įdiegsiu tvarią bendradarbiavimo sistemą su Lietuvoje veikiančiomis s p e c ia l iz u o t o m i s dailės
gimnazijomis, Lietuvos dailės ir vidurinėmis mokyklomis, taip užtikrinant Akademijos
žinomumą ir patrauklumą busimų studentų tarpe.
Plėtosiu mokymosi visą gyvenimą priemonių diegimą: vaikų, suaugusių dailės kursai, vasaros
dailės stovyklos vaikams, tarptautinės vasaros mokyklos, meistriškumo kursai užsienio
piliečiams. Sieksiu užtikrinti sėkmingą Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokyklos
veikimą visuose geografiniuose Akademijos padaliniuose, įtraukiant daugiau Akademijos
dėstytojų į mokyklų veiklą.
Skatinsiu Akademijos mokslininkų įsitraukimą į tarptautinius ir Lietuvos mokslo tarybos
finansuojamus projektus. Inicijuosiu mokslinių tyrimų politikos ir strategijos parengimą, kad
būtų užtikrintas bendradarbiavimas tarp skirtingose srityse atliekamų mokslinių tyrimų, kas
leistų padidinti tarpdalykinių projektų skaičių. Aiškiai apibrėšiu mokslinių tyrimų lūkesčius ir
skiriamą laiką jiems atlikti, o įsitraukimo į mokslinę veiklą sąlygas nurodysiu darbo sutartyje.
Parengsiu aiškius kriterijus, kiek kiekvienas Akademijos mokslininkas turėtų pateikti metinės
mokslinės produkcijos ir su ta mokslinių tyrimų dalimi, už kurią atsiskaitoma Akademijai,
susiesiu mokslininkų atestaciją.
Kanalizuosiu, kodėl pagal išorinę meno ir mokslinės veiklos vertinimo metodiką
Akademijos meno pasiekimai nėra pakankamai aukšti. Atlikus analizę, priimsiu veiksmų,
pakeisiančių dabartinę padėtį, pianą ir jį pateiksiu įgyvendinimui.
Detalizuosiu Rektoriaus metinės ataskaitos formatą, suvienodinsiu ir aiškiai apibrėšiu, kokia
informacija ir jos duomenų analizė turi būti teikiama akademinių ir neakademinių,
kamieninių ir šakinių padalinių, užtikrinsiu informacijos nedubliavimą.

Svarbiausiomis uždavinių įgyvendinimo priemonėmis taptų:
*

nuolatinis įsiklausymas į visos Akademijos bendruomenės grupių poreikius ir
problemas, ne deklaratyvus, bei realus visų grupių atstovų įtraukimas į sprendimų
ieškojimą, priėmimą ir jų įgyvendinimą;

*

Akademijos bendruomeniškumo stiprinimas, atskirties ir susiskaldymo tarp fakultetų
Vilniuje, Kaune, Telšiuose ir Klaipėdoje mažinimas, pagarbios, profesionalios ir
skaidrios darbo ir studijų atmosferos užtikrinimas:

*

Profesionalios prorektorių komandos, turinčios vadybinio darbo ir Europos Sąjungos
bei kitų donorų lėšų pritraukimo patirties, efektyviai dirbančios su fakultetų ir kitų
padalinių vadovais, Senato nariais, matančios Akademijos, kaip Lietuvos šiuolaikinio,
inovatyvaus, veržlaus universiteto, vieningai dirbančio keturiuose šalies miestuose,
patraukiam vietos it užsienio dailės, dizaino ir architektūros studentams ir
darbuotojams, viziją, suformavimas;

Visų šių aukščiau išvardintų uždavinių negalėsiu įgyvendinti viena ar siauroje žmonių
grupėje. Tam reikės pasitelkti visų Akademijoje darbuotojų patirtį ir žinias, studentų
jaunatvišką veržlumą ir idėjas, absolventų, Tarybos ir socialinių partnerių Lietuvoje ir
užsienyje paramą. Tik atlikus šiuos būtinus namų darbus, galima bus siekti aukštesnės
studentų motyvacijos studijuoti, dėstytojų dirbti ir aukšto, pripažinto tarptautiniu mastu
meninės veiklos, meninių ir mokslinių tyrimų lygio, Akademijos, kaip tarptautinės aukštosios
mokyklos autoriteto stiprinimo.

