supažindino moky-
tojus su bakalauro studijų progra-
momis, priėmimo sąlygomis, pa-
pasakojo apie studijas  Vilniaus 
Gedimino technikos universitete ir 
absolventų perspektyvas, pateikė 
statistinius duomenis apie 2012 
metų priėmimą į VGTU ir kitus Lietu-
vos universitetus.

Vėliau mokytojams buvo sureng-
tos ekskursijos po laboratorijas 
bei auditorijas. Medžiagų atsparu-
mo laboratoriją pristatė docentas 
J. Tretjakovas. Su fizikos laborato-
rijomis bei jose pirmakursių atlie-
kamais laboratoriniais darbais su-
pažindino Fizikos katedros vedė-

jas prof. dr. A. Jukna. Žvalgantis po 
chemijos laboratorijas su mokyto-
jais bendravo docentės E. Zalieckie-
nė ir G. Gedminienė bei bioinžineri-
jos studijų programos ketvirto kurso 
studentai.

Apie informacines technologijas 
bei verslo ir ekonomikos pagrin-
dus, be kurių neapsieina nė viena 
socialinių, fizinių bei technologinių 
sričių studijų programa, kalbėjo In-
formacinių sistemų katedros vedė-
jas dr. D. Mažeika ir Socialinės eko-
nomikos ir vadybos katedros do-
centė V. Peleckienė bei kiti darbuo-
tojai. Inžinerinės grafikos kated ros 
docentas A. Sokas svečiams pasa-
kojo apie inžinerinės grafikos (brai-

žybos) studijas, kurios yra būtinos 
būsimiesiems inžinieriams.

Aplinkos inžinerijos fakultete mo-
kytojai pamatė ir išgirdo, ką, kur ir 
kaip studijuoja pasirinkusieji geode-
zijos ir pastatų energetikos studijų 
programas. 

Taip pat Pastatų energetikos ka-
tedros vedėjas prof. V. Martinaitis 
bei Geodezijos ir kadastro katedros 
vedėjas doc. dr. Č. Aksamitauskas 
papasakojo apie tai, kur ir ką dirba 
šios katedros absolventai, apie jų 
poreikį tiek Lietuvoje, tiek visoje Eu-
ropoje bei karjeros galimybes, atsa-
kė į mokytojų klausimus. 

Su matematikos subtilybėmis bei 
su kokiomis problemomis susidu-

ria studentai, ypač pirmaisiais stu-
dijų metais, supažindino Matema-
tinės statistikos katedros vedėjas 
doc. dr. K. Pad velskis.

Vėliau vyko diskusijos, kurių 
metu paaiškėjo, kad tokie pažin-
tiniai seminarai mokytojams yra 
reikalingi, siekiant, kad jaunimas 
rinktųsi studijuoti aukštuosius tech-
nikos mokslus, nes viso to pradžia 
yra jau mokykloje, kai vyksta profi-
liavimas. 

Mokytojams buvo įteikti pažymė-
jimai, o atsisveikinant dauguma mo-
kytojų žadėjo atvykti su mokiniais į 
VGTU renginius, atlikti laboratorinių 
darbų į mūsų laboratorijas, paklau-
syti paskaitų.

Lapkričio 13 d. su būreliu Trans-
porto inžinerijos fakulteto Trans-
porto vadybos katedros studentų 
apsilankėme Lietuvos nacionali-
nės Martyno Mažvydo bibliotekos 
Nacio nalinio skaitmeninimo ir vir-
tualios elektroninio paveldo siste-
mos centre. Išgirdome įdomų pasa-
kojimą apie šio unikalaus interneto 
portalo, suteikiančio galimybę kom-
piuterio ekrane vartyti senųjų raštų 
puslapius, sukūrimą ir jo plėtojimo 
gaires.

Dokumentinio paveldo atrankos 
ir metaduomenų rengimo skyriaus 
vedėja Eglė Žvinytė (nuotraukoje – 
pirma iš kairės) ir Skaitmeninimo 
skyriaus vedėja Gitana Čekutytė-Ti-
mofejevienė (nuotraukoje – antra iš 
kairės) papasakojo apie šioje bib-
liotekoje 2005–2008 m. vykdy-
tą projektą  „Integralios virtualios 
biblio tekų informacinės sistemos 

sukūrimas“. Šis projektas buvo vyk-
domas drauge su partneriais – Lie-
tuvos dailės muziejumi ir Lietuvos 
archyvų departamentu (dabartine 
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarny-
ba). Tai buvo pirmasis tokio plataus 
masto ir pobūdžio kultūros projek-
tas, suvienijęs skirtingų žinybų kul-
tūros įstaigas – archyvus, bibliote-
kas ir muziejus – vienam bendram 
tikslui – kuo plačiau atverti kultūros 
paveldą kiekvienam mūsų šalies pi-
liečiui ir pasauliui. 

Didžiausią reikšmę, telkiant ar-
chyvų, bibliotekų ir muziejų pastan-
gas drauge skaitmeninti šalies kul-
tūros paveldą ir teikti bendrame 
portale www.epaveldas.lt, turėjo 
„Lietuvos kultūros paveldo skaitme-
ninimo, skaitmeninio turinio saugo-
jimo ir prieigos strategija“. 

Jos Veiksmų programoje numa-
tytomis lėšomis šiuo metu įgyvendi-

nami 8 projektai, kurių pagrindinis 
tikslas – plėtoti skaitmenintą Lietu-
vos kultūros paveldo turinį. 

Skaitmeninamos XVI–XX a. kny-
gos lietuvių kalba, senieji rašyti-
niai Lietuvos ir išeivijos periodiniai, 
kartografiniai leidiniai, smulkioji 
spauda ir daugelis kitų įvairius is-
torinius laikotarpius atspindinčių 
dokumentų.

Transporto inžinerijos fakulteto 
studentai, 7-ajame semestre studi-
juojantys specialybės kalbos kultū-
rą, pamėgo šią interneto svetainę. 
Joje galima greitai atrasti istorinės 
medžiagos specialybės tematika. 
Tam tikslui svetainės paieškos lan-
go skiltyje „Tema“ reikia įvesti reikš-
minius žodžius (pvz.: automobiliai, 
geležinkeliai, verslas ir t. t.). Spuste-
lėjus nuorodą „Ieškoti“, ekrane pa-
rodomas tos temos leidinių sąrašas. 
Dominantį leidinį kompiuterio ekra-

ne galima ir pavartyti, ir paskaityti. 
Norint sužinoti, ar senuosiuose raš-
tuose buvo vartojamas konkretus 
žodis ar žodžių junginys, juos reikia 
įrašyti skiltyje „Teksto žodžiai“. Jeigu 
atrandama leidinių, kuriuose ieško-
mas žodis pavartotas, reikia spausti 
nuorodą „Visatekstis dokumentas“. 
Dar kartą šį žodį įrašius (paspaudus 
klavišus Ctrl + F), ekrane atsiveria 
puslapis, kuriame ieškomas žodis 
paryškinamas.

Studentai nagrinėjo tokius XX a. 
pirmosios pusės leidinius, kaip „Lie-
tuvos auto“ (1932–1935 m.), „Ge-
ležinkelininkas“ (1935–1940 m.), 
„Lietuvos sparnai“ (1935–1940 m.), 
„Sąsieka“ (1927–1928 m.), „Vers-
las“ (1932–1940 m.) ir kt. Aptarė 
straipsnių, kuriuose gvildenami spe-
cialybės dalykai, tekstų kalbą. Leidi-
niuose rado ne tik rimtų publikacijų, 
bet ir eiliuotų kūrinių apie transpor-

tą, verslą ir kitokių įdomybių. Štai 
1899 m. išleistoje knygoje „Garo 
mašinos ir geležkeliai“ (pagal V. Ol-
ševskį) aprašyta, kokį įspūdį padarė 
pirmieji į Lietuvą atriedėję traukiniai: 
„Senesniejie žmonės dar atsime-
na, kaip tai 1862 metuose pirmutinį 
sykį nuo Vilniaus į Varšavą ir į Prusų 
rubežių geležkeliniai trukiai vaikš-
čioti pradėjo. Kiek tai dyvų, kalbų, o 
net ir baimės buvo – tai sunku ap-
sakyti!“

Viešnagė Lietuvos nacionalinė-
je Martyno Mažvydo bibliotekoje 
leido iš arti pažvelgti, kaip atsirado 
taip lengvai visiems prieinama se-
nųjų raštų virtualioji biblioteka: ją, 
naudodami modernią kompiuteri-
nę techniką, sukūrė itin kruopštūs 
šio skyriaus darbuotojai. Jų atlik-
tas darbas padės išsaugoti Lietuvos 
kultūros paveldą, perduoti jį ateities 
kartoms.

Studentai lankėsi 
Nacionalinio 
skaitmeninimo 
ir virtualios 
elektroninio paveldo 
sistemos centre
Angelika Petrėtienė

VGTU studentai Nacionalinio skaitmeninimo ir virtualios elektroninio paveldo sistemos centre
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VGTU Tarptautinių studijų cent
ras buvo įkurtas 1992 metais, 
tačiau teko girdėti, kad ir anks-
čiau universitete studijavo už-
sieniečių?

Pirmieji užsieniečiai studentai 
universitete pasirodė dar 1990 m. 
rudenį. Tai buvo Libano piliečiai, ku-
rie atvyko į mūsų Respubliką sudė-
tingos politinės situacijos sąlygo-
mis. Tam daug pagelbėjo tuometis 
Libano konsulas Sovietų Sąjungoje 
p. G. Geara bei gydytojas, kuris tuo 
metu stažavosi Vilniaus Santariškių 
ligoninėje. 1990 m. spalio 13 d. su 
Libano firma B. P. TRA buvo pasira-
šytas pirmasis tarptautinis susita-
rimas dėl užsieniečių studijų mūsų 
universitete. 

Pirmiesiems studentams buvo 
organizuoti vienerių metų trukmės 
fizikos, matematikos, braižybos ir 
lietuvių kalbos kursai, kad jie pa-
sirengtų studijoms lietuvių kalba 
dėstomose grupėse. Greitai tapo 
aišku, kad užsieniečių studijos lie-
tuvių kalba neperspektyvios. Juk 
akivaizdu: išsilavinimas, įgytas ang-
lų kalba, studentui atveria daug di-
desnes galimybes, kita vertus, jau 
pirmieji mūsų universiteto dėstytojų 
ir studentų kontaktai su Vakarų ša-
lių partneriais parodė, kad silpnos 
užsienio kalbų žinios yra pagrindinis 
stabdys tarptautiniam bendradar-
biavimui. Universitete reikėjo suda-
ryti sąlygas lietuvaičiams studen-
tams ir dėstytojams nuolat tobulinti 
praktinius užsienio kalbos įgūdžius, 
rengtis tarptautiniams studentų ir 
dėstytojų mainams. Todėl 1992–
1993 mokslo metais buvo sufor-
muotos pirmosios bakalauro studijų 
grupės Architektūros, Elektronikos, 
Mechanikos ir Statybos fakultetuo-
se, kuriuose jau buvo dėstoma ang-
lų kalba.

Studijų tarptautiškumo didi-
nimas tampa svarbia aukštųjų 
mokyklų veiklos sritimi. Ką apie 
tai manote? 

Iš pradžių tarptautinių studi-
jų organizavimas daug kam atrodė 
neperspektyvus, netgi „žalingas“. 
Prieš kokį dešimtmetį ir LR švieti-
mo ir mokslo ministerija santūriai 
vertino tokias studijas. Bet, starta-
vus įvairioms tarptautinėms prog-
ramoms, neišvengiamai turėjo pra-
sidėti ir studentų mainai. Vėliau 
svarbiu veiksniu tapo aukštųjų mo-
kyklų reitingavimas ir tarptautišku-
mas įgavo daug didesnę reikšmę. 
Valdžios ir galbūt visuomenės požiū-
ris į tarptautiškumą pakito ir Lietu-
vai įstojus į Europos Sąjungą. Šiuo 
metu Švietimo ir mokslo ministeri-
ja net skiria trečiųjų šalių studen-
tams, studijuojantiems antrosios 
pakopos studijose, stipendijas, o 
kai kuriems padengia ir studijų mo-
kesčius. Tokia praktika taikoma jau 
antri metai.

Mes remiame užsieniečius, 
kai mūsų šalies studentai vos 

Kad atvykstančių iš užsienio 
studentų būtų daugiau 
Aurelija Staskevičienė

Prieš 20 metų savo veiklą pradėjo VGTU Tarptautinių studijų centras (TSC). Iš 
pradžių universitete studijavo apie 10–15 užsieniečių, vėlesniais metais šie 
skaičiai tai didėjo, tai mažėjo. Šių metų duomenimis, pirmosios ir antrosios 
pakopos studijų programose studijuoja 168 užsienio studentai.
Apie Tarptautinių studijų centro kasdienius darbus ir siekius kalbamės su jo 
direktore Birute Tamulaitiene.

suduria galą su galu arba net 
priversti mesti studijas, nes ne-
besusimoka už mokslą?

Atvykusiųjų rėmimas nėra dide-
lis, tai vos 8–12 antrosios pakopos 
studentų per visas Lietuvos aukš-
tąsias mokyklas. Džiugu, kad jau 
antri metai po du iš to skaičiaus 
studentų studijuoja VGTU. Stipendi-
ja vienam studentui sudaro 1 300 
litų per mėnesį. Minėtieji studentai 
remiami dvejopai: vieniems sumo-
kama ir už studijų krepšelį, ir ski-
riama stipendija, kitiems skiriama 
tik stipendija, o už studijas jie turi 
susimokėti patys. Bolonijos proceso 
dokumentai mus įpareigoja – turi-
me didinti Europos institucijų vertę 
pasauliniu mastu, formuoti Lietu-
vos kaip draugiškos ir atviros šalies 
įvaizdį.

