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Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės aiškios švietimo strategijos trūkumas, priimti teisės aktai dėl 
universitetų veiklos reguliavimo, planai optimizuoti aukštojo mokslo sektorių, demografinė padėtis ir mažėjantis 
studentų skaičius pakeitė požiūrį į universitetų strateginį valdymą – jis tapo prioritetiniu. Šiais metais teko iš 
esmės permąstyti Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) veiklos kryptis ir artimiausios ateities iššūkius. Akivaizdu, 
kad negalėjome likti pasyviais reformos, kuria buvo sprendžiama Lietuvos aukštojo mokslo ateitis, stebėtojais. 

Studijuodami pasaulines tendencijas, ieškodami būdų, kaip sukurti tarptautiniu mastu mokslo ir studijų srityje 
konkurencingą universitetą, kaip išlaikyti geriausius protus, turėjome ieškoti naujo VDU tapatybės apibrėžimo. 
Buvo patvirtintos šios strateginės Universiteto veiklos krypčių nuostatos: skatinti aukšto lygio mokslo produkciją; 
stiprinti tarptautiškumą, iki 20 proc. padidinus užsienio studentų ir dėstytojų dalį; plėsti nuotolines studijas ir 
vystyti atviro universiteto idėją; efektyvinti ūkio ir personalo sričių veiklą bei užtikrinti studijų kokybę, atsisakius 
studijų programų dubliavimo, sustiprinus jų tarpdiscipliniškumą, iki 20 proc. padidinus lėšas, skiriamas vienam 
dėstytojui ir studentui, ir įdiegus individualizuotą ugdymą per Academia cum laude, Verslo praktikų centro, 
R. Sakadolskio medijų laboratorijos ir kitų akademinių padalinių veiklas. Šiemet taip pat buvo sutvirtinta ir 
tęsiama su atkurtojo VDU identitetu susieta Pasaulio lietuvių universiteto idėja. 

Nemažą dalį šių tikslų pavyko pasiekti jau šiais metais. 25 proc. padidėjo studentų, priimtų į magistrantūros 
studijas, skaičius, o tarptautinių studentų – net 36 proc. Universitetas išliko nepralenkiamu lyderiu Lietuvoje 
pagal tarptautiškumą ir pirmauja pagal dėstytojų iš užsienio skaičių („QS World University Rankings“). 
Reitingas „QS Graduate Employability Rankings“ paskelbė, kad VDU yra vienas iš trijų stipriausių Lietuvos 
universitetų pagal absolventų įsidarbinamumą. Žurnalo „Reitingai“ vertinime Vytauto Didžiojo universitetas 
išliko tarp lyderių pagal moksliškumą ir pateko tarp trijų geriausių universitetų daugelyje studijų krypčių, kurių 
studijų programos yra siūlomos universitete – net 48 bakalauro ir magistrantūros studijų kryptyse. VDU taip 
pat įvertintas kaip daugiausiai tikrai kokybiškų (6 m. akredituotų) studijų programų siūlanti aukštoji mokykla. 
Atsižvelgiant į demografines tendencijas bei siekiant efektyvinti valdymą buvo optimizuotas administracinio 
personalo skaičius. 2017 m. universitetas pradėjo didinti dėstytojų atlyginimus – akademinio personalo 
užmokestis kilo 10 proc. 

Dar iki Lietuvos Respublikos Seimo inicijuotos universitetų tinklo optimizacijos aiškiai deklaravome, kad mums 
labai svarbu vystyti ir akademinio meistriškumo centrus bei siekti jų pripažinimo globaliu mastu edukologijos, 
socialinių inovacijų, kūrybinių industrijų, skaitmeninės humanitarikos, biotechnologijų, neurotechnologijų, 
dirbtinio intelekto technologijų, diasporos, demografijos, daug akalbystės ir kituose tyrimuose. 

2017-ieji buvo lemiami formuojant ir Lietuvos aukštojo mokslo žemėlapį. Kita vertus, rengiant pertvarkos planą, 
daug emocijų kilo dėl subordinacijos – ką prie ko jungsime, kas išlaikys universiteto statusą, kurie miestai liks 
akademiniais, o kurie jau nebe ir pan. 

Nepaisant politinio požiūrio, mums buvo svarbu ieškoti dialogo su partneriais universitetais ir laikytis 
akademinės autonomijos principų. Atsiliepiant į LR Vyriausybės planus optimizuoti aukštojo mokslo sektorių, 
buvo parengtas projektas dėl VDU, Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) ir Aleksandro Stulginskio 
universiteto (ASU) integracijos į plačios aprėpties Vytauto Didžiojo universitetą, vykdantį mokslinius tyrimus 
ir studijas humanitarinių, socialinių, fizinių, menų, biomedicinos, technologijos bei žemės ūkio mokslų srityse 
ir taikantį artes liberales studijų modelį. Šiam planui pritarė universitetų Senatai, Tarybos, LR Vyriausybė ir 
Seimas. 

Šis trijų universitetų susijungimas yra svarbus dėl kelių priežasčių. Pirma, jis leis užtikrinti studijų ir mokslo 
kokybę, sumažinti studijų programų skaičių (iki 40 proc.), atsisakius bereikalingo dubliavimo, dar labiau išplės 
galimybes vykdyti aukščiausio lygio tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, lems efektyvesnį infrastruktūros 
naudojimą bei institucinį valdymą. Taip pat bus pakeista ir pradėta vykdyti tyrimais grįsta naujos kartos 
mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistema, atitinka ti XXI amžiaus poreikius ir prioritetus.

Sujungę visų universitetų akademinį potencialą, sudarysime galimybes efektyviai ir kokybiškai vykdyti visų 
sričių tyrimus ir studijas. VDU ir toliau vystys iki šiol turėtas studijas bei tyrimus humanitarinių, socialinių, 
menų, gamtos, fizinių ir technologijų mokslų kryptyse. Ypatingos sinergijos tikimės ir naujose srityse: 
bioekonomikos, atsinaujinančios ir alternatyviosios energetikos, inžinerinių ir technologinių mokslų, taip pat 
informacinių technologijų žemės ūkio, klimato kaitos ir aplinkos taršos tyrimuose. Akivaizdu, kad inovacijos 
neįsivaizduojamos be įvairių disciplinų sandraugos. Kaip sakė „Apple“ kompanijos įkūrėjas Steve‘as Jobsas, 
tik technologijų sąjunga su laisvaisiais menais ir humanitariniais mokslais sukuria tokius rezultatus, kad mūsų 
širdys uždainuoja. 

Jau prasidėjus diskusijoms apie universitetų tinklo optimizaciją pabrėžiau, kad VDU išsaugos savo gebėjimą 
kitaip organizuoti studijas, mokslo tyrimus ir bendruomeninį gyvenimą. Ne viena mokslo studija analizavo 
prieš kelis dešimtmečius prasidėjusių lenktynių dėl universitetų pozicijų reitinguose pasekmes. Kinijos, 
Didžiosios Britanijos, Pietų Korėjos, Suomijos ir kitų pasaulio šalių ekspertai pabrėžė: nors ir puikiai pavyko 
pasiekti užsibrėžtus rodiklius, universitetų prilyginimas verslo kompanijoms padarė didelę žalą socialiniams 
ryšiams, akademinei laisvei, apribojo laisvę tirti, eksperimentuoti, ieškoti. Jauni mokslininkai dėl nuolatinio 
spaudimo pasiekti tam tikrus rodiklius vengė rizikuoti ir ieškojo saugių būdų atitikti formalius reikalavimus. 
Universitetų darbuotojai prarado motyvaciją dėstyti ir didesnę laiko dalį skyrė straipsniams rašyti. Dirbdamas 
„dėl skaičiaus“ vargu ar sukursi reikšmingų inovacijų, nors ir būsi paskelbęs daug mokslo straipsnių. Išryškėjo ir 
kitos negerovės – diskriminacija, hierarchiniai ryšiai, dingo partnerystės, bendradarbiavimo atmosfera. Tai yra 
visiškai priešinga tam, kuo tiki ir gyvena artes liberales universitetai.

Jeigu būtume susiaurinę savo viziją iki kelių techninių rodiklių, šiais metais nebūtume suorganizavę II Baltijos 
ir Juodosios jūros forumo, kuriame susirinko istoriniai lyderiai, buvę Rytų ir Vidurio Europos valstybių 
vadovai, atidarę Nobelio premijos laureato Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centro, sutvirtinę 
ryšių su Ukrainos universitetais, rengę pasaulio kalbų ir kultūrų pažinimui skirtų viešų renginių, profesorius 
Liudas Mažylis nebūtų ėmęsis iniciatyvos surasti Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalą, 
Universiteto mokslininkai nebūtų taip aktyviai įsitraukę į „Kaunas –  Europos kultūros sostinė 2022“ projektus, 
kurie miestui laimėjo šį titulą.

Nuo to, kokias gaires brėšime, kokius tikslus ir iššūkius numatysime, dešimtmečiams tiesime Vytauto Didžiojo 
universiteto kryptį. Tik neatsisakę tikrosios universiteto misijos būti mąstymo buveine, nesusiaurinę strategijos 
iki kelių techninių rodiklių, galėsime pasiekti esminių aukštojo mokslo reformų ir pokyčių Lietuvos Respublikos 
ekonominiame, politiniame, socialiniame ir kultūriniame gyvenime. 

VDU rektorius

Juozas Augutis
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Vytauto Didžiojo universitetas –
darnus, kūrybiškas, bendruomeniškas
Vytauto Didžiojo universiteto 2017 m. veiklos ataskaita parengta vadovaujantis Universiteto 2012–2020 m. 
strategija.  

Vizija
Aktyvus, modernus, globaliai atpažįstamas, artes liberales principus puoselėjantis, plačios aprėpties 
universitetas, atskleidžiantis kūrybiškas asmenybes Lietuvai ir pasauliui.

Misija
Vytauto Didžiojo universitetas – tai bendruomeniška mokslo, studijų ir menų institucija, tęsianti 1922 m. Kaune 
įkurto Lietuvos universiteto misiją, užtikrinanti studentams liberalias ugdymosi sąlygas, plėtojanti partnerystę, 
aktyviai dalyvaujanti Kauno gyvenime, kurianti Lietuvos ateitį, prisidedanti prie pasaulio kultūros ir mokslo 
raidos.

Vertybės
Asmenybės laisvė, atvirumas, atsakomybė, kūrybiškumas, bendruomeniškumas, akademinis meistriškumas, 
autonomiškumas.

Strateginiai tikslai – tai tikslai, užtikrinantys Universiteto vizijos įgyvendinimą ir išreiškiantys strateginių siekių 
įgyvendinimo prielaidas:

• Socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė

• Asmenybėms ir talentams atsiskleisti palankios studijos

• Patikimas tarptautinis partneris

• Aukščiausio lygio mokslas ir menas

• Darni ir kūrybiška aplinka



Per 2017 m. VDU studijavo 961 užsienio studentai
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Socialiai aktyvi ir
atsakinga bendruomenė

Studentai

2017 m. priimta studentų

6456
iš viso

1825
iš viso

4326
ba

916
ba

1489
ma

758
ma

193
doktorantūros

studijos

33
doktorantūros

studijos

384
vientisosios 

studijos

40
vientisosios 

studijos

64
profesinės 

studijos

78
profesinės 

studijos

19 Academia cum laude studentų

Vykdomų studijų programų skaičius

49 53 1 1 18
ba ma vientisosios 

studijos
profesinės 

studijos
doktorantūros 

krypčių

Absolventai Personalas

36521
iš viso

899
iš viso

1898
2017 m.

486
neakademinis

413
akademinis

21,1
mln. Eur

79 % akademinio personalo,
turinčio mokslo laipsnį

Per 2017 m. į VDU buvo atvykę 186 užsienio 
dėstytojai

Aukštajai mokyklai skirtos 
valstybės biudžeto lėšos
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Svarbiausi 2017 m.
įvykiai ir pasiekimai
Vytauto Didžiojo universitetas daug dėmesio skiria žmogui, jo asmeniniam orumui, nuolatiniam tobulėjimui, 
nuopelnams ir savasčiai pripažinti, kiekvienas bendruomenės narys skatinamas ieškoti galimybių save realizuoti 
per įvairias veiklas, atskleisti savo kūrybiškumą. 

Studijų ir mokslo aplinkos gerinimas
• Vasario 15 d., Universiteto 95-ųjų sukaktuvių proga, VDU daugiafunkciame mokslo ir studijų centre 

pagerbtas profesoriaus Leonido Donskio atminimas – jo vardas suteiktas naujajai socialinių ir 
humanitarinių mokslų bibliotekai.

• Pagerbiant Lietuvos ir JAV žurnalisto, Universiteto lektoriaus Romo Sakadolskio atminimą, jo vardas 
suteiktas atvirajai medijų laboratorijai, įsikūrusiai daugiafunkciame mokslo ir studijų centre.

• Gegužės 12 d. Gamtos mokslų fakulteto Biologijos studijų pastate atidaryta žymaus Lietuvos botaniko, 
profesoriaus Liudo Vailionio auditorija.

• Pradėtos vykdyti atvirosios e. studijos. Šiuo būdu Universitetas siūlo visuomenei platesnę prieigą prie 
studijų ir mokslo, nuotolinės studijos organizuojamos atsižvelgiant į VDU mokslininkų inovatyvius 
tyrimus.

• Įsteigtas VDU Edukologijos institutas, į vieną padalinį sujungus Edukologijos katedrą, Švietimo studijų 
centrą ir Profesinio rengimo studijų centrą. Institute susibūrę edukologijos ekspertai sieks stiprinti veiklą 
trijose srityse: rengiant kokybiškas studijas, vykdant tarptautinio masto tyrimus ir tobulinant pedagogų 
kvalifikaciją

• Kovo 13 d. VDU įsteigtas japonistiką propaguojantis centras – Global Japan Offic (GJO), pirmasis 
Šiaurės Rytų Europoje ir Baltijos šalių regione. GJO koordinatoriumi Japonijoje tapo naujasis Universiteto 
partneris – Tokijo užsienio studijų universitetas (TUFS).

• VDU atidarytas Nobelio premijos laureato akademiko Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų 
centras.

• Pirmą kartą Lietuvoje laimėtas humanitarinių ir socialinių mokslų srities Europos Komisijos Europos 
tyrimų ir inovacijų programos „Horizon 2020“ remiamas projektas „Innocult“, skirtas Kūrybinių ir 
kultūrinių inovacijų kompetencijos centrui įkurti. Projektą koordinuoja Universitetas.

Apdovanojimai ir įvertinimai
• Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, Universiteto Tarybos pirmininkui, Atkūrimo tarybos garbės nariui, 

Garbės daktarui Prezidentui Valdui Adamkui ir Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkui – 
tuomečiam aukščiausiam Lietuvos Respublikos pareigūnui, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui, 
Universiteto Garbės daktarui profesoriui Vytautui Landsbergiui Lietuvos Respublikos Seime įteiktos 
Laisvės premijos.

• LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė už tarptautinių muzikos konkursų laureatų parengimą apdovanojo 
profesorių Raimondą Butvilą, lektorę Anolitą Tumosaitę, docentą Donaldą Račį.

• LR Prezidentų vardinės stipendijos skirtos dviem Vytauto Didžiojo universiteto studentėms: Prezidento 
Algirdo Brazausko vardinė stipendija – Socialinių mokslų fakulteto 1 kurso magistrantei Miglei 
Motiejūnaitei, Prezidento Antano Smetonos vardinė stipendija – Muzikos akademijos 1 kurso magistrantei 
Agnei Daučianskaitei.

• Muzikos akademijos dėstytoja Eglė Šidlauskaitė apdovanota Auksiniu scenos kryžiumi, docentas Justinas 
Krėpšta – aukščiausiu Kultūros ministerijos apdovanojimu – aukso garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir 
tikėk“.

• „Auksinių scenos kryžių“ apdovanojimams nominuoti Menų fakulteto dėstytojai: aktorius Liubomiras 
Laucevičius, šokėjas ir choreografas Marius Pinigis; „Fortūnos“ apdovanojimus pelnė dėstytojai: aktorius 
Liubomiras Laucevičius, šokėjas ir choreografas Marius Pinigis, režisierius Agnius Jankevičius. „Fortūnos“ 
diplomą pelnė dėstytojos aktorė docentė Goda Piktytė, choreografė Lina Puodžiukaitė-Lanauskienė, 
Vaidybos studijų programos studentas Džiugas Kunsmanas.

• Menų fakulteto profesorei Rasutei Žukienei paskirta Kauno mokslo premija.

• Universiteto rektoriui profesoriui Juozui Augučiui Ukrainos Respublikos Nacionalinis kalnakasybos 
universitetas suteikė Garbės daktaro vardą.

• Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ už filantropinę veiklą, ypač 
jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą, buvo įteiktas Universiteto Garbės profesorei Viktorijai 
Skrupskelytei.

• Nacionaliniuose lygybės ir įvairovės apdovanojimuose už gyvenimo nuopelnus buvo įvertintas šviesaus 
atminimo filosofas profesorius Leonidas Donskis.

• Vasario 16-osios aktą Vokietijos archyve suradusiam profesoriui Liudui Mažyliui įteikta pirmoji Lietuvos 
pažangos premija. Profesoriui taip pat įteiktas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžius.

• Istorikui, Lietuvių išeivijos instituto direktoriui profesoriui Egidijui Aleksandravičiui įteikta Juozo Tumo-
Vaižganto premija už naujausią publicistinių tekstų rinktinę „Viskas įmanoma“. 

• Lietuvos studentų krepšinio rinktinė išrinkta geriausia 2017 m. studentų sporto komanda; jos nariai yra 
šeši VDU studentai ir Universiteto krepšinio komandos žaidėjai.

• Karolina Uvarovaitė (Ekonomikos ir vadybos fakultetas), VDU merginų tinklinio komandos narė, pripažinta 
geriausia 2016–2017 m. sportinio sezono Nacionalinės studentų tinklinio lygos (NSTL) čempionato 
tinklininke.
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Ryšių užmezgimas, bendradarbiavimas ir socialiai atsakingos veiklos 
stiprinimas
• Kovo 29 d. Vokietijos diplomatiniame archyve VDU profesorius Liudas Mažylis rado Vasario 16-osios 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalą lietuvių kalba. 

• Kovo 10 d. VDU susirinko istoriniai lyderiai, buvę Rytų ir Vidurio Europos valstybių vadovai – kartu su 
akademine bendruomene jie surengė tarptautinį II Baltijos ir Juodosios jūrų forumą. Dalyviai: Valdas 
Adamkus (Lietuva), Vytautas Landsbergis (Lietuva), Viktoras Juščenko (Ukraina), Leonidas Kučma 
(Ukraina), Petru Lučinskis (Moldova), Arnoldas Riutelis (Estija), Lechas Valensa (Lenkija) ir Genadijus 
Burbulis (Rusija). 

• Vasario 28 d. Donecko V. Stuso nacionalinio universiteto (Ukrainos Respublika) rektorius profesorius 
Romanas Grynyukas ir Universiteto mokslo prorektorė profesorė Julija Kiršienė pasirašė sutartis dėl 
bendrų dvigubo diplomo studijų vykdymo.

• Gegužės 8 d. Universitetas pasirašė sutartį su Hirošimos universitetu ir savo patalpose įsteigė Hirošimos 
universiteto Lietuvos centrą. 

• Universiteto rektorius profesorius Juozas Augutis ir tarptautinių ryšių prorektorė profesorė Ineta 
Dabašinskienė lapkričio 20–21 d. lankydamiesi Seulo nacionaliniame universitete (SNU) pasirašė 
memorandumą ir mainų sutartį.

• Europos Komisija išrinko 50 geriausių sėkmingo universitetų ir įmonių bendradarbiavimo pavyzdžių 
Europoje ir pasaulyje, tarp kurių pateko ir vieninteliai Baltijos šalių atstovai – VDU Verslo praktikų centras.

• Europos Tarybos Ministrų Taryba antrajai penkerių metų kadencijai patvirtino ECRI (Europos komisijos 
kovai prieš rasizmą ir netoleranciją) ekspertu Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekaną profesorių 
Šarūną Liekį. 2017 m. vasarą jis taip pat buvo perrinktas antrai kadencijai į ECRI biurą.

• Viešosios komunikacijos katedros profesorė Auksė Balčytienė išrinkta Lietuvos medijų tarybos pirmininke. 
Viena tarybos narių taip pat išrinkta Lietuvos žurnalistų sąjungos narė profesorė Audronė Nugaraitė.

• Kartu su Zalcburgo (Austrija) Mocarteumo profesoriais ir Londono (Didžioji Britanija) režisieriumi 
Michaelu Woodwoodu, Dainavimo katedros dėstytojai, studentai ir alumnai stato W. A. Mozarto operą 
„Figaro vedybos“.

• Gegužės 19–21 d. Rygoje ir Uogrėje (Latvija) vyko XXXIII SELL studentų sporto žaidynės, kuriose dalyvavo 
per 1 500 sportininkų iš Latvijos, Lietuvos, Suomijos, Estijos, Kinijos, Rusijos, Australijos, Vokietijos, 
Čekijos, Slovakijos, Libano ir Jungtinės Karalystės. Vytauto Didžiojo universiteto atstovai žaidynėse pelnė 
dešimt medalių ir bendroje įskaitoje iš 64 universitetų užėmė 10-ą vietą.

