
MČTAU Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto 2018–2019 mokslo metų veikla 

2018–2019 mokslo metais Politikos, teisės ir ekonomikos fakultetas (PTEF) gyveno intensyvų 

laiką. 2019 metais vyko net trys rinkimai ir du referendumai. Sunku prisiminti metus, kai per vieną 

pusmetį vyko tiek daug reikšmingų politinių įvykių, todėl ir PTEF gyvenimas nebuvo nuobodus. 

Šiais mokslo metais fakulteto klausytojai išklausė 16 paskaitų. Jas skaitė kandidatai į prezidentus 

Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė ir Petras Auštrevičius. Kitose paskaitose lankėsi LR Seimo ir 

ES Parlamento nariai, mokslininkai, politologai, buvę Užsienio reikalų ministerijos ambasadoriai, 

dabar užimantys departamentų vadovų pareigas. Viena iš jų – Asta Skaisgirytė, pakviesta vadovauti 

LR Prezidento G. Nausėdos Užsienio politikos patarėjų grupei. 

Fakulteto klausytojai vyko į penkias edukacines ekskursijas: LR Seimo rūmus, LRT muziejų, 

Lietuvos Banko Pinigų muziejų, Valstybės pažinimo centrą ir keliavo po Ukmergės kraštą. 

Užulėnio kaime aplankė pirmojo Lietuvos Prezidento Antano Smetonos sodybą, Siesikų pilį, 

susipažino su Ukmergės miesto senove, apžiūrėjo tarpukario ministrų kenotafą Kadrėnų kaime, 

Pabaisko miestelį ir ties juo 1435 metais vykusio mūšio vietą. 

2018 m. lapkričio mėn. PTEF klausytojai susitiko su Vilniaus apygardos administracinio teismo 

teisėjais. Susitikime teismo pirmininkė ir beveik visi teismo teisėjai pasidalino savo rūpesčiais ir 

atsakė į dalyvių klausimus. 

2019 m. balandžio 12 – gegužės 24 dienomis fakulteto klausytojai lankė prof. Sauliaus Nefo 

vedamą 6 seminarų ciklą, mokėsi giliau pažinti demokratinius procesus ir gilinosi į 

bendruomeniškumo plonybes. 

PTEF neliko nuošalyje švenčiant Lietuvos 15 metų narystės ES sudėtyje sukaktį. Užsienio reikalų 

ministerijai (URM) pakvietus visuomenines ir nevyriausybines organizacijas aktyviai dalyvauti ir 

prisidėti prie Lietuvos 15 metų ES narystės rezultatų viešinimo, analizės ir tolimesnių perspektyvų 

svarstymo, fakultetas gavo finansinę paramą iš URM projektui „15 metų Europos Sąjungoje. Ką 

padarėme? Kas laukia?” Į aktyvius pokalbius apie Lietuvą ir ES pakvietė Anykščių, Molėtų, 

Visagino ir Utenos Trečiojo amžiaus universitetų senjorus. 

Fakulteto klausytojai, siekdami maloniai pabendrauti tarpusavyje, palydėjo Šv. Kalėdas ir pasitiko 

Naujuosius metus, organizavo mokslo metų pradžios bei pabaigos popietes. 

PTEF Diskusijų klubas 2018-2019 mokslo metais organizavo 13 diskusijų įvairiais klubo 

klausytojus dominančiais klausimais. Prieš savivaldybių rinkimus padiskutuoti pakvietė kandidatus 

į Vilniaus miesto merus Dainių Kreivį, Vilių Navicką, Gintarą. Palucką ir Artūrą Zuoką, kurie 

pristatė savo matymus į miesto reikalus ir bendravo su klausytojais. Kitų diskusijų metų aptarti 

kandidatai į Prezidentus, Seimo narių skaičiaus ir pilietybės referendumai, ES ateitis ir Lietuva. 

Diskusijų klube ne vien kalbama – jo nariai organizavo dvi išvykas baidarėmis ir du kartus žaidė 

boulingą, 2018 m. gruodžio mėn. organizavo savo veiklos aptarimą ir 2018-2019 mokslo metų 

pabaigos šventę ne akademinėje aplinkoje. 
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