
Rugsëjo 30 d. 10 val. KTU Rektorato salëje
(K.Donelaièio g. 73, 402 a.) bus ginama Lietuvos
þemës ûkio universiteto doktorantës Daivos Rimkuvienës daktaro di-
sertacija tema „Þemës ûkio verslo projektø efektyvumo vertinimo
modelis“ (socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas).

Mokslinis vadovas – dr. Linas Stabingis (LÞÛU, socialiniai moks-
lai, vadyba ir administravimas).

Vadybos ir administravimo mokslo krypties taryba: pirmininkas
– doc. dr. Bronius Neverauskas (KTU, socialiniai mokslai, vadyba ir
administravimas); nariai: prof. dr. Vytautas Boguslauskas (KTU, so-
cialiniai mokslai, vadyba ir administravimas); doc. dr. Èeslovas Chris-
tauskas (KTU, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas); prof.
habil. dr. Julius Ramanauskas (LÞÛU, socialiniai mokslai, vadyba ir
administravimas); prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas
(VGTU, socialiniai mokslai, ekonomika).

Oficialieji oponentai: prof. dr. Eugenijus Bagdonas (KTU, socia-
liniai mokslai, ekonomika); prof. habil. dr. Povilas Domeika (LÞÛU,
socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas).

Su disertacija galima susipaþinti KTU ir LÞÛU bibliotekose.

Rugsëjo 30 d. 14 val. KTU Rektorato salëje (K.Donelaièio g. 73,
402 a.) bus ginama Aistës Dovalienës daktaro disertacija tema „San-
tykiø marketingo ypatumai plëtojant teatro produktø rinkà“ (so-
cialiniai mokslai, vadyba ir administravimas).

Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Borisas Melnikas (VGTU,
socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas).

Vadybos ir administravimo mokslo krypties taryba: pirmininkas
– prof. habil. dr. Robertas Jucevièius (KTU, socialiniai mokslai, va-
dyba ir administravimas); nariai: prof. habil. dr. Algirdas Gaiþutis
(VPU, humanitariniai mokslai, filosofija); dr. Monika Kriauèionienë
(KTU, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas); prof. habil.
dr. Borisas Melnikas (VGTU, socialiniai mokslai, vadyba ir admi-
nistravimas); doc. dr. Rûta Aurelija Urbanskienë (KTU, socialiniai
mokslai, vadyba ir administravimas).

Oficialieji oponentai: dr. Jûratë Banytë (KTU, socialiniai moks-
lai, vadyba ir administravimas); prof. habil. dr. Jonas Èepinskis (VDU,
socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas).

Su disertacija galima susipaþinti KTU bibliotekoje.

Rugsëjo 30 d. 11 val. KTU Disertacijø gynimo salëje (K.Done-
laièio g. 73, 403 a.) bus ginama Almantës Batisaitës–Simonaitienës
daktaro disertacija tema „Polipropileno atliekø panaudojimas po-
lichlorpreniniø klijø uþpildymui“ (technologijos mokslai, medþia-
gø inþinerija).

Mokslinis vadovas – prof. dr. Romanas Barkauskas (KTU, tech-
nologijos mokslai, medþiagø inþinerija).

Medþiagø inþinerijos mokslo krypties taryba: pirmininkas – prof.
habil. dr. Vytautas Mykolas Milaðius (KTU, technologijos mokslai,
medþiagø inþinerija); nariai: prof. habil. dr. Rimgaudas Abraitis (KTU
Architektûros ir statybos institutas, technologijos mokslai, medþiagø
inþinerija); dr. Viktoras Grigaliûnas (KTU FEI, technologijos moks-
lai, medþiagø inþinerija); prof. habil. dr. Matas Vytautas Gutauskas
(KTU, technologijos mokslai, medþiagø inþinerija); prof. dr. Vaclo-
vas Trièys (ÐU, technologijos mokslai, medþiagø inþinerija).