Universiteto išorinis įvertinimas
• Pasauliniame universitetų reitinge „QS World University Rankings 2018“ Universitetas pateko tarp 3 proc. 

geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų ir išliko nepralenkiamu lyderiu Lietuvoje pagal tarptautiškumą. QS 
kylančių Europos ir vidurio Azijos šalių universitetų reitinguose Universitetas išliko tarp lyderių Lietuvoje 
trijose kategorijose – pagal studentų ir dėstytojų iš užsienio bei darbuotojų, turinčių daktaro laipsnį, 
skaičių. Per ketverius metus aukštoji mokykla pakilo iš 90 į 72 vietą.

• Tarptautiniame universitetų reitinge „U-Multirank“ Universitetas antrus metus iš eilės surinko aukščiausius 
balus („gerai“ ir „labai gerai“) net 14-oje kategorijų. Geriausiai įvertintos kategorijos, kuriose vertintas 
studentų mobilumas, užsienio kilmės (tarptautiniai) akademiniai darbuotojai, meninė produkcija, už 
mokslinę veiklą gautos išorinės pajamos, bendros regioninės publikacijos ir bakalauro studijas numatytu 
laiku baigusių studentų proporcija.

• Universitetų reitinge, kurį pristatė žurnalas „Reitingai“, Universitetas antrus metus iš eilės buvo pripažintas 
tarptautiškiausiu universitetu Lietuvoje ir išliko tarp lyderių pagal moksliškumą.

• Studijų kokybės vertinimo centras pateikė 2010–2016 m. atliktų vykdomų studijų programų vertinimų 
rezultatų apžvalgą Lietuvos aukštosiose mokyklose. Universiteto pastangos neliko neįvertintos – 
Universiteto studijų programų, akredituotų šešeriems metams, proporcija su akredituotomis trejiems 
metams ir neakredituotomis programomis yra viena geriausių šalyje. 
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Vytauto Didžiojo universiteto
organizacinė struktūra

Taryba Rektorius Senatas Studentų atstovybė

Rektoratas

Mokslo
prorektorius

Studijų
prorektorius

Tarptautinių 
ryšių
prorektorius

Botanikos 
sodas

Administracijos 
direktorius

Fakultetai Institutai

Ekonomikos
ir vadybos
fakultetas

Katalikų
teologijos
fakultetas

Užsienio kalbų 
institutas

Inovatyvių 
studijų
institutas

Gamtos
mokslų
fakultetas

Menų
fakultetas

Humanitarinių
mokslų
fakultetas

Muzikos
akademija

Teisės
fakultetas

Informatikos
fakultetas

Politikos mokslų 
ir diplomatijos
fakultetas

Socialinių
mokslų
fakultetas

Mokslo
ir inovacijų

departamentas
Studijų 

departamentas

Tarptautinių 
ryšių 

departamentas

Biblioteka

Marketingo ir 
komunikacijos 
departamentas

Plėtros ir 
analizės centras

Studentų
reikalų 
departamentas

Vidaus audito 
skyrius

Finansų 
departamentasŽmogiškųjų 

išteklių ir
teisės 
departamentas

Valdymo
ir investicijų 
departamentas
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Asmenybėms ir talentams
atskleisti palankios studijos

715 (267) į VDU atvykę užsienio studentai (iš jų laipsnį suteikiančių studijų programų)

704 (316) į VDU atvykę užsienio studentai (iš jų laipsnį suteikiančių studijų programų)

961 (472) į VDU atvykę užsienio studentai (iš jų laipsnį suteikiančių studijų programų)

Studentai 2015 m.

Studentai 2016 m.

Studentai 2017 m.

7709
iš viso

6928
iš viso

6456
iš viso

5293
ba

4750
ba

4326
ba

1486
ma

1442
ma

1489
ma

214
doktorantūros

studijos

203
doktorantūros

studijos

193
doktorantūros

studijos

646
vientisosios 

studijos

490
vientisosios 

studijos

384
vientisosios 

studijos

70
profesinės 

studijos

43
profesinės 

studijos

64
profesinės 

studijos

515 gretutinių studijų 

477 gretutinių studijų 

521 gretutinių studijų 

2017 m. priėmimas

Vykdomos studijų programos

2017 m. absolventai

iš viso

1825

1898
iš viso

ba

916
ma

758

doktorantūros
studijos

33

vientisosios 
studijos

40

profesinės 
studijos

78

1121
ba

705
ma

34
mokslų
daktarai

38
įgiję pedagogo 

kvali�kaciją

profesinės studijos
tarptautinės dvigubo 
diplomo

ma

gretutinės studijos

vientisosios studijos

jungtinės verslumo akademija

ba

nuotolinė individualiosios studijos

doktorantūros krypčių užsienio kalba

1 6

53

40

1

2 1

49

1 1

18 34
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Asmenybėms ir talentams 
atsiskleisti palankios studijos
Vytauto Didžiojo universitetas iš kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų išsiskiria plačios aprėpties universitetinėmis 
studijomis, kurias baigus ne tik suteikiamas kvalifikacinis bakalauro ar magistro laipsnis,  pedagogo kvalifikacija,
bet ir išugdomas gebantis savarankiškai bei kūrybiškai mąstyti, imlus naujovėms absolventas, aktyvus pilietinės 
visuomenės narys, siekiantis mokytis ir tobulėti visą gyvenimą.

Nuo pat Universiteto įkūrimo nuolat siekiama atsižvelgti į individualius studentų poreikius, sudaryti vienodas 
sąlygas visiems studijuojantiems asmenims. VDU pirmoji iš Lietuvos aukštųjų mokyklų pradėjo rūpintis 
neįgalių asmenų integracija į visuomenę per aukštąjį mokslą ir iki šiol garsėja kaip neįgaliesiems draugiškas 
universitetas, realiai įgyvendinantis socialiai atsakingo universiteto politiką neįgaliųjų studentų atžvilgiu, 
nekintančią jau daugiau nei dvidešimt metų

Dėstytojų kompetentingumas ir profesinis tobulėjimas – tarp geriausiai įvertintų studijų programų aspektų, 
todėl tai pagrįstai laikoma studijų VDU išskirtinumu.

Studijų kokybės užtikrinimo veiklos buvo kryptingai plėtojamos, siekiant atitikti išorinius ir vidinius studijų 
kokybės reikalavimus bei į vidinį studijų programų vertinimą ir tobulinimą labiau įtraukiant socialinius 
dalininkus, pritaikant ir skleidžiant gerąsias patirtis.

Studijų kokybės gerinimui įtaką turėjo nuolatinė studijų programų ir dėstomų dalykų peržiūra. Pagrįstam ir 
kryptingam studijų dalykų atnaujinimui Universiteto Senatas patvirtino atnaujintą studijų dalykų atestavimo 
tvarką, papildytą metodinėmis rekomendacijomis. Į studijų kokybės užtikrinimo veiklas aktyviau įsitraukė ir 
Universiteto studentai.

Studijos
Priėmimas vykdytas į 44 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, iš viso priimti 956 studentai 
(18,5 proc. mažiau nei 2016 m.), bei į 41 antrosios pakopos studijų programą, iš viso priimti 758 studentai 
(25 proc. daugiau nei 2016 m.).

Pagal bendrą priimtų studentų skaičių į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas Universitetas, kaip ir 2016 m., 
užima 4 vietą tarp visų Lietuvos universitetų. Gauta 6,2 proc. (2016 m. – 6,64 proc.) visų universitetams skirtų 
valstybės finansuojamų vietų

Daugiausia studentų į valstybės finansuojamas vietas priimta šių studijų programų: Biotechnologija (45), 
Multimedijos ir interneto technologijos (31), Skandinavijos šalių kultūros ir kalbos (30), Anglų filologij  (28).

Pradėtas priėmimas į naują antrosios pakopos studijų programą Sporto verslo vadyba. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė Vytauto Didžiojo universitetui skyrė 287 (8,71 proc. daugiau nei 2016 m. – 
252) valstybės finansuojamas konkrečios studijų srities studijų vietas ir lėšų antrosios pakopos studijoms. 

Į nuolatine forma vykdomas magistrantūros studijas priimta 600 asmenų (149 studentais daugiau nei 2016 m.), 
iš jų 133 užsienio šalių piliečiai (37 proc. daugiau nei 2016 m.). 22,2 proc. visų priimtųjų į antrosios pakopos 
studijų pirmą kursą sudaro užsienio studentai.

Į ištęstine forma vykdomas magistrantūros studijas priimtų studentų skaičius lieka stabilus: 2017 m. – 158, 
2016 m. – 156, 2015 m. – 157.

Į profesines Pedagogikos studijas priimti 78 studentai (2 kartus daugiau nei 2016 m.): 30 studentų į nuolatinės 
formos valstybės finansuojamas studijas ir 48 studentai į nuolatine forma vykdomas valstybės nefinansuojamas
studijas. 2017 m. buvo priimti 25 studentai į papildomąsias studijas, skirtas pasirengti magistrantūros studijoms. 
Siūlyta 40 gretutinių programų, kurias studijavo 521 studentas. 

2017 m. spalio 1 d. duomenimis, Universitete studijavo 6 456 studentai (6,81 % mažiau negu 2016 m. spalio 1 d.). 

• Pirmosios pakopos studijų – 4 326 studentai (8,93 proc. mažiau negu 2016 m.);

• Vientisųjų studijų – 384 studentai, (21,63 proc. mažiau negu 2016 m.);

• Antrosios pakopos studijų – 1 489 studentai (3 proc. daugiau negu 2016 m.);

• Profesinių pedagogikos studijų – 64 studentai (48,84  proc. daugiau negu 2016 m.);

• Trečiosios pakopos studijų – 193 doktorantai (5 proc. mažiau negu 2016 m.).

Universitete studijuojantys negalią turintys studentai (105) sudarė 1,68 proc. visų Universiteto studentų 
skaičiaus (2016 m. – 144, arba 2 proc.). Iš jų 38 turi sunkią negalios formą (darbingumo lygis 0–25 proc.), 44 – 
vidutinę (darbingumo lygis 30–45 proc.) ir 23 – lengvą negalios formą (darbingumo lygis > 45 proc.).

Įteikti 1 898 Universiteto baigimo diplomai: 1 121 – bakalauro laipsnio; 705 – magistro laipsnio; apgintos 34 mokslo 
daktaro disertacijos bei įteikti 38  pedagogo kvalifikacijos pažymėjimai. Taip pat įteikti 156 pažymėjimai, 
liudijantys baigtas gretutines studijas.

Skirtos 5 Universiteto vardo garbės stipendijos. Už aktyvų dalyvavimą mokslinėje, sportinėje, kultūrinėje, 
studentiškoje visuomeninėje veikloje Universiteto studentams skirtos Vienkartinės skatinamosios stipendijos 
(131) ir Universiteto rektoriaus vardo stipendijos (48). 

Studentams, kurių sunki socialinė padėtis, buvo skirtos Vienkartinės socialinės stipendijos (18). Taip pat dalis 
pajamų, gautų iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramos lėšų, buvo skirta studentams remti: 2 studentams 
Universitetas skyrė vienkartines socialines stipendijas (290 Eur), 1 doktorantui – vienkartinę skatinamąją 
stipendiją (100 Eur).

Paramą teikė atskiri fiziniai ir juridiniai asmenys – skirtos Vardinės stipendijos: „Thermo Fisher Scientific“ – 
1 stipendiją, Lietuvos energijos paramos fondas – 1 stipendiją, Kauno Tauro Lions klubas – 4 stipendijas, UAB 
„Intermedix Lietuva“ – 7 stipendijas, Broniaus ir Stasės Vaškelių šalpos fondas – 10 stipendijų.

Studijų kokybė
Išorinio vertinimo ir akreditavimo procedūroje 2017 m. dalyvavo 12-a Universiteto studijų programų: 8 socialinių 
mokslų krypčių grupės, 2 matematikos mokslų krypčių grupės ir 2 gyvybės mokslų krypčių grupės.

Pasiekti išskirtinai aukšti studijų kokybės rezultatai išorinio studijų programų vertinimo ir akreditavimo srityje: 
net 10 (83,3 proc.) vertintų studijų programų pripažintos aukščiausio lygmens ir akredituotos maksimaliam 
6 metų laikotarpiui, kitos 2 programos akredituotos 3 metų laikotarpiui. Vertinimą atlikusios tarptautinės 
kompetentingų ekspertų grupės analizavo ir vertino studijų programų tikslus ir studijų rezultatus, programų 
sandarą, personalą, materialinius išteklius, studijų eigą ir vadybą. Žurnalas „Reitingai“ 2017 m. išskyrė VDU 
kaip siūlantį aukščiausios kokybės studijų programas Lietuvoje: pagal 2010–2016 metais SKVC organizuoto 
išorinio studijų programų vertinimo ir akreditavimo rezultatus VDU yra valstybinių universitetų sąrašo lyderis: 
net 68,8 proc. pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų akredituotos 6 metams (Lietuvos aukštųjų 
mokyklų vidutinis rodiklis 48 proc.).

Studentai labiausiai vertina šiuos Universiteto unikalumo požymius: dėstytojų ir studentų bendravimą bei 
bendradarbiavimą, draugišką Universiteto aplinką ir galimybę pačiam studentui susikurti savo studijų planą 
bei tvarkaraštį.

Studijas baigiančiųjų studentų apklausoje, kurioje dalyvavo daugiau nei 95 proc. studentų, dauguma nurodė, 
jog studijos VDU jiems suteikė savarankiškumą, erdvę bendrauti ir plėsti akiratį, įdomias studijas liberalioje 
aplinkoje, platų išsilavinimą ir pateisino lūkesčius.

Nuotolinių studijų plėtra
Studijų programa Švietimas ir informacinės technologijos skirta mokymosi visą gyvenimą tikslinės grupės 
atstovams: emigrantams, neįgaliesiems, dirbantiesiems, norintiems grįžti į darbo rinką ar persikvalifikuoti.
Ši programa yra vienintelė tarpkryptinė nuotolinė Lietuvoje. 2017 m. priimti 22 studentai. Programa sudaro 
galimybes derinti darbą ir studijas (paskaitos vyksta vakarais, nuotoliniu būdu), visi 2017 m. studijavusieji 
buvo dirbantys asmenys. Programos absolventai grįžtamojo ryšio apklausose šiai programai skyrė aukščiausius 
vertinimo balus.

Nuotolinių studijų aplinkoje teikiamų studijų dalykų skaičius padidėjo iki 2 454. Iš viso universitete atestuoti 
nuotolinėms studijoms pritaikyti 242 studijų dalykai, iš jų 158 dalykai pritaikyti mišrioms nuotolinėms 
studijoms, 80 dalykų pritaikyti visiškai nuotolinėms studijoms.

Nuotolinių studijų aplinka naudojosi 6 514 studentų. Jungtasi unikaliais IP adresais iš 107 užsienio šalių. 

Studentai bei dėstytojai naudojasi aukštos kokybės auditorinių (H.323/SIP standarto Cisco įrenginių) vaizdo 
konferencijų įranga bei kompiuterio darbastalio vaizdo konferencijų programine įranga (Adobe Connect). 
2017 m. studijų dalykų, naudojančių vaizdo konferencijas, padaugėjo iki 232. Sistemoje 2017 m. užfiksuot  
2 727 prisijungimai (unikalūs IP) iš mobiliųjų telefonų ir 770 (unikalūs IP) prisijungimų iš planšetinių 
kompiuterių.
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Studentų rėmimas ir skatinimas 
Universitetas skiria mokesčio už studijas bei apgyvendinimo bendrabutyje mokesčių lengvatas. Iš viso 
mokesčių lengvatos suteiktos 1 154 studentams (2016 m. – 919), iš kurių: mokesčio už studijas lengvata 
suteikta 1 056 studentams (2016 m. – 764), tai sudarė 19,48 proc. nuo visų studentų mokančių už studijas, 
o apgyvendinimo mokesčio lengvata suteikta 98 studentams (2016 m. – 155), tai sudarė 11,05 proc. visų 
studentų, gyvenančių bendrabutyje. 

Valstybinis studijų fondas universiteto studentams iš nepasiturinčių šeimų skyrė 174 629,00 Eur lėšų, neįgaliems 
studentams – 102 628,50 Eur, našlaičiams – 65 084,00 Eur.

Skatinant tarptautinį bendradarbiavimą, vienuolikai Universiteto studentų buvo finansuojamos kelionių 
išlaidos (2016 m. – 1).

Karjeros galimybės
Karjeros centre įvyko 62 karjeros konsultacijos (2016 m. – 72). Daugiausia studentų konsultavosi dėl gyvenimo 
aprašymo (CV) ir motyvacinio laiško rašymo, taip pat darbo vietos paieškos būdų ir studijų pasirinkimo 
klausimais.

Karjeros centro iniciatyva išleisti trys Praktikų ir savanorystės katalogai. Trečiasis katalogas pirmą kartą išleistas 
lietuvių ir anglų kalbomis su išskirtais pasiūlymais užsienio studentams.

Balandžio mėnesį baigėsi šešis mėnesius trukęs seminarų ciklas „Sėkmingos karjeros planavimas“ (angl. 
Building a Successful Career), kurio metu vyko 6 seminarai, skirti studentams, galvojantiems apie karjerą, ją 
pradedantiems arba susiduriantiems su sunkumais įgyvendinant tikslus.

Kasmetiniame renginyje „VDU karjeros dienos 2017“, tema: „Karjera: 360°“, pirmą kartą, kartu su partneriais 
UAB „CV-Online LT“, vyko virtuali karjeros mugė, kurioje dalyvavo įvairių įmonių, valstybinių įstaigų ir 
nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Universiteto Senatas patvirtino naują Vytauto Didžiojo universiteto praktikų organizavimo tvarkos aprašą, 
kuris išplėtė studentų galimybes atlikti kitokio pobūdžio (ne tik numatytas studijų programose) praktikas ir jas 
formaliai įskaityti.

Tolesnis veiklų plėtojimas
• Kartu su Lietuvos edukologijos universitetu kurti, teikti ŠMM tvirtinimui bei SKVC akreditavimui 

modernios Lietuvos mokyklos mokytojų rengimo koncepciją atitinkančias pedagogikos krypties plačios 
aprėpties studijų programas, į kurias pradėti studentų priėmimą jau 2018–2019 mokslo metais, planuoti 
jungtinio universiteto studijų programų pasiūlos optimizavimą.

• Kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu jau nuo 2018–2019 mokslo metų glaudžiai bendradarbiauti 
vykdant artimas pagal turinį abiejų universitetų studijų programas ir planuoti jungtinio universiteto 
studijų programų pasiūlos optimizavimą. 

• Atsižvelgiant į studentų skaičiaus kaitos tendencijas ir identifikuotas tobulintinas sritis, užtikrinti dar 
efektyvesnę studijų eigos stebėseną ir sustiprinti pagalbą studentams, susiduriantiems su studijavimo 
sunkumais.

• Toliau modernizuoti studijų procesą ir jo stebėseną, perkėlus didžiąją administravimo dalį į skaitmeninę 
erdvę, kad visi studijų proceso dalyviai greitai ir efektyviai pasinaudotų reikiama informacija, laiku 
reaguotų į iškilusias problemas ir priimtų atitinkamus sprendimus. 

• Planuojamas studentų skaičiaus stabilizavimasis, didėjant užsienio studentų skaičiui. Lietuvos Respublikos 
Seimui 2018 m. pavasario sesijoje galutinai patvirtinus Lietuvos edukologijos universiteto ir Aleksandro 
Stulginskio universiteto prijungimo prie VDU planus, jungtinio Vytauto Didžiojo universiteto studentų 
skaičius padidės dvigubai.

• Numatoma įdiegti dėstytojų profesinio tobulėjimo modelį, siekiant tapti šios srities kompetencijos centru.

• Parengti studentų praktikose įgyjamų praktinių gebėjimų kokybės vertinimo ir jos gerinimo priemones.

• Pertvarkyti studijų kokybės vertinimo modelį, Lietuvoje pereinant nuo studijų programų prie studijų 
krypčių vertinimo.

• Didinti studentų įsitraukimą į studijų kokybės užtikrinimo veiklas.
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Patikimas
tarptautinis partneris

Bendras užsienio studentų skaičius 2017 m.

Studentų tarptautinis mobilumas

961
iš viso

405
iš viso

Šalių skaičius, iš kurių 

į VDU atvykę užsienio 

studentai studijuoja 

laipsnį suteikiančias 

studijų programas

Galimų mokytis 

užsienio kalbų 

skaičius

Šalių 

partnerių 

skaičius

376
dalinių studijų

242
išvykę dalinių 

studijų

472
laipsnį suteikiančių 

studijų

163
išvykę 

praktikų

113
praktikų, vasaros 

mokyklų ir kt.

Laipsnį suteikiančios studijų programos anglų kalba

34
iš viso

55 30 53

12
ba

22
ma

Personalo tarptautiškumas

90 68 49
VDU dėstytojų 

Erasmus+ dėstymo 
vizitų skaičius 

2017 m.

