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Prekybos 
dievo statulėlė 
atiteko VGTU
Edita Jučiūtė

Baigiantis 2010 metams mūsų universitetui už 
gerus veiklos rezultatus buvo įteiktas Vilniaus 
pramonės, prekybos ir amatų rūmų pagrindinis 
prizas – prekybos dievo  Merkurijaus statulėlė 
„Už pasiekimus 2010 m. tarp aukštųjų mokyk lų“.

„Vilniaus Gedimino technikos uni-
versitetas aktyviai integruojasi į 
Europos studijų ir mokslo erdvę, 
rengia šaliai kvalifi kuotus specia-
listus, net 93 proc. VGTU absolven-
tų nesunkiai randa darbą, daugelis 
jų valstybėje užima aukštus postus 
arba yra pasiekę puikių mokslo lai-
mėjimų, vadovauja didelėms įmo-
nėms“, – teigė Vilniaus pramonės, 
prekybos ir amatų rūmų generalinis 
direktorius Borisas Zaubidovas. 

Pasak Boriso Zaubidovo, prizas 
įteiktas ir už tai, kad VGTU pirmauja 
Lietuvoje vykdydamas tarptautinius 
dėstytojų ir studentų mainus, vien 
2010 metais laimėti 7 tarptautiniai 
projektai, pasirašyta 12 sutarčių dėl 
ES struktūrinių fondų fi nansuojamų 
projektų.

Šiandien 16 proc. pagal ERAS-
MUS prog ramą visų iš Lietuvos iš-
siųstų studentų sudaro būtent VGTU 
studentai. Bendras universiteto iš-
siųstų studentų studijoms ir prakti-

kai skaičius – 512, iš jų daugiau nei 
šimtas atliko praktiką užsienio įmo-
nėse. Į VGTU studijuoti arba atlikti 
praktiką atvyko 380 studentų. Tarp 
500 geriausiai vykdančių ERASMUS 
programą ES institucijų VGTU pagal 
praktikų veiklą užima 28 vietą. Lie-
tuvoje mūsų universitetas pirmau-
ja pagal MVG/ERASMUS trumpalai-
kius akademinio personalo dėstymo 
vizitus, VGTU mobilumas per pasta-
ruosius penkerius metus yra pats 
didžiausias Lietuvoje.

VGTU turi daugiau nei 250 part-
nerių studentų ir dėstytojų mainams 
Europoje, 2009–2013 m. yra gavęs 
ES komisijos etiketę „Diploma Supp-
lement label“, liudijančią aukštą stu-
dijų tarptautiškumo kokybę.

„Prizas „Merkurijus“ yra gero 
VGTU bendradarbiavimo su Vilniaus 
pramonės, prekybos ir amatų rū-
mais rezultatas. Jis sudaro pui-
kias sąlygas universitetui palaikyti 
glaudžius ryšius su Vilniaus versli-

ninkais“, – apdovanojimą įvertino 
VGTU rektorius prof. habil. dr. Ro-
mualdas Ginevičius.

Universiteto „Alumni“ klubo pre-
zidentas Vaclovas Kontrauskas pa-
brėžė, kad VGTU yra puiki mokykla, 
kurioje galima įgyti paklausių specia-
lybių. V. Kontrausko nuomone, reikia 
siekti, kad mūsų krašte prigytų va-
karietiška praktika, kai darbdaviai, 
juokais vadinami „galvų medžioto-
jais“, patys atvyktų į mokymo įstai-
gas ir rinktųsi būsimus potencialius 
darbuotojus, gal net mokėtų jiems 
stipendijas. „Kol kas Lietuvoje tai re-
tai pasitaiko, – apgailestavo V. Kont-
rauskas. – Norėtųsi, kad po antrojo, 
o vėliausiai po trečiojo kurso, darb-
daviai universitete ieškotų ir atrastų 
būsimus konstruktorius, vadybinin-
kus ir kitus specialistus. Universite-
tas taptų prekės ženklu – tai reiškia, 
kad jį baigę absolventai nesunkiai 
rastų gerai mokamą darbą pagal 
specialybę ir neišvyktų į užsienį.“ 

NAUJIENOS: Ambasadorius Deepak 
Vohra susitikime su 

universiteto vadovybe aptarė 
bendradarbiavimo su Indijos 
universitetais galimybę.

„Jūs žengiate teisinga 
link me pačiu tinkamiausiu 
laiku. Tolimesni mūsų ry-
šiai galėtų prasidėti trimis 
lygiais – studentų mainais, 
fakultetų bendradarbiavimu 
bei pasi keitimu mokslinėmis 
žinio mis“, – apie konkretų 
bendra darbiavimą kalbėjo In-
dijos ambasadorius Deepak 
Vohra. Pasak jo, universitetų 
ryšiai galėtų plėtotis vadybos 
ir inžinerinių mokslų srityje. 

„Indija žavi savo plėtra, 
esame įsitikinę, kad ši šalis 
turi gerą ateitį ir galėtų būti 
puiki mūsų universiteto part-
nerė“, – teigė VGTU rekto-
rius prof. habil. dr. Romual-
das Ginevičius. 

Tiek universiteto atstovai, 
tiek Indijos ambasadorius 
atrado daug kultūrinių, istori-
nių sąsajų, kurios dar labiau 
skatins partnerystę. Sausio 
mėnesį Indijos ambasadoriui 
vėl lankantis Lietuvoje bus 
aptartos konkrečios tolimes-
nio bend radarbiavimo tarp 
Vilniaus Gedimino technikos 
ir Indijos universitetų detalės. 

Plėtojami VGTU 
ryšiai su Indija

Gruodžio 16 d. univer-
sitete lankėsi Indijos 
ambasadorius Lenkijai ir 
Lietuvai Deepak Vohra.

