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pozicija 
 
 

Mieli Vilniaus universiteto bendruomenės nariai,  
 
būdama Vilniaus universiteto Senato nare norėčiau spręsti universiteto bendruomenei, ypač 
socialinių ir humanitarinių mokslų atstovams, aktualias problemas, atsižvelgdama į:  

 
1) Lokalius ir globalius Vilniaus universitetui ir jo bendruomenei kylančius 

iššūkius:  
 

- Aukštojo mokslo universitetinio išsilavinimo kokybės užtikrinimas ir kritiškai mąstančių 
piliečių rengimas, didėjant studijų prieinamumui, mažėjant studentų kiekiui ir studijų 
programų finansavimui.  

- Dėstymo paradigmos (ir dėstytojų darbo apskaitos) kaita, aktyvaus ir kūrybingo 
studijavimo sąlygomis. 

- ES ir kitų fondų lėšų pritraukimas studijų ir mokslo tarptautiškumui didinti. 

- Universitetų mokslininkų-intelektualų dalyvavimas (įtraukimas) sprendžiant Lietuvos 
akademinei bendruomenei ir visuomenei svarbius klausimus.  

 

2) Socialiniams ir humanitariniams mokslams ir mokslininkams kylančius 

iššūkius: 

 

- Socialinė ir politinė argumentacija, komunikuojant socialinių ir humanitarinių mokslų 
svarbą ir vertę, užtikrinant kokybišką išsilavinimą ir kritiškai mąstančią pilietinę 
visuomenę ateities kartoms.  

- Pozityvus ir deramas socialinių ir humanitarinių mokslų vertinimas Vilniaus universitete 
ir Lietuvos Respublikos institucijose, atsakingose už mokslo ir studijų politiką.  

- Socialinių ir humanitarinių mokslų produkcijos vertinimo kriterijų tinkamumas, 
atsižvelgiant į mokslo savitumą ir Europos Sąjungos šalyse galiojančias įvairias vertinimo 
strategijas.  

- Socialinių ir humanitarinių mokslų produkcijos perskirstymas VU kamieniniams 
padaliniams, atsižvelgiant į tai, kad padaliniuose dirba įvairių mokslų sričių atstovai, o 
vykdomų programų kokybei užtikrinti reikalingos tarpdisciplininės kvalifikacijos.   
 

3) Meno studijų ir meno tyrimų integravimo į VU studijų ir mokslo sistemą 
poreikį: 
 

- Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus universiteto Komunikacijos, Filosofijos, Filologijos 
fakultetuose bei Tarptautinių santykių institute dirbantys mokslininkai aktyviai dalyvauja 
meniniuose projektuose (rašo literatūros ir literatūros kritikos darbus, scenarijus meno 
kūriniams, kuria filmus ir muziką, verčia literatūrinius kūrinius ir knygas meno 
problematika ir pan.) bei vykdo meno ir kultūros projektų ekspertinį darbą (Lietuvos 
kultūros taryboje, Lietuvos kino centre ir kt. įstaigose), būtina sukurti meninės 
eksperimentinės ir ekspertinės produkcijos vertinimo ir apskaitos mechanizmus ir juos 



integruoti į VU akademinio ir pedagoginio personalo kvalifikacijos vertinimo ir darbo 
rezultatų apskaitos dokumentus.  

- Tinkamas meninės VU akademinio ir pedagoginio personalo produkcijos vertinimas ir 
apskaita sudarytų galimybę iš ŠMM gauti lėšas, uždirbtas už meninę produkciją ir rengti 
bei registruoti meno studijų programas ir jų įgyvendinimui gauti adekvatų finansavimą.  

 

Iššūkių ir poreikių sąrašas nėra baigtinis, o būdai ir priemonės į juos reaguoti galimi skirtingi. 

Tinkami sprendimai gimsta diskusijose, kuriuose išsakoma argumentais ir geros patirties pavyzdžiais 

grįsta nuomonė.  

 

Dr. Renata Šukaitytė,  
Komunikacijos fakulteto docentė  
 

 

 

 

Informacija apie kandidatę  

Dr. Renata Šukaitytė nuo 2013 metų dirba Komunikacijos fakultete docente, yra Kūrybos komunikacijos 

bakalauro studijų programos ir Komunikacijos mokslų jungtinio magistrantūros studijų programų komitetų narė; 2013-

2016 metais vadovavo Kūrybinių medijų institutui, o 2013-2015 metais buvo Komunikacijos fakulteto tarybos 

narė. Nuo 2017 metų vadovauja Ekraninės ir performatyvios komunikacijos katedrai.   

Nuo 2001 metų aktyviai vykdo mokslinius tyrimus kino ir medijų kultūros tematika, kurių rezultatai yra pristatyti 

Lietuvos (Lietuvos mokslų akademijos leidyklos, Versus Aureus, LKTI, VDA ir kt.) ir užsienio leidėjų (Rabid, 

Francis and Taylor, Palgrave Macmillan, Talino meno akademija, Edinburgh University Press, Transcript-Verlag, 

Lexington Books) moksliniuose leidiniuose. Šukaitytė yra dviejų tarptautinių užsienio mokslo žurnalų redakcinių 

komitetų narė: Eastern European Cinema Studies, leidžiamo Francis and Taylor leidėjų grupės ir Baltic Screen Media 

Review, leidžiamo Talino universiteto leidyklos.  

2008 m. įgijo Humanitarinių mokslų daktaro laipsnį Vytauto Didžiojo universitete (mokslinis vadovas prof.dr. 

Ryszard W. Kluszczynski, Lodzės universitetas), 2011-2012 m. atliko podoktorantūros stažuotę Lietuvos kultūros 

tyrimų institute (mokslinė vadovė dr. Audronė Žukauskaitė). Stažavosi įvairiuose užsienio universitetuose 

(Dublino universitetiniame Trejybės koledže, Centrinio Lankašyro universitete, Valstybiniame Niujorko 

universitete Osvege, Lydso universitete ir kt.). 

Nuo 2006 m. aktyviai dalyvauja ekspertinėje veikloje įvairių komitetų ir tarybų (pvz. Europos Tarybos „Media“ 

komitetas, LR Kultūros ministerijos Kino politikos taryba, Lietuvos kino centro Kino taryba ir kt.), formuojančių 

kino ir medijų politiką, sudėtyje bei projektų ir programų vertinimo komisijose (pvz. Mokslo, inovacijų ir 

technologijų agentūros, Lietuvos kultūros tarybos, Studijų kokybės vertinimo centro, ES programos Kultūra (2007-

2013) ir kt.) 

Renata Šukaitytė bendradarbiauja su VU Filologijos fakulteto, Tarptautinės verslo mokyklos ir Filosofijos fakulteto 

darbuotojais studijų ir mokslo projektų klausimais.  