VDU personalo 
Erasmus+ 

mokymosi vizitų 
skaičius 2017 m.

užsieniečiai 
dėstytojai
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Airija

Argentina

Armėnija

Australija

Austrija

Azerbaidžanas

Baltarusija

Belgija

Bosnija ir Hercogovina

Brazilija

Bulgarija

Čekija

Danija

Estija

Graikija

Gruzija

Honkongas

Indija

Indonezija

Islandija

Ispanija

Italija

Izraelis

Japonija

Jordanija

Jungtinė Karalystė

Jungtinės Amerikos Valstijos

Kanada

Kazachstanas

Kinijos Liaudies Respublika

Kipras

Kroatija

Latvija

Lenkija

Liuksemburgas

Malaizija

Malta

Meksika

Naujoji Zelandija

Nigerija

Nyderlandai

Norvegija

Pakistanas

Pietų Korėja

Portugalija

Prancūzija

Rumunija

Rusija

Serbija

Slovakija

Slovėnija

Suomija

Škotija

Švedija

Šveicarija

Tailandas

Taivanas

Tunisas

Turkija

Ukraina

Vengrija 

Vokietija

Šalys, su kuriomis 
bendradarbiaujama

Svarbūs partneriai 
Rytuose

Strateginis bendradarbiavimas 
su Rytų Azijos šalimis

Strateginė partnerystė
su Šiaurės Amerika

Intensyviausias 
bendradarbiavimas 
su Europos šalimis
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Patikimas
tarptautinis partneris
Vytauto Didžiojo universitetas ne vienus metus iš eilės yra pripažintas tarptautiškiausiu universitetu Lietuvoje 
ir išliko tarp lyderių pagal moksliškumą. Tarptautiškumas – viena didžiausių VDU stiprybių, vertinamų ir 
tarptautiniu mastu.

VDU stipriausias tarp visų šalies valstybinių universitetų pagal konkuravimą tarptautinėje studijų erdvėje – 
šioje kategorijoje buvo įvertintos studijų programos užsienio kalba, jungtinės studijos su užsienio universitetais, 
užsienio studentai, iš svetur atvykę akademiniai darbuotojai, akademinių mainų statistika. 

Tarptautiškumas ir toliau sėkmingai plėtojamas – pasirašytos sutartys su vienais geriausių Azijos ir pasaulio 
universitetų: Seulo nacionaliniu universitetu (Seoul National University), Pekino Normal universitetu (Beijing 
Normal University), Kinijos politikos ir teisės mokslų universitetu (Chinese University of Political Science and 
Law), Hirošimos universitetu (Hiroshima University).

2017 m. liepos 21 d. Švietimo ir mokslo ministerija suteikė VDU teisę vykdyti išsilavinimo ir kvalifikacijų,
susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, 
akademinį pripažinimą. Ši teisė supaprastina priėmimo procedūras į  laipsnį suteikiančias studijų programas, 
nes užsienyje įgiję išsilavinimą stojantieji nebeturi kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą; tai buvo 
privaloma, kol vertinimo teisė nebuvo suteikta pačiam Universitetui.

Tarptautinės studijos ir mobilumas
Bakalauro studijų programų, dėstomų anglų kalba, padaugėjo nuo 9 iki 12. Atitinkamai magistrantūros studijų 
programų padaugėjo iki 22 (2016 m. – 16). Didžiausio užsienio piliečių susidomėjimo iš visų anglų kalba 
dėstomų programų sulaukė PMDF bakalauro programa Tarptautinės politikos ir vystymo studijos ir HMF 
jungtinė magistrantūros studijų programa Sociolingvistika ir daugiakalbystė.

Laipsnį suteikiančias studijas studijuoja 472 studentai iš 55 šalių.

Pagal dvišalio bendradarbiavimo sutartis į užsienį išvyko 37 studentai. Kaip ir kasmet, daugiausia išvyko į 
Japonijos ir Pietų Korėjos universitetus; pirmasis Universiteto studentas išvyko studijų į Honkongo partnerę 
mokslo ir studijų instituciją. Atvyko 128 studentai iš 13 šalių.

Pagal Erasmus+ programą į užsienio šalių mokslo ir studijų institucijas išvyko 190 studentų, t. y. 8 studentais 
daugiau negu 2016 m. Daugiausia studentų išvyko į Italijos (28), Vokietijos (19) bei Ispanijos (19) universitetus. 
Atvyko 172 užsienio studentai iš 20 šalių. Daugiausia studentų Erasmus+ studijų atvyko iš Italijos (41), 
Prancūzijos (36), Turkijos (23) ir Ispanijos (22).

Erasmus+ praktikos studijų metu išvyko 79 studentai, t. y. 7 studentais mažiau nei 2016 m. Studentai praktiką 
atliko 23-ų užsienio šalių įmonėse bei organizacijose, 2016 m. – 22 šalių. Erasmus+ absolventų praktikos 
galimybe pasinaudojo net 71 absolventas, t. y. 13 absolventų daugiau nei 2016 m. Populiariausios šalys buvo 
Italija (19), Ispanija (8) bei Čekija (5). Universitete Erasmus+ praktiką atliko 11 studentų iš Turkijos bei 
Prancūzijos.

Universiteto dėstytojai išvyko 254 Erasmus+ programos dėstymo vizitų į 19-os užsienio šalių aukštąsias 
mokyklas. Populiariausios šalys liko tos pačios: Lenkija (17), Latvija (12) bei Portugalija (10).

Erasmus+ mokymosi vizitų išvyko 68 darbuotojai (9 proc. daugiau nei 2016 m.). Šiems vizitams buvo pasirinkta 
23 institucijos, dažniausiai vykta į Lenkiją (9 vizitai), Portugaliją (9 vizitai) bei Ispaniją (7 vizitai).

Į Universitetą atvyko 21 užsienio įmonės / organizacijos darbuotojas (24 proc. daugiau nei 2016 m.) dėstyti bei 
pasidalyti patirtimi, pristatyti studentams įgyjamų teorinių žinių praktinio pritaikymo galimybes. 

„Patirties partnerių“ iniciatyva jungia 5-is Lietuvos universitetus (VDU, KTU, VU, VGTU ir KU) bei Lietuvos 
pramoninkų konfederaciją. Ši iniciatyva studentams užtikrina kokybiškas praktikos vietas tarptautinėse, visame 
pasaulyje žinomose organizacijose, tokiose kaip Jungtinių Tautų organizacija (UN), Šiaurės Atlanto Sutarties 
Organizacija (NATO) ir kt. Buvo skirtos stipendijos 14 studentų ir 47 absolventų praktikoms, 34 darbuotojų 
mokymosi vizitams bei 21 užsienio įmonių / organizacijų darbuotojų dėstymo vizitams Universitete. Bendras 
mobilumų skaičius (116 mobilumų), palyginti su 2016 m. (81 mobilumas), padidėjo 30 proc.

Pasaulio lietuvių universiteto idėjos puoselėjimas 
Pasaulio lietuvių universitetas (PLU) ir toliau kryptingai veikė siekdamas sukurti erdvę intelektualinei pasaulio 
lietuvių vaizduotei ugdyti, idėjoms kurti ir lietuviškajai tapatybei puoselėti. 

Tad 2017 m. buvo suburta Pasaulio lietuvių universiteto taryba, iškelti tikslai ir veiklos uždaviniai.

Plėtojant Pasaulio lietuvių universiteto idėją, 2017 m. ir vėl buvo skelbiami konkursai Liūto ir Francoise 
Mockūnų bei Lozoraičių vardinėms stipendijoms gauti. Liūto ir Francoise Mockūnų vardinė stipendija buvo 
įteikta Lietuvos istorijos doktorantui Egidijui Balandžiui, rengiančiam disertaciją tema „Sportas lietuvių 
diasporos socialiniame audinyje XIX a. pab. – 1990 m.“

Lozoraičių vardinė stipendija įteikta VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Diplomatijos ir tarptautinių 
santykių magistrantūros programos pirmakursei Emilijai Giedraitytei už aukštus pasiekimus mokslinėje 
veikloje. Stipendiatė jau nuo sausio mėnesio galės atlikti praktiką LR ambasadoje Romoje.

Tarptautiškumo plėtotė vasarą
2017 m. vasarą savo veiklą pradėjo „Baltijos vasaros universitetas“ (angl. Baltic Summer University, 
BSU), pasiūlęs net 16-a vasaros kursų programų. Studentai galėjo rinktis iš kalbų, gamtos mokslų, muzikos 
meistriškumo, Baltijos šalių, socialinių medijų rinkodaros kursų bei vasaros stažuočių programų. 

Pirmojo BSU branduoliu tapo ilgiausiai Universitete rengiami Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai – jau 
daugiau nei 20 metų į Lietuvą sukviečiantys tiek pasaulio lietuvius, tiek ir visus, norinčius sužinoti apie lietuvių 
kalbą ir kultūrą, bei ketverius metus vykstanti vasaros stažuočių programa „Summer Internship Program“ (SIP), 
kurios metu užsienio studentai atlieka praktiką, pasirinkę dominančią sritį – finansų, ekonomikos, politikos 
mokslų, medicinos, socialinio darbo, komunikacijų, technologijų, inžinerijos ir kt.

Iš viso BSU dalyvavo daugiau nei 100 studentų iš įvairių pasaulio šalių – ne tik iš Europos, bet ir iš tolesnių 
kraštų: JAV, Kanados, Kinijos, Pakistano, Jungtinių Arabų Emyratų. BSU dalyviai pagilino pasirinktų programų 
žinias, susipažino su Lietuva, dalyvavo socialinėse ir kultūrinėse programose, gerino savo tarpkultūrinės 
komunikacijos kompetencijas, o dalis studentų net susibūrė į chorą ir parengė programą iškilmingai BSU 
uždarymo ceremonijai. 

Akademinė lyderystė daugiakalbystės srityje
Gausi 30 kalbų pasiūla. Kalbų dėstymo kokybę užtikrino kompetentinga daugiakalbė ir daugiakultūrė 28 anglų 
kalbos ir 26 kitų kalbų dėstytojų komanda, kurios 7 dėstytojai mokė gimtosios kalbos.

Kalbų besimokančių studentų skaičius padidėjo (2017 m. – 3 845, 2016 m. – 3 799).

Studentai rinkosi mokytis 21 užsienio kalbos. Per pastaruosius trejus metus populiariausia (2017 m. – 251 studentas) 
ir sparčiausiai populiarėjanti lieka ispanų kalba. Daugiau studentų rinkosi vokiečių (31), italų (30), korėjiečių (24) 
ir kinų (17) kalbas, bet žymiai sumažėjo lietuvių gestų (47), arabų (24), prancūzų (19), turkų (15) ir norvegų (10) 
kalbų pasirinkimas.

Universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su tarptautine krovinių pervežimo bei logistikos bendrove 
„Hegelmann Transporte“, pagal kurią bus finansuojamas dešimties Universiteto studentų arba klausytojų 
mokestis už vokiečių kalbos mokymąsi B1–C1 lygiais, o studentams, turintiems šios kalbos kompetenciją, 
suteikta galimybė atlikti praktiką įmonėje individualiai arba tarpdalykinėse (vadybos, tiksliųjų mokslų, vokiečių 
kalbos filologijos ir kitų specialybių) grupėse

Baigtas 2015–2017 m. vykdytas tarptautinis projektas FAB – Formative Assessment Benchmarking 
(Formuojamojo vertinimo gairės užsienio kalbų mokymui(si) aukštajame moksle). Parengta metodinė medžiaga 
„Guidelines for students. Guidelines for teachers“, skirta dėstytojams, kaip taikyti formuojamojo vertinimo 
principus ir metodus klasėje mokant kalbų.

Teikiamos kalbų mokymo ir kalbinių kompetencijų vertinimo paslaugos miesto bendruomenei ir visuomenei 
visoje Lietuvoje. Norintieji tobulinti kalbines kompetencijas, gali rinktis įvairias mokymosi formas: prisijungti 
prie bet kurios pasirinktos kalbos studentų grupės, lankyti vakarinius kalbos kursus visuomenei, lankyti kalbos 
mokymus, skirtus tam tikros įmonės darbuotojams, arba rinktis individualias konsultacijas. 2017 m. surengti 
anglų (3 grupės), ispanų (1 grupė) ir vokiečių (5 grupės) kursai fizinių asmenų grupėms
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Tolesnis veiklų plėtojimas
• Didinti Universiteto aktyvumą bei atpažįstamumą tarptautiniu mastu, stiprinti įvaizdį, palaikyti patikimo 

tarptautinio partnerio reputaciją. 

• Siekti bendradarbiauti su pripažintais pasaulio universitetais, gerinti studijų, ypač mokslo, kokybę, rengti 
jungtines ir dvigubo laipsnio bakalauro bei magistro programas.

• Stiprinti bendradarbiavimą su švietimo, ypač mokytojų rengimo, lyderiais pasaulyje (Estijoje, Suomijoje, 
Kanadoje, Japonijoje, Pietų Korėjoje). 

• Plėsti ir stiprinti partnerių tinklą posovietinės erdvės šalyse infrastruktūros, dvigubo laipsnio programoms 
rengti.

• Didinti laipsnį suteikiančias programas studijuojančių užsieniečių skaičių – per artimiausius metus iki 
15–20 proc. visų studijuojančiųjų. 

• Stiprinti Pasaulio lietuvių universitetą, burti aktyvių šios idėjos plėtotojų spiečių, pasirengusį dalytis 
patirtimis ir naujomis vizijomis. 

• Parengti ir plėtoti nuotolinių studijų programas, ypač atsižvelgus į diasporos poreikius.  

• Plėsti kalbų mokymo ir kalbų kompetencijų vertinimo paslaugas miesto bendruomenei, turtinti mokymo 
formų įvairovę, didinti mokymų lankstumą ir prieinamumą.

• 2018 m. planuojama plėsti partnerių už Europos Sąjungos ribų tinklą (bus pasirašytos dvišalio 
bendradarbiavimo sutartys su Egipto, Indijos universitetais). 

• Stiprinti studijų programų užsienio kalba kokybę ir didinti užsienio studentų skaičių.

• Didinti studentų ir personalo mobilumų pagal Erasmus+ programą skaičių.



A
u

k
ščiau

sio
 lygio

 m
o

k
slas ir m

en
as

A
u

k
ščiau

sio
 lygio

 m
o

k
slas ir m

en
as

Aukščiausio lygio
mokslas ir menas

Mokslo darbuotojai

111
iš viso

25
socialiniai

22
�ziniai

21
biomedicinos

17
technologijų 

26
humanitariniai 

Tarp jų leidiniuose, referuojamuose 
Clarivate Analytics Web of Science / 
Scopus duomenų bazėse

Tarp jų leidiniuose, referuojamuose 
Clarivate Analytics Web of Science / 
Scopus duomenų bazėse

Tarp jų leidiniuose, referuojamuose 
Clarivate Analytics Web of Science / 
Scopus duomenų bazėse

36,2 %

31,5 %

26,8 %

Paskelbta mokslo straipsnių

393
2017 m.

402
2016 m.

436
2015 m.

Universiteto Mokslo fondui skirta lėšų, tūkst. Eur

Mokslo publikacijos Lietuvoje (vienetais)

Mokslo ir meno premijos bei kiti reikšmingi apdovanojimai

Doktorantūros krypčių skaičius

Mokslo publikacijos užsienyje (vienetais)

Prioritetinių mokslo ir meno tyrimų klasterių skaičius

Publikuota monogra�jų

187

336

18

18

308

40

11

Doktorantai Mokslo projektai

34 111193 9,2

disertacijas 

apsigynusių 

doktorantų skaičius

vykdomų projektų 

skaičius

doktorantų 

skaičius

(2017 m. spalio 1 d.)

vykdomų projektų 
sutarčių vertė, 

mln. Eur
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Aukščiausio lygio
mokslas ir menas
2017 m. Universitete sėkmingai buvo siekiama aukščiausių mokslo ir meno rezultatų. VDU mokslininkai 
pradėjo veiklas trijuose ES „Horizon 2020“ programos projektuose. Sėkmingai dalyvauta Lietuvos mokslo 
tarybos „Mokslinių tyrimų vykdymas sumanios specializacijos srityje“ ir „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas 
vykdant aukšto lygio MTEP projektus“ konkursuose – laimėti ir pradėti vykdyti šeši didelės apimties projektai. 
Mokslininkai ir dėstytojai buvo skatinami siekti aukščiausių mokslo pasiekimų, ypač rengiant bei publikuojant 
straipsnius pripažintuose tarptautiniuose leidiniuose, siekiama mokslo ir verslo / pramonės partnerysčių, 
glaudesnio bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis, skatinamas mokslinės ir eksperimentinės 
plėtros bei inovacijų užsakymų bei sutarčių sudarymas su ūkio subjektais, viešinamas mokslinis įdirbis, ypač 
išryškinus VDU kompetencijų lyderystę, peržiūrėti ir optimizuoti mokslo leidiniai, jų potencialas ir įtaka 
socialinei, ekonominei šalies raidai, optimizuojamas finansavimas, skiriamas mokslo etatams ir mokslui skatinti, 
siekiama didesnio tarptautiškumo, socialinio, ekonominio bei kultūrinio poveikio šalies raidai globaliame 
kontekste, didinamas meninės veiklos užimtumas per užsiėmimų skaičių bei didesnę meninės veiklos formų 
pasiūlą, optimizuojami resursai pagrindiniams reprezentaciniams renginiams identifikuoti bei daugiau dėmesio 
skiriant unikaliems projektams, turintiems didesnę pridėtinę meninę vertę ir reikšmę. 

Mokslo produkcija
Įvertinus asmeninį autorių indėlį, 2017 m. dėstytojai ir mokslo darbuotojai paskelbė per 393 (2016 m. – 
402) mokslo straipsnius, iš jų – 142 (2016 m. – 126) leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of 
Science / Scopus duomenų bazėse, 152 – mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų 
bazėse, per 98 – kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose. Publikuota 11 monografijų, taip pat išleista 
daugiau kaip 400 kitų mokslo darbų (straipsnių ir santraukų, konferencijų medžiagų, mokslinių tekstų 
vertimų, mokslo šaltinių publikacijų, sudarytų darbų ir kt.).

Fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų srityse paskelbti 95 mokslo straipsniai, iš kurių 61 – publikuotas 
leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science / Scopus duomenų bazėse (40 iš jų – turintys 
nenulinį citavimo rodiklį). Pažymėtina, kad, palyginti su 2016 m., padidėjo bendras publikacijų skaičius 
leidiniuose Clarivate Analytics Web of Science / Scopus duomenų bazėse ir išliko stabilus straipsnių skaičius 
leidiniuose, turinčiuose nenulinį citavimo rodiklį.

Humanitarinių ir socialinių mokslų dėstytojai ir mokslo darbuotojai išleido 11 mokslo monografijų (1 iš
jų –  tarptautinėje leidykloje), 3 mokslo studijas, 4 vadovėlius aukštųjų mokyklų studentams, 31 knygų skyrių 
(26 iš jų – tarptautinėse mokslo leidyklose). Taip pat paskelbė 81,5 (2016 m. – 81) straipsnius leidiniuose, 
referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science / Scopus duomenų bazėse (iš jų 53 (2016 m. – 49) – 
leidiniuose, turinčiuose nenulinį citavimo rodiklį); 141 (2016 m. – 172) straipsnį leidiniuose, referuojamuose 
kitose tarptautinėse duomenų bazėse ir (arba) išleistuose tarptautinėse leidyklose, ir per 75 straipsnius kituose 
recenzuojamuose mokslo periodiniuose ar vienkartiniuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose, išspausdino daugiau 
kaip 200 mokslo straipsnių profesiniuose leidiniuose, straipsnių bei santraukų tarptautinių, Lietuvos ir užsienio 
konferencijų pranešimų medžiagoje.

Mokslinės, meninės ir akademinės veiklos skatinimas
VDU Tarybos atnaujinta dėstytojų ir mokslo darbuotojų tarnybinių atlyginimų nustatymo metodika padidino 
dėstytojų ir mokslo darbuotojų atlyginimo koeficientus daugiau aip 10 proc.

Pagal šiuo metu galiojančią lanksčią mokslingumo priemokų nustatymo metodiką dėstytojai ir mokslo 
darbuotojai už aukštus mokslo produkcijos, mokslinės ir didaktinės veiklos rezultatus skatinami mokslingumo 
priemokomis prie atlyginimo nuo 5 proc. iki 30 proc.

Universiteto mokslo fondą 2017 m. sudarė 187 tūkst. eurų. Mokslo fondo lėšos buvo skirtos dėstytojų, 
mokslininkų, menininkų, doktorantų išvykų bei aktyviausio doktoranto konkursams, klasterių veiklos plėtrai, 
aukščiausio lygio produkcijos skatinimui, mokslo sklaidai ir prioritetinėms kryptims viešinti, doktorantų 
mokslinei veiklai skatinti, patentams, mokslinei konferencijai „Social Code“ organizuoti.

