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GAMTOS TYRrM\r CENTRO
D IREKT O RIU S

ISAKYMAS
DEL GAMTOS TYRIMU CENTRO ZOOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES (N 014)

MoKsLo DoKToRAI\rOnos KoMISrJos suonrrn s

2022m. spalio 19 d' Nr' D-88
Vilnius

Vadovaudamasis Gamtos tyrimq centro istatq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes

2009 m. gruodZio 23 d. nutarimu Nr. 1800, 22.2 papvrkdiu ir atsiZvelgdamas i Lietuvos Respublikos

2009 m. balandZio 30 d. mokslo ir studijq istatym4 Nr. XI-242, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo

ir sporto ministro 2020 m. geguZes 18 d. isakymu Nr. V-739 patvirtintus Mokslo doltoranttiros

tr.roitatus, Vilniaus universiteto mokslo doktoranhros reglament4, patvirtint4 Vilniaus universiteto

senato 2017 m. spalio 24d.nutarimuNr. 5-2017-10-3:
1. Sudarau Sios sudeties Gamtos tyrimq centro Zoologijos mokslo krypties O{ 014)

doktorantiiros komisij 4 (toli au - Dokloranffi ros komi sij 4).:

1.1. habil. dr. Gediminas Valkifinas - P. B. Sivickio parazitologijos laboratorijos vadovas,

vyriausiasis mokslq*darbuotoj as (Doktorantlros komi sij o s pirmininkas) ;

1.2. doc. dr. Eduardas Budrys - Chemines ekologijos ir elgsenos laboratorijos lyresnysis mokslo

darbuotojas;
1.3. dr. Saulius SvaZas - Pauk5diq ekologijos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas;

L4. &. Rasa Bernotiene - Entomologijos laboratorijos vadove, vyresnioji mokslo darbuotoja;

1.5. dr. Nijole Kazlauskiene - Ekotoksikologijos laboratorijos vadov€, vyresnioji mokslo

darbuotoja;
1.6. dr. Justas Dainys - Zruqekologijos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas;

1.7. dr. Jurga Jankauskiene - moksline sekretore (sekretor€)'

2. Pavedu sudarytai Doktorantflros komisijai vadovautis Vilniaus universiteto mokslo

reglamentu ir Gamtos tyrimr+ centro teisiniais dokumentais, reglamentuojandiais doktoranhiros proces?.

Kartu su universitetu planuoti, koordinuoti doktoranttiros studijas, moksliniq tyrimq r1ykdym4,

organizuoti stojimo i Zoologijos krypties mokslo doktorantdr4 konkurs4, rykdyti Disertacijq tematikq ir
dolktorantq uudouq konkurs4, doktorantq atsiskaitymus Gamtos tyrimq centre, teikti sitrlymus del

doktorantfiros studijq moduliq, doktorantq vadovq, konsultantq, gynimo tarybos nariq ir kitq

doktorantiiro, pro..r" dalyvaujandiq mokslininkq atitikties nustatytiems reikalavimams ir teikti i5vadas

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

4. pripaZisfi 2022 m. liepos 8 d. isakyrn4Nr. D-56 nuo 5. m. spalio 19 d. laikyti netekusiu

galios.

Direktorius Sigitas Podenas

Jurga Jankauskiene, tel. (8 5) 272 9325, e1' p. mokslinis.sekretorius@gamtc.lt

t<omisijos nariams, laboratorijq vadovams, zoologijos mokslo krypties doktorantams, moksliniams vadovams /
moksliniams konsultantams


