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Mieli Universitatis Vilnensis Filosofijos fakulteto bendruomenės nariai ir Kultūros centro 
darbuotojai, 

baigiasi kadencija Vilniaus universiteto Senato, į kurį, atsiradus laisvai vietai, buvau išrinktas ir nuo 
2017 m. lapkričio mėnesio atstovavau socialiniams bei humanitariniams mokslams ir menams. Visi žinote, kad 
prasidėjo nauji rinkimai į VU Senatą, kurie vyks 2018 m. gegužės 14–16 dienomis.  

Nuo šių metų įsigaliojo nauja rinkimų į VU Senatą tvarka, pagal kurią vadovaujantis VU senato 
narių rinkimų tvarkos aprašu (Vilniaus universiteto senato 2018 m. vasario 20 d. nutarimo Nr. S-2018-2-2 
redakcija) naujos kadencijos VU Senatą sudarys 41 narys, o visi naujojo senato nariai bus renkami kamieniniuose 
akademiniuose padaliniuose pagal šiuose kamieniniuose akademiniuose padaliniuose iškeltų kandidatų sąrašus. 
Pagal šią naująją tvarką Centrinės rinkimų komisijos esu įtrauktas kandidatu į VU Senato narius bendrąjį sąrašą 
ir patvirtintas tarp iškeltų kandidatų į Senato narius nuo visų mūsų brangaus VU Filosofijos fakulteto.  

Mano, kaip kandidato į būsimojo VU Senatą, pozicija iš esmės nepasikeitė nuo ankstesniosios, kandidatuojant 
į dabar dirbančio Senato narius, pozicijos, kurios pagrindinės nuostatos būtų šios: 

Kandidatuodamas šiuo sudėtingu permainų metu į Senato narius ir suvokdamas save kaip bendrai visos VU 
bendruomenės ir konkrečiai Filosofijos fakulteto integralų bei Kultūros centro darbuotojų, t. y.  a t s a k i n g ą  
bei  a t s k a i t i n g ą  narį gerbiu ir didžiuojuosi ankstesnės VU kadencijos Rektoriaus komandos ir ankstesnės 
Senato sudėties narių išreikšta valia  parengti naują VU Statutą ir, svarbiausia, jį įtvirtinti įstatymu. Ši įstatyminė 
Statuto galia įtvirtino VU autonomiją nuo potencialių bei dažnai trumpalaikių politinių „skersvėjų“ ir kartais 
nepamatuoto valdžios struktūrų kišimosi į mūsų Alma mater studiorum. 

 
Dabartinį ir būsimąjį VU Senatą kaip vieną iš valdymo organų, greta Rektoriaus ir Tarybos, esu linkęs matyti 

kaip minėtosios įtvirtintos valios sekėją. Esminis skirtumas tas, kad būsimajam Senatui reikės svarstyti ir spręsti 
jau naujus strateginius klausimus.  

 
VU pradėtas struktūrines reformas ir Strateginį 2015–2017 m. veiklos planą, orientuotą į penkias strategines 

kryptis (novatorišką mokslą, tarptautinio lygio studijas, aktyvią partnerystę, atvirą ir atsakingą bendruomenę bei 
efektyvų valdymą) pakeitė Strateginis 2018–2020 m. veiklos planas, orientuotas į tris strateginius prioritetus 
(Europinis universitetas: tarptautiškumo moksle ir studijose plėtra; Lietuvą stiprinantis universitetas: šalies 
ekonominio, socialinio ir kultūrinio kapitalo gausinimas; Savo bendruomenę motyvuojantis universitetas: darbo 
ir studijų sąlygų gerinimas) ir iš jų kildintinas devynias strategines kryptis (tarptautinio lygio mokslinių tyrimų 
plėtra, tarptautinės magistrantūros ir doktorantūros plėtra, akademinių talentų pritraukimas, studijos, 
parengiančios veikti globalizacijos sąlygomis, universiteto visuomeninio aktyvumo didinimas, pedagogų 
ugdymas šiuolaikinei mokyklai, darbo sąlygų gerinimas, studijų sąlygų gerinimas, finansų valdymo ir 
elektroninio administravimo tobulinimas). 



Minėtųjų strateginių planų analizė aiškiai rodo, kad VU strategijoje esama ir deramo perimamumo, 
ir skirtumų. Strateginiame 2018–2020 m. plane, remiantis jau iš esmės įvykdyta valdymo reforma ir iš dalies 
atnaujinta įstatymine baze, prioritetas yra teikiamas mokslo ir studijų tarptautiškumo uždaviniams. Šie uždaviniai 
aiškiai implikuoja ir naujai išrinkto VU Senato būsimųjų darbų ir priimamų sprendimų gaires bei tikslus.  

