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Liberaliųjų studijų tradicija nuo 1922 m.
1922 m. įkurtas Lietuvos universitetas Kaune išsiskyrė liberalumu, aktyviu bendruomenės dalyvavimu universiteto gyvenime ir valdyme. Jo gyvavimas sutapo
su modernizmo sklaida Lietuvoje.
1989 m. atkurtas universitetas akcentavo kolegišku bendradarbiavimu pagrįstus studentų ir dėstytojų santykius, atvirumą pasauliui, liberalios minties sklaidą,
modernų požiūrį į studijas.
Modernumas, liberalumas, bendruomeniškumas, partnerystė – svarbiausi ir
šiuolaikinio Vytauto Didžiojo universiteto bruožai. Didžiausios universiteto vertybės yra akademinė laisvė, savivalda, liberalioji studijų sistema, universitetinė
kultūra, platus humanitarinis ir socialinis bei kalbinis studentų parengimas, studijų, mokslo ir administravimo subalansuotumas.
Universitete vykdomos plačios bendrauniversitetinės studijos, tenkinančios visapusiško asmenybės ugdymo, pilietinės visuomenės kūrimo ir demokratinės
valstybės reikmes. Liberali studijų sistema leidžia studentams patiems susidaryti
savo studijų planus, nuspręsti, kada ir kokius dalykus studijuoti. Studentams taip
pat suteikiama galimybė įgyti gretutinę specialybę, ir kartu su pagrindinės specialybės diplomu, gauti gretutinės pažymėjimą.
Universitete veikia šeši fakultetai (Humanitarinių mokslų, Ekonomikos ir vadybos, Informatikos, Gamtos mokslų, Socialinių mokslų, Katalikų teologijos) ir keturi institutai (Menų, Teisės, Socialinio darbo ir Politikos mokslų ir diplomatijos).
Vykdoma 70 studijų programų. Studijuoja 9000 studentų, dirba daugiau nei 500
dėstytojų ir mokslinių bendradarbių.
Universitete didelis dėmesys skiriamas tarptautiniams ryšiams. Universitetas yra
pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su daugiau nei 80 universitetų Vakarų Europoje, JAV, Japonijoje ir kt. Priklauso keturioms tarptautinėms asociacijoms. Yra
visateisis Europos universitetų asociacijos narys.
Universitete dėstoma šešiolika užsienio kalbų. Tarp jų – japonų, hindi, turkų, arabų, senoji graikų, norvegų ir kt. Per šias paskaitas studentai ne tik įgyja gerus
kalbos įgūdžius, bet ir sužino apie šalies kultūrą, papročius bei tradicijas.
Universitete veikia Japonistikos centras, kuris aktyviai dalyvauja mokymo procese ir supažindina humanitarinių bei socialinių mokslų studentus su japonų
kultūra, religija, sociologija, ekonomika, literatūra.
Universitete paskaitos ir seminarai vyksta šiuolaikiškai įrengtose auditorijose,
laboratorijose, užsienio kalbų mokymosi centruose. Devyniose skaityklose yra
daugiau nei 500 darbo vietų, kurių 70 kompiuterizuotos, aprūpintos naujausia
technika ir prijungtos prie interneto. Visuose universiteto pastatuose veikia bevielis interneto ryšys.
Universitetas aktyviai dalyvauja Lietuvos aukštojo mokslo reformavime ir inicijuoja naują universiteto valdymo projektą. Pagrindinis reformos tikslas – pasiekti
kokybės visose universiteto veiklose – valdyme, studijose, moksle ir kitose.



The tradition of liberal studies since 1922.
The University of Lithuania, which was established in 1922 in Kaunas, was distinguished by its liberalism and active participation of the community in university life and
administration. Its existence coincided with the spread of modernism in Lithuania.
The university, which re-opened in 1989, emphasised the relationship between students and teachers based on collegiate cooperation, openness to the world, dissemination of liberal thought, and a modern attitude towards studies.
Modernity, liberalism, sociality and partnership are the most important features of the
present Vytautas Magnus University. The key values of the university are academic freedom, autonomy, a liberal system of studies, university culture, thorough liberal-social
and linguistic preparation of students, and a good balance of studies, research and
administration.
The university conducts broad general university studies that satisfy the needs of the
universal development of a personality, creation of civil society, and a democratic state.
A liberal study system allows the students to make their study plans personally and
decide when and what subjects to study. The students are also provided with the opportunity to acquire a secondary speciality and receive a certificate for this minor field
of study together with their main diploma.
There are six faculties at the university (Humanities, Economics and Management,
Informatics, Natural Sciences, Social Sciences, Catholic Theology) and four institutes
(School of Arts, School of Law, School of Social Work, School of Political Science and
Diplomacy). Seventy study programmes are implemented. The number of students
reaches 9000, and the number of teachers and researchers exceeds 500.
The university pays great attention to international relations. The University has cooperation agreements with more than 80 universities in West Europe, USA, Japan, etc.
The University holds membership of four international associations. It is individual full
member of the European University Association.
The university teaches sixteen foreign languages, among which are Japanese, Hindi,
Turkish, Arab, Ancient Greek, Norwegian, etc. In these lectures, students not only acquire good language competences, but also learn about the culture, customs, and traditions of the countries.
There is also the Centre for Japanese Studies at the university, which takes active role
in the teaching process, and acquaints students of humanities and social sciences with
the Japanese culture, religion, sociology, economics, and literature.
Lectures and seminars are conducted in modernly equipped lecture halls, laboratories,
and centres of foreign languages. Nine reading rooms contain more than 500 places,
70 of them have computers and are equipped with the up-to-date equipment, and
have Internet access. There is wireless Internet access in all buildings of the university.
The university actively participates in the reform of Lithuanian higher education, and
initiates a new project of university administration. The key aim of the reform is to achieve quality in all activities of the university – administration, studies, research, etc.