Peržiūrėsiu Akademijos valdomą turtą, siekdama efektyviai investuoti į esamą ir naujai
kuriamą infrastruktūrą.
Konsoliduosiu Nidos meno kolonijos, Projektų, Tarptautinių ryšių skyrių, Dizaino inovacijų
centro žmogiškųjų išteklių resursus ir patirtį (išorinių lėšų pritraukimas, tarptautinių projektų
vykdymas) visai Akademijos veiklai, esant poreikiui inicijuosiu papildomų žmonių priėmimą
darbui šiuose skyriuose ir centruose.
Nedelsiant inicijuosiu užsienio kalba vykdomų studijų programų sukūrimą ii patvirtinimą
Studijų kokybės vertinimo centre. Pritraukdama nuolatinius užsienio studentus į anglų kalba
vykdomas studijų programas, Akademija ne tik gautų papildomų lėšų už studijas, bet ir
sudarytų galimybes susiformuoti daugiakultūrinei studijų aplinkai, praplėstų tarptauliškumo
sampratą, apimančią daugiau nei studijas anglų kalba ar akademinius mainus, Akademijos
kontekste.
Pasieksiu, kad kiekvienas M aitotas ir atskiros studijų programos turėtų po kelis strateginius
užsienio partnerius vykdomiems studentų ir personalo akademiniams mainams, meno ir
mokslo projektinei veiklai. Akademijos mastu sieksiu tarptautinės partnerystės kokybės,
akademinių mainų dvikryptiškumo, aiškiai apibrėšiu Akademijos tatptautiškumo strategiją
remiantis ilgamete Akademijos fakultetų ir padalinių akademinio bendradarbiavimo su
užsienio partneriais patirtimi.
Skatinsiu investuoti į tarptautines sklaidos priemones, periodiškai pranešant apie svarbius
Akademijos įvykius ar pasiekimus tarptautiniu mastu, taip užtikrinant Akademijos žinomumą
ir patrauklumą užsienio mokslo ir meno tyrėjams, dėstytojams, studentams, kultūros ir meno
institucijoms.

Trumpai
Lietuva 58-ojoje Venecijos bienalėje laimėjo pagrindinį prizą - „Auksinį
liūtą“. Sis apdovanojimas skirtas už VDA Nidos meno kolonijos projektą menininkių Rugilės Barzdžiukaitės, Vaivos Grainytės ir Linos Lapelytės
operą-performansą „Saulė ir jūra (Marina)“. Bienalės komisija Lietuvą
apdovanojo už eksperimentinę paviljono dvasią, netikėtą požiūrį į šalies
pristatymą ir kūrybingą erdvės pritaikymą brechtiškai operai, taip pat už
išradingą sąveiką su Venecijos miestu ir jos gyventojais. „Saulė ir jūra (Marina)“ yra poilsio ir šiuolaikinio gyvenimo kritika, sudainuota eilinius
žmones įkūnijančių atlikėjų ir savanorių lūpomis. Lietuvos paviljoną Ve
necijoje organizavo VDA Nidos meno kolonija. Jį pristato Lietuvos kultūros
taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Mecenatai - „JCDecaux
Lietuva^, „Lewben Art Foundation^, meno centras „The Momcntary“ (JAV).
Balys Kašponis
Mokytojo ir vargonininko atsiminimai.
V, 2018

KNYGOS

k aukė ir veidas:
ATVAIZDO ISTORIJOS IR
teo rijos a s p e k t a i

Iš Rokiškio krašto kilusio B. Kašponio (1891-1973)
atsiminimų knyga, pasakojanti apie jo vargoni
ninkavimą Latvijos ir Lietuvos bažnyčiose, tarnybą
carinėje kariuomenėje, austru nelaisvėje praleistus
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metus, kelis desimtmecius trukusį mokytojo darbą
įvairiose Lietuvos mokyklose.

Vilnių Gudienė

PANEMUNĖS PILIS

Kaukė ir veidas: atvaizdo istorijos ir teorijos
aspektai. V, 2019
VDADailėtytos institute vykusios mokslinės kon
ferencijos programa ir pranešimų tezių rinkinys.

Klaipėdos dizaino mokykla. Anno 1974.
Vilniaus dailės akademija. Klaipėdos fakul
tetas. Klaipėda, 2018
Sudarytojas Vakaris Bernotas
Dailininkas Martynas Lapas
VDA Klaipėdos fakulteto absolventų darbų al
bumas, skirtas VDA 225-osioms metinėms. Pri
statoma daugiau kaip šimtas autorių. Publikuo
jamas 1978-2018 m. fakulteto absolventų sąrašas.
Vilniaus dailės akadem ijos leidykla
Dominikonų g. 15, Vilnius 01131; ei. p. vidmantasj@inbox.lt

