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Posėdis vyko 2016 m. balandžio 26 d., 14.00-15.15 val. 

Posėdžio pirmininkas - prof. dr. Ramūnas Garunkštis 

Posėdžio sekretorė – vyriausioji specialistė Domicelė Jacikevičienė 

 

Dalyvavo:  7 darbo grupės nariai iš 8:  prof. Ramūnas Garunkštis, doc. Paulius Drungilas, prof. 

Romas Baronas, doc. Antanas Mitašiūnas, prof. Konstantinas Pileckas, prof. Gediminas 

Stepanauskas ir prof. Jonas Šiaulys bei svečias – prof. Rimantas Vaicekauskas. 

 
 

Darbotvarkė: Dėl Fakulteto veiklos gairių rengimo. 

 

 

SVARSTYTA. Fakulteto veiklos gairių rengimas atsižvelgiant į VU 2015-2017 metų strateginį 

veiklos planą bei Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio pavyzdinius nuostatus. 

 

Posėdžio dalyviai tęsė ankstesnes diskusijas apie kamieninio akademinio padalinio 

vidinius organizacinius darinius po MIF ir MII susijungimo – ar bus šakiniai akademiniai 

padaliniai ir jei bus, tai kiek ir kokių šakinių akademinių padalinių galėtų būti? Diskutuota ir 

finansavimo klausimais. 

Ieškant kompromiso, buvo aptariami tokie variantai:  

 be šakinių akademinių padalinių; 

 2 šakiniai akademiniai padaliniai - Informatikos institutas ir Matematikos 

institutas; 

 3 šakiniai akademiniai padaliniai - Informatikos institutas, Informacinių 

technologijų institutas ir Matematikos institutas; 

 6 šakiniai akademiniai padaliniai -. Informatikos institutas, Informacinių 

technologijų institutas, Skaičių teorijos katedra, Tikimybių teorijos katedra ir du 

šakiniai akademiniai padaliniai, sukurti Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo 

matematikos katedros bei Ekonometrinės analizės katedros pagrindu. 

 

Nepavykus pasiekti kompromiso, komisijos nariai išsakė atskiras nuomones apie 

fakulteto struktūrą ir finansavimą po Matematikos ir informatikos fakulteto ir Matematikos ir 

informatikos instituto susijungimo.  

Prof. Konstantinas Pileckas pasisakė už 2 arba 3 šakinius akademinius padalinius be 

atskirų biudžetų. 

Prof. Romas Baronas  ir doc. Antanas Mitašiūnas pasisakė už tai, kad po reformos 

fakultete būtų įkurtas Informacinių technologijų institutas (dabartinių Informatikos, 

Kompiuterijos, Matematinės informatikos bei Programų sistemų katedrų pagrindu) su atskiru 

biudžetu. 
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Doc. Paulius Drungilas pasisakė už struktūra be šakinių akademinių padalinių arba už 2 

arba 6 šakinius akademinius padalinius be atskirų biudžetų. 

Prof. Jonas Šiaulys – už 2 arba 6 šakinius akademinius padalinius. Artimiausiu 

laikotarpiu - be atskirų biudžetų. 

Prof. Gediminas Stepanauskas – už 2 arba 6 šakinius akademinius padalinius, kurių 

finansavimo tvarką galutinai nustatys Taryba. Artimiausiu laikotarpiu - be atskirų biudžetų. 

Prof. Ramūnas Garunkštis apibendrindamas pažymėjo, kad struktūra be šakinių 

akademinių padalinių atitinka šiuo metu modernų, taip vadinamą „flat hierarchy“, požiūrį. 

Struktūra iš 6 šakinių akademinių padalinių pagrįsta Matematinės analizės katedros, informatikų 

iniciatyvinės grupės, bei Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedros iškeltais pasiūlymais. 

Struktūra iš 2 šakinių akademinių padalinių atitinka klasikinį vokišką modelį ir kad šis modelis 

buvo arčiausiai siekiamo kompromiso, priimtino visiems darbo grupės nariams. 

Pats R. Garunkštis pasisakė už struktūrą be šakinių akademinių padalinių arba už 2 arba 6 

šakinius akademinius padalinius be atskirų biudžetų. 

NUTARTA. Napasiekus kompromiso, pateikti fakulteto administracijai komisijos narių 

išsakytas atskiras nuomones apie fakulteto struktūrą ir finansavimą po Matematikos ir 

informatikos fakulteto ir Matematikos ir informatikos instituto susijungimo. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas      prof. dr. Ramūnas Garunkštis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė      Domicelė Jacikevičienė 