NAUJIENOS:

Bendradarbiau-
sime su Ulsano 
universitetu

2010 m. pabaigoje 
Vilniaus Gedimino 

technikos universiteto Archi-
tektūros fakultete lankėsi 
Ulsano universiteto (Pietų 
Korėja) Archi tektūros fa-
kulteto profesorius Jai-Eok 
Shin. Su šiuo privačiu uni-
versitetu VGTU yra pasirašęs 
bendradarbia vimo sutartį, 
todėl prof. Jai-Eok Shin 
atvyko su specialiu Architek-
tūros fa kul teto dekano prof. 
dr. Suk Bong Kang pavedimu 
toliau ją plėtoti ir atvežė jo 
pasirašytą tarpfakultetinio 
bendradarbiavimo sutartį.
(p. 3)
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DISERTACIJŲ GYNIMAI
2011 m. sausio 12 d. 14 val. VGTU Senato 
posėdžių salėje (Saulėtekio al. 11, Vilnius) bus 
ginama KRISTINOS LEDAUSKAITĖS dakta-
ro disertacija tema: „Transporto sektoriaus 
žmogiškųjų išteklių potencialo ekonominis 
vertinimas“ (socialinių mokslų sritis, ekono-
mika – 04S).
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Ramū-
nas PALŠAITIS (Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetas, socialiniai mokslai, ekono-
mika – 04S).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. habil. dr. Aleksandras 
Vytautas RUTKAUSKAS (Vilniaus Gedimi-
no technikos universitetas, socialiniai mokslai, 
ekonomika – 04S).
Nariai: prof. dr. Dalė DZEMYDIENĖ (Myko-
lo Romerio universitetas, socia liniai mokslai, 
vadyba ir administravimas – 03S), doc. dr. 
Aldona JARAŠŪNIENĖ (Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas, technologijos moks-
lai, transporto inžinerija – 03T), prof. habil. dr. 
Borisas MELNIKAS (Vilniaus Gedimino tech-
nikos universitetas, socialiniai mokslai, ekono-
mika – 04S), prof. habil. dr. Algis ŠILEIKA 
(Lietuvos socialinių tyrimų centras, socialiniai 
mokslai, ekonomika – 04S).
Oponentai: prof. habil. dr. Narimantas Ka-
zimieras PALIULIS (Vilniaus Gedimino tech-
nikos universitetas, socialiniai mokslai, ekono-
mika – 04S), prof. dr. Juozas RUŽEVIČIUS 
(Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, 
ekonomika – 04S).

2011 m. sausio 14 d. 13 val. VGTU Senato po-
sėdžių salėje (Saulėtekio al. 11, Vilnius) bus gi-
nama GIEDRIAUS MASALSKIO daktaro diser-
tacija tema: „Integrinių grandynų topologijos 
ele mentų atpažinimo sistemos su kū rimas ir 
tyrimas“ (technologijos mokslų sritis, elektros 
ir elektronikos inžinerija – 01T).
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Romual-
das NAVICKAS (Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, technologijos mokslai, elektros ir 
elektronikos inžinerija – 01T).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. habil. dr. Romanas MAR-
TAVIČIUS (Vilniaus Gedimino technikos uni-
versitetas, technologijos mokslai, elektros ir 
elektronikos inžinerija – 01T).
Nariai: prof. dr. Eduardas BAREIŠA (Kau-
no technologijos universitetas, technologijos 
mokslai, informatikos inžinerija – 07T), doc. 
dr. Šarūnas PAULIKAS (Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas, technologijos moks-
lai, elektros ir elektronikos inžinerija – 01T), 
prof. habil. dr. Stanislavas SAKALAUSKAS 
(Vilniaus universitetas, technologijos mokslai, 
elektros ir elektronikos inžinerija – 01T), prof. 
habil. dr. Julius SKUDUTIS (Vilniaus Gedimi-
no technikos universitetas, technologijos moks-
lai, informatikos inžinerija – 07T).
Oponentai: prof. dr. Dalius NAVAKAUSKAS 
(Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 
technologijos mokslai, elektros ir elektronikos 
inžinerija – 01T), prof. habil. dr. Rimvydas 
SIMUTIS (Kauno technologijos universitetas, 
technologijos mokslai, informatikos inžineri-
ja – 07T).

2011 m. sausio 20 d. 14 val. VGTU Senato 
posėdžių salėje (Saulėtekio al. 11, Vilnius) bus 
ginama DONATO REKAUS daktaro disertaci-
ja tema: „Niveliavimo matuoklių skalių foto-
metrinis kalibravimas“ (technologijos mokslų 
sritis, matavimų inžinerija – 10T).
Mokslinis vadovas doc. dr. Vladislovas Čes-
lovas AKSAMITAUSKAS (Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas, technologijos mokslai, 
matavimų inžinerija – 10T).
Konsultantas prof. habil. dr. Vytautas GI-
NIOTIS (Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetas, technologijos mokslai, matavimų inži-
nerija – 10T).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. habil. dr. Vladas VEKTE-
RIS (Vilniaus Gedimino technikos universite-
tas, technologijos mokslai, matavimų inžine-
rija – 10T).
Nariai: prof. dr. Donatas ČYGAS (Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas, technologi-
jos mokslai, statybos inžinerija – 02T), doc. dr. 
Mindaugas JUREVIČIUS (Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas, technologijos mokslai, 
matavimų inžinerija – 10T), prof. habil. dr. Sta-
nislavas SAKALAUSKAS (Vilniaus universite-
tas, technologijos mokslai, matavimų inžineri-
ja – 10T), prof. habil. dr. Vitalijus VOLKOVAS 
(Kauno technologijos universitetas, technologi-
jos mokslai, matavimų inžinerija – 10T).
Oponentai: doc. dr. Mindaugas RYBOKAS 

(Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 
technologijos mokslai, informatikos inžineri-
ja – 07T), dr. Pavel VIELGOSZ (Varmijos ir 
Mozūrų universitetas Olštyne, technologijos 
mokslai, matavimų inžinerija – 10T).

