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1. Paskelbtos mokslinės publikacijos klasterio tematikoje:
1.1 mokslo straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą
Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“. 
1.2 mokslo straipsniai kituose leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos
instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“. 
1.3 mokslo straipsniai periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, registruotuose
kitose tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse. 

1.4 mokslo straipsniai kituose recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose arba
vienkartiniuose mokslo leidiniuose.

2. Kiaupa, Zigmuntas. XVI-XVII a. Aleksoto laivų statykla Kaune. Florillegium Lithuanum. Vilnius:
Vilniaus pedagogonio universiteto leidykla, 2010. ISBN 978-9955-20-518-0.

3. Glemža, Liudas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų sąjūdis 1789-1792 metais., VDU
leidykla, 2010

1.5 mokslinės monografijos, studijos išleistos pripažintoje leidykloje klasterio tematikoje.
1. Kiaupa Zigmuntas. Kauno istorija  T. 1 : Kauno istorija nuo seniausių laikų iki 1655 metų. Vilnius

: Versus Aureus, 2010. 400 p.

1.6 kitos mokslinės monografijos, išleistos klasterio tematikoje.
1.7 išleisti vadovėliai aukštosioms mokykloms.

2. Padaryti moksliniai pranešimai klasterio tematika:

   2.1 Tarptautinėse konferencijose.

Kiaupa Zigmuntas, Pranešimas "Vytauto palikimas Kaune". Tarptautinė mokslinė konferencija "Jogailos
ir Vytauto laikai". Kaunas 2010-09-09/10. 

2.2 Kitose konferencijose.

Kiaupa Zigmuntas, Pranešimas "Žalgiris ir Kaunas". 14-toji Kauno istorijos konferencija. Kaunas, 
2010-10-29.

3.  Organizuoti mokslo renginiai (prašome nurodyti jų pavadinimą, skaičių) klasterio tematika:
   3.1 Tarptautinės konferencijos. 

3.2 Kitos konferencijos. 

14-toji Kauno istorijos konferencija. Kaunas,  2010-10-29, VDU.

   3.3 Tarptautiniai seminarai.
   3.4 Kiti seminarai.

4.  Doktorantai ir magistrantai:
   4.1 doktorantų dalyvavimas klasterio darbe (prašome išvardinti ir pažymėti
naujai įstojusius doktorantus).



4.2 Apgintų daktaro disertacijų klasterio tematika skaičius per 2010 m.

Bucevičiūtė Laima. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XV-XVI a.: valstybės erdvės ir jos sienų
samprata : VDU, 2010
Sabaitytė Giedrė. Užribio žmonės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje, VDU, 2010

2.3 Apgintų magistro darbų klasterio tematika skaičius per 2010 m.

5.Dalyvavimas projektuose (projekto pavadinimas, vadovas ir t.t.), atitinkančiuose klasterio tematiką.

Projektas “14-toji Kauno istorijos konferencija”: dalyvauta ir laimėta parama Kauno m. savivaldybės
organizuotame 2010 m. kultūrinių renginių konkurse.

6.  Kvalifikacijos kėlimas:
6.1 gauti pedagoginiai vardai ir mokslo laipsniai.
6.2 Stažuotės (nurodyti šalį, universitetą, trukmę).

7.  Ekspertinė veikla, kurioje buvo dalyvauta. 

9.  Kita. 

Temos (klasterio) vadovas     
 Rasa Varsackytė
        (parašas)
   (vardas, pavardė)
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