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ĮVADINIS ŽODIS

Vytauto Didžiojo universitetas šiandien – humanitarinių ir socialinių, teologijos ir menų, politikos ir teisės, gamtos mokslų židinys Kaune. Universitete svarbūs kolegišku bendravimu pagrįsti
studentų ir dėstytojų santykiai, liberalios minties sklaida, modernus požiūris į studijas, tarptautinis
bendradarbiavimas. Tai aukštoji mokykla, kurioje visada buvo gyva tarnavimo tautai, atvirumo pasauliui idėja. Tokiame – atvirame, laisvame ir nepriklausomame – universitete formuojasi asmenybės,
gebančios savarankiškai ir kūrybiškai mąstyti bei veikti.
Universiteto veiklos ataskaita – tai galimybė apžvelgti 2007 metų universiteto mokslinę ir tiriamąją
veiklą, studijas, infrastruktūros plėtros ir komunikacijos procesus, visapusiškai analizuoti universiteto
veiklos organizavimą, universiteto lėšų panaudojimą, įvertinti, kaip buvo pasiekti metų pradžioje iškelti
tikslai.
2007 m. balandžio mėn. 18 d. Senato posėdyje vienbalsiai patvirtintas „Vytauto Didžiojo universiteto strateginis planas 2007–2011 metams“ – vienas ryškiausių praėjusių metų pasiekimų. Kartu su strateginiu planu patvirtintos ir VDU strategijos 2007–2011 metams 6 tikslinių sričių įgyvendinimo priemonės:
akademinės bendruomenės vystymosi, valdymo tobulinimo ir savivaldos plėtros, studijų tobulinimo,
mokslinių tyrimų, eksperimentinės ir projektinės veiklos plėtojimo, viešųjų ryšių kokybės gerinimo ir
infrastruktūros modernizavimo.
Ši retrospektyvinė universiteto veiklos apžvalga pirmą kartą rengiama remiantis VDU strateginiame
plane išdėstytomis principinėmis ir vertybinėmis universiteto valdymo nuostatomis, joje aptariami ir
įvertinami žingsniai, padaryti įgyvendinant strateginius universiteto tikslus.
Akademinės bendruomenės vystymas, nuolatinio dialogo tarp bendruomenės narių – studentų, darbuotojų, absolventų – paieška, naujų iniciatyvų ir sumanymų skatinimas – tai vienas aktualiausių uždavinių, kuriam 2007 m. universitete buvo skiriamas išskirtinis dėmesys. Universitete buvo stiprinami vidaus
ryšiai, užmegztas bendravimas su absolventais, pradėta įvairiapusė klubų veikla, aktyvėjo tarptautinis
bendradarbiavimas, plėtojosi akademinės partnerystės su Lietuvos bei užsienio universitetais galimybės
studijų, mokslo ir kultūrinių mainų srityse. Universiteto bendruomenė įsitraukė ir į miesto gyvenimą.
Buvo pasiūlyta naujų integralių projektų, pvz., „Universitetas – miestui“, praturtinusių ne tik universiteto,
bet ir Kauno, kaip akademiškiausio Lietuvos miesto, visuomeninį bei kultūrinį gyvenimą, prisidėjusių
prie Kauno, kaip aktyvaus ir besikeičiančio miesto, įvaizdžio kūrimo Lietuvoje ir tarptautiniu mastu.
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Universiteto bendruomenei ypač svarbus 2007 m. lapkričio mėn. patvirtintas VDU Etikos kodeksas,
kuriame apibrėžti pagrindiniai universiteto etikos principai: akademinė laisvė ir atsakomybė, akademinis
sąžiningumas bei etiški santykiai tarp universiteto bendruomenės narių. VDU Etikos kodeksas reglamentuoja pagrindines universiteto bendruomenės profesinės veiklos normas, bendražmogiškus principus ir numato priemones, užtikrinančias, kad šių nuostatų būtų laikomasi. Etikos kodekso normos ir reikalavimai taikomi visiems universiteto bendruomenės nariams vienodai, neišskiriant nei administracijos
darbuotojų, nei dėstytojų, nei studentų.
Esminiai strateginiai pokyčiai universiteto valdymo srityje – visuose universiteto padaliniuose diegiami strateginio planavimo ir valdymo principai. 2007 m. pavasarį Senato pritarimu universitetas priėmė iššūkį aktyviai dalyvauti Lietuvos aukštojo mokslo reformavime ir universitete inicijuoti naują valstybinio universiteto valdymo projektą.
Studijų tobulinimo srityje 2007 m. buvo žengta svarbių ir prasmingų žingsnių – atnaujintas VDU
Studijų reguliaminas, modernizuotos studijų programos, pradėta rengtis junginių studijų programų kūrimui. Visi šie sprendimai aktualūs siekiant didinti motyvuotų studentų skaičių universitete, gerinti studijų
kokybę ir sudaryti palankias sąlygas mokymuisi visą gyvenimą.
Mokslinių tyrimų, eksperimentinės ir projektinės veiklos plėtojimo srityse taip pat imtasi aktyvių
veiksmų. Pradėta kurti nauja mokslinės veiklos organizavimo ir ﬁnansavimo sistema, pradėti mokslinių
grupių (klasterių) formavimo procesai. Suaktyvėjo universiteto mokslininkų, visuomenės ir verslo įmonių bendradarbiavimas.
VDU palaikė ir plėtojo bendradarbiavimu pagrįstą komunikaciją su įvairiomis tikslinėmis grupėmis – studentais ir stojančiaisiais, dėstytojais ir darbuotojais, absolventais. 2007 m. vasario 16 d. kartu
su kitais Kauno universitetais minėta Lietuvos universiteto Kaune 85 metų sukaktis, gegužės antrąjį
šeštadienį universitete buvo švenčiama Absolvento diena, kurios renginiuose pirmą kartą buvo kviečiami dalyvauti visų laidų absolventai.
2007 m. buvo renovuoti arba universiteto reikmėms pritaikyti pastatai, gerinama kitų universiteto
patalpų būklė, modernizuota kompiuterinė įranga padaliniuose, atlikti kiti infrastruktūros modernizavimo darbai.
VDU – viena liberaliausių aukštųjų mokyklų Lietuvoje, tęsianti 1922 m. Kaune įkurto Lietuvos
universiteto misiją. 2008 m. planuojama toliau aktyviai įgyvendinti užsibrėžtus strateginius tikslus,
kurti universitetą, kuriame daug dėmesio būtų skiriama asmenybės ugdymuisi, bendrauniversitetinio
(artes liberales) išsilavinimo, daugiakalbystės, humanistinių vertybių skatinimui, palaikymui bei populiarinimui.
Naujos iniciatyvos, novatoriška veikla, kūrybiniai eksperimentai ir šiuolaikiniai Europos aukštojo
mokslo iššūkiai reikalaus visos akademinės bendruomenės supratimo ir palaikymo. Tačiau susitelkusi ir
vieninga, aktyvi ir kūrybinga bendruomenė gali būti inovacijų, pokyčių variklis. Universiteto tikslas – būti
pirmaujančiam, kurti ir mokytis, perimant geriausių pasaulio universitetų patirtį.

Rektorius
Prof. Zigmas Lydeka
2008 m. vasario 6 d.

VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY IN 2007

Today Vytautas Magnus University (VMU) is the centre of humanities, social, theological and political sciences, arts and law. The University stresses the importance of friendly student-teacher relationship, development of liberal thought, modern approach to studies and international cooperation. The
University has always cherished the idea of serving the nation and being open to the world. As only the
open, free and independent university can nurture and educate individuals capable of independent and
creative thinking and action.
The Rector‘s annual report oﬀers an opportunity to review the University’s activities during the year
2007 in the areas of studies, science and research, infrastructure, communication, as well as thoroughly
analyse the organization of university operation, the use of university funds, and to evaluate the achievement of the objectives outlined at the beginning of this year.
On April 18, 2007, Vytautas Magnus University Strategic Plan for 2007–2011 was unanimously approved at the Senate Meeting, which was one the most important achievements last year. Together with
the Strategic Plan, was also approved the Strategic Plan Implementation Schedule in 6 target areas: development of academic community, improvement of administration and autonomy, improvement of studies, development of scientiﬁc research, experimental and project activities, improvement of the quality
of public relations, and modernisation of infrastructure.
This retrospective view on University developments for the ﬁrst time has been prepared following
the principles and values of university management outlined in the VMU Strategic Plan; it discusses and
evaluates the steps taken towards achieving the strategic objectives of the University.
Development of the academic community, continuous striving for dialogue among community
members – students, university staﬀ and alumni, – encouragement of new initiatives and projects is one
of the major tasks, which received an exceptional attention in 2007. The university developed stronger
internal relations, established relations with the alumni, introduced various club activities, improved international relations, developed opportunities for academic partnership with Lithuanian and foreign universities in the ﬁelds of study, research and cultural exchanges. The University community was also noticeable in the city life. Some new integral projects, such as University for the City, were launched, which
enriched the social and cultural life not only of the university, but also of Kaunas as the most academic
Lithuanian city, and contributed to promoting the image of the active and dynamic city in Lithuania as

7

well as on the international scale. Particularly signiﬁcant for the University community was VMU Code
of Ethics adopted in November, 2007, which describes key professional and ethical principles appropriate to the university, i. e. academic freedom and responsibility, academic honesty and ethical relations
among the members of the University community. VMU Code of Ethics outlines the basic standards of
professional practice and personal behaviour, and includes provisions to ensure the observance of these
rules. The standards and regulations set out in the Code of Ethics apply to all members of the University
community, including students, teachers and administrative staﬀ.
Substantial strategic changes in the university management were made, and now in all university departments the principles of strategic planning and management are being implemented. In the Spring of
2007, the University, with the Senate’s approval, accepted the challenge to take an active part in Lithuanian
Higher Education reform and to initiate at the University a new project of state university management.
In 2007, a number of important and innovative steps were also taken in the area of studies improvement, such as updating VMU Code of Academic Regulations, modernization of study programmes and
preparations for the development of joint study programmes. All these decisions are highly relevant in
order to try and increase the number of motivated students, to improve the quality of studies and to create
a positive environment for life-long learning.
Active developments were also made in the area of scientiﬁc research, experimental and project development activities. A new system for organizing and ﬁnancing scientiﬁc research activities was started
to be designed and the formation of the university research groups (clusters) was started. Cooperation
between the University researchers, public sector and business was intensiﬁed.
VMU maintained and developed cooperation-based relations with its various target audiences: students and prospective students, teachers and other staﬀ, and alumni. On February 16, 2007, the University,
together with other universities of Kaunas, celebrated the 85th anniversary of the University of Lithuania
in Kaunas. On the second Saturday of May, the Alumni Day was celebrated at the University, to which for
the ﬁrst time the alumni of all graduation years were invited.
In 2007, several buildings were renovated or adapted to the University needs, a number of buildings
is being refurbished and equipped with modern computer facilities, other infrastructural development
work was carried out.
VMU is one of the most liberal higher education institutions in Lithuania, following the mission of
the Lithuanian University established in Kaunas, in 1922. In the year 2008, the University is planning to
continue to implement its strategic goals and objectives and to develop the university with a strong focus
on personality development as well as on maintaining, promoting and enhancing general university education (artes liberales), multilingualism and humanistic values.
New initiatives, innovative activities, creative experiments and contemporary challenges of European
Higher Education will require the understanding and support of all academic community. However, the
community which is united and focused, active and creative can be a powerful generator of innovation
and change. The principal aim of the University is to be a leader, to create and learn drawing on the experience of the best world universities.
Rector
Prof. Zigmas Lydeka
February 6th, 2008

1. Pasiekimai
ir įžvalgos
pagal VDU
plėtros
tikslines
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2007 m.

1.1. AKADEMINĖS BENDRUOMENĖS VYSTYMAS

1.1.1. AKADEMINĖS BENDRUOMENĖS PASIEKIMAI

1. Vytauto Didžiojo universiteto misijoje teigiama, jog VDU – tai bendruomeniška mokslo ir
studijų institucija, kurioje tęsiamos universitetinės tradicijos ir inicijuojamos naujos akademinės ir visuomeninės veiklos, sukuriančios sąlygas žmogui lavintis, ugdytis ir aktyviai dalyvauti universiteto gyvenime. Kurdami VDU strategiją sutarėme, jog mes esame dinamiška akademinė bendruomenė, kurios
studentus, absolventus ir darbuotojus vienija Universiteto idėja, puoselėjamos istoriškai susiformavusios
tradicijos ir vertybės, įgyvendinami Universiteto atkūrime aktyviai dalyvavusiųjų šalies ir užsienio intelektualų siekiai, puoselėjamas atvirumas, dialogas ir tolerancija. Čia vadovaujamasi liberalumo ir demokratijos principais, o svarbiausia mūsų pozicija yra kūryba, pažanga, tautinės kultūros tęstinumas ir plėtra.
Universitete kiekvienas yra gerbiamas, išklausomas ir vertinamas; mes nesame suvaržyti jokių politinių,
ideologinių ir ekonominių interesų. Šios bendruomeniškumo nuostatos neturėtų likti vien deklaracija,
jomis privalu vadovautis kiekvienam, jas turėtume laikyti svarbiausiomis veiklos prielaidomis ir paskatomis. Taigi bendruomeniškumo jausmo ir aplinkos puoselėjimas buvo ir liks vienas iš esminių universiteto
vertybių, etikos normų ir sėkmės garantų.
2. 2007 m. spalio 1 d. duomenimis VDU akademinę bendruomenę sudarė 27047 nariai: 8642
studentai, 16153 absolventai, 533 dėstytojai ir 98 mokslo darbuotojai, 548 administracijos darbuotojai ir
tarnautojai, 1073 VDU „Rasos“ gimnazijos moksleiviai, gimnazistai, mokytojai ir darbuotojai.
3. 2007 m. į VDU bendruomenę įsijungė garsių užsienio universitetų mokslininkų ir tyrėjų.
2007 m. VDU Senatas suteikė VDU garbės daktaro vardą Prahos Karlo universiteto prof. Miroslavui
Hrochui, Bergeno universiteto prof. Ormui Overlandui, Lydso ir Varšuvos universitetų prof. Zygmuntui
Baumanui. VDU Garbės profesoriaus vardas suteiktas prof. Vytautui J. Černiui.
4. 2007 m. įvairūs garbingi apdovanojimai įteikti VDU dėstytojams, mokslininkams, studentams ir
absolventams. Lietuvos mokslo premija paskirta prof. Simui Karaliūnui, Lietuvos nacionalinė kultūros ir
meno premija – prof. Nijolei Lukšionytei-Tolvaišienei, Prancūzijos Respublikos ambasadoje vykusioje iškilmingoje ceremonijoje VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Vokiečių ir prancūzų ﬁlologijos katedros
profesorei Viktorijai Skrupskelytei įteiktas Akademinių palmių kavalieriaus ordinas (pranc. Chevalier des
Palmes académiques). Šis ordinas profesorei įteiktas už nuopelnus skatinant ir plėtojant kultūrinį bendra-
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darbiavimą, gilinant akademinius ryšius, skleidžiant Prancūzijos kultūrą Lietuvoje. Humanitarinių mokslų
fakulteto Istorijos katedros profesorius Zigmuntas Kiaupa už nuopelnus Kaunui, miesto istorijos tyrinėjimą
ir puoselėjimą apdovanotas 2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu (trijų laipsnių Santakos garbės ženklą
2005 m. įsteigė Kauno miesto savivaldybė). „Kauno minties riterio“ apdovanojimas įteiktas prof. Leonidui
Donskiui. 2007 m. Tolerancijos žmogaus nominacija apdovanotas prof. Jonas Ruškus.
VDU absolventas fotomenininkas Gintaras Česonis pelnė įsimintiniausio 2007 m. Kauno menininko vardą. VDU absolventui užsienio lietuviui mokslininkui dr. Danui Ridikui už Lietuvos vardo garsinimą įteikta Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos premija.
Paskatinamosios Viktoro Kuprevičiaus vardo stipendijos įteiktos Humanitarinių mokslų fakulteto
magistrantei Almantei Grigaitei (už 2007 m. apgintą bakalauro darbą „Moterų veikla Lietuvos šaulių
sąjungoje 1919–1940 m.“) ir Menų instituto magistrantui Arnui Šedovui (už 2007 m. apgintą bakalauro
darbą „Tarpukario Kauno kino teatrų architektūra“). Dviems Lietuvos istorijos studijų programos magistrantams paskirtos vardinės stipendijos: Stefanijos ir Mečislovo Leškių stipendija – Andriejui Stoliarovui
ir Vandos Sruogienės – Giedrei Milerytei. Soﬁjos Kymantaitės-Čiurlionienės vardo stipendija paskirta
humanitarinių mokslų srities ﬁlologijos krypties doktorantei Laurai Auksutytei.
Prof. Viktorija Skrupskelytė stipendijas skyrė trims Humanitarinių mokslų fakulteto prancūzų ﬁlologijos programos geriausioms bakalaurantėms Dianai Mauricaitei, Viktei Penkauskaitei ir Jurgitai
Petrulevičiūtei.
Ekonomikos ir vadybos fakulteto magistrantas Kęstutis Blazgys išrinktas „Campus Europae“
Studentų tarybos nariu. Jam vienam iš pirmųjų 15-os studentų Europos Parlamento narė Erna HernigesSchoepgen įteikė „Campus Europae“ sertiﬁkatą.
Trims Ekonomikos ir vadybos fakulteto bakalauro studijų studentams – Dovilei Stungytei, Inetai
Žukauskaitei ir Danieliui Makutonovičiui – įteiktos Jono Smilgevičiaus vardo stipendijos.
„Mano Erasmus studijos“ rašinių konkursą laimėjo VDU absolventė Tarptautinių ryšių skyriaus tarptautinių programų koordinatorė Jurgita Pilypaitytė. Specialiu prizu už dalyvavimą nuotraukų konkurse
„Mano Erasmus draugai“ apdovanota Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentė Donata Padlipskaitė.
Erasmus dėstytojos vardas už aktyvią ir prasmingą veiklą tarptautinėje Erasmus mainų programoje LR Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinimu suteiktas doc. Auksei Balčytienei. Speciali LR
Švietimo ir mokslo ministerijos padėka už aktyvią ir prasmingą veiklą Erasmus mainų programoje
įteikta PMDI Regionistikos katedros vedėjai doc. Inetai Savickienei. Švietimo mainų paramos fondas
padėkojo kitiems Erasmus programoje aktyviai dalyvaujantiems universiteto dėstytojams: doc. Nijolei
Petkevičiūtei, prof. Violetai Pukelienei ir doc. Valdonei Darškuvienei (Ekonomikos ir vadybos fakultetas), doc. Violetai Kalėdaitei ir doc. Alvydui Butkui (Humanitarinių mokslų fakultetas), doc. Vaivai
Zuzevičiūtei (Socialinių mokslų fakultetas) ir doc. Jurgitai Staniškytei (Menų institutas).
5. VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas pateko į geriausių pasaulyje aukštųjų mokyklų, specializuotų vadybos ir verslo administravimo srityse, sąrašą. Tarptautinio aukštųjų mokyklų tinklo
EDUNIVERSAL sudarytas Tarptautinis mokslo komitetas vertino 4000 universitetų visame pasaulyje.
Remiantis universalumo, tarptautinio pripažinimo ir studijų kokybės kriterijais, buvo atrinkta 1000 geriausiųjų, atstovaujančių 150 šalių penkiuose kontinentuose. EDUNIVERSAL pagrindinis tikslas – padėti studentams rasti tinkamiausią aukštąją mokyklą, o darbdaviams – geriausius darbuotojus bet kurioje pasaulio
šalyje.
6. VDU Menų centras, kurio veikloje dalyvauja įvairių universitete veikiančių meno kolektyvų
ir VDU akademinio teatro nariai, realizavo daug kūrybinių sumanymų, universiteto bendruomenei ir
miesto svečiams pasiūlė įvairių galimybių aktyviai įsijungti į universiteto gimtadienio šventės paminėji-
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mą, kitus renginius. Tautinių šokių ansamblio „Žilvitis“ ir folkloro ansamblio „Linago“ kolektyvai garsina
VDU vardą įvairiuose konkursuose ir festivaliuose Baltijos ir Skandinavijos šalyse, Vakarų Europoje, JAV,
Kanadoje. Įvairiuose tarptautiniuose festivaliuose pripažinimą yra pelnęs ir VDU kamerinis merginų
choras. Akademiniame studentų teatre mokomasi aktoriaus meno pagrindų, kuriami etiudai, analizuojami spektakliai ir kino ﬁlmai.
7. Universiteto klubai vienija skirtingų interesų ir poreikių turinčius studentus ir dėstytojus, kiekvienam bendruomenės nariui suteikia erdvę vaisingoms diskusijoms, keitimuisi idėjomis ir nuomonėmis, saviraiškai, tobulėjimui. Universitete veikia šie akademiniai klubai: Akademinė sielovada, Politologų
klubas, klubas „Baltai“, „Collegium Artes Liberales (CAL)“, VDU Didžiosios aulos muzikos draugija,
klubas „Ekonomistai“, japonistikos klubas „Hashi“, Jaunųjų literatų būrelis, akademinio jaunimo mokslinė draugija „Modusas“, Radijo mėgėjų klubas, VDU psichologijos studentų asociacija, klubas „Sesija“,
Studentų Santara, klubas „ViDUje“. Sėkmingai veiklą tęsia neformalaus bendravimo klubas „MAUKas“
(Muitinės akademinis universiteto klubas).
8. 2007 m. Vytauto Didžiojo universiteto krepšininkai tapo Lietuvos studentų krepšinio lygos
čempionais. VDU krepšininkai Europos studentų čempionato ﬁnale apgynė Europos čempionų titulą
ir nepatyrė nė vieno pralaimėjimo. Lietuvos studentų krepšinio rinktinė, kuriai atstovavo ir trys VDU
studentai – Jonas Mačiulis, Mantas Kalnietis ir Darius Šilinskis, Tailande tapo pasaulio studentų universiados čempione.
23-iose SELL (Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos) studentų žaidynėse mūsų universiteto sportininkai iškovojo 6 medalius: orientacininkui Simonui Krėpštai buvo įteikti aukso ir sidabro medaliai,
lengvaatletė Aistė Gecevičiūtė ėjimo varžybose pelnė sidabro medalį. Dar vieną sidabro medalį pelnė ir
čempionų titulą gynę VDU krepšininkai. Dziudo imtynininkas Viktoras Tomaševič ir VDU futbolo komanda iškovojo bronzos medalius.
1.1.2. AKADEMINĖS BENDRUOMENĖS STRUKTŪRINIAI POKYČIAI

9. 2007 m. vidutinis universiteto darbuotojų skaičius (etatais) buvo 997, iš jų akademiniai darbuotojai sudarė 466 (47 proc.) – tai dėstytojai ir mokslo darbuotojai. Kitų universiteto darbuotojų vidutinis
skaičius buvo 531 (53 proc.). (žr. 2.1. „Universiteto darbuotojai“).
Vidutinis sąlyginis mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų skaičius 2007 m. buvo 382,3 etato (šis
rodiklis skaičiuojamas pagal LR Vyriausybės Nutarimą Nr. 337, 2007-04-04).
Per metus vidutinis darbuotojų skaičius padidėjo 71,2 etato: akademinių darbuotojų skaičius padidėjo 4,6 proc. (21,4 etato); kitų universiteto darbuotojų skaičius – 9,4 proc. (49,9 etato), iš jų 25 universiteto ir akademinių padalinių vadovai bei pavaduotojai, paskirti nuo 2007-07-01 pagal LR Vyriausybės
Nutarimą Nr.337. Kitų universiteto darbuotojų santykinė dalis padidėjo 2%.
10. Dėstytojai ir mokslo darbuotojai, kuriems universitetas yra pagrindinė darbovietė, sudarė 427,4
etato (92 proc.). Didžiausia akademinių darbuotojų, kuriems universitetas yra pagrindinė darbovietė, dalis atskiruose fakultetuose ir institutuose yra tokia: Socialinių mokslų fakultete 97,3 proc., Gamtos mokslų fakultete 96,6 proc., Humanitarinių mokslų fakultete 95,3 proc., Socialinio darbo institute 92,3 proc.,
Ekonomikos ir vadybos fakultete 91,8 proc., Katalikų teologijos fakultete, Menų institute, Politikos mokslų ir diplomatijos institute, Informatikos fakultete ir Teisės institute – atitinkamai 91,6 proc., 91,5 proc.,
88,2 proc., 82,7 proc. ir 76,1 proc.
Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad universitetas yra pagrindinė darbovietė tik 9 vizituojantiems profesoriams iš užsienio.
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11. Mokslo laipsnį turi 69,52 proc. akademinių darbuotojų. Per 2007 m. šis skaičius padidėjo
1,37 proc. Profesoriai ir vyriausieji mokslo darbuotojai sudaro 16 proc. visų akademinių darbuotojų.
Pagal akademinių darbuotojų, turinčių mokslo laipsnį, ir profesorių bei vyriausiųjų mokslo darbuotojų santykinį skaičių išsiskiria šie fakultetai: Ekonomikos ir vadybos fakultetas (atitinkamai 86,0 proc.
ir 34,9 proc.), Gamtos mokslų fakultetas (atitinkamai 86,6 proc. ir 25,7 proc.), Humanitarinių mokslų
fakultetas (atitinkamai 82,3 proc. ir 12,6 proc.) bei Politikos mokslų ir diplomatijos institutas (atitinkamai
81,3 proc. ir 12,4 proc.).
Iš profesorių ir vyriausiųjų mokslo darbuotojų pareigas užimančių darbuotojų 68 proc. turi habilituoto daktaro laipsnį ir 68 proc. turi profesoriaus pedagoginį vardą.
12. Dėstytojai ir mokslo darbuotojai, turintys mokslo laipsnį, iki 35 metų sudaro 24,4 proc., iki 45
metų sudaro 29,8 proc., iki 55 metų sudaro 22,2 proc., iki 65 metų sudaro 12,5 proc., 65 metų ir vyresni
sudaro 11,1 proc.
Akademiniai darbuotojai iki 55 metų amžiaus sudaro 76,4 proc. Tai labai aukštas rodiklis, kuris
parodo, jog VDU dirba daug kompetentingų dėstytojų ir mokslo darbuotojų.
13. Beveik trečdalis doktorantų, 2007 metais apgynusių daktaro disertaciją, liko dirbti universitete. Nuo 2000 m. kasmet vidutiniškai universitete lieka dirbti 13 apgynusių disertacijas mokslo daktarų
(1993–1999 metais – vidutiniškai tik po 4).
VDU Socialinio darbo instituto lektorė Rasa Naujanienė Laplandijos universitete Suomijoje sėkmingai apgynė pirmąją Lietuvoje socialinio darbo daktaro disertaciją tema „Social Construction of Entering
Clienthood in Gerontological Social Work“.
14. Universiteto absolventai sudaro didžiausią VDU bendruomenės dalį. Dėl universiteto absolventų skaičiaus augimo didėjo ir VDU bendruomenė (per 2007-uosius metus ji išaugo 14 proc.).
2007 m. buvo žengtas svarbus žingsnis ir atlikta daug darbų, siekiant sukviesti visų atkurtojo VDU
laidų absolventus sugrįžti į savąjį Alma Mater, įsijungti į įvairiapusę studijų, mokslo bei viešųjų ryšių
veiklą. Tam tikslui buvo atnaujinta pagrindinio VDU tinklalapio „Alumni“ skiltis, sukurta interaktyvi
anketa, o ją užpildžiusiems VDU absolventams yra sugrąžinami buvę jų elektroninio pašto adresai, suteikiantys galimybę betarpiškai bendrauti, naudotis universiteto informacija.
2007 m. gegužės mėn. 12 d. įvykusi Absolventų diena pradėjo akciją „Absolvente, sugrįžk į
Universitetą!“, o gruodžio mėn. 6 d. į universitetą sugrįžo vyriausieji absolventai, baigę VDU iki sovietinio uždarymo ir aktyviai dalyvavę pasipriešinimo judėjime. Aktyvūs Universiteto absolventai kelis kartus
diskutavo dėl „Alumni“ klubo veiklos plėtojimo.
Universiteto absolventai buvo aktyvūs ir universiteto valdyme: jie dalyvavo valdymo institucijose bei
laikinose darbo grupėse, studijų programų komitetuose, diplominių darbų gynimuose. Absolventai skyrė
kelias vardines stipendijas VDU studentams.
Verta paminėti, kad ne visi fakultetai ar studijų institutai vienodai bendradarbiauja su absolventais,
per mažai naudojasi absolventų kvaliﬁkaciniu potencialu ir kompetencijomis bei galimybėmis palengvinti mokomosios praktikos organizavimą. Taigi ženkli bendruomenės narių dalis per mažai įtraukta į
universiteto bendruomenės gyvenimą.
1.1.3. BESIVYSTANČIO UNIVERSITETO KONCEPCIJOS PARENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

2007 m. pradėta įgyvendinti VDU vystymosi programa. Parengtas ir priimtas VDU Etikos kodeksas,
kuriuo siekiama apibrėžti pagrindines universiteto bendruomenės narių etikos normas ir principus, įvardyti priemones, užtikrinančias, kad profesinė etika ir elgesys atitiktų Kodekso reikalavimus. Kodeksas
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taikomas visiems VDU bendruomenės nariams: dėstytojams ir studentams, mokslo darbuotojams, administracijos ir tarnybų darbuotojams.
VDU Etikos kodekse įvardyti šie etikos principai ir normos:
▶ akademinės laisvės ir atsakomybės principas (įsitikinimų ir žodžio laisvė; kritinio mąstymo tradicija ir atviro diskutuotinų klausimų svarstymo atmosfera, pagrįsta geranoriškumu ir
atsakomybe už savo veiksmus; aukštos kvalifikacijos ir tiesos savo tyrimų srityje siekis; etiški
tiriamųjų objektų atžvilgiu moksliniai tyrimai; lojalumas universitetui, pagarba jo bendruomenei, kurios viena iš raiškos formų – problemų sprendimo universiteto bendruomenės viduje
prioritetas);
▶ akademinio sąžiningumo principas (pagarba intelektinei nuosavybei; privačiųjų ir viešųjų
interesų atskyrimas; teisingumas, vertinimo objektyvumas, nešališkumas);
▶ etiškų asmeninių santykių principas (lygių teisių ir galimybių puoselėjimas; kolegialumas
ir padorumas; konﬁdencialumas, pagarba žmogaus orumui ir autonomijai).
15. VDU Senatui pritarus (2007 m. balandžio 18 d.), Rektoratas parengė ir pristatė LR Švietimo
ir mokslo ministerijai ,,Aukštojo mokslo reformos eksperimentinės idėjos projektinį pagrindimą“.
Esminė eksperimentinė idėja – valstybiniame universitete taikyti konkurencingumo nuostatas. Projekte
yra pateikta idėjų, kurias įgyvendinus, universitetas taptų realiu pavyzdžiu kitoms aukštojo mokslo institucijoms ne tik Lietuvoje, bet ir Centrinės bei Rytų Europos šalyse ir būtų lygiavertis geriausių pasaulio
universitetų partneris.
Svarstant tokio eksperimentinio universiteto idėją ir rengiant projekto pagrindimą, buvo įvardytos
šiuo metu VDU egzistuojančios probleminės sritys:
▶ valdymo problemos (neefektyvus funkcijų pasiskirstymas aukščiausiuose universiteto valdymo
organuose (Senatas, Taryba, Rektoratas) ir bendradarbiavimo su išorinėmis valdymo institucijomis neracionalumas, vidinis valdymo struktūrų ir ryšių stiprinimo reikalingumas);
▶ struktūros problemos (neoptimali universiteto akademinių ir administracinių struktūrinių
padalinių sudėtis ir funkcinis darbų paskirstymas, neracionalus mokslo ir studijų padalinių
išskaidymas);
▶ pagrindinių sričių veiklos problemos (studijų ir mokslinių tyrimų kokybės gerinimo, kryptingumo ir tarptautiškumo skatinimo, studentų ir mokslininkų mobilumo trūkumai, nepakankamas inovatyvių iniciatyvų, techninių, humanitarinių, informacinių technologijų, meno sričių
ﬁnansavimas);
▶ infrastruktūros problemos (infrastruktūros nepakankamumas ir netinkamas pritaikymas
mokslo ir studijų poreikiams realizuoti).
Pagrindinis eksperimentinės projektinės veiklos tikslas – įgyvendinus VDU 2007–2011 metų
strategijos nuostatas, tapti konkurencingu valstybiniu universitetu, kuris išsiskirtų:
▶ studijų ir mokslinių tyrimų kokybe;
▶ subalansuota vadyba viduje ir autonomišku valdymu išorinių reguliavimo institucijų
atžvilgiu;
▶ modernia valdymo ir organizacine struktūra, efektyviu funkcijų tarp administracinių ir
akademinių padalinių pasidalijimu ir vykdymu;
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▶ kokybiška, novatoriška ir tarptautiška studijų ir mokslinių tyrimų tobulinimo ir plėtros
sistema;
▶ novatoriškomis iniciatyvomis, siejančiomis gamtos, humanitarinių ir socialinių mokslų,
meno sričių idėjas su verslu ir visuomenės poreikiais; būtų apsirūpinta studijoms ir moksliniams
tyrimams, efektyviam universiteto valdymui pritaikyta infrastruktūra.
Idėjoms įgyvendinti yra numatyti konkretūs veiksmai, priemonės ir laukiami rezultatai, pasitelkti
sėkmingi kitų Europos Sąjungos universitetų pavyzdžiai, praktika, valdymo modeliai. Universitetas siekia
ES struktūrinių fondų paramos šioms idėjoms realizuoti.
16. 2007 m. buvo pratęsta Vytauto Didžiojo universiteto ir Mičigano valstybinio universiteto (MSU)
sertiﬁkatinės programos sutartis. Remiantis sertiﬁkatinės programos susitarimu, VDU Teisės instituto
absolventams kartu su jų studijų baigimo diplomais bus įteikiami ir MSU tarptautinės teisės sertiﬁkatai.
Pasirašytoje sutartyje pabrėžiama, kad ryšiai, mainai, kontaktai ir bendradarbiavimas tarp Europos ir JAV
teisės mokyklų skatina tobulėjimą, inovacijas, tyrimus ir mokslą. Šalys susitarė dėl galimybių VDU Teisės
instituto studentams išvykti ir vieną semestrą studijuoti MSU, MSU profesoriai galės vadovauti VDU
studentų magistro darbams, bus siekiama tuo pačiu metu publikuoti straipsnius abiejų mokyklų teisės
mokslo žurnaluose.
17. VDU Gamtos mokslų fakultetas organizavo festivalį „Pamatyk kitaip“. Festivalio metu buvo
galima išbandyti ekstremalų šaltį, sužinoti, kaip daromos iškamšos, dalyvauti archeologijos pratybose,
mokslo dainos konkurse, žaisti žodžių smiginį ir daug kitų dalykų. Tado Ivanausko zoologijos muziejaus
salėje vyko viešos paskaitos istorijos, biologijos, astronomijos ir kt. temomis.
18. Pavasario semestro pradžioje Rektorate buvo priimta po 15–20 geriausiai besimokančių kiekvieno fakulteto ir studijų instituto studentų iš kiekvienos studijų programos ir kurso. Buvo aptartos studijų organizavimo problemos, pasiūlymai galimiems tobulinimams. Rudens semestro pradžioje Rektorate
įvyko susitikimas su 13 VDU pirmakursių, bent vieną valstybinį egzaminą išlaikiusių 100 balų. Susitikime
diskutuota apie studijų VDU galimybes ir sąlygas, studentų siekius ir ateities perspektyvas.
19. VDU pasirašė bendradarbiavimo sutartis su 17 gimnazijų ir vidurinių mokyklų. Prasmingas
sutarčių pasirašymas su Vilniaus, Klaipėdos ir Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijomis, Jurbarko Vytauto
Didžiojo vidurine mokykla bei Punsko lietuvių bendrojo lavinimo mokyklų kompleksu. Sutartimis VDU
ir gimnazijos bei mokyklos patvirtino bendrą nuostatą bendradarbiauti rengiant vyresniųjų klasių moksleivius sėkmingoms studijoms universitete, organizuoti ir įgyvendinti bendrus projektus.
20. 2007 m. buvo inicijuotas sutarčių pasirašymas su kolegijomis. 2008 m. sausio 30 d. buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp Vytauto Didžiojo universiteto ir Alytaus, Kauno, Klaipėdos,
Klaipėdos verslo ir technologijų, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Utenos, Vilniaus, Vilniaus statybos
ir dizaino, Žemaitijos, Kolpingo kolegijų ir V. A. Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos. Sutarčių tikslas – skatinti VDU ir kolegijų partnerystę abiem šalims naudingose institucijų valdymo, akademinėje,
kultūrinėje, tarptautinio bendradarbiavimo ir kitose veiklos srityse.
21. 2007 m. toliau buvo puoselėjamas ir plėtojamas bendruomeninis gyvenimo būdas. 2007 m. diplomų įteikimo šventę kiekvienas fakultetas ir studijų institutas organizavo savarankiškai. Tikėtina, jog tai,
kaip ir daugybė kitų, 2007 metais įvykusių konkursų, viktorinų, festivalių, susitikimų ir aptarimų, taps
gražia fakultetų tradicijų formavimosi pradžia.
Visi šie įvykiai – mokslo metų pradžios šventė, „IFtorina“ (Informatikos fakulteto kasmet organizuojamas konkursas moksleiviams), universiteto gimtadienis (vasario 16 d.), Absolvento diena (antrasis
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gegužės šeštadienis), mokslo metų rezultatų aptarimo šventė universiteto bendruomenei VDU Botanikos
sode ir kiti susitikimai – jau įrašyti į Universiteto įvykių kalendorių.
22. 2007-aisiais ypač aktyvi buvo VDU Studentų atstovybė (SA). VDU SA organizavo daugybę renginių, akcijų, vedė seminarus, rašė projektus, dalyvavo įvairiuose susitikimuose:
▶ „VDU Pavasario festivalis’07“ – tai tradiciniu tapęs studentų festivalis. Šiam renginiui buvo
rašytas projektas „VDU pavasario festivalis’07: Europos dieną švęskime kartu su visa Europa“.
Pagrindiniai festivalio renginiai: festivalio atidarymo koncertas „Be sienų“; paroda „VDU – Visad
Dinamiškai Unikalus“ , „VDU Karjeros dienos’07“, medicininė akcija „Ir tu gali padėti“, kultūrinis projektas „Be diﬀerent“, kino projektas „Garsas + Vaizdas“, „Gitarų vakaras“, „13-asis VDU
SA gimtadienis“, socialinis projektas – labdaros aukcionas „Iš širdies į širdį“. Šio aukciono metu
surinktos lėšos skirtos VDU neįgalių studentų prieigai įrengti vienuose iš VDU rūmų;
▶ Socialinės akcijos: „Pabūk neįgalus“, „Apšvieskime Kauną“, „Įžiebk taiką „Taikoje““,
„Nusirašinėjimui NE!“, „Aš myliu savąjį Universitetą“, „Nominuok savo dėstytoją!“;
▶ Projektai: „Organizacijos narių kompetencijos ugdymas“, „Jaunimo lyderystės skatinimas“,
„Lyderystės ugdymas“, ,,Turėk Studentiško Dinamito!“;
▶ Stovykla „Subalansuotas fuksas 2007“;
▶ Mobilumo forumas „CIVITAS Forum 2007“;
▶ Susitikimai: Estijos studentų delegacija; Torūnės universiteto atstovai; ISN (International
Students Network) narių susitikimas; Erasmus studentų susitikimas.
▶ Leidiniai: „Studento dienoraštis“, „Subalansuota studžiui 2007“.
Vis dėlto reikėtų atkreipti dėmesį, jog studentų organizuojamuose renginiuose ir akcijose dalyvauja
nedaug VDU dėstytojų, mokslo bei kitų darbuotojų.

1.2. VALDYMO TOBULINIMAS IR SAVIVALDOS PLĖTRA

1.2.1.

