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1.  

Tarptautiškumo plėtra Vytauto Didžiojo universitete (VDU) yra suvokiama kaip 

skirtingas universitetinių veiklų (studijų organizavimo, studijų programų kūrimo ir palaikymo, 

mokslo ir tyrimų, meno ir kūrybos, socialinių ir pilietinių veiksmų) sritis apjungiantis ir jas 

tiesiogiai veikiantis reiškinys. Vienas strateginių VDU tikslų – skatinti ir plėtoti strateginę 

partnerystę, atsižvelgiant į partnerių veiklos pobūdį, kryptis bei reitingus. VDU siekia bendrauti su 

lyderiaujančiomis aukštosiomis mokyklomis, mokslo centrais, siekia plėtoti mokslinę veiklą ir 

dalyvauti tarptautiniuose tyrimų tinkluose ir tarptautinėse mokslo programose. VDU siekia plėsti 

tarptautiškumą, kuris aprėptų dalyvavimą ir narystę tarptautinėse organizacijose, konferencijose, 

dvišalį bendradarbiavimą sutarčių pagrindu, studijų bei mokslo tyrimų sistemos tobulinimą, įvairių 

tarptautinių programų, tarptautinių projektų vykdymą, studentų, akademinio ir neakademinio 

personalo mainus. Tarptautiškumo tapatybė VDU jaučiama nuo pat universiteto atkūrimo 1989 m., 

bendromis Lietuvos ir išeivijos mokslininkų pastangomis. Tuo metu universitetas tapo pirmąja 

šalyje autonomiška aukštąja mokykla, išsiskiriančia modernia, Harvardo universiteto modeliu 

pagrįsta, studijų koncepcija: pirmenybė teikiama ne siauroms ir labai specializuotoms studijoms, o 

plačiam, bendrauniversitetiniam išsilavinimui, tenkinančiam visapusiško asmenybės ugdymo ir 

šiuolaikinės visuomenės reikmes. Nuo to laiko universitetas siekia palaikyti ir plėtoti ryšius su JAV 

institucijomis, šiam tikslui yra įsteigęs atstovybę Vašingtone. VDU siekia tapti viso pasaulio 

lietuvių akademiniu branduoliu. Universiteto projektas „Pasaulio lietuvių universitetas“ buria 

lietuvių diasporą, skatina išeivijos ir Lietuvos mokslininkų bei studentų bendradarbiavimą 

akademiniuose projektuose, pritraukia besidominčius Lietuva ir jos kultūra. VDU siekia plėsti 

ryšius Centrinėje ir Pietų Amerikoje. VDU skiria ypatingą dėmesį Europos regionui, kuriame gausu 

nusistovėjusių ryšių bei veiklų (LLP/Erasmus, Campus Europae programos, universitete yra 

dėstoma 18 Europos šalių kalbų). Universitete veikiantys akademiniai padaliniai (Regionistikos 

katedra, Azijos studijų centras, Česlovo Milošo slavistikos centras, Letonikos centras) siekia telkti 

regionų studijų žiniją ir materialinę mokslinę bei studijų bazę. Universitetas plečia regionines 

studijas, mokslinius tyrimus, partnerystę Baltijos, Pietų Amerikos, Pietų Ramiojo vandenyno, 

Artimųjų Rytų, Kaukazo regionuose.  

Vienas strateginių VDU tikslų – aktyvinti universiteto bendruomenės tarptautiškumą, 

užtikrinant palankias sąlygas Universiteto bendruomenei tobulinti kalbines ir tarpkultūrines 

kompetencijas, sudarant palankias integracijos sąlygas užsienio dėstytojams, tyrėjams ir 

studentams. Universitetas planuoja kuo didesniam studentų skaičiui suteikti galimybę išvykti 

studijų ir praktikų mainams. VDU, siekdamas paskatinti studentų mobilumą bei palaikyti glaudžius 

ryšius su užsienio universitetais partneriais, nuo 2009 m. rudens semestro teikia VDU Mainų 

programų stipendiją studentams pagal VDU dvišalio bendradarbiavimo sutartis. Šios stipendijos 

tikslas – skatinti studentų mainus, gilinti savo studijų krypties žinias, surinkti papildomos 

informacijos atliekamiems moksliniams darbams ar tyrimams, bendrauti su kitų šalių, kultūrų 

žmonėmis, o vėliau – įgytas žinias pritaikyti praktikoje.  