Oficialieji oponentai: dr. Rimantas Levinskas (LEI, technologi-
jos mokslai, medþiagø inþinerija); prof. habil. dr. Algirdas Þemaitai-
tis (KTU, technologijos mokslai, chemijos inþinerija).

Spalio 11 d. 10 val. KTU Disertacijø gynimo salëje (K.Donelai-
èio g. 73, 403 a.) bus ginama Vilmos Ðipailaitës–Ramoðkienës dakta-
ro disertacija tema „Vinilacetato kopolimero latekso plëveliø sa-
vybiø gerinimas polimeriniais priedais“ (technologijos mokslai,
medþiagø inþinerija).

Mokslinis vadovas – doc. dr. Vytautas Kazys Mickus (KTU, tech-
nologijos mokslai, medþiagø inþinerija).

Mokslinis konsultantas – dr. Igoris Prosyèevas (KTU FEI, tech-
nologijos mokslai, medþiagø inþinerija).

Medþiagø inþinerijos mokslo krypties taryba: pirmininkas – prof.
habil. dr. Sigitas Tamulevièius (KTU FEI, technologijos mokslai, me-
dþiagø inþinerija); nariai: habil. dr. Audronis Jonas Kviklys (LEI, tech-
nologijos mokslai, medþiagø inþinerija); prof. habil. dr. Vytautas My-
kolas Milaðius (KTU, technologijos mokslai, medþiagø inþinerija);
prof. dr. Vaclovas Trièys (ÐU, technologijos mokslai, medþiagø inþi-
nerija); prof. habil. dr. Arvydas Juozas Vitkauskas (KTU, technologi-
jos mokslai, medþiagø inþinerija).

Oficialieji oponentai: doc. dr. Virginija Jankauskaitë (KTU, tech-
nologijos mokslai, medþiagø inþinerija); dr. Rimantas Levinskas (LEI,
technologijos mokslai, medþiagø inþinerija).

Su disertacijomis galima susipaþinti KTU ir KTU FEI bibliote-
kose.

KTU leidykla „Technologija“
rugpjûèio 24 – rugsëjo 8 d. iðleido:

1. Viktorija Barðauskienë, Birutë Janulevièiûtë – Ivaðkienë. Komu-
nikacija: teorija ir praktika. Vadovëlis

2. K.Baniulis, B. Tamulynas. Duomenø struktûros. Vadovëlis, 2 pa-
tais. leidimas

3. J.Blonskis ir kt. Programavimas  C++. Vadovëlis
4. J.Bikulèius. Pamatiniai filosofijos klausimai. Mokomoji knyga
5. G.Kopustinskienë, A. Kopustinskas. Taikomoji elektronika. Mo-

komoji knyga
6. E.Gimþauskienë, A. Jurkðtienë. Valdymo apskaitos praktinës uþ-

duotys. Mokomoji knyga
7. E.Gimþauskienë, A. Jurkðtienë. Valdymo apskaitos pratybø sà-

siuvinis. Mokomoji knyga
8. V.Dirvelis ir kt. Informatika 1. Tekstø doroklis. Laboratoriniai dar-

bai. Mokomoji knyga
9. V.Sekliuckis ir kt. Informatika 1. Duomenø bazës. Laboratoriniai

darbai. Mokomoji knyga
10. E.Bareiða ir kt. Informatika 1. E. darbo vieta. Laboratoriniai dar-

bai. Mokomoji knyga
11. P.Ambroza ir kt. Medþiagø inþinerija. Laboratoriniø darbø meto-