UNIVERSITETO SAVIVALDOS INSTITUCIJOS

1. Lietuvos Respublikos teisės dokumentuose, taip pat ir VDU Statute, teigiama, jog universitetas
turi autonomiją, grindžiamą savivaldos principu, akademine laisve bei pagarba žmogaus teisėms. Nors
universiteto teises ir apibrėžia Statuto 10 straipsnis, tačiau universitetas dėl vykdomo smulkmeniško valstybinio reguliavimo, nepasitikėjimo, partinių interesų politikoje vyravimo bei LR veikiančių norminių
aktų ir poįstatyminių aktų netobulumo ar net nebuvimo negali naudotis visomis teisėmis: ribojamos
teisės tvirtinti studijų programas, nustatyti darbo užmokesčio sąlygas, valdyti turtą, juo naudotis bei disponuoti ir kt. Taigi universiteto bendruomenės nariai galėtų aktyviau reikšti poziciją ir teikti konkrečius
pasiūlymus rengiamiems naujiems įstatymams, reglamentuosiantiems universiteto autonomiją, savivaldą, veiklą ir turtą.
2. 2007 m. buvo parengti svarbūs universiteto valdymą ir savivaldą aprašantys dokumentai. Tai
„VDU Strateginis planas 2007–2011 metams“ ir „Strateginio plano įgyvendinimo priemonių planas“
(abu dokumentai patvirtinti VDU Senate 2007-04-18); Studijų reguliaminas (patvirtintas VDU Senate
2007-06-27).
Vadovaujantis LR Vyriausybės 2007 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 194 „Dėl strateginio planavimo
metodikos patvirtinimo“, buvo sudaryta 17 narių VDU strateginio planavimo grupė (Rektoriaus įsakymas Nr. 1291), kuriai pavesta vykdyti šias funkcijas:
▶ organizuoti ir koordinuoti VDU strateginio veiklos plano rengimą, prižiūrėti jo įgyvendinimą, įvertinti biudžetiniais metais pasiektus rezultatus, analizuoti iškilusias problemas ir nustatyti
planuojamo laikotarpio veiklos prioritetus;
▶ atlikti VDU aplinkos ir išteklių analizę, suformuluoti ir prireikus siūlyti patikslinti VDU
misiją, tikslinti VDU strateginius tikslus, numatyti planuojamo laikotarpio veiklos rezultatus,
jų išdėstymą prioriteto tvarka;
▶ nustatyti vykdytinas VDU strategijos įgyvendinimo programas, numatyti planuojamo laikotarpio rezultatus pagal įgyvendinamas programas, siūlyti tvirtinti vykdomų programų koordinatorius ir paskirti jiems užduotis;
▶ įvertinti VDU vykdomų programų koordinatorių pateiktų vykdyti programų projektų suderinamumą su Universiteto strateginiais tikslais, užtikrinti visų Universitete vykdomų programų
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tarpusavio suderinamumą, pritarti programų projektams ir pateikti VDU strateginio veiklos
plano projektą Rektoriui;
▶ suformuluoti (tikslinti) efekto vertinimo kriterijus.
3. Strateginio planavimo ir valdymo nuostata pradėta laikyti nuolatiniu universiteto valdymo principu. Universiteto fakultetai, studijų institutai ir kiti struktūriniai padaliniai parengė arba toliau tobulina savo
veiklos strateginius planus, kurie derinami su VDU Strateginiu planu. Skatinama padalinių bendruomenių
vieša diskusija apie jų strategines nuostatas ir konkrečių veiksmų planus. Manytume, kad tikslinga universiteto biudžeto politiką tiesiogiai sieti su padalinių strateginiais planais ir universiteto prioritetais.
Reikia pripažinti, kad nepavyko įgyvendinti visų valdymo tobulinimo ir savivaldos plėtros priemonių, kurios buvo numatytos Strategijos įgyvendinimo plane: neparengtas universiteto struktūros optimizavimo projektas (šį darbą numatoma baigti 2008 m. gegužės mėn.); neįsteigtas VDU Marketingo
padalinys (pagrindinė priežastis – kompetentingų darbuotojų įdarbinimo problema).
4. Aukščiausioji VDU savivaldos institucija yra Senatas, universiteto visuomeninės priežiūros ir
globos institucija yra Taryba, rektoriaus patariamoji savivaldos institucija yra Rektoratas, studentų interesams atstovaujanti savivaldos institucija yra Studentų atstovybė.
5. VDU Senatas yra sudaromas 5-erių metų kadencijai iš: universiteto mokslininkų – ne mažiau
kaip 60 proc. senato narių; su universitetu bendraujančių mokslo institutų mokslininkų – iki 15 proc.
senato narių; išeivijos mokslininkų – iki 10 proc. senato narių; kitose institucijose dirbančių mokslininkų – 5 proc. senato narių; visoms studijų pakopoms atstovaujančių studentų – 10 proc. senato narių.
Universiteto Senato rinkimai įvyko 2005 m. gruodžio 2 d. 2006 m. kovo 1 d. posėdyje Senato pirmininke
išrinkta prof. Margarita Teresevičienė. 2007 m. Donatas Juodpusis ir Jaunius Špakauskas pakeitė studijas
baigusius senatorius Arvydą Dapkūną ir Daivą Simanavičiūtę.
Į VDU Senatą išrinkti:
Universiteto mokslininkai: Senato pirmininkė prof. Margarita Teresevičienė – Socialinių mokslų
fakultetas; prof. Egidijus Aleksandravičius – Humanitarinių mokslų fakultetas; prof. Juozas Augutis –
Informatikos fakultetas; doc. Auksė Balčytienė – Politikos mokslų ir diplomatijos institutas; dr. Remigijus
Daubaras – Botanikos sodas; prof. Leonidas Donskis – Politikos mokslų ir diplomatijos institutas; prof.
Bronius Genzelis – Humanitarinių mokslų fakultetas; prof. Regina Gražulevičienė – Botanikos sodas;
doc. Artūras Jagelavičius – Socialinio darbo institutas; prof. Vytautas Kaminskas – Informatikos fakultetas; prof. Gintautas Kamuntavičius – Gamtos mokslų fakultetas; prof. Zigmuntas Kiaupa – Humanitarinių
mokslų fakultetas; doc. Asija Kovtun – Humanitarinių mokslų fakultetas; prof. Jonas Kvedaravičius –
Ekonomikos ir vadybos fakultetas; prof. Rimantas Laužackas– Socialinių mokslų fakultetas; prof. Vytautas
Levandauskas – Menų fakultetas; prof. Kristina Levišauskaitė – Ekonomikos ir vadybos fakultetas; prof.
Zigmas Lydeka – Ekonomikos ir vadybos fakultetas; doc. Nemira Mačianskienė – Užsienio kalbų centras;
prof. Rūta Marcinkevičienė – Humanitarinių mokslų fakultetas; prof. Vida Mildažienė – Gamtos mokslų
fakultetas; prof. Andrius Narbekovas – Katalikų teologijos fakultetas; doc. Ina Pilkauskienė – Socialinių
mokslų fakultetas; prof. Liudvikas Pranevičius – Gamtos mokslų fakultetas; prof. Kęstutis Pukelis –
Socialinių mokslų fakultetas; doc. Stasys Šedbaras – Teisės institutas; doc. Vytautas Vaičiūnas – Katalikų
teologijos fakultetas; prof. Bronius Vaškelis – Menų fakultetas; doc. Vaidotas Viliūnas – Ekonomikos ir
vadybos fakultetas; prof. Povilas Zakarevičius – Ekonomikos ir vadybos fakultetas; prof. Kęstutis Žemaitis
– Katalikų teologijos fakultetas; prof. Antanas Žilinskas – Informatikos fakultetas; prof. Pranas Žukauskas
– Ekonomikos ir vadybos fakultetas.
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Mokslo institutų mokslininkai: prof. Danguolė Mikulėnienė – Lietuvių kalbos institutas; prof.
Valdemaras Razumas – Biochemijos institutas; prof. Mifodijus Sapagovas – Matematikos ir informatikos
institutas; prof. Vladislava Stankūnienė – Socialinių tyrimų institutas; prof. Eduardas Vilkas – Lietuvos
mokslų akademija; prof. Giedrius Varoneckas – KMU Psichoﬁziologijos ir reabilitacijos institutas.
Išeivijos mokslininkai: prof. Algirdas Avižienis – ﬁziniai mokslai; prof. Kęstutis Trimakas – teologijos mokslai; prof. Viktorija Skrupskelytė – humanitariniai mokslai; prof. Rimas Vaišnys – biomedicinos
mokslai; prof. Romas Vaštokas – socialiniai mokslai.
Kitų institucijų mokslininkai: prof. Adolfas Laimutis Telksnys – Lietuvos mokslo taryba; prof.
Jurgis Vilemas – Energetikos institutas.
Studentai: Jonas Okunis – doktorantas; Mantas Simanavičius – magistrantas; Gintarė Žukaitė
– magistrantė; Donatas Juodpusis – bakalauro studijos; Jaunius Špakauskas – bakalauro studijos; Rasa
Laurinavičiūtė – bakalauro studijos.
6. VDU Taryba yra universiteto visuomeninės priežiūros ir globos institucija, sudaroma 4 metams
iš 18 narių: vienas trečdalis jos narių – Senato skirti 4 universiteto profesoriai, rektorius ir studentų atstovybės išrinktas studentas, antrąjį trečdalį narių, atstovaujančių įvairioms mokslo kultūros, meno, ūkio
sritims, valstybės ir savivaldybių institucijoms, skiria Švietimo ir mokslo ministras, likęs trečdalis narių
skiriamas bendru rektoriaus ir ministro sutarimu.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006-02-03 d. įsakymu Nr. ISAK – 178 buvo paskelbta Universiteto Tarybos sudėtis, kuri 2007 metais išliko nepakitusi.
VDU Tarybos pirmininkas – J. E. Sigitas Tamkevičius, Kauno arkivyskupas metropolitas.
Tarybos nariai skirti Senato: Zigmas Lydeka, VDU rektorius; Leonidas Donskis, Politologijos katedros profesorius; Liudvikas Pranevičius, Fizikos katedros profesorius; Vytautas Vaičiūnas, Teologijos
katedros docentas; Povilas Zakarevičius, Vadybos katedros profesorius; Mantas Simanavičius, VDU
Studentų atstovybės prezidentas.
Tarybos nariai, skirti bendru susitarimu: Povilas Andrulis, VDU „Rasos“ gimnazijos direktorius; Algirdas Avižienis, VDU Informatikos fakulteto profesorius; Vladas Algirdas Bumelis, UAB „Sicor
Biotech“ generalinis direktorius; Simas Ramutis Petrikis, UAB „Šiaurės miestelis“ direktorius; Kęstutis
Šidlauskas, VDU Informatikos fakulteto dekanas.
Tarybos nariai, skirti ministro: Jonas Guzavičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas; Edita Karpavičienė, AB „Ūkio banko“ valdybos pirmininkė; Andrius Navickas, „Bernardinai.lt“
vyriausiasis redaktorius; Julius Sasnauskas, Lietuvos Šv. Kazimiero Mažesniųjų Brolių Ordino provincijos
brolis, kunigas; Giedrė Žentelytė, AB „Achema“ personalo direktorė; Audrius Žiugžda, AB „SEB Vilniaus
bankas“ valdybos pirmininkas.
7. VDU Studentų atstovybė. VDU Studentų atstovybės Fakultetų atstovų susirinkimas (VDU
SA FAS) yra aukščiausias VDU SA savivaldos organas, kurį sudaro kiekvieno fakulteto bei kurso atstovai.
Juos demokratinių rinkimų būdu renka kurso draugai. VDU SA FAS atlieka svarbiausius organizacijos
uždavinius: renka prezidentą, tvirtina VDU SA metų veiklos ir ﬁnansinę ataskaitą, keičia ir papildo organizacijos įstatus, tvirtina reglamentus bei formuoja VDU SA politiką.
Valdyba yra Studentų atstovybės valdymo organas, vykdantis organizacijos veiklos priežiūrą ir
sprendžiantis su ja susijusias problemas. VDU SA valdybą tvirtina VDU SA FAS, o jos sudėtį aukščiausiam organizacijos valdymo organui teikia prezidentas.
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2007 m. spalio 8–11 d. vykusiuose rinkimuose aukščiausiajam VDU studentų savivaldos organui
kandidatūrą pasiūlė 79 studentai, o fakultetų susirinkimui išrinktas 51 atstovas. Tai daugiausia išrinktų
atstovų per visą VDU SA FAS istoriją. Rinkimuose balsavo 55 proc. studentų.
SA valdybos nariai:
Mantas Simanavičius (VDU SA prezidentas), Rasa Laurinavičiūtė (VDU SA viceprezidentė),
Rokas Veselka (Valdybos pirmininkas), Živilė Dalikaitė (Kultūros komiteto koordinatorė), Ieva
Milčiūtė (Tarptautinių ryšių komiteto koordinatorė), Asta Medišauskaitė (Atstovė ryšiams su
visuomene); Inga Dzvankauskaitė (Projektų koordinatorė), Kazimieras Mačiekus (Finansų paieškos komiteto koordinatorius), Audrius Korolkovas (Akademinių ir socialinių reikalų komiteto
koordinatorius), Donatas Juodpusis, Jovita Juotpalytė, Rasa Daugintytė, Sandra Pečiulytė, Tomas
Šinkūnas, Vilija Žukaitytė.
8. VDU Rektoratas. 2007 m. universiteto veiklą organizavo šios sudėties Rektoratas:
Rektorius
prof. Zigmas Lydeka
Studijų prorektorius
prof. Rimantas Laužackas
Mokslo prorektorius
prof. Juozas Augutis
Infrastruktūros prorektorius
doc. Vaidotas Viliūnas
Universiteto sekretorė
doc. Auksė Balčytienė
Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanas
prof. Pranas Žukauskas
Gamtos mokslų fakulteto dekanas
prof. Gintautas Kamuntavičius
Humanitarinių mokslų fakulteto dekanė
prof. Rūta Marcinkevičienė
Informatikos fakulteto dekanas
doc. Kęstutis Šidlauskas
Katalikų teologijos fakulteto dekanas
doc. Petras Smilgys (iki 2007-03-21)
Katalikų teologijos fakulteto prodekanas
dr. Benas Ulevičius (nuo 2007-03-21)
Socialinių mokslų fakulteto dekanas
prof. Kęstutis Pukelis
Menų instituto direktorius
prof. Vytautas Levandauskas
Politikos mokslų ir diplomatijos instituto direktorius prof. Leonidas Donskis
Socialinio darbo instituto direktorius
doc. Artūras Jagelavičius (iki 2007-08-27)
Socialinio darbo instituto direktorius
prof. Jonas Ruškus (nuo 2007-08-27)
Teisės instituto direktorius
doc. Stasys Šedbaras
Užsienio kalbų centro direktorė
doc. Nemira Mačianskienė
Kauno botanikos sodo direktorius
dr. Remigijus Daubaras
Akademinių reikalų tarnybos direktorė
doc. Laima Sajienė
Studentų reikalų tarnybos direktorius
doc. Ričardas Krikštolaitis
Studentų atstovybės prezidentas
Mantas Simanavičius
Bibliotekos direktorė
Lina Bloveščiūnienė (iki 2007-12-04)
Finansų tarnybos direktorė
Dangirutė Steponavičiūtė (iki 2007-12-04)
Personalo tarnybos direktorius
Darius Amilevičius (iki 2007-03-26)
Personalo tarnybos direktorė
Jūratė Lukauskienė (nuo 2007-03-26 iki
2007-12-04)
Sporto centro direktorė
Liucija Kalvaitienė (iki 2007-12-04)
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9. Rektorato posėdžiai vyko kas antrą trečiadienį, tarp rektorato posėdžių kas antrą trečiadienį ir
kiekvieną pirmadienį posėdžiavo Mažasis rektoratas, kurio sudėtyje dirbo Universiteto rektorius, studijų ir mokslo prorektoriai, infrastruktūros prorektorius ir Universiteto sekretorė. Mažojo rektorato posėdžių paskirtis – pasirengti rektorato posėdžiams, diskutuoti apie spręstinas problemas. Kartą per mėnesį
pradėti organizuoti Mažojo Rektorato narių susitikimai su visų universiteto padalinių vadovais.
10. 2007 m. įvyko 20 Rektorato posėdžių, kurių metu buvo svarstomi kiekvieno semestro pradžioje
Rektorato posėdyje patvirtinti bei intranete skelbiami šie planiniai klausimai:
▶ Studijų tobulinimas: Studijų kokybės vertinimas ir užtikrinimas; Studijų reguliamino korekcijos; Tęstinių studijų strategija; Nuotolinių studijų organizavimas; Užsienio kalbų dėstymas; Rudens
sesijos analizė; Pagrindinių studijų A ir B grupių dalykai; Studijų medžiagos rengimas ir pateikimas studentams; Neakivaizdinių studijų strategija; Pirmosios pakopos dalykų studijų tinklelis;
Studentų praktikos organizavimas; Studijų programų atnaujinimas ir pristatymas; Individualaus
studijų graﬁko tvarka; Studentų perėjimo į kitas studijų programas tvarka; Studentų priėmimo į
universitetą planas bei priėmimo sąlygos; Priėmimas į magistrantūros studijas; 2007 m. stojimo į
VDU fakultetus bei Studijų institutus analizė ir rekomendacijos dėl stojimo tvarkos ir stojančiųjų
skaičiaus 2008–2009 mokslo metams; Stojančiųjų į VDU orientavimo kompleksinis planas;
▶ Mokslinių tyrimų, eksperimentinės ir projektinės veiklos plėtojimas: Projektinės veiklos
politika ir organizavimas; Universiteto doktorantūros vystymo koncepcija; VDU mokslo ir tyrimų
centrų bei įstaigų, kurių steigėjas yra VDU, plėtros ir ﬁnansavimo principai; Universiteto mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės bei socialinės plėtros klasteriai; Habilitacijos procedūra; Universiteto
darbuotojų publikacijų registravimo / įvedimo / pateikimo tvarka bibliotekos informacijos sistemoje; VDU įsijungimas į Lietuvos magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų
santraukų elektroninių dokumentų informacijos sistemą (ETD IS); VDU leidybinis planas;
▶ Infrastruktūros modernizavimas ir plėtra: Universiteto informacijos sistemų kūrimo programa; Universiteto integruotos komunikacijos strategija; VDU pastatų, patalpų remonto darbų
planas 2007 metams; Tarptautinių akademinių mainų būklė ir perspektyvos;
▶ Viešųjų ryšių kokybės gerinimas: Universiteto vienodo stiliaus parengimo principai ir programa; Universiteto tarpinstitucinio bendradarbiavimo politika; Pasirengimas VDU 85 metų
jubiliejui;
▶ Akademinės bendruomenės vystymas: Universiteto etikos kodeksas; Universiteto strategijos
įgyvendinimo planas; Universiteto darbuotojų įdarbinimas, adaptavimas, vertinimas, ugdymas,
motyvavimas;
▶ Valdymo tobulinimas ir savivaldos plėtra: Rektorato darbo reglamentas; Universiteto mokslo
darbuotojų užmokesčio ir skatinimo sistema; Pedagoginių darbuotojų darbo normavimas, apskaita ir motyvavimas; Rektoriaus, prorektorių ir akademinių padalinių vadovų bei jų pavaduotojų
užmokesčio ir skatinimo sistema; Pedagoginio krūvio skaičiavimo sistema; Rektoriaus ataskaita;
Universiteto organizacinės struktūros optimizavimas; VDU biudžeto projektas 2007 metams.
11. Siekiant įgyvendinti universiteto strateginius tikslus bei tinkamai pasirengti Rektorato posėdžiuose svarstomiems planiniams klausimams ir jų sprendimų projektams pasiūlyti, 2007 m. buvo
sudarytos 7 laikinosios darbo grupės: Nuotolinių studijų organizavimas (darbo grupės vadovė doc.
Giedra Linkaitytė); Studijų rezultatų įskaitymo universiteto studentams tvarkos parengimas (darbo grupės vadovas prof. Pranas Žukauskas); Tarptautinių akademinių mainų būklės ir perspektyvų įvertini-
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mas (darbo grupės vadovas doc. Vaidotas Viliūnas); Jungtinių studijų programų organizavimas (darbo
grupės vadovė doc. Ineta Savickienė); Papildomųjų studijų rengimas (darbo grupės vadovė doc. Laima
Sajienė); Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo tvarka (darbo grupės vadovė prof. Kristina Levišauskaitė);
Strateginio plano įgyvendinimas (darbo grupės vadovas prof. Zigmas Lydeka).
12. 2007 m. tęsė darbą 2006 metais sudarytos šios darbo grupės: Universiteto vienodo stiliaus parengimo principai ir programa (darbo grupės vadovė doc. Auksė Balčytienė); Universiteto doktorantūros
vystymo koncepcija (darbo grupės vadovas prof. Juozas Augutis); Universiteto integruotos komunikacijos strategija (darbo grupės vadovė doc. Auksė Balčytienė); Universiteto strategijos įgyvendinimo planas (darbo grupės vadovas prof. Zigmas Lydeka); Universiteto organizacinės struktūros optimizavimas
(darbo grupės vadovas prof. Zigmas Lydeka); VDU mokslo ir tyrimų centrų bei įstaigų, kurių steigėjas yra VDU, plėtra ir ﬁnansavimo principai (darbo grupės vadovas prof. Juozas Augutis); Universiteto
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės bei socialinės plėtros principai (darbo grupės vadovas prof. Juozas
Augutis); Universiteto darbuotojų įdarbinimas, adaptavimas, vertinimas, ugdymas, motyvavimas (darbo
grupės vadovas prof. Zigmas Lydeka).
1.2.2. UNIVERSITETO STRUKTŪRA

13. 2007 m. universitete veikė 6 fakultetai ir 4 studijų institutai, Kauno botanikos sodas. Juos sudarė
31 katedra, 30 studijų, tyrimų bei kitų centrai, 1 klinika, 1 laboratorija:
▶ Ekonomikos ir vadybos fakultetas: Ekonomikos katedra; Finansų katedra; Vadybos katedra;
Verslo konsultavimo ir podiplominių studijų centras.
▶ Gamtos mokslų fakultetas: Aplinkotyros katedra; Biologijos katedra; Chemijos katedra;
Fizikos katedra; Aplinkos tyrimų centras.
▶ Humanitarinių mokslų fakultetas: Anglų ﬁlologijos katedra; Etnologijos ir folkloristikos
katedra; Filosoﬁjos katedra; Istorijos katedra; Lietuvių kalbos katedra; Lietuvių literatūros katedra; Vokiečių ir prancūzų ﬁlologijos katedra; Kompiuterinės lingvistikos centras; Kultūros tyrimų
centras; Prof. B. Vaškelio literatūrinės komparatyvistikos centras.
▶ Informatikos fakultetas: Matematikos ir statistikos katedra; Sistemų analizės katedra;
Taikomosios informatikos katedra; Statistinių tyrimų centras; Multimedijos laboratorija.
▶ Katalikų teologijos fakultetas: Bažnytinės teisės katedra; Religijos studijų katedra; Teologijos
katedra; Lietuvos Katalikų bažnyčios istorijos centras; Santuokos ir šeimos studijų centras;
Krikščioniškojo ugdymo centras (naujai įsteigtas).
▶ Socialinių mokslų fakultetas: Bendrosios psichologijos katedra; Edukologijos katedra;
Sociologijos katedra; Teorinės psichologijos katedra; Profesinio rengimo studijų centras; Socialinės
antropologijos centras; Socialinių tyrimų centras; Švietimo studijų centras; Psichologijos klinika.
▶ Menų institutas: Menotyros katedra; Teatrologijos katedra.
▶ Politikos mokslų ir diplomatijos institutas: Politologijos katedra; Regionistikos katedra;
Viešojo administravimo katedra; Viešosios komunikacijos katedra; Azijos studijų centras; Europos
studijų centras; Pilietinės tolerancijos centras.
▶ Teisės institutas: Viešosios teisės katedra (naujai įsteigta); Privatinės teisės katedra (naujai
įsteigta).
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▶ Socialinio darbo institutas: Socialinio darbo katedra: Socialinės integracijos centras; Socialinės
rūpybos studijų centras.
▶ Kauno botanikos sodas

▶ Universitetiniai centrai: Č. Milošo slavistikos centras; Distancinių studijų centras; Išeivijos
studijų centras; Japonistikos centras; Karo istorijos centras; Kompetencijų centras; Letonikos
centras; Menų centras; Sporto centras; Studijų kokybės centras; Tęstinių studijų centras (naujai
įsteigtas); Užsienio kalbų centras.
▶ Tarnybos ir skyriai: Akademinių reikalų tarnyba; Finansų tarnyba; Informacijos sistemų
tarnyba; Personalo tarnyba; Projektinės veiklos tarnyba (naujai įsteigta); Studentų reikalų tarnyba;
Ūkio tarnyba; Vidaus audito tarnyba; Tarptautinių ryšių skyrius; Transporto skyrius; Viešosios
komunikacijos skyrius.
▶ Kiti padaliniai: Archyvas; Biblioteka; Leidykla; Lietuvių kalbos konsultacijų punktas; Raštinė.
▶ Viešosios įstaigos: Baltijos vadybos institutas; Jaunimo karjeros centras; Kauno aukštųjų ir
informacinių technologijų parkas; Lietuvių išeivijos institutas; Socialinės ekonomikos institutas;
Sugiharos fondas; EHU International.
1.2.3. UNIVERSITETO FINANSINIAI IŠTEKLIAI

14. VDU lėšų šaltiniai yra: valstybės biudžeto asignavimai; valstybės investicijos; tikslinės biudžeto
lėšos; mokestis už studijas; stojančiųjų mokestis; Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama; tarptautiniai projektai ir grantai; ūkiskaitiniai darbai; parama; kitos tikslinės lėšos; ūkinė veikla ir paslaugos (žr.
2.4. „Universiteto ﬁnansai“).
15. Universiteto pajamos sudarė 62877,4 tūkst. Lt, jos, palyginti su 2006 m., padidėjo 11473,3 tūkst. Lt
arba 22,3 proc. (2006 m. pajamos, palyginti su 2005 m., padidėjo 1761,0 tūkst. Lt arba 3,5 proc.).
Pagrindinis universiteto pajamų šaltinis – valstybės biudžeto asignavimai. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 91 universitetui buvo skirta 28916,0 tūkst. Lt – darbo užmokesčiui, įnašams socialiniam draudimui ir stipendijoms. Turto įsigijimo išlaidoms lėšų nebuvo skirta.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė papildomai universitetui skyrė: 2007 m. vasario 21 d. nutarimu
Nr. 217 iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo universitetui skirta 12,0 tūkst. Lt tarptautinės mokslinės teorinės ir praktinės konferencijos „Tautinio tapatumo išsaugojimas Europos Sąjungoje“ išlaidoms
padengti; Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2007 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 610 skyrė 121,8 tūkst. Lt
minimaliai mėnesinei algai padidinti nuo 2007 m. liepos 1 d.
16. 2007 m. gauti biudžeto asignavimai sudarė 29049,8 tūkst. Lt ir, palyginti su 2006 m., padidėjo
3509,9 tūkst. Lt (arba 13,7 proc.). Valstybės biudžeto asignavimai 2007 m. sudarė 46,2 proc. universiteto
pajamų.
2006 m. gauti biudžeto asignavimai sudarė 25539,9 tūkst. Lt ir, palyginti su 2005 m., sumažėjo
2183,1 tūkst. Lt arba 7,9 proc. Valstybės biudžeto asignavimai 2006 m. sudarė 49,7% universiteto pajamų.
Pastebima biudžeto asignavimų mažėjimo tendencija.
17. Papildomos tikslinės investicijos 2007 m. sudarė 712,0 tūkst. Lt: Lietuvos Respublikos Švietimo
ir mokslo ministro 2007 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. ISAK-285 „Dėl Universitetų įrangos atnaujinimo
investicijų projekto 2007 metų lėšų paskirstymo patvirtinimo“ universitetui skirta 263,0 tūkst.Lt. įrangai įsigyti; Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. ISAK-
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542 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų renovavimo ir rekonstravimo 2007–2009 metų programos 2007
metų lėšų paskirstymo patvirtinimo“ universitetui skirta 250,0 tūkst. Lt pastatų S. Daukanto g. 27 ir K.
Donelaičio g. 52 dalinės renovacijos darbams; Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2007 m.
birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-1205 „Dėl Universitetų įrangos atnaujinimo investicijų projekto 2007
metų privatizavimo fondo lėšų paskirstymo patvirtinimo“ universitetui skirta 161,0 tūkst. Lt. įrangai įsigyti.
18. 2007 m. visos iš valstybės gautos lėšos – biudžeto asignavimai ir investicijos – sudarė
29723,8 tūkst. Lt (arba 47,3 proc.) universiteto pajamų. Per metus šios lėšos padidėjo 2596,4 tūkst. Lt
arba 9,6 proc. (Per 2006 metus šios lėšos sumažėjo 1024,0 tūkst. Lt arba 3,6 proc.).
19. 2007 m. kitos universiteto lėšos sudarė 33153,6 tūkst. Lt (52,7 proc.) visų pajamų. Šios lėšos
8876,9 tūkst. Lt arba 36,6 proc. buvo didesnės nei 2006 m.
Kitos lėšos paskirstytos taip:
▶ tikslinės lėšos sudarė 3851,4 tūkst. Lt (657,1 tūkst. Lt arba 20,6 proc. daugiau nei 2006
metais). Pagrindiniai pajamų šaltiniai buvo: sutartys su Švietimo ir mokslo ministerija (785,2
tūkst. Lt), Lietuvos valstybiniu mokslo ir studijų fondu (1234,9 tūkst. Lt), kitomis ministerijomis (110,6 tūkst. Lt), aukštosiomis mokyklomis (113,8 tūkst. Lt), Švietimo mainų paramos
fondu (997,3 tūkst. Lt); sutartys su kitomis institucijomis (265,7 tūkst. Lt); fizinių ir juridinių
asmenų parama (130,8 tūkst. Lt); kitos tikslinės lėšos (213,1 tūkst. Lt);
▶ specialiųjų lėšų 2007 m. gauta 16117,4 tūkst. Lt ir jos sudarė 25,6 proc. visų universiteto
pajamų. Per metus šios lėšos išaugo 3051,7 tūkst. Lt (arba 23,4 proc.). Pagrindiniai pajamų
šaltiniai: mokestis už dienines ir neakivaizdines studijas (50,4 proc. visų specialiųjų lėšų);
mokestis už vakarines tęstines studijas ir kvalifikacijos kėlimo kursus (20,5 proc.); ūkiskaitos darbai, ūkinė veikla ir kitos paslaugos (29,1 proc.). Lėšos, gautos už mokamas dienines,
neakivaizdines, vakarines ir tęstines studijas bei kvalifikacijos kursus, palyginti su 2006 m.,
padidėjo 1811,0 tūkst. Lt (arba 18,8 proc.);
▶ 2007 m. Phare ir ES struktūrinių fondų paramos projektams vykdyti universitetas gavo
8627,2 tūkst. Lt, tai sudaro 13,7 proc. visų universiteto pajamų. Šios pajamos, palyginti su 2006
m., padidėjo 3552,6 tūkst. Lt (arba 41,2 proc.);
▶ tarptautiniams projektams vykdyti gauta 4557,6 tūkst. Lt, palyginti su 2006 m., šios lėšos
padidėjo 1615,5 tūkst. Lt (arba 54,9 proc.).
20. Visos universiteto išlaidos sudarė 63627,1 tūkst. Lt. Jos 11457,3 tūkst. Lt arba 22,09 proc. buvo
didesnės nei 2006 m.
Išlaidų atskiros dedamosios ir jų pokyčiai: darbo užmokestis – 22684,6 tūkst. Lt (2007 m. padidėjo 20,8 proc. palyginti su 2006 m.); socialinio draudimo įmokos – 7260,7 tūkst. Lt (2007 m. padidėjo
33,8 proc. palyginti su 2006 m.); autorinis atlyginimas – 7387,9 tūkst. Lt (2007 m. padidėjo 224 proc. palyginti su 2006 m.); darbdavių socialinė parama – 49,7 tūkst. Lt (2007 m. padidėjo 1,8 proc. palyginti su
2006 m.); stipendijų fondas – 6698,0 tūkst. Lt (2007 m. padidėjo 2,3 proc. palyginti su 2006 m.); studijos
ir mokslas – 9789,5 tūkst. Lt (2007 m. padidėjo beveik 59,0 proc. palyginti su 2006 m.); ūkis – 2419,0
tūkst. Lt (2007 m. sumažėjo 32,8 proc. palyginti su 2006 m.); materialinė bazė – 4881,4 tūkst. Lt (2007 m.
padidėjo 11,9 proc. palyginti su 2006 m.); statyba ir pastatų renovacija – 703,6 tūkst. Lt (2007 m. sumažėjo 261,4 proc. palyginti su 2006 m.); Kauno botanikos sodas – 1752,7 tūkst. Lt (2007 m. sumažėjo beveik
143 proc. palyginti su 2006 m.). Didžiausias išlaidų didėjimas yra susijęs su darbo užmokesčio, socialinio
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draudimo įmokų, autorinio atlyginimo ir stipendijų fondo augimu. 2007 m. išlaidos buvo labiau socialiai orientuotos, susijusios su darbo užmokesčio augimu ir projektinės veiklos mastų padidėjimu (žr. 16
punktą) (tai padidino išmokamus autorinius atlyginimus). Ūkiui, materialinės bazės stiprinimui, statybai
ir pastatų renovacijai skirtos išlaidos priklausė nuo mažų biudžeto asignavimų ir tikslinių investicijų.
21. 2007 m. dėstytojų ir mokslo darbuotojų vidutinis pareigybinis atlyginimas, palyginti su 2006 m.,
padidėjo 5,5 proc. (2006 m. atitinkamai didėjo 4,5 proc.), vidutinis darbo užmokestis su visomis priemokomis padidėjo 19,7 proc. (2006 m. atitinkamai didėjo 2,5 proc.).
Kitų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis padidėjo 8,4 proc.
Visų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis padidėjo 12,1 proc. (2006 m. atitinkamai didėjo
4,7 proc.).
Įvairios priemokos iš universiteto uždirbtų lėšų sudarė 28,6 proc. darbuotojų vidutinio pareigybinio
atlyginimo (2006 m. atitinkamai sudarė 34,3 proc.).
22. Universiteto kreditinis įsiskolinimas 2007 m. pabaigoje sudarė 1218,4 tūkst. Lt. (palyginti su
2006 m., sumažėjo beveik 42 proc.). Pagrindinė kreditinio įsiskolinimo dalis – 700,7 tūkst. Lt – yra
nesumokėtos socialinio draudimo įmokos už gruodžio mėnesį. Taip pat buvo įsiskolinimas už gruodžio mėnesį gautas prekes ir paslaugas (243,8 tūkst. Lt), už šildymą (144,7 tūkst. Lt), elektros energiją
(90,7 tūkst. Lt), ryšių paslaugas (21,2 tūkst. Lt) ir vandentiekį bei kanalizaciją (17,3 tūkst. Lt).
23. Siekiant efektyviai įsisavinti ne biudžeto lėšas (pirmiausia ES struktūrinės paramos ir projektinės veiklos, o taip pat koordinuojant projektinius darbus universitete), būtina stiprinti strateginės plėtros
iniciatyvą. Tam vertėtų įsteigti strateginės plėtros tarnybą, išplečiant dabar veikiančios projektinės veiklos
tarnybos funkcijas ir atsakomybę. Strateginės plėtros tarnyboje turėtų dirbti aukščiausios kompetencijos
darbuotojai, turintys atitinkamų gebėjimų ir patirties. Taip pat būtų tikslinga universitete įsteigti trateginės plėtros prorektoriaus poziciją. Tokias pareigas turi daugelis Lietuvos universitetų.
24. Optimizuojant universiteto ﬁnansinio valdymo centralizacijos / decentralizacijos lygį, buvo parengti rodikliai bei normatyvai, pagal kuriuos ﬁnansinės lėšos bus skiriamos fakultetų ir studijų institutų
veiklai organizuoti 2008 metais. Svarbiausiais kriterijais laikomi šie: ankstesnių ﬁnansinių metų lėšų likutis; 10 proc. padalinio uždirbtų spec. lėšų; fakultete / institute veikiančių katedrų skaičius; fakultete /
institute veikiančių centrų skaičius; fakultete / institute esančių dėstytojų skaičius; fakultete / institute
esančių mokslo darbuotojų skaičius; fakultete / institute paskirtas sekretoriatui MBA dydis; doktorantų
skaičius; mokslingumo taškai; nuotolinių studijų kursai; fakultete / institute išleistų mokomųjų knygų
studentams skaičius; fakultete / institute išleistų vadovėlių studijoms skaičius; dėstytojų kvaliﬁkacijos kėlimas; dėstytojų dalyvavimas mainų programose; dėstytojų dalyvavimas užsienio mokslo renginiuose;
apginta disertacijų ir praeita habilitacinių procedūrų; studentiškų konkursų laureatai; tarptautinių konferencijų organizavimas; kitų konferencijų organizavimas; tarptautiniai seminarai. Kiekvienas rodiklis turi
piniginę išraišką, taip sumuojant nustatomas išlaidų planas.
25. 2007 m. VDU Vidaus audito tarnyba tikrino ir vertino universitete veikiančias vidaus kontrolės
procedūras, įstatymų, kitų norminių teisės aktų laikymąsi, ﬁnansinę ir ūkinę veiklą. Buvo parengti klausimynai pagal atskiras universiteto veiklos sritis, siekiant nustatyti vidaus kontrolės pakankamumo laipsnį
ir įvertinti vidaus kontrolės būklę universitete. Atlikta analizė leido daryti išvadas, kad universitete įdiegta vidaus kontrolė veikia efektyviai. Buvo nustatyti pagrindiniai rizikos veiksniai. Tačiau Universitetui
reikia siekti palaikyti mažiausią riziką. Funkciškai nepriklausomas vidaus auditas yra viena iš bendrosios
kontrolės sistemos sudedamųjų dalių ir veiksminga universiteto veiklos valdymo priemonė.
2007 m. buvo parengtas strateginis Vidaus audito tarnybos planas, kuriame buvo išnagrinėti
Tarnybos pranašumai, trūkumai, galimybės ir grėsmė, išanalizuoti atliktų vidaus audito rezultatai, su-
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formuluoti Tarnybos strateginiai tikslai 2008–2010 metams, atlikta aplinkos ir išteklių analizė, iškelti uždaviniai, numatytas strateginio plano įgyvendinimas ir atsiskaitymo tvarka, plano vykdymui stebėti buvo
nustatyti plano įgyvendinimo kriterijai.
2007 m. Vidaus audito tarnyba atliko šiuos planinius patikrinimus: Auditorijų užimtumo ir paskaitų
vyksmo auditas (pateiktos 9 rekomendacijos VDU vykdomai veiklai tobulinti); VDU leidyklos 2006 m.
veiklos vidaus auditas (pateikta 14 rekomendacijųVDU vykdomai veiklai tobulinti); Ūkio tarnybos darbuotojų – budėtojų ir valytojų – darbo efektyvumo auditas (pateiktos 5 rekomendacijos VDU vykdomai
veiklai tobulinti); Inventorizacijos organizavimo ir atlikimo vidaus auditas (pateiktos 3 rekomendacijos
VDU vykdomai veiklai tobulinti).
26. 2007 m. universitete buvo atlikti 3 Valstybės kontrolės auditai (vienas iš jų vyksta nuolat):
▶ Valstybinio audito išvada ir ataskaita „Dėl Vytauto Didžiojo universitete atlikto ﬁnansinio
(teisėtumo) audito rezultatų“ (2007 m. balandžio 27 d.). Esminių pažeidimų nenustatyta.
▶ Valstybinio audito ataskaita „Studijų universitetuose organizavimas ir lėšų, skirtų studijoms
ir mokslui bei investicijoms, panaudojimas“ (2007 m. gegužės 15 d., Nr. VA-50-4P). Esminių
pažeidimų nenustatyta.
▶ Valstybinio audito ataskaita „Valstybės institucijoms ir įmonėms priskirtų žemės sklypų naudojimas“ (2007 m. gruodžio 29 d., Nr. VA-P30-4-18).
Paskutinėje Valstybės audito ataskaitoje apie „Valstybės institucijoms ir įmonėms priskirtų žemės
sklypų naudojimą“ (Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės ataskaita, 2007 m. gruodžio 29 d., Nr.
VA-P30-4-18) tvirtinama, kad VDU nenaudoja pagal paskirtį žemės sklypų Gustaičio g. 2 (1,2523 ha)
ir Ž. E. Žilibero g. 13 (2,858 ha), nes nepradėjo statybų. Kauno apskrities viršininko administracijos
žemės tvarkymo departamento vedėjo laiške (2007-12-14, Nr. S2-3779 (1.7)) taip pat tvirtinama apie
minėtų sklypų nenaudojimą pagal paskirtį.
Šioms institucijoms buvo išsiųsti paaiškinimai apie neskirtas vyriausybės investicijas statyboms pradėti ir universiteto strateginius planus įsisavinti šiuos sklypus bei atliktus ir atliekamus konkrečius darbus
dėl sklypų įsisavinimo (atsakymų kopijos išsiųstos LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui bei
Švietimo ir mokslo ministerijai).
Vienu akivaizdžiu VDU autonomijos bei savivaldos principų galimu pažeidimu 2007 m. vertėtų laikyti LR Valstybės kontrolės ir Kauno apskrities viršininko administracijos ketinimus, kurie prieštarauja
LR Aukštojo mokslo įstatymo 11 straipsnio 4 daliai: „Universitetai naudojasi savo teritorijos ir pastatų
neliečiamumo teise. Valstybinė žemė valstybiniams universitetams suteikiama naudoti neterminuotai
įstatymų numatyta tvarka. Keisti valstybinių universitetų teritorijos ribas ar pastatų priklausomybę gali
tik Vyriausybė, gavusi universiteto senato sutikimą. Jei universiteto senatas nesutinka, teritorijos ribas ar
pastatų priklausomybę gali keisti tik Seimas“ (šis principas įteisintas ir VDU Statuto 9 straipsnyje).

1.3. STUDIJŲ TOBULINIMAS

Statistinė informacija apie studentus ir studijų procesą pateikta skyriuje 2.2 „Studijuojantieji ir
studijų procesas“.