Visos studijos universitete užsie-
niečiams, siekiantiems laipsnio, yra 
mokamos, išskyrus kelis atvejus, 
kai, Švietimo ir mokslo ministerijos 
prašymu, priimame keletą studentų 
studijuoti nemokamai, bet tik iš mi-
nisterijos nurodytų prioritetinių ša-
lių. Dvejus metus tai buvo Ukraina, 
Baltarusija, Kazachstanas ir Azer-
baidžanas, o nuo šių metų prisidėjo 
dar dvi šalys – Gruzija ir Armėnija. 
Tokie studentai atrenkami labai at-
sakingai, remiantis jų aukštais mo-
kymosi ar studijų rezultatais, įgytais 
prieš tai, todėl jie gerai studijuoja 
ir nedaro gėdos nei savo šaliai, nei 
universitetui.

Ar visi į universitetą įstoję už-
sieniečiai sėkmingai baigia stu-
dijas?

Tikrai ne. Vadinamojo „nubyrėji-
mo“ yra. Jis didesnis pirmosios pa-
kopos studijose ir nedidelis – ant-
rosios. Studentai priimami iš labai 
skirtingų šalių, kuriose yra skirtin-
gos švietimo sistemos, šalių kultū-
rinis lygis taip pat skiriasi – tai iš 
dalies lemia „nubyrėjimą“. Tikrai 
manau, kad ne visi įstoję į universi-
tetą turi jį pabaigti. Tai, kad studen-
tas moka už studijas, nereiškia, kad 
jis perka diplomą, nors kai kuriems 
studentams taip atrodo ir jie tuo 
bando įtikinti dėstytojus.

Sunkiau studijuoti pasirinku-
siems inžinerines pirmosios pako-
pos studijų programas, kai jau pir-
mame kurse jiems prireikia tvirtų 
matematikos, mechanikos ir kitų 
fundamentinių mokslų pagrindų. 
Deja, dažniausiai jų stokojama. Ži-
noma, yra ir labai ga bių studentų. 
Geresnių rezultatų paprastai pasie-
kia studijuojantys magistrantūroje, 
nes, matyt, jau turi studijų patirties 
kitoje aukštojoje mokykloje. Štai 
prieš porą metų aviacinę elektro-
niką studijavusio Turkijos piliečio 
pranešimas mūsų universiteto Jau-
nųjų mokslininkų konferencijoje jo 
sekcijoje buvo pripažintas geriau-
siu. Pas prof. Genadijų Kulvietį jau 
antrus metus studijuoja labai gabus 
informacinių technologijų magis-
trantas iš Azerbaidžano. Pasak pro-

fesoriaus, jis tikrai norėtų vadovauti 
tokiam doktorantui, jei šis pasirink-
tų tokias studijas pabaigęs magis-
trantūrą.

Paprastai magistro studijas pa-
baigia beveik visi įstojusieji. Šias 
užsieniečių studijas administruoti 
yra lengviau. Magistrantai jau sa-
varankiški, geriau pasirengę. O pir-
mosios pakopos studijų pradžioje 
centro darbuotojoms tenka ir ma-
momis, ir globėjomis pabūti, kol pir-
makursiai integruojasi į VGTU ben-
druomenę, kol yra pripratinami prie 
jiems naujos studijų tvarkos, punk-
tualumo ir kita. Kai kurių šalių pilie-
čiai baigia vidurines mokyklas, bet 
neturi aštuoniolikos metų. Tokiems 
yra tekę net padėti atsidaryti sąs-
kaitas banke ar registruoti pas gy-
dytoją. Tokios funkcijos neįrašytos 
pareiginėse instrukcijose, bet jas 
vykdo, jei reikia, nuo pirmos cent-
ro įkūrimo dienos čia dirbanti Ina 
Gujienė ir Dovilė Jodenytė. Manau, 
kad gerumas sugrįžta, juk tie stu-
dentai apie mūsų universitetą neša 
gerą žinią.

Tarptautinio studijų centro 
darbuotojoms tenka rūpintis ne 
tik užsieniečių studijų proceso 
administravimu, bet ir legaliu jų 
buvimu Lietuvoje, vizomis, gyve-
nimo sąlygomis...

Kiekvienas atvykstantis studijuo-
ti jaunuolis privalo turėti D vizą arba 
Laikiną leidimą gyventi Lietuvoje. 
Dokumentus vizoms bei laikiniems 
leidimams gauti kiekvienais metais 
rengia TSC. Kol Lietuva nepriklausė 
Europos Sąjungai, šie dokumentai 
suteikdavo studentui teisę legaliai 
būti tik Lietuvoje. Na, o dabar, gal 
per skambiai pasakysiu, mes atsa-
kingi ne tik prieš Lietuvą, bet ir prieš 
visą Šengeno zoną, nes studijų pa-
grindu studentui išduodami migra-
cijos dokumentai atveria kelią ne tik 
į Lietuvą, bet ir į visą Europą. Taigi, 
rengiant dokumentus naujiems stu-
dentams, mums svarbu pasitikėti ir 
tikėti, kad atvyksiantysis yra nusitei-
kęs rimtoms studijoms. O tai, kad 
TSC administruoja studijų procesą, 
stebi studentų pažangumą, elgesį, 
mums leidžia nesunkiai nuspręsti, 
ar rengti Migracijos departamentui 
dokumentus ir pratęsti studento bu-
vimą, ar atsisveikinti su juo.

Jei prakalbome apie studijų pro-
ceso administravimą, galima teig-
ti, jog TSC visiškai administruoja 
pirmosios pakopos pirmo ir antro 
kurso studentų studijas. Vykdome 
mums paskirtas funkcijas ir pa-
dedame studentams visais aka-
deminiais klausimais, kurie susiję 
su paties proceso organizavimu. 
O studentų dalykinėmis studijomis, 
jų mokymusi rūpinasi atitinkamų 
kated rų dėstytojai.

Tarptautinė auditorija, iš įvai-
rių šalių atvykę studentai, che-
mijos paskaita anglų kalba... 
Ir viskas vyksta kaip iš pypkės 

tiek studentams, tiek dėstyto-
jui?

Dėstymas tarptautinėje auditori-
joje, kai greta mokosi Lietuvos stu-
dentai, TSC studentai, dažniausiai 
atvykę iš trečiųjų šalių, ir Erasmus 
studentai, – procesas sudėtingas. 
Sudėtingas ne todėl, kad paskaitą 
reikia skaityti anglų kalba. Pirmiau-
sia skirtingas studentų tempera-
mentas, jų elgesys, skirtingas anglų 
kalbos bei dalykinių žinių lygis, skir-
tingi poreikiai. Kai kurie studen-
tai studijuoti atvyksta pavėlavę ir 
dėstytojas kažkokiu būdu turi jiems 
perteikti žinias, kurias jis jau išdės-
tė. Manau, kad ypač nelengva dirbti 
su pirmosios pakopos pirmo kurso 
studentais. Vėliau jie prisitaiko prie 
universiteto tvarkos, reikalavimų. 
Dėstytojai, dirbantys tarptautinė-
se grupėse, turi išlikti diplomatiški, 
neatstumti studentų, padėti jiems, 
kartais turi priimti nestandartinius 
sprendimus. Noriu papasakoti vie-
ną atvejį iš savo patirties. Dėstau 
chemiją. Dar tuo metu, kai nedir-
bau TSC, turėjau studentą iš Turki-
jos, kuris pavasario semestre per 
kelis kartus neišlaikė chemijos eg-
zamino. Rudenį atėjo jo perlaikyti. 
Studentui atidavus darbą, pama-
čiau, kad vėl neturiu už ką parašyti 
teigiamo pažymio. Beveik supyku-
si ant jo pradėjau aiškinti, kaip jis 
negali bent minimaliai pasirengti 
chemijos egzaminui, nes yra mano 
parengta metodinė priemonė anglų 
kalba. Jis atsakė, kad tikrai mokėsi. 
Matau, rankose laiko tą mano kny-
gelę. Atsiverčiu knygutę ir matau, 
kad ji visa išversta (surašyta pieš-
tuku) į turkų kalbą. Tada supratau, 
kad už jo pastangas turiu padary-
ti kažką nestandartiško. Sutarėme, 
kad jis ateis atsiskaityti dalimis, 
viena tema – per tris dienas. Ir jam 
pavyko – chemijos egzaminą išlai-
kė. Galbūt, remiantis universiteto 
potvarkiais, pasielgiau negerai, bet 
niekada to nesigailėjau, juo labiau 

kad studentas po ketverių metų bai-
gė mūsų universitetą. Paprastai už-
sienio studentams taikome beveik 
tokias pačias sąlygas kaip ir lietu-
vaičiams, bet kartais tenka klausi-
mus spręsti ir lanksčiau. 

Kokių šalių piliečiai mokosi 
mūsų universitete?

Iš pradžių daugiausia studen-
tų atvykdavo iš Libano, Pakistano, 
Bangladešo. Vėliau pradėjo studi-
juoti studentai iš Turkijos, Indijos, 
Kinijos. Dabar jau kelerius metus 
labiau orientuojamės į buvusias So-
vietų Sąjungos šalis – Kazachstaną, 
Azerbaidžaną, Ukrainą, Tadžikiją, 
Baltarusiją, Gruziją, Rusiją. Bet visa-
da turėjome ir turime studentų iš la-
bai tolimų šalių, tokių kaip Peru, Na-
mibija, Etiopija, Kolumbija ir kitų.

Štai Baltarusija, artima mūsų 
kaimynė, iš kurios galėtų moky-
tis daug jaunimo, nelabai išleidžia 
savo šalies piliečius svetur. Jei nori 
įdėti reklaminį studijų skelbimą į 
Baltarusijos laikraštį, turi kreiptis į 
Baltarusijos švietimo ministeriją, su-
derinti skelbimo tekstą ir gauti lei-
dimą pub likuoti, tik tada laikraštis 
atspausdins.

Kaip užsieniečiai „suranda“ ir 
pasirenka mus, juk universiteti-
nių studijų pasiūla didelė?

Jei kalbate apie reklamą, vis dar 
efektyvi klasikinė reklama iš lūpų į 
lūpas. Dalyvaujame tarptautinėse 
studijų parodose. Anksčiau per me-
tus dalyvaudavome 4–5, o šiemet 
dalyvavome septyniose tarptauti-
nėse parodose. Parodų skaičius 
išaugo, nes dalyvavimą jose remia 
Švietimo mainų paramos fondas, 
VšĮ „Versli Lietuva“. Leidžiame rek-
laminius leidinius anglų, kinų ir rusų 
kalbomis, kad informaciją supras-
tų ir stojančiųjų tėvai, nes jie daro 
sprendimą dėl vaiko studijų.  

Nukelta į p. 9

„Dėstyti tarptautinei auditorijai nėra lengva, bet įdomu“,– sako Tarptautinių 
studijų centro direktorė B. Tamulaitienė
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Rita Norvaišaitė, Jungtinių Tautų 
pasaulio turizmo organizacijos 
Madride praktikantė: 

„Darbas tarptautinėje organizaci-
joje man užtikrino visapusišką tobu-
lėjimą. Gal skamba pompastiškai, 
tačiau taip buvo. Susipažinau su 
daugybe žmonių iš viso pasaulio, o 
ir gyvenimo patirtis Ispanijoje buvo 
visai kita – nepažįstama kultūra, ki-
tas mentalitetas, nuolatinis atradi-
mo, naujovių ir nustebimo džiaugs-
mas. 

Svarbiausias mano praktikos 
tikslas buvo tikra praktika, kurios 
metu įgyčiau tam tikrų gebėjimų, o 
ne kavą nešiočiau. Ir tai aš gavau 
su kaupu – atlikau praktiką Jungti-
nių Tautų pasaulio turizmo organi-
zacijoje (UNWTO, United Nations 
World Tourism Organization). 

Daugelis draugų tiek Lietuvoje, 
tiek Ispanijoje, išgirdę, jog atlikau 
praktiką vienoje iš Jungtinių Tautų 
agentūrų, stebėjosi, kaip ten pate-
kau. Rasti praktikos vietą tokio lyg-
mens organizacijoje nėra lengva, 
bet VGTU ir UNDP (United Nations 
Development Programme) padėjo 
viską sutvarkyti. Reikėjo tik moty-
vacijos.

UNWTO pagrindinė funkcija – at-
sakingo bei tvaraus turizmo plėtoji-
mas. Organizacija stebi pasaulinės 
turizmo rinkos pokyčius, rengia tei-
sės aktus, vykdo įvairius projektus. 
Praktikantų, dirbančių įvairiuose 
UNWTO skyriuose ir padaliniuose, 
yra nemažai. Aš ir mano kambario 
draugė Raminta buvome pirmosios 
atvykusios lietuvės, atlikusios čia 
praktiką. 

Dirbau Programų ir koordinavi-
mo (Programme and Coordination) 
skyriuje. Praktikos vadovas Philip-
pe manimi rūpinosi ir stengėsi duoti 
kuo įvairesnių užduočių. 

Pagrindinė mano užduotis buvo 
situacijų analizių duomenų bazės 
rengimas. Skaičiau galybę leidinių, 
atrinkau situacijų analizes, jas skirs-

čiau į kategorijas, priskyriau rakta-
žodžius, pagal kuriuos būtų lengva 
rasti konkrečios situacijos analizę. 
Turėjau apgalvoti duomenų bazės 
struktūrą, ryšius, palaikyti ryšį su 
žmonėmis, atsakingais už UNWTO 
elektroninę biblioteką, bei įmone, 
besirūpinančia technine duomenų 
bazės dalimi. 

