
MČTAU Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto 2020–2021 mokslo metų ataskaita 

 

Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto 2020–2021 mokslo metai prasidėjo kitaip nei įprasta dėl 

dviejų priežasčių. Pirmiausia – tai karantino metai, ir niekas nežinojo, ar galėsime rinktis į 

auditorijas. Tuo metu dar niekas iš mūsų ir net neįsivaizdavo, kad galimos nuotolinės paskaitos. 

Antroji priežastis – tai buvo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų ruduo ir mūsų fakultetui buvo 

labai aktualu iš arčiau susipažinti su pagrindinių partijų, pretenduojančių į Lietuvos Respublikos 

Seimą programomis. 

 Taigi darbą pradėjome neįprastai anksti. Pakvietėme klausytojus jau rugsėjo pradžioje atvykti į 

susitikimus su partijų atstovais. Sunku buvo  įsivaizduoti, kiek klausytojų vis tik ateis į auditoriją, 

nes tuo metu, reikia prisiminti, buvo rekomenduojama susilaikyti nuo didelių susibūrimų uždarose 

patalpose, tačiau laikantis taisyklių – neuždrausta. O be to, dar ir mokslo metai nebuvo prasidėję. 

Tačiau pabandėme – ir, nors sulaukėme žymiai mažiau susidomėjusių ir atvykusių, susitikimai su 

partijų atstovais įvyko visai sėkmingai. Kadangi rinkimai artėjo, paskaitas organizavome 

kiekvieną savaitę ir per rugsėjo mėnesį ir spalio pradžią išgirdome penkių partijų prisistatymus. 

Svečiuose pas mus pabuvojo Lietuvos socialdemokratų partijos lektorius prof. Algirdas Raslanas, 

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio atstovas prof. Raimundas Lopata, Darbo partijos atstovas 

Antanas Guoga, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos rinkiminę programą 

pristatė Ingrida Šimonytė ir apie Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą papasakojo Ramūnas 

Karbauskis. 

Kaip visiems žinoma, visa kontaktinė veikla pamažu buvo uždrausta ir pradėjome ieškoti būdų, 

kaip toliau bendrauti ir kaip organizuoti fakulteto veiklą. Fakulteto taryba pradėjo susitikinėti 

nuotoliniu būdu kiekvieną savaitę, sprendėme, ką ir kaip galime organizuoti. Mūsų aktyvios 

tarybos narės Rasos Pakalkienės dėka pradėjo veikti fakulteto FB puslapis, prie kurio jau dabar 

visai pripratome. Mokėmė klausytojus jungtis į nuotolinius susitikimus bei diskusijas. Pradžioje 

dalyvaudavo mažiau klausytojų, bet palaipsniui išmokome ne tik prisijungti, bet ir tvarkingai 

dalyvauti paskaitose. Pabandėme organizuoti diskusijas, bet nuotoliniu būdu tai nebuvo labai 

tinkama forma, taigi nusprendėme, kad paskaitos bus tinkamiausia forma tolimesnėje fakulteto 

veikloje. 

Tuo metu  artėjo labai svarbi Lietuvai šventė – sausio 13-osios trisdešimtmetis. Nutarėme 

nuotoliniu būdu organizuoti prisiminimų renginį. Parengėme anketas, kuriose mūsų klausytojai 

papasakojo savo emocijas ir gyvenimo epizodus tuo laikotarpiu. Į renginį pakvietėme ir prof. L. 

Ašmontą – tuometės vyriausybės ministrą. Nors ir nuotoliniu būdu suorganizuotas, bet šis 

prisiminimų susitikimas paliko gerą jausmą ne tik dėl to, kad  šiomis dienomis gyvename jau visai 

kitokį gyvenimą, bet ir dėl to, kad matome didelę perspektyvą Lietuvai ateityje. 

Šiais metais jau beveik kiekvieną savaitę turėjome nuotolines paskaitas. Jos buvo įvairių tematikų 

– ir apie ekonomiką bei bankininkystę, apie Prezidento veiklą, politikos aktualijas ne tik Lietuvoje, 



bet ir už jos ribų, apie klimato kaitos galimas pasekmes Žemės gyventojams. Be to, aptarėme 

atsakymus į Europos Komisijos Žaliojoje knygoje dėl senėjimo keliamus klausimus.  Ir labai buvo 

smagu, kad mokslo metų pabaigoje klausytojai, atsakydami į klausimą, kas patiko šiais metais, 

rašė, kad patiko viskas ar beveik viskas, o ir išmokę dalyvauti nuotolinėse paskaitose sutiktų, kad 

dalis užsiėmimų ateityje vyktų taip pat nuotoliniu būdu. Tai rodo, kad išmokome gyventi ir dirbti 

naujomis aplinkybėmis ir mūsų veikla niekada nesustos. Labai laukiame naujų mokslo metų, 

tikėdamiesi sugrįžti į auditorijas ir tęsti veiklą su nauja patirtimi.  
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