129 dėstytojams, doktorantams, mokslo ir kitiems darbuotojams skirta daugiau kaip 76 tūkst. eurų už 2016 m. 
aukščiausio lygio mokslo produkciją, MTEP užsakymų iš ūkio subjektų vykdymą ir reikšmingiausių mokslo 
paraiškų rengimą. Šios lėšos buvo išmokėtos priemokomis (stipendijomis), įskaitytos į pedagoginį dėstymo krūvį, 
naudojamos mokslinėms išvykoms ir kitoms, su mokslu susijusioms, reikmėms.

Skatinamosios 5 proc. dydžio priemokos 20 dėstytojų ir mokslo darbuotojų paskirtos ir už mokslinę sklaidą – 
originalų, nepublikuotą žiniasklaidai mokslo populiarinimo straipsnį.

19 tūkst. eurų finansinė parama iš Universiteto mokslo fondo skirta dėstytojų, mokslininkų ir menininkų išvykų 
bei stažuočių konkursui, kurio tikslas – kelti darbuotojų mokslinę kvalifikaciją, didinti tarptautinį mobilumą 
bei remti mokslinių tyrimų sklaidą tarptautinėje erdvėje. Konkursui buvo pateiktos 69 paraiškos, finansavimas
skirtas 32 išvykoms ir stažuotėms.

18 400 eurų finansinė parama iš Universiteto mokslo fondo buvo skirta nuolatinių studijų pirmo ir antro kursų 
bei ištęstinių studijų pirmo, antro ir trečio kursų doktorantams, studijuojantiems valstybės ir ES finansuojamose
doktorantūros studijose. Lėšas doktorantai gali panaudoti mokslinei kvalifikacijai kelti, mokslinių tyrimų 
rezultatų sklaidai, regioniniam ir tarptautiniam mobilumui didinti.

Doktorantų mokslinių išvykų konkursui iš Universiteto mokslo fondo skirta 8 tūkst. eurų. 2017 m. už šias lėšas 
14 doktorantų vyko kelti savo mokslinę kvalifikaciją į užsienio šalis. Aktyviausių doktorantų konkursui buvo 
skirta 2 700 eurų.

Doktorantūros studijos
Universitetas turi 18 mokslo krypčių doktorantūros teisę, bendradarbiauja su 19 Lietuvos aukštojo mokslo ir 
tyrimų institucijų.

Universitetui buvo skirtos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos 28-ios doktorantūros studijų vietos, ES 
struktūrinių fondų lėšomis finansuojamos 4-ios doktorantūros studijų vietos. Vienas doktorantas studijas 
finansuoja savo lėšomis. Kaip ir 2016 m., į doktorantūros studi as buvo priimti 4 doktorantai iš užsienio.

Mokslo daktaro laipsnį eksternu šiais metais siekė įgyti 5 studentai, 4-iems iš jų eksterno procedūra buvo 
pradėta.

Rudens semestre doktorantūroje studijavo 193 doktorantai: 180 nuolatinių ir 13 ištęstinių studijų.

55 doktorantai buvo išvykę į stažuotes, seminarus, konferencijas ir kitus mokslo renginius, vykusius 23 užsienio 
šalių universitetuose ir mokslo įstaigose. Vizituojančio doktoranto statusu Universitetas priėmė studijuoti 
5 doktorantus.

Pagal Erasmus+ studentų praktikų programą 11 doktorantų buvo išvykę į 6 užsienio šalis. Pagal Erasmus+
studentų studijų programą 3 doktorantės buvo išvykusios į 3 užsienio šalis.

Apgintos 34 daktaro disertacijos: 7 – biomedicinos, 1 – fizinių, 14 – humanitarinių ir 12 – socialinių mokslų sričių. 
Pagal efektyvumo ir rezultatyvumo rodiklį puikiai vertinamos biofizikos, biologijos, ekologijos ir aplinkotyros, 
etnologijos, istorijos, filologijos ir ekonomikos (100 proc. ap ynusiųjų) mokslo krypčių doktorantūros.

Nuo doktorantūros įsteigimo pradžios Universitetas yra parengęs 693 mokslininkus, daugiausia (42 proc.) – 
humanitarinių mokslų srities.
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Moksliniai tyrimai ir projektinė veikla
Projektinė veikla 2017 m. buvo sutelkta į tarptautinius mokslo ir švietimo projektus bei 2014–2020 m. ES 
struktūrinių fondų finansavimo periodą

Universiteto mokslininkai pateikė 19-a „Horizon 2020“ programos paraiškų, iš kurių 3 buvo patvirtintos ir pradėtos 
įgyvendinti: „Kultūrinių ir kūrybinių inovacijų ekscelencijos centras Lietuvoje (Innocult)“, Nr. 763748; „Inequality, 
urbanization and Territorial Cohesion: Developing the European Social Model of economic growth and democratic 
capacity (COHSMO)“, Nr. 727058; „Solar PV on the Distribution Grid: Smart Integrated Solutions of Distributed 
Generation based on Solar PV, Energy Storage Devices and Active Demand Management“ (iDistributedPV).

Mokslininkai aktyviai dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos skelbtuose kvietimuose teikti paraiškas SMART 
ir MTEP projektams. Sumanios specializacijos srityje laimėjo 2 projektai: Gamtos mokslų fakulteto tyrėjų 
grupė laimėjo projektą Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0074 ,,Panaudotų medinių pabėgių nukenksminimo 
biologiniais metodais technologijos kūrimas (REMTECH)“; Socialinių mokslų fakulteto tyrėjų grupė 
laimėjo projektą Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0084 „Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regiono branduolinio 
edukacinio turizmo plėtojimo didaktinės technologijos (EDUATOM)“.

Dotacijas pagal 2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą 
„Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“ moksliniams tyrimams laimėjo 
4-ios VDU mokslininkų grupės (iš jų – 3 patyrusių ir 1 jaunųjų mokslininkų grupės).

Be didžiųjų mokslinių projektų, finansavimą savarankiškai mokslinei veiklai gavo 6 mokslo daktarai (POSDOC). 
15-a VDU studentų kartu su savo tyrimų vadovais gavo finansavimą atlikti mokslinius tyrimus semestro metu 
pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės 
„Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ poveiklę 
„Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“.

Universiteto mokslininkai dalyvavo LMT mokslininkų grupių projektų VII kvietime ir 5 projektai gavo 
finansavimą

Mokslininkai aktyviai dalyvavo ir LMT paskelbtame kvietime Paramai mokslinėms išvykoms; VDU pateikė
27 paraiškas, paramą laimėjo 23 paraiškos; 4 paraiškos laimėjo paramą mokslo renginiams.

2017 m. parengtas ir laimėtas projektas „Lietuvių kalbos teksto sintaksinės-semantinės analizės informacinės 
sistemos viešųjų paslaugų vystymas (SEMANTIKA 2)“ Nr. 02.3.1-CPVA-V-527-01-0002 pagal priemonę 
„Lietuvių kalba informacinėse technologijose, 2 prioritetas. Informacinės visuomenės skatinimas“.

Universitetas aktyviai dalyvavo „Studijų kokybės gerinimas“ priemonėje ir VDU Verslo praktikų centras pateikė 
ir laimėjo paraišką „Kūrybinės dirbtuvės: studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas Šiaurės, Vidurio ir Pietų 
Lietuvoje (Creative Lab)“ Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0002. Dar dviejuose laimėtuose tos pačios priemonės 
projektuose Universitetas dalyvauja partnerio teisėmis.

2017 m. Universiteto mokslininkai aktyviai dalyvavo tarptautiniuose projektuose: Erasmus+ programos KA2 ir 
KA3 priemonėse.

Šiuo metu VDU mokslininkai dalyvauja COST programos 11 veiklų. Nuo 2001 m. VDU mokslininkai dalyvavo 
COST programos 21 veikloje.

2017 m. buvo sukurta ir pradėta įgyvendinti Universiteto intelektinės nuosavybės valdymo tvarka, kuri paskatintų 
Universitete sukurtų naujų produktų, inovatyvių technologijų ar metodų patentavimą ir autorių teisių apsaugą 
bei padidintų patentų skaičių ir pajamas iš mokslo produktų komercializavimo. Siekiant vieno Universiteto 
prioritetų – plėtoti mokslo produkcijos komercializavimą ir MTEP veiklas su verslu – 2017 m. buvo pateikta 
20 bendrų Universiteto ir verslo partnerių projektinių paraiškų (LVPA, MITA), iš kurių iki šiol finansuot
6 projektai. Vystoma sėkminga partnerystė su UAB „Smartmedic“, UAB „Law Supply“, UAB „4 DEBT“, 
„Advokatų profesinė bendrija Viliušis ir Astromskis“, UAB „Frazija“. 

Meninė veikla
2017 m. Universitete užregistruoti 597 meninės produkcijos kūriniai: 470 koncertų ir muzikinių spektaklių
(31 užsienio šalyje), 86 dramos spektakliai (9 užsienio šalyse), 18 filmų įgarsinimų,  6 dailės parodos, 6 fotografijų
parodos (1 užsienio šalyje), 8 mados dizaino parodos (3 užsienio šalyse), 3 muzikos kūriniai.

Per pastaruosius metus VDU kamerinis orkestras surengė 25 koncertus Lietuvoje bei vyko gastrolių į Jungtines 
Amerikos Valstijas, kur Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga surengė tris koncertus Čikagoje, Detroite ir 
Klivlande. Orkestras savarankiškai iniciavo ir organizavo VI tarptautinį kamerinės muzikos festivalį „Avanti“, 
dalyvavo žymiausiuose Lietuvos tarptautiniuose muzikos festivaliuose, išleido 2 reprezentacinius vaizdo klipus 
bei kompaktinę ir vinilinę plokšteles su saksofonininku, kompozitoriumi Liutauru Janušaičiu. Plokštelei 
pristatyti surengė koncertus Kaune ir JAV.

VDU Menų galerija „101“ suorganizavo 8 parodas, 5 edukacinius renginius skirtingoms auditorijoms (kūrybines 
dirbtuves, diskusijas), 1 performatyvų renginį; dalyvavo šiuolaikinio meno renginyje „Gallery Weekend Kaunas“. 
Pristatyti Lietuvoje ir užsienyje kuriantys menininkai, Universiteto studentai ir dėstytojai. 

Menų centras koordinuoja Universiteto studentų kūrybines veiklas, sujungia vizualiųjų, atlikimo ir scenos meno 
krypčių iniciatyvas, įgyvendinamas per šiuos kolektyvus: folkloro ansamblį „Linago“, tautinių šokių ansamblį 
„Žilvitis“, akademinį judesio teatrą / laboratoriją, brazilų kovos meno VDU Capoeira grupę, akademinį chorą 
„Vivere Cantus“, kamerinį merginų chorą, solo latino šokių grupę.

VDU teatras – teatro erdvė, skirta bendriems jau žinomų ir perspektyvių jaunų menininkų iš Lietuvos ir užsienio 
projektams. Teatro kūrybinės programos tikslas – pristatyti sceninės raiškos formų įvairovę, ugdyti naujovėms 
atvirą scenos meno publiką, skatinti novatoriškus teatro ir kitų scenos bei naujųjų medijų meno reiškinius. 

Teatro repertuare – žymių šalies režisierių, tokių kaip Jonas Vaitkus, Agnius Jankevičius, Artūras Areima, 
spektakliai. Vyko uždari vakarai „Persona Grata“, kuriuose apsilankė per 15 žymių šalies menininkų ir kūrėjų – 
Aidas Giniotis, Gintaras Varnas, Marijonas Mikutavičius ir kt. Teatras atviras alternatyvoms ir savo studentams 
sudaro puikią terpę kurti alternatyvų teatrą – tai Eimantės Urmonaitės režisuotas spektaklis „Instrukcija“ 
(rodyta ir Kauno miesto kameriniame teatre), Arnio Aleinikovo režisuotas vienos dalies sceninis vyksmas-šou 
„#YOLO“, Kaune surenkantis pilnas sales žmonių.

Tolesnis veiklų plėtojimas
• Skatinti inovacijų kūrimą, patentavimą ir naujų technologijų ar produktų komercializavimą, į šias veiklas 

aktyviai įtraukti ne tik Universiteto darbuotojus, bet ir studentus.

• Plėtoti tyrimus, pagrįstus atvirų inovacijų koncepcija. Aktyviai dalyvauti tarptautinių atvirųjų inovacijų 
platformų veikloje ir įsitraukti į tiriamąsias veiklas bei naujų technologijų ar produktų kūrimą 
bendradarbiaujant su tarptautinėmis kompanijomis.

• Skatinti rengti mokslo projektus EK programose, ypač „Horizon 2020“; „EEA and Norway Grants Fund for 
Regional Cooperation“ ir kituose.

• Skatinti mokslinės ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų užsakymus bei sutarčių sudarymą su Lietuvos 
ūkio subjektais.

• Siekti mokslo ir verslo / pramonės partnerysčių, glaudesnio bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis ir 
kitomis organizacijomis.

• Didinti meninės veiklos užimtumą per užsiėmimų skaičių bei didesnę meninės veiklos formų pasiūlą. 
Optimizuoti resursus identifikavus pagrindinius reprezentacinius renginius bei daugiau dėmesio skirti 
unikaliems projektams, turintiems didesnę pridėtinę meninę vertę ir reikšmę. Sukurti efektyvią kūrybinių 
veiklų skatinimo sistemą.

• Skatinti mokslininkus, dėstytojus ir studentus siekti aukščiausių mokslo laimejimų, ypač rengiant 
ir publikuojant straipsnius „Clarivate Analytics“ duomenų bazėje „Web of Science Core Collection“ 
referuojamuose leidiniuose.

• Aktyviau viešinti mokslinį įdirbį, pasiekimus ir kompetencijas, ypač išryškinant VDU kompetencijų 
lyderystę Lietuvos mokslo strategijos prioritete – įtrauki ir kūrybinga visuomenė. 
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Integruotos komunikacijos veiklos
Universitetas atnaujino logotipą ir jo tipografiją: parinktas naujas XXI a. serifinis šriftas, labiau derantis prie 
ženklo ikonoje esančio šrifto, pakeistos horizontalios ir vertikalios kompozicijos pagerino logotipo skaitomumą 
įvairiais formatais. Pagrindinio logotipo spalva – pilka, papildomos spalvos – tamsiai raudona, juoda ir balta.

Taip pat buvo sukurta ir patvirtinta naujojo Universiteto vizualinio identiteto stiliaus knyga: atnaujinti fakultetų 
ir kitų akademinių bei neakademinių padalinių logotipai, spalvinė gama, priemonių dizainas. 

Universitetas vykdė sėkmingą viešųjų ryšių ir turinio rinkodaros kampaniją „Išsilavinimas 360°“. Ji buvo gerai 
įvertinta tarptautinių ekspertų ir reklamos festivalyje „Adrenalinas“ gavo apdovanojimą už geriausius reklamos 
tekstus. Internete kampanija per rekordiškai trumpą laiką pasiekė geriausią fullscreen paspaudimo ir žiūrimumo 
rezultatą didžiausio ir labiausiai skaitomo Lietuvos internetinio portalo delfi.lt istorijoje. 

Taip pat buvo sukurtas virtualus turas po Universitetą, kuriame integruotas studijų programų pristatymas – 
360.vdu.lt. Įvaizdžio ir stojamųjų kampanija pateisino ir įtraukties rodiklius: socialinėse medijose ji buvo ver-
tinama kaip originali, o į tekstuose iškeltus klausimus (pavyzdžiui, „Kaip IP paversti IQ?“) ieškoma atsakymų, 
realių sprendimų, diskutuojama.

Studijų ir mokslo išteklių plėtra
Universiteto bendruomenė turėjo prieigą iš viso prie daugiau kaip 1 153 tūkst. (2016 m. – 787,1 tūkst.) 
dokumentų: beveik 387,2 tūkst. tradicinių ir per 765,8 tūkst. elektroninių. 2017 m. tradicinių dokumentų įsigyta 
per 17,3 tūkst., elektroninių – 765,8 tūkst.

Universitete prenumeruotos 52 duomenų bazės iš 27 užsienio ir Lietuvos tiekėjų. Universiteto bendruomenei 
duomenų bazėse prieinami beveik 766 tūkst. viso teksto dokumentų: 514 tūkst. knygų, 35 tūkst. žurnalų ir
215 tūkst. kitų el. dokumentų.

Universitete išleista 101 pavadinimo leidinių (2016 m. – 115), iš jų spausdinti 97 pavadinimų leidiniai, kurių 
tiražas – 5 833 egzemplioriai.

Institucinė talpykla užregistruota Europos atvirosios prieigos prie mokslinės informacijos infrastruktūroje 
OpenAIRE, informacija apie talpyklą atnaujinta pasauliniuose atvirosios prieigos talpyklų registruose ROAR, 
OpenDOAR.

Vartotojai atliko apie 3,1 mln. (2016 m. – 2 mln.) paieškų bibliotekos rengiamuose kataloguose, Universiteto
el. publikacijų institucinėje talpykloje bei licencijuojamose duomenų bazėse.

Universitete veikia 5 modernios fakultetų bibliotekos ir Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka, kurių atviras 
leidinių fondas padidėjo 5 proc.

• Vaclovo Biržiškos bibliotekoje (K. Donelaičio g. 52, Kaune) sukaupta humanitarinių mokslų krypties 
literatūra, reikalinga studijoms Humanitarinių mokslų, Menų, Katalikų teologijos fakultetuose, užsienio 
kalbų studijų leidiniai (54 tūkst.). 

• Mykolo Romerio bibliotekoje (Jonavos g. 66, Kaune) – 25 tūkst. tradicinių dokumentų, skirtų studijoms 
Socialinių mokslų ir Teisės fakultetuose.

• Vinco Čepinskio bibliotekoje (Vileikos g. 8, Kaune) – 27 tūkst. dokumentų, skirtų Informatikos ir Gamtos 
mokslų fakultetų bendruomenėms.

• Muzikos akademijos bibliotekoje (V. Čepinskio g. 5, Kaune) – 19 tūkst. natų albumų, muzikos garso įrašų, 
knygų ir žurnalų, skirtų muzikos ir muzikos pedagogikos studijoms. 

• Leonido Donskio bibliotekoje (V. Putvinskio g. 23, Kaune) sukauptas tradicinių dokumentų fondas, skirtas 
studijoms Ekonomikos ir vadybos, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetuose (24 tūkst. leidinių). 

• Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje saugomi Prezidento ir lietuvių išeivių dovanoti leidiniai
(30 tūkst. leidinių). 

Žmogiškųjų ir finansinių išteklių valdymas
Universiteto vidutinis darbuotojų etatų skaičius – 899 (palyginus su 2016 m., sumažėjo 52 etatais): 

• 413 akademinio personalo etatų (2016 m. – 433): dėstytojų – 368 etatai (2016 m. – 390), mokslo 
darbuotojų – 45 etatai (2016 m. – 43). Akademinis personalas 2017 m. sudarė 46 proc. vidutinio visų 
darbuotojų etatų skaičiaus.

• Neakademinio personalo etatų skaičius (459), palyginti su 2016 m., sumažėjo 34 etatais (2017 m. 
gruodžio 31 d. Universitete buvo 419 etatų neakademinio personalo). Neakademinis personalas 2017 m. 
sudarė 51 proc. vidutinio visų darbuotojų etatų skaičiaus.

• Administracijos vadovų etatai (27), palyginti su 2016 m., padidėjo 2 etatais. Administracijos vadovų etatai 
2017 m. sudarė 3 proc. vidutinio visų darbuotojų etatų skaičiaus.

Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius – 1 201 (2016 m. – 1 268), per metus sumažėjo 67 darbuotojais.

Mokslo laipsnį turi 79 proc. viso akademinio personalo.

Universiteto pajamas sudarė:

• Valstybės biudžeto asignavimai ir investicijos – 12 099,6 tūkst. Eur (iš jų 350,0 tūkst. Eur valstybės 
investicijos Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo mokomojo korpuso Kaune,
Ž. E. Žilibero g. 4, kapitaliniam remontui), palyginti su 2016 m., sumažėjo 270,8 tūkst. Eur (2,2 proc.). 
Valstybės biudžeto asignavimai 2017 m. sudarė 54,5 proc. Universiteto pajamų.

• Tikslinės lėšos – 4 158,1 tūkst. Eur (941,1 tūkst. Eur, arba 18,5 proc. mažesnės nei 2016 m.). Europos 
Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšų Universitetas gavo 2 635,3 tūkst. Eur, tai sudarė
11,9 proc. visų Universiteto pajamų. Tikslinės lėšos 2017 m. sudarė 18,7 proc. visų Universiteto pajamų.

• Nuosavos lėšos 5963,6 tūkst. Eur, palyginti su 2016 m., sumažėjo 58,4 tūkst. Eur (1,0 proc.). Pagrindiniai 
nuosavų lėšų pajamų šaltiniai – įmokos už nuolatinės ir ištęstinės formos studijas (74,7 proc. visų nuosavų 
lėšų), pajamos už kitas studijas – 7,6 proc., užsakomųjų darbų, ūkinės veiklos ir kitų studijų organizavimo 
paslaugų pajamos – 17,7 proc. Nuosavos lėšos sudarė 26,8 proc. visų Universiteto pajamų.

