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Kaunas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prorektoriaus veterinarijai Veterinarijos fakulteto
Anatomijos ir fiziologijos katedros prof. dr. A. Sederevičiaus mokslinių darbų tema – gyvūnų
virškinamojo trakto fizikocheminių, mikrobiologinių ir biocheminių procesų mechanizmai, diagnostinių
ir fiziologinių procesų optimizavimo priemonių kūrimas. Šia tema jis publikavo 123 mokslo straipsnius,
padarė 9 išradimus ir gavo 2 patentus, parengė 10 mokslų daktarų. Mokslinė organizacinė jo veikla ir
mokslo žinių sklaida – prof. dr. A. Sederevičius įkūrė Žinybinę fermentinių preparatų naudojimo
veterinarijoje ir Veterinarinės biotechnologijos mokslines laboratorijas, kurių pagrindu įsteigė
Virškinimo fiziologijos ir patologijos mokslinį centrą.

Šiems padaliniams profesorius lig šiol

vadovauja. Jis yra periodinių mokslo žurnalų „Veterinarija ir zootechnika“ veterinarinės medicinos
krypties redaktorius, „Gyvulininkystė“ redaktorių kolegijos narys, buvo žurnalo „Acta Veterinaria
Baltica“ atsakingasis sekretorius Lietuvai (1996–2001). Prof. dr. A. Sederevičius yra EK Nuolatinio
žemės ūkio tyrimų komiteto „ Gyvūnų sveikatingumas ir gerovė“ Lietuvos atstovas (nuo 2006 ir dabar),
Europos 7 programos projektų „CEC Animal“ (2004–2005), „EMIDA“ (2008–2010), „ANIHWA“
(2010–2015) bei 42 kitų tarptautinių ir nacionalinių projektų bei programų vykdytojas. Prof. dr. A.
Sederevičius buvo vienas iš iniciatorių mokslo, studijų ir verslo slėnio „Nemunas“ įkūrėjų bei
„Nemuno“ slėnio projekto „Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių maisto žaliavų mokslo ir
studijų infrastruktūros plėtra, mokslinio potencialo konsolidacija“ (2010– 2015) bei jungtinių tyrimų
programos „Gamtos ištekliai ir žemės ūkis“ vadovas. Jam suteiktas Rusijos Federacijos medicininių ir
techninių mokslų akademijos akademiko vardas (2003), pareikšta LR ŽŪM padėka už aktyvią
pedagoginę ir mokslinę veiklą (2006, 2010), apdovanotas VMVT I laipsnio garbės ženklu (2008), už
ypatingus nuopelnus veterinarijai Jubiliejiniu atminimo medaliu „Lietuvos nepriklausomybės 20-čio
proga“(2010), yra ŠMM II premijos už vadovėlį „Naminių gyvūnų mikroskopinė anatomija“ laimėtojas
(2008), paskirta nusipelniusio mokslininko aukščiausio laipsnio valstybės stipendija (2001, 2002), 2008
m. suteikta „LVA geriausio mokslininko“ premija. Prof. dr. A. Sederevičius yra 4 užsienio šalių
draugijų bei tarptautinių mokslo organizacijų narys. Atsižvelgdamas į Lietuvos sveikatos mokslų

universiteto prorektoriaus veterinarijai Veterinarijos fakulteto Anatomijos ir fiziologijos katedros prof.
dr. A. Sederevičiaus mokslinius darbus, mokslinių darbų brandą ir tarptautinį žinomumą, jo žinomumą
ir autoritetingumą visuomenėje bei mokslo bendruomenėje, Senatas n u t a r i a:
t e i k t i prof. dr. A. Sederevičiaus kandidatūrą užimti tikrojo Lietuvos mokslų akademijos nario
vietą žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje (kryptis veterinarija).
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