diniai nurodymai. Mokomoji knyga

Ðiuos ir kitus leidinius galite rasti leidyklos tinklalapyje
leidykla.ktu.lt

         Vokietijos akademiniø mainø tarnyba (Deutscher Akademis-
cher Austauschdienst-DAAD) siûlo stipendijas Lietuvos aukðtøjø mo-
kyklø studentams ir absolventams, mokslo ir studijø institucijø dës-
tytojams, mokslininkams 2006-2007 mokslo metams. Siûlomos to-
kios stipendijos: doktorantams ir jauniesiems mokslininkams toles-
nëms studijoms ar moksliniams tyrimams Vokietijoje; 1.2. visø srièiø
aukðtøjø mokyklø absolventø specializacijos ar magistro laipsnio stu-
dijoms; 1.3. meno srièiø vieneriø metø specializacijos studijoms; 1.4.
ekonomikos studentams; 1.5. baigiamojo kurso germanistikos, vo-
kieèiø, kaip uþsienio kalbos, ar vertimo studijø programø studentams;
1.6. vasaros kalbos, literatûros ir kraðto paþinimo kursams; 1.7. bu-
vusiems DAAD stipendininkams; 1.8. Beatrice&Rochus Mummert
fondo stipendijos ekonomikos ar inþinerijos srièiø studentø vadybos
studijoms Aacheno arba Kelno universitetuose; 1.9. DAAD-Leibniz
stipendijos mokslo tyrimams Leibniz moksliniø tyrimø institutuose;
1.10. Helmholtz-DAAD stipendijos doktorantø ir turinèiø daktaro laipsná
asmenø tam tikros srities tolesnëms studijoms ir moksliniams tyrimams
viename ið Helmholtz moksliniø centrø; 1.11. finansavimas studentø
grupiø kelionëms á Vokietijà ar praktikai Vokietijoje.

Paraiðkas pateikti iki lapkrièio 15 d. (iðskyrus 1.9, 1.10 ir 1.11
programas).

Iðsamesnës informacijos ir anketø formas rasite DAAD interneto
svetainëje www.daad.de/stipendien, taip pat ÐMM Mokslo ir studijø
departamento Tarptautiniø programø skyriuje (Z. Sierakausko g. 15,
03105 Vilnius) ar kreipdamiesi á DAAD lektorius.

          Ðveicarijos Konfederacijos Vyriausybë siûlo stipendijas Lie-
tuvos mokslo ir studijø institucijø antrosios ir treèiosios studijø pako-
pos studentø studijoms, mokslinëms staþuotëms Ðveicarijos mokslo
ir studijø institucijose 2005–2006 m. m. Siûlomos tokios programos:
1.1. reguliari abipusio apsikeitimo programa; 1.2. reguliari daugiaða-
lë stipendijø programa.

Paraiðkos priimamos iki lapkrièio 15 d.
Iðsamesnës informacijos ir anketø formø teirautis ÐMM Mokslo

ir studijø departamento Tarptautiniø programø skyriuje (Z. Sierakausko
g. 15, 03105 Vilnius) arba internete http://www.sbf.admin.ch.

Informacijos sklaida
universitetams tampa vis
reikðmingesnë
Saulius TVIRBUTAS

Rugsëjo 1–4 dienomis Austri-
joje, Kremzës Dunojaus universi-
tete, vyko tarptautinë Europos vie-
ðøjø ryðiø ir informacijos specia-
listø (EUPRIO) asociacijos konfe-
rencija. Joje dalyvavo apie 200
specialistø ið ávairiø ðaliø univer-
sitetø. Lietuvai atstovavo Kauno
technologijos universiteto Inova-
cijø ir informacijos skyriaus ir Vil-
niaus universiteto Informacijos ir
ryðiø su visuomene skyriaus dar-
buotojai.

Ðios kasmetinës konferencijos
tema buvo „Integruota komunika-
cija – faktas ar iðmonë?“. Prane-
ðëjai, tarp kuriø buvo universitetø
ir verslo kompanijø specialistø,
gvildeno, kiek informacijos sklai-
da ir apskritai vieðieji ryðiai turi
átakos naujam universitetø iððûkiui

– rinkodaros strategijai. Daugelis
jau neabejoja, kad ðiais laikais uni-

versitetai vis labiau tampa panaðûs
á konkuruojanèius rinkos dalyvius
kaip ir verslo kompanijos – jiems
tenka konkuruoti dël studentø,
mokslo fondø lëðø, mecenatø pa-
ramos.