2017 m. Universiteto pajamos sudarė 22 221,3 tūkst. Eur (palyginti su 2016 m., sumažėjo 1270,3 tūkst. Eur, arba 
5,4 proc.).

Universiteto visos išlaidos sudarė 21 900,8 tūkst. Eur (308,9 tūkst. Eur, arba 1,4 proc., mažesnės nei 2016 m.). 
2017 m. padidėjo darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir garantinio fondo (1,8 proc.), stipendijų (4,4 proc.) 
išlaidos, kitos išlaidos spaudiniams, komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimui (8,3 proc.), kitoms paslaugoms 
(10,5 proc.). Sumažėjo ūkio (3,8 proc.), trumpalaikio turto įsigijimo (78,4 proc.), statybos ir pastatų renovavimo 
(54,4 proc.) išlaidos.

Infrastruktūros kūrimas ir tobulinimas
Naujai įrengtos 3 auditorijos K. Donelaičio g. 52 ir 1 auditorija Jonavos g. 66 pastatuose. Įrengti multimedijos 
projektoriai ir ekranai, pastatyti nauji kompiuteriai.

Universitetas šiais metais pasirašė naują sutarti su Microsoft, tad galėjo integruoti Offic 365 paslaugas į 
Universiteto IT infrastruktūrą ir išplėsti IT paslaugas tiek darbuotojams, tiek studentams.

Įdiegta bendra Universiteto IT naudotojų autentifikavimo sistema, leidžianti naudotojams vienu prisijungimo 
vardu ir slaptažodžiu prisijungti prie visų IT sistemų. Siekiant šio tikslo, įsisavintos ir įdiegtos naujos sistemos 
LDAP, Microsoft AD, Azzure AD, Microsoft Offic 365. Atsisakyta daugelį metų naudotos FirstClass elektroninio 
pašto sistemos, netenkinusios vartotojų poreikių.

Prie centralizuotos spausdinimo sistemos gali prisijungti darbuotojai ir studentai – jiems suteiktos galimybės 
naudotis spausdinimo, kopijavimo, skenavimo paslaugomis.

Infrastruktūros priežiūros skyrius vykdė pastatų remonto, avarinės būklės šalinimo, patalpų remonto ir statinių 
statybos techninės priežiūros ir projektų administravimo darbus.

Parengti investicijų projektai: „Kauno botanikos sodo viešosios paskirties infrastruktūros sukūrimas“ (projektą 
numatoma įgyvendinti rekonstravus pastatus adresu Ž. E. Žilibero g. 5 / Ž. E. Žilibero g. 7, Kaunas) ir „Vytauto 
Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo oranžerijos, Ž. E. Žilibero g. 9, Kaune, rekonstrukcija“.

Pertvarkyta Universiteto pastatų valdymo sistema: panaikintos rūmų valdytojo, bendrabučių valdytojo, 
vyresniojo budėtojo pareigybės, vietoj jų įsteigtos pastatų valdytojo ir patalpų administratoriaus pareigybės, 
pastatų apsaugos paslaugos perkamos iš išorės tiekėjų. 

Rūmuose bei bendrabučiuose sumontuotos, atnaujintos bei išplėstos vaizdo stebėjimo kamerų ir priešgaisrinės 
signalizacijos sistemos, nes pastatų bei turto apsaugos pareigos perduotos profesionaliai apsaugos įmonei. 
Šiuo metu Universiteto pastatuose priešgaisrinė signalizacija visiškai modernizuota ir sumontuotos 226 vaizdo 
stebėjimo kameros. 

Įrengta automobilių numerių atpažinimo sistema ir įdiegta programinė įranga sistemai administruoti dviejose 
aikštelėse V. Putvinskio g. 23, vienoje aikštelėje K. Donelaičio g. 52 ir vienoje aikštelėje V. Čepinskio g. 5.
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Sportas ir sveikatingumas
Sporto centre vykdomi laisvalaikio (fizinis rengimas, krepšinis, tinklinis, futbolas, aerobika, stalo tenisas, 
badmintonas) bei varžybų-reprezentaciniai (krepšinis, tinklinis, futbolas, šokėjų palaikymo grupė, 
individualios sporto šakos) sporto užsiėmimai. Varžybų-reprezentacinėje sporto veikloje sudarytos 6 komandos
(102 sportininkai) ir atskira grupė individualių sporto šakų atstovų (20 sportininkų).

Universiteto studentai dalyvavo daugelyje Lietuvos studentų sporto asociacijos, Lietuvos studentų futbolo 
(LSFL), krepšinio (LSKL), tinklinio (NSTL) lygų organizuotuose atskirų sporto šakų Lietuvos studentų 
čempionatuose, Baltijos šalių SELL žaidynėse (Ryga, Latvija), III Pasaulio tarpuniversitetinėse žaidynėse 
(Barselona, Ispanija), Pasaulio ir Tarptautinėse Draugystės žaidynėse (Eilatas, Izraelis). Vaikinų krepšinio 
komanda papildomai dalyvavo Regioninėje krepšinio lygoje (RKL), bei Kauno krepšinio mėgėjų lygoje (KML) 
atstovaudamą universitetą.

Baltijos šalių universitetų žaidynėse (SELL) VDU studentai iškovojo V vietą tarp Lietuvos universitetų bei 
laimėjo 5 aukso, 3 sidabro ir 2 bronzos medalius.

Lietuvos universitetų atskirų sporto šakų čempionatuose 2017 m. iškovota 14 aukso, 4 sidabro ir 3 bronzos 
medaliai (2016 m. – 29 medaliai: 12 aukso, 8 sidabro, 9 bronzos), bendroje universitetų įskaitoje VDU užėmė 
VI vietą (2016 m. – VII vietą).

XIX Lietuvos studentų krepšinio lygos čempionate (LSKL) VDU krepšininkai tryliktą kartą (trečią kartą iš eilės) 
tapo Lietuvos studentų krepšinio lygos čempionais.

Merginų tinklinio komanda dalyvavo Nacionalinės studentų tinklinio lygos (NSTL) čempionate, kuriame žaidė 
6-ių universitetų merginų tinklinio komandos, suskirstytos į du pogrupius: Vilniaus (3 komandos) ir Kauno
(3 komandos). VDU merginų komanda laimėjo visas varžybas ir iškovojo studentų tinklinio lygos čempionių 
titulą.

Individualių sporto šakų sportininkų grupė atstovavo Universitetui lengvosios atletikos, plaukimo, dziudo, 
sambo, stalo teniso, badmintono, teniso, fechtavimosi, irklavimo ir orientavimosi sporto šakų varžybose.

Studentiškos organizacijos ir kita savanoriška veikla
2017 m. veiklą vykdė 30 Vytauto Didžiojo universiteto organizacijos statusą turinčių studentiškų organizacijų,
t. y. viena daugiau, nei 2016 m. (29). 2017 m. prie šių organizacijų prisijungė VDU kinų kalbos ir kultūros klubas 
„Wu Wei“. Dešimčiai šių organizacijų, jų projektinei veiklai įgyvendinti, 2017 m. konkurso būdu Universitetas  
skyrė 13 260,51 eurų. 2018 m. planuojama peržiūrėti veikiančius ir neveikiančius Universiteto klubus, skatinti jų 
veiklą padidinus kokybinius veiklos rodiklius, pakeisti veiklos finansavimo sąlygas perėjus iš projektų konkurso 
finansavimo pateiktiniu būdu į Universiteto konkurso būdu veikl  užsakomąjį modelį.

Universitete savanorišką veiklą vykdė 129 studentai savanoriai (2016 m. – 106), pasirašę Savanoriškos veiklos 
sutartis.

Savanoriškos veiklos pagrindu tęsiama pirmakursių mentorių programa. 2017 m. mentoriais paskirti
27 asmenys (2016 m. – 26).

Santykių su absolventais palaikymas
Toliau sėkmingai kuruojama „VDU absolventų klubo“ veikla. Visiems VDU absolventams pirmą kartą buvo 
suorganizuotas VDU absolventų krepšinio turnyras, periodiškai pradėtas siųsti naujienlaiškis, suteikti el. pašto 
adresai su trumpiniu vardas.pavardė@alumni.vdu.lt. 

Lapkritį vyko Absolventų dienos renginys „Pasimatymai A ’17“ skirtas susitikimams fakultetuose, pasimatymui 
su dėstytojais, senais studijų bičiuliais, kurso draugais ir Universitetu šiandien, diskusijoms apie valstybę ir 
Universitetą. Renginių pabaigoje vyko šventinis koncertas.

Studentų apgyvendinimas
Universitetui priklauso trys bendrabučiai, kurių 403 kambariuose gali gyventi 877 studentai. Konkursas 
gyvenamajai vietai bendrabutyje gauti vyko tik I kurso studentams, kitų kursų studentams buvo suteikta 
galimybė gyventi bendrabučiuose visą studijų laikotarpį. 90,32 proc. I kurso studentų prašymų buvo patenkinta. 
Kadangi studentų buvo daugiau negu vietų bendrabučiuose, kambariai buvo skiriami atsižvelgiant į socialinę 
padėtį bei deklaruotos gyvenamosios vietos atstumą iki studijų miesto. 

Labiausiai užimtas buvo bendrabutis Nr. 3 (Taikos pr. 123) – 82,36 proc., mažiausiai – bendrabutis Nr. 2 
(Vytauto pr. 71) – 74,53 proc., o bendrabučio Nr. 1 (Taikos pr. 119) – 80,21 proc. Bendras vidutinis bendrabučių 
užimtumas per metus – 79,03 proc.

Tolesnis veiklų plėtojimas
• Tobulinti bibliotekos darbuotojų informacines kompetencijas, ugdyti visų Universiteto bendruomenės 

narių informacinio raštingumo gebėjimus, užtikrinančius sėkmingą mokymąsi, mokslinę veiklą bei 
profesinę lyderystę žinių visuomenės kontekste. 

• Užtikrinti aktyvų dalyvavimą projektinėje veikloje, pasirengti sėkmingai įgyvendinti ES SF projektus 
naujuoju finansavimo periodu

• Tęsti dokumentų valdymo sistemos diegimo darbus, plėtoti IP telefonijos, bevielio interneto prieigų 
įrengimo darbus. 

• Optimizuoti Universiteto išlaidas, diversifikuoti pajamų struktūrą siekiant pritraukti daugiau rėmėjų lėšų, 
verslo ir viešojo sektoriaus užsakomųjų darbų.

• Plėtoti infrastruktūros vystymo procesus, į Universitetą investuoti nekilnojamąjį turtą, Universiteto 
valdomą patikėjimo teise.

• Plėsti Botanikos sodo augalų kolekcijas, kurti naujas ekspozicijas, tobulinti parko infrastruktūrą.

• Plėsti laisvalaikiui skirtų sporto užsiėmimų pasiūlą. Palaikyti esamas varžybų-reprezentacines sporto 
veiklas, siekiant aukštesnių sportinių rezultatų šiuo metu vykdomose sporto šakose (vaikinų krepšiniui, 
vaikinų futbolui, merginų tinkliniui, individualiose  sporto šakose).

• Peržiūrėti Universiteto studentų klubų veiklas, kelti kokybinius veiklos rodiklius, pakeisti veiklos 
finansavimo sąlygas pereinant iš projektų konkurso finansavimo pateiktiniu būdu į universiteto konkurso 
būdu veiklų užsakomąjį modelį.

• Užtikrinti ilgalaikes savanorių veiklas, didinti savanoriškos veiklos valandų skaičių. 
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Ekonomikos ir
vadybos fakultetas

Studentai

Priėmimas 2017 m.

Studijų programos

Absolventai Akademinis personalas (etatai)

Publikacijų skaičius

Projektų skaičius

Vizituojantys dėstytojai

Akademinis personalas, 
turintis mokslo laipsnį (%)

Bakalauro

Ekonomika (Kaune ir Vilniuje)

Europos ekonomika ir �nansai 
(Kaune ir Vilniuje)

Marketingo vadyba

Verslo administravimas

Verslo �nansai

Magistrantūros

Finansai

Marketingas ir pardavimai

Marketingas ir tarptautinė 
komercija

Reklamos vadyba

Sporto verslo vadyba

Strateginis organizacijų 
valdymas

Tarptautinė ekonomika

Tarptautinė verslo vadybos 
programa vadovams

Verslas ir entreprenerystė

Doktorantūros

Ekonomika

Vadyba

Dekanė

doc. Rita Bendaravičienė

Adresas:

S. Daukanto g. 28, 44246 Kaunas

977
studentai

313
studentų

109
ba

200
ma

4
dokt.

614
ba

339
ma

6518
iš viso

296
2017 m.

24
dokt.

45
klausytojai

199
gretutinėse

156
užsienio
studentai

36

95

5

7

89
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2017 m.
svarbiausi įvykiai
• 2017 m. lapkritį Fakultetas buvo įvertintas prestižiniu „Eduniversal“ apdovanojimu. Šiame reitinge iš viso 

dalyvauja 1 000 verslo universitetų ir mokyklų iš 154 pasaulio šalių. Ekonomikos ir vadybos fakultetas
2017 m. antrą kartą iš eilės įvertintas itin aukštu 3-jų Palmių šakelių reitingu (angl. Excellent Business 
School with reinforcing international influenc ).

• „Eduniversal“ kiekvienais metais įvertina 4 000 geriausių magistrantūros studijų programų. Šiais metais į 
reitingą pateko keturios EVF magistrantūros programos – Finansai, Marketingas ir tarptautinė komercija, 
Strateginis organizacijų valdymas ir Tarptautinė ekonomika. Magistrantūros studijų reitingavimas 
geriausių 20-tuke yra svarbus pasiekimas, labai teigiamai vertinamas tarptautiniu lygmeniu.

• Didžiausiame tarptautiniame universitetų reitinge „U-Multirank“ 2017 m. EVF buvo įvertintas ekonomikos 
ir verslo srityse. Geriausius įvertinimus fakultetas gavo Ekonomikos kategorijoje, kurioje įvertinta 
bakalauro ir magistro studijas numatytu laiku baigusių studentų proporcija bei doktorantūros studijų 
produktyvumas. Taip pat aukščiausi įvertinimai skirti bakalauro studijų programai Europos ekonomika ir 
finansa , dėstomai anglų kalba, ir magistrantūros studijų tarptautiškumui. Geriausius įvertinimus Verslo 
kategorijoje EVF gavo už bakalauro ir magistro studijas numatytu laiku baigusių studentų proporciją ir 
magistratūros studijų tarptautiškumą.

• 2017 m. pradėtas priėmimas į magistro studijų programą Sports Business MBA by EB Institute. Tai 
vienintelė Europoje tarptautinė studijų programa, vykdoma kartu su Eurolyga – organizacija iš visų 
žemyno universitetų pasirinko Vytauto Didžiojo universitetą.

• Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga „Geriausios 2016 m. disertacijos“ konkurso laureate išrinko EVF 
absolventę Eveliną Gulbovaitę, kuriai LR prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė laureato diplomą. Darbo 
vadovė doc. dr. Jolita Vveinhardt.

• Lietuvos mokslo taryba 2017 m. suteikė stipendijas dviem EVF doktorantams – Edgarui Abromavičiui ir 
Viktorijai Grigaliūnaitei.

• EVF studentės Giedrės Petrošiūtės mokslinis darbas „An Assessment of Factors Influencing Corporate 
Governance Disclosure among Baltic and Scandinavian Listed Companies“ buvo įvertintas, kaip geriausias 
2016 m. Baltijos rinkos mokslinis darbas. Darbo vadovė doc. dr. Renata Legenzova.

• Fakulteto dėstytoja prof. dr. Lina Pilelienė ir doktorantė Viktorija Grigaliunaitė dalyvavo tarptautinėje 
mokslinėje konferencijoje „Decision making for small and medium-sized enterprises“, kurioje jų darbas 
„Elements of online advertising influencing consumer behavior: theorical insights“ gavo aukščiausią 
įvertinimą.

• 2017 m. Ekonomikos ir vadybos fakultetas tapo tarptautinės vadybos plėtros asociacijos CEEMAN 
nariu. Šios asociacijos tikslas – gerinti vadybos ir pokyčių valdymo kokybę plėtojant mokslinius tyrimus, 
konsultacinę ir informacinę veiklą ir bendradarbiavimą tarp asociacijos narių.

• Fakultetas vykdo tris dvigubo diplomo studijų programas: su Leveno katalikiškojo universiteto vadybos 
mokykla ir Trento universitetu. Jau šešti metai iš eilės VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentai 
dalyvauja atrankoje dėl studijų pagal dvigubą diplomą. Šiais metais 5 studentai buvo atrinkti vykti į 
užsienio universitetus.
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Gamtos mokslų
fakultetas

Studentai

Priėmimas 2017 m.

Studijų programos

Absolventai Akademinis personalas (etatai)

Publikacijų skaičius

Projektų skaičius

Vizituojantys dėstytojai

Akademinis personalas, 
turintis mokslo laipsnį (%)

Bakalauro

Aplinkotyra ir ekologija

Biochemija

Biologija

Biotechnologija

Energijos technologijos

Neurotechnologijos

Magistrantūros

Aplinkosaugos 
organizavimas

Biocheminė analizė

Energija ir aplinka 

Molekulinė biologija ir 
biotechnologija

Taikomoji biotechnologija

Doktorantūros

Biochemija 

Biologija 

Bio�zika 

Ekologija ir aplinkotyra

Dekanas

doc. Saulius Mickevičius

Adresas:

Vileikos g. 8, 44404 Kaunas

617
studentų

195
studentai

86
ba

99
ma

10
dokt.

406
ba

168
ma

2526
iš viso

193
2017 m.

43
dokt.

23
klausytojai

14
gretutinėse

110
užsienio
studentai

57

101

31

19

94
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2017 m.
svarbiausi įvykiai
• 2017 m. vasario 28 d. pasirašyta sutartis su Donecko V. Stuso nacionalinio universitetu (DNU) (Ukrainos 

Respublika) dėl bendrų dvigubo diplomo studijų vykdymo: Biologijos ir Ekologijos bakalauro, Molekulinės 
biologijos ir biotechnologijos ir Aplinkosaugos organizavimo magistro studijų programų.

• Gamtos mokslų fakultetas laimėjo 2 podoktorantūros stažuotes: „Candida genties mielių atsparumo 
priešgrybeliniams junginiams įveikimo būdų paieška“ (vadovas prof. Rimantas Daugelavičius) ir 
„Miniatiūrizuotų bioreaktorių kūrimas, vystymas ir pritaikymas autonominėje įrangoje“ (vadovas
prof. Mihkel Kaljurand).

• Laimėtas MTEP projektas „Bioaktyvių medžiagų pernaša į ląsteles ir audinius taikant elektroporaciją ir 
sonoporaciją tikslinei ir sisteminei navikų terapijai“ (vadovas prof. Saulius Šatkauskas).

• MITA projekte „INOprogresas“ projektą laimėjo GMF absolvento Eriko Treskovskio sukurta įmonė 
„Probiomas“, pasitelkianti moderniausius biotechnologijų metodus ir gaminanti šalyje mažai matytą 
produktą – sausą medų. Technologines inovacijos įgyvendintos VDU Gamtos mokslų fakulteto 
laboratorijoje. 

• Dešimt fakulteto studentų gavo ES finansavimą projektams „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą 
ugdymas“, poveiklė „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu“ Nr. 09.3.3-LMT-712-03.

• Fakulteto doktorantės Giedrės Paužaitės straipsnis „Pre-sowing seed treatment with cold plasma and 
electromagnetic field increases secondary metabolite content in purple coneflower (Echinacea purpurea) 
leaves“, pristatytas mokslo naujienų tinklapyje „Advanced Science News“, sulaukė tarptautinio dėmesio. 

• Gautas projekto „Panaudotų medinių pabėgių nukenksminimo biologiniais metodais technologijos 
kūrimas (REMTECH)“ (2017-2021) finansavimas. Projekto vadovas p of. Audrius Maruška.

• Lietuvos mokslo tarybos skyrė finansavimą projektui „Candida genties mielių atsparumo priešgrybeliniams 
junginiams įveikimo būdų paieška“ (2017–2019). Vadovas prof. Rimantas Daugelavičius.

• Gautas Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo projektas „Ksilozės pernašos konstravimas 
termotolerantinėse mielėse Ogataea polymorpha alkoholinės fermentacijos pagerinimui“ (2018–2019). 
Vadovas prof. Rimantas Daugelavičius.

• Lietuvos mokslo taryba skyrė finansavimą projektui „Darnaus judumo, fizinio aktyvumo ir aplinkos 
veiksnių poveikis miesto gyventojų sveikata“ (2017–2020). Projekto vadovas doc. dr. Audrius Dėdelė.

• Laimėtas MITA „Inovacinių čekių“ programos projektas „Panax notoginseng ženšenio rūšies DNR žymenų 
suradimas ir įvertinimas palyginant su Panax ginseng rūšimi“.  Užsakovas UAB „Frazija“.

• Laimėtas MITA finansuojamas technologinės plėtros projektas „Portabilios paviršiaus įtempimo įrangos 
vystymas ir prototipo demonstravimas“. VDU dalies projekto vadovas prof. Audrius Maruška.