2011 m. sausio 21 d. 13 val. VGTU Senato po-
sėdžių salėje (Saulėtekio al. 11, Vilnius) bus gi-
nama VIKTORO VOROBJOVO daktaro diser-
tacija tema: „Mažo eismo intensyvu mo kelių 
funkcinės paskirties užtikrinimas važiavimo 
sąlygoms gerinti“ (technologijos mokslų sritis, 
statybos inži ne rija – 02T).
Mokslinė vadovė doc. dr. Daiva ŽILIONIE-
NĖ (Vilniaus Gedimino technikos universite-
tas, technologijos mokslai, statybos inžineri-
ja – 02T).
Konsultantas doc. dr. Antanas Aloy zas JU-
ZĖNAS (Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetas, technologijos mokslai, statybos inži-
nerija – 02T).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. habil. dr. Edmundas Kazi-
mieras ZAVADSKAS (Vilniaus Gedimino tech-
nikos universitetas, technologijos mokslai, sta-
tybos inžinerija – 02T).
Nariai: prof. dr. Žilvinas BAZARAS (Kau-
no technologijos universitetas, technologijos 
mokslai, transporto inžinerija – 03T), prof. dr. 
Marija BURINSKIENĖ (Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas, technologijos mokslai, 
statybos inžinerija – 02T), prof. habil. dr. Leo-
nidas SAKALAUSKAS (Vilniaus universitetas, 
fi ziniai mokslai, informatika – 09P), dr. Zeno-
nas TURSKIS (Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, technologijos mokslai, statybos 
inžinerija – 02T).
Oponentai: prof. habil. dr. Juozas ATKO-
ČIŪNAS (Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetas, technologijos mokslai, statybos inžine-
rija – 02T), doc. dr. Dainius MIŠKINIS (Lietu-
vos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo 
ministerijos, technologijos mokslai, statybos 
inžinerija – 02T).

2011 m. sausio 24 d. 14 val. VGTU Sena-
to posėdžių salėje (Saulėtekio al. 11, Vilnius) 
bus ginama RAIMONDO JASEVIČIAUS dak-
taro disertacija tema: „Ultrasmulkių dalelių 
normalinės są veikos skaitinis modeliavi-
mas“ (technologijos mokslų sritis, mechanikos 
inži nerija – 09T).
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Rimantas 
KAČIANAUSKAS (Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetas, technologijos mokslai, me-
chanikos inžinerija – 09T).
Konsultantas dr. Darius MARKAUSKAS 
(Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 
technologijos mokslai, mechanikos inžineri-
ja – 09T).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. habil. dr. Mindaugas Ka-
zimieras LEONAVIČIUS (Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas, technologijos mokslai, 
mechanikos inžinerija – 09T).
Nariai: dr. Robertas BALEVIČIUS (Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas, technologi-
jos mokslai, statybos mechanikos inžinerija – 
09T), prof. habil. dr. Saulius BALEVIČIUS 
(Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių 
ir technologijos mokslų centras, fi ziniai moks-
lai, fi zika – 02P), prof. habil. dr. Rimantas 
BARAUSKAS (Kauno technologijos universi-
tetas, fi ziniai mokslai, informatika – 09P), prof. 
habil. dr. Marijonas BOGDEVIČIUS (Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas, technologijos 
mokslai, mechanikos inžinerija – 09T).
Oponentai: dr. Algis DŽIUGYS (Lietuvos 
energetikos institutas, technologijos mokslai, 
mechanikos inžinerija – 09T), prof. dr. Vytau-
tas TURLA (Vilniaus Gedimino technikos uni-
versitetas, technologijos mokslai, mechanikos 
inžinerija – 09T).

Daktaro disertacijas galima peržiūrėti Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto bibliotekoje.

2011 m. sausio 25 d. 14 val. Valstybinio moks-
linių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos 
mokslų centro posėdžių salėje (Goštauto g. 11, 
Vilnius) bus ginama AUDRIAUS PAŠIŠKEVI-
ČIAUS daktaro disertacija tema: „Vanadžio 
oksidinių junginių sintezė ir tyrimas rentge-
no fotoelektronų spektroskopijos metodu“ 
(fi zinių mokslų sritis, fi zika – 02P).
Mokslinis vadovas habil. dr. Vladimiras 
BONDARENKA (Valstybinis mokslinių tyrimų 
institutas Fizinių ir technologijos mokslų cent-
ras, fi ziniai mokslai, fi zika – 02P).
Konsultantas dr. Sergej GREBINSKIJ (Vals-
tybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir 

technologijos mokslų centras, fi ziniai mokslai, 
fi zika – 02P).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. habil. dr. Eugenijus ŠAT-
KOVSKIS (Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetas, fi ziniai mokslai, fi zika – 02P).
Nariai: prof. habil. dr. Algirdas AUDZIJO-
NIS (Vilniaus pedagoginis universitetas, fi ziniai 
mokslai, fi zika – 02P). prof. habil. dr. Romual-
das KARAZIJA (Vilniaus universitetas, fi ziniai 
mokslai, fi zika – 02P), doc. dr. Bonifacas 
VENGALIS (Valstybinis mokslinių tyrimų ins-
titutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, 
fi ziniai mokslai, fi zika – 02P), prof. dr. Nerija 
ŽURAUSKIENĖ (Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, fi ziniai mokslai, fi zika – 02P).
Oponentai: prof. habil. dr. Aivaras KAREI-
VA (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, 
chemija – 03P), habil. dr. Evaldas TORNAU 
(Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių 
ir technologijos mokslų centras, fi ziniai moks-
lai, fi zika – 02P).

Daktaro disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto ir Valstybinio 

mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir 
technologijos mokslų centro bibliotekose.

2011 m. sausio 28 d. 13 val. VGTU Sena-
to posėdžių salėje (Saulėtekio al. 11, Vilnius) 
bus ginama JOLITOS KRUMPLYTĖS dakta-
ro disertacija tema: „Šešėlinės ekonomikos 
masto vertinimas“ (socialinių mokslų sritis, 
ekonomika – 04S).
Moksliniai vadovai: dr. Jurgis SAMULEVI-
ČIUS (Vilniaus Gedimino technikos universi-
tetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S, 
2008–2010 m.), prof. dr. Manuela TVARONA-
VIČIENĖ (Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S, 
2005–2008 m.).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. habil. dr. Romual das 
GINEVIČIUS (Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, socialiniai mokslai, ekonomi-
ka – 04S).
Nariai: doc. dr. Boguslavas GRUŽEVSKIS 
(Lietuvos socialinių tyrimų centras, socialiniai 
mokslai, ekonomika – 04S), prof. habil. dr. 
Aleksandras Vytautas RUTKAUSKAS (Vil-
niaus Gedimino technikos universitetas, so-
cialiniai mokslai, ekonomika – 04S), prof. ha-
bil. dr. Algis ŠILEIKA (Šiaulių universitetas, 
socialiniai mokslai, ekonomika – 04S), doc. 
dr. Rima TAMOŠIŪNIENĖ (Vilniaus Gedimi-
no technikos universitetas, socialiniai mokslai, 
ekonomika – 04S).
Oponentai: prof. habil. dr. Jonas MAC-
KEVIČIUS (Vilniaus universitetas, socialiniai 
mokslai, ekonomika – 04S), prof. habil. dr. 
Borisas MELNIKAS (Vilniaus Gedimino tech-
nikos universitetas, socialiniai mokslai, ekono-
mika – 04S).