Vilma Gudienė
Panemunės pilis. V, 2018
Mokslo populiarinimo serijoje „Lietuvos archi
tektūros ir dailės paminklai^ pasirodžiusios kny
gelės trečias papildytas ir pataisytas leidimas.
Redaktorius
Vidmantas Jankauskas
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VILNIAUS DAILĖS A KAD EM IJO S TA R YB O JE
Gegužės 10 d. įvyko VDA Tarybos posėdis. Balsuota elektroniniu paštu.
Svarstytas klausimas: Dėl kandidatų tinkamumo eiti Rektoriaus pareigas,
Rektoriaus rinkimų datos ir laiko nustatymo. Remiantis VDA Rektoriaus rinkimų
viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo 16 punktu, gavus Senato išvadas
dėl Kandidatų tinkamumo (netinkamumo) eiti Rektoriaus pareigas Tarybos
pirmininkas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas turi sušaukti Tarybos posėdį šioms
išvadoms įvertinti. Jei Taryba pritaria neigiamai Senato išvadai, jog Kandidatas
neatitinka Aprašo 7, 8 ir 9 punktų reikalavimų ar jo pateikti dokumentai
neatitinka realybės, ji panaikina tokio asmens Kandidato statusą.
Tarybos pirmininkė Daina Urbanavičienė informavo Tarybos narius, kad
gegužės 6 d. buvo gauta teigiama Senato posėdžio išvada dėl šių kandidatų
tinkamumo eiti Rektoriaus pareigas: prof. Eglės Gandos Bogdanienės, prof.
Audriaus Klimo, doc. Ievos Skauronės.
Gegužės 7 d. buvo paskelbtas Tarybos narių balsavimas elektroniniu būdu
pritarti Senato išvadai. Tarybos nariams buvo išsiųsta Senato posėdžio proto
kolas ir kandidatų pateikti dokumentai. Visi VDA Tarybos nariai pritarė Senato
išvadai dėl teikiamų kandidatų tinkamumo eiti Rektoriaus pareigas.
Tarybos pirmininkė D. Urbanavičienė informavo, kad praėjusiame Tarybos
posėdyje iš anksto buvo aptarta galima Rektoriaus rinkimų data - gegužės 20
d. Posėdžio pradžia siūloma 10 val., kandidatai abėcėlės tvarka prisistatytų
kas valandą, pradedant nuo 11 val., prisistatymui suteikiant iki 20 min., klau
simams - iki 20 min. ir Tarybos nariams pasitarti - iki 20 min.
Galutinis kandidatų sąrašas, Rektoriaus rinkimų data ir vieta, remiantis
Rektoriaus rinkimų aprašu, gegužės 13 d. turės būti paskelbti VDA tinklalapyje,
žiniasklaidos priemonėse ir asmeniškai kiekvienam kandidatui. Nutarta tvirtinti
galutinį Kandidatų eiti VDA Rektoriaus pareigas sąrašą: 1. Prof. Eglė Ganda
Bogdanienė, VDA prorektorė studijoms, Tekstilės meno ir dizaino katedros
profesorė; 2. Prof. Audrius Klimas, VDA Rektorius, Grafinio dizaino katedros
profesorius; 3. Doc. Ieva Skauronė, VDA Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja,
Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedros vedėja.
Taip pat patvirtinta VDA Rektoriaus rinkimų vieta ir laikas.
Gegužės 20 d. posėdis vyko VDA doc. dr. Jono Umbraso auditorijoje.
Posėdyje dalyvavo visi nariai. Pirmasis dienotvarkės klausimas - Vilniaus dai
lės akademijos rektoriaus rinkimai. Tarybos pirmininkė Daina Urbanavičienė
priminė Tarybos nariams rektoriaus rinkimų tvarką, buvo aptarti pagrindiniai
klausimai, balsavimo procedūros. 11 val. pristatyti savo programą ir atsakyti į
Tarybos narių klausimus buvo pakviesta kandidatė prof. Eglė Ganda Bog
danienė, VDA prorektorė studijoms, Tekstilės meno ir dizaino katedros pro
fesorė. Kandidatė išsamiai apžvelgė Vilniaus dailės akademijos pasiekimus,
iššūkius, strateginį planą ir tikslus, ypač liečiančius studijų sritį, už kurią ji
buvo atsakinga. Po prisistatymo prof. E. G. Bogdanienė atsakė į Tarybos narių
D. Urbanavičienės, prof. dr. A. Butrimo, A. Paukštės, prof. dr. V Adomaitienės,
doc. J. Brundzos klausimus apie lyderystę, būsimos komandos viziją, priemones
stiprinti humanitarinių dalykų sritį, studentų įtraukimą
į Akademijos problemų sprendimą, pirmuosius nu
matomus žingsnius ir kt.
12 val. kandidatas prof. Audrius Klimas, VDA
Rektorius, Grafinio dizaino katedros profesorius, išsa
miai pristatė pagrindinius programos teiginius apie
tarptautiškumo plėtrą, studijų vykdymo ir valdymo
pertvarką, meninės, eksperimentinės veiklos ir moks
linių tyrimų plėtrą, finansų, turto ir infrastruktūros
valdymo, personalo valdymo pertvarką. Kandidatas
atsakė į Tarybos narių D. Urbanavičienės, doc. E.
Jackaus, prof. dr. A. Butrimo klausimus apie būsimą
komandą, pokyčius, studentų nesurenkančių progra
mų išsaugojimo planus, humanitarinių katedrų situ
acijos sprendimo planus ir kt.
13 val. savo programą pristatė doc. Ieva Skauronė,
VDA Tarptautinių ryšių skyriaus ir Monumentaliosios
tapybos ir scenografijos katedros vedėja, kuri atkreipė
dėmesį į pagrindinius savo programos teiginius, ak
centavo būdus pasiekti pagrindinius tikslus kartu su
visa Akademijos bendruomene. Taip pat pristatė Aka