Jau antrą praktikos savaitę daly-
vavau konferencijoje, kurioje buvo 
svarstomas konvencijos dėl turistų 
saugumo užtikrinimo ištikus force 
majeure tekstas. Susirinkime daly-
vavo daug svarbių asmenų – amba-
sadoriai, ministrai, tarptautinių or-
ganizacijų atstovai. Patirties – nors 
rieškučiomis semk!

Taip pat dvi savaites pavadavau 
vykdomojo direktoriaus asistentę. 
Man asmeniškai teko su pačiu ge-
neraliniu sekretoriumi Taleb Rifai 
pasikalbėti.

Po „Patirties partnerių“ progra-
mos atrankos ir nuo pat pirmo-
jo mano kontakto užmezgimo su 
UNWTO pradžios jaučiausi laukia-
ma. 

Jie operatyviai reagavo į mano 
elektroninius laiškus, padėjo užpil-
dyti reikiamus dokumentus. Lietu-
vaitė Eglė, kuri dirba UNWTO, 
net pasisiūlė pasitikti mane 
Madrido oro uoste.

Laisvu laiku keliavome, 
bend ravome su draugais. Kiek-
vieną savaitgalį aplankydavau 
vis kitą Ispanijos vietovę, daly-
vavau couchsurfing.org  
veikloje. Šios bendruome-
nės susirinkimai – geriau-
sias būdas susirasti draugų ir 
pramokti ispanų kalbą. Labai 
mėgstu lotynų šokius, todėl 
su draugais eidavome šokti 
salsos. 

Laikas, praleistas Ispanijoje, tie-
siog tirpte ištirpo. 

Todėl dar kartą noriu visus pa-
drąsinti: pasinaudokite proga atlikti 
praktiką užsienyje, juk studijų me-
tai – galimybių metai.“ 

„Patirties partnerių“ programa:  
pasinaudokite proga

Pasirinkusieji praktiką užsienyje pirmiausia pabrėžia visiškai kitokią patirtį, 
naujų žinių gausą, neišdildomus įspūdžius bei pažintis.
Kaip sekėsi atlikti praktiką Kūrybinių industrijų fakulteto trečiakursei Ritai 
Norvaišaitei ir Verslo vadybos trečiojo kurso studentei Marijai Bieliauskaitei? 
Studenčių įspūdžiai iš praktikų vietos.

Marija Bieliauskaitė, Čekijos ir 
Latvijos švietimo ir konsultacijų 
centro Rygoje praktikantė:

„Universitete studijuoju verslo 
vadybą ir marketingą. Kaip ir kiek-
vienam 2–3 kurso studentui reikė-
jo atlikti praktiką. 

Atrodo, praktika Lietuvoje ran-
ka pasiekiama, bet kažkas vidu-
je pastūmėjo aplankyti „Urdutės“ 
svetainę dar kartą. Ir ne veltui – ra-
dau puikių tarptautinės praktikos 
pasiūlymų. Pasirinkau Eurofortis, 
SIA, – Čekijos ir Latvijos švietimo ir 
konsultacijų centrą Rygoje. 

Ši įmonė, bendradarbiaudama 
su kitų šalių partneriais, dalyvau-
ja tarptautiniuose Europos Sąjun-
gos lėšomis remiamuose švietimo 
projektuose. Ji padeda mokykloms 
ir smulkioms arba vidutinėms įmo-
nėms kurti bei diegti naujoves vers-
le ir taip skatinti jų augimą. 

Įmonėje dirbau kaip lygiavertė 
darbuotoja, buvau aktyviai įtraukta 
į kompanijos veiklą, diskusijas bei 
darbinius susitikimus. 

Buvau supažindinta su ES vykdo-
mų projektų struktūra, įmonės vaid-
meniu juose. 

Koordinavau bendradarbiavimą 
su projektų partneriais, rengiau 
ataskaitas bei analizes, reikalingas 
projektų vystymui, ieškojau poten-
cialių įmonių, kurias domintų pro-
jekto idėja. Toks darbas niekada 
netampa monotoniškas, nes skir-

tingi projektai – skirtingi tikslai bei 
užduotys. 

Be to, įmonės veikla neatsieja-
ma nuo partnerių susitikimų, kurie 

vyksta tiek Rygoje, tiek kitose 
šalyse. Praktikos metu daly-
vavau ir tarptautiniuose susi-
tikimuose. Pirmasis vyko su 
Skandinavijos šalių partne-
riais. Šio projekto idėja – pa-
rengti programą bei kursus 
žmonėms, vyresniems nei 50 
metų, kurie, netekę darbo, 
dažnai netenka galimybės įsi-
darbinti. 

Minėta programa padėtų 
bei suteiktų žinių, kaip pradėti 
nuosavą verslą. 

Antrojo tarptautinio susitikimo 
metu partneriai atvyko iš Lenkijos, 
Prancūzijos, Ispanijos bei Italijos. 
Susitikimo tikslas buvo skatinti pro-
fesinio švietimo ir mokymo patrauk-
lumą bei gerinti mokymų kokybę IT 
srityje.

Jeigu manęs paklaustumėte, ar 
buvo verta dalyvauti šioje programo-
je, nedvejodama atsakyčiau: „TAIP!“ 
Neišdildomi įspūdžiai ir patirtis – ga-
rantuota. Nauji žmonės, aplinka – tai 
negali tavęs nepraturtinti, o kur dar 
iššūkiai, su kuriais susiduri užsienyje. 

Svarbiausia tai, jog įmonės, da-
lyvaujančios programoje, turi aiškią 
praktikos strategiją, jos yra pasiren-
gusios priimti studentus. Tuo tarpu 
Lietuvoje pasitaiko, kad studentai 
praktikų metu gauna tik adminis-
tracinio pobūdžio užduotis, dėl to 
dažnai neįgyja reikalingų praktinių 
įgūdžių. 

Įsivaizduok: tu baigi universitetą, 
kartu su tavimi baigia dar 100 stu-
dentų iš tavo kurso. O kur dar kiti 
universitetai, kolegijos? Visi ieško 
darbo. Visi atliko praktiką, bet tu at-
likai ją kitoje šalyje. Darbdavys tikrai 
atkreips į tai dėmesį.“

„Inžinerijos“ inf.

Įsivaizduok: tu baigi universite-
tą, kartu su tavimi baigia dar 
100 studentų iš tavo kurso.  

O kur dar kiti universitetai, kole-
gijos? Visi ieško darbo. Visi atliko 
praktiką, bet tu atlikai ją kitoje 

šalyje. Darbdavys tikrai atkreips  
į tai dėmesį.

Rita Norvaišaitė

Marija Bieliauskaitė
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Užsienio aukštosiose mokyklo-
se studentų žinių įvertinimo testas 
(„Bloomberg Assesment Test“ (BAT) 
laikomas nuo 2004 metų. Lapkričio 
7-ąją jį laikė ir dešimt VGTU studen-
tų. Tą pačią dieną „Bloomberg Ins-
titute“ organizuotoje konferencijoje 
VGTU buvo pristatytas kaip pirmasis 
universitetas, suorganizavęs BAT tes-
tą, o konferencijos metu VGTU Inte-
gracijos ir karjeros direkcijos vadybi-
ninkas Saulius Usonis skaitė parne-
šimą, kuris sulaukė kitų universitetų 
ir kolegijų atstovų dėmesio. 

Idėją patikrinti VGTU studentų 
ekonomikos, matematikos, anglų 
kalbos ir vadybos žinias VGTU Inte-
gracijos ir karjeros direkcijos spe-
cialistams padiktavo kolegės Ingos 
Veževičienės stažuotė Southampto-
no universitete. 

Po VGTU trijų valandų trukmės 
testą laikė ir Vilniaus kolegijos stu-
dentai, taip pat jį laikyti apsispren-
dė ir studijuojantieji Kauno techno-
logijos universitete. Kai kurie pasau-
lio universitetai įtraukė „Bloomberg“ 
testą į mokymo programas, dalis jį 
bando pritaikyti egzaminų metu. 

VGTU Integracijos ir karjeros di-
rekcijos vadybininko ir vieno iš ren-
ginio organizatorių S. Usonio teigi-
mu, studentams ne tik naudinga 
pasitikrini savo žinias, bet ir palygin-
ti jas su kolegomis užsienio šalyse. 
Ne mažiau svarbi priežastis – gali-
mybė savo gyvenimo aprašymą pa-
skelbti „Bloomberg“ tarptautinėje 
darbuotojų paieškos sistemoje. 

Naujienų agentūros „Bloomberg“ 
vardas finansų pasaulyje puikiai ži-
nomas – ji užima apie ketvirtį visos 
informacijos rinkos. „Bloomberg 
Financial, L.P.“ – viena didžiausių 
tarptautinių finansų informacijos 
įmonių, kurią 1981 metais įkūrė 
Niujorko miesto meras Michaelas 
Bloombergas. Šiuo metu „Bloom-
berg“ yra pirmaujantis šaltinis eko-
nomikos žinių sektoriuje, informaci-

ją skelbiantis internete, spaudoje, 
radijuje ir televizijoje.

„Testo klausimai sudaryti re-
miantis naujausia medžiaga, juose 
analizuoti šių metų liepos mėnesio 
įvykiai. Pateikti klausimai ne tik pra-
plėtė akiratį, bet ir skatino mąsty-
ti“, – komentavo S. Usonis, pats lai-
kęs testą. 

Testą sudarė 155 klausimai iš 
11 skirtingų temų. 

VGTU Integracijos ir karjeros di-
rekcija turi planų testą pakartoti, 
jis, pasak S. Usonio, gali būti orga-
nizuojamas kasmet arba netgi kas 
pusmetį. Šiuo metu „Bloomberg“ 
tarptautinėje darbuotojų paieškos 
sistemoje yra tik du universitetai – 
VGTU ir Vilniaus universitetas. VGTU 
Integracijos ir karjeros direkcija su 
naujienų agentūra „Bloomberg“ ke-
tina bendrauti ir ateityje – pirmiau-
sia pasikviesti į artėjančias „Karje-
ros dienas“. 

Justina Vizbaraitė
Įstaigų vadybos 3 kurso studentė

Esu nepaprastai laiminga, kad 
laikiau BAT testą. Tai man, kaip stu-
dentei, buvo išbandymas. Ir nors 
buvo sunku, jaučiuosi labai paten-
kinta. Visuomet žinojau, kad finan-
sų sferoje neišmanau visko, tačiau 
žinojau, kad bus tikrinamos ir kitos 
kompetencijos. Ir tikrai, po testo 
įžvelgiau kitų savo stiprybių.

Dar vienas iššūkis, laikant šį tes-
tą, buvo anglų kalba. Galiu drąsiai 
teigti, kad niekuomet nesu susidū-
rusi su problemomis, susijusiomis 
su anglų kalba. Tačiau kaip ir kiek-
vienam lietuviui, man anglų kalba 
yra užsienio kalba, todėl visko mo-
kėti yra tiesiog neįmanoma, ką jau 
kalbėti apie ekonomikos, finansų 
terminus. Tačiau po testo supra-
tau, kad net nežinodama, ką reiškia 
vienas ar kitas žodis, galiu įžvelgti 
bend rą esmę.

Minusų neįžvelgiau, nebent tai, 
kad pritrūko laiko įsigilinti. Tačiau 
nėra nieko, ko negalima išmokti ir 
padaryti greičiau. Tik gaila, kad per-
laikymas dabar jau kainuoja pen-
kiasdešimt dolerių. 

Tikrai siūlyčiau visiems laikyti šį 
testą. Kodėl? Visų pirma tai yra iš-
šūkis. Gyvenimas labai nuobodus, 
jei plaukiate pasroviui ir nesutinka-
te jokių kliūčių, kurias būtų galima 
įveikti. Jei nėra iššūkių, patys juos 
sau išsikelkite. Antra, tai puikus ži-
nių, kurias turite, patikrinimas ir 
įvertinimas. Geriausias būdas suži-
noti, ar save pervertinate, ar nuver-
tinate. Ir pagaliau – tai patirtis, kuri 
labai gražiai gali papuošti Jūsų gy-
venimo aprašymą, net jei rezultato 
ir neskelbiate.

Vienas gerai žinomas žmogus, 
Chris McCann, sako, kad gyvenimas 
yra per trumpas nedaryti nuostabių 
dalykų. Aš tai pakeisčiau į tai, kad 
gyvenimas yra per trumpas praleisti 
progas, kurių ateityje gali ir nebūti. 
Mes – studentai, kuriems visos du-
rys atviros, tereikia pro jas žengti, 
nes ateityje už įėjimą reikės mokėti 
didelius pinigus. 

Erika Januš
Įstaigų vadybos 4 kurso studentė

BAT testas yra puiki galimybė iš-
bandyti savo žinias 11-oje sričių – 
nuo finansų iki asmeninių karjeros 
įgūdžių. Apie šį testą sužinojau iš 
VGTU Integracijos ir karjeros direk-
cijos ir juo labai susidomėjau. Skai-
tydama informaciją apie BAT testą 
susidariau nuomonę, kad jis bus 
labai sunkus ir pareikalaus daug 
žinių. Tačiau pradėjus spręsti už-
duotis pasirodė, jog nėra taip sudė-
tinga, kaip tikėjausi. Šis testas pa-
sižymi išskirtine specifika, kadan-
gi pateikiama apie 150 klausimų, 
į kuriuos turi atsakyti per 3 valan-
das. BAT testą laikiau norėdama 

patikrinti savo dabartines žinias ir 
sužinoti sritis, kuriose man jų dar 
trūksta. Prieš šį testą papildomai 
nesimokiau, tik pakartojau teorinę 
medžiagą. Nepaisant to, rezultatai 
tikrai nudžiugino ir motyvavo gilin-

Studentai laikė „Bloomberg“ testą
Kristina Buidovaitė

68 tūkstančių studentų iš viso pasaulio dėmesio sulaukęs įmonės „Bloomberg Financial, L.P.“ skyriaus „Bloomberg Institute“ orga-
nizuojamas testas, skirtas įvertinti studentų ekonomikos, matematikos, anglų kalbos bei vadybos žinias, VGTU Integracijos ir karje-
ros direkcijos iniciatyva pirmą kartą suorganizuotas ir Lietuvoje.

ti tam tikras žinias ekonomikos bei 
vadybos srityse. Svarstantiems, ar 
verta laikyti šį testą, siūlyčiau ne-
abejoti, paaukoti šiek tiek laiko ir 
išbandyti savo jėgas. Tikrai nepasi-
gailėsite!

