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2022 m. sausio 19 d. Nr. 250000-TP-1    

Vilnius 

 

Posėdis įvyko 2022 m. sausio 19 d., posėdis vyko MS Teams aplinkoje. 

Posėdžio pirmininkė – doc. dr. Vilmantė Pakalniškienė. 

Posėdžio sekretorė – Jūratė Rapalavičiūtė. 

 

Dalyvavo:  doc. dr. Vilmantė Pakalniškienė,  prof. dr. (HP) Arūnas Poviliūnas, asist. dr. 

Jolanta Aleknevičienė, prof. dr. (HP) Audrius Beinorius, doc. dr. Algimantas Čepas, doc. dr. 

Jonas Dagys, prof. (HP) Lilija Duoblienė, prof. habil. dr. Danutė Gailienė,  doc. dr. Sigita 

Girdzijauskienė, doc. dr. Antanas Kairys, prof. dr. Evaldas Kazlauskas, doc. dr. Irena 

Stonkuvienė, prof. dr. (HP) Marius Povilas Šaulauskas, prof. dr. (HP) Rita Šerpytytė, doc. dr. 

Deimantas Valančiūnas, prof. dr. (HP) Laimutė Žalimienė, doc. dr. Rūta Žiliukaitė, stud. Aistė 

Rinkevičiūtė, stud. Martyna Vilutytė, dokt. Julita Slipkauskaitė. 

 

SVARSTYTA. Filosofijos fakulteto doktorantų krepšelio didinimas. 

Vadovaujantis Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto 2021-2023 m. veiklos plano 2 

dalies 2.1.2 punktu, Filosofijos fakulteto dekanas prof. dr. Arūnas Poviliūnas siūlo VU 

Filosofijos fakulteto tarybai svarstyti ir tvirtinti doktoranto krepšelio, skirto akademinėms 

doktoranto reikmėms, padidinimą 50 proc. Šiuo metu Vilniaus universiteto rektoriaus 2021-06-

23 Nr. R-245 patvirtintame Vilniaus universiteto doktorantūros fondo panaudojimo tvarkos 

aprašo 5 punkte nurodyta, kad „Kiekvienam nuolatinės studijų formos doktorantui skiriama ne 

mažiau kaip 1500 eurų per metus, o ištęstinės studijų formos doktorantui – ne mažiau kaip 1000 

eurų per metus.“ 

 

NUTARTA. Bendru sutarimu, atsižvelgiant į Filosofijos fakulteto 2021-2023 m. veiklos 

planą, Filosofijos fakulteto nuolatinių studijų formos doktorantui nuo 2022 m. sausio 1 d. skirti 

2250 eurų, o ištęstinės studijų formos doktorantui – 1500 eurų per metus. 

Fondo lėšos gali būti naudojamos: 

1. doktoranto studijų kitoje šalies ar užsienio institucijoje išlaidoms (t. y. doktorantūros 

moduliui ar jo daliai, kuris atitinka jo disertacijos temą, išklausyti) padengti; 

2. doktoranto stažuotės, kursų ar dalyvavimo vasaros / žiemos mokykloje, kurie skirti 

doktoranto kompetencijų rengiamos disertacijos tema ar bendrųjų gebėjimų 

tobulinimui, išlaidoms padengti; 

3. doktoranto kelionės ir su ja susijusioms išlaidoms, kai doktorantas vyksta dalinėms 

studijoms, į stažuotes, vasaros / žiemos mokyklas, mokslines konferencijas skaityti 

pranešimus ir pan., taip pat renginio registracijos mokesčiui sumokėti; 

4. išlaidoms, kurios patiriamos įsigyjant prekes (įskaitant ilgalaikį turtą), medžiagas ar 

paslaugas, reikalingas doktoranto moksliniams tyrimams disertacijos tema vykdyti, 

padengti; 

5. mokslinio straipsnio, kuriame apibendrinami doktoranto atlikti moksliniai tyrimai 

disertacijos tema, rengimo ir / ar spausdinimo išlaidoms padengti; 
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6. doktoranto rengiamos disertacijos ar jos santraukos redagavimo, spausdinimo ar 

vertimo išlaidoms padengti. 

 

 

 

Filosofijos fakulteto 

Tarybos pirmininkė                                                                  doc. dr. Vilmantė Pakalniškienė  

 

 

Filosofijos fakulteto 
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