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Vytauto Didžiojo Universitetas                         GMF Tarybos posėdžio, 

    Gamtos mokslų fakultetas     įvykusio 2022 m. gegužės 26 d. 

 

PROTOKOLAS 22-05-26 

 

Posėdyje nuotoliniu būdu dalyvavo 18 iš 25 GMF tarybos narių: Barauskaitė N., Baublys V., Dėdelė 

A., Girdauskas V., Jurkonis N., Kundrotaitė K., Lipatova I., Mickevičius S., Mildažienė V., 

Paulauskas A., Radzijevskaja J., Razgūnaitė M., Ruzgys P., Snegiriovaitė J., Šatkauskas S., 

Venclovienė J., Žaltauskaitė J., Žūkienė R. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. GMF Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (V.Girdauskas); 

2. GMF Tarybos posėdžio, vykusio 2022-05-12 d., protokolo tvirtinimas (V.Girdauskas); 

3. ATC valdybos ataskaita už 2021m. (A.Paulauskas); 

4. Supažindinimas su universiteto veikla ir pasiekimais (J. Augutis); 

5. GMF studijų strategijos projekto svarstymas ir tvirtinimas (A.Paulauskas); 

6. GMF lyčių lygybės plano projekto pristatymas (A. Aleksandravičienė); 

7. Magistrantūros studijų programos „Biocheminė analizė“ pakeitimų svarstymas ir 

tvirtinimas (S. Šatkauskas, V. Baublys). 

8. Kiti klausimai. 

 

1. GMF Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (V.Girdauskas). 

 

GMF Tarybos pirmininkas pasiūlė papildyti darbotvarkę 7 punktu dėl studijų programos 

„Biocheminė analizė“ pakeitimų.  

Taryba atviru balsavimu vienbalsiai pritaria siūlymui.  
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Nutarta: Patvirtinti posėdžio darbotvarkę. 

 

2. GMF Tarybos posėdžio, vykusio 2022-05-12 d., protokolo tvirtinimas (V.Girdauskas). 

 

GMF Tarybos pirmininkas pasiūlė patvirtinti praėjusio Tarybos posėdžio protokolą. 

Taryba atviru balsavimu vienbalsiai pritaria siūlymui.  

 

Nutarta: Patvirtinti posėdžio darbotvarkę. 

 

3. ATC valdybos ataskaita už 2021m. (A.Paulauskas); 

ATC pirmininkas prof. A. Paulauskas pristatė ATC valdybos ataskaitą už 2021 m. 

 

Taryba atviru balsavimu vienbalsiai pritaria ATC valdybos ataskaitai.  

 

Nutarta: Pritarti ATC valdybos ataskaitai už 2021 m. 

 

4. Supažindinimas su universiteto veikla ir pasiekimais (J. Augutis); 

Vytauto Didžiojo universiteto Rektorius Juozas Augutis supažindimo su dabartine 

universiteto veikla ir naujausiais pasiekimais, atsakė į Tarybos narių klausimus. 

 

5. GMF studijų strategijos projekto svarstymas ir tvirtinimas (A.Paulauskas); 

GMF studijų strategijos komiteto pirmininkas prof. A. Paulauskas pristatė GMF Tarybos 

Strategijos komiteto parengtą GMF Studijų strategijos projektą. GMF Tarybos nariai prof. S. 

Šatkauskas ir prof. S. Mickevičius siūlo patvirtinti parengtą projektą, įpareigojant GMF Tarybos 

Strategijos komitetą perduoti parengtus dokumentus kalbininkams. 

Taryba atviru balsavimu vienbalsiai pritaria siūlymui.  

 

Nutarta: Pritarti parengtam GMF Studijų strategijos projektui. 

 

6. GMF lyčių lygybės plano projekto pristatymas (A. Aleksandravičienė); 

Dr. A. Aleksandravičienė pristatė parengtą VDU GMF Lyčių lygybės plano 2022–2026 m. 
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projektą. 

 

7. Magistrantūros studijų programos „Biocheminė analizė“ pakeitimai (S. Šatkauskas, V. 

Baublys). 

Siekiant tobulinti „Biocheminė analizė“ studijų programą atsižvelgiant į studentų 

atsiliepimus, socialinių partnerių pastebėjimus, siūloma daryti programos tinklelio keitimus. 

Dabartinėje programoje esant trūkumui dalykų dėstančių apie naujausius molekulinius tyrimo 

metodus, genų inžineriją, siūloma įtraukti į programą dalykus Genų ir ląstelių inžinerija (6 kr. I 

semestras) ir Ląstelių analizės metodai ( 6 kr. II semestras). Taip pat siūloma keisti Spektrinės 

analizės metodai, Kietų kūnų ir paviršių analizės metodai ir Cheminių ir biocheminių procesų 

modeliavimas dalykų pavadinimus, kurie labiau atliepia dėstomos medžiagos turinį, į Biomolekulių 

spektrų analizė ir taikymas; Terminės ir paviršių analizės metodai ir Biocheminių procesų 

modeliavimas, nekeičiant šių dalykų kreditų skaičiaus (6 kr.). Siūloma papildyti pasirenkamųjų 

dalykų sąrašą Fermentinių sistemų valdymas ir Augalų ląstelės fiziologija ir biochemija dalykais. 

Studijų tinklelio keitimai su kitomis programomis nesusieti. 

Šiems keitimams jau pritarta Biochemijos katedros ir GMF studijų komiteto posėdžiuose. 

 

Atviro balsavimo metu pakeitimui pritarė 17 tarybos nariai, susilaikė 1, prieš – 0. 

 

Nutarta: GMF Taryba pritaria siūlomiems magistrantūros studijų programos „Biocheminė analizė“ 

pakeitimams. 

 

 

Posėdžio pirmininkas Valdas Girdauskas   

 

Sekretorė   Miglė Razgūnaitė   

 

 