Justina Vizbaraitė Erika Januš

VGTU pirmasis Lietuvoje organizavo BAT  testą, kuriame vertintos studentų ekonomikos, matematikos, anglų kalbos ir vadybos žinios

Naujienų agentūros „Bloomberg“ vardas finansų pasaulyje puikiai žinomas
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2012 m. gruodžio 3 d. 14 val. VGTU Se-
nato posėdžių salėje (Saulėtekio al. 11, 
Vilnius) bus ginama SKIRMANTĖS 
MOZŪRIŪNAITĖS daktaro disertacija 
tema „Urbanistinių funkcijų mutacijų 
poveikis miesto istorinės aplinkos 
kaitai“ (humanitarinių mokslų sritis, me-
notyra – 03H).
Moksliniai vadovai doc. dr. Dalia DI-
JOKIENĖ (Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, humanitariniai mokslai, 
menotyra – 03H), 2011–2012 m., prof. 
dr. Zigmas Jonas DAUNORA (Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas, hu-
manitariniai mokslai, menotyra – 03H), 
2008–2011 m.
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkė doc. dr. Jūratė JUREVI-
ČIENĖ (Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, humanitariniai mokslai, 
menotyra – 03H).
Nariai: prof. habil. dr. Robertas JU-
CEVIČIUS (Kauno technologijos uni-
versitetas, socialiniai mokslai, vadyba 
ir administravimas – 03S), prof. habil. 
dr. Vytautas LEVANDAUSKAS (Vytau-
to Didžiojo universitetas, humanitariniai 
mokslai, menotyra – 03H), doc. dr. Vy-
tautas PETRUŠONIS (Vilniaus Gedimi-
no technikos universitetas, humanitari-
niai mokslai, menotyra – 03H),
doc. dr. Gintaras STAUSKIS (Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas, hu-
manitariniai mokslai, menotyra – 03H).
Oponentai: dr. Vytautas RUBAVIČIUS 
(Lietuvos kultūros tyrimų institutas, hu-
manitariniai mokslai, filosofija – 01H), 
doc. dr. Kęstutis ZALECKIS (Kauno 
technologijos universitetas, humanitari-
niai mokslai, menotyra – 03H).

Daktaro disertaciją galima peržiūrėti 
Vilniaus Gedimino technikos  

universiteto  bibliotekoje.

2012 m. gruodžio 10 d. 10 val. VGTU 
Senato posėdžių salėje (Saulėte-
kio al. 11, Vilnius) viešame Statybos in-
žinerijos mokslo krypties (02T) diserta-
cijos gynimo tarybos posėdyje eksternu 
bus ginama ZBIGNEV KARPOVIČ dak-
taro disertacija tema „Antipireniniais 
tirpalais impregnuotos degančios 
pušies medienos toksiškumo tyrimai“
Mokslinis konsultantas doc. dr. Ritol-
das ŠUKYS (Vilniaus Gedimino tech-
nikos universitetas, statybos inžineri-
ja – 02T).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. habil. dr. Gintaris 
KAKLAUSKAS (Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas, statybos inži-
nerija – 02T).
Nariai: doc. dr. Alfonsas DANIŪNAS 
(Vilniaus Gedimino technikos universi-
tetas, statybos inžinerija – 02T), doc. 
habil. dr. Marzena POLKA (Pagrindinė 
priešgaisrinės tarnybos mokykla Varšu-
voje, statybos inžinerija – 02T), prof. ha-
bil. dr. Henrikas PRANEVIČIUS (Kauno 
technologijos universitetas, informatikos 
inžinerija – 07T), dr. Zenonas TURSKIS 
(Vilniaus Gedimino technikos universite-
tas, statybos inžinerija – 02T).

Daktaro disertaciją galima peržiūrėti  
interneto talpykloje http://dspace.vgtu.lt 

ir Vilniaus Gedimino technikos  
universiteto bibliotekoje.

2012 m. gruodžio 10 d. 14 val. VGTU 
Senato posėdžių salėje (Saulėte-
kio al. 11, Vilnius) bus ginama JURGI-
TOS ŠAKĖNAITĖS daktaro disertacija 
tema „Daugiatikslės analizės ir rizi-
kos skaičiavimo derinimas vertinant 
pastatų gaisrinę saugą“ (technologijos 
mokslų sritis, statybos inžinerija – 02T).

Mokslinis vadovas prof. dr. Egidijus 
Rytas VAIDOGAS (Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas, technologijos 
mokslai, statybos inžinerija – 02T).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. dr. Romualdas 
KLIUKAS (Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, technologijos mokslai, sta-
tybos inžinerija – 02T).
Nariai: dr. Raimondas BLIŪDŽIUS 
(Kauno technologijos universitetas, 
technologijos mokslai, statybos inžine-
rija – 02T), prof. habil. dr. Henrikas 
PRANEVIČIUS (Kauno technologijos 
universitetas, technologijos mokslai, in-
formatikos inžinerija – 07T), prof. habil. 
dr. Leonas USTINOVIČIUS (Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas, tech-
nologijos mokslai, statybos inžinerija – 
02T), prof. habil. dr. Edmundas Kazi-
mieras ZAVADSKAS (Vilniaus Gedimi-
no technikos universitetas, technologijos 
mokslai, statybos inžinerija – 02T).
Oponentai: prof. habil. dr. Gintau-
tas DZEMYDA (Vilniaus universitetas, 
technologijos mokslai, informatikos in-
žinerija – 07T), dr. Zenonas TURSKIS 
(Vilniaus Gedimino technikos universi-
tetas, technologijos mokslai, statybos 
inžinerija – 02T).

2012 m. gruodžio 12 d. 10 val. VGTU 
Senato posėdžių salėje (Saulėte-
kio al. 11, Vilnius) bus ginama AR-
NOLDO GABRĖNO daktaro disertacija 
tema „Medis šiuolaikinėje Lietuvos 
architektūroje: tradicijos ir novaci-
jos“ (humanitarinių mokslų sritis, me-
notyra – 03H).
Mokslinis vadovas prof. dr. Rimantas 
BUIVYDAS (Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetas, humanitariniai moks-
lai, menotyra – 03H).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. habil. dr. Kons-
tantinas JAKOVLEVAS-MATECKIS 
(Vilniaus Gedimino technikos universi-
tetas, humanitariniai mokslai, menoty-
ra – 03H).
Nariai: doc. dr. Jūratė JUREVIČIENĖ 
(Vilniaus Gedimino technikos universi-
tetas, humanitariniai mokslai, menoty-
ra – 03H), doc. dr. Kęstutis LUPEIKIS 
(Vilniaus Gedimino technikos universite-
tas, humanitariniai mokslai, menotyra – 
03H), prof. dr. Algimantas MAČIULIS 
(Vilniaus dailės akademija, humanita-
riniai mokslai, menotyra – 03H), doc. 
dr. Kęstutis ZALECKIS (Kauno tech-
nologijos universitetas, humanitariniai 
mokslai, menotyra – 03H).
Oponentai: dr. Vaidas PETRULIS 
(Kauno technologijos universitetas, hu-
manitariniai mokslai, menotyra – 03H), 
doc. dr. Almantas Liudas SAMALA-
VIČIUS (Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, humanitariniai mokslai, 
menotyra – 03H).

2012 m. gruodžio 12 d. 14 val. VGTU 
Senato posėdžių salėje (Saulėte-
kio al. 11, Vilnius) bus ginama LINO 
KRŪGELIO daktaro disertacija tema 
„Tradicijų ir novacijų santykis šiuo-
laikinėje Lietuvos sakralinėje archi-
tektūroje“ (humanitarinių mokslų sritis, 
menotyra – 03H).
Mokslinis vadovas doc. dr. Almantas 
Liudas SAMALAVIČIUS (Vilniaus Gedi-
mino technikos universitetas, humanita-
riniai mokslai, menotyra – 03H).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. dr. Rimantas BUI-
VYDAS (Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, humanitariniai mokslai, 
menotyra – 03H).
Nariai: prof. habil. dr. Konstantinas 
JAKOVLEVAS-MATECKIS (Vilniaus 

Gedimino technikos universitetas, hu-
manitariniai mokslai, menotyra – 03H), 
doc. dr. Kęstutis LUPEIKIS (Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas, hu-
manitariniai mokslai, menotyra – 03H), 
prof. dr. Algimantas MAČIULIS (Vil-
niaus dailės akademija, humanitariniai 
mokslai, menotyra – 03H), prof. dr. Da-
lia Marija STANČIENĖ (Klaipėdos uni-
versitetas, humanitariniai mokslai, filo-
sofija – 01H).
Oponentai: doc. dr. Jūratė JUREVI-
ČIENĖ (Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, humanitariniai mokslai, 
menotyra – 03H), dr. Tomas KAVA-
LIAUSKAS (Vytauto Didžiojo universi-
tetas, humanitariniai mokslai, filosofi-
ja – 01H).

2012 m. gruodžio 13 d. 13 val. VGTU 
Senato posėdžių salėje (Saulėte-
kio al. 11, Vilnius) bus ginama JURGI-
TOS ALCHIMOVIENĖS daktaro diser-
tacija tema „Daugiabučių namų miestų 
gyvenamuosiuose rajonuose darnaus 
atnaujinimo vertinimas“ (technologijos 
mokslų sritis, statybos inžinerija – 02T).
Mokslinis vadovas prof. dr. Saulius 
RASLANAS (Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetas, technologijos mokslai, 
statybos inžinerija – 02T).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. dr. Povilas VAINIŪ-
NAS (Vilniaus Gedimino technikos uni-
versitetas, technologijos mokslai, staty-
bos inžinerija – 02T).
Nariai: dr. Raimondas BLIŪDŽIUS 
(Kauno technologijos universitetas, 
technologijos mokslai, statybos inžine-
rija – 02T), prof. dr. Marija BURINS-
KIENĖ (Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, technologijos mokslai, 
statybos inžinerija – 02T), prof. dr. Bi-
rutė GALINIENĖ (Vilniaus universitetas, 
socialiniai mokslai, ekonomika – 04S), 
dr. Zenonas TURSKIS (Vilniaus Gedi-
mino technikos universitetas, technolo-
gijos mokslai, statybos inžinerija – 02T).
Oponentai: prof. dr. Dalė DZEMYDIE-
NĖ (Mykolo Romerio universitetas, tech-
nologijos mokslai, informatikos inžineri-
ja – 07T), prof. habil. dr. Leonas US-
TINOVIČIUS (Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetas, technologijos mokslai, 
statybos inžinerija – 02T).

2012 m. gruodžio 14 d. 13 val. VGTU 
Senato posėdžių salėje (Saulėte-
kio al. 11, Vilnius) bus ginama MINDAU-
GO GRIGONIO daktaro disertacija tema 
„Plieninių konstrukcijų priešgaisri-
nių dangų atsparumo ugniai tyrimai“ 
(technologijos mokslų sritis, medžiagų 
inžinerija – 08T).
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Ro-
mualdas MAČIULAITIS (Vilniaus Ge-
dimino technikos universitetas, tech-
nologijos mokslai, medžiagų inžineri-
ja – 08T).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas dr. Valentin ANTONOVIČ 
(Vilniaus Gedimino technikos universi-
tetas, technologijos mokslai, medžiagų 
inžinerija – 08T).
Nariai: habil. dr. Vladimiras GAV-
RIUŠINAS (Vilniaus universitetas, fizi-
niai mokslai, fizika – 02P), prof. habil. 
dr. Aivaras KAREIVA (Vilniaus univer-
sitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P),
dr. Marijonas SINICA (Vilniaus Gedi-
mino technikos universitetas, techno-
logijos mokslai, medžiagų inžinerija – 
08T), prof. habil. dr. Algirdas Vaclovas 
VALIULIS (Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, technologijos mokslai, me-
džiagų inžinerija – 08T).
Oponentai: dr. Jūratė ČĖSNIENĖ (Lie-
tuvos energetikos institutas, technologi-

jos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T), 
dr. Ina PUNDIENĖ (Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas, technologijos 
mokslai, medžiagų inžinerija – 08T).