1.3.1. STUDIJŲ LIBERALIZAVIMAS

1. Studijų liberalizavimas buvo vienas svarbiausių atkurtojo universiteto veiklos principų, kuriam
skirtas didelis dėmesys studijų turinyje ir universiteto gyvenime. Tai svarbiausias principas ir naujojoje
Universiteto strategijoje. Plataus proﬁlio studijų programos, įvairiapusės galimybės studentams formuoti savo studijų turinį, rinktis bendrauniversitetinius ir specialybinius studijų dalykus, plačios galimybės
mokytis užsienio kalbų ir ugdyti būtinuosius bendruosius gebėjimus yra išskirtiniai Vytauto Didžiojo
universiteto studijų sistemos bruožai.
2. Vytauto Didžiojo universiteto išskirtinumas Lietuvos universitetinių studijų sistemoje yra
Europos klasikinių universitetų tradicijų išlaikymas, paremtas humanitarinio studijų turinio ir liberalumo principų prioritetais. Tačiau reikia paminėti, kad buvę labai ryškūs universiteto atkūrimo pradžioje,
vėliau jie buvo veikiami stiprėjančio ir valstybės propaguojamo pragmatinio požiūrio į universitetines
studijas bei mažėjančio ﬁnansavimo. Mažėjo studentų galimybės rinktis studijų dalykus, studijuoti užsienio, tarp jų ir retąsias užsienio kalbas ir kultūras, apribotos neakivaizdinių studijų studentų dalykų rinkimosi galimybės, sumažėjo studentų, pasirenkančių pradžioje buvusias labai populiarias gretutinių studijų
programas, skaičius. Tokią situaciją lėmė nustatytas didelis studijų srautingumas bei įvestas mokestis už
pasirenkamus papildomus dalykus.
3. Vytauto Didžiojo universitetas yra tarp nedaugelio Lietuvoje, turinčių plačias, studijų kryptis aprėpiančias bakalauro studijų programas. Šia prasme jis atitinka geriausių užsienio ir visų pirma Jungtinių
Amerikos valstijų universitetų tradicijas. Siaurinamos magistrantūros studijos, užtikrinamos galimybės
studentams gilintis į tą pačią sritį ir judėti ne tik tarp skirtingų studijų krypčių, bet ir tarp sričių. Antra
vertus, universitete yra nepakankamai modernių tarpkryptinių ir tarpsritinių, visų pirma magistrantūros, studijų programų, atitinkančių ateities visuomeninius ir profesinius poreikius.
4. Universiteto pagrindinių studijų turinio struktūra ir jos dalių apimtys atitinka ligšiolinę universiteto viziją ir iš jos kylančius pagrindinius tikslus: platus bendrasis universitetinio rengimo ciklas,
liberalumo principo realizavimas, dėmesys užsienio kalboms bei kompiuteriniam raštingumui, plačios,

1.3. Studijų tobulinimas 27

studijų kryptis aprėpiančios studijų programos. Antra vertus, ji nepakankamai dera su Lietuvos aukštojo
mokslo direktyvinių dokumentų reikalavimais ir su Europos Sąjungos universitetinio aukštojo mokslo
plėtros nuostatomis: platesnis specialybinio rengimo ciklas, ankstyvesnis specializavimas, daugiau dėmesio praktiniam rengimui ir profesinės kvaliﬁkacijos įgijimui. Nors tobulinant studijų programas į tai
atsižvelgiama, šis prieštaravimas dažnai turėjo neigiamą įtaką studijų programų išorinio vertinimo ir
akreditavimo rezultatams.
5. Atsižvelgiant į parengtą universiteto strategiją, atsiskaitomuoju laikotarpiu buvo optimizuota
studijų turinio struktūra, derinant bendrąjį universitetinį ir specialybinį studijų turinį, atitinkantį universiteto viziją ir rengimo kokybės sampratą. Paruošta nauja pirmosios studijų pakopos programų struktūra,
įvertinant vizijos korekcijas ir pasikeitusius reikalavimus. Nustatyta nauja A, B, C ir D grupių studijų
apimtis bei išplėsta studijų dalykų pasirinkimo galimybė B, C ir D grupėse. B grupės studijų dalykai suskirstyti į 5 pogrupius, padidintas kiekvieno pogrupio pasirenkamųjų dalykų skaičius, C grupės dalykai
išplėsti apimtimi ir pradedami studijuoti nuo pirmojo semestro. Padidintas studijų dalykų pasirenkamumas C grupėje. Išplėstas ir kasmet konkurso būdu atnaujinamas D grupės dalykų sąrašas, įvesta nuostata,
kad D dalyku gali būti ir bet kuris kitos nei studijuojamos studijų programos C grupės krypties studijų
pagrindų dalykas.
6. Optimizuota užsienio kalbų mokymosi sistema, derinanti studentų norus ir galimybes, profesinės veiklos ir tarptautinio bendradarbiavimo reikalavimus. 2007 m. rudens semestre pradėta dėstyti
užsienio kalbas pagal naująją sistemą, įteisinti užsienio kalbų dėstymo organizavimo pokyčiai. Anglų
kalbos mokymuisi skiriama iki 8 kreditų (iki šiol buvo skiriama iki 16 kreditų), reali mokymosi apimtis
priklauso nuo pradinio studentų kalbos mokėjimo lygio. Studentai, priimti į Universiteto pagrindinių
studijų pirmąjį kursą, turi per pirmuosius 4 semestrus įgyti anglų kalbos ketvirtąjį lygį (neakivaizdinėse studijose per 6 semestrus – trečiąjį anglų, vokiečių ar prancūzų kalbos lygį). Anglų kalbos mokymosi
schema dieninėse studijose priklauso nuo po sutarties pasirašymo Užsienio kalbų centre laikomo diagnostinio anglų kalbos testo bei vidurinio išsilavinimo anglų kalbos įvertinimų (valstybinio ar mokyklinio egzamino, galutinio anglų kalbos pažymio ir mokyklines įskaitos rezultatų). Atitinkantys antrajam
anglų kalbos lygiui keliamus reikalavimus studentai trečiąjį ir ketvirtąjį anglų kalbos lygius mokosi
kaip A grupes dalyką (iki dviejų semestrų). Neatitinkantys reikalavimų – pirmąjį ir antrąjį lygį mokosi
per pirmuosius 2 semestrus kaip D grupes dalyką. Čia įgiję antrąjį lygį, trečiąjį ir ketvirtąjį mokosi kaip
A grupės dalyką.
7. Pasikeitus A grupės turiniui ir informatikos dalyką įtraukus į D grupės sąrašą, pirmą kartą įstojusiems į bakalauro studijas buvo taikomas informatikos (kompiuterinio raštingumo) testas. Nuo jo buvo
atleisti tie įstojusieji, kurie pateikė arba atestatą su teigiamai išlaikytu valstybiniu informatikos egzaminu,
arba ECDL pažymėjimą, arba ECDL pradmenų pažymėjimą arba mokyklinės kompiuterinio raštingumo įskaitos pažymėjimą (tokių buvo daugiausia). Testams paruošti ir atlikti buvo sudaryta Informatikos
fakulteto dėstytojų darbo grupė. Testų užduotys buvo sudarytos, vadovaujantis normatyviniais dokumentais (ŠMM įsakymas 2005-10-20 ISAK-2101 dėl kompiuterinio raštingumo standarto, Mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitos programa ir kt.), ir remiantis ECDL (European Computer Driving Licence)
programa. Testą laikė iš viso daugiau kaip 1500 įstojusiųjų, dar apie 500 jų buvo nuo jo atleisti. Beveik
šešiems šimtams įstojusiųjų, neišlaikiusiems (ar nelaikiusiems) testo, rekomenduota per pirmuosius bakalauro studijų metus pasirinkti D grupės dalyką „Informatika“.
8. Siekiant palengvinti pirmosios pakopos absolventų plečiamųjų magistrantūros programų rinkimosi galimybes, šiuo metu rengiama papildomųjų (išlyginamųjų) studijų organizavimo tvarka. Laikomasi
nuostatos, kad papildomoji studijų programa yra individuali kiekvienam stojančiajam į magistrantūrą. Ją
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antrosios studijų pakopos studijuojantiesiems iš pagrindinių studijų programų dalykų sudaro antrosios
studijų pakopos programą vykdanti katedra, įvertinusi studijuojančiojo pirmojoje studijų pakopoje įgytus
studijų rezultatus ir lygindama juos su pasirinktos studijų programos reikalavimais. Papildomoji studijų
programa yra studijuojama lygiagrečiai su antrosios studijų pakopos programos dalykais. Jeigu papildomoji
studijų programa yra didesnė nei 16 kreditų, jai studijuoti skiriami papildomi studijų metai.
9. Universitetas nuo savo atkūrimo dienos garsėjo gretutinėmis studijomis. Tačiau ﬁnansiškai sugriežtinus jų studijų sąlygas, populiarumas palaipsniui mažėjo. Ataskaitiniu laikotarpiu Rektoratas įvykdė keletą priemonių šių studijų patrauklumui didinti: pagerintos ﬁnansinės sąlygos, išplėsta gretutinių
studijų trukmė. Gretutinių studijų programose šiuo metu gali studijuoti pirmosios ir antrosios studijų
pakopų studentai bei laisvieji klausytojai. Pagrindinių studijų studentai gretutinių studijų programoje
gali pradėti studijuoti nuo pirmojo semestro, tęsti studijas magistrantūroje bei po baigimo laisvojo klausytojo statusu. Kaip gretutinių studijų programos dalykai, gali būti įskaitomi kitose programose studijuoti
dalykai. Šiuo metu atnaujinamas gretutinių studijų programų turinys, kuris iki 2008 m. birželio mėnesio
bus teikiamas tvirtinti fakultetų (studijų institutų) taryboms.
10. Pakeitus studijų programų struktūrą, A grupėje buvo pradėti dėstyti bendrauniversitetiniai dalykai, kurie galėtų būti prieinami ne tik mūsų universiteto studentams. Juos dėstant Didžiojoje universiteto salėje sukurtos palankios sąlygos dalyvauti kitų Kauno universitetų studentams ir plačiajai visuomenei.
Tačiau toks sprendimas lėmė kelias problemas, kurias būtina spręsti: buvo apribotos studentų galimybės
dirbti auditorijoje, pablogėjo jų kontaktas su dėstytojais, todėl būtinas geresnis aprūpinimas studijuojama
medžiaga, turėtų būti sklandesnės atsiskaitymų procedūros.
11. Nors universiteto dokumentai numatė studentams individualaus studijų graﬁko turėjimą, tik
2007 m. patvirtinta jo įgijimo tvarka. Studijuoti individualiu graﬁku nuo šiol gali visi studentai, įrodę to būtinumą: gebėjimą derinti studijas su darbu, auginantys mažamečius vaikus, sportininkai ir kiti studentai.
1.3.2. STUDENTŲ SKAIČIAUS OPTIMIZAVIMAS

12. Šiuo metu esantis bendras universiteto visų pakopų studentų skaičius yra laikytinas optimaliu, jis atitinka universiteto strategiją ir pedagoginius, mokslinius bei infrastruktūrinius išteklius. Tačiau
reikia paminėti, kad bendras studentų skaičius nežymiai mažėja. Santykinai didesnė nei visoje šalyje
magistrantūroje studijuojančiųjų dalis pagrįsta esamu aukštesniu moksliniu potencialu, be to, ji atitinka
bendrąsias Europos nuostatas dėl studentų santykio pirmojoje ir antrojoje studijų pakopose. Logiškas yra
studentų skaičiaus dieninėse ir neakivaizdinėse studijose santykis. Universiteto pajėgumas leistų padidinti neakivaizdinių studentų skaičių kai kuriose informatikos, gamtos mokslų bei humanitarinių mokslų fakultetų programose. Problema išlieka nuosekliosios tęstinės studijos. Jas organizuoja ir plečia tik keletas
universiteto padalinių psichologijos, verslo administravimo, socialinio darbo, biologijos studijų kryptyse.
Palyginti nežymus yra nenuosekliųjų studijų studentų skaičius, rodantis apie nepakankamą universiteto
dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą strategijos realizavime.
13. Tačiau galima paminėti, kad kai kuriose bakalauro studijų programose (informatikos ir matematikos, ﬁzikos, katalikų teologijos ir krikščioniškosios pedagogikos) ir daugelyje magistrantūros studijų
programų studentų skaičius yra per mažas, jis nedidėja jau keleri metai, o pačios studijų programos per
siaurai specializuotos. Į kai kurias bakalauro ir magistrantūros studijų programas nesusirenka planuotas
studentų skaičius, o dalis į jas priimamų pirmakursių nepajėgia įsisavinti universitete teikiamo studijų
turinio. Pastaraisiais metais pradėjo mažėti stojančiųjų į vokiečių ir prancūzų ﬁlologijos programas skaičius. Rektorato iniciatyva abiturientų priėmimo situacija buvo svarstyta visuose fakultetuose ir institu-
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tuose atliekant gilią analizę, numatant veiklos šioje srityje kryptis bei parengiant darbo su mokyklomis ir
abiturientais veiksmų planus.
14. Vykdomi pokyčiai VDU Sporto centro kuruojamose srityse gerinant studentų ﬁzinį pasirengimą ir didinant studentų sportinį meistriškumą. Nors 2007 m. buvo įvesti 2 nauji dėstomi dalykai
(Badmintonas ir Plaukimas), bendras kūno kultūros užsiėmimuose dalyvaujančių studentų skaičius sumažėjo daugiau kaip 10 proc. Tokią tendenciją lemia tai, kad kūno kultūra yra laisvai pasirenkamas dalykas, be to, universiteto sporto centras yra nepatogioje studentams vietoje. Geresni rezultatai yra studentų
sporto srityje. Aštuoniose sporto šakose dalyvauja apie 200 studentų, jie dažnai nugali įvairiose varžybose
bei turnyruose.
15. Pažymėtina, kad žymiai pagerėjo situacija teisės studijose. Akreditavus teisės magistrantūros
studijų programas ir atlikus kai kuriuos valdymo pakeitimus, padidėjo vientisųjų teisės studijų populiarumas ir organizavimo sklandumas. Vientisąsias studijas baigė ir studijuoja didelė dalis anksčiau teisės
magistrantūros programoje studijavusių absolventų, tokiu būdu jie įgyja įstatymuose numatytas įsidarbinimo galimybes. Teisės institutas stiprėjo ir edukacine bei mokslo ir tyrimų prasmėmis, telkėsi jauna ir
potenciali instituto dėstytojų komanda.
16. Didinant patrauklumą studijuoti universitete, pažymėtinas naujas Lietuvoje, bet Europos kontekste plačiai skatinamas neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimas. Naujai
įkurtas Kompetencijų centras, vykdydamas Europos socialinio fondo projektą, atliko trijų fakultetų neakivaizdinių studijų studentų kompetencijų vertinimą, parengė reikiamas edukacines ir vertinimo tvarkas
bei metodikas. Nuo 2008 m. pavasario semestro neformaliai įgytų kompetencijų vertinimas pradedamas
ir kituose fakultetuose.
17. Atsiradus normatyviniams dokumentams, reglamentuojantiems profesijos bakalaurų stojimo
galimybes į universitetų magistrantūrą, pradėtas bendradarbiavimas su pagrindinėmis Lietuvos kolegijomis. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su 11 valstybinių ir 2 nevalstybinėmis kolegijomis, numatant
abipusiai naudingus ryšius studijų programų tobulinimo, tyrimų, informacijos sklaidos ir kitose srityse.
Tikimasi šių kolegijų absolventų stojimo į atitinkamų krypčių universiteto magistrantūros programas,
parengiant papildomąsias studijas ir numatant palankias jų studijų universitete sąlygas.
18. Siekiant aktyvinti užsienio piliečių, studijuojančių Vytauto Didžiojo universitete, skaičių, didinant universiteto studijų tarptautiškumą, sudaryta darbo grupė, rengianti nuostatas dėl tokių studijų
plėtros. Pažymėtina Politikos ir diplomatijos instituto iniciatyva žymiai pagerinti studijų tarptautiškumą. 2007 m. universitetas dalyvavo studijų mugėse Kinijoje ir Kazachstane, užmezgė kontaktus su šių
šalių studentų studijų kitose šalyse agentūromis. Numatyta pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su šių
ir kitų šalių universitetais, siunčiančiais savo studentus į ribotos trukmės studijas Europos universitetuose.
19. Reaguojant į demograﬁnes tendencijas ir jų poveikį stojimui į dienines ir neakivaizdines studijas
2007 m., sudaryta moksleivių orientavimo į studijas taryba, kurios tikslas – rūpintis moksleivių orientavimu į studijas universitete. Parengtas moksleivių orientavimo į studijas VDU kompleksinis planas, apimantis bendrauniversitetines ir fakultetines informacines ilgalaikes ir trumpalaikes sklaidos priemones.
2007 m. pasirašyta 17 sutarčių su vidurinėmis mokyklomis ir gimnazijomis, iš kurių daugiausia abiturientų stoja į universitetą (tarp jų – 4 Vytauto Didžiojo gimnazijos). Laikytasi nuostatos, kad efektyviausios darbo su potencialiais studentais formos yra patraukli, visa apimanti internetinė informacija ir tiesioginis kontaktas su moksleiviais lankantis bendrojo lavinimo mokyklose ir gimnazijose bei moksleiviams
lankantis universitete (2007-aisiais VDU Priėmimo skyrius kartu su Viešosios komunikacijos skyriumi
ir fakultetų bei institutų darbuotojais buvo išvykę į 35 susitikimus su įvairių Lietuvos miestų ir miestelių
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moksleiviais bei mokytojais). Šia linkme 2007 metais buvo kreipiama bendra priėmimo skyriaus, studentų atstovybės bei fakultetų ir studijų institutų vykdoma veikla. Internetiniame puslapyje naujai parengta
informacija stojantiesiems, tarp jų ir neakivaizdininkams.
20. Apibendrinant šią dalį, akcentuotina, kad ieškotinos veiksmingos priemonės studentų skaičiui
didinti tose bakalauro studijų programose, kuriose studijuoja neracionaliai mažas studentų skaičius arba
didžioji jų dalis studijų nebaigia. Magistrantūros studijų programos turėtų būti plečiamos, įvedant specializavimą bei didinant studentų skaičių grupėse. Fakultetai / studijų institutai turėtų rasti efektyvius
sprendimus dėl studentų priėmimo į nepopuliarias studijų programas. Lauktinas Senato sprendimas dėl
nepopuliarių, tačiau svarbių universiteto strategijai studijų programų įvardijimo ir optimalaus studijuojančiųjų skaičiaus jose nustatymo.
1.3.3. STUDIJŲ TURINIO MODERNIZAVIMAS

21. Nors universiteto studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo rezultatai nėra blogi
(2007 m. buvo gautos 9 studijų programų vertinimo ir akreditavimo išvados, iš jų 6 akredituotos, 2 akredituotos laikinai ir 1 – ribotai), galima pastebėti, kad jų turinio plėtra kai kuriais atvejais neatitinka naujų
visuomeninių ir profesinių iššūkių. Ankstesniais metais, stokojant platesnio ir reglamentuoto požiūrio į
naujų poreikių ir idėjų susiejimą su studijų turiniu, šioje veikloje praktiškai nedalyvaujant išorės atstovams (socialiniams partneriams, absolventams ir kt.) bei studentams, buvus neefektyviai, nesistemingai
ir neperiodinei studijų programų vidinio kokybės vertinimo sistemai, neefektyviai veikiant mokslo sričių
akademinėms komisijoms, turėjusioms koordinuoti studijų programų periodinį vertinimą ir tobulinimą,
iškilo būtinumas sukurti studijų programų nuolatinio atnaujinimo sistemą. Pagrindiniu studijų programų atnaujinimo vykdytoju tapo studijų programų komitetai, sudaryti ne tik iš programas vykdančių, bet
ir iš giminingų katedrų dėstytojų, studentų, darbdavių ir absolventų. 2007 m. komitetai, bendradarbiaudami su katedromis, išnagrinėjo ir atnaujino pagal naujus reikalavimus visas pagrindinių ir magistrantūros studijų programas, pagrindiniu jų formavimo principu laikant studijų rezultatus. Tokiu būdu VDU
studijų programos prisijungė prie moderniausių Europos universitetų programų, akcentuojančių ne studijų procesą ir jo turinį, bet pasiekimus, kuriuos turi įgyti konkrečios programos absolventai. Laikantis
šio principo, atnaujintos ir visos studijų dalykų programos. Studijų programų ir dalykų programų aprašai
pirmą kartą paskelbti universiteto internetiniame puslapyje ir yra prieinami ne tik dėstytojams ir studentams, bet ir plačiajai visuomenei.
22. Naujojoje studijų programų atnaujinimo sistemoje numatoma, kad visos programos turi būti
kasmet peržiūrimos studijų programų komitetuose, kas dveji metai rengiama vidinė jų savianalizė, o kas
šešeri metai rengiama savianalizė išoriniam vertinimui.
Vytauto Didžiojo universitete, kaip ir kituose Lietuvos universitetuose, paskutiniu dešimtmečiu vyravo teorinio pobūdžio studijų turinio dominavimas, praktiniam absolventų rengimui skiriant žymiai
mažiau dėmesio. Tai atitiko bendrą aukštojo mokslo tendenciją, tenkino ir ilgą laiką Lietuvoje sunkokai
apčiuopiamus visuomeninius bei profesinius poreikius. Šiuo metu, visų pirma ES, o taip pat ir Lietuvoje
pradėjus akcentuoti ne tik teorinį pasirengimą, bet ir praktines kompetencijas, universiteto studijų programų turinyje pasigendama didaktinių elementų, galinčių tenkinti naujus praktinio rengimo reikalavimus. Jose nepakankamai vietos skiriama praktinių įgūdžių lavinimui auditorinių užsiėmimų metu, studijuojant individualiai, rengiant savarankiškus darbus. Silpnas studijų programų ryšys su veiklos sistemos
institucijomis bei organizacijomis.
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23. Minėtus trūkumus turėtų spręsti bakalauro studijose įvesta 10 kreditų apimties praktika.
Daugumoje fakultetų ir studijų programų ji dalinama į 3 dalis: pažintinę, kvaliﬁkacinę ir baigiamąją.
Praktika organizuojama kiekvienų metų sausio mėnesį, taip užtikrinant 20 savaičių trukmės darbo semestrus ir atsižvelgiant į praktikantus priimančių organizacijų pageidavimus. Kita vertus, pirmojo kurso
praktikos vedimas atskleidė jos organizavimo ir turinio problemas: ne visi padaliniai deramai parengė
praktikai reikalingą medžiagą, reikia papildyti bendruosius praktikos nuostatus, universiteto praktikos
vadovams sudėtinga aplankyti praktikantus jų paskyrimo vietose. Didžiausia problema – praktikos organizacijų nesuinteresuotumas priimti studentus bei skirti jiems vadovus – mentorius. Ši problema spręstina visos Lietuvos mastu, ji bendra visiems universitetams.
24. Neakivaizdinės studijos, atsiradusios universitete kaip suvokta būtinybė išplėsti teikiamų mokymo paslaugų ribas, skatinant mokymąsi visą gyvenimą, yra svarbios ir studentams, ir universitetui. Tačiau
nei vienų, nei kitų netenkina jų kokybė, neužtikrinanti tokių pačių kaip ir dieninėse studijose rezultatų pasiekimo. Žema mokymosi motyvacija, studijų derinimas su profesine veikla, nepakankama prieiga
prie mokymosi medžiagos, laiko požiūriu apribotos studijų turinio išdėstymo galimybės, nepalankus
darbo graﬁkas, metodinio aprūpinimo problemos bei kt. nelemia visus tenkinančių studijų rezultatų.
Neakivaizdinių studijų studentai nepakankamai nusiteikę siekti studijų rezultatų, o akademiniai darbuotojai nuvertina neakivaizdinių studijų svarbą.
25. Šių ir kitų neakivaizdinių studijų problemų sprendimas numatytas tiek studijų reguliamine, tiek
neakivaizdinių studijų strategijos dokumente. Jie parengti darbo grupėse giliai išnagrinėjus neakivaizdinių studijų pranašumus ir trūkumus. Turinio ir metodų problema sprendžiama naujai parengtoje studijų
medžiagos rengimo ir pateikimo studentams tvarkoje.
Priešingai nei atkurtojo universiteto veiklos pradžioje, didžiąją dalį studijų proceso vykdo pirmaeilėse pareigose dirbantys dėstytojai. Tai rodo apie išaugusias pedagogines mokslines galimybes tenkinti
studijų proceso poreikius. Antra vertus, pastebimas ryškus vizituojančių Lietuvos ir ypač užsienio profesorių dalyvavimo studijų procese sumažėjimas, vedantis į studijų turinio uždarumą, akademinės minties
siaurinimą, pažinties su kitų mokyklų ir šalių pasiekimais ir tradicijomis apribojimą. Vis dar pastebimas nepakankamas dėstytojų dėmesys studijų kokybei ir jai didelę įtaką darančiai metodinei veiklai.
Universiteto dėstytojai nėra aktyvūs rengdami bendruosius ir universitetinius vadovėlius, kitą studijoms
reikalingą mokymosi ir metodinę medžiagą, daugiau dėmesio turi būti skiriama nuolatiniam rengimuisi
paskaitoms bei kitiems užsiėmimams.
26. Studijų turinį pagerino optimizuota studijų turinio struktūra, derinanti bendrojo universitetinio ir specialybinio rengimo turinį bei atitinkanti universiteto viziją ir tikslus, valstybinius studijų kokybės reikalavimus, tarptautines aukštojo universitetinio mokslo tendencijas. Ir toliau būtina išlaikyti
plačias bakalaurines studijas, nemažinant jų apimties, tačiau pertvarkant taip, kad jos atitiktų Europos
Sąjungos ir Lietuvos aukštojo mokslo reikalavimus. Toliau būtina plėsti studentų judėjimą tarp studijų
programų mokymosi universitete pradžioje, tarp bakalauro ir magistro studijų. Būtina rengti naujas arba
pertvarkyti esančias magistrantūros programas atsižvelgiant į tarpkryptiškumo ir tarpsritiškumo galimybes. Sudarytos kai kurios bendros studijų programos kartu su kitais Lietuvos ir užsienio universitetais,
siekiant geriau integruoti vizituojančių dėstytojų skaitomas paskaitas ir kursus, turėtų būti gera pradžia
gerinant programų kokybę. Skatintinos jungtinės su kitais universitetais studijų programos. Negalime
pasigirti ir jungtinių, vykdomų kartu su kitais Lietuvos ir užsienio universitetais studijų programų gausa.
Pastarųjų kūrimą stabdė ir normatyvinių aukštojo mokslo dokumentų nebuvimas. Tik pastaruoju metu
daugelis katedrų pradėjo derybas su partneriais užsienyje, o sukurta jungtinių studijų programų darbo
grupė rengia rekomendacijas tokių programų sudarymui bei vykdymui.
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27. Rengiant ir tobulinant studijų programas, palaikytinos šiandieninės tendencijos orientuoti jas
į studijų rezultatus (kompetencijas), plėstini ir efektyvintini ryšiai su socialiniais partneriais, absolventais, panaudotina geriausių pasaulio universitetų patirtis. Diegtina efektyvi studijų kokybės užtikrinimo
sistema, kurioje svarbiausia būtų studijų programų komitetų bei mokslo sričių akademinių komisijų
pastangos. Skatintina visapusiška studijų kokybės kultūra, apimanti nuolatinį visų dėstytojų, administracijos, specialiai sukurtų institucijų darbą, siekiant kuo aukštesnių studijų rezultatų. Artimiausiu metu
būtina sustiprinti praktinį rengimą, tam randant papildomų materialinių, organizacinių ir metodinių
išteklių.
1.3.4. STUDIJŲ KOKYBĖS GERINIMAS

28. Studijų kokybę lemiantys veiksniai minimi beveik visuose Europos, Lietuvos politiniuose
aukštojo mokslo ir universiteto norminiuose dokumentuose. Studijų kokybės užtikrinimas tampa viena
svarbiausių Lietuvos aukštojo mokslo reformos veiklų. Pabrėžtina, kad Vytauto Didžiojo universitetas
pagrįstai laikomas aukštojo mokslo kokybės ﬂagmanu Lietuvoje, tai pripažįstama oﬁcialiuose ir neoﬁcialiuose lygmenyse. VDU yra vienintelis Lietuvoje universitetas, kuriame veikia studijų kokybės centras, universitetas leidžia mokslinį žurnalą „Aukštojo mokslo kokybė“, universitete 2007 m. pabaigoje
vyko respublikinė aukštojo mokslo kokybės forumą inicijuojanti konferencija, universitetas kartu su
ISM 2007 m. parengė ir išleido mokslinę monograﬁją „Lietuvos aukštojo mokslo kokybės parametrų
modeliavimas“.
29. Universiteto strateginiame plane atsispindi visi studijų kokybę lemiantys parametrai, diegtini
iki 2011 metų: studijų kokybės sistemos sukūrimas apimant studijų turinio savianalizės ir vertinimo tvarką, kokybės sistemos auditą, duomenų bazės sukūrimą, dėstytojų dalykinės ir didaktinės kvaliﬁkacijos
tobulinimo priemones, grįžtamojo ryšio sistemos sukūrimą ir kt. Dauguma šių veiklų pradėtos vykdyti
jau šiuo metu.
30. Tačiau vis dar pasigendama vykdomų kokybės užtikrinimo priemonių sistemingumo ir veiksmingumo. Neefektyvi grįžtamojo ryšio sistema, apimanti studentų, absolventų ir darbdavių apklausas.
Nors studentų apklausa vykdoma, jos duomenų apdorojimo ir analizės mechanizmai kol kas nesukurti.
Neatliekama arba atliekama tik epizodiškai kasmetinė vidinė studijų programų savianalizė, nėra parengta
tokios savianalizės metodika. Studijų kokybės užtikrinimo problemos buvo akcentuojamos išorinio kai
kurių studijų programų vertinimo išvadose.
31. Pažymėtinos studijų kokybę lemiančios priemonės ir veiksmai. Nors universitete yra įkurtas
distancinių studijų centras, nuotolinės studijos nėra populiarios dieninių, neakivaizdinių bei tęstinių studijų praktikoje. Distancinių studijų centre dirbo tik vienas darbuotojas, centro techninė bazė gerokai
atsilieka nuo kitų universitetų panašių centrų, nebuvo skatinami dėstytojai, rengiantys kursus nuotoliniu
būdu. Nuotolinių studijų principais beveik nebuvo remiamasi neakivaizdinėse ir tęstinėse studijose.
32. Siekiant iš esmės pagerinti nuotolinių studijų padėtį, buvo sudaryta darbo grupė, kuri parengė
jų tobulinimo strategiją. Strategijos pagrindu pertvarkytas distancinių studijų centras.
Naujoji centro vizija – edukologinių ir technologinių paradigmų sąveikos modelio realizavimas, siekiant efektyvaus nuotolinių studijų organizavimo švietimo srityje. Universiteto edukologijos mokslininkų dalyvavimas nuotolinių studijų realizavimo procese užtikrina sklandžią edukologinių ir technologinių
procesų sanglaudą. Nuotolinių studijų centras turėtų organizuoti kursus nuotoliniu būdu, organizuoti
vaizdo konferencijas, kurti multimedijos priemones, kurti ir teikti nuotolinių studijų kursus, atlikti nuotolinių studijų tyrimus, analizuoti nuotolinių studijų poreikį ir bendradarbiauti su verslo sektoriumi plė-
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tojant nuotolines studijas. Distancinių studijų centras papildytas naujais darbuotojais, planuojamas jo
techninės ir metodinės bazės atnaujinimas.
33. Laikant dėstytojų kvaliﬁkaciją lemiamu studijų kokybės parametru, pažymėtinas kol kas nepakankamas dėmesys jos tobulinimui (ypač didaktinės). Kol kas nėra sukurtos veiksmingos kvaliﬁkacijos tobulinimą skatinančios ir palaikančios sistemos. Finansiškai neremiamos dėstytojų išvykos ir
stažuotės kitose Lietuvos ir užsienio šalių mokslo ir studijų institucijose, dalyvavimas konferencijose,
seminaruose ir pan. Išimtį sudaro Socrates dėstytojų ir studentų mainų programa. Tik praeitais metais
išplėstos Studijų kokybės centro funkcijos priskiriant jam metodinę pagalbą dėstytojams, pedagoginės
veiklos poreikių tyrimą ir tenkinimą. Pertvarkytas universitetinės didaktikos kursas doktorantams labiau sietinas su universitete liekančių dirbti jaunų dėstytojų poreikiais, bet ne su doktorantūros studijomis apskritai.
34. Siekiant bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų kokybės, buvo sudaryta darbo grupė, kuri
parengė jų rengimo ir gynimo bendrąją tvarką. Tvarka numato bendrąsias baigiamųjų darbų rengimo
nuostatas ir reikalavimus, apibrėžia jų vertinimo kriterijus. Išlaikomas santykis tarp bendrojo požiūrio ir
speciﬁnių kiekvienos studijų programų reikalavimų baigiamiesiems darbams. Pastaruosius turi apibrėžti
specialieji baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reikalavimai ir metodikos.
35. Studijų proceso aprūpinimą studijų medžiaga galima vertinti patenkinamai. Tačiau plečiantis
internetiniam prieinamumui prie visame pasaulyje esančios mokslinės ir kitos studijoms reikalingos
informacijos, universitete didėja metodinio pobūdžio leidinių, nurodančių ir patariančių, kaip atskirų
dalykų studijose elgtis su įvairiais keliais pasiekiama informacija ir kaip ją tvarkyti siekiant konkrečių
studijų rezultatų, poreikis. Antra vertus, bakalauro dieninėse ir neakivaizdinėse studijose stokojama šiuolaikiškos elektroninės prieigos prie nuolat keičiamos, atnaujinamos vadovėlinio ir metodinio pobūdžio
literatūros lietuvių kalba. Tik praėjusiais metais neakivaizdinių studijų studentai pradėti skatinti naudotis
internetinėmis prieigomis, taip keičiant iki tol buvusį įprotį apsiriboti tik dėstytojų parengtais ir kas keleri
metai išleidžiamais studijų medžiagos paketais.
36. Europos Sąjungos šalyse, visapusiškai skatinant ir remiant studentų mobilumą, Lietuvoje ir universitete jo realizavimas praktiškai vykdomas tik per Socrates / Erasmus mobilumo programą ir Campus
projektą. Semestrui ir studijų ciklams išvykstančių į kitų šalių aukštąsias mokyklas universiteto studentų
skaičius yra vienas didžiausių Lietuvoje, tačiau jis gerokai atsilieka nuo kitų šalių vidurkių. Blogiau universitetas atrodo priimant užsienio studentus. Nežymus atvykstančių studentų skaičius apsunkina dėstymo anglų kalba galimybes. Iki šiol universitetas nesiorientavo į studijų pasiūlą kitų šalių piliečiams.
37. Blogesnė padėtis yra su vidiniu studentų mobilumu ir studentų judėjimu tarp Lietuvos universitetų. Nors yra sukurta efektyvi studijų rezultatų, įgytų kituose universitetuose, įskaitymo sistema,
atskirų dalykų arba jų ciklų studijos kituose universitetuose beveik nerealizuojamos. Studentams tai neatrodo patrauklu, to neskatina ir neremia vyriausybinės aukštojo mokslo institucijos. Užgesusi Kauno
universitetų Rektorių pasirašyta sutartis skatinti ir remti studentų mainus Kauno miesto aukštosiose
mokyklose.
38. Daugiau dėmesio skirtina dėstytojų ir kitų akademinių darbuotojų darbo sąlygų, darbo organizavimo ir užmokesčio sistemos tobulinimui, subalansuojant visų svarbiausių veiklos sričių skatinimus.
Plėstini ryšiai su geriausiais užsienio (ir išeivijos) profesoriais, skatinant juos įsitraukti į studijų procesą
įvairiomis formomis. Plėstinas bendravimas su kitų Lietuvos mokslo įstaigų mokslininkais, panaudojant
jų kvaliﬁkaciją universiteto studijų procese.
Daugiau dėmesio skirtina dėstytojų kvaliﬁkacijos tobulinimui, perimant patirtį kituose Lietuvos ir
užsienio universitetuose bei pačiame universitete. Reikėtų sukurti sistemą, skatinančią dėstytojų didakti-
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nių ir metodinių dėstymo galimybių plėtrą, įtraukiančią priemones, teikiančias pagalbą seminarų, konferencijų ir konsultacijų formomis.
Gerintinas studijų proceso aprūpinimas reikiama moksline, metodine ir kita studijų medžiaga.
Kreiptinas dėmesys į virtualias tokio aprūpinimo galimybes, skatinant dėstytojus rengti sąlygas ir vadovauti studentų mokymuisi.
39. Parengta ir patvirtinta neakivaizdinių studijų organizavimo tvarka bei sutarčių sudarymo, įmokų ir mokesčių už studijas mokėjimo ir grąžinimo tvarka. Studijų reguliamine paskelbtas skyrius, reglamentuojantis neakivaizdinių studijų tvarką. Internetiniame universiteto tinklapyje parengtas išsamus ir
aiškus neakivaizdinių studijų puslapis.
40. Būtina rasti būdų pakeisti neakivaizdinių studijų padėtį, orientuoti tiek studentus, tiek ir dėstytojus į kokybinius studijų kriterijus. Reikia užtikrinti, kad neakivaizdinės studijos ir jose pasiekti studijų
rezultatai būtų tolygūs pasiektiems kitomis studijų formomis, užtikrinti studentams modernią prieigą
prie studijų medžiagos ir šaltinių.
41. Būtina daugiau dėmesio skirti modernių technologijų panaudojimui studijų procese. Distancinių
studijų centras turi tapti padaliniu, kuriančiu, propaguojančiu ir aprūpinančiu studijas per atstumą, įtraukiančiu dėstytojus ir kitus akademinius darbuotojus naudotis interaktyviomis technologijomis. Reikia
plėsti keitimąsi nuotolinių studijų turiniu ir priemonėmis ne tik Lietuvoje, bet ir su užsienyje gyvenančiais studentais.
Ieškotini būdai padidinti studentų mobilumą tiek tarptautiniu, tiek Lietuvos mastu. Didintinos pastangos rengiant studijų turinį kitomis kalbomis, svarstytinos perspektyvos kitų šalių piliečiams studijuoti universitete.
1.3.5. MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ GALIMYBIŲ PLĖTRA

42. Besikeičiantis požiūris į žmogaus mokymąsi, vis greitesnis formaliajame švietime įgytų žinios ir gebėjimų senėjimas ir abiturientų mažėjimo tendencija verčia naujai pažvelgti į tęstinių studijų
plėtrą, skirtą dirbantiems žmonėms persikvaliﬁkuoti ir jų kvaliﬁkacijai tobulinti. Šiuo metu pagal santykinius studijuojančiųjų tęstinėse nuosekliosiose ir nenuosekliosiose studijose rodiklius universitetas
gerokai atsilieka nuo kitų Lietuvos universitetų. Nuosekliosios tęstinės studijos vykdomos tik keliuose
fakultetuose, įvairius kvaliﬁkacijos tobulinimo kursus, seminarus ir kt. rengia vos kelios universiteto
katedros ir centrai.
43. Ilgą laiką nebuvo išspręstos tęstinių studijų skatinimo ir organizavimo problemos, jose dirbančių dėstytojų darbo užmokesčio klausimai. Nevykdyti tęstinio mokymo poreikių tyrimai, jų pristatymai ir reklama. Dėl to tęstinėms studijoms skirtas didelis studijų reguliamino skyrius, o 2007 m. įkurtas
Tęstinių studijų centras, kurio tikslas – skatinti nuosekliųjų, ir ypač nenuosekliųjų, tęstinių studijų plėtrą.
Šiuo metu rengiama nuosekliųjų ir nenuosekliųjų tęstinių studijų strategija. Tęstinių studijų centras koordinuoja fakultetų (studijų institutų), katedrų, centrų rengiamas studijų programas, kuriose tęstinių studijų būdu studijuoja dirbantieji, siekdami tobulinti savo kvaliﬁkaciją ar persikvaliﬁkuoti. Šios programos
sudaromos remiantis numatomais studentų poreikiais arba sutartyse su įmonėmis ir organizacijomis
aptartais studijų rezultatais. Centras kreipia savo veiklą į suaugusiųjų mokymosi paslaugų inicijavimą,
projektavimą, organizavimą ir universiteto padalinių įtraukimą į šią veiklą. Tęstinių studijų centras konsultuoja Universiteto pedagoginius darbuotojus suaugusiųjų mokymo ir tęstinių studijų organizavimo
klausimais.
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44. Nepaisant to, ateityje siektina iš principo pakeisti požiūrį į tęstines studijas, išplečiant jų apimtį,
sutvarkant formalius jų organizavimo klausimus. Tęstines studijas reikėtų laikyti ypač svarbia, reikšminga
ir perspektyvia universiteto ateities veikla, leidžiančia tenkinti ne tik profesinius studentų poreikius, bet ir
kurti universiteto ryšio su veiklos sistemos organizacijomis ir dirbančiaisiais palaikymo galimybes.

1.4. MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS IR
PROJEKTINĖS VEIKLOS PLĖTOJIMAS

Statistinė informacija apie tyrėjus ir mokslo rezultatus pateikiama skyriuje 2.3 „Tyrėjai ir
mokslas“.