Skeptiškajai pozicijai, nurodančiai į Senato įgaliojimų teisinio ribotumo faktą priiminėjant 
sprendimus VU valdyme, metaforiškai atsakau: „ Aš negaliu pakeisti vėjo krypties, tačiau galiu pakreipti bures 
taip, kad visada (su mažesnėmis sąnaudomis, įtampa, su racionalesniu pasiūlymu bei pasirinkimu ir t.t.) 
pasiekčiau bendrą tikslą“. Tokiomis „burių kraipymo“ galiomis, kurios, beje, yra įtvirtintos VU Statute ir VU 
Senato darbo reglamente iki šiolei naudojausi ir įsipareigoju naudotis atstovaujančio padalinio ir viso mūsų 
Universitatis Vilnensis bendram labui. 

Kaip pretendentas į VU Senato narius pritariu VU Strateginiam 2018–2020 m. planui ir jo 
nužymėtus uždavinius vertinu kaip suvoktą būtinybę, kurią paskatino tiek visiems gerai žinomi išoriniai veiksniai, 
tiek vidiniai veiksniai, kylantys iš racionalios motyvacijos VU išlikti kaip konkurencingai ir lyderiaujančiai 
institucijai Lietuvoje ir ateityje stiprinti savo pozicijas tarptautiniu mastu.  

Kaip galimai išrinktas narys būsimajame VU Senate, įsiklausydamas ir atliepdamas mūsų 
Filosofijos fakulteto bendruomenės, o taip pat ir į Kultūros centro darbuotojų lūkesčius, kurie pagal Statuto 12 
straipsnio 4 dalies reikalavimus balsuos Filosofijos fakulteto padalinyje, savo priimamais sprendimais stengsiuosi 
išlikti kritiškai nuosaikus ir linkęs saugoti bei puoselėti laiko išbandytus elementus, kurie užtikrino pozityvias 
praktikas, ir keisti tai, kas neatliepia laikmečio iššūkių ir stagnuoja.  

 
Atsiskaitydamas už nuveiktus darbus laikau pareiga informuoti, kad būdamas šios kadencijos VU 

Senato, o pagal prievolę ir VU Senato Mokslo komiteto narys, įvertinant trumpą mano kadenciją dabartiniame 
Senate, pateikiau siūlymą dėl „Dėl Vilniaus universiteto vardo naudojimo steigiamo juridinio asmens 
pavadinime“ sulaukusį daugumos pritarimo ir į kurį atsižvelgdami gerb. VU Senato nariai balsų dauguma priėmė 
atitinkamą bendrą sprendimą. Taip pat, priklausomai nuo VU Senato Mokslo komiteto paskelbtos dienotvarkės 
klausimų, stengiausi iš anksto komunikuoti su atitinkamus darbų sektorius kuruojančiais žmonėmis padaliniuose, 
ragindamas juos pateikti galimus siūlymus ir pastabas, kuriais būtų galima pasiremti būsimuosiuose posėdžiuose 
priimant atitinkamus, teisės požiūriu neprieštaringus, sprendimus. Tokią abipusę komunikaciją tarp senatoriaus 
atstovaujamo padalinio ir Senato, tiek kiek ji nepažeidžia įstatymų reglamentuoto konfidencialumo, kaip galimai 
būsimas VU Senato narys būčiau linkęs palaikyti bei stiprinti ateityje. 

Turint galvoje minėtą faktą, kad pagal naująją rinkimų į VU Senatą tvarką visi nariai bus renkami 
kamieniniuose akademiniuose padaliniuose pagal šiuose kamieniniuose akademiniuose padaliniuose iškeltų 
kandidatų sąrašus, pritarčiau galimai idėjai ir iš VU Filosofijos fakulteto gerb. Tarybos kylančiam siūlymui   į p 
a r e i g o t i   būsimus VU Senato narius, atstovaujančius padaliniui, lankytis Filosofijos fakulteto Tarybos 
pasėdžiuose, kas laiduotų atstovaujamo padalinio problemų bei siekių supratimą, o reikalui esant ir padalinio 
Tarybai prašant informuoti ją apie VU Senato darbą. 