2012 m. gruodžio 17 d. 10 val. VGTU 
Senato posėdžių salėje (Saulėte-
kio al. 11, Vilnius) bus ginama EDGA-
RO IVANOVO daktaro disertacija tema 
„Žodžio trukmės signalų apdorojimo 
priemonių kūrimas ir įgyvendinimas“ 
(technologijos mokslų sritis, elektros ir 
elektronikos inžinerija – 01T).
Mokslinis vadovas prof. dr. Dalius 
NAVAKAUSKAS (Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas, technologijos 
mokslai, elektros ir elektronikos inžine-
rija – 01T).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. habil. dr. Roma-
nas MARTAVIČIUS (Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas, technologijos 
mokslai, elektros ir elektronikos inžine-
rija – 01T).
Nariai: doc. dr. Artūras SERACKIS 
(Vilniaus Gedimino technikos universi-
tetas, technologijos mokslai, elektros 
ir elektronikos inžinerija – 01T), prof. 
habil. dr. Rimvydas SIMUTIS (Kauno 
technologijos universitetas, technolo-
gijos mokslai, informatikos inžinerija – 
07T), prof. habil. dr. Rimantas ŠEI-
NAUSKAS (Kauno technologijos univer-
sitetas, technologijos mokslai, informati-
kos inžinerija – 07T), habil. dr. Arūnas 
Vytautas TAMAŠEVIČIUS (Valstybinis 
mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir tech-
nologijos mokslų centras, technologijos 
mokslai, elektros ir elektronikos inžine-
rija – 01T).
Oponentai: prof. habil. dr. Gintautas 
DZEMYDA (Vilniaus universitetas, tech-
nologijos mokslai, informatikos inžineri-
ja – 07T), prof. dr. Šarūnas PAULIKAS 
(Vilniaus Gedimino technikos universi-
tetas, technologijos mokslai, elektros ir 
elektronikos inžinerija – 01T).

2012 m. gruodžio 17 d. 14 val. VGTU 
Senato posėdžių salėje (Saulėte-
kio al. 11, Vilnius) bus ginama AUŠRI-
NĖS GRIŠKEVIČIŪTĖS-GEČIENĖS 
daktaro disertacija tema „Lietuvos 
miestų susisiekimo sistemų infra-
struktūros plėtros pagrindimo mo-
delis“ (technologijos mokslų sritis, sta-
tybos inžinerija – 02T).
Mokslinė vadovė prof. dr. Marija BU-
RINSKIENĖ (Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetas, technologijos mokslai, 
statybos inžinerija – 02T).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. habil. dr. Edmun-
das Kazimieras ZAVADSKAS (Vil-
niaus Gedimino technikos universitetas, 
technologijos mokslai, statybos inžine-
rija – 02T).
Nariai: prof. dr. Žilvinas BAZARAS 
(Kauno technologijos universitetas, 
technologijos mokslai, transporto inžine-
rija – 03T), prof. dr. Birutė GALINIENĖ 
(Vilniaus universitetas, socialiniai moks-
lai, ekonomika – 04S), prof. dr. Alfredas 
LAURINAVIČIUS (Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas, technologijos 
mokslai, statybos inžinerija – 02T), doc. 
dr. Daiva ŽILIONIENĖ (Vilniaus Gedi-
mino technikos universitetas, technolo-
gijos mokslai, statybos inžinerija – 02T).
Oponentai: prof. dr. Vitalija RUDZKIE-
NĖ (Mykolo Romerio universitetas, so-
cialiniai mokslai, vadyba ir administravi-
mas – 03S), doc. dr. Tatjana VILUTIE-
NĖ (Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetas, technologijos mokslai, statybos 
inžinerija – 02T).

2012 m. gruodžio 18 d. 10 val. VGTU 
Senato posėdžių salėje (Saulėte-
kio al. 11, Vilnius) bus ginama VAIDO-
TO KONDROŠKOS daktaro disertacija 
tema „Regioninių oro erdvės blokų 
formavimo remiantis skrydžių srautais 

metodikos sukūrimas“ (technologijos 
mokslų sritis, transporto inžinerija – 03T).
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Jo-
nas STANKŪNAS (Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas, technologijos 
mokslai, transporto inžinerija – 03T).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. habil. dr. Marijo-
nas BOGDEVIČIUS (Vilniaus Gedimi-
no technikos universitetas, technologi-
jos mokslai, transporto inžinerija – 03T).
Nariai: doc. dr. Arūnas ANDZIULIS 
(Klaipėdos universitetas, technologijos 
mokslai, informatikos inžinerija – 07T),
prof. habil. dr. Adolfas BAUBLYS (Vil-
niaus Gedimino technikos universitetas, 
technologijos mokslai, transporto inži-
nerija – 03T), doc. dr. Artūras KER-
ŠYS (Kauno technologijos universitetas, 
technologijos mokslai, transporto inžine-
rija – 03T), prof. habil. dr. Bronislovas 
SPRUOGIS (Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetas, technologijos mokslai, 
transporto inžinerija – 03T).
Oponentai: dr. Domantas BRUČAS 
(Vilniaus Gedimino technikos universi-
tetas, technologijos mokslai, matavimų 
inžinerija – 10T), prof. habil. dr. Algi-
mantas FEDARAVIČIUS (Kauno tech-
nologijos universitetas, technologijos 
mokslai, transporto inžinerija – 03T).

2012 m. gruodžio 19 d. 14 val. VGTU 
Senato posėdžių salėje (Saulėte-
kio al. 11, Vilnius) bus ginama JURGI-
TOS MILIEŠKAITĖS daktaro disertaci-
ja tema „Žemės dangos skaitmeninių 
rastrinių vaizdų klasterinė koreliaci-
nė analizė“ (technologijos mokslų sritis, 
matavimų inžinerija – 10T).
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Jo-
nas SKEIVALAS (Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas, technologijos 
mokslai, matavimų inžinerija – 10T).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. dr. Eimuntas Kazi-
mieras PARŠELIŪNAS (Vilniaus Ge-
dimino technikos universitetas, tech-
nologijos mokslai, matavimų inžineri-
ja – 10T).
Nariai: doc. dr. Vladislovas Česlovas 
AKSAMITAUSKAS (Vilniaus Gedimi-
no technikos universitetas, technologi-
jos mokslai, matavimų inžinerija – 10T),
doc. dr. Mindaugas JUREVIČIUS (Vil-
niaus Gedimino technikos universitetas, 
technologijos mokslai, matavimų inžine-
rija – 10T), prof. habil. dr. Kazys KAZ-
LAUSKAS (Vilniaus universitetas, fizi-
niai mokslai, informatika – 09P), habil. 
dr. Saulius ŠLIAUPA (Gamtos tyrimų 
centras, fiziniai mokslai, geologija – 05P).
Oponentai: doc. dr. Giedrė BECONY-
TĖ (Vilniaus universitetas, fiziniai moks-
lai, fizinė geografija – 06P), prof. habil. 
dr. Algimantas ZAKAREVIČIUS (Vil-
niaus Gedimino technikos universite-
tas, technologijos mokslai, matavimų 
inžinerija – 10T).

2012 m. gruodžio 20 d. 10 val. VGTU 
Senato posėdžių salėje (Saulėte-
kio al. 11, Vilnius) bus ginama DOMI-
NYKO VASAREVIČIAUS daktaro di-
sertacija tema „Fotovoltinių saulės 
energijos šaltinių elektroninės valdy-
mo sistemos tyrimas ir tobulinimas“ 
(technologijos mokslų sritis, elektros ir 
elektronikos inžinerija – 01T).
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Ro-
manas MARTAVIČIUS (Vilniaus Gedi-
mino technikos universitetas, techno-
logijos mokslai, elektros ir elektronikos 
inžinerija – 01T).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. dr. Dalius NAVA-
KAUSKAS (Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetas, technologijos mokslai, 
elektros ir elektronikos inžinerija – 01T).
Nariai: prof habil. dr. Pranas BAL-
TRĖNAS (Vilniaus Gedimino technikos  

DISERTACIJŲ GYNIMAI

Nukelta į p. 10
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Lietuva – ne išimtis

Lietuvoje yra dešimt ESN sekcijų. 
Viena iš jų veikia ir Vilniaus Gedimi-
no technikos universitete (VGTU). 
Oficialiai ESN nare VGTU tapo 2009 
metais. Prieš įkuriant ESN VGTU 
sekciją, į universitetą atvykstančiais 
užsienio studentais rūpinosi VGTU 
Užsienio ryšių direkcijos koordinuoja-
mos Mentorių programos savanoriai. 

Pirmieji ESN VGTU įkūrimo ini-
ciatoriai buvo aktyvūs mentoriai – 
Ieva Stonytė, Marius Lazauskas ir 
Sandra Griškaitė. Būtent jie ir iškėlė 
ESN VGTU įkūrimo klausimą. Nors 
ESN VGTU tuo metu dar nebuvo ofi-
cialiai įregistruota, tačiau aktyvių 
narių komanda pradėjo savo kaip 
ESN VGTU veiklą: toliau koordinavo 
mentorius, organizavo rengi-
nius ir išvykas. 

Aktyviausiems nariams 
baigus universitetą, ESN 
VGTU įkūrimo vairą perėmė 
ir oficialiai ESN VGTU kaip 
ESN sekciją 2009 metais 
įregistravo Sandra Griškai-
tė kartu su Gintare Vaiginyte 
ir Asta Dambrauskaite. Tuo 
metu mentorių nebuvo tiek daug 
kaip dabar – šiuo metu savano-
riauja beveik 100 studentų, tačiau, 
pasak ESN VGTU įkūrėjos Sandros 
Griškaitės, jie puikiai susitvarkė su 
savo darbu.

2010 metų žiemą ESN VGTU 
sekcija gavo jai skirtas patalpas 
Saulėtekyje užsienio studentams 
skirtame bendrabutyje, kur ir dabar 
vyksta ESN narių susirinkimai bei 
suteikiama visa reikiama informa-
cija apsilankantiems studentams iš 
užsienio. 

Išrinkti atsakingi žmonės

S. Griškaitė ir G. Vaiginytė ESN 
VGTU reikalais rūpinosi trejus me-
tus, kol 2010 pavasarį, surengus 
pirmuosius rinkimus, organizaci-
jos prezidente išrinkta Ieva Tama-

šauskaitė. Antrąja prezidente buvo 
išrinkta Simona Patašiūtė. Tais me-
tais, prezidentės iniciatyva, įkurti 
penki komitetai, kurie pasiskirstė 
skirtingas veiklos sferas. Tai Marke-
tingo ir finansų, Socialinių projektų, 
Laisvalaikio renginių, Kelionių, taip 
pat IT ir komunikacijų komitetai. Ši 
veikla (išskyrus socialinius projek-
tus) buvo vykdoma ir anksčiau, ta-
čiau būtent tada išrinkti už tą veiklą 
atsakingi komitetų vadovai ir subur-
tos jų komandos. Komitetų vado-
vai, drauge su prezidente, viceprezi-
dente ir su komitetų vadovų išrinkta 
mentorių koordinatore, suformavo 
svarbiausius sprendimus priimančią 
grupę – ESN VGTU valdybą.

Įkūrus socialinį komitetą, 
sekcijoje realizuota daug projektų, 

kuriais ESN VGTU ypač didžiuojasi. 
Vienas jų – „Erasmus pasaka“. Šis 
projektas vyksta kiekvieną semes-
trą. Studentai iš užsienio kartu su 
jais globojančiais lietuviais studen-
tais savanoriais vaikų darželius 
nudžiugina lietuvių pasaka ir ESN 
VGTU pyragu. 2011 metų gruodį 
studentai aplankė ne tik vaikų dar-
želį, bet ir onkologinėmis ligomis 
sergančius vaikus Santariškių li-
goninėje – kartu su labdaros ir pa-
ramos fondu „Mamų unija“ vykdy-
tas socialinis projektas „Support 
children with cancer“. Tų pačių 
metų rudens semestro geriausiu 
projektu buvo išrinktas HANUL. 
Iš Pietų Korėjos atvykę studentai 
visiems besidomintiems šia Azijos 
šalimi vesdavo kalbos pamokėles 
ir pasakodavo apie savo kultūrą. 
Šį projektą keletą semestrų iš 

eilės organizavo korėjiečių kultūra 
besidomintis mentorius ir ESN VGTU 
narys Julius Baradinskas.

Šių metų lapkričio 24–25 dieno-
mis VGTU studentų tinklo ESN VGTU 
atstovai kartu su labdaros ir para-
mos fondu „Mamų unija“ dalyvavo 
„Litexpo“ parodų rūmuose vykusioje 
parodoje „Vaikų šalis 2012“, kurios 
metu prisidėjo prie didžiausio Lietu-
voje atviruko-linkėjimo kūrimo. Baig-
tas atvirukas padovanotas Vilniaus 
universitetinės vaikų ligoninės Onko-
hematologijos skyriui. Pasak studen-
tų ir paramos fondo atstovų bendra-
darbiavimą inicijavusio ESN VGTU 
alumni Juliaus Zaburo, parama ne-
būtinai turi būti išreikšta finansiškai. 
Kartais atliktas darbas, šiuo atveju 
sukurtas ir atgabentas pagrindas di-

džiausio atviruko piešimui, reiš-
kia daug daugiau nei pinigai.

Svarbus įvykis organizacijos 
istorijoje yra 2011 metų rudenį 
įvykę rinkimai į ESN Lietuva na-
cionalinę valdybą, kurių metu 
G. Vaiginytė buvo išrinkta ESN 
Lietuva prezidente. 2012 metų 
rugsėjį Gintarė perrinkta ir ant-
rajai kadencijai. Tą pačią dieną 

Simona Patašiūtė išrinkta ESN Lie-
tuva nacionaline atstove. Nacionali-
nis atstovas yra vienintelis ESN Lie-
tuva nacionalinės valdybos narys, 
priklausantis ir tarptautiniam ESN 
valdančiajam organui – Nacionali-
nių atstovų tarybai. 

Būdamas tarptautinės tarybos 
narys, nacionalinis atstovas yra 
kviečiamas į visus tarptautinius 
renginius, nes jis atstovauja šalies 
nuomonei tarptautinėje taryboje. 
Simas Ivanauskas buvo išrinktas 
ESN Lietuva marketingo koordina-
toriumi, Vydūnas Pakrijauskas tapo 
atsakingas už žmogiškuosius ištek-
lius. 

Daugiau informacijos apie ESN 
VGTU rasite socialiniame tinklalapyje 
„Facebook“ ir http://esn.vgtu.lt/,  
o apie ESN organizacijų šeimą:  
www.esnlithuania.org, www.esn.org.