demijos tobulintinas veiklas ir kaip jos būtų įgyvendinamos. Kandidatė atsakė
į Tarybos narių D. Urbanavičienės, A. Paukštės, doc. J. Brundzos, doc. dr. V
Dolinsko klausimus apie lyderystę, būsimą komandą, meno mokyklų absolventų
pritraukimą, atskirties tarp fakultetų ir tarp katedrų mažinimą, dailėtyros
programos svarbą universitetinėse mokyklose ir kt., pažymėjo, kad supranta
atsakomybę, problemas, komandos ir jos formavimo iššūkius. Po visų kandidatų
pasisakymų aptarimo buvo išrinkta balsų skaičiavimo komisija: doc. Edmundas
Jackus (pirmininkas), prof. dr. Virginija Adomaitienė ir stud. Emilė Juo
zapavičiūtė. Buvo išdalinti slapto balsavimo biuleteniai. Balsuojama. Balsų
skaičiavimo komisija, suskaičiavusi balsus, supažindino su balsavimo rezultatais:
prof. Eglė Ganda Bogdanienė - 0 balsų; prof. Audrius Klimas - 1 balsas; doc.
Ieva Skauronė - 8 balsai. Balsų dauguma nutarta doc. Ievą Skauronę išrinkti
Vilniaus dailės akademijos rektore. Tarybos pirmininkė D. Urbanavičienė
padėkojo visiems rinkimuose dalyvavusiems kandidatams, pasveikino naujai
išrinktą rektorę, palinkėjo sėkmės suburti komandą ir darniai dirbti Akademijos
labui, pažadėjo būsimai rektorei visokeriopą Tarybos pagalbą.
Tarybos pirmininkė priminė, kad pagal Rektoriaus rinkimų aprašo 23
punktą Kandidatas, nesutinkantis su rinkimų rezultatais, ne vėliau kaip per
5 darbo dienas nuo rinkimų rezultatų paskelbimo Akademijos interneto
puslapyje turi teisę kreiptis į Rinkimų komisiją su apeliaciniu skundu,
motyvuotai prašydamas panaikinti rinkimų rezultatus. Remiantis Rektoriaus
rinkimų aprašo 26 punktu su išrinktu Rektoriumi jo kadencijos laikotarpiui
darbo sutartį VDA vardu pasirašo Tarybos pirmininkas arba kitas Tarybos
įgaliotas asmuo. Išrinktojo Rektoriaus kadencijos pradžia skaičiuojama nuo
darbo sutarties pasirašymo dienos. Rektoriaus prof. Audriaus Klimo kadencija
baigiasi birželio 3 d.
Po to Tarybos pirmininkė D. Urbanavičienė priminė VDA Senato Tarybai
deleguotus arba pačios Tarybos nutartus, tačiau dar nebaigtus svarstyti,
klausimus:
Tarybos 2019-03-20 Nr. T-2019-3 nutarimai:
Nr. T-2019-3/5 Įpareigoti Rektoriaus pavaduotoją ūkio reikalams Virgilijų
Kireilį kitam Tarybos posėdžiui pateikti padalinių, katedrų biudžetų ir
Rektoriaus rezervo sudarymo ir skirstymo tvarką.
Nr. T-2019-3/7 Įpareigoti Rektoriaus pavaduotoją personalo ir bend
riesiems reikalams Rūtą Pilkauskienę kitame Tarybos posėdyje pristatyti VDA
darbo apmokėjimo tvarką.
Senato 2019-04-17 Nr. S-2019-4 nutarimai:
Nr. S-2019-4/7 Vienbalsiai pritarti ir teikti VDA Tarybai tvirtinti VDA
pokyčių programą Geresnė akademija ir Strateginį veiklos planą 2019-2021 m.
Nr. S-2019-4/9 Vienbalsiai pritarti ir teikti VDA Tarybai tvirtinti Dizaino
inovacijų centro žinių ir technologijų perdavimo bei intelektinės nuosavybės
apsaugos strategiją 2019-2021 m. ir MTEP veiklos rezultatų komercinimo
procesų standartizavimo tvarką.
Tarybos 2019-04-24 Nr. T-2019-4 nutarimai ir svarstyti klausimai:
Nr. T-2019-4/14 VDA pokyčių programos Geresnė akademija ir Strate
ginio veiklos plano 2019-2021 m. tvirtinimą atidėti
kitam Tarybos posėdžiui, pateikiant konkrečius
siūlymus dokumentams patobulinti.
Svarstyti klausimai
Rektoriaus pavaduotojui ūkio reikalams Virgilijui
Kireiliui, buvo suformuluoti klausimai, į kuriuos
Taryba norėtų gauti informaciją kitame po Rektoriaus
rinkimų Tarybos posėdyje: a) Vilniaus fakulteto ir visų
administracinių padalinių 2018 m. biudžetas; b)
išskaidytas katedrų 2018 m. biudžetas; c) VDA PVM
susigrąžinimas.
Planuojama kitą VDA Tarybos posėdį rengti
birželio 3 d. 15 val. Iki gegužės 31 d. Tarybos nariai
turi atsiųsti turimus klausimus ar pastabas dėl Ge
resnės Akademijos programos ir Strateginio plano.
Įpareigoti Virgilijų Kireilį atsiųsti Tarybos nariams
katedrų ir padalinių trijų metų biudžetų lenteles. Rek
toriaus pavaduotojos personalo ir bendriesiems reika
lams Rūtos Pilkauskienės pristatomos VDA darbo
apmokėjimo tvarkos svarstymą siūloma perkelti į
tolesnį Tarybos posėdį.
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Gegužė
Galerijoje „Krematoriumas/meno krosnys'1 veikia Manto Kniubo paroda
„Akademijos modelių p o rtreta i11
1 d. VDA „Lauko ekspo11atidaroma
VDA studentų ir ER4SMUS +
studentų stiklo kūrinių, sukurtų
pasirenkamojo kurso „Tapybos
ant stiklo menas11 metu, paro
da „Trapumas/Fragility11
1 d. Galerijoje „5 malūnai11atidaro
ma Tonda Kinoko (PL) paroda
„288m211
6 d. Vroclavo E. G epperto dailės
akademijoje atidaroma VDA pa
rengta paroda „Meistrystė11
10 d. Vidmantas Jankauskas skaito
paskaitą Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje Čikagoje
Paroda „Trapumas/Fragility1
14 d. Galerijoje „АйТех11atidaroma