1.4.1. MOKSLINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO SISTEMOS KŪRIMAS

1. VDU Strateginiame plane 2007–2011 metams buvo iškeltas uždavinys suformuoti universiteto mokslo branduolius (klasterius), apimančius prioritetines mokslo temas, į kurias būtų įtraukti VDU
mokslininkai, dėstytojai, doktorantai ir dalis studentų. VDU mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
prioritetams nustatyti buvo pasirinkti du pagrindiniai kriterijai. Pirmiausia, moksliniai tyrimai turi būti
vykdomi visose srityse, kuriose VDU turi magistratūros ir doktorantūros studijas. Pageidautini moksliniai
tyrimai ir tose kryptyse, kuriose vykdomos pirmosios pakopos studijos, tačiau čia moksliniai tyrimai ne
visada apima visą mokslo kryptį, nes ji gali būti labai plati (pvz., ekonomika). Taip pat gali būti vykdomi
atskirų mokslinių temų tiriamieji darbai. Antrasis MTEP kriterijus yra mokslinės temos ir darbai, kurie
universitete jau vykdomi katedrose, moksliniuose VDU centruose, mokslininkų grupėse, pagal mokslinių tyrimų projektus ir turi tam tikrą mokslinį įdirbį bei rezultatus. Pagal švietimo ir mokslo bei aukštojo
mokslo įstatymus ir įvairius norminius aktus universitete turi būti nagrinėjamos biudžetinės mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės bei socialinės plėtros temos. Jose turėtų dalyvauti visi universiteto mokslo ir
pedagoginiai darbuotojai. VDU moksliniai kolektyvai, vykdantys mokslinius tyrimus, dažnai integruoja
studijas ir mokslą, sujungia kelių padalinių pajėgas, mokslinius tyrimus vykdo projektų pagrindu. Tai
sudaro prielaidas VDU MTEP veiklą organizuoti klasterių pagrindu. Tai patogiausia tais atvejais, kai
mokslo grupės nariai nėra iš vieno padalinio, pvz., centro ar katedros.
2. 2007 m. buvo suformuluoti reikalavimai klasteriams: aprašyti svarbiausi klasterio požymiai, nustatyta jų struktūra, pateikti klasterio vertinimo kriterijai.
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Klasterio požymiai:
▶ bendras, klasterio mokslinius tyrimus, eksperimentinę ar socialinę plėtrą jungiančios temos
pavadinimas. Klasterio temos atitikimas Lietuvos ir Europos MTEP prioritetams;
▶ klasterio mokslinė Taryba. Ji yra pagrindinis klasterio valdymo organas, sprendžiantis klausimus dėl mokslinių tyrimų temų pasirinkimo, ﬁnansų ir kitų išteklių paskirstymo, mokslinių
tyrimų ataskaitų įvertinimo. Pusę Tarybos narių sudaro klasterio mokslininkai ir pusę – socialiniai klasterio partneriai;
▶ klasterio vadovas. Jis yra atsakingas už klasterio veiklą, jo įsipareigojimų vykdymą, Tarybos
nutarimų įdiegimą;
▶ klasterio mokslinė produkcija. Ji vertinama pagal Lietuvos ir VDU mokslinės produkcijos
vertinimo metodikas;
▶ klasterio indėlis į studijų procesą. Doktorantų skaičius klasteryje, bakalauro ir magistro baigiamieji darbai, specialūs kursai ir paskaitos, parengtos klasterio tematika;
▶ projektinė veikla;
▶ klasterio MTEP taikomumas versle, pramonėje, visuomenės valdyme, švietimo sistemoje,
socialiniuose procesuose, politikoje ir t. t.;
▶ klasterio integracija į tarptautines ir Lietuvos mokslo, verslo, savivaldos ir t. t. institucijas,
organizacijas bei įstaigas, mokslininkų grupess ir pan. Tarpdisciplininė integracija;
▶ klasterio veiklos strateginis (numatomos produkcijos, etatų ir ﬁnansų poreikis) planas metams
ir ilgesniam laikotarpiui (nuo 1 iki 5 m.);
▶ klasterio personalo sudėtis.
Klasterio vertinimo kriterijai:
▶ klasterio temos atitikimas Lietuvos ir Europos MTEP prioritetams;
▶ klasterio mokslinė produkcija, vertinama pagal Lietuvos ir VDU mokslinės produkcijos vertinimo metodikas;
▶ klasterio indėlis į studijų procesą. Doktorantų skaičius klasteryje, bakalauro ir magistro baigiamieji darbai, mokymo priemonės, programos, specialūs kursai ir paskaitos, parengtos klasterio
tematika;
▶ projektinė klasterio veikla, vertinama pagal klasterio dalyvavimą tarptautiniuose ir Lietuvos
mokslo tiriamuosiuose ir eksperimentinės plėtros projektuose, užsakomuosiuose MTEP darbuose
su valstybiniais ar ūkio subjektais, užsienio kompanijomis ar organizacijomis;
▶ klasterio MTEP taikomumas technologijose, versle, pramonėje, visuomenės valdyme, švietimo
sistemoje, socialiniuose procesuose, politikoje ir t. t.;
▶ klasterio integracija į tarptautines ir Lietuvos mokslo, verslo, savivaldos ir t. t. institucijas,
organizacijas bei įstaigas, mokslininkų grupes ir pan. Tarpdisciplininė integracija;
▶ klasterio veiklos strateginio plano (numatomos produkcijos, etatų ir ﬁnansų poreikio) vykdymas.
2007 m. universitete buvo pradėta klasterių registracija, kuriai paraiškas pateikė daugiau
kaip 20 mokslininkų grupių.

1. Pasiekimai ir įžvalgos pagal VDU plėtros tikslines sritis 2007 m. 38

3. Antrasis uždavinys, numatytas VDU strateginiame plane, buvo įdiegti mokslinės produkcijos
planavimo, vertinimo, skatinimo ir savikontrolės sistemą. 2007 m. buvo sukurta mokslinės ir kitos veiklos vertinimo sistema. Ją sudarė dvi dalys. Mokslo darbuotojų ir pedagoginių darbuotojų mokslo rezultatai vertinami pagal Studijų kokybės ir vertinimo centro paskirtus taškus už A ir B lygio produkciją.
Kitai veiklai vertinti buvo sudaryta veiklų lentelė, kurioje kiekviena veikla yra vertinama tam tikru taškų
skaičiumi. Atsižvelgiant į šiuos du rodiklius, buvo sukurta metodika, kuri leidžia kiekvienam mokslo
ir pedagoginiam darbuotojui nustatyti vieną iš trijų atlyginimo koeﬁcientų ir paskatinamąjį priedą už
aktyvią mokslinę arba kitą veiklą. Ši metodika buvo patvirtinta VDU Senate ir 2007 m. pagal ją atlikta
VDU mokslo ir pedagoginių darbuotojų atestacija. Atlikus atestaciją, daugiau kaip 150 VDU mokslo ir
pedagoginių darbuotojų atlyginimų koeﬁcientai buvo padidinti ir apie 100 darbuotojų paskirti priedai
prie atlyginimo nuo 15 iki 30 proc.
4. Universiteto moksliniai kolektyvai, vykdantys mokslinius tyrimus, dažnai integruoja studijas
ir mokslą, sujungia kelių padalinių pajėgas, mokslinius tyrimus vykdo projektų pagrindu. Reikėtų siekti,
kad kiekvienas mokslo klasteris dalyvautų ne mažiau kaip viename mokslo projekte, kad vis daugiau
mokslinių tyrimų universitete būtų tarpdisciplininiai, tarpkryptiniai, tarpinstituciniai. Šiuo metu universitete dar nėra aiškios mokslinių tyrimų ﬁnansavimo sistemos. Ją būtų galima vykdyti per klasterių veiklą ir vertinimą. VDU turėtų nusistatyti savo MTEP plėtros gaires, siekti užimti laisvas nišas socialinių,
humanitarinių, ﬁzinių, technikos mokslų ir kitose srityse, ypač tarpdisciplininėje erdvėje, įkurti ir suorganizuoti mokslines grupes, dirbančias Europos ir Lietuvos mokslo prioritetinėse kryptyse. Pirmiausia
universitetas turėtų išanalizuoti savo poreikius moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, kurie
reikalingi studijoms. Nesukurta universiteto mokslo centrų plėtros politika. Centrai yra labai skirtingo
mokslinio lygio, kai kurie turi labai mažą mokslinį potencialą. Būtina sukurti jų plėtros strategiją, integruotą į prioritetinių mokslinių tematikų vystymą universitete. Reikia baigti kurti mokslo fondą, į kurio
paramą galėtų pretenduoti jaunieji mokslininkai.
5. Kadangi projektinis mokslo ﬁnansavimas per ateinančius metus dar labiau stiprės, universitetui
reikia toliau formuoti savo projektinės veiklos vystymo strategiją, išskirti pagrindinius kriterijus ir veiklos
kryptis, kuriose reikėtų koncentruoti universiteto išteklius, siekiant pagerinti studijų ir mokslinių tyrimų
lygį. Universitetas turėtų orientuotis į tuos projektus, kurių rezultatai didina universiteto konkurencingumą, gerina universiteto studijų procesą, stiprina materialinę bazę, kelia dėstytojų ir tyrėjų kvaliﬁkaciją,
kuria mokslinę produkciją, daro universitetą plačiau žinomą ir patrauklesnį stojančiam į jį jaunimui.
1.4.2. MOKSLININKŲ RENGIMAS

6. VDU 2007–2011 metų strateginiame plane numatyta naujų priemonių:
▶ sukurti Universiteto fondą, į kurio paramą galėtų pretenduoti jaunieji VDU mokslininkai
(iki 2009 m.);
▶ gauti psichologijos, bioﬁzikos, matematikos krypčių doktorantūros teisę (iki 2009 m.);
▶ pradėti doktorantų mainų programą tarp VDU ir kitų Lietuvos bei Europos universitetų
(nuo 2008 m.) ir siekti, kad 20 proc. doktorantų dalyvautų mainų programoje (iki 2010 m.);
▶ organizuoti postdoktorantūros studijas.
Šie uždaviniai pradėti vykdyti, 2007 m. VDU gavo psichologijos srities doktorantūros teisę, pradėta
rengti paraiška bioﬁzikos doktorantūros teisei gauti. Postdoktorantūros studijos VDU pradėtos vykdyti.

1.4. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės ir projektinės veiklos plėtojimas 39

2007 m. į VDU buvo priimti pirmieji du mokslininkai. Doktorantai aktyviai dalyvauja mainų programose. Daugiau kaip 15 proc. VDU doktorantų dalyvavo stažuotėse kituose Lietuvos ir užsienio universitetuose ir mokslo įstaigose.
2007 m. VDU ir jungtinėse doktorantūros komisijose buvo apgintos 38 daktaro disertacijos.
7. 2007 m. universitete buvo suteikta daktaro ir profesoriaus pedagoginių vardų, universiteto mokslininkai sėkmingai atliko habilitacijos procedūras.
Profesoriaus pedagoginiai vardai suteikti:
habil. dr. Rūtai Marcinkevičienei
dr. Kęstučiui Žemaičiui

Humanitarinių mokslų sritis
Humanitarinių mokslų sritis

Docento pedagoginiai vardai suteikti:
dr. Rūtai Eidukevičienei
dr. Auksei Endriulaitienei
dr. Ričardui Krikštolaičiui
dr. Raimundui Liutkevičiui
dr. Valdui Rakučiui
dr. Gailiui Raškiniui
dr. Arimantui Juvencijui Raškiniui
dr. Jolantai Reingardei
dr. Aušrai Saudargienei
dr. Liudai Šinkariovai

Humanitarinių mokslų sritis
Socialinių mokslų sritis
Fizinių mokslų sritis
Fizinių mokslų sritis
Humanitarinių mokslų sritis
Fizinių mokslų sritis
Fizinių mokslų sritis
Socialinių mokslų sritis
Fizinių mokslų sritis
Socialinių mokslų sritis.

Šie universiteto mokslininkai sėkmingai atliko habilitacijos procedūrą:
▶ doc. dr. Irena Buckley tema „Retorikos tradicija XIX amžiaus Lietuvių literatūroje“ (humanitarinių mokslų sritis, ﬁlologija 04 H);
▶ doc. dr. Artūras Grebliauskas tema „Valstybės valdymo makro strategijos formavimas“ (socialinių mokslų sritis, vadyba ir administravimas 03 S);
▶ doc. dr. Vylius Leonavičius tema „Moderniosios Lietuvos visuomenės transformacija: struktūrinės prielaidos ir veikėjo dalyvavimas“ (socialinių mokslų sritis, sociologija 05S);
▶ doc. dr. Danguolė Mikulėnienė tema „Lietuvių kalbos darinių kirčiavimas ir jo raida“ (humanitarinių mokslų sritis, ﬁlologija 04 H);
▶ doc. dr. Liudas Mažylis tema „Viešųjų institucijų administravimo pokyčiai ir sąsajos su
viešąja politika Lietuvos europeizacijos kontekste“ (socialinių mokslų sritis, vadyba ir administravimas 03 S);
▶ doc. dr. Darius Milčius tema „Nanomedžiagų, naudojamų vandenilio saugojimui, formavimas
nepusiausvyrinėmis technologijomis:struktūra ir kinetika“ (ﬁzinių mokslų sritis, ﬁzika 02 P);
▶ doc. dr. Algimantas Paulauskas tema „Gyvūnų genetinis kintamumas populiacijų adaptaciniame procese“ (biomedicininių mokslų sritis, biologija 01 B);
▶ doc. dr. Nijolė Petkevičiūtė tema „Asmeninės karjeros raiška ir vystymas“ (socialinių mokslų
sritis,vadyba ir administravimas 03 S);
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▶ doc. dr. Liudas Pranevičius tema „Plazmos jonine komponente aktyvuotų procesų medžiagose
tyrimas ir jų panaudojimas“ (ﬁzinių mokslų sritis, ﬁzika 02 P);.
▶ doc. dr. Jonas Ruškus tema „Neįgaliųjų ir kitų atskirties grupių socialinio dalyvavimo konstravimas“ (socialinių mokslų sritis, edukologija 07 S);
▶ doc. dr. Gintautas Saulis tema „Ląstelių elektroporacija: mechanizmas, tyrimo metodai, elektrocheminiai procesai taikymai biotechnologijoje“ (biomedicinos mokslų sritis, biologija 01 B);
▶ doc. dr. Nijolė Petronėlė Večkienė tema „Speciﬁškumo ir universalumo derinimas rengiant
socialinius darbuotojus: profesinės kompetencijos ir veiklos sistemiškumo dilemos“ (socialinių
mokslų sritis, edukologija 07 S).
8. Universiteto darbuotojams įteiktos premijos ir apdovanojimai.
▶ Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu (akademiku) išrinktas Gamtos mokslų fakulteto
prof. habil. dr. Liudvikas Pranevičius, medžiagų inžinerija, Technikos mokslų skyrius.
▶ Lietuvos mokslo premijos laureatas Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių kalbos katedros
prof. Simas Karaliūnas apdovanotas už mokslo darbą „Baltų praeitis istoriniuose šaltiniuose“.
▶ Valstybės mokslininko stipendija paskirta Humanitarinių mokslų fakulteto prof. Zigmantui
Kiaupai ir Gamtos mokslų fakulteto dr. Adomui Vitui.
▶ Išeivijos studijų centro direktoriui profesoriui E. Aleksandravičiui ir docentui A. Kulakauskui
už geriausią užsienio autorių knygą Varšuvoje įteiktas „Przegląd Wschodni“ apdovanojimas.
▶ Gamtos mokslų fakulteto Chemijos katedros vedėjas habil. dr. Audrius Maruška išrinktas
Šiaurės Šalių skirstymo mokslo draugijos pirmininku (iki 2009 m.).
▶ Menų instituto dr. Linarai Dovydaitytei įteikta individuali LR valstybės stipendija meno ir
kultūros kūrėjams.
▶ Humanitarinių mokslų fakulteto doc. dr. Vyteniui Almonaičiui įteikta antroji premija už mokslo
populiarinimo knygą „Karšuva. 2. Keliautojo po Šilalės kraštą žinynas“ LR Švietimo ir mokslo
ministerijos organizuotame mokslo populiarinimo darbų konkurse ir Martyno Jankaus premija
už mokslo populiarinimo knygą „Šiaurės Skalva. Keliautojo po Pagėgių kraštą žinynas“.
▶ Kauno botanikos sodo jaunesniajam mokslo darbuotojui Kęstučiui Obelevičiui įteikta trečioji
premija LR Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotame mokslo populiarinimo darbų konkurse
už knygą „Modernūs augalai“.
▶ Filologės Erikos Rimkutės disertacija „Morfologinio daugiareikšmiškumo ribojimas kompiuteriniame tekstyne“ (vadovė prof. habil. dr. R. Marcinkevičienė) paskelbta geriausia tarpdisciplinine
2006 m. Lietuvoje apginta disertacija. Filosofas Nerijus Čepulis šiame konkurse apdovanotas
padėkos raštu (vadovas doc. dr. T. Sodeika).
▶ Lietuvos mokslų akademijos organizuojamo aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų
konkurso nugalėtojais tapo 5 universiteto studentai. Premijos įteiktos:
▶ Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje istorijos mokslo krypties doktorantei Laimai
Bucevičiūtei už darbą „Žemaitijos seniūnija XV–XVIII a. kartografijoje“ (darbo vadovas – doc.
Vytenis Almonaitis).
▶ Technikos mokslų skyriuje – Gamtos mokslų fakulteto magistrantui Martynui Leliui už darbą
„Plazmos sąveika su polimerais ir jų adhezinių savybių tyrimas“ (darbo vadovas – prof. habil.
dr. Liudvikas Pranevičius).
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Pagyrimo raštai įteikti šiems VDU studentams:
▶ Politikos mokslų ir diplomatijos instituto studentei Editai Četverikovai už darbą „Kaliningrado
vieta Rusijos-ES dialoge“ (darbo vadovė – lekt. Rimantė Budrytė).
▶ Ekonomikos ir vadybos fakulteto magistrui Sigitui Vaitkevičiui už darbą „Rizikos kapitalo sektoriaus plėtros Lietuvoje prielaidų modeliavimas“ (darbo vadovė – prof. Kristina Levišauskaitė).
▶ Menų instituto doktorantei Aušrai Vasiliauskienei už darbą „Rožinio Švč. Mergelės Marijos
ikonograﬁja Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Baroko dailėje“ (darbo vadovė – doc. Laima
Šinkūnaitė).
LR Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotame mokslo populiarinimo darbų konkurse
Humanitarinių mokslų fakulteto doktorantui Domininkui Burbai įteikta paskatinamoji premija.
Universitete vyko IX-oji respublikinė studentų politologijos olimpiada. Jos nugalėtoju tapo VDU
tarptautinių santykių ir diplomatijos pirmo kurso magistrantas Aleksandras Olechas.
Pagrindiniu universiteto siekiu doktorantūroje ir toliau išlieka doktorantų studijų ir jų disertacijų
kokybės gerinimas. Reikia didinti doktorantų mobilumą, siekti atskirose doktorantūros kryptyse turėti
kiek galima daugiau mainų ir tarptautinių mokslinių tyrimų programų bei projektų, kad doktorantai
turėtų galimybių pasimokyti kituose mokslo ir studijų centruose. Universitetas turi siekti gauti doktorantūros teisę, bioﬁzikos, matematikos ir kitose kryptyse, kuriose turi pakankamą mokslininkų potencialą.
Universitetas turėtų labiau skatinti savo dėstytojus, mokslininkus ir studentus dalyvauti įvairiuose konkursuose, siekti tapti įvairių mokslinių, kūrybinių, profesinių ir kitų organizacijų nariais, laimėti
įvairius apdovanojimus, premijas ir prizus. Universitetas turėtų aktyviau išnaudoti savo garbės vardų suteikimo galimybę, baigti parengti profesoriaus emerito vardo suteikimo nuostatus.
1.4.3. MOKSLINĖS PRODUKCIJOS SKLAIDA

9. Mokslo tiriamieji darbai vykdomi katedrose ir tyrimų centruose. Tarptautinės leidyklos išleido 4, o Lietuvos leidyklos – 20 universiteto mokslininkų monograﬁjų. Dėstytojai ir mokslo darbuotojai
paskelbė 515 mokslinių straipsnių, iš jų 27,1 tarptautiniuose leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (MII) sąrašą, 211,3 – kituose tarptautiniuose leidiniuose.
Fizinių ir biomedicinos mokslų srityse paskelbti 20,7 straipsniai tarptautiniuose leidiniuose, įrašytuose į MII sąrašą (Gamtos mokslų fakulteto – 13,3, Informatikos fakulteto – 7,1, Kauno botanikos
sodo – 0,3), 19 straipsnių – kituose tarptautiniuose recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose, 63
straipsnius – kituose recenzuojamuose moksliniuose periodiniuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose.
Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse dėstytojai ir mokslo darbuotojai paskelbė 6,4 straipsnius
tarptautiniuose leidiniuose, įrašytuose į MII sąrašą, 192,3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose ir 214,1
kituose periodiniuose ir tęstiniuose bei vienkartiniuose mokslo leidiniuose, atspausdino 47,5 mokslinius
pranešimus tarptautinėse ir daugiau kaip 150 – Lietuvos ir kitose konferencijose. Išsiskiria Humanitarinių
mokslų fakulteto mokslininkai, išleidę 7 monograﬁjas, paskelbę 133 straipsnius, iš jų 2 tarptautiniuose
leidiniuose, įrašytuose į MII sąrašą, 43 – kituose tarptautiniuose periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose mokslo leidiniuose. Ekonomikos ir vadybos fakulteto mokslininkai išleido 2 monograﬁjas ir
paskelbė 2,7 straipsnius tarptautiniuose leidiniuose, įrašytuose į MII sąrašą bei 39,3 – kituose tarptautiniuose periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose mokslo leidiniuose. Socialinių mokslų fakulteto

1. Pasiekimai ir įžvalgos pagal VDU plėtros tikslines sritis 2007 m. 42

dėstytojai ir mokslo darbuotojai išleido 5 monograﬁjas, 4 mokslines studijas bei paskelbė 34,7 mokslinius
straipsnius kituose tarptautiniuose periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose mokslo leidiniuose.
Universitete suorganizuotos 27 tarptautinės mokslinės konferencijos, kuriose dalyvavo užsienio šalių mokslininkai. Č. Milošo slavistikos centro mokslo darbuotojai surengė 4 tarptautines konferencijas,
perskaitė daugiau kaip 20 pranešimų tarptautinėse konferencijose. Lietuvos Respublikos kultūros atašė Lenkijos Respublikoje Jurgis Giedrys atsiuntė padėkos raštą Rektoriui ir šio centro darbuotojams už
plėtojamą bendradarbiavimą su Silezijos Piastų vardo Medicinos akademija ir organizuojant jau antrą
tarptautinę mokslinę konferenciją „Medicina-literatūra-menas II“. Pradėta rengti pirmoji studentų humanitarų mokslinė konferencija „Hominem quaero – ieškau žmogaus“. Konferencijai ir leidiniui, kuris
bus išleistas šios konferencijos pranešimų pagrindu, ﬁnansinę paramą skyrė Humanitarinių mokslų fakulteto prof. V. Skrupskelytė.
10. Universitete leidžiami periodiniai mokslo žurnalai, įtraukti į Lietuvos mokslo tarybos patvirtintas tarptautines duomenų bazes:
▶ „Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai“ (vyriausias mokslinis redaktorius prof. P.
Zakarevičius);
▶ „Soter“ (vyriausias mokslinis redaktorius mons. doc. V. Vaičiūnas);
▶ „Archivum Lithuanicum“ (kartu su Lietuvių kalbos institutu, Klaipėdos universitetu, Šiaulių
universitetu ir Vilniaus universitetu);
▶ „Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba“ (kartu su Kauno technologijos, Lietuvos žemės
ūkio, Vilniaus, Klaipėdos universitetais, Lietuvos energetikos institutu ir Inžinerinės ekologijos
asociacija).

▶ „Meno istorija ir kritika“ (vyriausias mokslinis redaktorius prof. V. Levandauskas);
▶ „OIKOS: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos“ (vyriausias mokslinis redaktorius prof.
E. Aleksandravičius, žurnalo leidybą remia Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės);
▶ „Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai“ (vyriausias mokslinis redaktorius prof.
P. Žukauskas).
2007 m. trys VDU žurnalai buvo pripažinti referuojamais ir įtraukti į Lietuvos mokslo tarybos patvirtintas tarptautines duomenų bazes. Kiti Universiteto mokslo periodiniai leidiniai, įtraukti į Lietuvos
mokslo tarybos mokslinių periodinių leidinių sąrašą:
▶ ,,Darbai ir dienos“ (vyriausias mokslinis redaktorius prof. E. Aleksandravičius);
▶ ,,Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos“ (vyriausias mokslinis redaktorius prof. R.
Laužackas);
▶ ,,Aukštojo mokslo kokybė“ (vyriausias mokslinis redaktorius prof. K. Pukelis);
▶ ,,International Journal of Baltic Law“ (vyriausias mokslinis redaktorius dr. T. Berkmanas
(kartu su Floridos Coastal (JAV) teisės mokykla).
Taip pat universitete yra leidžiami ir kiti periodiniai mokslo leidiniai:
▶ „Kauno istorijos metraštis“ (vyriausias mokslinis redaktorius prof. Z. Kiaupa);
▶ „Teatrologiniai eskizai“ (vyriausias mokslinis redaktorius prof. B. Vaškelis);
▶ „Humanities in New Europe“ (atsakingasis redaktorius prof. R. Apanavičius);
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▶ „Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni“ (vyriausias mokslinis redaktorius doc.
R. Daubaras);
▶ „Baltic Botanic Gardens. Estonia, Latvia, Lithuania“ (vyriausias mokslinis redaktorius doc.
R. Daubaras);
▶ VDU Viešosios komunikacijos katedroje leidžiamas tęstinis komunikacijos problemoms skirtas
leidinys „Žiniasklaidos transformacijos“, kuriame publikuojami mokslinių konferencijų pranešimai, metodinės priemonės, publicistiniai straipsniai, studentų tiriamieji darbai.
Reikėtų siekti, kad dalis universiteto periodinių mokslinių leidinių patektų į tarptautines Mokslinės
informacijos instituto leidinių bazes. Universitetas jau yra pasiekęs tokį lygį, kad būtų galima pradėti leisti
savo mokslinių darbų leidinį. Universitetas turėtų siekti dalyvauti jau esamų arba kuriamų periodinių
mokslo leidinių, ypač tarptautinių, leidyboje.
11. Universiteto dėstytojai ir mokslo darbuotojai vykdė 114 Europos Sąjungos (Socrates, Leonardo
da Vinči, 6-oji programos, struktūrinių fondų ir kt.) remiamų tarptautinių projektų ir 46 projektus, ﬁnansuotus Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo, Atviros Lietuvos fondo, ministerijų bei savivaldybių.
Universiteto mokslininkai vykdo 10 ES 6-osios programos projektų už 1 384 tūkst. eurų sumą.
2007 m. naujų projektų nelaimėta. Pagal iš 6-osios programos vykdomų projektų gaunamas lėšas pirmauja Informatikos (355,7 tūkst. eurų), Gamtos mokslų (338,3 tūkst. eurų), Humanitarinių (329,8 tūkst.
eurų) bei Socialinių mokslų (254,6 tūkst. eurų) fakultetų mokslininkai.
2007 metais Informatikos fakulteto darbuotojai dalyvavo rengiant ir pateikiant dvi paraiškas 7-osios
Bendrosios programos (FP7) paramai gauti. Buvo gauti galutiniai Europos Komisijos patvirtinimai, kad
parama projektams bus skiriama šiems projektams:
▶ ,,Generic Embedded Systems Platform“ (GENESYS) (vad. prof. A. Avižienis), sutarties
Nr. FP7-213322; trukmė 18 mėn.; projekto koordinatorius: Viena TU‘s Institute of Computer
Engineering (Austrija); 23 partneriai; VDU dalis 30 000 EUR;
▶ „China EU Information Technology Standards Research Parnership“ (China EU Standards)
(vad. prof. V. Fomin), sutarties Nr. FP7-217457; trukmė 24 mėn.; bendrasis projekto biudžetas
370 060 Eur; projekto koordinatorius Edinburgo universitetas (Jungtinė Karalystė); projekte 8
partneriai; VDU dalis 56 710 EUR.
Šiuo metu vykdoma 15 ES struktūrinių fondų projektų, koordinuojamų universiteto (už 19 964,23
tūkst. Litų). Pagal struktūrinių fondų projektus išsiskiria Socialinių mokslų (5 projektai už 5,1 mln. Lt),
Humanitarinių mokslų (2 projektai už 6,2 mln. Lt), Gamtos mokslų (5 projektai už 5,8 mln. Lt) fakultetai.
12. 2007 metais Senate (2007-02-21) patvirtinti Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos ir
Bibliotekos tarybos nuostatai.
2007 m. žymiai išaugo bibliotekos darbuotojų kvaliﬁkacija, jie įsijungė į Europos struktūrinių fondų
projektus – „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“ bei „Lietuvos
virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas“. Bibliotekos direktorė yra mokomosios knygos apie Lietuvos akademinę elektroninę biblioteką bendraautorė.
Biblioteka dalyvavo programos „Virtualus universitetas“ paprogramės „Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas“, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA), Lietuvos akademinių bibliotekų di-
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rektorių asociacijos (LABA), Teisės informacijos centrų ir teisės specialistų susivienijimo (Consortium
of Legal Resource Centers and Legal Information Specialists), Europos mokslinių bibliotekų asociacijos
(Ligue des Bibliothéques Européennes de Recherche, LIBER), Nepriklausomo fondo „Elektroninė informacija bibliotekoms“ (Electronic Information for Libraries) eIFL.net veikloje.
13. 2007 m. pabaigoje Bibliotekoje dirbo 46 darbuotojai, iš jų aukštąjį išsilavinimą turi 44 darbuotojai. 2007 m. doktorantūroje mokėsi 2, magistrantūroje – 1, tęstinėse studijose – 1, bakalauro laipsnio
siekė 1 darbuotojas. Profesionalūs bibliotekininkai skirstomi į turinčius bibliotekininkystės, informacijos
mokslų išsilavinimą ir įgijusius profesijos įgūdžių dirbant bibliotekoje. Bibliotekininko išsilavinimą turi
29 darbuotojai, 14 – profesijos įgūdžius įgijo dirbdami bibliotekoje. Kita darbuotojų grupė – kompiuterių
specialistai (3).
Bibliotekos darbuotojams trūksta anglų kalbos žinių, kompiuterinio raštingumo įgūdžių, todėl būtų
tikslinga organizuoti atitinkamus tobulinimosi kursus ateinančiais metais.
14. 2007 m. pabaigoje Bibliotekos fonduose buvo saugoma 223782 (2006 m. – 211597) ﬁziniai vienetai (110188 pavadinimai) dokumentų. Ataskaitiniais metais įsigyta 14594 (2006 m. – 14938) ﬁziniai
vienetai (6155 pavadinimai) dokumentų. Analizuojant fondo augimą teminiu aspektu, įvairių mokslo
sričių leidinių skaičius, lyginant su 2006 metais, keitėsi labai nežymiai arba išliko toks pats. Padidėjo leidinių komplektavimas lietuvių kalba (1,3%), tačiau anglų, prancūzų, vokiečių, rusų kalbomis išliko beveik
nepakitęs.
15. 2007 m. buvo sprendžiamas klausimas dėl 1923–1950 m. VDU bibliotekos leidinių susigrąžinimo, jei jie siūlomi iš kitų bibliotekų ar šaltinių. Ar turėtų būti susigrąžinami visi leidiniai, turintys VDU
bibliotekos antspaudą, ar tik leidiniai, atitinkantys Universiteto mokslo ir studijų kryptis bei VDU išleisti
leidiniai? Buvo nuspręsta, kad būtų susigrąžinami to laikotarpio leidiniai, atitinkantys Universiteto proﬁlį, taip pat būtų atrenkami VDU išleisti ar dirbusiųjų Universitete leidiniai.
2007 m. Universitete buvo patvirtinti nuostatai dėl magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų (ETD) pateikimo į ETD informacinę sistemą. Taip pradėtas spręsti klausimas dėl Bibliotekos fonduose kaupiamų rankraštinių magistrų darbų, kurių įtraukimas
į Bibliotekos informacinę sistemą reikalauja daug darbo sąnaudų, o saugojimas – didelių saugyklų plotų.
16. 2007 m. suorganizuota 10 įvairių parodų ir renginių.
▶ Vasario mėnesį parengta ir pristatyta paroda „Vieno VDU studento – Bernardo Brazdžionio
studijų metai“, skirta poeto 100-osioms gimimo metinėms.
▶ Balandžio mėnesį parengta paroda „Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai
ir VDU“. Parodoje pristatyti šios premijos laureatai, kurie dėsto ar yra dėstę universitete.
▶ Gegužės mėnesį Lenkų institutas Vilniuje ir Biblioteka kvietė į parodą-pristatymą „Keliai į
laisvę – per „Solidarumą“ į Europą.
▶ Birželio mėnesį Biblioteka pakvietė apžiūrėti parodą „Vytauto Didžiojo universiteto leidyklos
knygos 2006–2007 m.“. Lankytojai galėjo susipažinti su biomedicinos, ﬁzinių, humanitarinių,
socialinių mokslų sričių leidiniais.
▶ Rugsėjo mėnesį parengta paroda „Autografuoti leidiniai Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekoje“. Joje eksponuoti Vydūno, B. Brazdžionio, V. Biržiškos, J. Ereto, Z. Ivinskio, M. Krupavičiaus
ir kitų žymių žmonių autografai.
▶ Rugsėjį Biblioteka pakvietė į Jono Kuprio (Čikaga, JAV) fotograﬁjų parodą „Lietuviai
Amerikoje“.
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▶ Spalio mėnesį Slovakijos ambasada Rygoje ir Košicės technikos muziejus pakvietė į parodą
„Žymūs Slovakijos mokslininkai ir išradėjai“ VDU bibliotekoje.
▶ Lapkričio mėnesį organizuota užsienio leidėjų akademinių knygų paroda.
▶ Gruodžio mėnesį eksponuota paroda-pristatymas, skirta garsiam anglų graﬁkui, knygų iliustratoriui Aubrey (Vincent) Beardsley (1872–1898). Parodos eksponatai – iš biblioﬁlo, kolekcininko
Juozo Graževičiaus asmeninio rinkinio.
▶ Gruodį parengta virtuali paroda (prieinama Bibliotekos žiniatinklio svetainėje), skirta
L. Karsavino 125-osioms gimimo metinėms.
17. VDU leidykla aktyviai dalyvauja Lietuvos akademinių leidyklų asociacijos veikloje, siunčia savo
atstovus į kvaliﬁkacijos kėlimo kursus, kartu su kitomis mokslo institucijomis dalyvauja elektroninės visateksčių dokumentų duomenų bazės (eLABa) kūrimo darbe. Darbuotojų kvaliﬁkacija: 1 darbuotoja turi
humanitarinių mokslų daktaro laipsnį, 3 – magistro laipsnį, 4 – aukštąjį išsilavinimą, likę mokosi aukštosiose mokyklose. 2007 m. kvaliﬁkaciją KTU organizuojamuose kursuose kėlė ir e. leidybos ekspertės
kvaliﬁkaciją įgijo dizainerė maketuotoja.
18. Į universiteto 2007 m. leidybos planus buvo įtraukti 88 leidiniai: 17 periodinių mokslo darbų,
5 neperiodiniai mokslo darbai, 13 monograﬁjų, 44 mokomosios ir metodinės knygos bei 9 informacinio
pobūdžio leidiniai. Per metus papildomai buvo pateikti 32 neplaniniai leidiniai. Iš viso buvo pateikta,
parengta ir išleista 142 leidiniai: 16 serijinių leidinių, 14 monograﬁjų, 23 vadovėliai, mokomosios ir metodinės knygos, 11 kitokio pobūdžio leidinių bei 56 papildomi anksčiau išleistų leidinių tiražai. Ypatingos
skubos tvarka parengta ir atspausdinta 32 daktaro disertacijos ir jų santraukos, 14 habilitacijų apžvalgų.
19. VDU leidyklos išleistais leidiniais pirmiausia aprūpinama Universiteto biblioteka, leidinius
rengiantys padaliniai. 2007 m. VDU leidykla pristatė savo leidinius Vilniaus ir Frankfurto knygų mugėse ir sulaukė nemažo lankytojų, ypač bibliotekininkų, susidomėjimo. Per 2007 m. parduota daugiau
kaip 300 pavadinimų leidinių už 180491,88 Lt. Dauguma VDU mokslo leidinių buvo leidžiama mažais,
100–200 egz., tiražais, mokomoji literatūra 200–300 egz. tiražu. Paklausių leidinių tiražai buvo leidžiami
papildomi pagal rinkos poreikį. Numatytos ir įgyvendinamos priemonės mažinant rinkoje nepaklausių
leidinių atsargas sandėlyje.
20. Universitete veikia įvairių centrų, kuriuose vykdomos studijų organizavimo, archyvinė, mokslinė, leidybinė bei šviečiamoji veikla.
Užsienio kalbų centras. Mokslinė centro veikla vykdoma įvairiomis kryptimis. Daugiausia tyrimų
atliekama taikomosios lingvistikos srityje – nagrinėjant užsienio kalbų mokymo ir mokymosi problemas. Mokslinių darbų skaičius, palyginti su 2006 metais, yra didesnis: išleista viena monograﬁja tarptautinėje Rodopi leidykloje, du kartus padaugėjo mokslo straipsnių, išspausdintų periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, registruotuose kitose tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse
arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose, išleistuose tarptautiniu mastu pripažintose mokslo leidyklose.
Užsienio kalbų centro dėstytojai dalyvauja tarptautinėse ir kitose konferencijose, tačiau šių konferencijų
geograﬁja ribojasi kaimyninėmis šalimis. 2007 m. buvo dalyvauta 1 tarptautiniame Socrates programos
Lingua projekte, 2 struktūrinių fondų projektuose. Centro dėstytojai išleido 3 mokomąsias knygas ir parengė 10 elektroninių paskaitų konspektų.
Išeivijos studijų centras vykdo lietuvių išeivijos organizacijų ir atskirų asmenų kultūrinio, politinio
ir mokslinio palikimo kaupimo, tyrimo, išsaugojimo ir eksponavimo funkcijas. Centre dirba skirtingų
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mokslo sričių (istorijos, literatūros, sociologijos) mokslininkai, keliolika metų tyrinėjantys lietuvių egzilio istorijos, literatūros bei šiuolaikinės migracijos problematiką.
Centras išsiskiria tuo, kad tai yra ne tik mokslo tyrimo, bet ir archyvų kaupimo, tvarkymo, saugojimo institucija. Archyvų kaupimo ir tvarkymo darbas atima daug laiko ir pajėgų, tačiau be šio darbo
neįmanoma vystyti ir plėsti mokslinių tyrinėjimų. Sutvarkyta medžiaga naudojama tyrimams, integruojama į studijų procesus, ruošiamos dokumentų publikacijos.
Išeivijos studijų centrą sudaro: Išeivijos studijų centras ir jo archyviniai fondai; Aleksandro Štromo
politinių mokslų archyvas, Aleksandro Štromo biblioteka-skaitykla; Broniaus Kviklio biblioteka-kolekcija, Vytauto Kavolio kolekcija. Centras vykdo archyvinę, mokslinę, leidybinę, šviečiamąja veiklą.
Išeivijos studijų centras turi mokslinių konferencijų, seminarų, parodų organizavimo patirtį.
Rengiami vieši renginiai, susitikimai su išeivijos atstovais pritraukia ne tik universiteto žmones, studentus, bet ir plačiąją visuomenę, taigi atlieka švietėjišką, edukacinę funkciją. Centro mokslinė produkcija
yra didžiausia tarp universiteto mokslo centrų.
Česlovo Milošo slavistikos centras. Mokslinius tyrimus centre vykdo 9 mokslo darbuotojai, užimantys 5,5 etato. Mokslinių tyrimų kryptis yra slavistika: lenkų ir rusų kultūra Lietuvoje, istoriniai ir
komparatyvistiniai tyrimai. Centro darbuotojai kartu su bendraautoriais yra išleidę 1 monograﬁją, 15
mokslo straipsnių periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, 13 šaltinių publikacijų, rengė ir dalyvavo tarptautinėse ir šalies konferencijose.
Japonistikos centras. Japonistikos centro personalą sudaro centro vadovas, dvi jaunesniosios mokslo darbuotojos (be daktaro laipsnio), viena daktaro laipsnį turinti mokslo darbuotoja ir du laborantai.
2007 m. centras surengė tarptautinę konferenciją „Japonijos įvaizdis Europoje“, publikuoti du straipsniai
mokslo populiarinimo leidinyje „Nemunas“, JSC darbuotoja aktyviai dalyvauja ir kuria meno parodas,
populiarinančias japonų meną Lietuvoje.
Karo istorijos centras. Pagrindinės šio centro funkcijos yra koordinuoti kryptingus karo istorijos tyrimus, rengti karo istorijos priemones ir sintezes, organizuoti mokslines ir mokslo populiarinimo paskaitas, seminarus, konferencijas; dalyvauti įvairiuose Lietuvos ir tarptautiniuose projektuose. Pagrindinės
karo istorijos centro mokslinių tyrimų kryptys yra šios: XVIII a. Lietuvos karo istorija, Kauno tvirtovės
istorijos tyrimai XIX–XX a., užsienio šalių karo atašė veikla 1918–1940 m., fortiﬁkacijos istorija nuo seniausių laikų, karo istorijos tyrimų metodika, taip pat domimasi XX a. Lietuvos karo istorijos tyrimais:
Lietuvos aviacijos istorija, karo archeologija ir kita.
Moksliniai darbai publikuoti periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, nemaža dalis pateko į
skiltį „Kitos mokslo šaltinių publikacijos, sudaryti mokslo darbai, taikomieji mokslo leidiniai, mokslinio
teksto vertimai“, paskelbta mokslo populiarinimo straipsnių žurnaluose ir laikraščiuose, tačiau, kaip žinia, šie straipsniai nepateko į mokslinės ataskaitos lenteles.
Mokslo darbuotojai aktyviai dalyvavo organizacinėje veikloje. Suorganizuota 1 tarptautinė konferencija, 1 tarptautinis seminaras, dalyvauta 4 konferencijose (viena iš jų tarptautinė) su pranešimais, iš
jų viena organizuota Karo istorijos centro kartu su kitais partneriais. Taip pat buvo aktyviai dalyvauta
televizijos ir radijo laidose, susitikimuose su visuomene, organizuotos viešos paskaitos.
Letonikos centras. Mokslinių tyrimų kryptis yra Lietuvos ir Latvijos santykių etniniai ir politiniai
aspektai, baltų leksikologija ir leksikograﬁja, onomastika, baltų bilingvizmas ir dialektologija. Centro darbuotojai kartu su bendraautoriais yra paskelbę 2 mokslo straipsnius periodiniuose ir tęstiniuose mokslo
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leidiniuose, registruotuose tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse, dalyvavo ir rengė
konferencijas, išleido mokomąją knygą „Baltų kalbų pradžiamokslis“.
Studijų kokybės centras. Jo mokslinių tyrimų kryptis yra studijų kokybės vertinimo projektavimas
modeliuojant vidinę kokybės užtikrinimo sistemą. Centro darbuotojai 2007 m. parengė ir išleido tris
mokslines knygas, skaitė 4 pranešimus tarptautinėse konferencijose, suorganizavo vieną tarptautinę konferenciją, dalyvauja leidybiniame darbe ir metodinių priemonių rengime.