VDU siekia didinti studijų tarptautiškumą, kuriant tarptautines (jungtines, frančizines, 

jungtinių modulių, dvigubą kvalifikacijos laipsnį teikiančias) studijų programas, tarptautines 

doktorantūros ir podoktorantūros studijas, skatinant mobilumą studijose, panaudojant Universiteto 

plėtojamos daugiakalbystės galimybes. Universiteto akademiniai padaliniai dalyvauja įvairiuose 

projektuose, rengiant galimybių studijas tarptautinių programų kūrimui. Šiuo metu VDU vykdomos 

trys jungtinį laipsnį suteikiančios programos: Baltijos jūros regiono studijos (University of Tartu, 

University of Latvia, University of Turku); Sociolingvistika ir daugiakalbystė (Johannes-Gutenberg 

University, Stockholm University, University of Tartu); Rytų Europos studijos ir tyrimai 

(University of Bologna, Corvinus University of Budapest, Saint-Petersburg State University). 

Universitete vykdoma viena dvigubą laipsnį suteikianti programa: Finansai ir bankininkystė 

(Louvain Catholic University, Louvain School of Management) Universitete vykdoma 



magistrantūros programa Socialinis darbas, turinti du jungtinius modulius su Loyola University 

Čikagoje. Universitete taip pat vykdoma teisės vientisųjų studijų programa, suteikianti 

absolventams galimybę įgyti Michigan State University transnacionalinės teisės sertifikatus, ir 

magistrantūros programa Socialinė Antropologija, suteikianti studentams galimybę įgyti Southern 

Illinois University antropologijos magistrantūros studijų sertifikatą kaip papildomą kvalifikaciją. 

 

2.  

2012-2013 m. VDU buvo vykdoma per 120 projektų, iš kurių 62 - koordinuojami 

VDU ir visi jie siekė plėtoti universiteto tarptautiškumą, kuris šiandien yra vienas svarbiausių 

universiteto veiklos principų. Pagrindinės projektų kryptys skirtos VDU infrastruktūros gerinimui, 

studijų programų naujinimui, jungtinių programų kūrimui, daugiakalbystės plėtrai, pilietinių ir 

socialinių iniciatyvų bei mokslo, meno ir verslo sintezei. Šie projektai plėtoja tarptautiškumo idėjas, 

sukuria šiuolaikiškas studijų erdves ir mokymo(si) metodikas, kuria tarptautinius partnerystės 

tinklus mokslo, meno ir kūrybos srityse, skatina studentų ir personalo mobilumą. Projektai kuriami 

ir vykdomi visuose universiteto padaliniuose, pasitelkiant strateginius partnerius Lietuvoje ir 

užsienyje. Projektus administruoti padeda projektinės veiklos bei finansų tarnybos.  

VDU drauge su partneriais Europoje dalyvauja tarptautinėse programose ir įgyvendina 

mainų bei mokslinius projektus su partneriais iš Australijos, JAV, Brazilijos, Argentinos, 

Indonezijos, Japonijos, Korėjos, Kinijos, Izraelio, Kazachstano, Ukrainos, Azerbaidžano.  

VDU fakultetai kiekvienais metais atnaujina bei pritaiko naujoms mokymosi 

aplinkoms ir kalboms programas, siekdami padidinti universiteto patrauklumą ir tarptautinę aplinką, 

bendradarbiaudami su tarptautiniais mecenatais ir užsienio valstybių ambasadomis stengiasi 

pritraukti kuo daugiau užsienio šalių dėstytojų dėstymui VDU. Keletas naujausių projektų – VDU 

Muzikos Akademijos modernizavimas, siekiant didinti galimybes konkuruoti tarptautiniame 

lygmenyje bei kurti tarptautinius kūrybinių industrijų projektus, gerinti akademinio gyvenimo 

kokybę. Taip pat VDU yra vykdomi du lituanistinio švietimo projektai. Vienas jų skirtas stiprinti 

bendradarbiavimą tarp VDU, lituanistikos (baltistikos) centrų, veikiančių užsienio universitetuose ir 

lietuvių bendruomenių, kitas – orientuotas į lituanistinio švietimo modelio kūrimą ir skirtas 

lituanistinių mokyklų bei centrų mokytojų mokymams. 