Kauno fakulteto dėstytojų Laimos Oržekauskienės-Ore, Monikos Žaltauskaitės-Grašienės ir Linos Jonikės paroda „РНО-ТЕХ. Vol.311
16-17 d. Vyksta mokslinė konferencija „Kaukė ir veidas: atvaizdo istorijos ir
teorijos aspektai11, skirta Dailėtyros instituto 25-mečiui
17 d. Gotikinėje salėje vyksta susitikimas su Lietuvos paviljono Venecijos
meno bienalėje komisare dr. Rasa Antanavičiūte ir prodiusavimo asis-

B-network susitikimas VDA
G egužės 2-4 dienom is V DA V ilniaus fak u ltete vyko
kasmetinis Europos aukštųjų meno ir dizaino mokyklų tinklo Bnetwork susitikimas, kurį organizavo VDA tarptautinių ryšių
skyriaus atstovai.
Renginyje susibūrė 16 tarptautinių ryšių skyrių atstovi} iš VDA
ilgamečių strateginių partnerių: Hagos karališkosios dailės
akademijos Olandijoje, Angewandte Vienos menų akademijos
Austrijoje, Linco meno ir dizaino universiteto Austrijoje, Florencijos
meno akademijos Italijoje, Bolonijos dailės akademijos Italijoje,
PXL medijų ir dizaino akademijos Belgijoje, Latvijos meno
akademijos, Estijos meno akademijos, Matosinjo aukštosios dailės
ir dizaino mokyklos Portugalijoje, Sevilijos meno akademijos
Ispanijoje, Baskų universiteto dailės fakulteto Ispanijoje, Atėnų

VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJA

3
tente Julija Navarskaite
20 d. VDA Tarybos posėdis. Rektore išrenkama doc. Ieva
Skauronė
21 d. Prasideda bakalauro studijų baigiamųjų darbų, o nuo
23 d. ir magistro studijų baigiamųjų darbų gynimai
22 d. VDA senuosiuose rūmuose atidaroma Atvirosios
dailės, dizaino ir architektūros mokyklos auklėtinių
paroda. Kompozicijos ir grafikos pagrindų kursas
(lektorė Irma Balakauskaitė)
24 d. Telšių galerijoje atidaroma III kurso studentų pava
sario semestro kursinių darbų paroda „Po peržiūrų11
27 d. VDA Gotikinėje salėje vyksta „Znad Wilii11 orga
nizuota konferencija, skirta Vilniaus universiteto 100osioms atkūrimo ir 440-osioms įkūrimo metinėms
28 d. Kazio Varnelio namuose-muziejuje atidaroma dr.
Rasos Janulevičiūtės paroda „Spalvotoji kaligrafija,
įkvėpta Vydūno11
29 d. Galerijoje „АгШех11 atidaroma Indrės Milašiūtės paroda „(Ne)gyvoji
miško paklotė11
29 d. Naujuosiuose rūmuose vyksta atvira paskaita-susitikimas su meninin
kėmis, dėstytojomis Jolanta Mikulskyte, tema - „Kaleidoskopiniai drumsti
vaizdiniai ir akmenys11ir Agne Dautartaite-Krutule, tema - „Knygų dizainas
kaip meninė saviraiška11
30 d. „ІАехро11parodų ir kongresų centre prasideda dešimtoji šiuolaikinio meno
mugė „Art Vilnius 1911. Mugės programoje dalyvauja VDA galerijos „Aka
demija11, „ArGenTum11, „ArtifeS11, „Telšių galerija11, „Titanikas11; pristatomos
Dailėtyros ir kuratorystės bei Dailės ir interjero restauravimo studijos,
Architektūros katedros atstovi} kurta skulptūra-skliautas didelio formato
skulptūrų, instaliacijų ir performansų parodoje „Takas11
Rokiškio dvaro rūmuose veikia VDA Kauno fakulteto Tekstilės katedros pro
jekto „Jaunas - jaunam: tekstilė ateičiai11paroda
Ievos S k au ro n ės, pretendentės į V ilniaus dailės ak ad em ijo s R ek to riu s, veiklos, ją
išrin k u s R ek to re
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dailės akademijos Graikijoje, Muthesius meno ir dizaino universiteto
Vokietijoje ir Krokuvos dailės akademijos Lenkijoje. Dauguma dalyvių
Vilniuje viešėjo pirmą sykį.
Svečius pasveikino ir akademiją pristatė VDA rektorius prof. Audrius
Klimas, tarptautinių ryšių skyriaus komanda - doc. Ieva Skauronė, Vygintas
Orlovas ir Dovilė Rudzenskė, VDA prorektorius menui Julijonas Urbonas,
dizaino inovacijų centro direktorius Marius Urbanavičius ir Vilniaus fakulteto
dekanas doc. Česlovas Lukenskas. Atskirų katedrų pasiekimais ir patirtimi
pasidalino dėstytojai Deividas Juozulynas (Dizaino katedra) ir dr. Tomas
Grunskis (Architektūros katedra) bei studentės Izabela Kovalevskaja
(Monumentaliosios dailės katedra), Monika Siliūnaitė (Grafikos katedra),
Aurelija Slapšytė (Grafinio dizaino katedra). Pranešimų sesiją papildė
ekskursija po Vilniaus fakultetą ir kūrybinės dirbtuvės tekstilės ir keramikos
laboratorijose, kurias vedė prof. Eglė Ganda Bogdanienė, prof. Žydrė Ridulytė ir doc. Rasa Justaitė-Gecevičienė.
Tikimasi, kad po susitikimo bendradarbiavimo ryšiai su dalyvavusiais
partneriais dar labiau sustiprės, o studentų ir dėstytojų mainai vyks intensyviau.
Mūsų inf