1.5. VIEŠŲJŲ RYŠIŲ KOKYBĖS GERINIMAS

Universiteto komunikacija – tai vadybinė, žurnalistinė ir viešųjų ryšių veikla, apimanti tiek organizacijos vidaus, tiek išorės komunikaciją su tikslinėmis grupėmis, siekiant palaikyti ir kurti universiteto,
kaip atviros, aktyvios ir kuriančios organizacijos, įvaizdį.
Viešųjų ryšių kokybės gerinimo srityje per 2007-uosius metus buvo sukurta įvairių kūrybinių projektų, pvz., internetinės komunikacijos veiklos ir priemonių jai vykdyti plėtra, ryšių su akademine bendruomene, studentais, žiniasklaida bei kitomis universiteto tikslinėmis grupėmis palaikymas ir plėtra.
Buvo inicijuoti įvairūs renginiai (viešos paskaitos, meno projektai, seminarai), garsinę Vytauto Didžiojo
universiteto vardą ir skleidę laisvųjų menų (artes liberales) idėją Kauno mieste, Lietuvoje bei už jos ribų.
Visa ši įvairialypė – tiek viešųjų ryšių, tiek meninių bei kūrybinių projektų – veikla didino universiteto
žinomumą, supažindino visuomenę su VDU dirbančiais ir studijuojančiais žmonėmis, pristatė jų veiklą.
Tokiu būdu Vytauto Didžiojo universitetas prisidėjo prie studijų, mokslo tyrimų ir kūrybinės veiklos populiarinimo, universitetinių studijų autoriteto didinimo tiek Kauno mieste, tiek visoje šalyje.
Kad būtų pasiekta viešųjų ryšių kokybė bei universitete ir už jo ribų vyktų efektyvūs informaciniai
ir kūrybinių idėjų mainai, svarbu ne tik gerai pažinti universitetą, žinoti šios organizacijos strateginius
tikslus ir prioritetus. Ne mažiau svarbu yra toliau vystyti įvairią komunikacinę veiklą, ją tobulinti remiantis įgyta patirtimi ir, pagaliau, sukurti Integruotos komunikacijos strategiją. Joje būtų suderintos tiek
vidinės, tiek išorinės universiteto komunikacijos principai, numatyta strateginė veikla, jos vykdytojai ir
atsiskaitomybė.
1.5.1. UNIVERSITETO FIRMINIO STILIAUS KŪRIMAS: VIZIJOS IR SUMANYMAI

1. Gerai apmąstyta ir tiksliai (žodžiu, vaizdu) išreikšta universiteto įvaizdžio idėja, lengvai atpažįstama tikslinių universiteto grupių (studentų, moksleivių, žiniasklaidos ir kitų) – tai efektyvios komunikacijos esmė. Geros idėjos, šūkio ir vaizdo, kuriais greitai ir efektyviai būtų perduota svarbiausia žinia,
paieškos gali užtrukti labai ilgai. Reikia pastebėti, jog ilgainiui pradėjo ryškėti pamatinės VDU įvaizdžio
idėjos – laisvų žmonių universiteto – kontūrai. Trumpai tariant, dabar sutariama, jog VDU – tai laisvų žmonių universitetas, kuriame daug dėmesio skiriama asmenybės ugdymuisi, bendrauniversitetinio
(artes liberales) išsilavinimo, daugiakalbystės, humanistinių vertybių, kūrybinių sumanymų ir kitokios
novatoriškos atviros veiklos skatinimui, palaikymui ir populiarinimui.
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2. Per 2007-uosius metus buvo atlikta daug svarbių darbų universiteto stiliaus kūrimo srityje.
Įvyko net keli viešo konkurso „Universiteto vieningam stiliui sukurti“ etapai, kuriame dalyvavo keturios
profesionalių kūrėjų ir dizainerių grupės iš įvairių Lietuvos miestų: Kauno, Vilniaus, Šiaulių. Rektoriaus
sudaryta komisija išrinko šio konkurso nugalėtoją, kuris toliau tęsia pradėtą VDU stiliaus tobulinimo
darbą. Planuota, jog VDU stiliaus projektas (taip pat ir VDU stiliaus knyga, kurioje bus aprašyti visi svarbiausi VDU stiliaus atributai: ženklas, šriftas, ženklo naudojimo aplinka ir kiti svarbūs dalykai) 2008 m.
balandžio mėnesį bus pateiktas svarstyti Rektoratui, o vėliau – sukurta VDU stiliaus viešinimo kampanija
universitete ir už jo ribų.
3. Neatskiriama VDU stiliaus dalis – reklaminiai pranešimai, šūkiai, informacinės žinutės. Studijų
mugėms skirtoje atributikoje, informaciniuose leidiniuose apie VDU, suvenyruose su VDU simbolika sukurta ir pritaikyta keletas pranešimų: „Liberaliųjų studijų tradicija nuo 1922 m.“, „VDU – pasauliui, ateičiai, idėjai, žmogui“, „Laisvų žmonių universitetas“, „VDU – atrask minties laisvę, aktyvią bendruomenę,
modernias auditorijas, kokybiškas studijas“ ir kitų.
4. Universiteto ﬁrminio stiliaus kūrimas bei įdiegimas yra tik vienas iš svarbių žingsnių, reikalingų
gerai įsimenamo, aiškaus, universiteto idėją atspindinčio įvaizdžio kūrimui. Siekdamas išlikti konkurencingu tarptautinėje aukštojo mokslo erdvėje, universitetas turi ne tik gerinti studijų bei mokslo kokybę,
bet ir užtikrinti šios veiklos žinomumą, tapti patraukliu, atviru ir užsitarnauti tikslinių grupių palaikymą.
Kad tai pasiektų, Vytauto Didžiojo universitetas integruoja įvairią komunikacinę veiklą ir palaipsniui
kuria modernią įvaizdžio koncepciją, išryškinančią universiteto pranašumus, akcentuojančią jo bendruomeniškumą, pilietinę atsakomybę ir novatoriškumą.
1.5.2. UNIVERSITETO VIDAUS KOMUNIKACIJOS VEIKLŲ KŪRIMAS IR PLĖTOJIMAS

5. 2006 m. lapkritį įkurtas Viešosios komunikacijos skyrius (VKS) per vienerius metus ženkliai
pasikeitė: priimta naujų profesionalių darbuotojų, sukurta reikalinga infrastruktūra, pasiskirstyta atsakomybės sritimis, planuojama ir vykdoma įvairi veikla. Pakeista universiteto laikraščio „Universitas Vytauti
Magni“ priklausomybė. Redakcija tapo VKS struktūriniu padaliniu. Įvyko pokyčių ir redakcijos viduje.
Pasikeitė ne tik laikraščio redaktorius, bet ir laikraščio turinys bei dizainas. Planuojama ir kitų pasikeitimų. Artimiausiu metu bus sukurta daugiau laikraščio priedų (tiek spausdintų, tiek ir internete), į redakcijos darbą įsijungs aktyvūs studentai.
6. Menų centras (MC) per 2007-uosius metus pasiūlė įsimintinų įvykių: netradicinio kino ir fotograﬁjos meno peržiūrų, seminarų, mokymų. Ypač matomas ir aktyvus buvo VDU klubas „Sesija“. Per
šio klubo inicijuotas kūrybinę veiklą daug universiteto erdvių buvo atverta miesto svečiams, jaunimui,
profesionaliems kūrėjams (Tarptautinio modernaus šokio festivalio Kaune organizatoriams, mažųjų kino
formų festivaliui „Tinklai“, festivaliui „Kaunas Photo 2007“, kitiems solidiems, tarptautinį pripažinimą
pelniusiems meno renginiams).
7. Per 2007-uosius metus pavyko pasiekti, kad komunikacinė ir informavimo veikla tiek aukščiausios universiteto vadovybės, tiek skirtingų VDU padalinių būtų vykdoma planingai, ją koordinuotų
iniciatyvūs ir idėjų nestokojantys darbuotojai. Dabar kiekvienas universiteto bendruomenės narys žino,
jog svarbiausių aktualijų, žinių reikia ieškoti pagrindiniame VDU tinklalapyje Vdu.lt. Fakultetai ir institutai, centrai ir tarnybos prisiima atsakomybę ir rodo iniciatyvą informuoti Viešosios komunikacijos
skyriaus darbuotojus apie aktualijas padaliniuose. Tačiau vis dar reikėtų ieškoti artimesnių ryšių tarp
skirtingų, tačiau komunikacine veikla labai artimų universiteto padalinių, pvz., Studentų priėmimo skyriaus, Tarptautinių ryšių skyriaus, Menų centro, Studentų atstovybės, Sporto centro ir kitų.
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8. Atvirumas, noras keistis, aktyviai dalyvauti VDU gyvenime – tai vertybės, be kurių nepavyktų
sukurti efektyvių ryšių universiteto viduje. Todėl reikėtų organizuoti įvairių informacijos vadybos, komunikacijos mokymų ir seminarų, tai pirmiausia darant savo jėgomis (pvz., pasitelkus VKS profesionalus),
kitais atvejais – kviečiant darbuotojų valdymo, komunikacijos specialistus iš šalies.
9. Svarbu ir toliau vystyti šiuo metu vykdomą komunikacinę veiklą universiteto viduje.
Koordinuojama informacijos ir komunikacijos politika, aiškūs prioritetai leis užtikrinti, kad komunikacija VDU viduje vyktų efektyviai, būtų greitai reaguojama į iškilusius neaiškumus, konsultuojamasi,
bendradarbiaujama kuriant VDU, kaip novatoriško, atviro ir iššūkiams neabejingo universiteto, įvaizdį.
Toliau reikėtų investuoti į infrastruktūros plėtrą bei profesionalių žurnalistų, komunikacijos specialistų
ugdymą. Tai reikalinga kuriant naujos koncepcijos interaktyvius interneto projektus tiek profesionaliam
informavimui, tiek ir studijoms bei mokslui. Geru pavyzdžiu čia galėtų būti interneto TV galimybių
panaudojimas paskaitų, viešų renginių transliavimui internetu. Tai didintų interaktyvaus auditorijos dalyvavimo galimybes, parodytų, jog VDU stiprus ne tik humanitarinių bei socialinių, bet ir novatoriško
technologijų pritaikymo srityje.
1.5.3. UNIVERSITETO IŠORĖS KOMUNIKACIJOS VEIKLŲ KŪRIMAS, TOBULINIMAS,
PLĖTOJIMAS IR PALAIKYMAS

10. Universitetas, kaip ir kiekviena organizacija, dirba su įvairiomis tikslinėmis grupėmis. Kaip
jau minėta, universitetui svarbiausios iš jų – VDU bendruomenė, būsimieji studentai, absolventai, rėmėjai, užsienio studentai ir profesoriai, žiniasklaida. Siekis suvienyti universiteto bendruomenę, atskleisti ir išpopuliarinti įvairių universiteto padalinių veiklą bei pasiekimus mokslo ir studijų srityse,
mokslo ar meno projektuose buvo pasirinktas svarbiausiu praėjusių mokslo metų (2006 / 2007 m. m.)
uždaviniu. Šį tikslą pavyko sėkmingai įgyvendinti. Todėl 2008-iems metams planuojamų strateginių
veiklų prioritetine tiksline grupe išskiriame būsimuosius universiteto studentus tiek iš Lietuvos, tiek ir
užsienio šalių (atvykusius ar tik planuojančius atvykti į Kauną). Nepakanka šiems studentams suteikti
būtiniausią informaciją apie universiteto studijų sistemą, studijų programas, dalykus ar bendruosius
reikalavimus. Ne mažiau svarbu juos informuoti apie VDU išskirtinumą, studijų sąlygas, akademinės
veiklos ir kūrybinės saviraiškos galimybes universitete ir Kauno mieste.
11. VKS užmezgė ir palaiko gerus ryšius su Lietuvos žiniasklaida. Bendraujama su keliolika
Kauno žurnalistų, apie universiteto aktualijas operatyviai informuojama nacionalinė, specializuota
žiniasklaida. Žurnalistams reguliariai siunčiami savaitės renginių anonsai, pranešimai spaudai, aktualiausia informacija pateikiama interneto svetainėje, rengiamos spaudos konferencijos. Su svarbiausiais
Lietuvos internetiniais naujienų portalais stiprius bendradarbiavimo ryšius užmezgė ir VDU internetinis video naujienų portalas „Tvdu.lt“. Kol kas analogų Lietuvoje neturintis nekomercinis projektas
sulaukė ne tik gero žurnalistikos profesionalų įvertinimo, bet ir yra gausiai lankomas. „Tvdu.lt“ užpildo aktualios, patraukliai pateikiamos informacijos apie švietimą bei mokslą Lietuvoje nišą, gvildena
aktualias visuomenei socialines ir kultūrines temas, kurios nėra pakankamai atspindimos komercinės
žiniasklaidos.
12. Per 2007-uosius metus sustiprėjo reprezentacinė veikla. Parengtas išsamus ir iliustratyvus, apie
universiteto nueitą kelią pasakojantis albumas „Vytauto Didžiojo universitetas: istorija, žmonės ir idėjos“. Atnaujinta suvenyrų, kitokios simbolinės medžiagos pasiūla. Sukurta speciali simbolika meno kolektyvams, universiteto absolventams, išskirtinėms universiteto progoms (šventėms, studijų mugėms).
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13. VDU tinklalapis „Vdu.lt“ tapo naujienų portalu. Ši koncepcija pasiteisino. Ne tik universiteto
bendruomenei, bet ir žiniasklaidos atstovams tinklalapis tapo svarbiu naujienų šaltiniu. Jis bus toliau
tobulinamas, o 2008 m. vasarą pradės veikti naujo dizaino tinklalapio versija. Planuojama, jog tuo pačiu adresu „Vdu.lt“ bus pasiekiami net keturi skirtingo pobūdžio naujienų portalai: „Viduje.lt“, „Tvdu.lt“,
„Sesija.lt“ bei „StudyInKaunas.lt“. Toks projektas neturės analogų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse.
14. Ligi šiol dauguma darbų tarptautinės komunikacijos vaiklos sričių buvo vykdoma Tarptautinių
ryšių skyriaus darbuotojų, todėl buvo pateikta pasiūlymų, kaip komunikacijos ir tarptautinių ryšių skyriams derėtų suvienyti ir sustiprinti šią veiklą. 2008 m. VDU tarptautinio žinomumo didinimas, studijų
universitete populiarinimas yra vienas iš prioritetinių komunikacinių uždavinių. Todėl bus įgyvendinamas naujas informacijos anglų kalba viešinimo ir tarptautinės komunikacijos stiprinimo projektas.
Planuojama sukurti unikalų naujienų, skirtų iš užsienio atvykstantiems studentams ir tyrėjams, miesto
svečiams, portalą anglų kalba. Čia bus reguliariai skelbiami renginių anonsai, pateikiami interviu, siūlomos įdomios ekskursijos ir pristatoma kita įvairi veikla Kauno mieste. Šio projekto tikslas – sudominti
tarptautinę interneto vartotojų auditoriją studijomis VDU ir gyvenimu Kaune.
15. Kad tarptautinė komunikacija vyktų efektyviai, o informacija pasiektų skaitytoją, svarbu sudaryti įvairios tarptautinės komunikacinės veiklos planą, numatyti temas ir prioritetus, kuriems reikia
skirti daugiausia dėmesio bei išteklių. Be to, reikėtų dar plačiau ir daug aktyviau įsijungti į įvairių tarptautinių universitetinių tinklų (pvz., „Campus Europae“) organizuojamą veiklą, dalyvauti akademinę politiką kuriančių ir formuojančių organizacijų asociacijose (pvz., „Baltic Sea Region Universities Network –
BSRUN“), dalintis įgyta patirtimi, skaityti jų organizuojamuose posėdžiuose ir konferencijose praktika
bei mokslo tyrimais paremtus pranešimus, susijusius su universitetinės komunikacijos, universiteto prekės ženklo kūrimo temomis. Visa tai turėtų padėti kurti VDU, kaip stiprios, kuriančios, novatoriškos ir
konkurencingos organizacijos, įvaizdį.
1.5.4. AKADEMINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ UNIVERSITETO RYŠIŲ PALAIKYMAS BEI
PLĖTOJIMAS

16. Per 2007-uosius metus pavyko įgyvendinti pagrindinį komunikacinį tikslą – numatyti, planuoti
ir koordinuoti komunikacinę veiklą, o ne tik reaguoti į VDU ar jo aplinkoje įvykusius įvykius. Tik profesionaliai informuojant, į kūrybinę veiklą integruojant norinčius dalyvauti VDU bendruomenės narius,
gali būti keliamas universiteto ir akademinės veiklos (mokslo ir studijų) autoritetas, kuriamas universiteto, kaip liberalios, atviros ir imlios pokyčiams organizacijos, įvaizdis, o kartu stiprinamas Kauno, kaip
akademinio, jaunatviško, kuriančio ir aktyvaus miesto, prestižas. Vis dar reikėtų plėtoti šiuo metu universiteto ir kitų organizacijų (LR Kultūros ministerijos, Kauno miesto savivaldybės, muziejų, gimnazijų)
drauge vykdomus kūrybinius ir mokslo projektus, inicijuoti naują veiklą, kurioje dalyvaudami tiek VDU
bendruomenės nariai (studentai, mokslininkai, darbuotojai), tiek miestiečiai skleistų žinią, jog Kaunas
yra aktyvus, kuriantis miestas. 2008-ais metais, VKS drauge su Menų institutu, Humanitarinių mokslų
fakultetu, kitais VDU studijų ir mokslo padaliniais toliau ieškos naujų ir novatoriškų būdų ir siūlys idėjas
projektams, kuriais universiteto bendruomenės nariai galės įsijungti į miesto savivaldos 600 metų sukakties paminėjimui skirtus renginius, įsijungs į naujų miesto informacinių vartų internete kūrimo projektą
„Kaunas.lt“, dalyvaus eksperimentiniame projekte, skirtame dabartiniam miesto savivaldybės tinklalapiui atnaujinti, pateiks originalų projektą „Lietuvos kultūros sostinės“ konkursui.

1. Pasiekimai ir įžvalgos pagal VDU plėtros tikslines sritis 2007 m. 52

17. Daug daugiau dėmesio nei ligi šiol turėtų būti skiriama planuojamų išleisti reprezentacinių ir
informacinių leidinių apie universitetą, studijų ir laisvalaikio galimybes Kaune (anglų kalba) sklaidai.
Būtų tikslinga šiuos informacinius leidinius platinti ne tik Kauno miesto, bet ir kitų didžiųjų Lietuvos
miestų viešbučiuose, informacijos centruose. Taip bus kuriamas palankus įvaizdis ne tik apie VDU, bet
ir apie aukštąsias studijas Lietuvoje, kultūros renginius, alternatyvaus meno ir netradicinius renginius
Kaune. Tai padės į Kauno miestą pritraukti daugiau turistų, sustiprins Kauno, kaip atviro ir kuriančio
miesto, įvaizdį.
18. Reikėtų pasiūlyti dar ambicingesnių projektų, į kurių veiklą įsijungtų ir daugiau Baltijos jūros
regiono šalių universitetų, o šių projektų kūrimo procesas ir rezultatai leistų dar plačiau paskleisti VDU
(taip pat ir kitų universitetų) puoselėjamą artes liberales idėjų sklaidos politiką. Tai galėtų būti jungtiniai
kūrybiniai projektai, jungiantys įvairių studijų, kūrybinių ir verslo organizacijų (mokyklų, žiniasklaidos,
verslo) kompetencijas, o šių projektų rezultatai būtų aktualūs ne tik Kaunui ir Lietuvai, bet ir kaimyninėms valstybėms. Novatoriški, siekiantys platesnio atgarsio, į tarptautinę kūrybinę veiklą įtraukiantys
jaunus žmones įvykiai populiarintų artes liberales, daugiakalbystės, humanistines vertybes, padėtų sukurti ambicingo, jauno, kuriančio, akademinio Baltijos jūros regiono įvaizdį.

1.6. INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA

Statistinė informacija apie infrastruktūrą pateikta skyriuje 2.5 „Universiteto materialieji ištekliai“.

1.6.1. NEKILNOJAMOJO TURTO IR ŪKIO VALDYMAS

1. Universiteto infrastruktūrą sudaro padaliniai ir sistemos, užtikrinančios sklandų universiteto
bendruomenės akademinių, administracinių ir socialinių procesų vyksmą bei sudarančios sąlygas jų plėtotei. 2007 m. vyko intensyvūs infrastruktūros padalinių ir jų veiklos vertinimo, planavimo ir derinimo
darbai. Daugelio padalinių veikla buvo nukreipta patvirtintomis Universiteto strategijos kryptimis, bet
kai kuriems jų dar stinga procesų spartos ir efektyvumo, o kartais – rezultatų kokybės ir suderinamumo.
2. Universitetas patikėjimo teise disponuoja pastatais, kurių bendras plotas 54266,91 m2, iš jų
14990,77 m2 sudaro Botanikos sodo pastatai. Kartu su nuomojamomis patalpomis bendras Universiteto
veiklai naudojamas pastatų plotas – 60339,27 m2.
Ūkio tarnyba vykdo visų Universiteto ūkinių objektų įteisinimo, remonto, renovacijos, eksploatacijos, techninės priežiūros, apsaugos racionalaus naudojimo funkcijas. Tarnybą sudaro Energetikos,
Pastatų remonto ir Pastatų eksploatacijos sektoriai. Tarnyboje dirba 173 darbuotojai (159 etatai, iš jų 18,5
administracinis-inžinerinis personalas).
3. Universitetas dalyvavo įgyvendinant 2007–2009 metų mokslo ir studijų renovavimo ir rekonstravimo programą, pagal kurią 2007 m. pastatų ir patalpų renovavimui skirta 300 tūkst. Lt valstybės lėšų,
iš jų 50 tūkst. Lt universiteto lėšos. Už šias lėšas buvo atlikti būtiniausi IV rūmų (S. Daukanto g. 27)
pastato atnaujinimo darbai. Atnaujintuose rūmuose įsikūrė 9 Universiteto padaliniai, įrengta viena
auditorija.
Siekiant pagerinti liftų III rūmuose (K. Donelaičio g. 52) būklę, buvo renovuotas techninis aukštas,
kuriame papildomai įrengta serverių patalpa.
Pagal patvirtintą Pastatų, patalpų remonto darbų planą 2007 metams buvo planuota atlikti 33 pozicijų remonto darbus, sunaudojant 202 tūkst.Lt. medžiagoms pirkti. Vykdant šį planą, buvo rekonstruotos
IV rūmų (S. Daukanto g. 27) patalpos, suremontuoti Centrinių rūmų (S. Daukanto g. 28) I ir IV aukštų
sanitariniai mazgai, įrengtos Menų instituto patalpos I rūmų (Laisvės al. 53) V aukšte. Buvo atnaujintos
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Bibliotekos patalpos III rūmuose (K. Donelaičio g. 52). II rūmuose (Vileikos g. 8) buvo atlikti remonto
darbai Informatikos fakulteto patalpose ir kiti smulkesni darbai. Visi suplanuoti darbai įvykdyti, sutaupant apie 7 tūkst. Lt lėšų, numatytų medžiagoms.
Taip pat tarnyba atliko papildomus būtinus remonto darbus už 72 tūkst. Lt., iš kurių didžiausi: 216
kabineto ir Slavistikos centro I rūmuose (Laisvės al. 53) įrengimas, Česlovo Milošo gimtinės patalpų
remontas Šeteniuose. Centriniuose rūmuose (S. Daukanto g. 28) atnaujintas 204 dėstytojų kambarys,
III rūmuose (K. Donelaičio g. 52) bibliotekos saugyklos patalpose pakeistos grindys.
Siekiant taupiau naudoti eksploatacijai skirtus išteklius, 2008 m. numatoma atlikti šiluminių punktų
modernizacijos ir pastatų renovacijos darbus.
Universiteto pastatų pritaikymo studijų ir mokslinių tyrimų reikmėms, jų būklės palaikymui ir eksploatacijai skiriamų lėšų visiškai nepakanka, todėl nepavyksta iki galo išspręsti net būtiniausių pastatų ir
patalpų priežiūros klausimų.
4. Siekiant efektyviau išnaudoti turimas patalpas ir aprūpinti Universitetą reikiamomis papildomomis patalpomis, nuo 2007 metų pradžios Ūkio tarnyba atlieka centralizuotą Universiteto patalpų ilgalaikės ir trumpalaikės nuomos administravimą. Tarnyba, konsultuodamasi su kitais Universiteto padaliniais, parengė trumpalaikės patalpų nuomos nuostatus.
5. Šiuo metu universiteto auditorijose, kompiuterių klasėse, laboratorijose ir skaityklose gali mokytis daugiau kaip 5000 studentų. Tačiau įvertinus studentų srautų ir užsiėmimų speciﬁkos įvairovę,
Universitetui turimų patalpų neužtenka ir jas tenka nuomotis. Nors nuomos kaina 2007 m. pirmojoje
pusėje dar buvo priimtina, metų pabaigoje nuomotojai pranešė apie ketinimus kainą didinti.
Įvertinus turimų patalpų panaudojimo efektyvumą ir jų poreikį akademinės, administracinės ir
ūkinės bei viešosios veiklos įgyvendinimui ir siekiamai Universiteto plėtrai, yra būtina ženkli investicinė turimų ir naujų pastatų bei patalpų plėtra. Universitetui yra strategiškai svarbu pagrindinę savo
plėtotę koncentruoti Kauno miesto centre ir Senamiestyje bei Fredoje (Botanikos sodo teritorijoje),
taip pat – išlaikyti padalinius Aukštuosiuose Šančiuose ir Aleksote (numatomas studentų bendrabutis
A. Gustaičio g. 2 / S. Dariaus ir S. Girėno g. 62). Šiam tikslui pasiekti 2007 m. spalį buvo parengtas
Aplinkos tyrimų centro su laboratoriniu korpusu bei Gamtos mokslų fakulteto su auditorijų korpusu
ir konferencijų centru statybos Botanikos sode eskizinis projektas. Taip pat yra parengti eskiziniai bendrabučio ir sveikatingumo centro Botanikos sode ir bendrabučio Aleksote projektai. Atsiradus šiems
pastatams, bus lengviau sprendžiamos VDU studentų ir Aleksoto bendruomenės socialinio aprūpinimo
ir sportinio lavinimo klausimai.
Šiais metais tolesnei Universiteto plėtrai bus rengiami investiciniai projektai ir paraiškos Europos
Sąjungos paramai techninio projektavimo bei statybos darbų ﬁnansavimui.
6. Universitetas neturi savo poilsio bazių, todėl nuomoja dalį Lietuvos miškų institutui priklausančių poilsio bazės patalpų Neringos mieste, Juodkrantėje, Kalno gatvė Nr. 34. Naudojamą plotą sudaro
šeši gyvenamieji kambariai, virtuvė, vestibiulis ir pagalbinės patalpos. Bendras plotas – 196 m2. 2007 m.
vasaros laikotarpiu buvo organizuota 15 penkių dienų trukmės poilsio pamainų. 2007 m. vasarą čia ilsėjosi 360 Universiteto darbuotojų ir jų šeimų narių.Vienu metu poilsiavo iki 24 žmonių, kambarių kainos
pagal sąlygų kokybę buvo nuo 25 iki 40 Lt už parą. Iš poilsiautojų už 2007 m. buvo surinkta daugiau nei
19 tūkst. Lt, o patalpų išlaikymo sąnaudos – 14 tūkst. 500 Lt.
7. Universiteto akademiniams, administraciniams ir ūkio poreikiams tenkinti yra būtinos transporto paslaugos, dažniausia tenkinamos Transporto skyriaus, kuriame dirba 8 darbuotojai (skyriaus vedėjas, administratorė ir 6 vairuotojai–autošaltkalviai, 7,75 etato), pajėgomis. 2007 m. skyriaus personalas
sumažėjo 2 darbuotojais ir šiuo metu yra optimalus kokybiškam transporto skyriaus darbui užtikrinti.
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Atlikti organizaciniai darbo graﬁko pakeitimai, sutvarkytos vairuotojų–autošaltkalvių pareiginės instrukcijos, apibrėžtos materialinės atsakomybės ribos ir numatytos atitinkamos kompensavimo priemonės.
8. VDU transporto parką sudaro 7 automobiliai – 4 lengvieji automobiliai, 2 mikroautobusai
(16 ir 8 vietų) ir vienas krovininis automobilis. 2007 metais aukcione buvo parduoti trys seni, techniškai netvarkingi automobiliai: GAZ – 52, RAF – 2203 ir Mercedes Benz 0309.
Atlikus turimo transporto poreikio analizę, nustatyta, kad turimas 16 vietų autobusas Ford Transit
ne visiškai atitinka VDU darbuotojų ir studentų poreikius, jame per mažai vietų ir nėra vietos keleivių bagažui. Dėl to tekdavo pirkti transporto paslaugas iš UAB „Čegmira“. 2007 metais už transporto paslaugas
sumokėta 16.230,8 Lt, bet lyginant su 2006 m. (40.323,42 Lt) jos sumažėjo beveik tris kartus.
2007 m. buvo įsigytas 8 vietų mikroautobusas VW Caravelle, todėl transporto poreikiai buvo paskirstomi tolygiau. Vienas lengvasis automobilis buvo perduotas Botanikos sodo reikmėms.
Siekiant dar geriau patenkinti VDU transporto paslaugų poreikius, vietoje autobuso Ford Transit
ieškomas įsigyti 30–40 vietų autobusas, šiais metais planuojama pakeisti dar du pasenusius automobilius
naujais ir taupesniais automobiliais. Siekiant pagerinti darbo sąlygas, šiais metais vietoje nenaudojamų
garažų bus įrengtos naujos administracinės skyriaus patalpos.
9. 2007 m. transporto skyrius atliko 1751 užsakymus, 1034 Kaune ir 717 už miesto ribų.
Užsakymams atlikti per 2007 m. VDU automobiliai nuvažiavo 232425 km (4 proc. daugiau nei 2006
m.), sunaudodami kuro už 79.934,14 Lt. Pagrindiniai transporto užsakovai buvo: fakultetai, institutai
ir centrai kartu – 51 proc.; Rektoratas 19 proc.; Ūkio ir Finansų tarnybos, Leidykla ir Transporto skyrius kartu – 12 proc. bendros transporto ridos per 2007 m.
Transporto skyrius 2007 m. patyrė 208.671,34 Lt išlaidų. Už suteiktas paslaugas transporto skyrius
gavo 21855,25 Lt pajamų iš universiteto padalinių ir bendrųjų lėšų bei 12635,65 Lt iš įvairių projektų ir
3109,38 Lt už paslaugas universiteto darbuotojams, iš viso 37600,28 Lt. Bendra išlaidų suma, palyginus su
2006 m., padidėjo 28.887 Lt (17,6 proc.) dėl naujo automobilio įsigijimo.
1.6.2. KOKYBIŠKŲ GYVENIMO SĄLYGŲ STUDENTAMS SUKŪRIMAS

10. Studentų reikalų tarnyba sprendžia studentų socialines problemas, atstovauja jų interesams universitete, skirsto vietas bendrabučiuose, rengia bendrabučių vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus, vykdo studentų su ﬁzine negalia integracijos programas, organizuoja studentų laisvalaikį, dalyvauja
miesto ir Lietuvos visuomeniniame gyvenime.
Tarnyboje dirba 7 darbuotojai (direktorius, 2 administratorės, 3 referentai ir Lietuvos studentų pažymėjimų koordinatorius).
11. 2007 m. vasarį parengta ir patvirtinta VDU studentų skatinimo ir nuolaidų teikimo tvarka, pagal kurią buvo sprendžiami vienkartinių socialinių pašalpų, socialinių stipendijų, mokesčio už mokslą
lengvatų, bendrabučio nuomos mokesčio lengvatų, skatinamųjų išmokų, vietų bendrabutyje skyrimo ir
kelionių kompensavimo klausimai.
Studentams, kurių sunki materialinė padėtis, 2007 m. buvo skirtos socialinės stipendijos arba vienkartinės išmokos. Finansinė parama studentams buvo suteikta iš Švedijos fondo, Floridos St. Peterburgo
(JAV) lietuvių bendruomenės ir kt. Trims studentų šeimoms ﬁnansinė parama buvo surinkta Kauno m.
mero iniciatyva organizuoto Kalėdų labdaros vakaro metu.
12. Atlikus VDU bendrabučių Nr. 1 ir Nr. 2 dalinę renovaciją, juose padidėjo gyvenamųjų vietų
skaičius. Dabar bendrabučiuose gyvena 698 studentai, iš jų 16 vietų yra pritaikyta studentams su negalia.
Vietos bendrabutyje skirstomos konkurso tvarka, 2007 m. buvo patenkinta tik 62 proc. pageidavusių
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bendrabutį gauti studentų poreikių. Analizuojant studentų aprūpinimo bendrabučiais universitetuose
situaciją, paaiškėjo, kad VDU galimybės šiuo klausimu yra bene blogiausios Lietuvoje (tik Vilniaus dailės akademijos rodikliai blogesni). Įvertinant pirmakursių apgyvendinimo bendrabučiuose svarbą, jiems
konkurse teikiama pirmenybė, todėl pirmakursiai sudaro 30 proc. bendrabučių gyventojų. Studentų aprūpinimas gyvenamosiomis vietomis bendrabučiuose, palyginus su 2006 m., padidėjo 13 proc. Toliau
gerinamos studentų buities sąlygos – bendrabučių skalbimo patalpos papildytos nauja įranga – nupirktos
2 naujos skalbimo mašinos ir viena džiovykla.
Nuo 2007 m. rugsėjo mėn. darbą pradėjo įkurtos bendrabučių tarybos, palaikančios glaudžius ryšius su Studentų atstovybe ir Studentų reikalų tarnyba.
13. Toliau buvo vystoma studentų su negalia integracijos programa mažinant mokestį už studijas,
bendrabučio nuomos mokestį. Atlikta neįgalių studentų specialiųjų poreikių analizė, tęsiamas 2006 m.
pradėtas ﬁnansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems administravimas.
Šiais metais bus sisteminama informacija apie VDU studentų organizacijas, meno ir sporto kolektyvus, skatinama jų veikla. Atkreiptas dėmesys į doktorantų ir studentų šeimų socialinius poreikius. Kartu
su bendrabučių tarybomis šiais metais bus peržiūrimi ir atnaujinami bendrabučių vidaus tvarką reglamentuojantys dokumentai. Bus siekiama labiau viešinti studentų skatinimo ir nuolaidų teikimo procedūras, tobulinti Studentų reikalų tarnybos, studentų atstovybės ir bendrabučių tarybų bendradarbiavimą
bei studentų atsiskaitymo su Universitetu administravimą.
1.6.3. UNIVERSITETO TARPTAUTIŠKUMO PLĖTOTĖ

14. Sėkmingas Universiteto vystymasis yra glaudžiai susijęs su jame studijuojančiais ir dirbančiais
žmonėmis, su bendromis jų pastangomis, užtikrinančiomis kokybišką mokslinių tyrimų ir studijų procesą bei rezultatus. Žiniomis grįstoje visuomenėje šių procesų ir rezultatų kokybės neįmanoma užtikrinti
uždarose organizacijose. Tai ypač akivaizdu akademiniame pasaulyje – svarbūs ir reikšmingi yra tik tie
universitetai, kurie žinomi tarptautiniu mastu savo iškiliais mokslininkais ir jų darbais. Tie universitetai
sutelkia didžiausią išteklių dalį ir atitinkamai sudaro prielaidas kurti reikšmingiausius mokslo rezultatus
bei įgyti geriausią išsilavinimą. Norėdamas tokiu tapti, Universitetas turi būti tarptautinis visais galimais
atžvilgiais – pas mus turi dirbti geriausi Lietuvos ir užsienio profesoriai ir tyrėjai, pas mus turi studijuoti
daug gabių Lietuvos ir užsienio studentų, didelė mūsų studentų dalis turėtų išvykti laikinų studijų į kitus
geriausius užsienio universitetus, mūsų dėstytojai taip pat turi būtinai vykti dėstyti užsienio universitetuose ir bendradarbiauti vykdant tarptautinius mokslinių tyrimų, eksperimentinės ir studijų plėtros projektus. Tik taip paaiškėja, kas vyksta kitur ir ko esame verti, tai skatina siekti daugiau ir pasiekti geresnių
rezultatų, tai padaro Universitetą žinomą.
VDU žinomumas ir prestižas pirmaisiais atkurto Universiteto metais buvo formuojamas labai sunkiomis sąlygomis ryžtingų jame dirbusių ir studijavusių žmonių dėka , Didesnė jų dalis ir šiandien kartu
su savo pasekėjais laiko VDU tarptautiškumo vėliavą. Šiandien Universiteto tarptautiškumo plėtotei turime nepalyginamai geresnes sąlygas, tik ar jos tinkamai panaudojamos?
15. Institucinę tarptautinių ryšių administravimo funkciją atlieka Tarptautinių ryšių skyrius, kuriame dirba 6 darbuotojai (6 etatai). Skyrius inicijuoja tarptautinių bendradarbiavimo sutarčių pasirašymą,
koordinuoja ir administruoja ES LLP / Erasmus ir kitų tarptautinių programų vykdymą universitete.
Skyriaus darbuotojai kaupia ir skleidžia informaciją bei konsultuoja universiteto kolegas studijų ir stažuočių užsienyje, tarptautinės projektinės veiklos klausimais, padeda užsienio studentams ir dėstytojams
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integruotis į universiteto akademinę bendruomenę. Šiam skyriui pavesta skleisti informaciją apie universitetą ir studijų programas Europos ir viso pasaulio universitetams bei lietuvių bendruomenėms.
16. 2007 m. pagal LLP / Erasmus mainų programą studijų į užsienio šalių universitetus buvo
išvykę 133 universiteto studentai, su dėstymo vizitais lankėsi 56 dėstytojai. Daugiausia universiteto studentų praėjusiais metais buvo išvykę į Ispanijos (17), Suomijos (15), Italijos (13), Vokietijos
(13), Lenkijos (12), Latvijos (11) universitetus; dėstytojų – į Latvijos (8), Lenkijos (6), Ispanijos (5),
Norvegijos (5), Vokietijos (5) partnerių institucijas.
2006 / 2007 mokslo metais universitetas vykdė 119 LLP / Erasmus programos sutarčių dėstytojų ir studentų mobilumui: daugiausia sutarčių turėjo Politikos mokslų ir diplomatijos institutas (26),
Humanitarinių mokslų (26), Socialinių mokslų (23), Ekonomikos ir vadybos (21) fakultetai.
Daugiausia studentų mainų 2007 m. skatino Socialinio darbo institutas, Ekonomikos ir vadybos,
Socialinių mokslų fakultetai, į užsienio universitetus dažniausiai vyko Socialinio darbo instituto bei
Ekonomikos ir vadybos fakulteto dėstytojai.
Vienas iš rodiklių, lemiančių mobilumo ﬁnansavimą, yra numatytų įsipareigojimų įvykdymas, todėl
labai svarbu atsakingai planuoti akademinius mainus ir juos įgyvendinti pagal dvišalėse sutartyse numatytus reikalavimus.
Iš viso 2007 m. universitete studijavo 81 užsienio šalies studentas iš 14 užsienio valstybių: Austrijos,
Belgijos, Danijos, Ispanijos, Italijos, Japonijos, JAV, Pietų Korėjos, Latvijos, Lenkijos, Prancūzijos,
Suomijos, Turkijos ir Vokietijos. Užsienio studentai į universitetą studijuoti atvyko pagal LLP / Erasmus
mainų programą (75), dvišalius mainus tarp universitetų (3) ir tarpvyriausybines sutartis (2). Daugiausia
užsienio studentų 2007 m. studijavo Ekonomikos ir vadybos fakultete, Politikos mokslų ir diplomatijos
institute (po 19) bei Humanitarinių mokslų fakultete (10). Palyginimui, išvykusių studentų studijuoti pagal LLP / Erasmus programą iš fakultetų skaičiai: iš Ekonomikos ir vadybos fakulteto išvyko 37 Politikos
mokslų ir diplomatijos instituto – 22, Humanitarinių mokslų fakulteto – 25 studentai.
2007 m. sudaryta viena nauja dvišalio bendradarbiavimo sutartis su Telemark universiteto kolegija
Norvegijoje.
Praėjusių metų pabaigoje Rektorate buvo aptarta, kaip Universitetas dalyvauja tarptautinėse akademinių mainų programose, patvirtinta veiksmų programa šiai veiklai gerinti. Įvertinus kelių pastarųjų
metų rezultatus, matyti, kad pagrindiniai universiteto tarptautiškumo plėtotojai yra Politikos ir diplomatijos institutas, Ekonomikos ir vadybos, Socialinių ir Humanitarinių mokslų fakultetai bei Socialinio
darbo institutas.
Labai reikšminga tai, kad Universitetas dalyvauja Campus Europae projekte, pagal kurį 17 Europos
universitetų nuolat bendradarbiauja derindami 13 studijų programų ir vykdo studentų ir dėstytojų mainus. Praėjusiais metais Universitetas tapo vienu iš Campus Europae fondo steigėjų. Įkurtas fondas skatins
ir rems studentus ilgiau studijuoti skirtinguose projektuose dalyvaujančiuose universitetuose bei įtvirtinti įgytas žinias organizuojant praktiką užsienyje.
17. Tarptautinių akademinių mainų būklės analizė atskleidė nemažai trūkumų. Studentų ir dėstytojų, norinčių dalyvauti akademinių mainų programose, skaičius stabilizavosi ir nebeauga. Studentai
nenori rizikuoti gauti žemesnius pažymius studijuodami užsienyje ir susidurti su įskaitos nelankstumu.
Dėstytojai nenori investuoti laiko ir pastangų ruošdamiesi ir atnaujindami kursų medžiagą užsienio kalbomis dėl nemažėjančio užimtumo ir nereikšmingo šių pastangų vertinimo atestacijų ir konkursų metu.
Nepakankamai atsakingas kai kurių fakultetų vadovybės ir atskirų dėstytojų požiūris į Erasmus dvišalių
sutarčių įsipareigojimų vykdymą mažina akademinių mainų ﬁnansavimą.
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Iš visų pasirašytų dvišalių sutarčių (iš viso 44 sutartys) 2007 m. buvo vykdomos tik 7 sutartys su:
Tarptautiniu krikščioniškuoju, Kansai Gaidai ir Wasedos universitetais (Japonija), Kyung Hee universitetu (Pietų Korėja), Mikalojaus Koperniko (Torūnė, Lenkija) ir Latvijos universitetais, Mičigano valstijos
universitetu (JAV).
Turimų kursų anglų kalba nepakanka suformuoti pilnoms studijų programoms, todėl nelengva pritraukti užsienio studentus studijuoti universitete. EVF, PMDI, HMF turi daugiausia dėstomų kursų anglų
kalba, bet vientisų programų pasirinkimo galimybės nėra.
18. 2007 m. VDU dalyvavo studijų mugėse Kinijoje ir Kazachstane. Tačiau norimų rezultatų šios
priemonės nedavė. Todėl nutarta kol kas studijų mugėse užsienyje nedalyvauti, bet nuosekliai išnagrinėti
priežastis, trukdančias užsienio studentams atvykti studijuoti į VDU.
19. Iš pokalbių su VDU studijavusiais užsieniečiais paaiškėjo, kad didelė jų dalis pasirinko mūsų
Universitetą atsitiktinai, smalsumo ar pigaus pragyvenimo paskatinti. Nors dauguma užsienio studentų
teigiamai įvertino studijų kokybę ir sąlygas Universitete, dažnas pasigedo glaudesnės socialinės sąveikos
su mūsų studentais, kadangi jie studijuoja atskirai (išimtis PMDI). Iki šiol buvo stengiamasi užsienio
studentus apgyvendinti atskirai nuo kitų mūsų studentų. Taip pat užsienio studentai nesijaučia saugūs
Kaune. Šiems klausimams spręsti ir esamiems trūkumams šalinti akademinių mainų plėtotės programoje
2008–2010 metams yra numatytos konkrečios priemonės.
1.6.4. VDU IT SISTEMOS MODERNIZAVIMAS