 

3.  

VDU plėtoja studijų individualizavimo laisvę, skatina talentų raidą, užtikrina 

tarpfakultetinį ir tarpuniversitetinį bendradarbiavimą, platesnį dalykų pasirinkimą, suteikia 

papildomų kvalifikacijų įgijimo galimybių, taip siekdamas, kad kiekvienas studentas įgytų kuo 

didesnę tarptautinę patirtį ir gautų diplomą. Moksliniai tyrimai, ekspertinė ir viešoji intelektualinė 

veikla, kurią vykdo visos VDU bendruomenės grupės (tyrėjai, studentai, socialiniai partneriai) 

veikia kaip realūs projektai, palaikantys Artes Liberales principais grįstą VDU organizacinę ir 

intelektualinę kultūrą.  

Universitetas siekia gerinti studijų ir mokslo kokybę, plėtojant tarpdiscipliniškumą, 

rengiant tarpkryptines ir tarpsritines programas. VDU veikia mokslo tyrimų ir ekspertinės veiklos 

centrai, yra kuriamos studijų programos užsienio kalbomis, kurių studentai ir absolventai veikia 

tiesiogiai, sprendžiant demokratizacijos, ekonominės aplinkos ir verslo modelių kaitos, socialinės 

integracijos klausimus. Tokios iniciatyvos yra platesnio, regioninio ir tarptautinio vystymosi ir žinių 

plėtros pobūdžio. Plėtodamas mokslo, verslo ir kūrybos partnerystės ryšius, universitetas siekia 

lyderiauti ne tik Baltijos šalyse, bet ir Rytų bei Vidurio Europoje. Šiam siekiui patenkinti toliau 

kuriamos ir vystomos adekvačių tyrimų ir analizės metodikos. Siekdamas parengti absolventus, 

turinčius žinių ir gebėjimų, reikalingų aukštos kvalifikacijos darbui, VDU plėtoja specialybinių bei 

pasirenkamų dalykų dėstymą užsienio kalba, kad kuo didesniam studentų skaičiui suteiktų galimybę 

išvykti studijų ir praktikų mainams bei stažuotėms, kurių dėka jie galėtų įgyti ne tik profesinių 



žinių, bet ir papildomų kompetencijų, ypač kalbinių ir kultūrinių. Universitetas skatina studentų 

savanorystę, remia naujas iniciatyvas, į kurias įsijungia studentai, dėstytojai, neakademinis 

personalas, VDU socialiniai partneriai (absolventai, mecenatai, tarptautiniai partneriai).  

Didindamas aukštojo mokslo pasiekimus, VDU siekia sukurti tarptautinę 

doktorantūros mokyklą ir įgyti tarptautinio lygio kompetenciją. VDU dalyvauja ne tik mokslo ir 

tyrimų, bet ir verslo klasteriuose, kompetentingai ugdydamas akademinės bendruomenės verslumo, 

lyderystės, projektinio darbo, tinklaveikos ir organizacinius gebėjimus, skatindamas tarpkultūrinę 

komunikaciją, inovacijas. Kurdamas darbo rinkai adekvačias studijų programas ir praktikų 

modelius, skatindamas profesinę motyvaciją ir asmeninę karjerą, VDU siekia prisidėti prie darbo 

vietų kūrimo ir ekonomikos augimo.  

Visos įvairialypės universitetinės veiklos (studijų organizavimas, mokslo tyrimai ir 

kūrybos plėtojimas) yra palaikomos organizacinės, vadybinės ir finansinės paramos sprendimais. 

Universitetas ieško naujų vadybinių ir finansinių paramos studentams, akademiniam ir 

neakademiniam personalui galimybių, bendradarbiaudamas su įvairiais užsienio fondais, vietinėmis 

ir užsienio institucijomis, verslo įmonėmis, lietuvių bendruomenėmis ir VDU alumni. 


