
2021–2022 mokslo metų MČTAU Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto 
ataskaita 

1. Fakulteto taryba: Vitalius Skaržinskas (dek.), Rūta Kniūkštienė (prodek.), Jurgita 
Rotomskienė (prodek.), Gražinas Bedalienė (fak. sen.), Romas Pocius (Disk. 
klubo vad.), Birutė Pečiulevičiūtė (Ddisk. klubo sen.), Auksė Mikalauskaitė (asoc. 
narė).

2. Fakulteto klausytojai: metų eigoje bent vieną kartą paskaitose dalyvavo 90 
klausytojų. Vidutiniškai į paskaitas susirinkdavo 35-40 klausytojų. Diskusijų klubo 
susitikimuose vidutiniškai dalyvaudavo 20-30 studentų. 

3. Užsiėmimai (paskaitos, diskusijos, konferencijos, parodos, ekskursijos, 
susitikimai, neformalūs susitikimai):
fakulteto klausytojams buvo stengiamasi surengti paskaitas ir diskusijas tiek:
- baziniais  Lietuvos, ES ir pasaulio politikos, ekonomikos, teisės klausimais 
("Lietuvos politikos analizė ir Lietuvos ateitis.“,“Valstybės mobilizacinė sistema“, 
„Energetinis skurdas Lietuvoje. Sprendimai kovoje su energetiniu skurdu“ etc.
- tiek aktualiausiais  einamuoju momentu: „Prancūzijos pirmininkavimas ES 
tarybai“, „Kodėl Ukrainai reikia laimėti?“, „Lietuvos saugumas Rusijos agresijos 
prieš Ukrainą kontekste“, etc
- atsižvelgiant į LRS ir ES/EK paskelbtas metų aktualijas: „NTAUA konferencija 
„Konstitucijos 100 – metis: karštos problemos“, NTAUA konferencija „Daugiau 
siekianti Lietuva ir Europa" (EAK kontekste), etc.
Pastaba: renginiai vyko tiek kontaktiniu būdu, tiek ir virtualiai. Virtualūs 
renginiai buvo rengiami ne tik MČTAU klausytojams, bet visiems NTAUA 
nariams.

       4. Lektoriai, susitikimų, konferencijų, diskusijų svečiai

           Politikos, teisės ir ekonomikos fakultete (PTEF) skaitė paskaitas, dalyvavo 
susitikimuose, konferencijose, diskusijose ES, Lietuvos    politikos, teisės lyderiai, 
politologai:

- LRS: V. Čmilytė-Nielsen, Laurynas Kasčiūnas, Česlovas Juršėnas;
- eurokomisarai : V.P. Andriukaitis, A. Maldeikienė'
- politikai, ambasadoriai, politologai, organizacijų lyderiai: Egidijus Vareikis, L.K.

Vaičiakas, Antanas Valionis, V. Pugačiauskas, etc.

Daugiausia  klausytojų susirinko į lektorės A. Maldeikienės paskaitą "ES ateitis. 
Dabartinės Lietuvos vyriausybės veikla" - 77 žmonės ", lektorės KAM atstovės paskaitą 
"Lietuvos saugumas Rusijos agresijos kontekste"- 53 žmonės, klausėsi virtualios A. 
Valionio paskaitos "Kas vyksta Ukrainoje"- 49 žmonės. 50 žmonių klausėsi lektoriaus V.
Pugačiausko "ES teisės viršenybės klausimai Lenkijoje ir Vengrijoje". Labai įdomūs 
susitikimai Seimo rūmuose buvo su LRS pirmininke, LRS Nacionalinio saugumo 
komiteto pirmininku L Kasčiūnu.



Pastaba: pažymėtinas PTEF vyrų aktyvus dalyvavimas MČTAU persikraustant į naujas 
patalpas.

5. Projektai, ekskursijos

PTEF nariai vadovavo (V. Skaržinskas) ir aktyviai dalyvavo tarptautiniame (šešios 
šalys) projekte "Human Times“, skirtam apmąstyti demokratijų ir diktatūrų kaitą, 
stalinizmo atneštas kančias Lietuvos žmonėms. Projekto tematika įvyko kelios 
konferencijos ir koncepcinių lėlių paroda. Dalyviai labai palankiai įvertino finalinę 
projekto konferenciją, vykusią visą dieną. Emocingi dalyvių pasisakymai apie Stalino ir 
jo klikos vykdytą lietuvių tautos genocidą žudant ir tremiant geriausius Lietuvos žmones 
į amžino įšalo arktines teritorijas ilgam pasiliks dalyvių atmintyje.

Fakulteto klausytojai dalyvavo R. Kniūkštienės ir A. Raudienės gerai surengtoje ir labai 
įdomioje ir informatyvioje ekskursijoje į Šiaulius, į „Teismų istorijos muziejų“.

6. Komunikacija viešinimas

PTEF klausytojai, padedant aktyviai dirbančiai fakulteto aktyvo narei R. Pakalkienei, 
gana aktyviai skelbia informaciją, naujienas MČTAU internet. psl. ir PTEF FB psl.

Vitalius Skaržinskas, PTEF dekanas                   