20. Efektyvus Universiteto informacijos sistemos darbas yra viena svarbiausių visų organizacijoje vykstančių procesų tolydumo prielaidų. Šios sistemos veiklos palaikymu ir tobulinimu rūpinasi
Informacijos sistemų tarnyba (IST). IST struktūra ir vykdomos funkcijos per ataskaitinius metus nepasikeitė. Tarnybos personalą sudaro 25 darbuotojai (22 pilni ir 9 po 0,5 etato – 6 studentai). Visi darbuotojai
tik neformaliai suskirstyti į 3 grupes: tinklo aptarnavimo, programavimo ir studijų technikos.
21. 2007 m. buvo tęsiami darbai plečiant ir tobulinant kompiuterių tinklą. Optinėmis linijomis prie
universiteto tinklo prijungtas pastatas S. Daukanto g. 27, įrengus kompiuterinio tinklo ir telefoninio ryšio
optines linijas. Vykdant patalpų remontą, modernizuojamos ir kitos kompiuterių tinklo linijos, įrengiamos naujos darbo vietos. Per praėjusius metus Universitete įrengta 16 bevielio ryšio zonų.
Bendrabutyje Nr. 1, Taikos pr. 119, modernizuojamas vidinis bendrabučio tinklas, pastatyti trys
valdomi tinklo komutatoriai. VDU bendrabutyje Nr. 2, Vytauto pr. 71, triviečiuose kambariuose įrengta
po papildomą darbo vietą (iš viso 43 papildomos darbo vietos), pastatyti du valdomi tinklo komutatoriai,
atnaujintas tinklą aptarnaujantis serveris.
Visi universiteto kompiuteriai yra įjungti į bendrą tinklą ir turi interneto ryšį. VDU globalaus tinklo schema pateikta I-15 pav. Prisijungimui iš šalies naudojamos ﬁksuoto telefono ryšio linijos, Omnitel
GPRS / EDGE / 3G paslaugos.
2007 m. buvo tęsiami VDU kompiuterių tinklo saugumo užtikrinimo darbai. Veikia centrinė universiteto, bendrabučių ir skaityklų ugniasienės, įdiegtas elektroninio pašto nepageidaujamų laiškų ir virusų ﬁltravimo serveris, per parą atmetantis apie 22.000 ateinančių laiškų (apie 86 proc.).
22. 2007 m. universitete toliau buvo plėtojamos interneto paslaugos: IP telefonija (VoIP) bei IP televizija (IP TV). Pagrindinių rūmų mazguose įrengti komutatoriai, leidžiantys naudotis Multicast, IP TV technologijomis, diegiama ir atnaujinama aparatūra ryšio mazguose. Plokštinami tinklai rūmuose, pereinama
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prie 1,0 Gbps greitaveikos, tuo gerinamas ryšys ir sprendžiamos problemos, susijusios su IP televizijos sklaida visuose rūmuose.
23. 2007 m. buvo įdiegta nauja grupinio darbo konferencijų sistemos FirstClass 9.0 versija, kurios
privalumas – nacionalinių simbolių kodavimas. Deja, informacija apie tai buvo išsiųsta tik pasiteiravus
apie ją šiais metais. VDU FC vartotojais šiuo metu yra apie 8200 studentų, 1500 absolventų ir 900 darbuotojų bei VDU „Rasos“ gimnazijos mokytojai. Sukurtos elektroninio pašto dėžutės ir probleminės konferencijos visiems universiteto padaliniams. Per VDU FC priimama apie 3600 ir išsiunčiama apie 3000
interneto elektroninio pašto laiškų per parą. Sistema plačiai naudojama mokymo medžiagai pateikti ir
nuotoliniam mokymui.
24. Plečiama ir tobulinama Studijų informacinė sistema. Sukurti moduliai studentų bendrabučių
apskaitai ir paskyrimui, diplomų priedėlių spausdinimo programa, kompiuterizuoti registrai (studentų sutarčių ir diplomų registrai), metinė ataskaita Statistikos departamentui. Sistema papildyta studentų
naujomis įmokų apskaitos funkcijomis. Kompiuterizuota leidyklos sandėlio apskaita, įdiegta stipendijų
mokėjimo posistemė.
25. Universitete įdiegta konferencijų organizavimo sistema OCS v.2 (Open Conference system),
kuri padeda internete skelbti informaciją apie VDU vyksiančias konferencijas, vykdyti dalyvių registraciją, gauti pranešimų santraukas ir tekstus, recenzijas. Toliau tobulinama Raštinės dokumentų valdymo
sistema.
26. Vieša informacija apie VDU skelbiama interneto svetainėje (http://www.vdu.lt). VDU grupių
darbo sistemos FirstClass vartotojų katalogas yra laisvai prieinamas per WWW, tai palengvina VDU
darbuotojų ir studentų elektroninio pašto adresų paiešką.
27. 2007 m. buvo nupirkta ir šiuo metu baigiama diegti Buhalterinės apskaitos sistema LABBIS III
ir atlyginimų apskaitos sistema BONUS. Šiuo metu vyksta BONUS integravimo į Personalo duomenų
bazę darbai.
Praėjusiais metais buvo suplanuoti, bet dėl pasikeitusių prioritetų ir išteklių stygiaus šiems metams
atidėti kompiuterių priežiūros ir apskaitos bei krūvių apskaitos informacinių sistemų, patalpų registro ir
tvarkaraščių formavimo sistemų projektavimo darbai.
28. 2007 m. Universitetas įsigijo 181 naują kompiuterį. Dalis susidėvėjusių ir pasenusių kompiuterių (132 vnt.) buvo parduoti aukcione. 34 proc. Universiteto kompiuterių yra senesni nei 5 metų (2006 m.
tokių buvo 43 proc.). Todėl ateityje kasmet bus siekiama pakeisti naujais bent po 20 proc. kompiuterių.
Universitetas yra pasirašęs sutartį su Microsoft kompanija, kuri leidžia palankesnėmis sąlygomis įsigyti ir
atnaujinti programinę įrangą.
2007 m. toliau augo nešiojamų kompiuterių dalis, labai padaugėjo dėstytojų, pateikiančių užsiėmimų medžiagą multimedijos projektorių pagalba. Buvo nupirkti 27 nauji projektoriai, 17 iš jų bus stacionariai įrengti auditorijose. Multimedijos projektorių ir auditorijų, stacionariai jais aprūpintų, skaičius
universitete nuolat auga. 2007 m. buvo įrengta specializuota kompiuterių klasė Menų institute.
29. Universitetas aptarnauja vieną iš pagrindinių Lietuvos akademinio kompiuterių tinklo LITNET
mazgų. Teikiamos DNS, FTP, WWW paslaugos, veikia 4-ių modemų linijų interneto prisiskambinimo
mazgai. VDU mazgas turi ryšį su LITNET 1,0 Gbps spartos optine linija. Interneto ir elektroninio pašto paslaugos suteikiamos ne tik universiteto, bet ir Kauno zonos mokykloms bei kitoms ne pelno siekiančioms organizacijoms, aptarnaujama apie 100 pavienių akademinės bendruomenės asmenų. VDU
LITNET mazgas dalyvauja LITNET-GIANT programoje, leidžiančioje turėti spartų ir pigų interneto
ryšį su Europos akademiniais tinklais, gauti bendras Europos Sąjungos akademinių tinklų paslaugas.
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VDU specialistai dalyvauja LITNET CERT veikloje, keičiasi informacija apie tinklo incidentus, galimus pavojus, dalijasi tinklo saugumo didinimo patirtimi. Dalyvaujama Lietuvos mokslo ir studijų informacinės sistemos (LieMSIS), Lietuvos virtualios bibliotekos bei Lietuvos distancinio mokymosi tinklo
(LieDM) kūrimo darbuose.
30. IST veikla 2007 m. buvo svarstoma Rektoriaus suformuotoje darbo grupėje. Buvo konstatuota, kad IST veiklos sparta nepakankama, trūksta iniciatyvumo, neauga aptarnavimo kokybė. Atkreiptas
dėmesys, kad padalinio darbo apimtys nuolat auga, pradeda dominuoti sistemų palaikymo veikla, kuri
nemotyvuoja darbuotojų. Dėl aukštesnių atlyginimų rinkoje tarnyba susiduria su didele darbuotojų kaita.
IST darbo sąlygos taip pat gerintinos. Nors diskusijoje buvo atkreiptas dėmesys į padalinio valdymo problemas, kol kas apčiuopiamų pokyčių neįvyko.
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2. Statistinė
informacija
apie
pasiekimus
pagal VDU
plėtros
tikslines
sritis
2007 m.

2.1. UNIVERSITETO DARBUOTOJAI

1 pav. Universiteto personalo sudėtis 2007 metais

1 lentelė

Detali akademinio personalo sudėtis semestrais
(vidutinis darbuotojų skaičius)
Etatų skaičius
Pavasario semesRudens
Pareigos
tras
semestras
Studijos
Doktorantūra Iš viso Studijos
Profesoriai
48,53
13,5
62,03
57,3
Docentai
148,48
6,3
154,78
136,24
Lektoriai /daktarai/
62,43
0,27
62,7
61,74
Iš viso su mokslo laipsniais
259,44
20,07
279,51
255,28
Lektoriai
60,85
–
60,85
68,92
Asistentai
60,69
–
60,69
61,15
Iš viso dėstytojų
380,98
20,07
401,05
385,35
Vyr. mokslo darbuotojai
–
–
5,25
–
Vyresn. mokslo darbuotojai
–
–
8,5
–
Mokslo darbuotojai
–
–
28,75
–
Jaunesn. mokslo darbuotojai
1
/daktarai/
Iš viso su mokslo laipsniais
–
–
43,5
–
Jaunesn. mokslo darbuotojai
–
–
14
–
Iš viso mokslo darbuotojų
–
–
57,5
–
Iš viso:
380,98
20,07
458,55
385,35

Doktorantūra
14,66
9,88
0,58
25,12
–
–
25,12
–
–
–

Iš viso:
71,96
146,12
62,32
280,4
68,92
61,15
410,47
7
9
31
1,5

–
–
–
25,12

48,5
14,35
62,85
473,32
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2 pav. Akademinio personalo sudėtis

3 pav. Akademinio personalo dinamika

2. Statistinė informacija apie pasiekimus pagal VDU plėtros tikslines sritis 2007 m. 64

4 pav. Akademinis personalo pasiskirstymas pagal pagrindinį darbą

5 pav. Akademinio personalo su mokslo laipsniais, dirbančio pagrindiniame darbe, dinamika
(vidutinis darbuotojų skaičius)

2.1. Universiteto darbuotojai 65
2 lentelė

Akademinio personalo, dirbančio pagrindiniame darbe, kvalifikacinė sudėtis

Dėstytojai
Profesorius
Docentas
Lektorius
Asistentas
Iš viso dėstytojų
Iš bendro dėstytojų
skaičiaus užsieniečiai,
dėstantys dalykus
Mokslo darbuotojai
Vyriausiasis mokslo
darbuotojas
Vyresnysis mokslo
darbuotojas
Mokslo darbuotojas
Jaunesnysis mokslo
darbuotojas
Iš viso mokslo darbuotojų

Darbuotojai, dirbantys pagrindiniame darbe

iš jų turi
Etatų
mokslo laipsnį
pedagoginį vardą
skaičius
daktaro habilituoto daktaro docento profesoriaus

52
123
117
79
371
9

15
122
51
1
189
4

37

11
69

36

37
3

80

36
2

63,89
139,07
122,68
52,93
378,57
5,52

14

4

8

4

9

7

17

17

12

9,5

38
24

36
3

1

30
14,75

93

60

8

17

9

61,25

3 lentelė

Ekonomikos ir vadybos fakulteto akademinis personalas

Pareigos
Profesoriai
Docentai
Lektoriai /daktarai/
Iš viso su mokslo laipsniais
Lektoriai
Asistentai
Iš viso:
Vyr. mokslo darbuotojai
Vyresn. mokslo darbuotojai
Mokslo darbuotojai
Jaunesn. mokslo darbuotojai
Iš viso:

Pavasario semestras
Studijos
14,02
14,12
5,84
33,98
–
6,09
40,07
–
–
–
–
40,07

Etatų skaičius

Rudens semestras
Studijos
12,52
12,42
6,45
31,39
–
4,59
35,98
–
–
–
–
35,98
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4 lentelė

Gamtos mokslų fakultetao akademinis personalas

Pareigos
Profesoriai
Docentai
Lektoriai /daktarai/
Iš viso su mokslo laipsniais
Lektoriai
Asistentai
Iš viso:
Vyr. mokslo darbuotojai
Vyresn. mokslo darbuotojai
Mokslo darbuotojai
Jaunesn. mokslo darbuotojai
Iš viso:

Pavasario semestras
Studijos
7,47
12,53
6,74
26,74
–
2,79
29,53
1
2
4,75
1,5
38,78

Etatų skaičius

Rudens semestras
Studijos
14,52
13,7
10,07
38,29
–
6,3
44,59
1,75
2,5
6,25
2,25
57,34

5 lentelė

Humanitarinių mokslų fakulteto akademinis personalas

Pareigos
Profesoriai
Docentai
Lektoriai /daktarai/
Iš viso su mokslo laipsniais
Lektoriai
Asistentai
Iš viso:
Vyr. mokslo darbuotojai
Vyresn. mokslo darbuotojai
Mokslo darbuotojai
Jaunesn. mokslo darbuotojai
Iš viso:

Pavasario semestras
Studijos
6,73
36,42
14,94
58,09
7,03
5,58
70,7
1,5
2,25
2,5
1,75
78,7

Etatų skaičius

Rudens semestras
Studijos
10,27
33,9
14,95
59,12
6,46
5,69
71,27
1,5
2,25
3
1,5
79,52
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6 lentelė

Informatikos fakulteto akademinis personalas

Pareigos
Profesoriai
Docentai
Lektoriai /daktarai/
Iš viso su mokslo laipsniais
Lektoriai
Asistentai
Iš viso:
Vyr. mokslo darbuotojai
Vyresn. mokslo darbuotojai
Mokslo darbuotojai
Jaunesn. mokslo darbuotojai
Iš viso:

Pavasario semestras
Studijos
5,4
18,57
3,85
27,82
8,75
10,42
46,99
1
1
1,5
–
50,49

Etatų skaičius

Rudens semestras
Studijos
6,05
19,54
2,39
27,98
5,73
11,63
45,34
1
1
1,5
–
48,84

7 lentelė

Katalikų teologijos fakulteto akademinis personalas

Pareigos
Profesoriai
Docentai
Lektoriai /daktarai/
Iš viso su mokslo laipsniais
Lektoriai
Asistentai
Iš viso:
Vyr. mokslo darbuotojai
Vyresn. mokslo darbuotojai
Mokslo darbuotojai
Jaunesn. mokslo darbuotojai
Iš viso:

Pavasario semestras
Studijos
4,18
7,67
4,21
16,06
–
4,66
20,72
0,5
–
–
0,5
21,72

Etatų skaičius

Rudens semestras
Studijos
3,87
9,75
2,78
16,4
–
3,36
19,76
1
–
–
0,8
21,56
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8 lentelė

Socialinių mokslų fakulteto akademinis personalas

Pareigos
Profesoriai
Docentai
Lektoriai /daktarai/
Iš viso su mokslo laipsniais
Lektoriai
Asistentai
Iš viso:
Vyr. mokslo darbuotojai
Vyresn. mokslo darbuotojai
Mokslo darbuotojai
Jaunesn. mokslo darbuotojai
Iš viso:

Pavasario semestras
Studijos
4,51
29,67
6,05
40,23
0,51
10,15
50,89
0,25
0,5
0,75
1,75
54,14

Etatų skaičius

Rudens semestras
Studijos
2,82
18,83
6,67
28,32
0,27
12,32
40,91
0,75
0,5
1
1,75
44,91

9 lentelė

Menų instituto akademinis personalas

Pareigos
Profesoriai
Docentai
Lektoriai /daktarai/
Iš viso su mokslo laipsniais
Lektoriai
Asistentai
Iš viso:
Vyr. mokslo darbuotojai
Vyresn. mokslo darbuotojai
Mokslo darbuotojai
Jaunesn. mokslo darbuotojai
Iš viso:

Pavasario semestras
Studijos
2,43
4,55
3,75
10,73
2,01
0,37
13,11
0,5
0,5
0,5
–
14,61

Etatų skaičius

Rudens semestras
Studijos
1,85
5,38
3,23
10,46
1,9
0,93
13,29
0,5
0,5
0,5
–
14,79
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10 lentelė

Politikos mokslų ir diplomatijos instituto akademinis personalas

Pareigos
Profesoriai
Docentai
Lektoriai /daktarai/
Iš viso su mokslo laipsniais
Lektoriai
Asistentai
Iš viso:
Vyr. mokslo darbuotojai
Vyresn. mokslo darbuotojai
Mokslo darbuotojai
Jaunesn. mokslo darbuotojai
Iš viso:

Pavasario semestras
Studijos
3,31
15,9
7,84
27,05
0,5
3,64
31,19
–
–
0,5
0,5
31,69

Etatų skaičius

Rudens semestras
Studijos
4,83
15,89
5,65
26,37
1,75
4,89
33,01
–
–
0,5
0,5
34,01

11 lentelė

Socialinio darbo instituto akademinis personalas

Pareigos
Profesoriai
Docentai
Lektoriai /daktarai/
Iš viso su mokslo laipsniais
Lektoriai
Asistentai
Iš viso:
Vyr. mokslo darbuotojai
Vyresn. mokslo darbuotojai
Mokslo darbuotojai
Jaunesn. mokslo darbuotojai
Iš viso:

Pavasario semestras
Studijos
0,12
4,67
0,07
4,86
1,87
5,75
12,48
–
–
–
–
12,48

Etatų skaičius

Rudens semestras
Studijos
0,57
2,71
0,29
3,57
2,97
4,33
10,86
–
–
–
–
10,86
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12 lentelė

Teisės instituto akademinis personalas

Pareigos
Profesoriai
Docentai
Lektoriai /daktarai/
Iš viso su mokslo laipsniais
Lektoriai
Asistentai
Iš viso:
Vyr. mokslo darbuotojai
Vyresn. mokslo darbuotojai
Mokslo darbuotojai
Jaunesn. mokslo darbuotojai
Iš viso:

Pavasario semestras
Studijos
0,36
1,27
4,98
6,61
–
3,51
10,12
–
–
–
–
10,12

Etatų skaičius

Rudens semestras
Studijos
–
1,22
5,02
6,24
–
2,92
9,16
–
–
–
–
9,16

13 lentelė

Botanikos sodo akademinis personalas

Pareigos
Vyr. mokslo darbuotojai
Mokslo darbuotojai
Jaunesn. mokslo darbuotojai
Iš viso:

Pavasario semestras
1
7
1
9

Etatų skaičius

Rudens semestras
0,5
7
1
8,5

14 lentelė

Sporto centro akademinis personalas

Pareigos
Profesoriai
Docentai
Lektoriai /daktarai/
Iš viso su mokslo laipsniais
Lektoriai
Asistentai
Iš viso:
Vyr. mokslo darbuotojai
Vyresn. mokslo darbuotojai
Mokslo darbuotojai / daktarai /
Jaunesn. mokslo darbuotojai
Iš viso:

Pavasario semestras
Studijos
–
1,7
–
1,7
6,75
2,15
10,6
–
–
–
–
10,6

Etatų skaičius

Rudens semestras
Studijos
–
1,7
–
1,7
7,28
0,75
9,73
–
–
–
–
9,73
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15 lentelė

Užsienio kalbų centro akademinis personalas

Pareigos
Profesoriai
Docentai
Lektoriai /daktarai/
Iš viso su mokslo laipsniais
Lektoriai
Asistentai
Iš viso:
Vyr. mokslo darbuotojai
Vyresn. mokslo darbuotojai
Mokslo darbuotojai
Jaunesn. mokslo darbuotojai
Iš viso:

Pavasario semestras
Studijos
–
1,41
4,16
5,57
33,43
5,58
44,58
–
–
–
–
44,58

Etatų skaičius

Rudens semestras
Studijos
–
1,21
4,24
5,45
42,55
3,45
51,45
–
–
–
–
51,45
16 lentelė

Č. Milošo slavistikos centro akademinis personalas
Pareigos
Vyresn. mokslo darbuotojai
Mokslo darbuotojai
Jaunesn. mokslo darbuotojai
Iš viso:

Etatų skaičius
Pavasario semestras
0,5
4
1
5,5

Rudens semestras
0,5
4
1
5,5
17 lentelė

Išeivijos studijų centro akademinis personalas
Pareigos
Vyr. mokslo darbuotojai
Vyresn. mokslo darbuotojai
Mokslo darbuotojai
Jaunesn. mokslo darbuotojai
Iš viso:

Etatų skaičius
Pavasario semestras
0,5
0,5
4,25
–
5,25

Rudens semestras
0,5
0,5
4,25
–
5,25
18 lentelė

Japonistikos centro akademinis personalas
Pareigos
Mokslo darbuotojai
Jaunesn. mokslo darbuotojai
Iš viso:

Etatų skaičius
Pavasario semestras
1
2
3

Rudens semestras
1
2
3
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19 lentelė

Karo istorijos centro akademinis personalas
Etatų skaičius

Pareigos

Pavasario semestras
0,5
2
2,5

Mokslo darbuotojai
Jaunesn. mokslo darbuotojai
Iš viso:

Rudens semestras
0,5
2
2,5

20 lentelė

Letonikos centro akademinis personalas
Etatų skaičius

Pareigos
Vyresn. mokslo darbuotojai
Mokslo darbuotojai
Jaunesn. mokslo darbuotojai
Iš viso:

Pavasario semestras

Rudens semestras

0,25
–
2
2,25

0,75
–
2
2,75

21 lentelė

Studijų kokybės centro akademinis personalas

Pareigos
Mokslo darbuotojai
Jaunesn. mokslo darbuotojai
Iš viso:

Etatų skaičius
Pavasario semestras

Rudens semestras

2
1
3

2
1
3

22 lentelė

Fakultetų ir institutų akademinio personalo, dirbančio pagrindiniame darbe, dalis
Fakultetai, institutai
Socialinių mokslų
Gamtos mokslų
Humanitarinių mokslų
Socialinio darbo
Ekonomikos ir vadybos
Katalikų teologijos
Menų
Politikos mokslų ir diplomatijos
Informatikos
Teisės

%
97,3
96,6
95,3
92,3
91,8
91,6
91,5
88,2
82,7
76,1
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6 pav. Fakultetų ir institutų akademinis personalas
(vidutinis darbuotojų skaičius)

7 pav. Dėstytojai ir mokslo darbuotojai, turintys mokslo laipsniais, pagal amžių
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8 pav. Universitete likę dirbti mokslų daktarai

9 pav. Kiti darbuotojai
(vidutinis darbuotojų skaičius)
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23 lentelė

Detali kitų darbuotojų sudėtis
Personalo kategorija

Etatų skaičius

Administracijos vadovai
Skyrių vadovai ir jų pavaduotojai
Administracijos darbuotojai
Bibliotekos darbuotojai
Mokslą ir studijas aptarnaujantys
Aptarnaujantis – ūkio personalas
Meno darbuotojai
Iš viso:

11
33,5
42,9
38
109
289
7,5
531

10 pav. Kitų universiteto darbuotojų dinamika
(vidutinis darbuotojų skaičius)

2.2. STUDIJUOJANTIEJI IR STUDIJŲ PROCESAS

1 pav. Studijų struktūra pagal formas

2 pav. Studijų struktūra pagal studijų pakopas

3 pav. Universiteto studentai

2.2. Studijuojantieji ir studijų procesas 77

2. Statistinė informacija apie pasiekimus pagal VDU plėtros tikslines sritis 2007 m. 78

4 pav. Fakultetų studentai

5 pav. Mokamos studijos

2.2. Studijuojantieji ir studijų procesas 79

6 pav. Absolventai

7 pav. 2007 m. bakalaurų laida

2. Statistinė informacija apie pasiekimus pagal VDU plėtros tikslines sritis 2007 m. 80

8 pav. Priėmimas į dienines bakalauro studijas

9 pav. 2007 m. priėmimas į dienines studijas.
Konkursas į universitetus ir akademijas

2.2. Studijuojantieji ir studijų procesas 81
1 lentelė

15-oji dieninių studijų bakalaurų laida
Studijų programa
Ekonomikos ir vadybos fakultete
Ekonomika
Vadyba
Verslo administravimas
Gamtos mokslų fakultete
Aplinkotyra
Biologija
Fizika
Humanitarinių mokslų fakultete
Lietuvių ﬁlologija
Anglų ﬁlologija
Prancūzų ﬁlologija
Vokiečių ﬁlologija
Etnologija
Filosoﬁja
Istorija
Informatikos fakultete
Informatika
Matematika
Katalikų teologijos fakultete
Katalikų teologija
Religijos mokslai
Menų institute
Menotyra
Politikos mokslų ir diplomatijos institute
Politikos mokslai
Viešasis administravimas
Socialinio darbo institute
Socialinis darbas
Socialinių mokslų fakultete
Andragogika
Psichologija
Sociologija
Iš viso:

Absolventų skaičius
148
53
40
55
48
25
17
6
198
25
52
12
23
18
17
51
94
69
25
66
36
30
35
35
124
68
56
47
47
114
35
52
27
874
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2 lentelė

3-oji neakivaizdinių studijų bakalaurų laida
Studijų programa
Ekonomikos ir vadybos fakultete
Verslo administravimas
Gamtos mokslų fakultete
Biologija
Aplinkotyra
Humanitarinių mokslų fakultete
Lietuvių ﬁlologija
Anglų ﬁlologija
Istorija
Etnologija
Filosoﬁja
Informatikos fakultete
Informatika
Katalikų teologijos fakultete
Religijos mokslai
Menų institute
Menotyra
Politikos mokslų ir diplomatijos institute
Viešasis administravimas
Socialinio darbo institute
Socialinis darbas
Socialinių mokslų fakultete
Psichologija
Sociologija
Edukologija
Iš viso:

Absolventų skaičius
121
121
28
16
12
87
22
33
13
14
5
43
43
15
15
12
12
54
54
92
92
155
106
34
15
607
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3 lentelė

2007 m. priėmimas į bakalauro dienines studijas
Fakultetas / Institutas
Ekonomikos ir vadybos
Ekonomika, vadyba, verslo administravimas
Gamtos mokslų
Aplinkotyra, biologija
Fizika
Humanitarinių mokslų
Lietuvių ﬁlologija
Anglų ﬁlologija
Prancūzų ﬁlologija
Vokiečių ﬁlologija
Etnologija, ﬁlosoﬁja, istorija
Informatikos
Informatika, matematika
Katalikų teologijos
Katalikų teologija
Krikščioniškoji pedagogika
Menų
Menotyra
Politikos mokslų ir diplomatijos
Politikos mokslai, viešasis administravimas
Socialinio darbo
Socialinis darbas
Socialinių mokslų
Andragogika
Psichologija, sociologija
Iš viso:

Priimta
153
153
88
82
6
264
61
61
16
24
102
103
103
20
13
7
54
54
128
128
45
45
141
34
107
996
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4 lentelė

2007 m. priėmimas į bakalauro neakivaizdines studijas
Fakultetas, programa
Ekonomikos ir vadybos
Verslo administravimas
Gamtos mokslų
Aplinkotyra
Biologija
Humanitarinių mokslų
Etnologija
Filosoﬁja
Istorija
Lietuvių ﬁlologija
Anglų ﬁlologija
Informatikos
Informatika
Katalikų teologijos
Krikščioniškoji pedagogika
Menų institutas
Menotyra
Politikos mokslų ir diplomatijos institutas
Viešasis administravimas
Socialinio darbo institutas
Socialinis darbas
Socialinių mokslų
Andragogika
Psichologija
Sociologija
Iš viso:

Priimta
148
148
37
19
18
183
27
18
59
67
12
63
63
7
7
60
60
82
82
77
77
227
34
129
64
884
5 lentelė

2007 m. į bakalauro dienines studijas priimtų abiturientų parengimo lygis
Fakultetas/ institutas

Priimta

Ekonomikos ir vadybos
Gamtos mokslų

153
88

Humanitarinių mokslų

264

Informatikos
Katalikų teologijos
Menų
Politikos mokslų ir diplomatijos
Socialinio darbo
Socialinių mokslų
Iš viso:

103
20
54
128
45
141
996

1

– programose, kurių maksimalus balas yra 40,7

2

– programose, kurių maksimalus balas yra 36,8

Procentas nuo maksimaliai galimos
konkursinių balų sumos
Geriausiojo
Blogiausiojo
97,0
79,9
97,5
52,8
1
97,0
30,71
2
98,5
68,12
89,8
27,1
89,5
64,1
97,82
78,92
97,4
74,8
94,2
70,8
94,0
74,6
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6 lentelė

Bakalauro dieninių studijų studentai
Kursas
Fakultetas
Ekonomikos ir vadybos
Gamtos mokslų
Humanitarinių
mokslų
Informatikos
Katalikų teologijos
Menų institutas
Politikos mokslų ir
diplomatijos institutas
Socialinio darbo
institutas
Socialinių mokslų
Iš viso:

Pirmas

Antras

Trečias

Ketvirtas

Penktas

Iš viso

IŠ VISO

VF
154

MS
0

VF
151

MS
2

VF
138

MS
0

VF
145

MS
1

VF
0

MS
0

VF
588

MS
3

88
270

0
0

86
229

0
0

64
239

0
0

62
199

0
3

0
0

0
0

300
937

0
3

300
940

117
21
55
128

0
0
1
0

72
39
37
130

1
0
0
0

50
57
33
133

1
0
0
1

114
50
41
126

4
0
0
4

0
29
0
0

0
1
0
0

353
196
166
517

6
1
1
5

359
197
167
522

45

1

41

0

41

0

49

1

0

0

176

2

178

140
1018

2
4

125
910

0
3

130
885

1
3

120
906

0
13

0
29

0
1

515
3748

3
24

518
3772

10 pav. Priimti į VDU dieninių studijų pirmą kursą studentai
pagal bendrojo lavinimo mokyklos baigimo vietą 2007 m.

591
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7 lentelė

Bakalauro neakivaizdinių studijų studentai
Fakultetas, programa
Ekonomikos ir vadybos
Verslo administravimas
Gamtos mokslų
Aplinkotyra
Biologija
Humanitarinių mokslų
Etnologija
Filosoﬁja
Istorija
Lietuvių ﬁlologija
Anglų ﬁlologija
Informatikos
Informatika
Katalikų teologijos
Religijos mokslai
Krikščioniškoji pedagogika
Menų institutas
Menotyra
Politikos mokslų ir diplomatijos institutas
Viešasis administravimas
Socialinio darbo institutas
Socialinis darbas
Socialinių mokslų
Andragogika
Edukologija
Psichologija
Sociologija
Iš viso:

2007 10 01 mokėsi
475
475
92
45
47
531
68
51
158
160
94
152
152
35
28
7
179
179
277
277
267
267
789
105
10
443
231
2797
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11 pav. Bakalauro studijų studentai

12 pav. Bakalauro studijos
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8 lentelė

Bakalauro dieninių studijų studentų pasiskirstymas į studijų programas

Fakultetas ir studijų programa

Trečias
VF

Ekonomikos ir vadybos
Ekonomika
Vadyba
Verslo administravimas
Gamtos mokslų
Aplinkotyra
Biologija
Fizika
Humanitarinių mokslų
Lietuvių ﬁlologija
Anglų ﬁlologija
Prancūzų ﬁlologija
Vokiečių ﬁlologija
Etnologija
Filosoﬁja
Istorija
Informatikos
Informatika
Matematika
Katalikų teologijos
Katalikų teologija
Religijos mokslai

138
70
34
34
64
34
22
8
239
47
54
17
23
30
31
37
50
33
17
57
29
28

Menų institutas
Menotyra
Politikos mokslų ir diplomatijos
institutas
Politikos mokslai
Viešasis administravimas
Socialinio darbo institutas
Socialinis darbas
Socialinių mokslų
Andragogika
Psichologija
Sociologija
Iš viso:

33
33
133
63
70
41
41
130
28
67
35
885

MS

1
1

1
1

1
1
3

Kursas
Ketvirtas
VF
MS
145
71
33
41
62
35
21
6
199
34
42
16
26
23
15
43
114
89
25
50
30
20
41
41
126
63
63
49
49
120
29
63
28
906

Penktas
VF

Iš viso:
MS

1

1

3
2

1
4
4
29
29

1
1

MS

283
141
67
75
126
69
43
14
438
81
96
33
49
53
46
80
164
122
42
136
88
48

1

74
74
259
126
133

4
3
1
1
1

13

VF

29

1

90
90
250
57
130
63
1820

1

3
2

1
5
5
1
1

5
4
1
1
1
1
1
17
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9 lentelė

Profesinės studijos
Mokėsi
2007 m.

Nuosekliosios tęstinės studijos
Socialinių mokslų fakultetas
1.
Anglų kalba (I-oji studijų pakopa)
2.
Profesinė pedagogika (II-oji studijų pakopa)
3.
Andragogikos specialiosios (II-oji studijų pakopa)
Iš viso:

Baigė
2007 m.
41

26
30
56

41

10 lentelė

Dieninių studijų magistrantai
Fakultetas/institutas ir studijų programa
Ekonomikos ir vadybos fakultetas
1.
Vadyba (ﬁrmų organizavimas ir vadyba)
2.
Ekonomika (ﬁnansai ir bankininkystė)
3.
Ekonomika (makroekonomika)
4.
Verslo administravimas (marketingas ir tarptautinė komercija)
Gamtos mokslų fakultetas
5.
Aplinkotyra (aplinkosaugos organizavimas)
6.
Biologija (molekulinė biologija ir biotechnologija)
7.
Fizika (eksperimentinė ﬁzika)
8.
Fizika (energija ir aplinka)
9.
Chemija (cheminė analizė)
Humanitarinių mokslų fakultetas
10.
Etnologija (etninė kultūra)
11.
Filosoﬁja (praktinė ﬁlosoﬁja)
12.
Istorija (Lietuvos istorija)
13.
Filologija (taikomoji anglų kalbotyra)
14.
Filologija (taikomoji lietuvių kalbotyra)
15.
Filologija (šiuolaikinė lietuvių literatūra)
16.
Filologija (literatūra ir spauda)
17.
Filologija (verslo komunikacija vokiečių kalba)
Informatikos fakultetas
18.
Informatika (verslo informatika)
19.
Informatika (taikomoji informatika)
20.
Informatika (elektroninis verslas)
21.
Matematika (taikomoji matematika)
Katalikų teologijos fakultetas

Pirmas
kursas
64
20
15
12
17
35
12
7
0
8
8
74
9
9
13
15
13
1
14
0
58
26
19
3
10
21

Antras
kursas
77
19
18
15
25
31
11
11
5
0
4
66
8
5
12
27
3
4
0
7
36
12
5
9
10
6

Trečias
kursas

Iš viso:
141
39
33
27
42
66
23
18
5
8
12
140
17
14
25
42
16
5
14
7
94
38
24
12
20
27
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10 lentelės tęsinys

22.
Teologija (bažnytinė teisė)
23.
Teologija (pastoracinė teologija)
24.
Religijos mokslai (krikščioniškasis švietimas)
Menų institutas
25.
Menotyra (teatrologija)
26.
Menotyra (kultūros vertybių apsauga )
27.
Menotyra (meno istorija ir kritika)
28.
Menotyra (kultūros paveldas ir tyrimas)
Socialinių mokslų fakultetas
29.
Sociologija (taikomoji sociologija)
30.
Sociologija (socialinė antropologija)
31.
Psichologija (mokyklinė psichologija)
32.
Psichologija (organizacinė psichologija)
33.
Psichologija (sveikatos psichologija)
34.
Edukologija (profesinio mokymo vadyba)
35.
Edukologija (karjeros projektavimas)
36.
Edukologija (švietimo kokybės vadyba)
37.
Edukologija (šeimotyra)
38.
Edukologija (švietimo vadyba)
39.
Pedagogika (specialiosios profesinės studijos)
Socialinio darbo institutas
40.
Socialinis darbas (socialinis darbas)
Politikos mokslų ir diplomatijos institutas
41.
Politikos mokslai (lyginamoji politika)
42.
Politikos mokslai (diplomatija ir tarptautiniai santykiai)
43.
Politikos mokslai (Baltijos regiono studijos)
44.
Politikos mokslai (šiuolaikinė Europos politika)
45.
Politikos mokslai (Rytų Azijos regiono studijos)
46.
Viešasis administravimas (valstybės institucijų administravimas)
47.
Viešasis administravimas (euroinstitucijų administravimas)
48.
Komunikacija ir informacija (viešoji komunikacija)
49.
Komunikacija ir informacija (integruota komunikacija)
50.
Komunikacija ir informacija (žurnalistika)
Teisės institutas
51.
Teisė (komercinė teisė)
52.
Teisė (tarptautinė teisė)
53.
Teisė (vientisosios studijos)
Iš viso:

0
10
11
24
9
1
0
14
141
8
11
11
17
18
0
2
3
14
30
27
11
11
113
3
11
11
10
10
21
16
1
15
15
69
0
0
69
610

6
0
0
10
1
6
3
0
101
8
13
10
15
15
8
11
8
13
0
0
11
11
104
3
18
13
0
0
20
12
22
16
0
60
4
1
55
502

40
40
40

6
10
11
34
10
7
3
14
242
16
24
21
32
33
8
13
11
27
30
27
22
22
217
6
29
24
10
10
41
28
23
31
15
169
4
1
164
1152
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11 lentelė

Tęstinių studijų magistrantai
Nuosekliosios tęstinės studijos
Ekonomikos ir vadybos fakultetas
1.
Firmų organizavimas ir vadyba
2.
Marketingas ir taptautinė komercija
Baltijos vadybos institutas
3.
Tarptautinė verslo vadybos programa vadovams
Gamtos mokslų fakultetas
4.
Aplinkosaugos organizavimas
Humanitarinių mokslų fakultetas
5.
Subkultūrų studijos
Socialinio darbo institutas
6.
Socialinis darbas
Socialinių mokslų fakultetas
7.
Karjeros projektavimas
8.
Švietimo kokybės vadyba
9.
Ugdymo organizavimas
10.
Mokyklinė psichologija
11.
Organizacinė psichologija
12.
Sveikatos psichologija
Teisės institutas
13.
Teisė (vientisosios studijos)
Iš viso:

2007 m. mokėsi
233
196
37
25
25
11
11
11
11
43
43
198
25
2
59
35
23
54
99
99
620
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12 lentelė