Todël, kai kuriø specialistø
nuomone, universitetams jau bû-
tina stiprinti savo rinkodarà, rû-
pintis ávaizdþiu, turëti savotiðkà
„prekës þenklà“, kuris iðskirtø ið
kitø aukðtøjø mokyklø. Akcentuo-
ta, kad labai svarbus rinkodaros
strategijos instrumentas yra vie-
ðieji ryðiai. Tai, kà jau seniau su-
prato verslo kompanijos, turi per-
imti ir universitetai. Bûtent vieðø-
jø ryðiø specialistai turi padëti su-
rasti aukðtajai mokyklai iðskirti-
niø bruoþø.

Konferencijoje daugiausia lai-
ko buvo skiriama praktiniams se-
minarams. Jø metu buvo mode-
liuojamos ávairios konkreèios si-
tuacijos, dalijamasi patirtimi. Pa-
sirodo, daugelis Europos univer-
sitetø susiduria su panaðiomis
problemomis kaip ir Lietuvos
aukðtosios mokyklos. Antai, Nor-
vegø valdþia ketina maþinti stu-
dentø skaièiø, norëdama pagerin-
ti studijø finansavimà, visose ða-
lyse universitetai þiniasklaidos
dëmesio daþniau sulaukia tada,
kai juose atsitinka kas nors nege-
ra. Kalbëta ir apie lobizmo bûti-
nybæ. Kol kas ðioje srityje labiau
aktyvios kitos socialinës grupës,
taèiau to reikia ir aukðtosioms mo-
kykloms, nes valdþios atstovai ne
visada ásigilinæ á situacijà priima
ir nepalankius ástatymus (pavyz-
dþiui, Lietuvoje buvo ávestas am-
þiaus cenzas padaliniø vadovams,
nors jaunesniø, patyrusiø specia-
listø trûksta. Tik mûsø Universi-
teto atstovø pastangomis vëliau
priimtos palankesnës pataisos).

Per seminarus buvo daug kal-
bama ir apie bendravimo su þi-
niasklaida, studentais, pedago-
gais, mokslininkais aspektus. Ak-
centuota ir vidinës komunikacijos
bûtinybë.

Kitais metais EUPRIO konfe-
rencija bus rengiama Vilniaus uni-
versitete.

EUPRIO asociacija ákurta
1986 metais. Jos steigimà palaikë
Europos Sàjunga bei jos ðaliø
mokslo ir ðvietimo ministerijos.
Organizacijos tikslas – keistis pa-
tirtimi tarp visø senojo þemyno (ne
vien Europos Sàjungos ðaliø) uni-
versitetø vieðøjø ryðiø ir informa-
cijos specialistø.

Asociacijai priklauso apie 250
ðios srities darbuotojø. Konferen-
cijose skaitomi ne tik bendri pra-
neðimai, daugiausia dëmesio ski-
riama darbui sekcijose, sudaromos
sàlygos tæsti diskusijas neformalio-
je aplinkoje. Kasmet konferencijos
organizuojamos vis kitos ðalies
universitete.

Krauk kuprinæ ir atvyk á þygeiviø klubo „Àþuolas“ organizuojamà
KTU keliautojø sàskrydá, kuris vyks rugsëjo 24–25 dienomis netoli Elek-
trënø, ant Elektrënø mariø kranto! Tai senas tradicijas turintis renginys,
kiekvienais metais sutraukiantis daugybæ akademinës visuomenës ke-
liautojø. Paþadame gerà nuotaikà, ádomias rungtis, daugybæ ásimintinø
akimirkø, prizus siurprizus – puikø savaitgalá gamtoje!

Iðsamesnës informacijos rasite internete http://www.azuolas.org ar-
ba teiraukitës tel. 8-657 82317, el. p. vaidotas@azuolas.org

KTU þygeiviø klubas „Àþuolas“

KTU keliautojø
sàskrydis!!!

Po  darbo konferencijoje buvo galima pakeliauti po graþias
Kremzës apylinkes

Autoriaus nuotr.