Mieli Universitatis Vilnensis Filosofijos fakulteto bendruomenės nariai ir Kultūros centro 
darbuotojai, remdamasis savo vertybinėmis nuostatomis, būsimajame Senate teikiant galimus siūlymus ir 
priimant sprendimus įsipareigoju elgtis taip, kad pati akademinė bendruomenė nebūtų traktuojama vien tik kaip 
priemonė, bet visada kaip  t i k s l a s. Manau, kad būtent tokiu moraliniu imperatyvu yra pašauktas vadovautis ir 
ateityje privalėtų vadovautis mūsų VU Senatas, nes šis imperatyvumas yra ne kas kita kaip argumentuota ir 
pagarbi tarnystė bendruomenei. 

 
Maloniai kviesčiau Jus atvykti į gegužės 2 d. (trečiadienį), 17:00 val., Filosofijos fakultete, 201 

aud., rengiamus debatus.  
 
Taip pat maloniai raginu atvykti į VU Filosofijos fakultete 2018 m. gegužės 14–16 dienomis, 9:00–

15:00. val., 304 aud. vyksiančius rinkimus į VU Senatą ir pareigingai išreikšti savąją neliečiamą teisę laisvai 
rinkti bei išreikšti savąją poziciją balsuojant už esamus kandidatus. 

 
Nuoširdžiai Jūsų, 
doc. dr. Arūnas Mickevičius  



Informacija apie kandidatą: 

Arūnas Mickevičius gimė 1965 m. gegužės 19 d.  
1990 m. baigė VU Istorijos fakultetą. Pripažinta istoriko, istorijos ir visuomenės dėstytojo kvalifikacija  
1990–1992 m. VU Filosofijos katedros stažuotojas 
1995–1997 m. VU Filosofijos katedros asistentas 
1997 m. įgijo Humanitarinių mokslų (Filosofija) daktaro laipsnį Vilniaus universitete (mokslinis vadovas prof. 
hab. dr. Evaldas Nekrašas, VU) 
1997–2004 m. VU Filosofijos katedros vyr. asistentas 
2004 m. – iki šiol VU Filosofijos katedros docentas 
2017 m. – iki šiol VU Senato narys ir Mokslo komiteto narys 
2017.12.01. – iki šiol VU Leidybos komisijos narys 
2016.02.25. – iki 2017.07. VU Filosofijos fakulteto Tarybos narys 
2013.05.30. – iki šiol VU Filosofijos fakulteto Filosofijos instituto I-sios studijų pakopos Studijų programos komiteto (SPK) 
narys.  
1988 m. – iki 2014 m. Lietuvos filosofų draugijos (LFD) valdybos narys, iždininkas ir reikalų tvarkytojas. Būnant Lietuvos 
filosofu draugijos (LFD) valdybos nariu ir reikalų tvarkytoju kartu su LFD kolegomis aktyviai dalyvauta Atviros Lietuvos 
Fondo (ALF) veikloje organizuojant verstinių knygų pristatymus, teminius seminarus akademinei ir plačiajai 
bendruomenei. 
Iki šiol Lietuvos filosofų draugijos (LFD) narys  
2001 m. – stažuota Europos humanitarinio universiteto vasaros stovykloje. Sommerschule „Philosophische Didaktik und 
Ideologiektitik“ an der Europäischen Humanistischen Universität. Der Kurs bestand aus Vorlesungen, Seminaren und 
Diskussionen und umfaßte insgesamt. 
2003 m. – Has Parcitipated in the first summer Session of the multi-year HESP Regional Seminar for Excellence in 
Teaching Contemporary Communicative Philosophy and Communicative Strategies in Philosophy Teaching held at the 
European Humanities University. 
2003–2006 m. dalyvauta “Higher Education Support Program” (Budapeštas, Europos humanitarinis universitetas) 
remiamame projekte "Contemporary Communicative Philosophy and Communicative Strategies in Philosophy Teaching", 
skirtame regiono mokslininkų ir pedagogų mokslinės bei pedagoginės kvalifikacijos kėlimui. 
1997–2015 m. laikotarpiu VU Filosofijos fakultete surengtų aštuonių nacionalinių ir keturių tarptautinių mokslinių 
konferencijų organizacinio komiteto pirmininkas. 
Yra išleidęs mokslinę monografiją „Galia ir interpretacija. F. Nietzsche‘s filosofijos profiliai. Vilnius: Vilniaus universiteto 
leidykla. 2004. Nuolat skelbia mokslinius straipsnius pripažintuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose leidiniuose. Taip pat 
skelbiami mokslo populiarinimo straipsniai. 
Vadovaujama kursiniams, bakalauriniams ir magistriniams darbams. Vadovaujama doktorantams. Dalyvaujama 
disertacijos gynimo komitetuose.  