11-oji dieninių studijų magistrų laida
Fakultetas/institutas ir studijų programa
Ekonomikos ir vadybos fakultetas
1.
Vadyba (ﬁrmų organizavimas ir vadyba)
2.
Ekonomika (ﬁnansai ir bankininkystė)
3.
Ekonomika (makroekonomika)
4.
Verslo administravimas (marketingas ir tarptautinė komercija)
Gamtos mokslų fakultetas
5.
Aplinkotyra (aplinkosaugos organizavimas)
6.
Biologija (molekulinė biologija ir biotechnologija)
7.
Fizika (eksperimentinė ﬁzika)
Humanitarinių mokslų fakultetas
8.
Etnologija (etninė kultūra)
9.
Filosoﬁja (praktinė ﬁlosoﬁja)
10.
Istorija (Lietuvos istorija)
11.
Filologija (taikomoji anglų kalbotyra)
12.
Filologija (taikomoji germanistika ir lituanistika)
13.
Filologija (taikomoji lietuvių kalbotyra)
14.
Filologija (šiuolaikinė lietuvių literatūra)
Informatikos fakultetas
15.
Informatika (verslo informatika)
16.
Informatika (taikomoji informatika)
17.
Informatika (elektroninis verslas)
18.
Informatika (taikomoji matematika)
Katalikų teologijos fakultetas
19.
Teologija (bažnytinė teisė)
20.
Religijos mokslai (krikščioniškasis švietimas)
Menų institutas
21.
Menotyra (teatrologija)
22.
Menotyra (kultūros vertybių apsauga )
23.
Menotyra (meno istorija ir kritika)
Socialinių mokslų fakultetas
24.
Sociologija (taikomoji sociologija)
25.
Sociologija (socialinė antropologija)
26.
Psichologija (mokyklinė psichologija)
27.
Psichologija (organizacinė psichologija)
28.
Psichologija (sveikatos psichologija)
29.
Edukologija (profesinio mokymo vadyba)
30.
Edukologija (andragogika)
31.
Edukologija (šeimotyra)
Socialinio darbo institutas
32.
Socialinis darbas (socialinis darbas)
Politikos mokslų ir diplomatijos institutas
33.
Politikos mokslai (lyginamoji politika)
34.
Politikos mokslai (diplomatija ir tarptautiniai santykiai)
35.
Politikos mokslai (Baltijos regiono studijos)
36.
Viešasis administravimas (valstybės institucijų administravimas)
37.
Viešasis administravimas (euroinstitucijų administravimas)
38.
Komunikacija ir informacija (viešoji komunikacija)
Teisės institutas
39.
Teisė (administracinė teisė)
Iš viso:

Baigė
57
10
20
14
13
24
11
4
6
49
7
5
8
10
8
4
7
29
10
10
1
8
8
7
1
11
3
7
1
71
8
8
6
13
11
12
3
10
13
13
59
4
16
7
5
14
13
35
35
356
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13 lentelė

Tęstinių studijų magistrų laida
Nuosekliosios tęstinės studijos
Ekonomikos ir vadybos fakultetas
1.
Firmų organizavimas ir vadyba
Baltijos vadybos institutas
2.
Tarptautinė verslo vadybos programa vadovams
Gamtos mokslų fakultetas
3.
Aplinkosaugos organizavimas
Socialinio darbo institutas
4.
Socialinis darbas
Socialinių mokslų fakultetas
5.
Švietimo kokybės vadyba
6.
Ugdymo organizavimas
7.
Mokyklinė psichologija
8.
Sveikatos psichologija
Teisės institutas
9.
Teisė (vientisosios studijos)
Iš viso:

2007 m. baigė
42
42
27
27
1
1
33
33
138
24
38
58
18
99
99
340
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14 lentelė

2007 m. priėmimas į dieninę magistrantūrą
Fakultetas/institutas ir studijų programa
Ekonomikos ir vadybos fakultetas
1.
Vadyba (ﬁrmų organizavimas ir vadyba)
2.
Ekonomika (ﬁnansai ir bankininkystė)
3.
Ekonomika (makroekonomika)
4.
Verslo administravimas (marketingas ir tarptautinė komercija)
Gamtos mokslų fakultetas
5.
Aplinkotyra (aplinkosaugos organizavimas)
6.
Biologija (molekulinė biologija ir biotechnologija)
7.
Fizika (energija ir aplinka)
8.
Chemija (cheminė analizė)
Humanitarinių mokslų fakultetas
9.
Etnologija (etninė kultūra)
10.
Filosoﬁja (praktinė ﬁlosoﬁja)
11.
Istorija (Lietuvos istorija)
12.
Filologija (taikomoji anglų kalbotyra)
13.
Filologija (taikomoji lietuvių kalbotyra)
14.
Filologija (literatūra ir spauda)
Informatikos fakultetas
15.
Informatika (verslo informatika)
16.
Informatika (taikomoji informatika)
17.
Matematika (taikomoji matematika)
Katalikų teologijos fakultetas
18.
Teologija (krikščioniškasis švietimas)
19.
Teologija (pastoracinė teologija)
Menų institutas
20.
Menotyra (teatrologija)
21.
Menotyra (paveldas ir turizmas )
Socialinių mokslų fakultetas
22.
Sociologija (taikomoji sociologija)
23.
Sociologija (socialinė antropologija)
24.
Psichologija (mokyklinė psichologija)
25.
Psichologija (organizacinė psichologija)
26.
Psichologija (sveikatos psichologija)
27.
Edukologija (švietimo vadyba)
28.
Edukologija (šeimotyra)
29.
Pedagogika (specialiosios profesinės studijos)
Socialinio darbo institutas
30.
Socialinis darbas (socialinis darbas)
Politikos mokslų ir diplomatijos institutas
31.
Politikos mokslai (šiuolaikinė Europos politika)
32.
Politikos mokslai (diplomatija ir tarptautiniai santykiai)
33.
Politikos mokslai (Baltijos regiono studijos)
34.
Viešasis administravimas (valstybės institucijų administravimas)
35.
Viešasis administravimas (euroinstitucijų administravimas)
36.
Politikos mokslai (Rytų Azijos regiono studijos)
37.
Komunikacija ir informacija (integruota komunikacija)
38.
Komunikacija ir informacija (žurnalistika)
Teisės institutas
39.
Teisė (vientisosios studijos)
Iš viso:

Valstybės ﬁnansuojamos studijos
59
16
14
12
17
34
12
6
8
8
68
9
7
12
15
13
12
50
23
17
10
21
11
10
22
8
14
127
8
10
9
17
17
30
13
23
10
10
101
10
10
10
18
16
10
12
15
65
65
557

Mokamos
studijos
1
1
1
1
1
1

4

4
4
1

3
2
2
13

Iš viso:
60
16
15
12
17
35
12
7
8
8
69
9
8
12
15
13
12
50
23
17
10
21
11
10
22
8
14
131
8
10
9
17
17
30
13
27
10
10
105
10
11
10
18
16
10
15
15
67
67
570
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13 pav. Magistrantūra

14 pav. Universiteto magistrantai

2. Statistinė informacija apie pasiekimus pagal VDU plėtros tikslines sritis 2007 m. 96

15 pav. 2007 m. laidos magistrai

15 lentelė

Doktorantai
Doktorantų skaičius
Mokslo sritis ir kryptis
Biomedicinos mokslai
Bioﬁzika
Ekologija ir aplinkotyra
Humanitariniai mokslai
Etnologija
Istorija
Filologija
Filosoﬁja
Teologija
Menotyra
Fiziniai mokslai
Fizika
Biochemija
Chemija
Informatika
Socialiniai mokslai
Edukologija
Psichologija
Vadyba ir administravimas
Ekonomika
Politikos mokslai
Sociologija
Iš viso:

2007 m.
Pavasario semestre
D
N
13
1
1
12
1
74
7
9
1
17
5
16
12
1
8
12
29
1
7
8
4
10
1
67
15
16
10
4
17
4
9
12
9
1
183
24

2007 m.
Rudens semestre
D
N
15
1
1
14
1
88
8
11
1
20
5
18
1
14
1
10
15
0
37
1
10
10
5
12
1
78
17
16
11
4
19
3
13
15
1
11
2
218
27

%
6,6
39,1

15,5

38,7

100
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16 pav. Doktorantūra pagal mokslo sritis

16 lentelė

2007 m. apgintos daktaro disertacijos
Mokslo sritis ir kryptis
Biomedicinos mokslai
Ekologija ir aplinkotyra
Fiziniai mokslai
Biochemija
Informatika
Humanitariniai mokslai
Filosoﬁja
Filologija
Istorija
Etnologija
Teologija
Socialiniai mokslai
Edukologija
Politikos mokslai
Vadyba ir administravimas
Iš viso:

D
4
4
4
3
1
11
1
2
4
3
1
9
3
1
5
28

Skaičius 2007 m.

N
1
1

1
1
1
1
3
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17 lentelė

1993–2007 m. m. apgintos daktaro disertacijos
Mokslo sritis ir kryptis

D
24
4
3
17
154
30
45
15
48
12
4
42
8
13
16
5
84
26
35
13
8
2
304

Biomedicinos mokslai
Bioﬁzika
Biologija
Ekologija ir aplinkotyra
Humanitariniai mokslai
Etnologija
Filologija
Filosoﬁja
Istorija
Menotyra
Teologija
Fiziniai mokslai
Biochemija
Fizika
Informatika
Matematika
Socialiniai mokslai
Vadyba ir administravimas
Edukologija
Psichologija
Sociologija
Politikos mokslai
Iš viso:

Apgynusių skaičius

N
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
1
6
0
0
0
9
18 lentelė

12-oji doktorantūros laida
Mokslo sritis ir kryptis
Biomedicinos mokslai
Ekologija ir aplinkotyra
Humanitariniai mokslai
Etnologija
Filologija
Filosoﬁja
Istorija
Menotyra
Teologija
Fiziniai mokslai
Chemija
Biochemija
Informatika
Socialiniai mokslai
Vadyba ir administravimas
Edukologija
Sociologija
Psichologija
Politikos mokslai
Iš viso:

Priimta
3
3
21
3
3
3
8
3
1
4
1
2
1
16
7
5
1
1
2
44

Apgynė disertaciją
3
3
10
2
1
1
5

Apgynusių %
100
100
48
67
33
33
63

1
2

100
50

2

100

8
4
3

50
57
60

1
23

50
52
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17 pav. Doktorantų disertacijos pagal mokslo sritis 2007 m.

18 pav. Daktaro disertacijos
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19 pav. Daktaro disertacijos
pagal mokslo sritis 1993–2007 m. m.

2.3. TYRĖJAI IR MOKSLAS

1 lentelė

Monografijos
Autorius

Pavadinimas

Monograﬁjos, atspausdintos užsienio leidyklose
1. Naujanienė, Rasa
Social construction of entering
clienthood in gerontological social
work : academic dissertation to be
publisly defended under permission
of the faculty of social sciences at
the university of Lapland
2. Paulauskienė, Aušrelė
Lost and Found. The Discovery of
Lithuania in American Fiction
3. Reingardė, Jolanta; Martinsson L.; Norms at Work: Challenging HoReimers E.; Lundgren A. S.
mophobia and Heteronormativity
4. Ruzaitė, Jūratė
Vague Language in Educational Settings: Quantiﬁers and Approximators in British and American English
Monograﬁjos atspausdintos Lietuvos leidyklose
1. Aleksandravičius, Egidijus
Il pellegrinaggio artistico: artisti
lituani a Roma alla metà del
XIX secolo
2. Andriušytė-Žukienė, Rasutė
Akistatos: dailininkas V. K. Jonynas
pasaulio meno keliuose
3. Budriūnaitė, Agnė
Meilės ir mirties dialektika
4.

Donskis, Leonidas

5.

Donskis, Leonidas

6.

Endriulaitienė, Auksė,
Martišius, Vaclovas
Genzelis, Bronislavas

7.
8.
9.

Grebliauskas, Artūras; Lydeka,
Zigmas; Kundrotas, V., ir kt.
Grigienė, Jurgita;
Bužinskas, Gintautas

10. Gudaitytė, Bronė
11. Kuodys, Modestas

Leidykla

Apimtis

Rovaniemi: University of
Lapland

244 p.

Amsterdam, New York:
Editions Rodopi, NY
Norra Skane oﬀset:
Sweden
Frankfurt am Main: Peter
Lang

173 p.

Vilnius: Versus aureus

Vilnius: Lietuvos dailės
muziejus
Kaunas: Vytauto Didžiojo
universitetas
Taip, bet...: nepolitologiniai svarsty- Vilnius: Versus Aureus
mai apie politiką
Neapykantos formos: įaudrinta
Vilnius: Versus Aureus
vaizduotė moderniojoje ﬁlosoﬁjoje
ir literatūroje
Psichologiniai sprendimų priėmimo Kaunas: Vytauto Didžiojo
ypatumai
universitetas
The restitution of Lithuania’s state- Vilnius: Lithuanian natiohood
nal museum
Lietuvos aukštojo mokslo kokybės Kaunas: Technologija
parametrų modeliavimas
Teismingumas tarptautiniame civili- Vilnius: Teisinės informaniame procese
cijos centras
Mistinė patirtis ir kalba. Mokytojo
Eckharto kelias
Varniai, Dimitravas, Pabradė : koncentracijos ir priverčiamojo darbo
stovyklos Lietuvoje 1927–1940 m.

Kaunas: Vytauto Didžiojo
universitetas
Vilnius: Versus Aureus

87 p.
240 p.

96 p.
239 p.
240 p.
238 p.
323 p.
235 p.
111 p.
250 p.
288 p.

215 p.
206 p.
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1 lentelės tęsinys

12. Legenzova, Renata ir kt.
13. Leonavičius ,Vylius,
Baltrušaitytė Giedrė,
Naujokaitė, I.
14. Taluntytė, Nijolė; Levandauskas,
Vytautas; Mockutė, V.;
Šinkūnaitė, Laima; Kovtun,
Asija; Kamuntavičienė, Vaida;
Miklaševič, Irena ir kt. Moksl.
red. ir sud. Taluntytė, Nijolė
15. Motuzas, Alfonsas
16. Ragaišienė, Irena; Višomirskytė,
Vijolė; Žakevičienė Indrė
17. Ruškus, Jonas;
Mažeikis, Gintautas

Buhalterinės apskaitos specialistų
rengimas Lietuvoje
Sociologija ir sveikatos paslaugų
sistemos vartotojai (Moderniosios
Lietuvos sveikatos priežiūros sistemos pertrūkiai ir tęstinumas)
Česlovo Milošo žemė

Kelmės krašto katalikiška etninė
kultūra
Ekokritikos akivarai

19. Vaičiūnas, Vytautas

Neįgalumas ir socialinis dalyvavimas: kritinė patirties ir galimybių
Lietuvoje
Esė apie skirtingus kūnus: kultūra,
lytis, seksualumas
Pamokslų rengimas ir retorika

20. Zuzevičiūtė, Vaiva;
Teresevičienė, Margarita

Universitetinės studijos mokymosi
visą gyvenimą perspektyvoje

18. Tereškinas, Artūras

Vilnius: Vilniaus universitetas
Kaunas: Vytauto Didžiojo
universitetas

256 p.
320 p.

Kaunas: Vytauto Didžiojo
universitetas

232 p.

Kaunas: Vytauto Didžiojo
universitetas
Kaunas: Vytauto Didžiojo
universitetas
Šiauliai: Šiaulių universitetas

343 p.

Vilnius: Apostrofa

288 p.

Kaunas: Vytauto Didžiojo
universitetas
Kaunas: Vytauto Didžiojo
universitetas

310 p.

229 p.
293 p.

183 p.

Mokslinės studijos
1.

Skabeikytė-Kazlauskienė Gražina Mitas – tautosaka – vaikų literatūra

Vilnius: Gimtasis žodis

197 p.

2.

Ruškus, Jonas; Daugėla, Marius;
Žukauskas, Saulius; Blinstrubas,
Artūras; Šaparnis, Gintaras.
Laužackas, Rimantas (grupės
vadovas), Tūtlys, Vidmantas;
Spūdytė, Irma
Laužackas, Rimantas (grupės
vadovas), Jovaiša, T.,
Tūtlys,Vidmantas
Laužackas, Rimantas;
Spūdytė, Irma; Tūtlys, Vidmantas;
Dienys, V.; Jovaiša ,T.;
Pusvaškis, R.; Vengris, S.
Valiuškevičiūtė, Audronė
(tarptautinės tyrimų komandos
vadovė) AduEdu
Valiuškevičiūtė Audronė,
Kalvaitis T., Tamašauskas E.
Pukelis, Kęstutis;
Pileičikienė, Nora, ir kt.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Aukštasis mokslas ir studentai,
turintys negalę: būklės ir galimybių
tyrimas
Dabartinės kvaliﬁkacijų būklės
Lietuvoje analizė

Šiauliai: Šiaulių universitetas

194 p.

Vilnius: Lietuvos darbo
rinkos mokymo tarnyba

142 p.

Lietuvos nacionalinės kvaliﬁkacijų
sistemos koncepcija.

Vilnius: Lietuvos darbo
rinkos mokymo tarnyba

103 p.

Lietuvos nacionalinės kvaliﬁkacijų
sandaros metmenys

Vilnius: Lietuvos darbo
rinkos mokymo tarnyba

43 p.

The Adult Educator in the Knowledge Society

Adult Education Practice,
Developmental Trends &
Qualiﬁcation Framework
Kaunas: Aušra

113 p.

Kaunas: Technologija

97 p.

Pedagogus rengiančių aukštųjų
mokyklų pasirengimas kaitai
Šiuolaikinių aukštojo mokslo kokybės išorinio ir vidinio užtikrinimo
nuostatų analizė ir rekomendacijos
teisinei bazei tobulinti

79 p.
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Publikacijos ir pranešimai
Fiziniai ir biomedicinos mokslai
Autorių indėlis
2007 m.

Paskelbti moksliniai straipsniai
*Mokslo monograﬁjos Lietuvos leidyklose
Straipsniai periodiniuose leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto sąrašą
Straipsniai kituose tarptautiniuose recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose
Straipsniai kituose recenzuojamuose moksliniuose periodiniuose leidiniuose
Vadovėliai ir mokymo metodiniai leidiniai
*Mokomosios knygos
Elektroninių paskaitų konspektai
Moksliniai pranešimai konferencijose
Pranešimai tarptautinėse konferencijose
Pranešimai kitose konferencijose
VDU organizuoti mokslinio pobūdžio renginiai
Tarptautinės konferencijos
Kitos konferencijos, seminarai ir kt.

20,7
19
63
72,7
11
108
70
4
90

Pastaba: * autorių indėliai skaičiuojami autoriniais lankais

3 lentelė

Humanitariniai ir Socialiniai mokslai

Paskelbti moksliniai straipsniai
*Mokslo monograﬁjos, studijos, fundamentiniai ir originalieji teoriniai
mokslo darbai
Mokslo straipsniai periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose mokslo
leidiniuose
Mokslo konferencijų pranešimų medžiaga, mokslo recenzijos periodiniuose
ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, mokslo straipsniai kultūros ir
profesiniuose leidiniuose
*Mokslo šaltinių publikacijos, mokslinio teksto vertimai, taikomieji
mokslo leidiniai, pagrindinių teisės aktų rengimas, mokslo darbų rinkinio
sudarymas, mokslinis redagavimas
Vadovėliai ir mokomosios knygos
*Vadovėliai
*Mokomosios knygos
Elektroninių paskaitų konspektai
Moksliniai pranešimai konferencijose
Pranešimai tarptautinėse konferencijose
Pranešimai kitose konferencijose
VDU organizuoti mokslinio pobūdžio renginiai
Tarptautinės konferencijos
Kitos konferencijos, seminarai ir kt.
Pastaba: * autorių indėliai skaičiuojami autoriniais lankais

Autorių indėlis
2007 m.
Tarptautiniuose
Kituose
leidiniuose ir
leidiniuose ir
leidyklose
leidyklose
24
249,9
198,7

214,1

47,5

155,8

183,8

433,6

49,1
248,5
40
346
316
23
113
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Vadovėliai
Eil
Autorius
Nr.
Aukštosioms mokykloms
1.
Dulskis, Romualdas
2.
Prazauskas, Algimantas;
Unikaitė, Ingrida
3.
Marcinkevičienė, Rūta

Pavadinimas

Leidykla

Apimtis

Maldos teologija ir pašaukimai
Politologijos pagrindai

Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas
Kaunas:Vytauto Didžiojo universitetas

323 p.
408 p.

Spaudos tekstų žanrai

Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas

148 p.

5 lentelė

Tarptautinės konferencijos
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Konferencijos pavadinimas

Organizatorius
Č. Milošo slavistikos centras
Č. Milošo slavistikos centras
Č. Milošo slavistikos centras
Č. Milošo slavistikos centras, Humanitarinių mokslų fakultetas

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Czeslavo Milozso skaitymai II
Subalansuotas vystymasis kaip visuomeninė ir ekonominė vertybė
Medicina-literatūra-menas II
Universalioji asmenybė Europos kultūros kontekstuose: Levas Karsavinas. Tarptautinė konferencija, skirta Levo Karsavino 125-osioms gimimo
metinėms
Vadybos horizontai: vizijos iššūkiai
4-oji Šiaurės šalių skirstymo mokslo draugijos tarptautinė konferencija
Tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija „Gyvasis gamtos ženklas“
Iššūkiai šiuolaikinei Europos visuomenei: kultūrinės bendrijos ir tapatybės
Heideggerio „Būtis ir laikas“ ir humanitarinė Žinija
Tautinio/pilietinio identiteto reprezentacija ir formavimas šiandien
Laikas iš tylėjimo. Johannesas Bobrowskis – kūryba, biografija, kontekstas
3-oji Baltijos šalių konferencija „Kalbų technologijos“

13.

Jokūbo Robinzono gyvenimas, darbai ir laikmetis

14.

Tvirtovių tyrimas, apsauga ir rekonstrukcija.

15.

13-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Žmogaus ir gamtos
sauga 2007“
Meno migracija: iššūkiai, perspektyvos, aktualijos
Europos viešoji erdvė, pilietinė visuomenė ir pilietinė žiniasklaida
Europos viešoji erdvė, pilietinė visuomenė ir pilietinė žiniasklaida
Paslaptys ir sąmokslai
Politika ir literatūra
Europos atmintis: palaiminimas ar prakeiksmas
Europos sąjungos žinių transliacija
Šiuolaikinės psichologijos tyrimų problemos: tarptautinė patirtis
Europos viešoji erdvė, pilietinė visuomenė ir žiniasklaida
Nuotolinių (internetinių) studijų plėtra pasitelkiant Centrinės / Rytų Europos postkomunistinės antropologijos tyrimus
2-oji tarptautinė konferencija „Profesinio konsultavimo ateitis Europos
mokyklose“
Profesijos mokytojų kvaliﬁkacijos kėlimo sistemų tobulinimas

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Gamtos mokslų fakultetas
Gamtos mokslų fakultetas
Humanitarinių mokslų fakultetas
Humanitarinių mokslų fakultetas
Humanitarinių mokslų fakultetas
Humanitarinių mokslų fakultetas
Informatikos fakultetas,
Humanitarinių mokslų fakultetas
Išeivijos studijų centras, Humanitarinių mokslų fakultetas
Karo istorijos centras, Humanitarinių mokslų fakultetas
Kauno botanikos sodas
Menų institutas
Politikos mokslų institutas
Politikos mokslų institutas
Politikos mokslų institutas
Politikos mokslų institutas
Politikos mokslų institutas
Politikos mokslų institutas
Socialinių mokslų fakultetas
Socialinių mokslų fakultetas
Socialinių mokslų fakultetas
Studijų kokybės centras
Studijų kokybės centras

1 pav. Mokslo programų ir projektų skaičius
2000–2007 m. m.
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3

Socialinio darbo
institutas
Politikos mokslų ir
diplomatijos institutas
Kauno botanikos
sodas
Užsienio kalbų
centras
Studijų kokybės
centras
Iš viso:

3

3

16

1

1

13

1

10

1

7

1

V

Pastaba: K – koordinatorius, P – partneris, V– iš viso.

3

1

P

1

1

K

9

1

1

2

2

3

3

10

1

1

2

2

1

V

P

21

3

5

2

3

1

1

3

1

2

Kiti

15

1

5

1

1

2

5

13

1

1

28

1

1

1

8

1

2

2

2

9

V

1

1

3

1

2

4

P

Struktūrinių fondų
projektai
K

6-oji programa

LEONARDO DA
VINCI
K

Socialinių mokslų

Karo istorijos centras
Menų institutas

Ekonomikos ir
vadybos
Humanitarinių
mokslų
Informatikos fakultetas
Katalikų teologijos

Gamtos mokslų

Fakultetai

Europos sąjungos

Mokslo programos ir tarptautiniai tiriamieji projektai

1

1

3

K

38

3

1

2

10

2

6

11

P

39

3

1

2

11

2

6

3

11

V

Tarptautiniai švietimo
projektai
SOCRATES

Fakultetų dalyvavimas mokslo programose ir tarptautiniuose projektuose 2007 m.

34

1

4

5

5

2

1

1

3

3

9

12

1

8

2

2

Dalyvavimas LR institucijų
remiamose programose
Mokslo progra- Švietimo
mos ir tiriamie- projektai
ji projektai

6 lentelė
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Dalyvavimas ES 6-oje programoje
Projekto pavadinimas
Visuomenė ir gyvenimo stiliai: harmoningos
visuomenės plėtra per subkulturinių grupių
pažinimą – SAL
Geriamojo vandens dezinfekcijos metu susidarančių pašalinių produktų ilgalaikės ekspozicijos
poveikis sveikatai – Hi–WATE

Partneris/koordinatorius

Lėšos (eurais)
VDU
Viso projekto
329 808
1 394 998

K
Humanitarinių mokslų fakultetas,
doc. dr. E. Kiškina
P
Gamtos mokslų fakultetas,
303 000
Prof. habil. dr. R. Gražulevičienė
P
184 000
IST atsparumas ir gyvybingumas – ReSIST
Informatikos fakultetas,
Prof. habil. dr. A. Avižienis
P
171 700
Mokymasis imituoti suvokimo–veiksmų ciklus
vairavimo mokymosi scenarijuje – DRIVSCO
Informatikos fakultetas,
doc. dr. M. Tamošiūnaitė
167 448
Įtraukties ir socialinės darnos strategijos Europo- P
je – INCLUDE-ED
Socialinių mokslų fakultetas,
prof. habil. dr. M. Teresevičienė
P
86 700
Pilietinė visuomenė ir naujos valdymo formos
Europoje: Europinės pilietybės formavimasis –
Socialinių mokslų fakultetas,
CINEFOGO
doc. dr. J. Reingardė
P
75 246
Politiniai sprendimai, įveikiant iš kartos į kartą
perteikiamus socialinę nelygybę skatinančius
Socialinių mokslų fakultetas,
veiksnius – PROFIT
prof. habil. dr. K. Pukelis
P
30 612,4
Informacijos vadyba Lietuvos ir Europos žiniasklaidoje – galimybės viešajai erdvei plėtoti – AIM Politikos mokslų ir diplomatijos
institutas,
doc. dr. A. Balčytienė
P
19 774
Aukšto lygio nano–tyrimų tinklo organizavimas
medžiagų ir energetikos moksluose Lietuvoje –
Gamtos mokslų fakultetas,
NENNET
prof. habil. dr. L. Pranevičius
15 600
Volframo dangų, naudojamų termobranduoliniuo- P
se reaktoriuose, tyrimas – FU-CT-2005-00074
Gamtos mokslų fakultetas,
prof. habil. dr. L. Pranevičius
Iš viso:
1 383 888,4

3 470 000
4 500 000

2 375 000

3 207 238

3 900 000

925 000

800 000

200 000

201 600

20 973 836
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Universiteto koordinuojami ES struktūrinių fondų projektai
Projekto pavadinimas

Pareiškėjas

Internetinė informacijos vertimo priemonė
BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/005/SUT-2003
Socialinių grupių identitetų tyrimų bei studijų plėtra
BPD2004-ESF–2.5.0-03-05/0074
Profesijos pedagogų rengimo tinklo išplėtimas į Lietuvos regionus
ESF/2004/2.4.0-K01-033/SIT-262
Tarpuniversitetinis edukologijos doktorantūros konsorciumo sukūrimas
ESF/2004/2.5.0-K01-012/SUT-182
Magistratūros studijų modulinės programos „Karjeros konsultavimas“ sukūrimas ir įgyvendinimas
ESF/2004/2.5.0-K01-011/SUT-181
Tyrimų erdvės ir tyrimų kompetencijų išplėtimas aukštojo neuniversitetinio
mokslo sektoriuje
ESF/2004/2.5.0-K01-014/SUT-180
Kompetencijų centras: pasirengimas neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procesui, kuriant neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo centrą universitete
ESF/2004/2.4.0-03-357/BPD-30/10-285
Švietimo kokybės vadybininkų rengimas plėtojant kokybės užtikrinimo
sistemą Lietuvoje
ESF/2004/2.5.0-K01-014/SUT-183
Inovatyvūs mokymosi metodai ir naujausios technologijos gamtos mokslų
bakalaurų rengimui
ESF/2004/2.4.0-K01-16/SUT-261
Naujausių gamtos mokslų žinių sklaidos mokytojams tinklas
ESF/2004/2.4.0-K01-157/SUT-260
Formaliam ir neformaliam gamtamoksliniam švietimui skirtos infrastruktūros plėtra ir bazinės įrangos modernizavimas Vytauto Didžiojo universitete ir
Lietuvos miškų institute
BPD2004-ERF-1.5.1-01-04/0021/SUT-181
Kauno tarpuniversitetinių biomolekulinių mokslų magistrinių studijų
integracija
ESF/2004/2.5.0-03-432/BPD-201/6-308
Ekologijos ir aplinkotyros krypties magistrantūros ir doktorantūros modernizavimas išplečiant mokslininkų ir jaunų tyrėjų kompetenciją
ESF/2004/2.5.0-03-367/BPD-143/6-309
Inovatyvus praktinių IT įgūdžių ugdymas tęstinėse studijose
ESF/2004/2.4.0-03-331/BPD-111/8-286
Kūrybinių industrijų skatinimas keliant meno tyrėjų mokslines ir praktines
kompetencijas magistrantūros studijose
ESF/2004/2.5.0-03-400/BPD-171/11-305
Iš viso:

Humanitarinių mokslų fakultetas
Humanitarinių mokslų fakultetas
Socialinių mokslų
fakultetas
Socialinių mokslų
fakultetas
Socialinių mokslų
fakultetas

Lėšos
(tūkst. Lt)
5535,6
714,3
1354,9
786,3
778,63

Socialinių mokslų
fakultetas

709,7

Socialinių mokslų
fakultetas

1479,2

Studijų kokybės
centras

1394,6

Gamtos mokslų fakultetas

732,2

Gamtos mokslų fakultetas
Gamtos mokslų fakultetas

722,8
2338,4

Gamtos mokslų fakultetas

1324,3

Gamtos mokslų fakultetas

770,1

Informatikos fakultetas
Menų fakultetas

603,6
719,6
711,5
19964,23
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Česlovo Milošo slavistikos centro darbuotojų mokslinė veikla
Autorių indėlis
2007 m.

Paskelbti moksliniai straipsniai
*Mokslo monograﬁjos, studijos, fundamentiniai ir originalieji teoriniai mokslo darbai
Mokslo straipsniai periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose mokslo
leidiniuose
Mokslo konferencijų pranešimų medžiaga, mokslo recenzijos periodiniuose
ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, mokslo straipsniai kultūros ir profesiniuose
leidiniuose
*Mokslo šaltinių publikacijos, mokslinio teksto vertimai, taikomieji
mokslo leidiniai, pagrindinių teisės aktų rengimas, mokslo darbų rinkinio
sudarymas, mokslinis redagavimas
Vadovėliai ir mokomosios knygos
Elektroninių paskaitų konspektai
Moksliniai pranešimai konferencijose
Pranešimai tarptautinėse konferencijose
Pranešimai kitose konferencijose
VDU organizuoti mokslinio pobūdžio renginiai
Tarptautinės konferencijos
Pastaba: * autorių indėliai skaičiuojami autoriniais lankais

Tarptautiniuose
leidiniuose ir
leidyklose

Kituose
leidiniuose ir
leidyklose

1,1
2,4

9

0,7
21

12,3

1,6
20
1
4
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Išeivijos studijų centro darbuotojų mokslinė veikla

Paskelbti moksliniai straipsniai
*Mokslo monograﬁjos, studijos, fundamentiniai ir originalieji teoriniai mokslo
darbai
Mokslo straipsniai periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose mokslo leidiniuose
Mokslo konferencijų pranešimų medžiaga, mokslo recenzijos periodiniuose
ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, mokslo straipsniai kultūros ir profesiniuose
leidiniuose
*Mokslo šaltinių publikacijos, mokslinio teksto vertimai, taikomieji mokslo
leidiniai, pagrindinių teisės aktų rengimas, mokslo darbų rinkinio sudarymas,
mokslinis redagavimas
Vadovėliai ir mokomosios knygos
*Mokomosios knygos
Moksliniai pranešimai konferencijose

Autorių indėlis
2007 m.
Tarptautiniuose
Kituose
leidiniuose ir
leidiniuose ir
leidyklose
leidyklose
3,7
3,7

11

1,7

12,4

24,5

88,2

2,7

Pranešimai tarptautinėse konferencijose
Pranešimai kitose konferencijose
VDU organizuoti mokslinio pobūdžio renginiai

11
24

Tarptautinės konferencijos
Kitos konferencijos, seminarai ir kt.

1
4

Pastaba: * autorių indėliai skaičiuojami autoriniais lankais
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Japonistikos centro darbuotojų mokslinė veikla

Paskelbti moksliniai straipsniai
Mokslo straipsniai periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose
mokslo leidiniuose
Moksliniai pranešimai konferencijose
Pranešimai tarptautinėse konferencijose
VDU organizuoti mokslinio pobūdžio renginiai
Tarptautinės konferencijos

Autorių indėlis
2007 m.
Tarptautiniuose
Kituose
leidiniuose ir leidyklose leidiniuose ir leidyklose
1
4
1

Pastaba: * autorių indėliai skaičiuojami autoriniais lankais

12 lentelė

Karo istorijos centro darbuotojų mokslinė veikla

Paskelbti moksliniai straipsniai
Mokslo straipsniai periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose mokslo
leidiniuose
Mokslo konferencijų pranešimų medžiaga, mokslo recenzijos periodiniuose
ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, mokslo straipsniai kultūros ir profesiniuose
leidiniuose
*Mokslo šaltinių publikacijos, mokslinio teksto vertimai, taikomieji mokslo
leidiniai, pagrindinių teisės aktų rengimas,mokslo darbų rinkinio sudarymas,
mokslinis redagavimas
Moksliniai pranešimai konferencijose
Pranešimai tarptautinėse konferencijose
Pranešimai kitose konferencijose
VDU organizuoti mokslinio pobūdžio renginiai
Tarptautinės konferencijos
Kitos konferencijos, seminarai ir kt.
Pastaba: * autorių indėliai skaičiuojami autoriniais lankais

Autorių indėlis
2007 m.
Tarptautiniuose
Kituose
leidiniuose ir leileidiniuose ir
dyklose
leidyklose
1
2
5
1,2

13
5
1
7
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Letonikos centro darbuotojų mokslinė veikla
Autorių indėlis 2007 m.
Paskelbti moksliniai straipsniai
Mokslo straipsniai periodiniuose, tęstiniuose ir
vienkartiniuose mokslo leidiniuose
Vadovėliai ir mokomosios knygos

Tarptautiniuose
leidiniuose ir leidyklose

Kituose leidiniuose ir
leidyklose
1,5

*Mokomosios knygos
Moksliniai pranešimai konferencijose
Pranešimai tarptautinėse konferencijose
Pranešimai kitose konferencijose
VDU organizuoti mokslinio pobūdžio renginiai
Tarptautinės konferencijos
Kitos konferencijos, seminarai ir kt.

1
4

1
1

Pastaba: * autorių indėliai skaičiuojami autoriniais lankais

14 lentelė

Svarbiausi bibliotekos rodikliai 2007 metais
Rodiklis

2007 metai

2006 metai

223782 / 110188
116346
14594

211597 / 105378
101593
14938

Vartotojų skaičius
Lankytojų skaičius
Išduotis / naudojimasis dokumentais vietoje
Vartotojų darbo vietos / iš jų kompiuterinės

10272
293211
608725
468 / 71

8890
358636
728832
472 / 71

Įrašai bibliotekos rengiamuose kataloguose
Informacijos paieška

83128
1080654

67124
1091165

35
28

42
33

Fondai
Bibliotekos fondas (ﬁz. vnt. / pavad.)
Dokumentai atviruose fonduose
Gauta dokumentų per metus

Prenumeruojamos duomenų bazės
Testuojamos duomenų bazės
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Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 2007 metais
Renginys
Konferencija „Universitetų bibliotekos permainų laikotarpyje“
Seminaras „Skaitmeninė kompetencija ir informacijos sklaida
bibliotekose
Seminaras „Duomenų bazės SourceOECD pristatymas
Baltijos šalių bibliotekininkų 8-ajame kongrese CoBaL 8. Preservation of cultural heritage in electronic environment
Seminaras „Lietuvos VDDB ir LVB sujungimas su Lietuvos
mokslo ir studijų informacijos sistema“
Seminaras „Kaupiamų e.dokumentų bibliograﬁnių įrašų tvarkymas bibliotekų e.kataloguose“
Konferencija „Lietuvos kultūros paveldas atsiveria pasauliui:
kitas žingsnis“
Konferencija „Rankraštinis ir spaudos paveldas išsaugojant
Lietuvos ir kitų Baltijos šalių išeivijos tautinį tapatumą
Seminaras „Blackwell ECHO e.knygos“
Seminaras „Bendros skaitmeninės informacijos sistemos
DigiAuskunft kūrimas“
Seminaras „ISI Web of Knowledge duomenų bazės. Naujos
galimybės“
Konferencija „BIBLIONOVA: informacinių gebėjimų ir savarankiško mokymosi įgūdžių metodo kūrimas ir išbandymas
besimokančiame regione“
Seminaras „Architektūriniai sprendimai šiuolaikinėje akademinėje bibliotekoje“
Seminaras „Duomenų bazė Westlaw“
Seminaras „Bibliotekos įvaizdis – vadovo rankose“
Konferencija „Mokyklos biblioteka ir žinių visuomenė“
Tarpasmeniniai santykiai kolektyve: paskaita ir pratybos
VDU prenumeruojamos ir testuojamos duomenų bazės.
EBSCO Publishing: pristatymas ir pratybos
VDU mokslinių publikacijų duomenų bazė bei VDU magistrantūros baigiamųjų darbų ir daktaro disertacijų bei jų
santraukų elektroninių dokumentų informacijos sistema:
pristatymas

Organizatorius
Vilniaus universitetas
M. Romerio universitetas
Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija
Lietuvos, Latvijos, Estijos bibliotekininkų draugijos
projektų grupė „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentai interneto tinkle“
projektų grupė „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentai interneto tinkle“
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Vilniaus universitetas
Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija
Goethe institutas Vilniuje, Vilniaus universiteto biblioteka, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija
Vilniaus universitetas ir Lietuvos švietimo ir mokslo
ministerija
Šiaulių universitetas
Vilniaus universitetas
Lietuvos Respublikos Seimas
Vilniaus universitetas
Kauno miesto švietimo skyrius, VDU „Rasos“ gimnazija
VDU socialinių mokslų fakultetas. Teorinės ir bendrosios psichologijos katedros
VDU biblioteka
VDU biblioteka
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2 pav. Bibliotekos fondo sudėtis pagal tematiką 2007 m.

3 pav. Bibliotekos fondas pagal kalbas 2007 m.
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4 pav. Bibliotekos lankytojai 1998–2007 m.

16 lentelė

Vartotojų paieškų statistika Bibliotekos rengiamuose kompiuteriniuose kataloguose
Katalogai
Bendrasis katalogas
Publikacijų katalogas (duomenų bazė)
Magistrų katalogas
Mėnraščio „Akiračiai“ katalogas
Iš viso:

Paieškos 2006 m.
967769
35289
88107

Paieškos 2007 m.
951156
46206
81509
1783
1080654

1091165

17 lentelė

Blackwell Synergy ir ScienceDirect duomenų bazių naudojimas 2006-2007 m.
Duomenų bazė
Blackwell Synergy
ScienceDirect

Prisijungimai

Paieškos

Visateksčiai straipsniai

Santraukos

2006 m.

2007 m.

2006 m.

2007 m.

2006 m.

2007 m.

2006 m.

2007 m.

1978
2449

3736
3419

4550
4029

10180
5243

3783
2203

7945
6262

1855
1697

2323
2615
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5 pav. Bibliografinių įrašų statistika 1996–2007 m.

6 pav. Egzempliorių įrašai 1996–2007 m.

2.3. Tyrėjai ir mokslas 117

7 pav. EBSCO duomenų bazės naudojimas 2005-2007 m.

8 pav. Leidybos darbų dinamika 2000–2007 m.
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2007 metais išleisti leidiniai
Serialiniai mokslo darbai
Monograﬁjos
Vadovėliai
Mokomosios knygos
Metodinės priemonės
Daktaro disertacijos
Daktaro disertacijų santraukos
Habilitacijai teikiamų darbų apžvalgos
Konferencijų medžiagos
Informaciniai leidiniai
Iš viso:

17
10
3
11
12
32
32
14
4
7
142
19 lentelė

2007 metais išleisti papildomi leidinių tiražai
Iš viso papildomų tiražų
56

Serialinių mokslo
darbų
1

Monograﬁjų
9

Vadovėlių, mok. knygų ir
metodinių priemonių
46
20 lentelė

Leidinių platinimas

Pajamos už parduotus leidinius, Lt

2007 m.
180 490,51

2006 m.
165 043,69

9 pav. 2007 m. išleistų leidinių pasiskirstymas pagal tipus

Pokytis, Lt
+15 446,82

2. 4. UNIVERSITETO FINANSAI

Valstybės biudžeto asignavimai
Valstybės investicijos:
Kitos lėšos
Kitos tikslinės lėšos
Mokestis už studijas
Stojančiųjų mokestis
Tarptautiniai projektai ir grantai
Valst. mokslo ir studijų fondas
Leidyba
Parama
Ūkiskaitiniai darbai
Phare ir ES struktūrinių fondų parama
Ūkinė veikla ir paslaugos
Iš viso:

29049,8

46,2%

674,0
2393,7
11419,7
306,7
4557,6
1234,9
276,5
130,8
3019,0
8627,2
1187,5
62877,4

1,1%
3,8%
18,2%
0,5%
7,2%
2,0%
0,4%
0,2%
4,8%
13,7%
1,9%

1 pav. Universiteto pajamos 2007 m. (tūkst. Lt)

2 pav. Pajamų dinamika 1997–2007 m. (tūkst. Lt)
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Valstybės biudžeto asignavimai 2007 m. (tūkst. Lt)
Asignavimai

Išlaidų pavadinimas

Išlaidos

Skirta

Gauta

1.1. Darbo užmokestis

17582,4

17582,4

17582,4

1.2. Socialinio draudimo įmokos

5713,8

5713,8

5713,8

1.3. Konferencijų organizavimo išlaidos

12,0

12,0

12,0

1.4. Šildymas

64,3

64,3

64,3

1.5. Elektros energija

26,4

26,4

26,4

1.6. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto einamasis remontas

9,3

9,3

9,3

1.7. Darbdavių socialinė parama

41,6

41,6

41,6

5600,0

5600,0

5600,0

29049,8

29049,8

29049,8

1.