Europinės intelektualios minties sklaida.

VDU MISIJA
VDU – tai bendruomeniška mokslo ir studijų institucija, tęsianti 1922 m. Kaune
įkurto Lietuvos universiteto misiją, žmogui sudaranti liberalias ugdymosi sąlygas,
plėtojanti partnerystę, aktyviai dalyvaujanti Kauno gyvenime ir kurianti Lietuvos
ateitį bei prisidedanti prie Pasaulio kultūros ir mokslo raidos.
• Mes esame dinamiška akademinė BENDRUOMENĖ:
- kurioje studentus, absolventus ir darbuotojus vienija Universiteto idėja;
- kuri puoselėja istoriškai susiformavusias tradicijas ir vertybes;
- kuri įgyvendina Universiteto atkūrėjų siekius;
- kurioje puoselėjamas atvirumas, dialogas ir tolerancija;
- kuri vadovaujasi liberalumo ir demokratijos principais;
- kurioje kūryba, pažanga, tautinės kultūros tęstinumas ir plėtra yra kertinė
mūsų pozicija;
- kurioje kiekvienas yra gerbiamas, išklausomas ir vertinamas;
- kurios nevaržo jokie politiniai, ideologiniai ir ekonominiai interesai.
• Mes sudarome sąlygas ŽMOGUI:
- ugdytis bendražmogiškas, krikščioniškas ir tautines vertybes;
- tapti imlia asmenybe ir aktyviu visuomenės nariu;
- įgyti aukštąjį išsilavinimą, mokslinę ir profesinę kvalifikaciją;
- mokytis ir tobulėti visą gyvenimą;
- tapti aktyviu ir visaverčiu tarptautinės mokslo ir studijų erdvės dalyviu.



Dissemination of the European intellectual thought.

VMU MISSION
VMU is a community-based research and study
institution, which continues the mission of the University of Lithuania established in Kaunas in 1922,
creates liberal learning conditions for an individual,
develops partnership, takes active participation in
the life of Kaunas, creates the future of Lithuania,
and contributes to the global cultural and academic development.
• We are a dynamic academic COMMUNITY:
- where students, graduates and the staff are united by the
idea of the university;
- which cherishes historically developed traditions and values;
- which realises the aspirations of re-establishers of the
university;
- where openness, dialogue, and tolerance are fostered;
- which follows the principles of liberality and democracy;
- where creation, progress, continuity and development of
the national culture are the fundamental position;
- where everybody is respected, heard, and valued;
- which is not constrained by any political, ideological and
economic interests.
• We create the conditions for an INDIVIDUAL:
- to develop universal human, Christian and national values;
- to become an open personality and an active member of
society;
- to acquire higher education, and obtain academic and
professional qualification;
- to engage in lifelong learning and improvement;
- to become an active and full-fledged participant in international research and studies.



• Mes plėtojame mokslo ir studijų dalyvių PARTNERYSTĘ:
- inicijuodami tarpinstitucinių Lietuvos mokslo ir studijų darinių, bendrų
studijų programų kūrimą;
- skatindami studentų ir dėstytojų mobilumą;
- dalyvaudami nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo, studijų bei
socialiniuose projektuose.
• Mes esame aktyvūs KAUNO gyvenime:
- dalyvaudami miesto kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime;
- puoselėdami miesto humanitarinę kultūrą;
- kurdami akademinį miestą;
- bendradarbiaudami su miesto ir regiono socialiniais partneriais.

Mokslo ir studijų vienovė.
• Mes esame aktyvūs LIETUVOS valstybės ateities kūrėjai:
- siekiantys ugdyti kūrybingą, socialiai aktyvų ir dorą Lietuvos pilietį;
- vykdantys novatoriškus mokslinius tyrimus ir kuriantys žinių visuomenę;
- dalyvaujantys šalies kultūros, mokslo ir studijų sambūriuose, judėjimuose
bei pilietinėse akcijose;
- gerbiantys žmogaus teises bei pripažįstantys iš jų kylančias pareigas bei
atsakomybę;
- savo pavyzdžiu įtvirtinantys teisinės ir demokratinės valstybės principus;
- prisiimantys atsakomybę dėl ateities kartų.
• Mes nešame savo indėlį į PASAULIO kultūros ir mokslo raidą:
- dalyvaudami Europos ateities projekto kūrime;
- plėtodami ir skleisdami Lietuvos kultūros savitumą;
- puoselėdami tautinį identitetą ir palaikydami tarpkultūrinį dialogą;
- priimdami, kurdami ir skleisdami mokslo žinias.


• We develop PARTNERSHIP of research and study participants:
- through initiation of the establishment of inter-institutional Lithuanian research and study clusters, and the creation of common study programmes;
- through promotion of the mobility of students and teachers;
- through participation in national and international research,
study and social projects.
• We are active participants in the life of KAUNAS:
- through participation in the cultural and public life of the city;
- through fostering humanitarian culture of the city;
- through creation of an academic city;
- through cooperation with social partners at the local and regional level.

Unity of research and studies.
• We are active creators of the future of the State of LITHUANIA:
- who seek to raise a creative, socially active and honest Lithuanian citizen;
- who carry out innovative research, and create knowledge society;
- who participate in the country’s cultural, research and study assemblies, movements,
and civil campaigns;
- who respect human rights, and recognise duties and responsibility arising thereof;
- who, by our own example, establish the principles of the rule of law and democracy;
- who assume responsibility for future generations.
• We make our contribution to the cultural and scientific development of the WORLD:
- through participation in the drafting of the project of Europe’s future;
- through development and dissemination of peculiarity of the Lithuanian culture;
- through fostering the national identity and maintaining inter-cultural dialogue;
- through acceptance, creation, and dissemination of academic knowledge.