• Gegužės 18–20 d. vyko tarptautinė biomedicinos mokslų konferencija „Smart Bio“. Konferencijos 
koordinatorius prof. Saulius Mickevičius.

• Spalio 19–20 d. vyko 9-oji tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija „Gyvasis gamtos ženklas“
(The Vital Nature Sign). Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkas prof. Audrius Maruška. 

• Gegužės 22–23 d. vyko Biologijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras su prof. Timothy Wood 
„Gėlavandenių samangyvių paieška, jų rūšinės įvairovės ir paplitimo tyrimai“.

• Magistro studijų Taikomosios biotechnologijos programos antro kurso studentei Ievai Čepaitei įteikta 
„Thermo Fisher Scientific“ vardinė stipendija
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Humanitarinių
mokslų fakultetas

Studentai

Priėmimas 2017 m.

Studijų programos

Absolventai Akademinis personalas (etatai)

Publikacijų skaičius

Projektų skaičius

Vizituojantys dėstytojai

Akademinis personalas, 
turintis mokslo laipsnį (%)

Bakalauro

Anglų �lologija

Anglų ir vokiečių �lologija

Baltijos regiono kultūros

Etnologija

Frankofonijos šalių kalba ir kultūra

Istorija

Italistika ir romanų kalbos

Lietuvių �lologija ir leidyba

Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos

Skandinavijos šalių kultūros ir 
kalbos

Vokiečių kalba ir komunikacija

Magistrantūros

Literatūra ir spauda

Lyginamosios kultūrų studijos

Modernioji lingvistika

Rytų Azijos regiono studijos

Sociolingvistika ir daugiakalbystė

Taikomoji anglų kalbotyra

Taikomoji lietuvių kalbotyra

Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos 
istorijos studijos

Vokiečių verslo kalba ir 
komunikacija

Doktorantūros

Filoso�ja

Filologija

Istorija

Etnologija

Dekanė

doc. Rūta Eidukevičienė

Adresas:

V. Putvinskio g. 23, 44243 Kaunas

991
studentas

323
studentai

227
ba

91
ma

5
dokt.

808
ba

145
ma

5993
iš viso

246
2017 m.

38
dokt.

40
klausytojų

56
gretutinėse

219
užsienio
studentai

57

113

14

54

81
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2017 m.
svarbiausi įvykiai
• Fakulteto bendruomenės nariai apdovanoti garbingomis premijomis: dr. Moreno Bondai Italijos 

Respublikos Prezidentas Sergio Mattarella skyrė Italijos Žvaigždės ordino kavalieriaus titulą; prof. 
Viktorija Skrupskelytė apdovanota Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medaliu „Tarnaukite Lietuvai“, o prof. 
Egidijus Aleksandravičius – Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos 
įsteigta Juozo Tumo-Vaižganto premija. Prof. Daliai Kuizinienei įteikta Lietuvių rašytojų draugijos (JAV) 
premija. 

• Studentai apdovanoti išeivijos lietuvių vardinėmis ir kitomis stipendijomis: Broniaus Bieliuko stipendija 
skirta Šarūnui Volungevičiui ir Marijai Navickaitei; Vandos Daugirdaitės-Sruogienės stipendija skirta 
Martynui Butkui; Liūto ir Francoise Mockūnų stipendija skirta doktorantui Egidijui Balandžiui; Viktoro 
Kuprevičiaus stipendija skirta absolventei Gabijai Jablonskytei-Šaulienei. Literatūros ir spaudos programos 
magistrantei Austėjai Baltrušaitytei įteikta prof. Broniaus Vaškelio stipendija.

• Pradėtas įgyvendinti ES struktūrinių fondų projektas „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir 
studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“. 

• Skatinant tarptautinius akademinius lituanistinės veiklos procesus, fakultete vyko vasaros mokyklos, 
formalios studijos ir praktikos, o metų pabaigoje 28 pirmiesiems VDU Lituanistikos mokyklos absolventams 
iš Gruzijos, Japonijos, Rusijos, Čekijos ir Latvijos įteikti studijų baigimo pažymėjimai.

• Azijos studijų centras kovo 12 d. kartu su partneriais įsteigė japonistiką propaguojantį centrą Global Japan 
Offi  (GJO), pirmąjį Šiaurės Rytų Europoje ir Baltijos šalių regione. Centro veiklas koordinuoja naujasis 
VDU partneris – Tokijo Užsienio studijų universitetas.

• Frankofonijos šalių universitetinis centras, bendradarbiaudamas su Prancūzijos ir kitų frankofoniškų šalių 
ambasadomis, pakvietė Universiteto bendruomenę ir miestiečius į daugybę akademinių bei kultūrinių 
frankofonijos mėnesio renginių. „Frankofonijos konferencijoje 2017“ pranešimą skaitė pasaulinio garso 
prancūzų eseistas, rašytojas, vizituojantis Jeilio universiteto profesorius Pascalis Bruckneris. 

• Rugsėjo 14–16 d. VDU vyko 4-asis Lietuvos istorikų suvažiavimas „Vasario 16-osios Lietuva: pirmtakai ir 
paveldėtojai“.

• Fakultetas toliau sėkmingai plėtojo ryšius su socialiniais partneriais, ypač su užsienio šalių ambasadomis, 
Lietuvos pedagogų asociacijomis, leidyklomis, verslo įmonėmis. Fakultete viešėjo ir paskaitas skaitė 
Prancūzijos, Kanados, Airijos, Suomijos, Jungtinės Karalystės, Japonijos ir kitų šalių ambasadoriai.

• 2017 m. fakultete vyko vieši renginiai, parodos: VDU Skandinavijos ir italų kalbos dienos, VDU Azijos 
savaitė, paroda „Šekspyriškoji Europos idėja”, Sugiharos savaitės renginiai, Kaimynų šventė Putvinskio 
gatvėje, Respublikinis moksleivių skaitovų konkursas, programa „Piliakalnio papėdėje. Istorijos dabartis“, 
5-oji VDU Kauno istorijos olimpiada.

• Spalio 7 d. surengta tarptautinė Kanados studijų konferencija „Celebrate Canada, celebrate Montreal“.
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Informatikos
fakultetas

Studentai

Priėmimas 2017 m.

Studijų programos

Absolventai Akademinis personalas (etatai)

Publikacijų skaičius

Projektų skaičius

Vizituojantys dėstytojai

Akademinis personalas, 
turintis mokslo laipsnį (%)

Bakalauro

Informatikos sistemos

Matematika ir jos taikymas

Multimedijos ir interneto 
technologijos

Magistrantūros

Taikomoji informatika

Taikomoji matematika

Doktorantūros

Informatika

Dekanė

prof. Daiva Vitkutė-Adžgauskienė

Adresas:

Vileikos g. 8, 44404 Kaunas

355
studentai

95
studentai

74
ba

20
ma

1
dokt.

304
ba

42
ma

2097
iš viso

72
2017 m.

9
dokt.

6
klausytojai

18
gretutinėse

57
užsienio
studentai

29

38

10

12

66
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2017 m.
svarbiausi įvykiai
• Matematikos ir jos taikymo bakalauro ir Taikomosios matematikos magistro studijų programoms 

suteikta 6 metų akreditacija. Nuo šiol visos Informatikos fakulteto vykdomos programos yra akredituotos 
maksimaliam 6 metų terminui. 

• Fakulteto tyrėjai dalyvavo Kaune vykusiame didžiausiame modernių technologijų ir verslumo renginyje 
Baltijos regione #SWITCH! Stende buvo pristatyti multimedijos technologijų, robotikos ir sistemų valdymo 
sprendimai bei inovacijos.

• Lapkričio 9 d. įvyko 9-asis renginys, praktiniai seminarai „Alumni – studentams“, kurio metu savo patirtimi 
dalijosi fakulteto absolventai. Šių metų renginio akcentas – vaizdo tiltas su Niujorku ir fakulteto absolvento, 
Google Cloud Practice kompanijos viceprezidento Dariaus Kemeklio nuotolinė paskaita „Google Cloud 
Platform for Enterprise and Startups“.

• Suderinta bendradarbiavimo sutartis rengiant dvigubo laipsnio informatikos bakalauro studijų programą 
su Indijos Rajagiri inžinerijos ir technologijos universitetu (Rajagiri School of Engineering and Technology).

• Fakulteto profesorius Tomas Krilavičius prisijungė prie NATO STO IST-141 „Visual Exploratory analytics“ 
darbo grupės, kurios tikslas – duomenų analitikos ir žinių gavybos metodų taikymas laiku priimant 
sprendimus. 

• Gegužės 30–31 d. Matematikos ir statistikos katedra kartu su Europos saugumo, patikimumo ir duomenų 
asociacija (ESReDA) ir Lietuvos energetikos institutu organizavo tarptautinį 52-ąjį ESReDA seminarą, kurio 
tema – ypatingos svarbos infrastruktūros (YSI) objektai „52nd ESReDA Seminar on Critical Infrastructures: 
Enhancing Preparedness & Resilience for the security of citizens and services supply continuity“.

• Fakulteto komanda dalyvavo mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ renginiuose: Fakulteto erdvėse 
demonstravo virtualios realybės sprendimus, kompiuterio valdymą gestais ir mintimis, robotikos taikymus.

• Rugsėjį Fakulteto tyrėjai organizavo „Tyrėjų nakties“ mokslo populiarinimo renginius Kauno visuomenei – 
skaitė paskaitas, demonstravo multimedijos technologijų, kalbos technologijų, neuromokslų eksperimentus. 
Renginio organizatorius prof. Tomas Krilavičius.

• Kartu su „Robotikos akademija“ organizuotas „First Lego League“ Kauno regiono atrankos turnyras, į kurį 
susirinko 150 dalyvių. Taip pat kartu su „Robotikos akademija“ Fakultetas dalyvavo „Robotiados“ renginyje 
Vilniuje. Renginys sulaukė 10 000 dalyvių ir lankytojų.
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Priėmimas 2017 m.

Studijų programos

Absolventai Akademinis personalas (etatai)

Publikacijų skaičius

Akademinis personalas, 
turintis mokslo laipsnį (%)

Bakalauro

Katalikų teologija

Religijos pedagogika

Magistrantūros

Pastoracinė teologija

Religinis švietimas

Doktorantūros

Teologija

Dekanas

doc. Benas Ulevičius

Adresas:

Gimnazijos g. 7, 44260 Kaunas

129
studentai

49
studentai

18
ba

30
ma

1
dokt.

88
ba

36
ma

1783
iš viso

39
2017 m.

5
dokt.

26
klausytojai

2
gretutinėse

1
užsienio

studentas

12

19

100

Vizituojantys dėstytojai 3
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2017 m.
svarbiausi įvykiai
• Bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Fakultetas suorganizavo jau 

7-ąjį respublikinį moksleivių kūrybinių-mokslinių darbų konkursą „Laisvės kontūrai“. Konkurse dalyvavo 
apie 100 moksleivių. 

• 10 fakulteto dėstytojų priklauso tarptautinei Europos katalikų teologų draugijai. Fakulteto dėstytojai yra 
JAV, Škotijos, Belgijos, Lenkijos, Vokietijos ir kitų užsienio mokslo leidinių redakcinių kolegijų nariai, 
dalyvauja dešimtyse Lietuvos ir užsienio organizacijų kaip ekspertai, patarėjai ir nariai. 

• Fakultete viešas paskaitas skaitė ir seminarus vedė reikšmingi svečiai iš užsienio universitetų ir 
organizacijų: nuolatinio diakonato programų vadovas ir Tarptautinio diakonų centro tarybos narys Erikas 
Thouet (Vokietija), pedagogas metodininkas Benjaminas Ruchas (Šveicarija), istorijos šaltinių vertėja ir 
knygų redaktorė bei leidėja dr. Jūratė Micevičiūtė (Ispanija) ir kt. 

• Fakulteto studentai ir dėstytojai savanoriavo daugiau nei dešimtyje bažnytinių ir visuomeninių institucijų: 
Apuolės globos namuose, „Caritas“ įstaigoje, „Arkos“ bendruomenėje, emocinės paramos telefono ir 
interneto tarnyboje „Jaunimo linija“, pilietiškai aktyvaus jaunimo organizacijoje „Baltai juoda“, Marijos 
radijuje, Šeimos centre, Pravieniškių pataisos namuose, Kauno tardymo izoliatoriuje, Nepilnamečių 
pataisos namuose, Kauno arkivyskupijos jaunimo centre, Jono Pauliaus II piligrimų centre, Tiberiados 
bendruomenėje ir kt. 
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Priėmimas 2017 m.
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Absolventai Akademinis personalas (etatai)
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Vizituojantys dėstytojai

Akademinis personalas, 
turintis mokslo laipsnį (%)

Bakalauro

Kūrybinės industrijos

Mados dizainas

Menų istorija, kritika ir 
medijos

Muzikos produkcija

Naujųjų medijų menas

Vaidyba

Magistrantūros

Kultūros paveldas ir 
turizmas

Kūrybinės industrijos

Meno kuratorystė 

Teatrologija ir scenos menų 
vadyba

Doktorantūros

Menotyra

Dekanė

prof. Jurgita Staniškytė

Adresas:

Muitinės g. 7, 44280 Kaunas

608
studentai

119
studentų

86
ba

32
ma

1
dokt.

533
ba

65
ma

1520
iš viso

137
2017 m.

10
dokt.

12
klausytojai

37
gretutinėse

15
užsienio
studentai

28

33

2

12

75
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2017 m.
svarbiausi įvykiai
• Menų fakulteto profesorei Rasutei Žukienei paskirta Kauno mokslo premija.

• Menų fakulteto lektorei dr. Daivai Citvarienei paskirta Kauno kultūros premija už novatoriškų kultūrinių 
idėjų įgyvendinimą Kaune.

• Dr. Daiva Citvarienė, doc. dr. Jūratė Tutlytė, dr. Viltė Migonytė-Petrulienė ir dokt. Neringa Stoškutė kartu 
su visa kūrybine komanda laimėjo „Kaunas Europos kultūros sostinė 2022“ titulą.

• „Auksinių scenos kryžių“ apdovanojimams nominuoti Menų fakulteto dėstytojai: aktorius Liubomiras 
Laucevičius, šokėjas ir choreografas Marius Pinigis. „Fortūnos“ apdovanojimus pelnė dėstytojai: aktorius 
Liubomiras Laucevičius, šokėjas ir choreografas Marius Pinigis, režisierius Agnius Jankevičius. „Fortūnos“ 
diplomą pelnė dėstytojos aktorė Goda Piktytė, choreografė Lina Puodžiukaitė-Lanauskienė, Vaidybos
studijų programos studentas Džiugas Kunsmanas.

• Docentė Jūratė Tutlytė išrinkta į Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisiją; doc. dr. Ina 
Pukelytė ir dr. Ingrida Veliūtė išrinktos į Lietuvos kultūros tarybą.

• Žurnalo „Reitingai“ paskelbtame 2018 m. universitetų studijų krypčių reitinge VDU Menų fakulteto 
menotyros bakalauro studijos (programa Menų istorija, kritika ir medijos) užėmė pirmą vietą iš visų šios 
krypties studijas vykdančių Lietuvos aukštųjų mokyklų. Menų fakulteto Menotyros ir Paveldo studijų 
krypčių magistrantūros programos bei Komunikacijos, Dizaino ir Medijų meno krypčių bakalauro studijos 
šiame reitinge užėmė antrą vietą. 

• Pirmą kartą Lietuvoje laimėtas HSM srities Europos komisijos pagal Europos tyrimų ir inovacijų programą 
„Horizon 2020“ remiamas projektas „Innocult“, skirtas Kūrybinių ir kultūrinių inovacijų kompetencijos 
centrui įkurti. Projektą koordinuoja VDU.

• 6 studentams įteiktos vardinės stipendijos: profesoriaus Broniaus Vaškelio stipendijos – magistrantei  
Giedrei Ravaitytei ir bakalaurantei Viktorijai Vaičiūnaitei;  Viktoro Kuprevičiaus stipendija – magistrantei 
Gabijai Jablonskytei-Šaulienei; VDU vardo garbės stipendijos bakalaurantams – Evai Misiūnaitei, Valerijui 
Kazlauskui, magistrantei Elvinai Baužaitei. Menotyros studijų programos doktorantė Gintarė Narauskaitė 
laimėjo VDU aktyviausių doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkursą.

• Menų fakulteto docentė Ina Pukelytė su fakulteto studentais ir absolventais sukūrė tarptautinį renginį – 
Žaliakalnio turgaus teatro festivalį ir spektaklį „Shalom, Bellissima!“

• Menų fakulteto docentas Rimantas Plungė galerijoje „Greta“ (Zagrebe) kartu su italų menininku Davide 
Skerlj ir Kroatijos menininku Josipu Zanki atidarė parodą „Urlo Žemė“ („Land of Ulro“).

• Menų istorijos, kritikos ir medijų studijų programos ketvirtakursis Rokas Sutkaitis su kolega Juliumi 
Seniūnu tapo tarptautinio „Kaunas 2022“ logotipo ir vizualinio identiteto konkurso nugalėtojais. 

• Vaidybos studijų programos absolventas Marijus Mažūnas nominuotas geriausio metų Lietuvos kino 
aktoriaus apdovanojimui festivalyje „Kino pavasaris“. 

• Mados dizaino studijų programos studentės Mildos Grikšaitės-Jankuvienės kolekcijos pateko į  tarptautinio 
jaunųjų dizainerių konkurso „Injekcija“ finalą ir į tarptautinio konkurso „Frankfurt Style Award“ finalą.
Mados dizaino studijų programos studentės Ramintos Razgutės kolekcija pateko į tarptautinio meno ir 
mados festivalio „VIRUS“ finalą

• Pirmą kartą vyko plačiajai visuomenei skirtas renginys „VDU kultūros dienos“, kurių metu Fakulteto 
inicijuotose diskusijose, susitikimuose su menininkais, paskaitose, kūrybinėse dirbtuvėse, kino filmų
peržiūrose, gyvo garso koncerte, parodose, teatro bei šokio spektakliuose apsilankė daugiau nei
700 lankytojų. 
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Priėmimas 2017 m.

Studijų programos
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Koncertų skaičius

Vizituojantys dėstytojai

Akademinis personalas, 
turintis mokslo laipsnį (%)

Bakalauro

Atlikimo menas

Muzikos pedagogika

Magistrantūros

Atlikimo menas

Dekanas

doc. Saulius Gerulis

Adresas:

V. Čepinskio g. 5, 46257 Kaunas

223
studentai

79
studentai

181
ba

42
ma

404
iš viso

63
2017 m.

11
klausytojai

7
gretutinėse

12
užsienio
studentai

40

470

36

84

55
ba

24
ma
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2017 m.
svarbiausi įvykiai
• Dėstytoja Eglė Šidlauskaitė apdovanota Auksiniu scenos kryžiumi, docentas Justinas Krėpšta – aukščiausiu 

Kultūros ministerijos apdovanojimu – aukso garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“.

• Dainavimo katedros dėstytojai, studentai ir alumnai kartu su Zalcburgo (Austrija) Mocarteumo profesoriais 
ir Londono (Didžioji Britanija) režisieriumi Michaelu Woodwoodu stato W. A. Mozarto operą „Le nozze di 
Figaro“ („Figaro vedybos“).

• Tarptautinės Operos studijos vadovės profesorė Sabina Martinaitytė ir profesorė Audronė Eitmanavičiūtė 
kartu su Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos studentais stato M. Petrausko operą „Eglė – Žalčių karalienė“ ir S. 
Moniuszko operą „Nowy Don Kiszot“ („Naujasis Don Kichotas“).

• Dainavimo katedros dėstytojai ir studentai sėkmingai vaidina Kauno valstybinio muzikinio teatro 
premjeriniuose spektakliuose. Miuziklo „Adamsų šeimynėlė“ pastatymo muzikinis vadovas prof. Julius 
Geniušas, pagrindinius vaidmenis atlieka lekt. Gediminas Maciulevičius, lekt. Andrius Apšega, studentai: 
Marija Arutiunova, Iveta Kaklauskaitė, Jurgis Jarašius, Vygantas Bemovas. I. Kalmano operetės „Misteris X“
dirigentas doc. Jonas Janulevičius, pagrindinius vaidmenis atlieka lekt. Andrius Apšega, lekt. Raminta 
Vaicekauskaitė, lekt. Gediminas Maciulevičius, studentai: Vygantas Bemovas, Rapolas Baranauskas, 
Marija Arutiunova, Monika Pleškytė.

• Dainavimo ir Instrumentinės muzikos katedrų studentai tarptautinio projekto „Baltijos akademija“ 
(vadovas profesorius Gintautas Želvys) koncertiniame ture kartu su Sankt Peterburgo Rimskio Korsakovo 
muzikos akademijos studentais Lietuvoje, Latvijoje ir Rusijoje atliko S. Rachmaninovo operą „Alekas“ 
(pagrindinius vaidmenis atliko lektorius Andrius Apšega ir studentė Daura Buivydė).