2011 m. sausio 31 d. 10 val. VGTU Senato 
posėdžių salėje (Saulėtekio al. 11, Vilnius) bus 
ginama MYKOLO DAUGEVIČIAUS daktaro 
disertacija tema: „Ilgalaikės apkrovos įtaka 
ang lies pluoštu sustiprintų len kiamųjų gelž-
betoninių elementų elg senai“ (technologijos 
mokslų sritis, statybos inžinerija – 02T).
Mokslinis vadovas prof. dr. Juozas VALI-
VONIS (Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetas, technologijos mokslai, statybos inži-
nerija – 02T).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. habil. dr. Juozas ATKO-
ČIŪNAS (Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetas, technologijos mokslai, statybos inži-
nerija – 02T).
Nariai: doc. dr. Darius BAČINSKAS (Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas, technologi-
jos mokslai, statybos inžinerija – 02T), prof. 
habil. dr. Gintautas DZEMYDA (Vilniaus uni-
versitetas, technologijos mokslai, informatikos 
inžinerija – 07T), prof. habil. dr. Ipolitas Ze-
nonas KAMAITIS (Vilniaus Gedimino tech-
nikos universitetas, technologijos mokslai, 
statybos inžinerija – 02T), prof. habil. dr. Vy-
tautas STANKEVIČIUS (Kauno technologijos 
universitetas, technologijos mokslai, statybos 
inžinerija – 02T).
Oponentai: prof. habil. dr. Jonas BAREIŠIS 
(Kauno technologijos universitetas, technolo-
gijos mokslai, mechanikos inžinerija – 09T), 
doc. dr. Bronius JONAITIS (Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas, technologijos mokslai, 
statybos inžinerija – 02T).

Daktaro disertacijas galima peržiūrėti Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto bibliotekoje.

Vilniaus Gedimino technikos univer-
siteto verslo vadybos ir kūrybinių 
industrijų dėstytojų sukurtas Atvirų 
inovacijų forumas Aš, idėja, sulau-
kęs didelio visuomenės susidomė-
jimo, kviečia čia ir dabar pasidalyti 
naujomis idėjomis...

Per pastaruosius kelerius me-
tus Lietuvoje stebimas populiaraus 
mokslo renginių pagausėjimas ir 
itin didelis susidomėjimas jais. 

Vilniaus universiteto Fizikos fa-
kulteto draugija Mokslas ir menas 
organizuoja Cafe Scientifi que (liet. 
mokslo kavinė) – tai konceptas, 
1998 metais išsivystęs Didžiojo-
je Britanijoje iš panašaus visuome-
ninio judėjimo Cafe Philosophique 
(liet. fi losofi jos kavinė) Prancūzijoje. 

Šių mokslo ir fi losofi jos kavinių 
tikslas – aktyvesnio mokslininkų 
ir visuomenės dialogo skatinimas, 
įtraukiant visuomenės narius į jį 
per lengvą ir suprantamą mokslinę 
kalbą. 

Netradicinio formato yra meno 
atstovų organizuojami Pecha Kucha 
(liet. trumpas kalbėjimas) – tai pre-
zentacijos forma, ja naudojantis kū-
rybiniai sumanymai pristatomi efek-
tyviai, lengvai, informatyviai ir pa-
traukliai. Esmė – įdomūs pristatymai 
ir gana didelis pranešėjų skaičius 
per vieną vakarą. Siekiant užtikrinti 
šios sistemos veiksmingumą, sukur-
tas aiškus ir gana griežtas 20 × 20 
Pecha Kucha formatas. Kiekvienam 
atlikėjui skirta 20 per projektorių ro-
domų skaidrių ir po 20 sekundžių 
kiekvienai skaidrei apibūdinti. Taigi 
kiekvieno pranešėjo temos pristaty-
mas trunka 6 minutes 40 sekundžių. 

Didelio visuomenės susidomė-
jimo sulaukė ir Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto vadybos ir 
kūrybinių industrijų dėstytojų orga-
nizuojamas Atvirų inovacijų forumas 
Aš, idėja. 

Forumo Aš, idėja tikslas – atvira 
diskusija, kūrybingumo skatinimas, 
nes būtent kūrybingumas dažniau-
siai vartojamas apibūdinti veiksmą, 
kurio metu „pagaminamos“ naujos 
idėjos, požiūriai, veiksmai; tuo tarpu 
novatoriškumas yra ne tik kūrybinių 
idėjų generavimas, bet ir jų taikymas 
tam tikrame kontekste. Organizacijų 
kontekste novatoriškumas siejamas 

Turi idėjų? Tapk idėja
Rasa Levickaitė
VGTU Kūrybinių industrijų studijų programos lektorė 

Ar kada nors lankėtės Niujorko Hub’e, Kopenha-
gos Eksperimentariume, Filosofi jos kavinėje 
Paryžiaus Bastilijos aikštėje? Tikriausiai, ne. 
Bet nebūtina taip toli belstis, jei norite susitikti su 
įvairių organizacijų praktikais ir mokslo žmonėmis 
vienoje vietoje bei pasidalyti originaliomis idėjomis. 

su organizacijos kuriamomis naujo-
mis kūrybingomis idėjomis, kurios 
įgauna materialų pavidalą – komer-
cinius produktus, paslaugas, verslo 
praktikas, technologijas; tuo tarpu 
kūrybingumas yra novatoriškumo 
pirmasis žingsnis, kurio metu suge-
neruojamos naujos idėjos. 

Kūrybingumas pasižymi savybe 
kurti nauja, individams ar jų gru-
pėms generuojant prasmingas idė-
jas. Kūrybingumas neatsiejamas 
nuo talento, kurie drauge pagim-
do kažką neegzistavusio arba tam 
kažkam suteikia naujas charakte-
ristikas. 