Išlaidos

1.8. Stipendijos
Iš viso:

3 pav. Valstybės lėšos 2007 m. (tūkst. Lt)
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Išlaidų pasiskirstymas

Darbo užmokestis:
– iš biudžetinių lėšų
– iš specialiųjų lėšų
– iš tarptautinių projektų ir kitų lėšų
Socialinio draudimo įmokos:
– iš biudžetinių lėšų
– iš specialiųjų lėšų
– iš tarptautinių projektų ir kitų lėšų
Autorinis atlyginimas
– iš biudžetinių lėšų
– iš specialiųjų lėšų
– iš tarptautinių projektų ir kitų lėšų
Darbdavių socialinė parama
– iš biudžetinių lėšų
– iš specialiųjų lėšų
– iš tarptautinių projektų ir kitų lėšų
Stipendijos:
Studijos ir mokslas:
– leidiniai
– tarptautinių projektų ir kitos lėšos
– fakultetų ir padalinių išlaidos
– komandiruotės
– kitos išlaidos iš biudžeto ir specialiųjų lėšų
Ūkis:
– šildymas
– elektra
– ryšių išlaidos
– vandentiekis
– transporto išlaikymas
– apsauga ir kitos ūkio išlaidos
Materialinė bazė:
– ilgalaikis turtas
– trumpalaikis turtas
– prekės remontui ir atsarginės dalys
– ilgalaikio turto remontas
– ilgalaikio turto nuoma
Statyba ir pastatų renovavimas:
– II rūmai (Vileikos g. 8)
– III rūmai (K. Donelaičio g. 52)
– IV rūmai (S. Daukanto g. 27)
– Studentų bendrabutis (Vytauto pr. 71)
Kauno botanikos sodas (6 lentelė)

tūkst. Lt
22684,6
16773,8
4366,0
1544,8
7260,7
5422,8
1366,7
471,2
7387,9
4,1
2655,6
4728,2
49,7
37,5
11,8
0,4
6698,0
9789,5
697,6
4823
574,6
1017,7
2676,6
2419,0
563,0
742,8
238,4
155,2
219,1
500,5
4881,4
3766,2
270,6
45,3
420,9
378,4
703,6
215,6
49,9
257,6
180,5
1752,7
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4 pav. Išlaidų struktūra

5 pav. Specialiųjų lėšų išlaidų struktūra 2007 m. (tūkst.Lt)
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Tikslinės lėšos 2007 m. (tūkst. Lt)
Eil. Nr. Lėšų šaltinis
1.
Sutartys su Švietimo ir mokslo ministerija
1.1. Informacijos apie mokslą ir studijas sklaida
1.2. Tarptautinis bendradarbiavimas mokslo ir studijų srityje
1.3. Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo plėtotė LITNET
1.4. Mokslo leidinių leidyba
1.5. Pedagogų perkvaliﬁkavimas
1.6. Dalyvavimas tarptautinėje švietimo veikloje
1.7. Aukštojo mokslo prieinamumas ir studijų kokybės gerinimas

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pajamos
785,2
26,8
43,7
257,0
72,0
2,9
5,6
150,0

Išlaidos
785,2
26,8
43,7
257,0
72,0
2,9
5,6
150,0

1.8. Žemiausių pareigybių akademinio personalo darbo užmokesčio
didinimas iš privatizavimo fondo lėšų
1.9. Kitos lėšos
Sutartys su Lietuvos valstybiniu mokslo ir studijų fondu
Sutartys su kitomis ministerijomis
3.1. Kultūros ministerija
3.2. Aplinkos ministerija
3.3. Žemės ūkio ministerija
Sutartys su Valstybine lietuvių kalbos komisija
Sutartys su Kauno miesto savivaldybe
Sutartys su aukštosiomis mokyklomis
6.1. Kauno technologijos universitetu
6.2. Vilniaus universitetu
Sutartys su Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros agentūra
Sutartys su Švietimo mainų paramos fondu
Sutartys su kitomis institucijomis
Sutartys su darbo birža

161,0

161,0

66,2
1234,9
110,6
38,6
30,0
42,0
16,0
28,0
113,8
33,0
80,8
60,8
997,3
115,5
45,4

66,2
1234,9
110,6
38,6
30,0
42,0
16,0
28,0
113,8
33,0
80,8
60,8
997,3
136,2
45,4

Fizinių ir juridinių asmenų parama
Kitos tikslinės lėšos
Iš viso:

130,8
213,1
3851,4

145,6
514,5
4188,3
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Specialiosios lėšos 2007 m.
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

PAJAMOS
Mokestis už dienines studijas
Mokestis už neakivaizdines studijas
Mokestis už tęstines studijas
Mokestis už vakarines studijas
Mokestis už kvaliﬁkacijos kėlimo kursus
Stojančiųjų mokestis
Kitos studijų organizavimo paslaugos
Ūkiskaitiniai darbai
Ūkinė veikla ir paslaugos
Patalpų nuoma
Kauno botanikos sodas
Iš viso:

Tūkst. Lt
3095,9
5012,1
2985,9
124,2
201,6
306,7
33,4
3019,0
929,8
244,1
164,7
16117,4

IŠLAIDOS

Tūkst. Lt

Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Autorinis atlyginimas
Socialinė parama
Ilgalaikio turto įsigijimas
5.1. Auditorijų ir kiti baldai
5.2. Kompiuterinė technika ir kompiuterinė įranga
5.3. Kitas ilgalaikis turtas
Pastatų renovavimas ir rekonstravimas
Ilgalaikio turto remontas
Ūkis
8.1. Išlaidos energetikai ir kitos eksploatacinės išlaidos
8.2. Išlaidos ryšiams
8.3. Transporto išlaidos
8.4. Kitos ūkio išlaidos
Kitos išlaidos prekėms ir paslaugoms
9.1. Baldai ir kt. trumpalaikis turtas
9.2. Kompiuterių dalys ir elektroninės įrangos atsarginės dalys
9.3. Medžiagos leidybai ir kopijavimui
9.4. Knygos, žurnalai, laikraščiai
9.5. Komandiruočių išlaidos
9.6. Kvaliﬁkacijos kėlimas
9.7. llgalaikio turto nuoma
9.8. Kitos prekės ir paslaugos
Mokesčiai į biudžetą
Kauno botanikos sodo išlaidos
Iš viso:

4366,0
1366,7
2655,6
11,8
705,2
162,7
350,1
192,4
211,5
420,9
2373,3
1461,0
238,4
219,1
454,8
3843,5
270,6
45,3
108,9
229,5
293,2
15,5
378,4
2502,1
5,6
166,6
16126,7
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Phare ir ES struktūrinių fondų paramos projektai 2007 m. (tūkst. Lt)
Eil. Nr. Projekto pavadinimas
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

„Naujausių gamtos mokslų žinių sklaidos mokytojams
tinklas“, sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K01-157/260
„Inovatyvūs mokymosi metodai ir naujausios technologijos gamtos mokslų bakalaurų rengimui“, sutarties
Nr. ESF/2004/2.4.0-K01-160/SUT-261
„Formaliam ir neformaliam gamtamoksliniam švietimui
skirtos infrastruktūros plėtra ir bazinės įrangos modernizavimas VDU ir LMI“, sutarties
Nr. BPD2004-ERPF-1.5.1-01-04/0024/SUT-341
„Tyrimų erdvės ir tyrėjų kompetencijų išplėtimas aukštojo neuniversitetinio mokslo sektoriuje“, sutarties
Nr. ESF/2004/2.5.0-K01-013/SUT-180
„Magistrantūros studijų modulinės programos „Karjeros konsultavimas“ sukūrimas ir įgyvendinimas“,
sutarties Nr. ESF/2004/2.5.0-K01-011/SUT-181
„Profesijos pedagogų rengimo tinklo išplėtimas į Lietuvos regionus“, sutarties
Nr. ESF/2004/2.4.0-K01-033/SUT-262
„Tarpuniversitetinio edukologijos doktorantūros konsorciumo sukūrimas“, sutarties Nr. ESF/2004/2.5.0-K01012/SUT-182
„Švietimo kokybės vadybininkų rengimas plėtojant
kokybės užtikrinimo sistemą Lietuvoje“, sutarties
Nr. ESF/2004/2.5.0-K01-014/SUT-183
„Internetinė informacijos vertimo priemonė“, sutarties
Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/005/SUT-203
„Studijų praktikos ir pradedančiųjų dirbti mokytojų
globos sistemos tobulinimas, parengiant mentoriaus
kompetencijas turinčius pedagogus globėjus“, sutarties
Nr. ESF/2004/2.4.0-K01-037/SUT-258
„Prevencinių mechanizmų, mažinančių moksleivių
“iškritimą“ iš bendrojo lavinimo švietimo sistemos, sukūrimas ir testavimas“ sutarties
Nr. ESF/2004/2.4.0-K01-070/SUT-297
„Ekologijos ir aplinkotyros krypties magistrantūros ir
doktorantūros modernizavimas išplečiant mokslininkų
ir jaunų tyrėjų kompetenciją“, sutarties
Nr. ESF/2004/2.5.0-03-367/BPD-143/6-309
„Inovatyvus praktinių IT įgūdžių ugdymas tęstinėse
studijose“, sutarties
Nr. ESF/2004/2.4.0-03-331/BPD-111/8-286
„Kūrybinių insdustrijų skatinimas keliant meno tyrėjų
mokslines ir praktines kompetencijas magistrantūros
studijose“, sutarties
Nr. ESF/2004/2.5.0-03-400/BPD-171/11-305

Likutis
2007-01-01
52,6

Gautos
lėšos
235,4

228,9

Likutis
2008-01-01
59,1

53,3

320,7

311,5

62,5

332,0

942,7

1274,7

0,5

300,0

228,1

72,4

1,6

312,6

280,0

34,2

242,7

285,0

397,4

130,3

114,8

318,9

387,4

46,3

199,2

235,2

372,9

61,5

–21,6

2730,2

2759,6

–51,0

–32,8

39,8

16,4

–9,4

–41,1

1,8

42,1

350,4

362,8

29,7

1,9

251,7

251,0

2,6

66,4

224,1

282,5

8,0

Išlaidos

–39,3

2.4. Universiteto finansai 127
5 lentelės tęsinys

15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

„Kompetencijų centras: pasirengimas neformaliai ir
savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procesui, kuriant neformaliai ir savaiminiu
būdu įgytų kompetencijų vertinimo centrą universitete“,
sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-03-357/BPD-30/10-285
„Kauno tarpuniversitetinių biomolekulinių mokslų
magistrinių studijų integracija“, sutarties
Nr. ESF/2004/2.5.0-03-432/BPD-201/6-308
„Socialinių grupių identitetų tyrimų bei studijų plėtra“,
sutarties Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0074

39,8

1040,8

1052,8

27,8

50,6

488,2

495,6

43,2

36,4

61,9

85,1

13,2

„Bazinės įrangos atnaujinimas ir virtualiosios erdvės
eksperimentiniams įgūdžiams lavinti sukūrimas specialistų rengimui prioritetinėse mokslo kryptyse BAZEK“,
sutarties Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-12-05/0013/BPD217/BO-12500-879
„Bendrųjų kompetencijų ugdymo technologijų modernizavimas profesiniame rengime“, sutarties
Nr. ESF/2004/2.4.0-03-359/BPD-39/144
„Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis:socialinių humanitarinių mokslų doktorantūros
studijų programų atnaujinimas ir podiplominių studijų
modelio sukūrimas“, sutarties
Nr. ESF/2004/2.5.0-03-404/BPD-175/Pars-125a-596
„Tarptautinė mokslinė duomenų bazė „Lituanistika“, sutarties Nr. ESF/2004/2.5.0-03-401/BPD-172/005

5,3

75,7

98,8

–17,8

–7,6

55,5

113,3

–65,4

30,7

–30,4

„Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir
pripažinimas universitetinėse studijose“, sutarties
Nr. ESF/2.4.0-03-05/0086
„Mokslininkų kvaliﬁkacijos gerinimas proteomikos
srityje“, sutarties Nr. ESF/2004/2.5.0-03-425
„Fizinių mosklų II ir III studijų pakopų petvarka, jas
pritaikant prioritetinių MTEP sričių vystymui“, sutarties
Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0012
„Gamtos mokslų podoktorantūrinių stažuočių (post
doc’ų) sistemos sukūrimas ir įdiegimas“, sutarties
Nr. ESF/2004/2.5.0-03-384/BDP-158/1
„Proteomikos tyrimų infrastruktūros sukūrimas“, sutarties Nr. BPD2004-ERpF-1.5.0-12-05/0061/BDP-226
„Ekologinio, mokslinio ir kultūrinio turizmo plėtojimas
Kauno Botanikos sode“
Iš viso:

0,3

–1,1

4,1

3,0

–9,9

26,9

25,6

–8,6

–10,4

3,4

20,9

–27,9

157,1

–128,7

55,1

63,4

–8,3

86,4

90,9

–4,5

180,7

180,7

8627,2

9571,1

28,4

1143,4

199,5
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Tarptautinių projektų lėšos 2007 m. (tūkst. Lt)
Projektų pavadinimas
Ekonomikos ir vadybos fakultetas
INFO COPERNICUS
Jean Monnet programa, susitarimo Nr. 2001-1132/054-001
Jean Monnet programa, susitarimo Nr. 2005-2612/001-001
Socrates Erasmus programa, sutarties
Nr. 28760-IC-UK-ERASMUS-EUC-1 (IICEE)
Jean Monnet programa, susitarimo Nr. 2007-1556/001-001
Sutartis su Athabasca universitetu
Gamtos mokslų fakultetas
AstraZeneca projektas
Projektas su Nordic Energy Research
UNIONNALT B–CHARLOTE
ENLINO projektas
TIKCS projektas
Sutartis su Upsalos universitetu
Penktoji bendroji ES programa, sutarties
Nr. EKV2-CT-2002-00147 (CES-ISONET)
Šeštoji bendroji ES programa, sutarties
Nr. INCO-CT-2004-510366 (NENNET)
Šeštoji bendroji programa, sutarties Nr. 036224 (HIWATE)
Šeštoji bendroji ES programa, sutarties Nr. 801500 (FU06)

Likutis
2007-01-01

Gautos
lėšos

Išlaidos

34,5
0,2
1,9
30,7
1,7

65,3

11,4
1,8

88,4
0,2
0,1
30,7
1,7

25,4
3,8
10,5
5,5

49,9
5,8
192,3
–1,7
3,1
15,0
5,4
9,1
7,5
8,2

14,0

1,6

381,1

249,9
17,4

131,2
12,9

187,5

299,1

51,1
–0,5

11,0

–1,0

19,2

110,3
20,0

41,1

168,3

157,8

753,5
34,4
697,3
2,5
19,3

1173,6
8,4
1144,0
2,5
18,7

4,5
7,0
439,9
29,9
409,4

Katalikų teologijos fakultetas

27,6

19,7

7,9

Sutartis Nr. LT15243 (RENOVABIS)

27,6

19,7

7,9

28,2
0,6
29,4

81,6

79,2
0,6
29,4

30,6

–1,8

81,6

49,2

30,6

Informatikos fakultetas
Leonardo da Vinči projektas Nr. 2002-I-02-B-F-PP-120323
(COMESIFA)
Socrates Erasmus programa, sutarties
Nr. 114046-CP-1-2004-1-BG-ERASMUS-TN
Šeštoji bendroji ES programa, sutarties Nr. 016276-2 (DRIVSCO)
Socrates Minerva programa, sutarties
Nr. 225471-CP-1-2005-1-GR-MiNERVA-M, (OPENDANCE)
Šeštoji bendroji ES programa, sutarties Nr. 026764 (RESIST)
Sutartis su Šiaurės inovacijų centru (NIC)
Humanitarinių mokslų fakultetas
INTEREG III B projektas “Baltic Fort Route“
Šeštoji bendroji ES programa, sutarties Nr. 029013 (SAL)
Leonardo da Vinči programa, sutarties Nr. LT/06EX/2/1051
Sutartis su Vokietijos akademinių mainų tarnyba

Menų institutas
Leonardo da Vinči projektas Nr. PT01/NT/09/36/334 (ANIMUS)
Nordplus Neighbour 2006–2007 programa, sutarties Nr. 177069/
V11
Leonardo da Vinči programa, ANIMATOR

106,8
–1,7
3,1
15,0
30,8
13,7

49,9
15,4
412,0

Likutis
2008-01-01

12,9
18,0

15,6

30,3
162,7
–0,5
10,0
151,4
0,8
–6,0
7,0
860,0
3,9
856,1

9,6
326,5

0,6
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Politikos mokslų ir diplomatijos institutas
E-demokracy
Nordplus Neighbour 2004–2005 programa

98,9
0,7
28,0

241,5

Socrates Lingua programa, sutarties Nr. 116589-CP-1-2004-LTLingua-L12004-3545/001/001 (FEEL)
Šeštoji bendroji ES programa (AIM)
Socrates Lingua programa, sutarties Nr. 225820-CP-2005-1-BELINGUA-1
Intensyvių mokymų programa, sutarties Nr. 2006-2216

0,3
–7,5
–0,1

14,6

123,1
0,7
13,4

138,5

68,7

70,1

3,6

32,4

–36,3
–0,1

81,7

–4,2

19,5

2,8

16,7

12,4

12,4

67,5

4,7

62,8

–7,4
–19,1

20,7
14,0

17,0

–3,7
–5,1

11,7

6,7

17,0

1,4

415,2
–0,5

1960,1

1446,5

928,8
–0,5

77,5

Mokymosi visą gyvenimą programa, sutarties
Nr. 2007-3642/001-001
Mokymosi visą gyvenimą programa, sutarties
Nr. LLP-ERA-EILC-EK-2007-LT-0049
Nordplus Neighbour 2007–2008 programa
Socialinio darbo institutas
Leonardo da Vinči programa, sutarties
Nr. 2003-DK/03/B/F/99-145.304 (VOCA EUROPE)
Leonardo da Vinči programa, sutarties Nr. DK-05-B-PP-145508
(VOCA EUROPEII)
Socialinių mokslų fakultetas
Leonardo da Vinči programa, sutarties Nr. LT/01/B/F/PP137.011 (LEO1)
Leonardo da Vinči programa, surartis Nr. r. LT/ 02/B/P/PP137003 (LEO3)
Leonardo da Vinči programa, sutarties Nr. LT/03/B/P/LA171023 (LEO4)
Leonardo da Vinči programa, sutarties Nr. LT/03/B/F/PP-171013
(LEO5)
Leonardo da Vinči programa, sutarties Nr. 2004-2230/001-001
Leo2-51OREF (CVT)
Leonardo da Vinči programa, sutarties Nr. 2004-171019/P8
(DRMT)
Leonardo da Vinči programa, sutarties Nr. A/04/B/F/PP-158.132
(LEO BASIC)
Leonardo da Vinči programa, sutarties Nr. A/04/B/F/PP-158.133
(LEO LE)
Leonardo da Vinči programa, sutarties Nr. LT/04/B/F/PP-171011
(LEO BALTIJA)
Leonardo da Vinči programa, sutarties
Nr. 2004-A/04/B/F/PP-158.114 (LEO DISCO)
Leonardo da Vinči programa, CT-TRANS
Socrates Comenius programa, sutarties
Nr. 94316-CP-1-2001-LT-Comenius-C21
Socrates Grundtvig programa, sutarties
Nr. 90403-CP-1-2001-1-RO
Socratres Grudtvig programa, sutarties Nr. 87400-CP-1-2000-IP7-GRUNTVIG-ADU (INSTAL)
Penktoji bendroji ES programa, sutarties Nr. HPSE–CT-200150011 (HERN)

217,3

62,9

62,9

–1,7

–1,7

–3,8

–1,2

–2,6

30,5

61,7

–31,2

19,9

33,6

–13,7

5,2

8,6

–3,4

2,9

7,4

–4,5

–14,2

14,1

11,4

14,9

8,4

17,9

23,8

7,2

16,6
0,1

0,1

–0,1

0,8

0,8

1,2

1,2

0,8

0,8
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Socrates Grundtvig programa, sutarties Nr. 90167-CP-I-2001-IUK-Grundtvig-G1 (CALAM)
Leonardo da Vinči programa, sutarties
Nr. 2004-FR/04B/P/NT-151311 (EUNEXT)
Leonardo da Vinči programa, sutarties
Nr. 2004-2241/001-001 (CIVICUS)
Socrates Grundtvig programa, sutarties
Nr. 110510-CP-1-2003-1-DK-Grundtvig-G1 (PELLEA)
Socrates Grundtvig programa, sutarties Nr. 114084-CP-1-LTGrundtvig-G1 (ADU EDU)
Socrates programa, BOLDIC
Socrates Grundtvig programa, sutarties
Nr. 101298-CP-1–2002–1-AT-Grundtvig-G1PP (CHAGAL)
Socrates Grundtvig programa, sutarties Nr. LT-2004-003 „Adults
and their learning“
Socrates Minerva programa, sutarties
Nr. 116733-CP-1-2004-UK-MINERVA-M (ESMOS)
Šeštoji bendroji ES programa (PROFIT)
Norvegijos paramos fondo Charity 2005 ﬁnansuojamas projektas
Socrates Grundtvig programa, sutarties Nr. 223855-CP-1-20051-LT-Grundtvig-G12005-2805 (SMF REACTION)
Europos Bendrijos iniciatyvos EQUAL programa, „Atviri ir
saugūs darbe“
Socrates Minerva programa, sutarties
Nr. 223304-CP-1-2005-1-DE-MINERVA-M (ICOLL)
Leonardo da Vinči programa, sutarties
Nr. 2005-199/001-001(LE2X) (SEVAQ)
Socrates Grundtvig program, ACCED
Sutartis su Armėnija
Eurpos komisijos lyčių lygybės programa „Modernūs vyrai išsiplėtusioje Europoje: naujų lyčių lygybės strategijų paieška“
Eurpos komisijos lyčių lygybės programa „Modernūs vyrai išsiplėtusioje Europoje: šeimos draugiškumo politika“
CEDEFOP, sutarčių Nr. 2004-0143/NP/B/MJJ/QQI/-LT/014/04,
2005-0139/RP/B/CMC/KMSnewMS/003/05Lot3
Socrates Grundtvig programa, sutarties
Nr. 114093-CP-1-2004-1-PL-Grundtvig-G1
Socrates Minerva programa, sutarties
Nr. 225398-CP-1-2005-1-NL-MiNERVA–MPP (AITMES)
Socrates Minerva programa, sutarties Nr. 116513-CP-1-2004-1UK-MINERVA-M (Minerva Crimsity)
Socrates Grundtvig programa, sutarties Nr. 05-LT-G2-LP-052
„Adult educators in a United Europe – atundace, diversity, experience“ (Nr. 2004-3032/001-001S02-81AWC)
Šeštoji bendroji programa, sutarties Nr. 513350, CINEFOGO
Leonardo da Vinči programa, sutarties
Nr. 2005-(A/05/B/F/PP-158.223)
Socrates Comenius programa, sutarties
Nr. 225936-CP-1-2005-1-GR-Comienius-C3

–0,1

–0,1

1,1

6,3

11,3

–3,9

–97,9

260,4

149,6

12,9

3,2

7,2

210,0

10,4
183,6

26,4

12,2
0,3

12,2
0,3

–0,5

–0,5

0,1

0,1

16,1
0,8

70,2
0,8

–54,1

118,3

168,5

–50,2

–17,2

88,8

109,6

–38,0

–11,7

27,6

14,1

1,8

3,9

12,9

23,9

–7,1

–6,2
1,6
0,1

14,9

13,3

–4,6
1,6
0,1

–26,1

25,5

12,4

–0,6
12,4

6,5
2,3

6,5
13,5

4,1
–4,1
–1,8

2,5

15,7

0,1

2,9

1,2

–1,6
–1,8

21,4
13,9

18,0

38,5
55,7

–17,1
–23,8

3,2

42,8

23,0

23,0
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Leonardo da Vinči programa, sutarties
Nr. 2005-3872/001-001ELE-ELEBI14 (FECONE)
Leonardo da Vinči progrma, sutarties Nr. LT/06/B/F/PP-171009
Leonardo da Vinči programa, sutarties
Nr. LLP-LdV-TOI-2007-lLT-003
Leonardo da Vinči programa, sutarties
Nr. LLP-LdV-TOI-2007-lLT-004
Šeštoji bendroji programa, sutarties Nr. 028603, INCLUDED
Leonardo da Vinči programa, sutarties
Nr. 2006-FI-06-B-F-NT–160731
Leonardo da Vinči programa, sutarties
Nr. 2006-FI-06-B-F-PP-160703

33,8

33,0

66,7

0,1

441,8
365,6

256,4

185,4
365,6

374,1

14,6

359,5

141,9
15,3

63,8
17,0

78,1
–1,7

15,2

10,8

4,4

Tarptautinių ryšių skyrius

36,5

807,8

426,9

417,4

Socrates Erasmus programa, sutarties Nr. 2006-LT-E2-MOB-013
Mokymosi visą gyvenimą programa, sutarties
Nr. LLP-ERA-MOB-2007-LT-0063
Socrates Erasmus programa, sutarties
Nr. 2004-1791/001-001-S02-22MOBI-E2-01
Socrates Erasmus programa, sutarties
Nr. 27932-IC-3-2003-1-FR-ERASMUS-IPUC-3
Užsienio kalbų centras
Socrates Grundtvig programa, MOLIE projektas
Iš viso:

32,5

280,9
492,7

313,4
87,6

405,1

6,0
–2,0
3,7
3,7
1739,1

6,0
34,2

4557,6

25,9

6,3

4017,2

3,7
3,7
2279,5
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VDU Botanikos sodo pajamos ir išlaidos 2007 m. (tūkst. Lt)
A. Biudžeto asignavimai
Išlaidų pavadinimas
1.1.
1.2.
1.3.
1.4
1.5.
1.6.

Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Šildymas
Elektros energija
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas
Socialinė parama
Iš viso:

Asignavimai
Skirta
Gauta
808,6
808,6
291,0
291,0
64,3
64,3
26,4
26,4
9,3
9,3
4,1
4,1
1203,7
1203,7

Išlaidos
808,6
291,0
64,3
26,4
9,3
4,1
1203,7

B. Specialiosios lėšos
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pajamų ir išlaidų pavadinimas
Augalų realizacija
Nuoma
Kitos pajamos
Iš viso:
Išlaidos
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Socialinė parama
Šildymas
Elektros energija
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Komandiruotės
Prekės
Vandentiekis ir kanalizacija
Kitos paslaugos
Oranžerijos ir katilinės rekonstravimo darbai
Ilgalaikio turto įsigijimas
Ilgalaikio turto remontas
Iš viso:

Pajamos
79,6
23,4
61,7
164,7

Išlaidos

14,7
4,5
0,1
9,5
6,0
6,4
4,9
7,7
19
0,2
24,3
67,2
0,7
1,4
166,6
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C. Pavedimų lėšos
Pajamų ir išlaidų pavadinimas
Pajamos
1. Žemiausių pareigybių akademinio personalo darbo
užmokesčio didinimas iš privatizavimo fondo lėšų
2. Aplinkos ministerija
3. Švietimo ir mokslo ministerija
4. Žemės ūkio ministerija
5. PHARE
6. Darbo birža
7. Parama
8. Kitos tikslinės lėšos
Iš viso:
Išlaidos
1. Darbo užmokestis
2. Socialinio draudimo įmokos
3. Kitos išlaidos ir prekės
4. Oranžerijos ir katilinės rekonstravimo darbai
Iš viso:

Pajamos

Išlaidos

6,4
30,0
66,2
42,0
180,7
45,4
7,0
4,7
382,4
53,2
15,6
132,9
180,7
382,4

8 lentelė

Bakalauro studijų stipendijos 2007 m.
2006 / 2007 m. m. pavasario semestras
FAKULTETAI

MGL

2007 / 2008 m. m. rudens semestras

Iš viso:

MGL

Iš viso:

2,5
–
–
–
–
–

1,8
–
2
–
2
–

1,5
25
11
31
10
9

1,25
178
78
282
93
60

203
91
313
105
69

1,8
–
2
–
2
–

1,5
19
6
28
6
7

1,25
131
60
188
64
37

1,0
65
36
113
83
8

215
104
329
155
52

Menų institutas
Socialinio darbo institutas

–
–

–
–

6
9

47
61

53
70

–
–

4
6

34
42

20
20

58
68

Socialinių mokslų

–

–

34

149

183

–

19

111

58

188

Politikos mokslų ir
diplomatijos institutas
Iš viso:

1

–

26

156

183

–

18

104

55

177

1

4

161

1104

1270

4

113

771

458

1346

Ekonomikos ir vadybos
Gamtos mokslų
Humanitarinių mokslų
Informatikos
Katalikų teologijos
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9 lentelė

Magistro studijų stipendijos 2007 m.

FAKULTETAI
Ekonomikos ir vadybos
Gamtos mokslų
Humanitarinių mokslų
Informatikos
Katalikų teologijos
Menų
Socialinio darbo institutas
Socialinių mokslų
Politikos mokslų ir diplomatijos institutas
Teisės institutas
Iš viso:

2006 / 2007 m. m.
pavasario semestras
1,75
1,50
Viso
MGL
MGL
9
50
59
7
19
26
14
49
63
6
27
33
2
3
5
4
5
9
2
13
15
21
65
86
25
44
69
7
97

26
301

33
398

1,75
MGL
4
3
7
3
1
2
1
9
7

2007 / 2008 m. m.
rudens semestras
1,5
1,25
MGL
MGL
21
30
12
15
22
32
11
19
1
9
2
8
3
5
30
51
26
46

6
43

20
148

34
249

Iš viso:
55
30
61
33
11
12
8
90
79
60
440

10 lentelė

2007 m. atskirų kategorijų universiteto darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Darbuotojai
Akademinio personalo
Kitų darbuotojų
Visų darbuotojų

Pareigybinis atlyginimas (Lt) Su visomis priemokomis (Lt)
2874
4598
1284
1491
1970
2760

11 lentelė

Kreditinis įsiskolinimas 2007 12 31 (tūkst. Lt)
Išlaidų pavadinimas
Socialinio draudimo įmokos
Šildymas
Elektros energija
Ryšių paslaugos
Vandentiekis ir kanalizacija
Kitos prekės ir paslaugos
Iš viso:

Universiteto skola
2007 12 31
700,7
144,7
90,7
21,2
17,3
243,8
1218,4

6 pav. Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 1997–2007 m. (Lt)
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2.5. UNIVERSITETO MATERIALIEJI IŠTEKLIAI

1 lentelė

Universitetui patikėjimo ar nuosavybės teise priklausantys pastatai ir žemės sklypai
Pastato
plotas, m2

Sklypo plotas,
ha

Auditorijų
vietų skaičius

866,25

0,0825

–

Kompiuterių
klasių vietų
skaičius
–

Centriniai rūmai, S. Daukanto g. 28

5737, 65

0,2596

756

45

3.

I Rūmai, Laisvės al. 53

3073,88

0,1124

522

–

4.
5.

II Rūmai, Vileikos g. 8
III Rūmai, K. Donelaičio g. 52

5596,19
7927,26

1,4640
0,4303

530
982

89
80

6.

IV Rūmai, S. Daukanto g. 27. Dokumentacija savivaldybėje

1367,57

0,0754

30

–

7.

Auditorijų pastatas,
Gedimino g. 44

1018,40

–

650

–

8.

Sporto centras, Draugystės g. 19

2973,27

0,7457

–

–

9.

Gamybinis pastatas, V. Kuzmos g. 7a

319,30

0,450

–

–

10.

Sklypas V. Putvinskio g. 23

–

0,3095

–

–

11.

Sklypas A. Gustaičio g. 2/
S. Dariaus ir S. Girėno g. 62

–

1,2523

–

–

28879,77

5,1817

3470

214

Eil.
Nr.

Pavadinimas ir adresas

1.

Rektoratas, K. Donelaičio g. 58

2.

Iš viso:

2 lentelė

Universiteto nuomojami ir panaudos teise naudojami pastatai ir patalpos
Pastato, patalpų plotas,
m2
559

Sklypo
plotas,
ha
–

Auditorijų
vietų skaičius
80

Kompiuterių
klasių vietų
skaičius
–

1808

0,3543

473

10

Išeivijos institutas, S. Daukanto g. 25

706,51

–

–

–

4.

Katalikų teologijos f. biblioteka, Papilio g. 5

463,15

–

–

–

5.

Auditorijos, K. Donelaičio g. 60

1825,71

–

1357

–

6.

Miškų tyrimo stotis, Juodkrantė, Kalno g. 34

176

–

–

–

7.

VšĮ Sugiharos fondas, J. Vaižganto g. 30

164,24

–

50

7

8.

Auditorijų pastatas, Gedimino g. 44

369,75

–

–

–

6072,36

0,3543

1960

17

Eil.
Nr.

Pavadinimas ir adresas

1.

V Rūmai, Vilniaus g. 29

2.

VI Rūmai, Gimnazijos g. 7

3.

Iš viso:
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3 lentelė

Universiteto bendrabučiai

1.

Bendrabutis Nr. 1, Taikos pr. 119

4529,08

0,2338

Gyvenamų
vietų skaičius
329

2.

Bendrabutis Nr. 2, Vytauto pr. 71

4857,07

0,3

316

3.

Bendrabutis, Muitinės g. 7

1010,22

0,1566

18

10396,37

0,6904

663

Eil. Nr. Pavadinimas ir adresas

Iš viso:

Pastato plotas, m2

Sklypo plotas, ha

4 lentelė

VDU Botanikos sodo pastatai ir sklypai
Eil. Nr. Pavadinimas ir adresas
1.
Laboratorinis, Ž. E. Žilibero g. 2

Pastato plotas, m2

Sklypo plotas, ha

389,35

2.

Laboratorinis, Ž. E. Žilibero g. 4

575,27

3.

Gamybinis ūkinis, Ž. E. Žilibero g. 5

2164,97

4.

Įstaiga, Ž. E. Žilibero g. 6

5.
6.

Gamybinis ūkinis, Ž. E. Žilibero g. 7
Oranžerijos su šiltnamiu, Ž. E. Žilibero g. 9

1063,99
1987,92
978,76

7.

Muziejus-paviljonas, Ž. E. Žilibero g. 11

126,57

8.

Džiovykla-laboratorija, Vilties 8

775,81

2,6391

9.

Botaninių tyrimų stotis, Vaišnoriškės km.

621,5

0,4474

10.

Šiltnamiai

2414,95

11.

Administracinis-gamybinis, J. Pabrėžos g. 1a

1305,31

12.

Katilinė, J. Pabrėžos g. 1a

910,10

13.

Garažas, J. Pabrėžos g. 1a

311,43

14.

Dirbtuvės, J. Pabrėžos g. 1a

339,43

15.

Siurblinė, J. Pabrėžos g. 1a

11,03

16.

Mazuto siurblinė, J. Pabrėžos g. 1a

153.78

17.

Arkinis sandėlis, J. Pabrėžos g. 1a

860,33

18.

Sklypas, Ž. E. Žilibero g. 13

2,8580

19.

Sklypas, Vilties g. 6

2,3248

20.

Sklypas, Vilties g. 30

1,2196

Iš viso:

14990,77

48,7704

2,1984

2,4697

62,9274
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5 lentelė

Patalpų nuomos suvestinė 2007 m.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pavadinimas, adresas
Didžioji salė
(S. Daukanto g. 28)
Mažoji salė
(S. Daukanto g. 28)
Klubų salė
(S. Daukanto g. 27)
Didžioji aula
(Gimnazijos g. 7)
Bendrabutis
(Muitinės g. 7)
Č. Milošo gimtinė
(Kėdainių raj. Šeteniai)
Tyrimų stotis Vaišnoriškėse
(Utenos raj.)
Iš viso:

Plotas m2
1446

Sudaryta sutarčių
Nemokamai
Mokamai
21
49

Gautos pajamos
iš viso per metus
85 026,87 Lt

Eksploatacinės
išlaidos Lt/m
66 148,00

237

1

4

677,00 Lt

10 430,00

242

–

7

1 120,00 Lt

8 360,00

163

1

3

8 141,00 Lt

7 040,00

1010,22

–

32

3 802,87 Lt

26 128,00

289,83

2

4

765,00 Lt

3 400,00

139,57

1

7

1 044,00 Lt

1 610,00

3 527,62

26

106

100 576,74 Lt

123 116,00

1 pav. Auditorijų ir kompiuterių klasių vietų skaičius 2001–2007 metais
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6 lentelė

VDU transporto priemonės, 2007-12-31
Eil. Nr.

Automobilio markė

Automobilio tipas

Valstybinis numeris

Pastabos

1.

Ford Transit

16 vietų autobusas

ADC 546

Veiklos nuoma

2.

Ford Mondeo

Lengvasis automobilis

AHO 391

2004 m. laida

3.

Ford Scorpio

Lengvasis automobilis

LKN 234

1998 m. laida

4.

Audi 100

Lengvasis automobilis

DKN 904

1990 m. laida

5.

Ford Scorpio

Lengvasis automobilis

RKR 797

1998 m. laida

6.

VW Transporter

Krovininis automobilis

PKJ 858

2001 m. laida

7.

VW Caravelle

8 vietų mikroautobusas

CRT 094

2006 m. laida, veiklos nuoma

2 pav. Užsakymų skaičiaus dinamika 2007 m.
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3 pav. Transporto paslaugų užsakovai pagal ridos apimtis

4 pav. VDU automobilių rida ir sunaudotas kuras
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5 pav. Transporto skyriaus 2007 m. išlaidų pasiskirstymas

7 lentelė

Finansinės paramos, skirtos studentams, rodikliai
Studentų, kuriems buvo
skirta parama, skaičius
Vienkartinės socialinės išmokos
Socialinės stipendijos
Skatinamosios išmokos
Finansinė parama spec. poreikiams iš NRD
Dalinis studijų mokesčio apmokėjimas neįgaliems studentams
iš NRD

Parama, Lt.

158
431
304
46
32

42640
336180
35080

8 lentelė

Mokesčių lengvatų, skirtų studentams, rodikliai
Nuolaida ir ją gavusių studentų skaičius
Mokesčio už studijas lengvata
Bendrabučio nuomos mokesčio lengvata

100%
19

75%
3

50%
15

25%
5

56

46

40

33
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6 pav. VDU studentų, 2007 m. studijavusių pagal Erasmus programą, pasiskirstymas pagal šalis

7 pav. VDU dėstytojų, 2007 m. dėsčiusių pagal Erasmus programą, pasiskirstymas pagal šalis
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8 pav. Erasmus sutarčių skaičiaus pasiskirstymas fakultetuose, 2006 / 2007 m. m.

9 pav. Erasmus programoje dalyvaujančių studentų dalis fakultetuose, %
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10 pav. Erasmus programoje dalyvaujančių dėstytojų dalis fakultetuose, %

11 pav. Planuotas ir įgyvendintas Erasmus studentų skaičius fakultetuose 2006 / 2007 m. m.
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12 pav. Planuotas ir įgyvendintas Erasmus dėstymo mainų skaičius fakultetuose 2006 / 2007 m.

13 pav. Užsienio studentų, 2007 m. studijavusių VDU, pasiskirstymas pagal šalis
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14 pav. Užsienio studentų, 2007 m. studijavusių VDU, pasiskirstymas fakultetuose

9 lentelė

Bevielio ryšio zonų išdėstymas, 2007-12-31
Ei. Nr. Adresas
1.
Vileikos g. 8

Zonų kiekis
10

2007 m. įrengta
4

2.

K. Donelaičio g. 52

6

2

3.

K. Donelaičio g. 58

2

0

4.

K. Donelaičio g. 60

3

1

5.

S. Daukanto g. 28

6

4

6.

Laisvės al. 53

4

2

7.

Muitinės g. 7

1

0

8.

Gedimino g. 44

3

0

9.

Vytauto pr. 71

2

1

10.

Taikos pr. 119

2

2

Iš viso:

39

16
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15 pav. VDU globalaus tinklo schema
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16 pav. Kompiuterių skaičiaus augimo dinamika

17 pav. Kompiuterių skaičius pagal pagaminimo metus
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18 pav. Kompiuterių skaičius pagal tipą

19 pav. Multimedia projektorių skaičiaus augimo dinamika
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10 lentelė

Kompiuterių klasių vietų skaičius, 2007-12-31
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pastatas
CENTRINIAI RŪMAI (S. Daukanto g. 28)
II RŪMAI (Vileikos g. 8)
III RŪMAI (K. Donelaičio g. 52)
IV RŪMAI (Gimnazijos g. 7)
Japonistikos centras (Vaižganto g. 30)
Menų institutas (Laisvės al. 53)
Iš viso:

Vietų skaičius
35
106
80
10
8
5
244