Erasmus Student Network 
VGTU – nuo pradžios iki dabar
Vaida Tracevičiūtė

Erasmus Student Network (ESN) yra viena didžiausių tarpdisciplininių studentų 
organizacijų Europoje. Šios organizacijos pradžia – 1989-aisiais Nyderlan-
duose, Utrechto mieste, įkurta pirmoji ESN sekcija. Šiuo metu ESN sekcijos 
vienija daugiau nei keturis šimtus aukštojo mokslo institucijų 36 šalyse. Šioje 
organizacijoje dirba studentai savanoriai, siekiantys sukurti patrauklią aplinką 
pagal mainų programas atvykstantiems užsienio studentams.

Dar viena reklamos rūšis – informa-
cija pasauliniuose studijų portaluo-
se. Už kai kuriuos skelbimus mo-
kame, kai kur yra galimybė skelb-
ti informaciją nemokamai. Nuo šių 
metų pradėjome lankyti mokyklas, 
buvome Turkijoje ir Azerbaidžane, 
kur ypač pagelbėjo LR ambasados 
darbuotojai. Dirbame su vadinamai-
siais užsienio šalių agentais, kurie 
ieško norinčiųjų studijuoti mūsų uni-
versitete. Išnaudojame gerus san-
tykius su ambasadomis, siunčiame 
joms medžiagą, o pastarosios ją 
skleidžia vietos bendruomenei.

Na, o kodėl pasirenka mus, trum-
pai galėčiau atsakyti taip: nes stu-
dijos vyksta vienos Europos šalies 

sostinėje, techniškajame univer-
sitete, anglų kalba, geras kokybės 
ir kainos santykis, be to, Lietuvoje 
nėra labai brangus pragyvenimas. 
VGTU yra vienintelis universitetas 
Lietuvoje, kuris jau dvidešimt metų 
pirmojoje pakopoje siūlo inžinerines 
studijų programas anglų kalba. Taip 
pat esame geriausias universitetas 
Lietuvoje pagal studentų ir dėstyto-
jų mainus.

Kokias studijų programas už-
sieniečiai gali pasirinkti VGTU ir 
ką dažniausiai renkasi?

Užsieniečiams universitete yra 
siūlomos šios pirmosios pakopos 
studijų programos: architektūra, 

informacinių sistemų inžinerija, in-
žinerinė informatika, mechanikos 
inžinerija, pastatų energetika, staty-
bos inžinerija, transporto inžinerinė 
ekonomika ir vadyba bei verslo va-
dyba. Taip pat siūlomos ir antrosios 
pakopos studijos: aplinkos apsau-
gos vadyba ir švarioji gamyba, elekt-
ros energetikos sistemų inžinerija, 
pramonės inžinerija ir inovacijų va-
dyba, verslo vadyba, verslo vady-
ba (nuotolinės studijos). Fakultetai 
planuoja didinti antrosios pakopos 
ang lų kalba dėstomų studijų prog-
ramų skaičių. Pradedamos vykdyti 
jungtinės studijų programos su už-
sienio šalių universitetais.

Dažniausiai užsieniečiai renkasi 

verslo vadybą, architektūrą, infor-
macinių sistemų inžineriją, mecha-
nikos inžineriją. Tai susiję su porei-
kiais. Trečiųjų šalių piliečiai labai 
orientuoti turėti konkrečią profesiją. 
Tačiau, įvertinę pretendento ates-
tate ar diplome įrašytus dalykus ir 
jų įvertinimus, kartais rekomenduo-
jame rinktis ne inžinerinę studijų 
programą. Į mūsų rankas patenka 
labai įvairių šalių išsilavinimo doku-
mentai. Kad jų balai pavirstų mūsų 
balais, turime žinoti įvairių šalių 
vertinimo sistemas. Jau antri metai 
Studijų kokybės vertinimo centre 
dalyvaujame projekte – mokomės 
vertinti ir pripažinti užsienio šalyse 
įgytą išsilavinimą, o pasibaigus mo-

kymams, Švietimo ir mokslo minis-
terija universitetui suteiks teisę vyk-
dyti šį pripažinimą.

Artėja Naujieji metai. Kokios 
yra Tarptautinio studijų centro 
darbuotojų svajonės?

Pirmiausia norėtume pasveikin-
ti visus dėstytojus, kurie dirba su 
užsienio studentais, palinkėti jiems 
kūrybingų metų. O dėl Tarptautinių 
studijų centro darbuotojų „darbi-
nių svajonių“, jas turime dvi: kad 
atvykstančių iš užsienio studentų 
būtų kuo daugiau ir kad jie būtų mo-
tyvuoti, pasinaudotų mūsų dėstyto-
jų patirtimi ir kompetencija, siektų 
žinių bei gerų rezultatų...

Kad atvykstančių iš užsienio studentų būtų daugiau
Atkelta iš p. 5

Vienas iš projektų – „Erasmus pa-
saka“. Studentai iš užsienio kartu 

su jais globojančiais lietuviais 
studentais savanoriais vaikų dar-
želius nudžiugina lietuvių pasaka.
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universitetas, technologijos mokslai, 
aplinkos inžinerija ir kraštotvarka – 04T), 
prof. dr. Romas BARONAS (Vilniaus 
universitetas, fiziniai mokslai, informa-
tika – 09P), prof. habil. dr. Roma RIN-
KEVIČIENĖ (Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetas, technologijos mokslai, 
elektros ir elektronikos inžinerija – 01T), 
habil. dr. Arūnas Vytautas TAMAŠE-
VIČIUS (Valstybinis mokslinių tyrimų 
institutas Fizinių ir technologijos mokslų 
centras, technologijos mokslai, elektros 
ir elektronikos inžinerija – 01T).
Oponentai: prof. dr. Algirdas BAŠKYS 
(Vilniaus Gedimino technikos universi-
tetas, technologijos mokslai, elektros 
ir elektronikos inžinerija – 01T), prof. 
dr. Algimantas VALINEVIČIUS (Kau-
no technologijos universitetas, techno-
logijos mokslai, elektros ir elektronikos 
inžinerija – 01T).

2012 m. gruodžio 20 d. 14 val. VGTU 
Senato posėdžių salėje (Saulėte-
kio al. 11, Vilnius) bus ginama VILMOS 
JASIŪNIENĖS daktaro disertacija tema 
„Eismo įvykių prognozavimo modelis 
Lietuvos valstybinės reikšmės auto-
mobilių keliams“ (technologijos mokslų 
sritis, statybos inžinerija – 02T).
Mokslinis vadovas prof. dr. Donatas 
ČYGAS (Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, technologijos mokslai, sta-
tybos inžinerija – 02T).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkė prof. dr. Marija BURINS-
KIENĖ (Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, technologijos mokslai, 
statybos inžinerija – 02T).
Nariai: prof. dr. Žilvinas BAZARAS 
(Kauno technologijos universitetas, 
technologijos mokslai, transporto inži-
nerija – 03T), doc. dr. Artūras KER-
ŠYS (Kauno technologijos universitetas, 
technologijos mokslai, transporto inži-
nerija – 03T), prof. dr. Egidijus Rytas 
VAIDOGAS (Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetas, technologijos mokslai, 
statybos inžinerija – 02T), prof. habil. 
dr. Edmundas Kazimieras ZAVADS-
KAS (Vilniaus Gedimino technikos uni-
versitetas, technologijos mokslai, staty-
bos inžinerija – 02T).
Oponentai: doc. dr. Dainius MIŠ-
KINIS (Lietuvos automobilių kelių di-
rekcija prie Susisiekimo ministerijos, 
technologijos mokslai, statybos inžine-
rija – 02T), doc. dr. Audrius VAITKUS 
(Vilniaus Gedimino technikos universi-
tetas, technologijos mokslai, statybos 
inžinerija – 02T).

2013 m. sausio 7 d. 10 val. VGTU Se-
nato posėdžių salėje (Saulėtekio al. 11, 
Vilnius) bus ginama ILONOS JAR-
ŽEMSKIENĖS daktaro disertacija tema 
„Oro uostų infrastruktūros eksploata-
cinio efektyvumo vertinimas patobu-
lintu duomenų apgaubties metodu“ 
(technologijos mokslų sritis, transporto 
inžinerija – 03T).
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Adol-
fas BAUBLYS (Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetas, technologijos mokslai, 
transporto inžinerija – 03T).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. habil. dr. Henrikas 
SIVILEVIČIUS (Vilniaus Gedimino tech-
nikos universitetas, technologijos moks-
lai, transporto inžinerija – 03T).
Nariai: prof. habil. dr. Algimantas FE-
DARAVIČIUS (Kauno technologijos uni-
versitetas, technologijos mokslai, trans-
porto inžinerija – 03T), doc. dr. Aldona 
JARAŠŪNIENĖ (Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas, technologijos 
mokslai, transporto inžinerija – 03T), 

dr. Laurencas RASLAVIČIUS (Kauno 
technologijos universitetas, technologi-
jos mokslai, transporto inžinerija – 03T), 
dr. Zenonas TURSKIS (Vilniaus Gedi-
mino technikos universitetas, technolo-
gijos mokslai, statybos inžinerija – 02T).
Oponentai: dr. Domantas BRUČAS 
(Vilniaus Gedimino technikos universi-
tetas, technologijos mokslai, matavimų 
inžinerija – 10T), doc. dr. Jolanta JA-
NUTĖNIENĖ (Klaipėdos universitetas, 
technologijos mokslai, mechanikos in-
žinerija – 09T).

2013 m. sausio 7 d. 14 val. VGTU Se-
nato posėdžių salėje (Saulėtekio al. 11, 
Vilnius) bus ginama ANASTASIJOS 
MOISEJENKOVOS daktaro disertacija 
tema „Radiocezio ir hidrofizinių pa-
rametrų dinamikos tyrimai Lietuvos 
ežeruose“ (technologijos mokslų sritis, 
aplinkos inžinerija – 04T).
Mokslinis vadovas prof. dr. Aloyzas 
GIRGŽDYS (Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetas, technologijos mokslai, 
aplinkos inžinerija – 04T).
Konsultantas dr. Nikolay TARASYUK 
(Valstybinis mokslinių tyrimų institutas 
Fizinių ir technologijos mokslų centras, 
fiziniai mokslai, fizika – 02P).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. habil. dr. Donatas 
BUTKUS (Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, technologijos mokslai, 
aplinkos inžinerija – 04T).
Nariai: dr. Arūnas GUDELIS (Valsty-
binis mokslinių tyrimų institutas Fizinių 
ir technologijos mokslų centras, fizi-
niai mokslai, fizika – 02P), dr. Jūratė 
KRIAUČIŪNIENĖ (Lietuvos energetikos 
institutas, technologijos mokslai, aplin-
kos inžinerija – 04T), prof. dr. Paulius 
MIŠKINIS (Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 
02P), prof. habil. dr. Dmitrijus STYRO 
(Vilniaus Gedimino technikos universite-
tas, technologijos mokslai, aplinkos in-
žinerija – 04T).
Oponentai: prof. habil. dr. Jonas MA-
ŽEIKA (Gamtos tyrimų centras, fiziniai 
mokslai, geologija – 05P), doc. dr. Min-
daugas RIMEIKA (Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas, technologijos 
mokslai, aplinkos inžinerija – 04T).

2013 m. sausio 8 d. 10 val. VGTU Se-
nato posėdžių salėje (Saulėtekio al. 11, 
Vilnius) bus ginama INGRIDOS MAŽO-
NAVIČIŪTĖS daktaro disertacija tema 
„Lietuvių kalbos animavimo techno-
logija taikant trimatį veido modelį“ 
(technologijos mokslų sritis, informatikos 
inžinerija – 07T).
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Ro-
mualdas BAUŠYS (Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas, technologijos 
mokslai, informatikos inžinerija – 07T).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas doc. dr. Arnas KAČE-
NIAUSKAS (Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetas, technologijos mokslai, 
informatikos inžinerija – 07T).
Nariai: prof. habil. dr. Antanas ČENYS 
(Vilniaus Gedimino technikos universite-
tas, technologijos mokslai, informatikos 
inžinerija – 07T), prof. habil. dr. Gintau-
tas DZEMYDA (Vilniaus universitetas, 
technologijos mokslai, informatikos inži-
nerija – 07T), prof. habil. dr. Rimvydas 
SIMUTIS (Kauno technologijos univer-
sitetas, technologijos mokslai, informa-
tikos inžinerija – 07T), prof. dr. Olegas 
VASILECAS (Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetas, technologijos mokslai, 
informatikos inžinerija – 07T),
Oponentai: prof. dr. Dalius NAVA-
KAUSKAS (Vilniaus Gedimino techni-

kos universitetas, technologijos moks-
lai, informatikos inžinerija – 07T), prof. 
habil. dr. Rimantas ŠEINAUSKAS 
(Kauno technologijos universitetas, 
technologijos mokslai, informatikos in-
žinerija – 07T).

2013 m. sausio 8 d. 14 val. VGTU Se-
nato posėdžių salėje (Saulėtekio al. 11, 
Vilnius) bus ginama GRIGORIJ ŽILINS-
KIJ daktaro disertacija tema „Investi-
cijų portfelio sprendimai“ (socialinių 
mokslų sritis, ekonomika – 04S).
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Alek-
sandras Vytautas RUTKAUSKAS 
Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetas, socialiniai mokslai, ekonomi-
ka – 04S).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. habil. dr. Romual-
das GINEVIČIUS (Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas, socialiniai moks-
lai, ekonomika – 04S).
Nariai: doc. dr. Meilutė JASIENĖ (Vil-
niaus universitetas, socialiniai mokslai, 
ekonomika – 04S), doc. dr. Algita MIE-
ČINSKIENĖ (Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetas, socialiniai mokslai, 
ekonomika – 04S), prof. habil. dr. Nari-
mantas Kazimieras PALIULIS (Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas, socia
liniai mokslai, ekonomika – 04S), prof. 
habil. dr. Rimvydas SIMUTIS (Kauno 
technologijos universitetas, socialiniai 
mokslai, ekonomika – 04S).
Oponentai: prof. habil. dr. Jonas 
MACKEVIČIUS (Vilniaus universitetas, 
socialiniai mokslai, ekonomika – 04S), 
doc. dr. Jelena STANKEVIČIENĖ (Vil-
niaus Gedimino technikos universitetas, 
socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).