Atviras naujovėms, reformoms ir aplinkos iššūkiams.

VDU VIZIJA
2020 m. vizija

Mes – atviras ir lyderiaujantis, modernus ir puoselėjantis tautinį
savitumą Lietuvos Universitetas, aktyviai dalyvaujantis Pasaulio
universitetų gyvenime.
Mūsų dėmesio centre:
- žmogus, jo asmeninis orumas, jo nuopelnų ir savasties pripažinimas;
- atvirumas ir tolerancija įvairioms kultūroms ir pasaulėžiūroms;
- lyderystė humanitarinių, socialinių, fizinių ir biomedicinos tyrimų ir studijų srityse;
- tarptautinių tinklų, tarpkultūrinių dialogų vystymas;
- tarptautinės studijos lietuvių kalba;
- relevantiškumas Pasaulio universitetų iššūkiams;
- tyrimų naujumas ir švietimo veiklos modernumas.



Open to innovations, reforms, and challenges.

VMU VISION

Vision for 2020

We are an active, leading, and modern Lithuanian university
which fosters national identity and actively participates in the
life of the world universities.
We focus on:
- an individual, his personal dignity, and recognition of his merits and self;
- openness and tolerance to different cultures and world
outlooks;
- leadership in the fields of humanitarian, social, physical, biomedical research and studies;
- development of international networks, and inter-cultural
dialogues;
- international studies in Lithuanian as the instruction language;
- relevance to the challenges of the world universities;
- innovativeness of research, and modernity of educational
activities.



2015 m. vizija

Mes – imlus Pasaulio universitetinio judėjimo iššūkiams, patikimas lygiavertis socialinis partneris, kuriantis Lietuvos Universitetas.
Mes prisiimame atsakomybę už:
- integravimąsi į Pasaulio universitetų sistemą ir procesus;
- patikimą partnerystę mokslo, švietimo, kultūros, verslo ir viešojo gyvenimo srityse;
- naujų ir modernių partnerystės formų paiešką ir taikymą;
- tyrėjų, dėstytojų ir studentų mobilumo skatinimą;
- besimokančio, kūrybingo ir besivystančio Universiteto koncepcijos
įgyvendinimą;
- Universiteto kūrybinės veiklos rezultatų naudingumą valstybei ir
visuomenei.

10

Vision for 2015

We are a Lithuanian university, which is open to the challenges of the world
university movement, we are a reliable equal social partner, a creating Lithuanian university.
We assume responsibility for:
- integration into the system and processes of the world universities;
- reliable partnership in the fields of research, education, culture, business
and public life;
- being in search of new and modern partnership forms, and application
thereof;
- promotion of mobility of researchers, teachers and students;
- implementation of the concept of a university which is learning, creating,
and developing;
- usefulness of the results of the creative activities of the university both to
the state and society.
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Kiekvienas bendruomenės narys išklausomas
ir gerbiamas, nepriklausomai nuo tautybės,
rasės, lyties, politinių ar religinių įsitikinimų.

2010 m. vizija

Mes – bendruomeniškas, autonomiškas, liberalių studijų ir
dinamiškas Universitetas Kaune.
Mes įsipareigojame:
- būti aktyvi bendruomenė, siūlyti idėjas ir inicijuoti naujus
projektus;
- stengtis, kad atsakomybė, tolerancija ir etika taptų Universiteto gyvenimo normomis;
- saugoti ir plėtoti Universiteto autonomiją;
- siekti Universiteto ir jo struktūrinių padalinių valdymo bei
savivaldos darnos ir skaidrumo;
- pripažinti studijų dalyvių poreikių ir galimybių svarbą;
- puoselėti bendražmogiškųjų ir specialybinių tikslų studijų
turinyje svarbą ir darną;
- būti atviri pokyčiams ir juos inicijuoti;
- siekti tarptautinio studijų kokybės įvertinimo ir pripažinimo;
- plėtoti dalyvavimą nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo
programose.
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Vision for 2010

We are a community-based, autonomous, liberal and dynamic university in Kaunas.
We commit:
- to be an active community, to propose ideas and initiate
new projects;
- to exert every effort to make responsibility, tolerance and
ethics the norms of the university life;
- to safeguard and develop autonomy of the university;
- to seek harmony and transparency of administration and
autonomy of the university and its structural units;
- to recognise the importance of the needs and possibilities of study participants;
- to foster the importance and harmony of universal and
specialized goals in the study curriculum;
- to be open to changes and initiate them;
- to seek international assessment and recognition of the
quality of studies;
- to develop participation in the national and international
research programmes.

Every member of the community is heard and
respected regardless of nationality, race, gender,
political or religious beliefs.
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Lygiavertis Europos universitetų šeimos narys.

VDU PLĖTROS TIKSLINĖS SRITYS
IKI 2012 M.

1. Akademinės bendruomenės vystymas.
2. Studijų tobulinimas.

3. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės ir projektinės veiklos plėtojimas.
4. Infrastruktūros modernizavimas ir plėtra.
5. Viešųjų ryšių kokybės gerinimas.
6. Valdymo tobulinimas ir savivaldos plėtra.
14

Equal member of the family of European universities.

TARGET AREAS
OF VMU DEVELOPMENT
BY 2012
1. Development of an academic community.
2. Improvement of studies.

3. Development of scientific research, experimental and project activities.
4. Modernisation and development of infrastructure.
5. Improvement of the quality of public relations.
6. Improvement of administration and autonomy.
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STRATEGINIAI PASIRINKIMAI
Šiuolaikiškos studijos moderniame universitete.