Kiekvienas individas yra kūrybin-
gas, tačiau tik nedaugelis šią savy-
bę transformuoja į asmeninę ar tuo 
labiau į komercinę veiklą. Kūrybin-
gumo rezultatu tampa kūrybos pro-
duktas, kuriuo gali būti tiek prekė, 
tiek paslauga. Ekonomisto Howkinso 
nuomone, kūrybingumas yra įmano-
mas kiekvienoje organizacijoje, ku-
rioje įmanomi išradimai ir naujumas.

 Veikiant kryptingai, nebūtinai 
gims naujos idėjos arba, veikiant 
chaotiškai, nebūtina sąlyga, kad 
geros idėjos bus transformuotos iš 
minties į veiksmą. 

Kūrybingumas sunkiai pasiduo-
da norminėms charakteristikoms, 
tačiau akivaizdu: tai nūdienos eko-
nomikos sąlyga ir ūkio evoliucijos 
variklis. Kūrybingumas tampa eko-
nomine veikla, kai idėja transfor-
muojama į materiją – abstraktus 
į konkretų pavidalą. Idėjai tapus 
praktiškai vartojama, ji įgyja ekono-
minę vertę ir tampa nuosavybe bei 
ekonominių mainų objektu. 

Aš, idėja forumas yra atviras vi-
siems, laisvas, skatinantis tarp-
disciplininį mąstymą ir gebėjimus 
dalytis, skatinantis ieškoti ir rasti 
praktines perspektyvas, nes verslo 
vadybos mokyklos ne tik Lietuvoje, 
bet ir visame pasaulyje yra ne visai 
tinkamame kelyje, o vadybos studi-
jos išgyvena nūdienos krizę dėl per-
nelyg didelio atotrūkio tarp teorijos 
ir praktikos. 

VGTU Atvirų inovacijų forumas 
Aš, idėja organizuojamas vieną du 
kartus per mėnesį.

Daugiau informacijos www.asideja.lt.

Atvirų inovacijų forumo „Aš, idėja“ kūrėjai
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Bendradarbiavimo sutartį VGTU Archi-
tektūros fakulteto vardu pasirašė de-
kanas prof. dr. Rimantas Buivydas. 

Susitikimų metu buvo pristatytos 
abiejų mokyklų studijų programos 
ir aptartos bendradarbiavimo pers-
pektyvos studijų ir mokslinių tyrimų 
srityse. Nutarta keistis akademi-
niais ir moksliniais leidiniais, ieškoti 
dėstytojų ir studentų akademinių 
mainų ir tiriamųjų vizitų galimybių. 

Ateinančią vasarą korėjiečiai pla-
nuoja kviesti VGTU Architektūros fa-
kulteto dėstytoją į intensyvaus pro-
jektavimo kurso vertinimo komisiją. 

Svečiui paliko gerą įspūdį mūsų 
Architektūros fakulteto studijų prog-

ramos fundamentalumas, baigia-
mųjų darbų apimtis ir kokybė. Vizito 
metu profesorius Jai-Eok Shin buvo 
supažindintas su istorine Vilniaus ir 
Trakų architektūra, naujausias ten-
dencijas atspindinčiais šiuolaikinės 
architektūros pavyzdžiais. 

Ulsano universitetas – antra Pie-
tų Korėjos architektūros aukštoji 
mokykla, su kuria VGTU Architektū-
ros fakultetas yra pasirašęs part-
nerystės sutartį. Jau keleri metai 
sėkmingai bend radarbiaujame su 
Kyungpook’o universiteto Architek-
tūros ir statybos fakultetu. 

Kiekvieną vasarą vienas Archi-
tektūros fakulteto dėstytojas vyksta 
skaityti paskaitų ir vesti pratybų mi-
nėtos aukštosios mokyklos Archi-

tektūros ir statybos fakulteto stu-
dentams intensyvių vasaros kursų 
metu, o į Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetą vienam semestrui 
iš Korėjos atvyksta studijuoti po vie-
ną architektūros studentą. 

Skirtinga įvairių architektūros 
mokyklų akademinė patirtis savai-
me skatina išorinių ryšių plėtrą. Tai 
padeda integruoti įvairių kartų patir-
tį ir požiūrius, skatina architektūros 
studentų aktyvumą ir kūrybingumą. 

Bendradarbiaudami su užsienio 
kolegomis, tampame atviresni naujo-
vėms, kokybiškiau įgyvendiname stu-
dijų programų tikslus ir uždavinius. 

Doc. dr. Audrius Novickas 
Architektūros fakulteto prodekanas

Bendradarbiau sime su Ulsano universitetu

Neišvengiami namų darbai 
Praėjusių metų pabaigoje doktoran-
tė Milena Medineckienė stažavosi 
Stokholmo Karališkajame techno-
logijos institute (Royal Institute of 
Technology). 

„2010-ieji metai mokslinių tyrimų 
ir naujos patirties prasme man buvo 
labai sėkmingi, – sakė doktorantė. – 
Tris mėnesius stažavausi Budapešto 
technologijos ir ekonomikos univer-
sitete, o baigiantis metams – Stok-
holme. Abi stažuotės paliko pačius 
geriausius prisiminimus.“ 

Naudodamasi proga ji išreiškė 
norą pasidalyti šia patirtimi ir pa-
teikti keletą rekomendacijų. 

„Pirmiausia patarčiau susirasti 
universitetą, atitinkantį jūsų moks-
linio darbo sritį. Aš išsiunčiau dau-
giau kaip 50 elektroninių laiškų, 
kuriuose pristačiau savo mokslinio 
darbo temą, prisistačiau pati. Ieško-
jau universitetų, kurių reitingai būtų 
labai aukšti, – neslėpė pašneko-
vė. – Laiškus dažniausiai adresavau 
dekanams arba rektoriams. Savo 
mokslinius tyrimus pateikiau taip, 
kad ir užsienio universitetų akade-
mikai įžvelgtų naudą, būtų suinte-
resuoti mane priimti. Nepamiršau 
pasiūlyti publikuoti bendrus moksli-
nius straipsnius.“ 

Į doktorantės elektroninį laišką 
atsiliepė kolegos iš Stokholmo Ka-
rališkojo technologijos instituto. Pa-
šnekovės nuomone, gauti kvietimą 
stažuotis reiškia, kad atlikta dau-
giau kaip pusė darbo. „Beliko susi-
rasti fi nansavimo šaltinį. Kreipiausi į 
VGTU Užsienio ryšių skyrių, ERAS-
MUS programą, dėl kurios galėjau 
3 mėnesius stažuotis Budapešte. 
Tačiau šios programos pasiūlyta pa-
rama buvo per maža norint nuvykti į 

Švediją, brangią pragyvenimo atžvil-
giu šalį. Tada kreipiausi į Lietuvos 
mokslo tarybą (pateikiau prašymą, 
projektą, dalyvavau konkurse). Lie-
tuvos mokslo taryba suteikė para-
mą mėnesio stažuotei. Esu jiems la-
bai dėkinga“, – sakė doktorantė. 