Veiklos programa (Programa) parengta vadovaujantis Vilniaus dailės akademijos
(Akademijos) Statutu, 2012' 2020 m. Integruotos plėtros strategija, 2013 m. Studijų kokybės
vertinimo centro ir ekspertų išvadomis dėl Akademijos veiklos įvertinimo, 2010-2021 m.
Strateginiu veiklos planu, 2018 m. Akademijos bendruomenės išsakytomis mintimis
programos „Geresnį akademija" diskusijų melu, asmenine patirtimi, kurią Įgijau
vadovaudama Akademijos Tarptautinių ryšių skyriui ir Monumentaliosios tapybos it
Scenografijos katedrai nuo 2013 m
Vadovaudamasi Akademijos Statute patvininta Akademijos misija1, numatau žemiau
išvardintus uždavinius Akademijos strateginiams tikslams pasiekti, Juos įgyvendinti padėtų
aktyviai veikiantys Senato komitetai, studijų, mokslo ir meno, strateginio valdymo
prorektoriai, vykdantys jiem s skirtus funkcijas ir įgaliojimus, glaudus bendradatbiavimas su
Taryba, Akademijos fakultetais regionuose, studentais, aitrumais, dėstytojais, administracijos
darbuotojais, Akademijos socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje.

Tapusi Rckture. sieksiu, kati studentai ir darbuotojai skirtinguose fakultetuose jaustųsi
Akademijos visumos dalimi: studijuodami ar dirbdami skirtinguose regioniniuose
padaliniuose turčių kiek Įmanoma panašias studijų ir darbo sąlygas; nuolatos būtų įtraukiami
į svarbių Akademijai sprendinių priėmimą; regioninių fakultetų liekanai reguliariai dalyvautų
rektorato posėdžiuose; Komunikacijos, Projektų, Tarptautinių ryšių. Studijų kokybės skyriai
būtų koncentruoti tie tik Vilniuje, bet šių skyrių darbuotojai dirbtų ir regioniniuose
fakultetuose.
Sieksiu, kari Švietimo, mokslo ir sportu ministerijos skiriamas studijų finansavimas butų ne
studijų programoms, o Akademijoje vykdomoms studijų kryptims, taip išvengiant unikalių,
dažnai nerentabilių ir, šiandien ne visose Europos dailės akademijose esančių, studijų
programų (stiklas, keramika, tekstilė, vitražas ir kt.) infrastruktūros ir dėstytojų praradimo.

dabartinis katedrų vedėjų gaunamas atlygis atitinka darbo krūvį ir priskirtą atsakomybę už
studijų programų kokybę, rentabilumą, pasirengimą numatomam studijų krypčių
akreditavimui. Sukursiu aiškų personalo profesinių ir pedagoginių kompetencijų ugdymo bei
keitimosi gerąja praktika planą. Užtikrinsiu sąlygas Akademijos dėstytojams ne tik dėstyti,
bet ir studijuoti, o darbuotojams sistemingai kelti savo kvalifikaciją.
Skatinsiu Akademijos personalą dalyvauti užsienio aukštųjų mokyklų partnerių akademinėje
veikloje ir kelti profesinę kvalifikaciją vykstant į mokymus užsienio įmonėse, konferencijas,
mokslo ir meno tyrimų institutus ir bibliotekas bei reziduoti Akademijos administruojamoje
studijoje Paryžiaus menų miestelyje, naudojantis Erasmus-ь, Nordplus akademinių mainų
programomis, valstybinėmis stipendijomis, Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos kultūros
tarybos parama, užsienio rezidencijų stipendijomis ir kitais finansiniais šaltiniais.
Sistemingai numatysiu lėšas akademinio personalo užsienio kalbų įgūdžių tobulinimui, kad
dėstytojai galėtų dalyvauti tarptautiniuose mokslo ir meno tyrimų projektuose bei dėstyti
dalykus užsienio studentų grupėms. Taip pat invstuosiu į neakademinio personalo užsienio
kalbų įgūdžių formavimą, kad atvykę užsienio studentai ir dėstytojai galėtų susikalbėti
visuose Akademijos neakademiniuose padaliniuose ir skyriuose.
Užtikrinsiu, kad skirtingose studijų programose studijuojantys Akademijos studentai gautų
maksimaliai vienodą paramą studijoms (būtiniausios medžiagos, prieiga prie dizaino ir meno
laboratorijų, Akademijos bibliotekų, galimybė išvykti praktikai į Nidos meno koloniją,
Mizarus ar Panemunę), kiekvienas turėtų savo darbo vietą ir kad kiekvienoje studijų kryptyje
darbo vietos plotas, tenkantis vienam studentui, butų panašus. Keisiu katedros vedėjų, studijų
programų komitetų, dėstytojų požiūrį iš „mūsų katedros patalpos, mūsų studentai'1 į
„Akademijos patalpos ir Akademijos studentai", kiekvienais metais perskirstant šiandien
katedrų disponuojamas auditorijas pagal akademinių mokslo metų pradžioje esančių studentų
skaičių studijų programose.
Skatinsiu skirtingų studijų programų komitetus inicijuoti naujus dėstomus dalykus
jungtinėms studentų grupėms ir juos įtvirtinti studijų planuose, taip užtikrinant
tarpdiscipliniškumą. projektinį darbą, skirtingą prieigą prie tiriamos problemos.
Inicijuosiu veiksmų plano, užtikrinančio magistrantūros studentų, pertraukiančių studijas ir
atidedančių baigiamojo darbo gynimus, skaičiaus mažėjimą, parengimą.
Didinsiu studijų programų prieinamumą specialiųjų poreikių ir negalią turintiems studentams.