1. AKADEMINĖS BENDRUOMENĖS VYSTYME
Bendruomenės raiškos didėjimas ir jos branda
Pagrindiniai strateginiai pokyčiai bendruomenės vystyme – nuolatinis dialogas ir santykių branda tarp universiteto bendruomenės narių.
2. STUDIJŲ TOBULINIME
Studijų kokybės gerinimas
Pagrindiniai strateginiai pokyčiai studijų srityje – kokybiško, kompetencijomis grindžiamo studijų turinio
plėtra, mokslo ir studijų vienovė, mokymosi visą gyvenimą skatinimas.
3. MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS IR PROJEKTINĖS VEIKLOS PLĖTOJIME
Universiteto prioritetinių mokslo, eksperimentinės ir
socialinės plėtros krypčių išryškinimas ir intensyvus
vystymas
Pagrindiniai strateginiai pokyčiai mokslo srityje – mokslinių grupių (klasterių) suformavimas ir mokslinių darbų finansavimo sistemos įdiegimas.
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Modern studies in a modern university.

STRATEGIC CHOICES
1. IN THE DEVELOPMENT OF AN ACADEMIC COMMUNITY
Increasing expression of the community, and its
maturity
The main strategic changes concerning the development of the community are a permanent dialogue
and maturity of relations between members of the
university community.
2. IN THE IMPROVEMENT OF STUDIES
Improvement of the quality of studies
The main strategic changes concerning studies are
development of a high quality and competence-based study curriculum, unity of research and studies,
and promotion of lifelong learning.
3. IN THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH, EXPERIMENTAL AND PROJECT ACTIVITIES
Highlighting and intensive development of the priority directions of research, experimental and social development of the university
The main strategic changes concerning research are
formation of research groups (clusters) and introduction of the system for financing research works.
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4. INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIME IR PLĖTROJE
Infrastruktūros plėtotės atitikimas kitų Universiteto veiklų vystymui
Pagrindiniai strateginiai pokyčiai infrastruktūros srityje
– efektyvios infrastruktūros, užtikrinančios intensyvią
studijų, mokslo, eksperimentinę ir socialinę plėtrą, sukūrimas ir tobulinimas.
5. UNIVERSITETO VIEŠUOSIUOSE RYŠIUOSE
Universiteto viešųjų ryšių kokybės tobulinimas ir stipraus teigiamo VDU įvaizdžio kūrimas
Pagrindiniai strateginiai pokyčiai viešuosiuose ryšiuose
– kokybiški ryšiai su VDU bendruomene ir kitomis tikslinėmis Universiteto grupėmis, naujo VDU bendruomenės požiūrio į viešosios informacijos sklaidą Universiteto viduje ir išorėje kūrimas.
6. VALDYMO TOBULINIME IR SAVIVALDOS PLĖTROJE
Valdymo ir savivaldos derinimas bei tobulinimas
Pagrindiniai strateginiai pokyčiai valdyme – strateginis
planavimas ir valdymas, pereinant nuo vadovavimo
prie valdymo ir vystymosi.
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4. IN THE MODERNISATION AND DEVELOPMENT OF
INFRASTRUCTURE
Conformity of the development of infrastructure to
the development of other university activities
The main strategic changes concerning infrastructure are creation and improvement of an effective
infrastructure that ensures intensive development
of studies, research, and experimental and social
development.
5. IN THE PUBLIC RELATIONS OF THE UNIVERSITY
Improvement of the quality of public relations of the
university, and creation of a strong positive VMU image
The main strategic changes concerning public relations are high quality relations with VMU community
and other target groups of the university, and the formation of a new attitude of VMU community towards
dissemination of public information inside and outside the university.
6. IN THE IMPROVEMENT OF ADMINISTRATION AND
DEVELOPMENT OF AUTONOMY
Coordination and improvement of administration and
autonomy
The main strategic changes concerning administration are strategic planning and administration, passing
from direction to administration and development.
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STRATEGINIAI TIKSLAI PAGAL JŲ
SRITIS IR GRUPES IKI 2012 M.
Efektyvi infrastruktūra užtikrina intensyvią studijų, mokslo, eksperimentinę plėtrą.

1. AKADEMINĖS BENDRUOMENĖS VYSTYMAS
1.1. Besivystančio Universiteto koncepcijos parengimas ir
jos įgyvendinimas:
1.1.1. Sukurti ir pradėti įgyvendinti Universiteto vystymosi programą.
1.1.2. Kurti sąlygas imliai naujovėms ir kultūrai akademinei bendruomenei formuotis.
1.1.3. Puoselėti ir plėtoti bendruomeninį gyvenimo
būdą.
1.1.4. Stiprinti ryšius su išeivija, sudarant galimybes realizuoti universitete jos atstovų akademinį ir kūrybinį potencialą.
2. STUDIJŲ TOBULINIMAS
2.1. Studijų liberalizavimas:
2.1.1. Optimizuoti studijų turinio struktūrą derinant bendrąjį universitetinį ir specialybinį
studijų turinį bei atsižvelgiant į universiteto
viziją ir rengimo kokybės sampratą.
2.1.2. Parengti ir įdiegti studijų turinio humanitarizavimo programą apimant dėstomus dalykus bei su studijomis susijusią socialinę,
kultūrinę bei pedagoginę aplinką.
2.1.3. Išplėsti studijų dalykų pasirinkimo galimybes B, C, ir D dalykų grupėse.
2.1.4. Sukurti palankias didaktines ir finansines sąlygas nenuosekliųjų studijų programų ir dalykų rinkimuisi (pvz., gretutinių studijų, dalykų
studijoms kituose universitetuose ir pan.).
2.1.5. Sukurti optimalią užsienio kalbų mokymosi
sistemą derinant studentų norus ir galimybes, profesinės veiklos ir tarptautinio bendravimo reikalavimus.
2.1.6. Sudaryti palankias studijų individualizavimo
sąlygas derinant studentų norus ir galimybes bei studijų kokybės reikalavimus.
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Effective infrastructure ensures intensive development of studies, research, and experiments.