Ji pabrėžė ir kitką – doktoran-
tų apgyvendinimu svečioje šalyje 
niekas nesirūpina. Kambario nuo-
ma reikia pasirūpinti iš anksto, o 
tai Stokholme, ieškant nuomos tik 
vienam mėnesiui, buvo gana keblu. 
„Man pasisekė: pavyko išsinuomoti 
kambarį pačiame instituto studen-
tų miestelyje, gyvenau draugiškoje 
pakistaniečių šeimoje“, – džiaugė-
si Milena.

Ir keletas paprastų, tačiau svar-
bių dalykų: „Reikia mokėti užsienio 
kalbą, išmanyti etiketo reikalavi-
mus, būti komunikabiliam, maksi-
maliai išnaudoti bendravimo galimy-
bes, elgtis pagarbiai ir mandagiai, 
įdėmiai klausyti ir būti aktyviam. 
Taip pat rekomenduoju pasidomėti 
šalies, į kurią vyksite, kultūra, istori-
ja, papročiais, bendravimo subtily-
bėmis, kitų patirtimi.“ 

Visa tai, doktorantės manymu, 
garantuoja maksimalią stažuotės 
naudą. 

Folke Björkas – stažuotės 
vadovas, grojantis fl eita

Paklausta, ar švedai sutiko ją iš-
skėstomis rankomis, Milena šypso-
si: „Laikausi principo: būk iniciaty-
vi. Juk stažuotės misija – pagilinti 
mokslinius tyrimus ir supažindin-
ti su jais užsienio kolegas. Jaunam 
mokslininkui tai labai svarbu, nes 
stažuotė leidžia pasitikrinti, ar eini 
teisingu keliu. Liaudiškai sakant, 
kaip šauksi, taip atsilieps.“ 

Pašnekovės stažuotės vadovas 
Stokholme buvo profesorius Fol-
ke Björkas. Švedas, nors dauguma 
Stokholmo Karališkojo technologi-
jos instituto dėstytojų ir doktoran-
tų – kitataučiai, mat universitetus 
baigę švedai uždirba pakankamai 
daug ir nešturmuoja mokslo aukš-
tumų. Kartu su Milena institute sta-
žavosi kinai, irakiečiai, iraniečiai, 
italai, rumunai ir… vienintelė dok-
torantė švedė. Šią daugiakalbę jau-
nųjų mokslininkų kompaniją greitai 
suvienijo dalykinės diskusijos ir fi -
kos – kasdienis trečios valandos ka-
vos gėrimo ritualas. Prie fi kos – šilti 
pokalbiai apie statybas, mokslą ir… 
muziką. O apie muziką todėl, kad 
profesorius Folke Björkas bažnyčio-
je groja fl eita. Pasiklausyti Advento 
giesmių ir profesoriaus grojimo Mi-
lenai buvo labai malonu. 

Apie stažuotės planus ir ne tik…
M. Medineckienė sako pasirinkusi 

Karališkąjį technologijos institutą to-
dėl, kad ten daug dirbama su tvarių-
jų pastatų renovacijų projektais. Šio-
je mokslo įstaigoje ji galėjo susipa-
žinti su 3 pastatų projektais, išana-
lizavo 18 alternatyvų, kaip minėtus 
pastatus galima renovuoti. Jai leido 
naudotis duomenų bazėmis, kurios 
nustebino savo įvairove ir resursais. 
Tačiau, kalbėdama apie savo prak-
tiką, M. Medineckienė vėl prisiminė 
namų darbus: „Itin svarbu tinkamai 
pasirengti stažuotei, numatyti tikslus 
bei uždavinius, suplanuoti darbus. 
Tikslai gali būti globalūs ir daug ap-
rėpiantys, uždaviniai – konkretūs, 
o planas itin tikslus. Pastarojo kuo 
griežčiau būtina laikytis visos stažuo-
tės metu. Reikia tinkamai planuoti 
laiką, susirinkti informaciją, užmegzti 

naudingų kontaktų. Stažuojantis ga-
lima užsibrėžti ir atlikti tam tikrą dalį 
savo disertacijos.“ 

Doktorantės mokslinio darbo 
tema nagrinėja tvariąją statybą ir 
renovaciją. „Vertinu pastatus 3 as-
pektais: aplinkosaugos, socialiniu ir 
ekonominiu. Numatydama tvariojo 
pastato alternatyvas, turiu pateikti 
geriausią sprendimą, kuris dažnai 
priklauso nuo vartotojo norų (fi nan-
sinių galimybių, estetinio suvokimo 
ir pan.). 

Analizuodama švedų pateiktus 
projektus, naudojausi daugiakrite-
riniu sprendimų priėmimo metodu, 
kuriuo naudojamės VGTU Statybos 
technologijos ir vadybos katedro-
je. Šis metodas kolegoms Švedijo-
je buvo naujiena, sulaukiau daug 
klausimų, todėl išvykdama pasiū-
liau, jeigu jiems aktualu, kartu rašy-
ti mokslinius straipsnius iš statybos 

srities“, – sakė doktorantė ir patiki-
no nebijanti elektroninių laiškų ant-
plūdžio, nes tai tik į naudą. 

Grįžusi į Vilnių M. Medineckienė 
pateikė bendrą mokslinį straips-
nį tarptautiniam moksliniam žur-
nalui „Journal of Civil Engineering 
and Management“ (WoS duomenų 
bazė). Sako esanti dėkinga VGTU 
prorektoriui prof. habil. dr. Edmun-
dui Zavadskui, dr. Zenonui Turskiui 
ir bendradarbiams už palaikymą. 
Tačiau vien palaikymo nepakaktų, 
jeigu pačiai Milenai ši darbo sritis 
nebūtų įdomi. 