Suvienodinsiu akademinių mėlt) pradžios (paskaitų vedimo) Įniki visuose Akademijos
fakultetuose, taip suteikiant galimybę studentams lankyti laisvai pasirenkamus dalykus
Vilniaus universitete ir Lietuvos teatro ir muzikos akademijoje nuo rugsėjo 1 d.
Inicijuosiu aktyvios personalo politikos sukūrimą, sukonkretinsiu ir suvienodinsiu dėstytojų
atlygio apskaičiavimą visuose fakultetuose (vadovaudamasi ne dėstomo dalyko apimtimi
kreditais, bet dėstymo valandomis pagal studijų tvarkaraštį), inicijuosiu efektyvų studijų
aprūpinimo lėšų valdymą, darbo tvarkos, darbų saugos, civilinės ir priešgaisrinis saugos ir kt.
tvarkų atnaujinimą ir jų laikymąsi. Sieksiu padidinti finansavimą, skirią M eno ir dizaino
laboratorijų darbuotojų darbu užmokesčiui, kvalifikacijos kėlimui bei laboratorijų
infrastruktūros, ypač Kauno, Telšių ir Klaipėdos fakultetuose, atnaujinimui.

Sudarysiu sąlygas praktiniam studentų verslumo žinių pritaikymui, panaudojant Akademijos
turimus materialiuosius ir žmogiškuosius resursus (galerijos. Panemunės pilis, Nidos meno
kolonija, Dizaino inovacijų centras, Projektų skyrius, Tarptautinių ryšių skyrius, kultūros
vadybos dėstytojai ir t.t.) Ieškosiu būdų motyvuoti studentus, sukurti objektų ar paslaugų
verslo įmonėms naudojantis Akademijos infrastruktūra, taip suaktyvinant kultūros vystymąsi
regioniniu, nacionaliniu ir/ar tarptautiniu mastu. Plėsiu socialinių ir verslo partnerių tinklą
studentų praktikoms Lietuvoje ir užsienyje, taip sudarant kuo daugiau galimybių Akademijos
absolventams įsidarbinti.

Atnaujinsiu Akademijos darbuotojų ir dėstytojų pareigybių aprašus, sukonkretindama
prorektorių, dekanų, katedrų vedėjų ir studijų programų vadovų, kitų neakademinių padalinių
ir skyrių vadovų funkcijas ir pareigas, nedubliuojant pareigų ir atsakomybių. įvertinsiu ar

Skatinsiu bendradarbiavimą su privataus ir viešojo sektorių partneriais siekiant socialinės,
kultūrinės ir ekonominės naudos visose studijų programose. Inicijuosiu verslo poreikių
analizę ne tik dizaino studentams, bet ir studijuojantiems menus, dailėtyrą, architektūrą,
restauravimą. Numatysiu kiekybinių ir kokybinių rodiklių rinkinį apimantį bendradarbiavimo
su verslo ir viešojo sektoriaus partneriais skatinimą ir sistemingą informacijos apie
Akademijos pasiekimus Lietuvoje ir užsienyje skleidimą visuomenei.

-A k a d e m ija s miisija: „Plėtodama intem yviq mena ir mokslinę tiriam ųjtį veiklą, turėdama visuotinai pripaūntq
aukštą reputaciją, Akademija siekia kurti, tobulinti ir skleisti meninės kūrybos, meninių tyrimų ir socialinių bei
humanitarinių mokslų žinias, ugdyti aukštas kvalifikacijos specialistus, įnešanįius reikšmingų indėfj j Lietuvos ir
pasaulio visuomenę"

Sukursiu statistiškai patikimą absolventų stebėsenos modelį, įkurdama sėkmės ir karjeros
centrą, kuris būtų atsakingas už integruotos absolventų stebėsenos ir tolimesnio
bendradarbiavimo su Akademija sistemos sukūrimą.