STRATEGIC AIMS BY AREAS
AND GROUPS BY 2010
1. DEVELOPMENT OF AN ACADEMIC COMMUNITY
1.1. Framing and implementation of the concept of a developing
university:
1.1.1. To draft and start implementing a development programme of the university.
1.1.2. To create the conditions for the formation of an academic
community which is open to innovations and culture.
1.1.3. To foster and develop a community-based lifestyle.
1.1.4. To strengthen relations with emigrants, and create the
opportunities for realising their representatives’ academic and creative potential in the university.
2. IMPROVEMENT OF STUDIES
2.1. Liberalisation of studies:
2.1.1. To optimise the structure of the curriculum by harmonising common university and specialized study programmes, and taking into consideration the vision of the university and the concept of the training quality.
2.1.2. To draft and incorporate a programme of humanitarization of the curriculum, including the instructed
subjects and related social, cultural, and pedagogical
environment.
2.1.3. To extend the choice of subjects in B, C, and D subject
groups.
2.1.4. To create favourable didactic and financial conditions
for choosing non-consecutive study programmes and
subjects (e.g. secondary studies, subjects for studying in
other universities, etc.).
2.1.5. To develop an optimal system of learning foreign languages by reconciling students’ wishes and possibilities,
and the requirements for professional activity and international communication.
2.1.6. To create favourable conditions for individualising studies by reconciling students’ wishes and possibilities,
and the study quality requirements.
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2.2. Studijuojančiųjų skaičiaus optimizavimas:
2.2.1. Atsižvelgiant į demografines tendencijas dieninėse studijose išlaikyti 2006 m. lygį atitinkantį studentų skaičių.
2.2.2. Neakivaizdinėse pirmosios studijų pakopos studijose išlaikyti 2006 m. lygį atitinkantį studentų skaičių.
2.2.3. Tęstinėse nuosekliosiose studijose padidinti studentų
skaičių 20 proc.
2.2.4. Tęstinėse nenuosekliosiose studijose padidinti studijuojančiųjų skaičių 100 proc.
2.2.5. Gretutines studijų programas baigiančiųjų skaičių padidinti iki 250 per metus.
2.2.6. Pasiekti, kad universiteto nuosekliosiose studijose studijuotų ne mažiau kaip 3 proc. užsienio piliečių.
2.2.7. Kasmet priimti ne mažiau kaip 100 kolegijų absolventų
į suderintas pirmosios ir antrosios pakopos studijų programas.
2.3. Studijų turinio modernizavimas:
2.3.1. Optimizuoti esamų studijų programų struktūrą atsižvelgiant į naujus visuomeninius ir profesinius iššūkius.
2.3.2. Modernizuoti studijų programas akcentuojant siekiamų
studijų rezultatų (siekiamų kompetencijų) atitikimą šalies,
visuomenės ir veiklos sistemos poreikiams.
2.3.3. Rengti naujas tarpkryptines ir tarpsritines studijų programas.
2.3.4. Rengti bendras studijų programas kartu su kitais Lietuvos
ir užsienio universitetais.
2.3.5. Panaudoti studijų turinio tobulinimui įvairių programų,
fondų ir kitų šaltinių teikiamas galimybes.
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2.2. Optimisation of the number of students:
2.2.1 Having regard to demographic tendencies in full-time
studies, to maintain the number of students corresponding to the level of 2006.
2.2.2. To maintain the number of students corresponding to
the level of 2006 in the first level of part-time studies.
2.2.3. To increase the number of students by 20 percent in continuing consecutive studies.
2.2.4. To increase the number of students by 100 percent in
continuing non-consecutive studies.
2.2.5. To increase the number of graduates in secondary study
programmes to 250 per year.
2.2.6. To achieve that not less than 3 percent of foreigners undertake consecutive studies in the university.
2.2.7. Each year, to enrol not less than 100 college graduates to
coordinated first and second level study programmes.
2.3. Modernisation of the curriculum:
2.3.1. To optimise the structure of the current study programmes having regard to new public and professional
challenges.
2.3.2. To modernise study programmes putting emphasis on
the conformity of the pursued study results (pursued
competences) to the needs of the country, society, and
the activity system.
2.3.3. To develop new inter-field and inter-area study programmes.
2.3.4. To develop common study programmes together with
other Lithuanian and foreign universities.
2.3.5. To make use of the opportunities provided by various
programmes, foundations, and other sources for the improvement of the curriculum.
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2.4. Studijų kokybės gerinimas:
2.4.1. Įdiegti studijų kokybės užtikrinimo sistemą.
2.4.2. Sukurti dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo
sistemą.
2.4.3. Įdiegti efektyvią grįžtamojo ryšio sistemą
(apimančią studentų, absolventų bei kitų
socialinių dalininkų apklausas).
2.4.4. Įdiegti periodinės vidinės studijų programų savianalizės sistemą (išplėtojant studijų programų komitetų ir studijų sričių
akademinių komisijų veiklą).
2.4.5. Įdiegti studijų kokybės sistemos auditą,
t.y. studijų kokybės užtikrinimo sistemos
funkcionavimo įvertinimą.
2.4.6. Sukurti studijų kokybės užtikrinimo sistemos duomenų bazę.
2.5. Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra:
2.5.1. Įdiegti modernią formaliojo, neformaliojo
ir savaiminio mokymosi rezultatų vertinimo ir pripažinimo sistemą.
2.5.2. Išplėsti nuotolinių studijų (kursų ir dalykų)
pasiūlą.
2.5.3. Parengti nuotolinių studijų sistemos administracinį, techninį ir pedagoginį personalą.
2.5.4. Visiems studijuojantiesiems užtikrinti galimybę internetu pasiekti studijų medžiagą
ir kitus mokymosi resursus.