Doktorantė įsitikinusi, kad sta-
žuotės pagerino jos disertacijos tu-
rinį ir, be abejo, padėjo užmegzti 
ilgalaikius ryšius su užsienio moks-
lininkais ir universitetais, todėl bus 
galima plėtoti ne vieną projektą ir 
populiarinti mūsų valstybės mokslo 
pasiekimus bei vardą pasaulyje.

Stažuotė atveria duris 
naujoms idėjoms
Aurelija Staskevičienė

Kol valdininkai samprotauja apie integraciją į Europos ir pasaulio struktūras, 
aukštosios mokyklos jau seniai tai daro: studentų ir dėstytojų mainai, bendri 
projektai – universitetų kasdienybė. Milena Medineckienė, VGTU Statybos 
fakulteto Statybos technologijos ir vadybos katedros doktorantė, neseniai 
grįžo iš stažuotės Švedijoje. Stažuotes užsienio universitetuose doktorantė 
vadina profesinio ir asmeninio tobulėjimo mokykla. Jos nuomone, stažuotės 
skatina mokslo plėtotę, jų metu labiau pajunti pasaulio pulsą ir daug ko 
išmoksti… 

VGTU AF dekanas prof. dr. R. Buivydas (iš dešinės) ir prof. Jai-Eok Shin

Stažuotė Švedijoje M. Medineckienei buvo gera mokykla

„Finka“ – kavos pertraukėlė su kolegomis
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Pagerbti VGTU sportininkai

Praėjusių metų pabaigoje buvo 
pagerbti mūsų universiteto sporti-
ninkai. 

imtynių taurės varžybose dalyvavu-
sias  Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto studentes: vicečempio-
nę Kariną Bičkutę (per 80 kg svorio 
kategorija) ir trečios vietos laimėto-
ją Veslavą Grigorovič (iki 48 kg svo-
rio kategorija). 

Padėkos įteiktos ir Pasaulio stu-
dentų savigynos imtynių taurės var-
žybų prizininkių treneriui Eugenijui 
Kriškoviec bei lengvosios atletikos 
veteranų varžybų čempionei trene-
rei Valdai Morkūnienei.

Vytauto Sakalio rankinio 
turnyras

Gruodžio 17 d. VGTU Sporto ba-
zėje vyko rankinio turnyras Vytautui 
Sakaliui atminti. Dalyvavo keturios 
komandos: Vilniaus „Abipa-SM Tau-
ras“, VGTU, HC Vilnius ir Molėtų SC.

Turnyro nugalėtojais tapo HC Vil-
nius rankininkai. Vilniaus Gedimino 

technikos universiteto rankininkai 
iškovojo 2 vietą. Treti liko Vilniaus 
„Abipa-SM Tauras“ rankininkai, ket-
virti – Molėtų SC.

Turnyro metu buvo išrinkti kiek-
vienos komandos geriausi žaidėjai. 
Jais tapo: Povilas Žarnauskas (HC 
Vilnius), Deividas Pranka (VGTU), Vy-
tas Strakšys („Abipa-SM Tauras“) ir 
Vitalijus Baronovas (Molėtų SC).

 
Informaciją parengė Sigita Stakytė 

Sporto ir turizmo klubas „Inžinerija“

Ipolitas Nickus gimė Kaune 1927 m. 
sausio 1 d. darbininkų šeimoje. Už-
baigęs vidurinę mokyklą 1947–
1952 m. studijavo Kauno politechni-
kos institute ir įgijo silikatų technolo-
gijos inžinieriaus specialybę. Be to, 
1950–1952 m. dirbo mokytoju Kau-
no 3-iojoje vidurinėje mokykloje.

Sėkmingai užbaigęs studijas 
I. Nickus nuo 1952 m. rugsėjo 1 d. 
pradėjo dirbti Chemijos technolo-
gijos fakulteto fi zikinės chemijos 
katedros vyresniuoju laborantu, o 
vėliau – Silikatų technologijos kated-
ros asistentu.

1953 m. vasario 1 d. jis įstojo į 
aspirantūrą Sverdlovsko Uralo poli-
technikos institute. Jo mokslinio dar-
bo tyrimų tema – „Lietų statybinių 
medžiagų iš kūryklinių Kauno elek-
trinės šlakų gamybos būdai ir savy-
bių nustatymas“. Už teigiamus šių 
tyrimų rezultatus I. Nickui 1955 m. 
gruodžio 12 d. buvo suteiktas techni-
kos mokslų kandidato laipsnis. 

Sėkmingai apgynęs disertaci-
ją I. Nickus nuo 1956 m. rugsėjo 
4 d. pradėjo dirbti KPI Cheminės 

technologijos katedros asistentu, 
turinčiu mokslinį laipsnį. Tada jam 
buvo 29-eri… Nuo tų pačių metų 
gruo džio 1 d. I. Nickus tapo Vilniaus 
aukštosios partinės mokyklos pra-
moninės gamybos katedros vedėju, 
o nuo 1958 m. rugsėjo 2 d. pradėjo 
dirbti KPI vakarinio skyriaus Vilniuje 
vyr. dėstytoju, dar po 3 metų – Staty-
bos katedros docentu.

1963 m. kovo 22 d. I. Nickus pra-
dėjo dirbti ten, kur dirbo pagrindinį 
mokslinį darbą – tapo KPI Vilniaus fi -
lialo Chemijos katedros vedėju. Šias 
pareigas ėjo 11 metų, iki 1974-ųjų 
birželio, po to vėl grįžo į docento pa-
reigas. Tuo laikotarpiu suklestėjo 
docento I. Nickaus mokslinė veikla. 
Kartu su kolega doc. A. Kazragiu 
1970–2000 m. mokslinėje spaudo-
je paskelbė 21 mokslinį straipsnį. 

