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PROFESORIAUS HABILITUOTO DAKTARO
ROLANDO PAVILIONIO
GYVENIMO IR MOKSLINĖS VEIKLOS
SVARBIAUSIOS DATOS
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Gimė 1944 m. liepos 3 d. Šiauliuose.
1968 m. baigė Vilniaus universiteto
Filologijos fakultetą ir įgijo germanų
kalbų specialybę.
1971 m. baigė Ukrainos mokslų akademijos Filosofijos instituto aspirantūrą
ir apgynė filosofijos mokslų daktaro
disertaciją „Loginė kalbos sintaksės
analizė“.
1971 m. pradėjo dirbti Vilniaus universiteto Filosofijos istorijos ir ateizmo
katedros vyresniuoju dėstytoju, docentu, o
1974–1977 m. – katedros vedėju. 1982 m.
inicijavo Filosofijos istorijos katedros steigimą (atskyrimą nuo Mokslinio ateizmo
katedros) ir tapo jos vedėju.
1977–1978 m. stažavosi Paryžiaus
Visuomenės mokslų aukštųjų studijų
mokykloje pas prof. A. J. Greimą, jo
vadovaujamas rengė habilituoto daktaro
disertaciją.
1981 m. už darbą „Šiuolaikinės loginėsfilosofinės kalbos analizės problemos“
suteiktas habilituoto daktaro laipsnis,
o netrukus – pedagoginis profesoriaus
vardas.
1989–1990 m. buvo Vilniaus universiteto prorektoriumi.
1990 m. patvirtinus Vilniaus universiteto
statutą, tapo pirmuoju posovietinių laikų

Universiteto rektoriumi. 1995 m. jis
perrinktas antrajai kadencijai.
• 1990 m. išrinktas Lietuvos MA nariu
korespondentu, o 1994 m. tapo tikruoju
nariu – akademiku.
Akademikas vadovavo Lietuvos universitetų rektorių konferencijai, buvo
Pasaulio rektorių asociacijos vykdomojo
komiteto, Europos rektorių vykdomojo
13

komiteto narys, Lietuvos ir Prancūzijos
asociacijos garbės prezidentas bei daugelio kitų šalies ir tarptautinių visuomeninių organizacijų narys.
• Apdovanotas Lietuvos valstybine premija (1985), Akademinės palmės ordinu
(1993), Prancūzijos Garbės legiono ordinu (1997), ordinu „Už nuopelnus Prancūzijos Respublikai“ (2001), Norvegijos
(1998), Lenkijos (1999) medaliais.
• 2000 m. buvo išrinktas į Lietuvos
Respublikos VIII šaukimo Seimą,
kuriame vadovavo Švietimo, mokslo
ir kultūros komitetui, buvo Europos

•
•

•
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reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas.
2004 m. apdovanotas Vytauto Didžiojo
ordino karininko kryžiumi.
2004 m. išrinktas Europos Parlamento
nariu, buvo Sąjungos už tautų Europą frakcijos vicepirmininkas, Piliečių
laisvių, teisingumo ir vidaus komiteto
pirmininko pavaduotojas, Kultūros ir
švietimo komiteto narys.
Su žmona Marija Aušrine Pavilioniene
išaugino du sūnus, turėjo penkis anūkus.
Mirė 2006 m. gegužės 10 d. Palaidotas
Vilniuje, Antakalnio kapinėse.

Filosofijos istorijos ir ateizmo katedra, 1981 m.
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Susitikimas su Prancūzijos prezidentu
VU Rektorius prof. R. Pavilionis

Jacques Chirac, 2001 m. liepos 26 d.

Universiteto Skargos kieme

Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymas VU
Šv. Jonų bažnyčioje, 1993 m. rugsėjo 5 d.
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Paryžiuje, kur stažavosi 1977–1978 m.

Su žmona Marija Aušrine Pavilioniene,
1992 m.

Asmeniniame darbo kabinete Europos Parlamente Strasbūre, 2005 m.
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