Sąlygos mokytis visą gyvenimą.
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The conditions to engage in lifelong learning.
2.4. Improvement of the quality of studies:
2.4.1. To introduce a system of the study quality
assurance.
2.4.2. To develop a system of professional development of teachers.
2.4.3. To introduce an effective feedback system
(encompassing polls of students, graduates and other social partners).
2.4.4. To introduce a system of periodic internal
self-analysis of study programmes (by developing the activities of study programme committees and study area academic
commissions).
2.4.5. To introduce study quality system auditing,
i.e. assessment of the functioning of the
system of the study quality assurance.
2.4.6. To create a database of the system of the
study quality assurance.
2.5. Development of lifelong learning opportunities:
2.5.1. To introduce a modern system of evaluation and recognition of the results of formal, non-formal and informal learning.
2.5.2. To increase the supply of distance studies
(courses and subjects).
2.5.3. To train administrative, technical and pedagogical staff of distance studies.
2.5.4. To ensure that the study material and other learning resources are available online
to all students.
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3. MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS IR PROJEKTINĖS VEIKLOS PLĖTOJIMAS
3.1. Mokslinės veiklos organizavimo sistemos kūrimas:
3.1.1. Suformuoti Universiteto mokslo branduolius
(klasterius), į kuriuos būtų įtraukti VDU mokslo darbuotojai, dėstytojai, doktorantai ir dalis
studentų.
3.1.2. Įdiegti mokslinės produkcijos planavimo,
vertinimo, skatinimo ir savikontrolės bei
mokslinės veiklos finansavimo sistemą, stimuliuojančią nuolatinį kokybiškos mokslinės
produkcijos augimą universitete.
3.1.3. Siekti, kad kiekvienas mokslo klasteris dalyvautų ne mažiau kaip viename mokslo
projekte.
3.1.4. Pasiekti, kad ne mažiau kaip 20 proc. mokslinių tyrimų Universitete būtų tarpdisciplininiai, tarpkryptiniai, tarpinstituciniai.
3.1.5. Įkurti ir organizuoti mokslines grupes Lietuvos mokslo prioritetinėse kryptyse.
3.1.6. Siekti užimti laisvas nišas technikos mokslų
srityje (naujųjų informacinių ir telekomunikacinių technologijų vystymo srityje);
3.1.7. Plėtoti žinių visuomenės, žinių vadybos,
profesinio „know-how“ ir inovacijų diegimo
projektus.
3.1.8. Siekti, kad inovatyvūs projektai būtų adekvačiai pristatomi ir viešinami.

26

3. DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH, EXPERIMENTAL AND PROJECT ACTIVITIES
3.1. Development of a system of organising research
activities:
3.1.1. To form university research clusters that involve VMU researchers, teachers, doctoral
students and some other students.
3.1.2. To introduce a system of planning, evaluation, promotion and self-control of research
products, and of financing research activities,
which will stimulate consistent growth of high
quality research products in the university.
3.1.3. To seek that every research cluster participates in at least one research project.
3.1.4. To achieve that not less than 20 percent of
research in the university is inter-disciplinary,
inter-field, and inter-institutional.
3.1.5. To establish and organise research groups in
the priority areas of Lithuanian science.
3.1.6. To seek to occupy vacant niches in the
area of technical sciences (development of
new informational and telecommunication
technologies).
3.1.7. To develop projects of knowledge society, knowledge management, professional
know-how, and introduction of innovations.
3.1.8. To seek that innovative projects are presented and publicized adequately.
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3.2. Mokslininkų rengimas:
3.2.1. Sukurti Universiteto fondą, į kurio paramą galėtų pretenduoti jaunieji VDU mokslininkai.
3.2.2. Gauti doktorantūros teisę psichologijos, biofizikos, matematikos kryptims.
3.2.3. Pradėti doktorantų mainų programą tarp VDU
ir kitų Lietuvos bei Europos universitetų ir siekti, kad 20 proc. doktorantų dalyvautų mainų
programoje.
3.2.4. Plėtoti bendradarbiavimą su asocijuotais institutais rengiant mokslininkus ir atliekant tyrimus.
3.2.5. Organizuoti postdoktorantūros studijas.
3.3. Mokslinės produkcijos sklaida:
3.3.1. Pasiekti, kad aukščiausio lygio universiteto
mokslinė produkcija sudarytų ne mažiau kaip
80 proc. bendros mokslinės produkcijos.
3.3.2. Siekti, kad visi universiteto moksliniai periodiniai leidiniai būtų įtraukti į referuojamas tarptautines duomenų bazes.
3.3.3. Surengti 4–5 tarptautines (pasaulines) mokslines praktines konferencijas.
3.3.4. Kurti triadas: mokslas–verslas–vadybos
konsultantai.
3.3.5. Didinti universiteto žinomumą skirtingose tikslinių universiteto auditorijų grupėse.
3.3.6. Pradėti taikyti VDU emeritų nuostatus.
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3.2. Preparation of researchers:
3.2.1. To establish a university fund, which supports
young VMU researchers.
3.2.2. To obtain the right for doctoral studies in psychology, biophysics, and mathematics.
3.2.3. To launch an exchange programme for doctoral students of VMU and other Lithuanian
and European universities, and to seek that 20
percent of doctoral students participate in the
exchange programme.
3.2.4. To develop cooperation with associated institutes in preparing researchers and conducting
research.
3.2.5. To organise post-doctoral studies.
3.3. Dissemination of research products:
3.3.1. To achieve that the highest level university
research products constitute not less than 80
percent of general research products.
3.3.2. To seek that all university research periodicals
are included in the international reference
databases.
3.3.3. To organise 4–5 international (world) scientific
practical conferences.
3.3.4. To create triads: research–business–management consultants.
3.3.5. To raise awareness of the university among
different groups of target audiences.
3.3.6. To enforce VMU Emeritus Regulations.
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4. INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA
4.1. Nekilnojamojo turto ir ūkio valdymas:
4.1.1. Sukurti ergonomiškas darbo vietas ir geras
studijų sąlygas visiems universitete dirbantiesiems ir besimokantiesiems.
4.1.2. Palaikyti ir gerinti universiteto pastatų būklę,
nuosekliai renovuojant jų energetines sistemas, modernizuojant šiluminius mazgus, keičiant langus ir apšiltinant sienas.
4.1.3. Plėtoti kultūros bei rekreacijos infrastruktūrą.
4.1.4. Atnaujinti Universiteto automobilių parką.
4.1.5. Sudaryti ir įdiegti infrastruktūros personalo
mokymo bei įvertinimo sistemą.
4.2. Nuotolinių studijų sistemos plėtotė:
4.2.1. Sudaryti nuotolinių studijų sistemos projektą.
4.2.2. Kaupti ir palaikyti nuotolinių studijų technines
priemones ir infrastruktūrą.
4.2.3. Kurti nuotolinių studijų priemones.