Chemijos katedros posėdžiuo-
se 1979 m. rugsėjo 7 d. ir 1984 m. 
rugsėjo 12 d. doc. I. Nickaus peda-
goginis mokslinis darbas buvo įver-
tintas teigiamai. 1986 m. gruodžio 
16 d. jis buvo apdovanotas Lietuvos 
TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio 

mokslo ministro Garbės raštu. Nors 
laikas nenumaldomai bėgo, amžius 
netrukdė doc. I. Nickui dirbti – nuo 
2000-ųjų metų jis buvo „Technikos 
enciklopedijos“ redaktorių tarybos 
narys, straipsnių autorius ir recen-
zentas.

Kai Ipolitui suėjo 65-eri, 1993 m. 
liepos 12 d. jis buvo atleistas iš pa-
rei gų pagal metų stažą. Nors buvo 
ilgalaikėse „atostogose“, ir toliau lan-
kėsi Chemijos katedroje, kur susifor-
mavo vienminčių draugų „keturkam-
pis“: buvęs Termoizoliacijos instituto 
direktorius profesorius Antanas Ka-
minskas, Statybinių medžiagų kated-
ros profesorius Albinas Gailius, do-
centas Ipolitas Nickus ir profesorius 
Algimantas Kazragis. Keturi draugai, 
bendraminčiai, iš kurių dviejų jau ne-
bėra…

Brangus Ipolitai, prisiminsime 
Tave, kol patys būsime!

Reiškiame nuoširdžią užuojau-
tą Ipolito Nickaus šeimai ir artimie-
siems.

Profesorius A. Kazragis 

VGTU Geodezijos ir kadastro katedros bei Geodezijos instituto darbuo-
tojai reiškia gilią užuojautą prof. habil. dr. Algimantui ZAKAREVIČIUI 
dėl mylimo brolio mirties.

Šiuo projektu siekiama suteikti 
praktinės patirties IT saugumo stu-
dijose. Pritaikius laboratoriją „Tele-
Lab“, atsiras nauja e. mokymosi 
sistema praktiniam saugumo moky-
muisi per interneto prieigą.

Pasak projekto vadovo FMF deka-
no prof. habil. dr. Antano Čenio, buvo 
pasitelkti partneriai iš pasaulinį pri-
pažinimą pelniusio Vokietijos Hasso 
Platerio instituto. Informacinių tech-
nologijų saugumo specialistai šios 
laboratorijos rezultatus jau pristatė 
Japonijos, Korėjos ir daugelio Euro-
pos šalių mokslinėse konferencijose.

„Didžioji dalis darbų įgyvendinant 
projektą skirta šios dienos, o ne va-
kardienos informacinių technolo-
gijų saugumo problemoms spręs-
ti, ugdyti aukšto lygio IT saugumo 
specialistus“,– sakė UAB „nSoft“ di-
rektorius Lukas Radvilavičius, kurio 
įmonė projekte atlieka pagrindinės 
techninės dalies realizaciją. 

„Duomenų saugumas šiandien la-
bai aktualus, todėl privačios kompa-

nijos vis labiau suinteresuotos turėti 
stiprius, gerai parengtus IT saugumo 
specialistus. Tačiau universitete IT 
saugumo dažniausiai mokoma teo-
riškai, o mes siekiame tai pakeis-
ti“, – projekto sėkme ir reikalingumu 
įsitikinusi šio projekto koordinatorė 
VGTU doktorantė Eglė Švedaitė.

„Tele-Lab – virtualioji IT saugumo 
laboratorija“ informacinių techno-
logijų saugumo mokys ne tik stu-
dentus, bet teiks prieigą privataus 
sektoriaus įmonių IT vadovams, kad 
šie galėtų patikrinti savo darbuotojų 
kvalifi kaciją bei turimas žinias. 

Projekto vertė – 845 342 Lt, jo 
kuratorė yra VGTU Fundamentinių 
mokslų fakulteto Saugos mokslo la-
boratorija. Projektą fi nansuoja Leo-
nardo da Vinci paprogramė, kuri yra 
Mokymosi visą gyvenimą programos 
dalis, o minėtą programą Lietuvoje 
administruoja Švietimo mainų para-
mos fondas. 

FMF Saugos mokslo laboratorijos inf.

Sporto arenose

Gruodžio 15 d. Kauno rotušėje 
įvyko Lietuvos studentų sporto aso-
ciacijos 20-ies metų minėjimas ir 
geriausių 2010 m. Lietuvos studen-
tų sportininkų pagerbimas. Geriau-
sia VGTU sportininke pripažinta Ka-
rina Bičkutė (imtynės).

Gruodžio 21 d. Vilniaus rotušė-
je Vilniaus miesto savivaldybė pa-
gerbė sportininkus ir jų trenerius. 
Meras Raimundas Alekna apdova-
nojo Pasaulio studentų savigynos 

VGTU studentai 
gaudys virtualiuo-
sius „hackerius“  
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Funda-
mentinių mokslų fakultetas sėkmingai tęsia virtua-
liosios saugumo laboratorijos „Tele-Lab“ kūrimą, 
kuri fi nansuojama remiant Europos Komisijai.

Nuoširdžiai užjaučiame Jolantą GRIGELEVIČIENĘ dėl mylimo tėvelio mirties.  
Statybinių medžiagų katedros darbuotojai

Užgeso 
šviesi asmenybė
Pačioje 2010 metų pabaigoje, gruodžio 28-ąją, 
netekome žinomo VGTU pedagogo ir mokslininko 
Ipolito Nickaus.

Vilniaus meras R. Alekna (iš kairės) 
sveikino VGTU sportininkus ir 
trenerius

Nuoširdžiai užjaučiame docentą Joną LAZAUSKĄ mirus mylimai mamytei.
TIF Transporto vadybos katedros bendradarbiai

 

Sausio 20 d., ketvirtadienį, nuo 12 val. 
universitete vyks darbuotojų 

ŽIEMOS ŠVENTĖ!

Šventės metu varžysis mišrios krepšinio, futbolo 
komandos, rungtyniaus mėgstantieji stalo tenisą, 
bus traukiama virvė, norintieji galės paslidinėti.

 
Bus galimybė susipažinti su kalnų turizmu, šiaurietiško 

vaikščiojimo sporto šaka. 
 

Šventė vyks Sporto bazėje, Saulėtekio al. 28. 

Organizatoriai – 
Sporto ir turizmo klubas „Inžinerija“ ir 

Kūno kultūros katedra.

Daugiau informacijos sportas@vgtu.lt

ŽIEMOS ŠVENTĖ


