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GAMTOS TYRIMU CENTRO
D IREKT O RIU S

ISAKYMAS
DEL GAMTOS TYRIMU CENTRO GEOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES

(N 00s) DOKTbRANT0ROS KOMTSIJOS SUDETIES

2022m. birZelio 28 d. Nr. D-43
Vilnius

Vadovaudamasis Gamtos tyrimq centro lstatq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes

2009 m. gruodZio 23 d. nutarimu Nr. 1800,22.2 papunkdiu ir atsiZvelgdamas i Lietuvos Respublikos
2009 m. balandZio 30 d. mokslo ir studijq fstatym4 Nr. XI-242, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo
ir sporto ministro 2020 m. geguZes 18 d. isakymu Nr. V-739 patvirtintus Mokslo doltorantflros
nuostatus, Vilniaus universiteto mokslo doktorantiiros reglament4, patvirtint4 Vilniaus universiteto
senato 2017 m. spalio 24d.nuIarimuNr. S-2017-10-3:

1. Sudarau Sios sudeties Gamtos tyrimq cenko Geologijos mokslo krypties (N 005)

doktorantiiro s komisij 4 (toli au - D oktoranhros komi sij a) :

1.1. dr. Vaida Seiriene - Kvartero tyrimq laboratorijos vadov6, r,yresnioji mokslo darbuotoja
(Doktoranhiros,,komisij os pirmininke) ;

1.2. habil. dr. Valentinas Baltflinas - Kvartero tyrimrl laboratorijos afilijuotasis mokslininkas;
1.3. akad. prof. habil. dr. Jonas MaZeika - Branduolines geofizikos ir radioekologijos

laboratorij os vadovas, vyri ausiasis mokslo darbuotoj a s ;

1.4. dr. Grahina Skridlaite - Gilumines geologijos laboratorijos vadove, vyresnioji mokslo

darbuotoja;
1.5. doc. dr. Kgstutis Jok5as - Geoaplinkos tyrimrl laboratorijos vadovas, vyresnysis mokslo

darbuotoias:
1,6. dr. Zuni Siututovid - Branduolines geofizikos ir radioekologijos laboratorijos mokslo

darbuotoj a (sekretore) .

2. Pavedu sudarytai Doktoranturos komisijai vadovautis Vilniaus universiteto mokslo
doktorantDros reglamentu ir Gamtos tyrimq centro teisiniais dokumentais, reglamentuojandiais
doktorantflros procesq. Kartu su universitetu planuoti, koordinuoti doktorantiiros studijas, moksliniq
tyrimq vykdym4, organizuoti priemimo i Geologijos mokslo krypties doktoranhrr4 konkurs4, vykdyti
Disertacijq tematikq ir doktorantq vadovq konkurs4, doktorantq atsiskaitymus Gamtos tyrimq centrd,

teikti sifilymus del doktoranhfros studijq moduliq, doktorantq vadovq, konsultantq, gynimo tarybos nariq

ir kitq doktorantiiros procese dalyvaujandiq mokslininkq atitikties nustatytiems reikalavimams ir teikti
i5vadas komitetui.

3. fsakymo vykdymo kontrolg p a s i I i e ku sau.

4. PripaZistu 2013 m. liepos 24 d. isakym4 Nr. V-146 ir 2018 m. rugsejo 5 d. lsakym4 Nr. D-
18 nuo 5. m. birZelio 28 d. laikvti netekusiais salios. \

Direktorius

Jurga Jankauskiene, tel. (8 5) 272 9325, el. p. mokslinis.sekretorius@gamtc.lt
Komisijos nariams, laboratorijq vadovams
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