2013 m. sausio 9 d. 14 val. VGTU Se-
nato posėdžių salėje (Saulėtekio al. 11, 
Vilnius) bus ginama LIJANOS MASKE-
LIŪNAITĖS daktaro disertacija tema 
„Tarptautinio keleivių vežimo gele-
žinkeliais proceso kokybės tyrimo 
daugiatikslis modelis“ (technologi-
jos mokslų sritis, transporto inžineri-
ja – 03T).
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. 
Henrikas SIVILEVIČIUS (Vilniaus Ge-
dimino technikos universitetas, tech-
nologijos mokslai, transporto inžineri-
ja – 03T).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. habil. dr. Marijo-
nas BOGDEVIČIUS (Vilniaus Gedimi-
no technikos universitetas, technologi-
jos mokslai, transporto inžinerija – 03T).
Nariai: prof. dr. Andrii BIELIATYNS-
KYI (Nacionalinis aviacijos universi-
tetas, Kijevas, Ukraina, technologijos 
mokslai, transporto inžinerija – 03T), 
prof. habil. dr. Sergejus LEBEDEVAS 
(Klaipėdos universitetas, technologijos 
mokslai, transporto inžinerija – 03T), 
prof. habil. dr. Leonas Povilas LIN-
GAITIS (Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, technologijos mokslai, 
transporto inžinerija – 03T), prof. habil. 
dr. Edmundas Kazimieras ZAVADS-
KAS (Vilniaus Gedimino technikos uni-
versitetas, technologijos mokslai, staty-
bos inžinerija – 02T).
Oponentai: prof. dr. Žilvinas BAZA-
RAS (Kauno technologijos universitetas, 
technologijos mokslai, transporto inžine-
rija – 03T), prof. dr. Alfredas LAURI-
NAVIČIUS (Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetas, technologijos mokslai, 
transporto inžinerija – 03T).

Daktaro disertacijas galima peržiūrėti 
Vilniaus Gedimino technikos  

universiteto  bibliotekoje.

DISERTACIJŲ GYNIMAI
Atkelta iš p. 8

Nuoširdžiai užjaučiame Mokslo-
tyros centro direktorių dr. Algi-
mantą Liekį dėl mylimos dukros 
ankstyvos mirties.

Antano Gustaičio aviacijos instituto 
kolektyvas

Nuoširdžiai užjaučiame prof. 
dr. Mariją Burinskienę mirus 
mylimam Tėveliui. Šią sunkią 
netekties valandą Jums ir Jūsų 
šeimai linkime dvasinės ramy-
bės ir stip rybės. 

Miestų statybos katedros  
ir Teritorijų planavimo mokslo instituto 

bendradarbiai

Dėl buvusio ilgamečio VGTU pro-
fesoriaus Jokūbo KIVILŠOS mir-
ties Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto bendruomenė nuo-
širdžiai užjaučia Velionio šeimą 
ir artimuosius.

Dėl mylimo Tėvelio mirties 
nuoširdžiai užjaučiame kolegą 
doc. dr. Valentiną Skaržauską.

Statybinės mechanikos katedros  
kolektyvas 

Nuoširdžiai užjaučiame Darbo 
ir gaisrinės saugos katedros 
docentą dr. Mečislavą Griškevi-
čių dėl Tėvelio mirties.
VGTU Statybos fakulteto Darbo ir gais-
rinės saugos katedros bendruomenė

Reiškiame užuojautą VGTU Moks-
lotyros centro direktoriui istorikui, 
inžinieriui dr. Algimantui Liekiui ir 
jo šeimai po sunkios ligos mirus 
dukrai Živilei.
VGTU Mokslotyros centro darbuotojai

Telydi paguoda ir dvasios stip
rybė šią sunkią netekties va-
landą. Nuoširdžiai užjaučiame 
prof. Mariją Burinskienę, mirus 
brangiam Tėveliui. 

VGTUASUKU transporto  
inžinerijos mokslo krypties jungtinės  

doktorantūros komiteto nariai

Skaudžios netekties ir liūdesio 
valandą nuoširdžiai užjaučiame 
Valentiną Skaržauską ir jo šei-
mą dėl Tėvo mirties.

Mokslo direkcija

SENATE
2012-12-04

PATVIRTINTA Vilniaus Gedimino technikos universiteto (2011–2016 m.) 
Taryba:

VGTU Senato skirti Tarybos nariai (iš dėstytojų ir mokslo darbuotojų):

Romualdas Kliukas – studijų prorektorius, profesorius;

Alfredas Laurinavičius – plėtros prorektorius, profesorius;

Algirdas Juozapaitis – Statybos fakulteto dekanas, profesorius;

Artūras Kaklauskas – Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto 
vadybos katedros vedėjas, profesorius;

Edmundas Kazimieras Zavadskas – Statybos fakulteto Statybos  
technologijos ir vadybos katedros vedėjas, profesorius.

VGTU studentų atstovybės išrinktas narys Dionis Martsinkevichus – 
VGTU studentų atstovybės prezidentas.

VGTU studentų atstovybės patvirtintas Tarybos narys (iš asmenų,  
nepriklausančių VGTU personalui ir studentams) Artūras Abromavičius –  
UAB „Sweco Lietuva“ prezidentas.

VGTU Senato patvirtinti Tarybos nariai iš LR švietimo ir mokslo ministro 
kartu su VGTU Senatu pasiūlytų asmenų ir asmenų, nepriklausančių 
VGTU personalui ir studentams:

Sigitas Leonavičius – UAB „Traidenis“ generalinis direktorius;

Edita Karpavičienė – AB Ūkio banko stebėtojų tarybos pirmininkė;

Algirdas Kaušpėdas – UAB „Jungtinės pajėgos“ direktorius;

Gintautas Kvietkauskas – UAB „Arginta“ gamybos direktorius.

NUTARTA:

  Dėl Antano Gustaičio aviacijos instituto atestacijos ir konkursų 
komisijos narių pakeitimo.

  Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2008 m. gegužės 
6 d. Senato nutarimo Nr. 283.2 „Dėl Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto profesoriaus emerito nuostatų naujos redakcijos 
tvirtinimo“ pakeitimo.

PRITARTA:

  1 kandidatūrai asmenų, sulaukusių 65 metų amžiaus, skyrimo 
(rinkimo) į Vilniaus Gedimino technikos universiteto, taip pat jo 
padalinių vadovų ar pavaduotojų pareigas.

PROFESORIAUS PEDAGOGINIS VARDAS SUTEIKTAS:  
Audriui Čereškai ir Vytautui Urbanavičiui.

DOCENTO PEDAGOGINIS VARDAS SUTEIKAS: Oksanai Barvidienei,  
Domantui Bručui, Tatjanai Grigorjevai, Nikolaj Goranin, Nerijui Pau-
lauskui, Linai Pupeikienei, Voitech Stankevič, Giedriui Šiupšinskui, 
Jūratei Šliogerienei ir Kęstučiui Valančiui.
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tatas – trys skirtingos Milės, nors 
išorinis vaidmens piešinys beveik 
vienodas. 

LNDT aktorei Dianai Anevi-
čiūtei Milė artimesnė amžiaus 
požiūriu. O kaip jaunoms mer-
ginoms vaidinti penkiasdešimt
metę? Grimas nepadėtų...

O. K.: Teatro dovana – 
sąlygiškumas. Suprasti ir įsivaizduo-
ti, kas vyksta su vyresniu persona-
žu, kai vaidina merginos, žiūrovai 
gali dėl atminties, atpažįstamumo. 
Senatvę suvaidinti jaunas aktorių 
amžius netrukdo, senam žmogui 
jaunuolį suvaidinti sudėtingiau... 

Teatro pedagogai pastebi, kad 
jaunai trupei patogiau vaidinti 
spektaklius, kuriuose daugiau 
judesio, žaidimo su daiktais, 

Naujojo spektaklio 
kūrėjai:  
„Amžiaus slenksčio 
problema – aštri  
ir amžina“
Ridas Viskauskas

Lapkričio 27 d. VGTU teatro studijoje „Palėpė“ įvy-
ko spektaklio „Čia gyvena žmonės“ (pagal Atholo 
Fugardo pjesę) premjera. Vaidinimas – išskirtinis 
įvykis „Palėpės“ istorijoje. 

A. Fugardo (g. 1932) socia liai jaut-
rią pjesę lengva skaityti, bet scenoje 
sukurti psichologiškai įtaigų pasaulį, 
kuriame atsiskleistų keturių likimo 
suvestų žmonių dramos, sunku net 
patyrusiems profesionalams. Tai pir-
mas „Palėpės“ spektaklis, kuriame 
kartu su studentais vaidina ir pro-
fesionali aktorė Diana Anevičiūtė. 
Be to, studija, kurdama spektaklį, 
pirmą kartą sprendė autorių teisės 
bei kultūros vadybos reikalus: vai-
dinimas sukurtas įgyvendinant Eu-
ropos Sąjungos remiamą švietimo 
projektą „Visuomenės informavimas 
Vokietijoje, Nyderlandų Karalystėje, 
Lietuvoje ir Lenkijoje apie pasau-
lio senėjimo pasekmes vystomojo 
bendradarbiavimo kontekste“. Pro-
jektą vykdo organizacija „HelpAge“ 
(Vokietija) ir jos partneriai „World 
Granny“ (Olandija), „Fundacja Sue 
Ryder“ (Lenkija) ir „Globali iniciaty-
va psichiatrijoje“ (Lietuva). 

Domintis Pietų Afrikos Respub-
likos dramaturgo A. Fugardo biogra-
fija, iškyla tam tikrų panašumų tarp 
jo ir „Palėpės“ veiklos. Atholas Fu-
gardas nuo 1959 m. Keiptaune reži-
savo kamerinius spektaklius (iš pra-
džių pagal Eugene’o O’Neillo, Ha-
roldo Pinterio, Samuelio Becketto, 
vėliau ir pagal savo pjeses) su mė-
gėjais (fabrikų darbininkais, tarnau-
tojais). Spektakliai, kuriuose sceno-
grafija ir apšvietimas buvo minima-
listiniai, vaidinti neįprastose komer-
ciniam teatrui vietose: apleistame 
fabrike, bendruomenės socialinia-
me centre, plaukiojančiame garlai-
vyje (jaunystėje dramaturgas dirbo 
kapitono padėjėju). Kanadietis teat-
ro istorijos tyrinėtojas Christophe-
ris Innes šiuos A. Fugardo teatrinius 
ieškojimus priskiria „skurdžiojo teat-
ro“ reiškiniui. Apie spektaklio kūri-
mą mintimis dalijasi teatro vadovas 
režisierius Olegas Kesminas ir daili-
ninkė Rasa Kriščiūnaitė. 

„Palėpės“ glamūriniu ar pra-
moginiu teatru nepavadinsi… 
Kokie takai atvedė pjesės „Čia 
gyvena žmonės“, parašytos 
1969 metais, link?

O. Kesminas (toliau O. K.): Visų 
pirma pati pjesės problematika. 
Viena vertus, atrodo, kad pjesė 
pasakoja apie nelaimingą moterį, 
kurią dėl amžiaus, kaip „pasenu-
sią“, paliko vyras. Bet kūrinys giles-
nis – šalia moters veikia trys dvide-
šimtmečiai jaunuoliai, kurie, kaip 
ir ji, patiria tos pačios prigimties 
bėdą – amžiaus slenkstį. Studentų 
teatrui pati moters istorija nebū-
tų aktuali, bet amžiaus slenksčio 

sionalams) ir įvairiu laiku: ir 9 valan-
dą ryte, ir savaitgaliais. Tai irgi lėmė 
vaidinančiųjų atranką. 

Žinoma, ne visiems pjesė pasi-
rodė artima, suprantama. Kai kas 
žiūrėjo pragmatiškai: per mažai vei-
kėjų, ne visi turės vaidmenų, galbūt 
duomenys netinka personažams...

Ar spektaklis nesuskaldė tru-
pės?

O. K.: Tikiuosi, kad ne, nors pa-
vojus buvo. Paraleliai su didesne 
grupe repetuojame Bertolto Brechto 
pjesę „Gerasis žmogus iš Sezuano“. 
Premjera numatoma pavasarį.

Milės vaidmeniui reikia stip
rios ir ryškios aktorės. Prisi-
minkime lietuvių teatro istori-
ją – kas vaidino Milę? Elvyra Že-
bertavičiūtė ir neseniai mirusi 
aktorė Eugenija Pleškytė , Jūra-
tė Jankauskaitė, Faustina Lau-
rinaitytė, Doloresa Kazragytė. 

„Palėpėje“ Milę repetavo 
net trys merginosdamos. 
Nelabai įsivaizduoju, kaip 
įmanoma trijų aktorių ieš-
kojimus „suvesti“ į vieną 
personažą? Jei viena su-
galvoja ką nors įdomaus, 
kitoms tenka kopijuoti? 