30

4. MODERNISATION AND DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE
4.1. Administration of immovable property and facilities:
4.1.1. To create ergonomic workplaces and good learning conditions for the staff and students of
the university.
4.1.2. To maintain and improve the condition of university buildings, to consistently renovate their
energy systems, to modernise heat units, to replace windows and insulate walls.
4.1.3. To develop cultural and recreational
infrastructure.
4.1.4. To renew the vehicle fleet of the university.
4.1.5. To develop and introduce a system of training
and assessment of the infrastructure staff.

4.2. Development of a system of distance studies:
4.2.1. To develop a project of the system of distance
studies.
4.2.2. To store and maintain technical facilities and
infrastructure of distance studies.
4.2.3. To create means of distance studies.
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4.3. Modernios bibliotekos ir leidyklos plėtra:
4.3.1. Parengti naują bibliotekos koncepciją ir apibrėžti jos įgyvendinimo etapus.
4.3.2. Įdiegti modernias bibliotekos technologijas
(šiuolaikinę dokumentų apsaugos sistemą,
savitarnos RFID principu veikiančių leidinių išdavimo-grąžinimo, grąžintų leidinių rūšiavimo
pagal leidinio saugojimo vietą aparatus, fondo
leidinių inventorizacijos priemones ir kt.).
4.3.3. Užtikrinti prieigą prie būtiniausių Universiteto
mokslo ir studijų kryptis atitinkančių mokslo
duomenų bazių.
4.3.4. Įdiegti modernią leidyklos liniją, įskaitant redagavimo ir maketavimo veiklas, skirtą nedidelių
tiražų leidybai.
4.3.5. Užtikrinti maksimalų įvairių rūšių (knygų, periodinių leidinių ir kt.) bei formų (spausdintų,
elektroninių, vaizdinių, garsinių, regimųjų ir kt.),
reikalingų studijoms ir mokslui, dokumentų
fondo kaupimą.
4.4. Kokybiškų gyvenimo sąlygų studentams ir jauniems
dėstytojams sukūrimas:
4.4.1. Pasiekti, kad iki 2011 m. prašančių ir gaunančių studentų bendrabutį santykis pasiektų 1,3
lygmenį.
4.5. Universiteto tarptautiškumo plėtotė:
4.5.1. Plėtoti tarptautinius ryšius su didžiausią akademinį pripažinimą turinčiais užsienio universitetais, analizuoti pasiektus rezultatus.
4.5.2. Skatinti akademinį mobilumą ir sudaryti sąlygas, kad studijoms į užsienio universitetus pagal akademinių mainų programas per metus
išvyktų ne mažiau kaip 5% VDU dieninio skyriaus studentų ir 7% universiteto dėstytojų.
4.5.3. Sudaryti sąlygas plėtotis moksliniam mobilumui.
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4.3. Development of a modern library and a publishing
house:
4.3.1. To develop a new concept of a library, and define stages of its implementation.
4.3.2. To introduce modern library technologies (upto-date document security system, self-service machines of borrowing and returning publications, and sorting returned publications
to their respective places of storage operating
under the RFID principle, inventory tools for library resources, etc.).
4.3.3. To ensure access to the most important research databases that correspond to the research and study fields of the university.
4.3.4. To introduce a modern publishing line, including editing and layout activities, aimed at publishing limited editions.
4.3.5. To ensure maximum storage of resources of
documents of various kinds (books, periodicals, etc.) and forms (printed, electronic, video,
audio, visual, etc.) necessary for studies and research.
4.4. Creation of qualitative living conditions for students
and young teachers:
4.4.1. To achieve that by 2011 the ratio of students
who apply for a university residence and who
receive it reaches 1.3.
4.5. Development of internationality of the university:
4.5.1. To develop international relations with foreign
universities that have gained greatest academic recognition, and to analyse the achieved
results.
4.5.2. To promote academic mobility and create the
conditions so that not less than 5% of VMU fulltime students and 7% of university teachers
go to study abroad annually under academic
exchange programmes.
4.5.3. To create the conditions for the development
of research mobility.
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4.6. VDU IT sistemos modernizavimas:
4.6.1. Įsisavinti integruotą finansų, personalo ir studijų duomenų bazę.
4.6.2. Sukurti ir įsisavinti Mokslo publikacijų duomenų bazę bei įsijungti į Lietuvos mokslo
ir studijų informacijos sistemos Publikacijų
duomenų bazę (PDB).
4.6.3. Įsisavinti magistratūros studentų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų
elektroninių dokumentų informacijos sistemą ir įsijungti į Lietuvos magistratūros studentų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų
ir jų santraukų elektroninių dokumentų informacijos sistemą (Lietuvos ETD IS).
4.6.4. Efektyviai valdyti IT išteklius ir infrastruktūrą.
4.6.5. Gerinti universiteto komunikacijos informacines sistemas.
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4.6. Modernisation of a VMU IT system:
4.6.1. To master an integrated database of finances, staff, and studies.