• Pirmą kartą Lietuvoje per vieną vakarą buvo atlikti visi S. Rachmaninovo etiudai-paveikslai op. 33 ir
op. 39. Koncertavo Fortepijono katedros docento Donaldo Račio studentai. Koncertai vyko Kauno 
valstybinės filharmonijos Didžiojoje salėje, Vilniaus koncertų salėje „Organum“, Čenstahova miesto 
galerijoje (Lenkija). 

• Akordeono studentei Agnei Daučianskaitei paskirta Prezidento Antano Smetonos vardo stipendija.

• LR Prezidentė už tarptautinių konkursų laureatų parengimą apdovanojo profesorių Raimondą Butvilą, 
lektorę Anolitą Tumosaitę, docentą Donaldą Račį.

• Londono karališkajame operos teatre („Covent Garden“) sėkmingai vaidmenis kuria Muzikos akademijos 
magistrantas Kostas Smoriginas (Eskamiljo vaidmuo G. Bizet miuzikle „Karmen“ (rež. Barrie Kosky), 
Heraldo vaidmuo R. Wagnerio operoje „Lohengrino“ (rež. Davidas Alenas). 

• Docentas Raimundas Petrokas režisavo muzikinę dramą „Legenda apie Pilėnus“.

• Dalios Ibelhauptaitės režisuotoje C. Saint-Saenso operoje „Samsonas ir Dalila“ pagrindinį vaidmenį atliko 
Dainavimo katedros studentas Kostas Smoriginas.

• Muzikos akademijos studentai dalyvavo ir laimėjo tarptautiniuose muzikiniuose konkursuose: Grand
prix – Monika Pleškytė, I vietą – Daura Buivydė, Gabrielė Skromanaitė („Persliny Mistectv“, Ukraina),
III premiją – Gabrielė Skromanaitė, Agnė Čepaitytė („Sonorum“, Lietuva), III premiją – Monika Pleškytė 
(M. Schneider-Trnavsky, Slovakija), Grand Prix – Gabrielė Kuzmickaitė , I premiją –  Daura Buivydė, 
Gabrielė Skromanaitė („XXI amžiaus menas“, Suomija), I premiją – Dagna Kondrotavičiūtė, III premiją –
Agnė Čepaitytė („Kauno talentai“), I vietą – Viktorija Nociūtė, Tautyvdas Jurkša („The international 
accordeon days in Prague 2017“, Čekija), I vietą – Živilė Kudirkaitė („Valsesia musica international 
competition“, Italija).

• Profesorius Kazys Stonkus išrinktas Pasaulio akordeonistų konfederacijos viceprezidentu, docentas Justas 
Dvarionas perrinktas EMCY Europos jaunimo muzikinių konkursų asociacijos viceprezidentu.
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Politikos mokslų ir
diplomatijos fakultetas

Studentai

Priėmimas 2017 m.

Studijų programos

Absolventai Akademinis personalas (etatai)

Publikacijų skaičius

Projektų skaičius

Vizituojantys dėstytojai

Akademinis personalas, 
turintis mokslo laipsnį (%)

Bakalauro

Filoso�ja ir politinė kritika

Filoso�ja

Pasaulio politika ir 
ekonomika

Politikos mokslai

Tarptautinės politikos ir 
vystymo studijos

Viešasis administravimas

Viešoji komunikacija

Magistrantūros

Diplomatija ir tarptautiniai santykiai

Diplomatija (Vilniuje)

Europos Sąjungos viešoji politika ir 
administravimas

Integruota komunikacija

Praktinė �loso�ja 

Rytų Europos studijos ir tyrimai

Skandinavijos ir Baltijos šalių studijos

Socialinė ir politinė kritika

Šiuolaikinė Europos politika

Valstybės institucijų administravimas

Žurnalistika ir medijų industrijos

Doktorantūros

Politikos mokslai

Dekanas

prof. Šarūnas Liekis

Adresas:

V. Putvinskio g. 23, 44243 Kaunas

1095
studentai

216
studentų

117
ba

94
ma

5
dokt.

790
ba

283
ma

4752
iš viso

380
2017 m.

22
dokt.

30
klausytojai

75
gretutinėse

317
užsienio
studentai

46

66

13

17

84
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2017 m.
svarbiausi įvykiai
• Tarptautinė leidykla „Routledge“ išleido fakulteto dėstytojo Igno Kalpoko knygą „Creativity and Limitation 

in Political Communities: Spinoza, Schmitt and Ordering“ („Kūrybiškumas ir ribojimas politinėse 
bendruomenėse: Spinoza, Schmittas ir tvarkos steigimas“). 

• Nyderlandų leidykla „Brill“ išleido knygą „Islamic Leadership in the European Lands of the Former Ottoman 
and Russian Empires“ („Islamo vadovybė buvusių Osmanų ir Rusijos imperijų žemėse Europoje“), kurios 
redaktorius – VDU Regionistikos katedros profesorius Egdūnas Račius.

• Fakulteto dėstytojai dr. Giedrius Česnakas ir dokt. Justinas Juozaitis publikavo tyrimą „Nuclear Geopolitics 
in the Baltic Sea Region. Exposing Russian Strategic Interests Behind Ostrovets NPP“ viename didžiausių 
ir įtakingiausių analitinių centrų JAV – „Atlantic Council“. 

• Gruodžio 18 d. VDU PMDF atidarytas akademiko Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų 
centras, kuriame daug dėmesio bus skirta žmogaus ir pilietinių teisių problematikai, Rytų Centrinės 
Europos valstybių politikos studijoms ir tyrimams. 

• 2017 m. Fakultetas organizavo nacionalines ir tarptautines konferencijas: „Užsienio ir saugumo politika“, 
„Viešojo sektoriaus veikla: procesai, pokyčiai, vertinimas“, „Interdisciplinary Intellectual Practices and 
Moral Imagination of Leonidas Donskis“, „Šiuolaikiniai politiniai procesai: iššūkiai ir galimybės“, „Security, 
Cooperation and Values in Northern Europe“.

• Suomijos užsienio reikalų ministerija suteikė vienkartinę 20 tūkst. eurų paramą Rudolfo Holsti vardinei 
profesūrai VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete. Vardinės profesūros parama buvo skirta
dr. Alpo Rusi, ambasadoriui emeritui, profesoriui adjunktui Helsinkio universitete. 

• Rugsėjo 15–17 d. Varšuvoje, Lenkijoje buvo surengtas jau 7-asis tarptautinis Baltarusijos Tyrinėtojų 
Kongresas – projektas, kurį nuo 2010 m. vykdo VDU PMDF Česlovo Milošo centras, LDK institutas ir 
Politikos mokslų institutas „Politinė sfera“.

• Gegužės 4 d. pagerbiant Lietuvos ir JAV žurnalisto VDU PMDF Viešosios komunikacijos lektoriaus Romo 
Sakadolskio atminimą, atidaryta ir jo vardu pavadinta atvira VDU medijų laboratorija.

• Kauno miesto taryba Fakulteto profesorių Liudą Mažylį paskelbė Kauno miesto garbės piliečiu.

• Birželio 12 d. profesoriui Liudui Mažyliui įteikta pirmoji Lietuvos pažangos premija.

• Liepos 5 d. LR prezidentė Dalia Grybauskaitė profesoriui Liudui Mažyliui įteikė ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai“ Komandoro kryžių.

• Lapkričio 7 d. LR kultūros ministerijoje vyko steigiamasis Lietuvos medijų tarybos posėdis, kurio metu 
išrinkta tarybos pirmininkė – VDU Viešosios komunikacijos katedros profesorė Auksė Balčytienė, tarybos 
nare – profesorė Audronė Nugaraitė. 

• Europos Tarybos Ministrų Taryba antrai penkerių metų kadencijai ECRI (Europos komisija kovai prieš 
rasizmą ir netoleranciją) ekspertu patvirtino VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekaną 
profesorių Šarūną Liekį. 

• Fakulteto studentams skirti reikšmingi vardiniai apdovanojimai ir stipendijos: Steponių stipendijas gavo 
studentės Orinta Znojevaitė ir Gabrielė Markūnaitė, Lukas Fabijonavičius, Emilija Giedraitytė, LMT 
doktorantų stipendijos buvo įteiktos Mindaugui Norkevičiui ir Justinui Juozaičiui, Lietuvos ambasadorių 
klubas apdovanojo Karoliną Rodaitę, Rasai Raudonytei buvo įteikta LR užsienio reikalų ministro Lino 
Linkevičiaus asmeninė stipendija.



So
cialin

ių
 m

o
k

slų
 faku

ltetas

So
cialin

ių
 m

o
k

slų
 faku

ltetas

Socialinių
mokslų fakultetas

Studentai

Priėmimas 2017 m.

Studijų programos

Absolventai Akademinis personalas (etatai)

Publikacijų skaičius

Projektų skaičius

Vizituojantys dėstytojai

Akademinis personalas, 
turintis mokslo laipsnį (%)

Bakalauro

Karjera ir profesinis 
konsultavimas

Karjeros valdymas (Vilniuje)

Psichologija

Socialinė politika

Socialinis darbas

Sociologija ir antropologija

Švietimas ir informacinės 
technologijos

Magistrantūros

Mokyklinė psichologija

Organizacinė psichologija

Socialinė antropologija

Socialinė demogra�ja 
(Vilniuje)

Socialinis darbas 

Sveikatos psichologija

Šeimotyra 

Švietimo vadyba 

Taikomoji sociologija

Profesinės 
studijos

Pedagogika

Doktorantūros

Sociologija

Psichologija

Edukologija

Dekanas

prof. Algis Krupavičius

Adresas:

Jonavos g. 66, 44191 Kaunas

930
studentų

346
studentai

109
ba

154
ma

78
profesinės 

studijos

5
dokt.

482
ba

349
ma

8649
iš viso

288
2017 m.

35
dokt.

64
profesinės 

studijos

61
klausytojai

92
gretutinėse

54
užsienio
studentai

49

106

40

17

96
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2017 m.
svarbiausi įvykiai
• Fakultetas laimėjo 10 mokslo projektų: 2 visuotinės dotacijos „Šeimos, nelygybės ir demografiniai procesai“ 

(vadovė prof. Aušra Maslauskaitė) ir „Atviras nuotolinis mokymasis įtinklintai skaitmeninei visuomenei“ 
(vadovė doc. Airina Volungevičienė); SMART projektą „Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regiono 
branduolinio edukacinio turizmo plėtojimo didaktinės technologijos“ (EDUATOM) (vadovė prof. Natalija 
Mažeikienė); 2 LMT projektus patyrusių mokslininkų kategorijoje „Tarptautinė socialinio tyrimo programa: 
socialiniai tinklai, socialinė gerovė ir religija (vadovas prof. Algis Krupavičius) ir „Lietuvos demografinis
nuosmukis ir nelygybės: modeliai ir mechanizmai kartų kaitos kontekste“ (vadovas prof. Domantas 
Jasilionis); LMT remiamą, su užsienio partneriais vykdomą projektą „Savivaldybių bendradarbiavimas 
teikiant viešąsias paslaugas: tinklinės valdysenos galimybės ir viešojo intereso dilema Lietuvoje“ (vadovė 
doc. Jurga Bučaitė-Vilkė); 2 podoktorantūros stažuočių projektus dr. Daumanto Stumbrio „Alkoholio 
vartojimo problema Lietuvoje: tarpdisciplininis socialinių ir demografinių veiksnių tyrimas“ (vadovė 
prof. dr. Ilona Tamutienė) ir dr. Juditos Kasperiūnienės „Asmens profesinio tapatumo konstravimas 
socialinėse medijose (Professional Identity-LT)“ (vadovė prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė). 

• Vykdyti 5 taikomieji projektai: „Itin gabių vaikų tarpdisciplininė programa“ (Kauno savivaldybės 
užsakymas), „Mokytojų lyderystės tyrimas“ (Karalienės Mortos mokyklos užsakymas), „Adaptyvi 
suaugusiųjų mokymosi sistema“ (Intelektas LT projektas su UAB „Binar solutions“); „Achema“ darbuotojų 
pasitenkinimo darbu tyrimas“ (AB „Achema“ užsakymas); „Pradedančiųjų vairuotojų padarytų KET 
pažeidimų ir jų sukeltų eismo įvykių ryšys su asmenybės bruožais ir turima saugaus vairavimo samprata“ 
(bendradarbiavimas su „Regitra“ ir Kelių policijos tarnyba).

• Nordplus „Horizontal“ paprogramės projektas „Inovatyvus požiūris į suaugusiųjų kompetencijų vystymą“ 
įvertintas ir apdovanotas už bendradarbiavimo tarp sektorių vystymą.

• Sujungus Edukologijos katedrą, Profesinio rengimo studijų centrą ir Švietimo studijų centrą įsteigtas 
Edukologijos institutas.

• Parengti 2 studentų projektai (pagal LMT poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro 
metu“): Monikos Čeponytės „Seksualinio priekabiavimo mažinimo galimybės Lietuvos studentų imtyje“ 
(vadovė doc. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė) ir Viktorijos Šarkauskaitės „Pasitikėjimo vadovu reikšmė 
darbuotojų veiklos efektyvumui Lietuvoje“ (vadovė doc. Loreta Bukšnytė-Marmienė). 

• Surengta 18 mokslinių ir praktinių renginių: tarptautinių ir nacionalinių konferencijų, forumų, diskusijų, 
festivalių, seminarų, paskaitų ciklų, metodų mugių. 

• VDU „Demografinių tyrimų centras“ tapo svarbiausių demografinių yrimų centrų tinklo nariu.

• Studentei Miglei Motiejūnaitei įteikta vardinė LR prezidento Algirdo Brazausko stipendija. 

• Septyniems Psichologijos ir edukologijos studijų krypties doktorantams (Ugnė Paluckaitei, Andriui Šmitui, 
Justinai Slavinskienei, Dovilei Valiūnei, Laurai Alčiauskaitei, Giedrei Tamoliūnei, Ramunei Bagdonaitei-
Stelmokienei) skirtos LMT doktoranto stipendijos už akademinius pasiekimus.

• Psichologijos krypties doktorantė Justina Slavinskienė apdovanota II lygio mokslo premija už mokslinius 
tyrimus ir geriausią pranešimą XIV Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencijoje.

• Magistro studijų programos Švietimo vadyba studentei Linai Butkutei ir profesinių studijų programos 
Pedagogika studentui Mindaugui Čirvidui įteiktos Broniaus Kviklio vardo stipendijos.

• Fakulteto dekanas profesorius Algis Krupavičius perrinktas antrai kadencijai Europos socialinio tyrimo 
Generalinės asamblėjos vicepirmininku.
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Teisės
fakultetas

Studentai

Priėmimas 2017 m.

Studijų programos

Absolventai Akademinis personalas (etatai)

Publikacijų skaičius

Projektų skaičius

Vizituojantys dėstytojai

Akademinis personalas, 
turintis mokslo laipsnį (%)

Dekanas

doc. Tomas Berkmanas

Adresas:

Jonavos g. 66, 44191 Kaunas

531
studentas

90
studentų

120
ba

20
ma

1605
iš viso

150
2017 m.

7
dokt.

384
vientisosios 

studijos

57
klausytojai

21
gretutinėse

20
užsienio
studentai

20

36

3

9

71

35
ba

14
ma

40
vientisosios 

studijos

1
dokt.

Bakalauro

Teisė ir �nansai

Magistrantūros

Tarptautinio verslo teisė

Doktorantūros 

Teisė

Vientisosios 
studijos

Teisė



2017 m.
svarbiausi įvykiai
• Birželio 9 d. VDU Teisės fakultete įvyko tarptautinė mokslinė konferencija „Šiuolaikinis nusikalstamumas 

globalioje verslo aplinkoje“.

• Spalio 13 d. Teisės Fakultete įvyko tarptautinė mokslinė konferencija „Europeanization of national law: 
achievements, problems, challenges“, kurioje pranešimus skaitė net 23 pranešėjai iš Europos žmogaus 
teisių teismo, Ukrainos, Rusijos, Lenkijos, Švedijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos teisės mokyklų (Vilniaus 
universiteto, Mykolo Romerio universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto). 

• Gruodžio 12 d. Teisės Fakultetas kartu su Lietuvos teisės institutu surengė nacionalinę konferenciją 
„Žmogaus teisių užtikrinimas pažeidžiamų grupių atstovams“. 

• 2017 m. Fakulteto mokslininkai pradėjo įgyvendinti aukšto lygio MTEP projektą „Ateities teisės, etikos ir 
intelektualių technologijų integralumo studija [ATEITIS]“ (vadovas – Johnas Stewartas Gordonas). 

• Fakulteto mokslininkai kartu su VDU Kompiuterinės lingvistikos centrou pradėjo įgyvendinti projektą 
„Lietuvių kalbos teksto sintaksinės-semantinės analizės informacinės sistemos viešųjų paslaugų vystymas 
(Semantika 2)“.

• Fakulteto mokslininkai yra ekspertai įvairiose nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose: Paulius 
Astromskis – Mokėjimų tarybos prie LR finansų ministerijos ir Lietuvos banko narys; Lietuvos 
pramoninkų konfederacijos, Verslo aplinkos komiteto narys; Tomas Berkmanas – ekspertas LMT, SKVC 
(Teisės krypties aprašo rengimo grupės narys-ekspertas), Pretendentų į teisėjus egzaminų komisijos 
narys; Edita Gruodytė – ekspertė LMT, SKVC, COST užsienio projektų vertinimo; Julija Kiršienė –
ES FRA (Fundamental rights agency / Pagrindinių teisių agentūros) valdybos narė, Nacionalinės teismų 
administracijos Teisminės mediacijos komisijos narė, LURK mokslo komiteto narė, Teisėjų garbės teismo 
narė, Inovatyvios ekonomikos tarybos narė prie Ūkio ministerijos; Charles Szymanski – Michigan Bar 
Association, EuCoSo (International Social Contract Law Group), The Rule of Law Institute Foundation 
(Program Council)  (Lublin, Poland), Allerhand Foundation (Krakow, Poland) narys; Jurgita Grigienė – 
Švedijos garbės konsulė Kaune.

• 2017 m. VDU Teisės Fakultetas pradėjo bendradarbiauti su Ateities teisės laboratorija. Šioje studentų tyrimų 
laboratorijoje Teisės fakulteto studentams buvo suteikta galimybė vystyti tyrimus įvairiose technologijų 
teisės srityse, spręsti mokslinę problemą, kaip reguliuoti ateities technologijų plėtrą, kad nepažeidžiant 
fundamentaliųjų visuomenės vertybių būtų didinama visuomenės gerovė.

• 2017 m. Fakultete veiklą pradėjo Teisės klinika. Šiuo metu jau pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su 
Kauno miesto savivaldybe ir Kauno Prekybos, Pramonės ir Amatų rūmais. Teisės klinika teikia nemokamas 
teisines konsultacijas smulkiam ir vidutiniam verslui bei ne pelno subjektams.

• Fakultete pradėjo veikti Visuomenės teisinio švietimo centras, jo vadovu paskirtas Teisės fakulteto 
dėstytojas Nerijus Strikulys. Centro veiklos pradžią žymi bendras Fakulteto, Nacionalinės teismų 
administracijos ir „Šviesos“ leidyklos respublikinio masto projektas „Gatvės teisė“, skirtas 16–18 metų 
moksleiviams. Jo metu kalbama apie teises, pareigas ir atsakomybę, grėsmes internetinėje erdvėje, 
bendravimą ir dalijimąsi informacija socialiniuose tinkluose, patyčias bei kitas šio amžiaus vaikams 
aktualias temas. 

• Gruodžio 15 d. pasirašyta dvigubo laipsnio programos sutartis su Ukrainos nacionalinio kalnakasybos 
universitetu. Pagal šią sutartį VDU Teisės fakultete vykdomos magistrantūros programos Tarptautinio
verslo teisė pagrindu bus rengiami aušto lygio tarptautinės verslo teisės specialistai; studijuoti bus 
priimami studentai iš Ukrainos, o baigus studijas – suteikiamas dviejų institucijų teisės magistro diplomas.