O. K.: Kopijuoti nereikia. Jei 
įvyksta individualybės susilietimas 
su medžiaga, su personažo duoty-
be, sukuriamas unikalus vaidmuo, 
turintis savo vertybių (natūralu, 
kiek vienos aktorės temperamentas, 
vaidybos energija, intonacijų niuan-
sai, prisitaikymai skiriasi). Rezul-

problema mums artima („Palėpės“ 
teatre daug dvidešimtmečių, kurie 
sunkiai susitaiko su savo amžiaus 
nulemtais pokyčiais). Štai persona-
žas Donas (jį kuria Dainius Bražiū-
nas, Dmitrijus Jarašius, Vytautas 
Lukaševičius) – jis protingas, apsi-
skaitęs jaunuolis, bet bijo pradėti 
gyventi, specialiai neišlaiko egza-
minų, į viską žvelgia pesimistiškai. 
Kiti du jaunuoliai – tragikomiški. 
Sisė (vaidina Anželika Poliakova, 
Renata Rimkutė, Sonata Paliulytė) 
ir Šortis (vaidina Arnas Petkevičius, 
Mantas Žemaitis, Povilas Kruopis) 
imituoja suaugusiųjų gyvenimą (yra 
susituokę), bet jie nėra subrendę 
kaip asmenybės. Tokiame fone ir 
skleidžiasi penkiasdešimtmetės Mi-
lės (vaidmenį kuria Akvilė Šliterytė, 
Diana Anevičiūtė, Elinga Noreikai-
tė) istorija. 

Žmogaus gyvenimas nėra lygus, 
tenka įveikti daug amžiaus slenks-
čių. Asmuo savo amžiaus tarsi ir 
nepastebi, bet aplinka, kiti žmo-
nės kelia jam naujus reikalavimus, 
kitaip jį vertina. Metams bėgant, 
keičiasi žmogaus statusas, sociali-
nė ir finansinė padėtis. „Palėpės“ 
teatre yra beveik šimtas narių, am-
žiaus slenksčio problema – aštri ir 
amžina. 

Bet „Palėpėje“ – šviesūs, jau-
ni žmonės, dauguma jų yra stu-
dentai. Atrodytų, visos gyveni-
mo perspektyvos jiems prieš 
akis...

O. K.: Ir taip, ir ne… Matau jų neri-
mą, abejones dėl pasirinktų studijų, 
dėl kuriamų artimų santykių. Vieni 
nori ilgiau pabūti teatre, kuris tarsi 
„saugo“ nuo gyvenimo iššūkių, kiti 
pernelyg skuba – imasi įvairiausių 
veiklų, blaškosi, kuria šeimas… Sta-
tusai keičiasi greitai: vakar jie buvo 
moksleiviai, šiandien – studentai, 
rytoj – darbuotojai, sutuoktiniai, tė-
vai… Apie tai ir kalbama pjesėje.

Kokios buvo jaunimo 
reak cijos po pirmojo pje-
sės skaitymo? Gal ne vi-
siems pjesė patiko?

O. K.: Pjesę skaitėme teat-
re dviem etapais (Petro Da-
bulevičiaus vertimas nėra 
publikuotas atskiru leidiniu). 
Viešai ją aptarėme. Po to raš-
tu kiekvienas išreiškė savo požiūrį 
į pjesėje keliamas problemas („su-
prantu“, „svetima“, „artima“, „ke-
lia žiovulį“...), pagalvojo, kiek laiko 
galės skirti repeticijoms. Spektaklį 
repetavome sparčiai (du su puse 
mėnesio – trumpas laikas neprofe- Nukelta į p. 12

Kartais jaučiuosi lyg būčiau 
egzotiškas paukštis: vaikštau po 
Vilnių ir „lesu“ viską, ko prireikia 
teatrui, konkrečiam spektakliui.

Režisierius O. Kesminas, bendraudamas su studentais, pastebi jų nerimą, abejones dėl pasirinktų studijų, dėl kuriamų 
artimų santykių. Pasak režisieriaus, statusai gyvenime keičiasi labai greitai
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Amžiaus slenksčio problemai 
skirtu spektakliu savęs ir  

klausiame, kaip reikės toliau 
gyventi?

žanrinių sprendimų. Tuomet tar-
si lengviau atverti aktorius arba 
paslėpti jų trūkumus. O „Čia gy-
vena žmonės“ yra psichologinis 
spektaklis, reikalaujantis daug 
darbo su tekstu: kiekviename 
sakinyje – potekstės, persona-
žo biografijos dalykai... Sykiu ir 
rūpestis, kad aktoriai būtų orga-
niški. Ar negąsdino tai?

O. K.: Nerimo buvo. Problemati-
ka – artima, o psichologinis vaidy-
bos stilius, priartėjantis beveik prie 
kino – mums naujas. Ligi šiol ven-
giau susidūrimo su psichologiniu 
teatru. Bet gerai, kad „Palėpėje“ at-
sirado toks spektaklis. Nepratusius 
prie tokios vaidybos kartais ištikda-
vo šokas, kaip kurti vaidmenį. Spek-
taklyje pagal B. Brechtą naudosime 
kaukes, kursime ryškius tipažus. 
O aptariamame spektaklyje reikia 
išoriškai keistis, rasti vidinių resur-
sų, atsiverti kaip asmenybei. Nauja 
patirtis jaunimui. 

Repeticijų psichologijos klau-
simas: jei sakysite vien pasta-
bas, peiksite – jaunimas užsi-
sklęs; jei be saiko girsite – vėl 
negerai, pervertins save. Kaip su-
derinti kritiką su paskatinimu?

O. K.: Subalansuoti sudėtinga. 
Reikia daugiau aiškinti, stengiantis 
suprasti ir įsivaizduoti, kaip publi-
ka gali vertinti, reaguoti konkrečiu 
spektaklio momentu. Ieškome kelių 
ir „įrankių“ geresniam rezultatui pa-
siekti. Jaunimas mokosi valdyti savo 
aktorinį procesą. Sakydamas, kas 
yra ne taip, turiu ir klausti, provokuo-
ti, siūlyti, kaip pakeisti. Esu tarsi įsi-
vaizduojamas publikos veidrodis...

Pagrindinių vaidmenų akto-
riai spektakliuose turi išmok-
ti daugybę teksto. Epizodinio 
vaidmens aktorius spektaklio 
metu užkulisiuose gali žvilgterė-
ti į pjesę, prisiminti, pasikartoti. 
Bet ką daryti tam, kuris visą lai-
ką scenoje?

O. K.: Kad neužmirštum teksto, 
turi tiksliai žinoti, ką veiki kiekvieną 
minutę. Jei veiksmas gerai motyvuo-
tas, logiškai paruoštas, sukuriama 
tvirta vidinė vaidmens struk-
tūra, kuri neleidžia pamiršti 
teksto. Pasakojant, beriant 
epitetus, galima supainioti 
žodžius, sukeisti juos vieto-
mis. Bet kertinės vaidmens 
posūkių frazės nepamiršta-
mos. Jos susijusios su vidiniu 
veiksmu. 

Ar yra taisyklių, prieš kiek lai-
ko reikia ateiti tą dieną, kai vai-
dinamas spektaklis? Gal atlie-
kate kokius nors spektakliui nu-
teikiančius ritualus? Juk reikia 
palikti už durų gatvės gyvenimą, 
kasdienybės sukeltą stresą...

O. K.: Paprastai renkamės likus 
pusantros valandos iki spektaklio 
pradžios. Dieną turime nedideles 
repeticijas, kurių metu reikia pasi-
ruošti ir pasitikrinti techninius da-
lykus, pasikartoti tekstą ir mizans-
cenas. Svarbi ir emocinė, darbinė 
atmosfera trupėje: jei artistai vienas 
kito nematė kokią savaitę, reikia sa-
votiško apšilimo – papildomos rim-
tos repeticijos prieš spektaklį. 

Šimto grimo kambarių 
neturite – kiekvieno vaidinan

čiojo atskirai uždaryti neįmano-
ma. Dar reikia jaunimui mokė-
ti būti kartu, neblaškant vienas 
kito, o sykiu ir nekeliant įtam-
pos. Būtinas savotiškas nerašy-
tas etikos kodeksas.

O. K.: Spektaklio vaidinimo dieną 
paprastai nieko neįsileidžiame į pa-
talpas, vengiame pašalinės, dėmesį 
blaškančios informacijos. Kol kas 
etikos problemų neturėjome…

Spektaklio vaizdinis spren-
dimas labai minimalistinis. Su-
prantama – mažoje „Palėpės“ 
salytėje paviljono, vaizduojan-
čio sendaikčiais užgriozdintą 
Milės butą, nepastatysi ir Pie-
tų Afrikos Respublikos buities, 
etnografijos neatkursi. Vaidy-
bos aikštelę nuo žiūrovų skiria 
toks asambliažas iš autentiškų 
daiktų, jų liekanų...

Rasa Kriščiūnaitė: Tai – barjeras, 
užtvara, užkarda, apkasai. Milė sako: 
„Aš dar pakovosiu už gyvenimą.“ Pje-
sėje daug militaristinių frazių. Todėl 
ir kilo toks „subtiliai militaristinis“ 
erdvės sprendimas, niūri kostiumų 
spalvinė gama. Atsisakiau scenos 
erd vėje buitinių daiktų, visi buities 
atributai ir ženklai tarsi buldozeriu 
sustumti į priekį. Panaudojome tai, 
kas susikaupė teatro sandėlyje, kas 
liko po įvairių kūrybinių akcijų. 

Naujojo spektaklio 
kūrėjai:  
„Amžiaus slenksčio 
problema – aštri  
ir amžina“

Kartais jaučiuosi lyg būčiau eg-
zotiškas paukštis: vaikštau po Vil-
nių ir „lesu“ viską, ko prireikia teat-
rui, konkrečiam spektakliui. Štai 
pianino klaviatūros karkasas liko po 
vienos dailininko Gitenio Umbraso 
kūrybinės akcijos – jį su aktoriumi 
Mantu Žemaičiu ir atsivežėme. 
Kostiumų siūti nėra galimybių – 
profesionaliems siuvėjams reikėtų 
mokėti. Taigi reikia rasti, atpažinti 
aplinkoje tinkamus spektakliui daik-

tus, kostiumus. Militaristinę 
dvasią atitinka jaunuolių kos-
tiumai, o Milės suknelė – sa-
votiška „mimikrija“ (prisitaiky-
mo prie aplinkos idėja). 

Beje, sumanymas keitėsi. Iš 
pradžių galvojau, kad visą „Pa-
lėpės“ laiptinę, kuria vieni groži-

si, kiti baisisi, paversime įėjimu į Mi-
lės butą. Žiūrovai į salytę („svetainę“) 
būtų ėję pro Milės „virtuvėlę“ – būtų 
stovėjęs šaldytuvas, dujinė viryklė. 
Bet tokios hiperrealizmo krypties 
teat ro sukurta nemažai. Be to, ir re-
žisierius akcentuoja veikėjų karą su 
savimi, su aplinka. 

Šis spektaklis man unikalus tuo, 
kad pirmą kartą pavyko nupirkti vie-
ną kostiumą trims tą patį vaidme-
nį kuriantiems aktoriams. Vieną 
brangesnių pirkinių – Milės sukne-
lę – radome senų daiktų ir drabu-
žių butike. Suknelė tokia „bobiška“, 
gerai sendina aktores (pašneko-
vė juokiasi)... Dono chaki spalvos 
bliuzonas – tinka visiems vyrams. 
Šį spektaklį parėmė VšĮ „Humana 
People to People Baltic“. Pirmą kar-
tą teko būti tokiuose didžiuliuose 
sandėliuose, į kuriuos vilkikai atve-
ža kalnus drabužių, buities daiktų. 

Atkelta iš p. 11

Šimtai žmonių rūšiuoja viską – puiki 
vaizdinė medžiaga dokumentiniam 
filmui ar fotografijų albumui. 

O. K.: Tęsiant paramos temą, 
spektaklį parėmė „Globali iniciaty-
va psichiatrijoje“, kuri įgyvendina ES 
remiamą švietimo projektą „Visuo-
menės informavimas Vokietijoje, 
Nyderlandų Karalystėje, Lietuvoje 
ir Lenkijoje apie pasaulio senėji-
mo pasekmes vystomojo bendra-
darbiavimo kontekste“. Visuome-
nė ir mūsų, ir kitose Europos šalyse 
senėja. Tai reiškia, kad ateityje kils 
įvairių socialinių ir ekonominių rū-
pesčių. Amžiaus slenksčio proble-
mai skirtu spektakliu savęs ir klau-
siame, kaip reikės toliau gyventi?

2013ųjų gegužę vėl įvyks 
tarptautinis universitetų teatrų 
forumas. Kaip sekasi spręsti 
organizacinius reikalus?

O. K.: XIV kartą vyksiančiame fo-
rume nori dalyvauti labai daug tru-
pių: net trys trupės iš Egipto, dvi tru-
pės iš Lenkijos, taip pat iš Maroko, 
Ganos, Turkijos, Šveicarijos. Reikės 
rimtos atrankos. Svarbu, kad tru-
pės pačios padengtų savo kelionės 
išlaidas, o vaidinamus spektaklius 
suprastų kitakalbiai žiūrovai. Labai 
sudėtinga rasti rėmėjų, kurie pa-
dėtų mums išlaikyti festivalio metu 
ne Europos šalių trupes. Esama ir 
rizikos trupių iš Afrikos atžvilgiu. 
Matėme, kaip viename Ispanijoje 
surengtame teatrų festivalyje trupė 
iš Maroko, suvaidinusi spektaklį, 
nusprendė negrįžti į savo šalį. Orga-
nizatoriai patyrė šoką – jiems savo 
lėšomis teko ieškoti pabėgėlių ir 
spręsti deportacijos klausimą...

Tai pirmas „Palėpės“ spektaklis, kuriame kartu su studentais vaidina ir profesionali aktorė Diana Anevičiūtė
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