4.6.2. To develop and master a database of research publications, and to join the Database of Publications (PBD) of the Lithuanian
Higher Education and Research Information
System.
4.6.3. To master the information system of electronic master’s theses, doctoral dissertations
and synopses, and to join the Lithuanian
information system of electronic master’s
theses, doctoral dissertations and synopses
(Lithuanian ETD IS).
4.6.4. To effectively manage IT resources and
infrastructure.
4�����������������������������������������������
.6.5. To improve communication and information
systems of the university.
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5. VIEŠŲJŲ RYŠIŲ KOKYBĖS GERINIMAS
5.1. Universiteto firminio stiliaus kūrimas:
5.1.1. Sukurti vieningą Universiteto stilių.
5.1.2. Įdiegti vieningą Universiteto stilių raštvedyboje,
leidyboje, suvenyruose su VDU simbolika, kitose
aplinkose.
5.2. Universiteto vidaus komunikacijos veiklų kūrimas ir
plėtojimas:
5.2.1. Sukurti ir išplėtoti Universiteto kaip atvirą erdvę
kuriančios institucijos idėją.
5.2.2. Palaikyti ir plėtoti nuoseklią informacijos sklaidą
Universiteto viduje.
5.2.3. Kurti ir puoselėti bendruomeniškumo tradiciją
Universiteto viduje.
5.3. Universiteto išorės komunikacijos veiklų kūrimas, tobulinimas, plėtojimas ir palaikymas:
5.3.1. Didinti Universiteto žinomumą skirtingose tikslinių išorės auditorijų grupėse.
5.3.2. Reprezentuoti Universitetą kaip aukštą akademinę kultūrą ir naujoviškų idėjų sklaidą puoselėjančią instituciją.
5.3.3. Vykdyti reprezentacinę Universiteto misiją.
5.4. Akademinių, kultūrinių, socialinių Universiteto ryšių
palaikymas bei plėtojimas:
5.4.1. Atverti Universiteto erdves akademinei ir kultūrinei miesto visuomenei.
5.4.2. Kurti ir plėtoti ryšius su viešojo ir privataus sektorių partneriais Kauno mieste bei regione.
5.4.3. Pasiekti, kad universitetas taptų žinomas ir tarptautiniu mastu atpažįstamas kaip besimokantis ir
besivystantis, palaikantis ir populiarinantis mokymosi visą gyvenimą idėją.
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5�. IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF PUBLIC RELATIONS
5.1. Creation of a distinctive university style:
5.1.1. To create a uniform university style.
5.1.2. To introduce a uniform university style in documentation, publishing, souvenirs with VMU symbols, and in other environments.
5.2 Creation and development of internal communication activities of the university:
5.2.1. To create and develop the concept of a university as an institution that creates open space.
5.2.2. To maintain and develop consistent dissemination of information within the university.
5.2.3. To create and cherish the community tradition
within the university.
5.3. Creation, improvement, development, and maintenance of external communication activities of the
university:
5.3.1. To raise awareness of the university among different groups of target external audiences.
5.3.2. To represent the university as an institution that
fosters high academic culture and dissemination
of innovative ideas.
5.3.3. To undertake a representative mission of the
university.
5.4. Maintenance and development of academic, cultural,
and social relations of the university:
5.4.1. To open university space for academic and cultural public of the city.
5.4.2. To create and develop relations with public and
private sector partners in Kaunas city and region.
5.4.3. To achieve that the university becomes famous
and recognised internationally as a learning and
developing institution, which supports and promotes the idea of lifelong learning.
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6. VALDYMO TOBULINIMAS IR SAVIVALDOS PLĖTRA
6.1. Strateginio planavimo ir valdymo nuostata remtis kaip nuolatiniu universiteto valdymo principu.
6.2. Optimizuoti Universiteto valdymo centralizacijos / decentralizacijos lygį.
6.3. Didinti Universiteto ir jo padalinių organizacinį ir valdymo potencialą.
6.4. Sukurti naują universiteto valdymo modelį.
6.5. Parengti strateginį planą ir strategiją 2012–2016 m. m.
Visiems tikslams pasiekti pagal jų sritis ir grupes yra parengtas priemonių planas, apimantis 264 pozicijas, numatant reikalingas lėšas, jų galimus šaltinius,
trukmę, vykdytojus ir kontrolę.

Efektyvi komunikacija – darniam darbui.
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6. IMPROVEMENT OF ADMINISTRATION AND AUTONOMY
6.1. To base on the provision of strategic planning and administration as the
permanent principle of the university administration.
6.2. To optimise the level of centralisation / decentralisation of the university
administration.
6.3. To increase organisational and administrative potential of the university
and its units.
6.4. To develop a new administrative model of the university.
6.5. To draft a strategic plan and the strategy for 2012–2016.
In order to achieve all aims by areas and groups, the action plan has been drafted with 264 items, which envisages necessary funds, their possible sources,
duration, implementers, and control.

Effective communication for harmonious work.
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