Teisės faku
ltetas

Teisės faku
ltetas
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Inovatyvių
studijų institutas

Nuotolinių studijų aplinka

Nuotolinių studijų aplinka naudojasi

Bakalauro studijų programa

Atvirosios nuotolinės studijos 
visuomenei ir organizacijoms

Bendradarbiavimas

Organizuoti tarptautiniai renginiai

Narystė

Apie ISI

Švietimas ir informacinės technologijos

http://openstudies.vdu.lt – visuomenės nariams ir organizacijoms

prižiūri 23 organizacijų nuotolines aplinkas

5 trumpalaikiai darbuotojų mokymosi vizitai

EDEN

40 atvirų studijų dalykų visuomenei

21 organizacijai suteikta prieiga prie vaizdo konferencijų įrankių

1 tarptautinė konferencija

32 seminarai ir mokomieji nacionaliniai ir tarptautiniai renginiai

ICDE

LieDM asociacija

Parengtos 6 mokomosios 
medžiagos ir metodikos

15 užsienio partnerių

758 apmokyti asmenys

Skiria aukščiausius vertinimo balus (iš 5)

Gyvena užsienyje (%)

Tarptautiniai projektai

Mokslo projektai

Studijuoja ir dirba (%)

Direktorė:

dr. Airina Volungevičienė

Adresas:

V. Putvinskio g. 23, 44243 Kaunas

2454

6514
studentų

studijų dalykai nuotolinių 
studijų aplinkoje

studijų dalykai, atestuoti 
(mišrioms) nuotolinėms 

studijoms

(programa perregistruota 2016 m.)

studijų dalykuose 
naudojamos vaizdo 

konferencijos

suorganizuota tarptautinių 
vaizdo konferencijų

107
jungtasi iš 

užsienio šalių

3500
unikalių sesijų 

kasdien

433
dėstytojai

24
absolventai

22
studentai

4,2

46

3

1

100

242 232 170

http://openstudies.vdu.lt
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2017 m.
svarbiausi įvykiai
• Sukurta nauja neformaliojo mokymosi nuotoliniu būdu galimybė – atvirosios nuotolinės studijos 

Universitete. Naujasis portalas http://openstudies.vdu.lt skirtas visiems visuomenės nariams, studentams 
ir dėstytojams, mokytojams ir valstybės tarnautojams, kitų profesijų atstovams mokytis atskirų dalykų 
nuotoliniu būdu, turint galimybę įsiskaityti akredituotus formaliųjų studijų programų dalykus ir įgyti 
kvalifikaciją

• Instituto komanda laimėjo aukšto lygio mokslinių tyrimų projekto Nr. 3.3-LMT-K-712-01-0189 „Atviras 
nuotolinis mokymasis įtinklintai skaitmeninei visuomenei“ finansavimą pagal 2014–2020 m. ES investicijų 
veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas 
vykdant aukšto lygio MTEP projektus“. Institutas vykdo tris Erasmus+ programos tarptautinius projektus.

• Vyko tarptautiniai dėstytojų, profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Dėstytojų 
bendradarbiavimas rengiant turinį aktyviam mokymuisi nuotoliniu būdu (VOCAL)“. Dėstytojai planavo 
kokybiškus mokymosi kursus, praturtintus skaitmeniniais mokymosi ištekliais, bei kūrė nuotoliniu būdu 
organizuojamas, tarpkultūrinį besimokančiųjų bendradarbiavimą skatinančias aktyvias mokymosi veiklas, 
dalijosi patirtimi apie skaitmeninio mokymosi turinio kūrimo patirtis bei ypatumus.

• Rugsėjį Universiteto dėstytojai ir specialistai dalyvavo mokymuose DBHW universitete Heilbrone, 
Vokietijoje. Mokymų metu tarptautinėse grupėse buvo diskutuojama apie tarpkultūrinių kompetencijų 
tobulinimą nuotoliniu būdu.

• Spalį vyko tarptautiniai mokymai „Atvirojo mokymosi pripažinimas (ReOPEN)“ – kaip kurti atvirojo 
neformaliojo mokymosi turinį, taikyti skaitmeninius ženkliukus ir pasirengti pripažinti atvirąjį mokymąsi 
formaliojo švietimo įstaigose. Mokymus vedė VDU, Zagrebo universiteto, Europos nuotolinio ir
e. mokymosi tinklo, ONECO CONSULTING SL (Ispanija), ESCP Europe Wirtschafthochschule (Vokietija) 
ir Q21 (Vokietija)  dėstytojai ir specialistai.

• Lapkritį vyko tarptautinė konferencija „Atviras profesinis bendradarbiavimas atvirajam mokymuisi“ 
(http://openclassroom.vdu.lt), kurią organizavo Europos nuotolinio ir el. mokymosi tinklas (EDEN), 
UNESCO Švietimo informacinių technologijų institutas (UNESCO IITE), ŠMM ir VDU. Konferencijoje 
dalyvavo 225 dalyviai iš 19 šalių, vyko 2 plenarinės sesijos ir 1 baigiamoji sesija, 4 interaktyviosios 
sesijos, 4 atvirojo profesinio bendradarbiavimo sesijos (aukštojo mokslo, bendrojo lavinimo, suaugusiųjų 
bei profesinio mokymo). 47 konferencijos pranešėjai aptarė, kaip atvirasis švietimas, mokytojų ir 
besimokančiųjų skaitmeninės kompetencijos, mokomojo turinio pritaikymas atvirajai klasei ir iššūkiai yra 
priimami bei gvildenami visuose švietimo lygmenyse.

http://openstudies.vdu.lt
http://studyonline.lt/vocal/
http://openclassroom.vdu.lt
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Užsienio
kalbų institutas

Gausi 30 kalbų pasiūla

anglų

arabų

danų

estų

ispanų

italų

japonų

jidiš

katalonų

kinų

kirgizų

korėjiečių

latvių

lenkų

lietuvių gestų

lotynų

Naujojo Testamento graikų

norvegų

portugalų

prancūzų

rusų

senoji graikų

senoji hebrajų

senoji islandų

suomių

šiuolaikinė graikų

šiuolaikinė hebrajų

švedų

turkų

vokiečių 

Direktorė

dr. Vilma Bijeikienė

Adresas:

K. Donelaičio g. 52, 44244 Kaunas

Įvertintos 1046 asmenų kalbų kompetencijos

971
anglų

70
prancūzų

2
norvegų

2
vokiečių

1
ispanų

Studentai

3845

studentų skaičius, 2017 m. 
studijavusių kalbas

studentų skaičius, 2016 m. 
studijavusių kalbas

klausytojai

3799

Kalbų dėstytojai

Publikacijų skaičius

Naudojami prancūzų kalbos DELF ir 
anglų kalbos APTIS testai

Moksleivių kalbų būreliuose

54

9

73

204

Kalbų kursus
visuomenei klausė 87

46
anglų

4
ispanų

37
vokiečių
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2017 m.
svarbiausi įvykiai
• Gausi 30 kalbų pasiūla suteikia galimybę plėtoti kalbines kompetencijas visų fakultetų ir pakopų VDU 

studentams, akademinei ir neakademinei Universiteto bendruomenei bei visuomenei. 2017 m. UKI dėstyta 
20 kalbų, dėstymo kokybę užtikrino kompetentinga, daugiakalbė ir daugiakultūrė 28-ių anglų kalbos ir 
26-ių kitų kalbų dėstytojų komanda, kurios 7 dėstytojai mokė gimtosios kalbos. 

• 2017 m. VDU studentų susidomėjimas užsienio kalbomis augo: pavasario semestre užsienio kalbų mokėsi 
27 proc., rudens semestre – 35 proc. visų VDU studentų.

• Plėtota kalbų mokymosi formų įvairovė: tandeminiu būdu mokėsi 30 VDU studentų iš Lietuvos, Japonijos, 
Rusijos, Kinijos, Čekijos, Vokietijos ir Italijos; dauguma kalbų dalykų atestuoti II arba III virtualizacijos 
lygmeniui, todėl taikomas mišrus / nuotolinis mokymas; naudojamas formuojamasis vertinimas ir aktyvi 
studentų pažangos stebėsena.

• Baigtas tarptautinis projektas FAB – Formative Assessment Benchmarking (Formuojamojo vertinimo 
gairės užsienio kalbų mokymui(si) aukštajame moksle). Parengta metodinė medžiaga dėstytojams, kaip 
taikyti formuojamojo vertinimo principus ir metodus mokant kalbų.

• Gegužės 26–27 d. suorganizuota IV UKI ir XI Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA) tarptautinė 
konferencija „Darnioji  daugiakalbystė 2017 / Sustainable Multilingualism 2017“. Nagrinėti aukštojo 
mokslo kalbų politikos ir kalbų mokymo(-si) daugiakalbėje ir daugiakultūrėje aplinkoje, kalbų išsaugojimo, 
lingvistinių žmogaus teisių, mažumų kalbų mokymo(-si) klausimai. Dalyvavo 127 kalbų pedagogai ir tyrėjai 
iš 24 šalių.

• Padidėjo nuo 2012 m. UKI leidžiamo žurnalo „Darnioji  daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism“ 
sklaida ir tarptautinis žinomumas – sudaryta sutartis su tarptautine „De Gruyter Open“ leidykla, kurioje 
publikuoti du žurnalo numeriai – Nr. 10 ir Nr. 11.

• Teiktos kalbų mokymo ir kalbinių kompetencijų vertinimo paslaugos miesto bendruomenei ir visuomenei 
visoje Lietuvoje:  2017  m. mokymo paslaugos suteiktos 87  asmenims, vertinimo – 71. Pirmą kartą parengti 
ir vesti anglų kalbos kursai studentų ir moksleivių grupėms iš užsienio – Japonijos ir Turkijos.

• Toliau plėtota VDU akademinio ir neakademinio personalo kalbinių kompetencijų tobulinimo sistema:  
net 141 darbuotojas mokėsi atskirai pritaikytuose, intensyviuose, įvairios tematikos anglų kalbos kursuose,
36 darbuotojai mokėsi anglų kalbos grupėse su VDU studentais, 18 – mokėsi kitų kalbų.

• Rugsėjo 26 d. vyko kasmetinis didelio studentų susidomėjimo sulaukęs Europos kalbų dienos  renginys, 
kuriame Lietuvos ir užsienio įmonės pristatė VDU studentams užsienio kalbų svarbą darbo rinkoje ir 
poreikį darbuotojui mokėti daugiau nei vieną kalbą. Dalyvavo „Investuok Lietuva“, „Kaunas Inn“, UAB 
„Hegelmann Transporte“, „Runway Lietuva“, UAB „Intermedix Lietuva“, „North Light“, „Cognizant 
Technology Solutions“, MB „Baltijos krepšinio renginiai“, UADBB „Aon Baltic“, „Jankausko ir partnerių“ 
Kauno apygardos ir Kaišiadorių rajono apylinkės teismų atstovai.
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Botanikos
sodas

Renginiai

Konferencijos ir seminarai

Žmogaus ir gamtos sauga

Šiuolaikinių mokslo žinių apie 
vaistinių augalų tyrimus ir racionalų 
panaudojimą sklaida

Apynių moksliniai tyrimai ir 
apyninkystės verslo problemos bei 
inovatyvūs jų sprendimai Lietuvoje

Mokslas botanikos soduose – 
studijoms ir verslui

Renginiai visuomenei

Augalų žavadienis

Augalų žydėjimo savaitės

Kvapų naktis

Derliaus šventė

Mugės „Pakalnutės žiedas“ 
ir „Pakalnutės uoga“

Direktorius

dr. Nerijus Jurkonis

Adresas:

Ž. E. Žilibero g. 6, 46324 Kaunas

Didžiausios kolekcijos (kolekcinių numerių skaičius)

1537

228

638

195

444

1102

294

348

252

233

rožių

lelijų

tulpių

²ioksų

viendienių

jurginų

bijūnų

bruknių, šilauogių 
ir spanguolių

melsvių

rododendrų

Kolekcinių numerių (iš viso)

Retųjų augalų rūšių

Augalų kolekcinių numerių priskiriamų ANGI

Publikacijų skaičius

13822

84

230

27

Lankytojai

85230
lankytojų per 

metus

546
ekskursinės 

grupės
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2017 m.
svarbiausi įvykiai
• 2017 m. baigtas įgyvendinti LMT Mokslo fondo finansuojamas projektas pagal Nacionalinę mokslo 

programą „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“, „Plynųjų kirtimų poveikio miško ekosistemų 
biologinės įvairovės dinamikai tyrimai“ (MEKODINA). Projekto tikslas – nustatyti plynųjų kirtimų poveikį 
biologinės įvairovės dinamikai ir uoginių, vaistinių bei retųjų augalų populiacijoms.

• Organizuotos mokslinės konferencijos: nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „Apynių moksliniai 
tyrimai ir apyninkystės verslo problemos bei inovatyvūs jų sprendimai Lietuvoje“ , „Žmogaus ir gamtos 
sauga 2017“, „Šiuolaikinių mokslo žinių apie vaistinių augalų tyrimus ir racionalų panaudojimą sklaida“.

• Surengta unikalios Baltijos šalyse mokslinės ANGI  apynių kolekcijos atidarymo ceremonija.

• 2017 m. buvo tęsiamas edukacijai skirtas projektas „Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių 
sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“. 

• Buvo organizuota per 70 atvirų renginių visuomenei. Tarp jų – mokslo populiarinimo renginiai „Augalų 
žavadienis“, „Augalų žydėjimo savaitės“, „Kvapų naktis“, „Derliaus šventė“, atogrąžų drugių paroda, 
Ramunės Kerdokienes ir Rimanto Žiemio fotografijų parodos. Botanikos sodas taip pat dalyvavo 
nacionalinio mokslo populiarinimo festivalių  „Erdvėlaivis Žemė“ ir „Tyrėjų naktis“ programose, organizavo 
vasaros stovyklas, edukacines programas vaikams ir suaugusiesiems.

• VDU Botanikos sodas yra Lietuvos universitetų botanikos sodų asociacijos (LUBSA) narys. Botanikos sodo 
direktorius dr. Nerijus Jurkonis yra LUBSA pirmininkas ir atstovauja Lietuvos botanikos sodams Europos 
botanikos sodų konsorciume.

• VDU Botanikos sodas yra keturių tarptautinių organizacijų – Baltijos botanikos sodų asociacijos (BBG), 
Baltijos jūros šalių botanikos sodų asociacijos (BGBSR), Europos botanikos sodų konsorciumo (EBGC) 
ir Tarptautinės Botanikos sodų organizacijos (Botanical Gardens Conservation International, BGCI) – 
narys. 

• 2017 m. VDU BS lankėsi kolegos iš Reikjaviko (Islandija) ir Gruzijos nacionalinio botanikos sodų, 
Tasmanijos arboretumo bei Sangerhauzeno rozariumo (Vokietija), Suomijos rododendrų draugijos nariai. 

• Lietuvių kilmės mokslininkė VDU garbės daktarė profesorė Birutė Galdikas aplankė jos garbei
VDU Botanikos sode pasodintą ąžuolų giraitę.

• 2017 m. VDU Botanikos sodas dalyvavo augalų sėklų mainuose su 342 botanikos sodais, arboretumais 
ir kitomis mokslo įstaigomis iš viso pasaulio. Botanikos sodo direktorius dr. Nerijus Jurkonis dalyvavo 
Ženevoje (Šveicarija) vykusiame pasauliniame botanikos sodų kongrese, o pomologijos sektoriaus 
mokslininkai dr. Laima Česonienė ir habil. dr. Remigijus Daubaras – Budapešte (Vengrija) vykusioje
III tarptautinėje Rytų ir Vidurio Europos botanikos sodų konferencijoje.

• Įgyvendintas Kauno miesto savivaldybės aplinkos skyriaus finansuotas visuomenės aplinkosaugos švietimo 
projektas „Edukacinis daržas – vaisių ir daržovių šalies enciklopedija“, Kauno miesto savivaldybės Kultūros 
skyriaus projektas „Romantiniai vakarai Botanikos sode“, vyko tradicinė aplinkosauginio švietimo akcija 
„Inkilų kėlimo diena“, „Žemės diena“, vaikų darželių projektai „Pavasaris eina gėlių takais“, „Muzika spalvų 
ir vėjo“, tarpsritinis projektas „Strindbergas Lietuvos dvarams“, Kalėdinių eglučių paradas ir kt. 
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Verslumo
akademija

Direktorius

dr. Osvaldas Stripeikis

Adresas:

S. Daukanto g. 28-206, 44246 Kaunas

Verslumo akademija

30

savanorių tarptautinės 
metodikos

vykdomi 
projektai

turimų 
partnerių

spręsta įmonių / organizacijų / 
bendruomenių atvejų (case’ų)

4 5 50 21

Dalyviai

Nauda universitetui

Nauda verslui ir partneriams

Nauda miestui

Nauda studentams ir moksleiviams

209
studentai

109
moksleiviai

Sukurta inovatyvi verslumo ugdymo platforma ir ekosistema

Galimybė atpažinti talentingus studentus ir pakviesti juos prisijungti prie savo komandos

Galimybė įdiegti viešąsias problemų sprendimo praktikas, naudojantis turima platforma ir metodikomis

Galimybė ugdyti versliai asmenybei būtinas kompetencijas

Artes liberales principų perteikimas praktiškai

Galimybė spręsti kylančias praktines problemas

Patrauklaus miesto įvaizdžio didinimas, Partnerysčių tinklo tarp miesto, universiteto, verslo kūrimas

Praktinis inovatyvių problemų sprendimų ir idėjų kūrimo metodikų pritaikymas 

Patrauklaus ir inovatyvaus universiteto įvaizdis ir reklama

Galimybė formuoti miesto ir bendruomenės inovacijoms palankią ekosistemą

Galimybė realizuoti socialines ar verslo idėjas

Galimybė užmegzti naudingus kontaktus, įgyti patirties ir sėkmingai formuoti karjerą
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2017 m.
svarbiausi įvykiai
• 2017 m. Verslumo akademija inicijavo studentų praktikas, mokymus, kursus, vykdė verslo ir universitetinius 

projektus, skatindama Universiteto studentų ir tyrėjų verslumą, suteikdama galimybę įgyti verslumo 
įgūdžių, nepriklausomai nuo to, kokią specialybę studijuoja. 

• Kovo–gegužės mėnesiais paskaitas skaitė „Shut up and go“ įkūrėja Ugnė Matekonytė „Savęs vertinimas“
(3 val.), UAB „Topo grupė“ atstovė Laima Alionienė „Pardavimai ir jų technikos“ (3 val.); AB „Telia“ 
atstovas Ovidijus Martinonis „Komandinis darbas ir jo subtilybės“ (3 val.).

• Rugsėjo mėnesį startavo Entreprenerio akademija – tai įrankis, paremtas aktyviais patyrimo metodais, 
padedantis ugdyti entreprenerio savybes ir kompetencijas, kurios įgalina kurti nuosavą verslą ar sėkmingai 
įsidarbinti; 2017 m. rudens ciklui užsiregistravo 122 studentai.

• 2017 m. rudens semestre startavo Verslumo akademija – rugsėjo mėnesį studentai registravosi į gretutines 
studijas. Tai 33 ECTS kreditų apimties mokymų programa, paremta aktyviais patyrimo metodais, padedanti 
ugdyti verslumo savybes ir kompetencijas.

• Spalio 6–8 d. Jadagonyse vyko Verslumo ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymo stovykla, kurioje studentai 
buvo supažindinti su Design thinking, Business model canvas, Lego seriuos play metodikomis ir jų 
praktinio pritaikymo galimybėmis generuojant idėjas bei sprendžiant realias organizacijų problemas.

• Spalio–gruodžio mėnesiais vyko Verslumo laboratorijos – praktinės įmonių atvejų analizės kartu –
kūrybinės dirbtuvės, per kurias buvo kuriami prototipai ir siūlomos problemų sprendimo idėjos. 
Suformuotos 6-ios atvejo sprendimo studentų grupės.

• Vyko kassavaitinės verslumo kompetencijų ugdymo paskaitos, per kurias studentai įgijo gebėjimų ugdytis 
ir įsivertinti asmenines verslumo kompetencijas.

• Kauno ir Tauragės miestuose įdiegta moksleivių verslumo ugdymo platforma.

• 2017 m. pavasario semestre studentai analizavo užduotis, kurias pateikė šios įmonės: UAB „Volfas 
Engelman“, AB „Telia Lietuva“, AB „Šiaulių bankas“, UAB „LIDL Lietuva“, UAB „Naujasis Nevėžis“, UAB 
„Topo grupė“.

• 2017 m. rudens semestre studentams iššūkius pateikė šios įmonės: UAB „LIDL Lietuva“, AB „Telia“, UAB 
„Intermedix Lietuva“, „CourageVentures“, UAB „Naujasis Nevėžis“, UAB „Vičiūnai Group“.

• Per 2017 m. parengtos bendradarbiavimo sutartys su šiomis įmonėmis bei organizacijomis: VšĮ „Versli 
Lietuva“, UAB „Druskininkų Rasa“, UAB „Western Union Processing Lithuania“, UAB „Moki lizingas“, 
UAB „Kaunas Aircraft Maintenence Services“.

• 2017 m. Verslumo akademijos mokymų programa Europos Komisijos tyrimų konsorciumo „University-
Business Cooperation in Europe“ buvo įvertinta ir išrinkta tarp 50 geriausių sėkmingo universitetų ir 
įmonių bendradarbiavimo pavyzdžių Europoje ir pasaulyje.

• Verslumo akademija 2017 m. sėkmingai įgyvendino dvi iniciatyvas: 1) TIMEOUT – surengė dėstytojų ir 
studentų žaidimų vakarą, skirtą paneigti nerūpestingų studentų ir nuobodžių dėstytojų mitą; renginio 
repertuaras – smagios individualios ir komandinės užduotys; 2) „Chainreaction“ iššūkį – Pavasario 
festivalio metu Verslumo akademija kartu su Robotikos akademija surengė „Chainreaction“ kūrybines 
dirbtuves, per kurias, pasitelkus kūrybiškumą, komandinio darbo gebėjimus, įvairias detales ir robotukus, 
buvo konstruojama ilgiausia grandininė reakcija Universiteto istorijoje.








