jau ketvirtį amžiaus nuo atkūrimo ir artėja prie šimtmečio įsteigimo jubiliejaus. Nuo 1922-ųjų VDU nuėjo
ilgą bei turiningą kelią ir iki pat šių dienų išlaikė savo išskirtinumą. Per 26-erius metus Universitetas
užėmė tvirtas pozicijas šiandienos Lietuvos universitetinėje sistemoje – tiek mokslo ir studijų, tiek infrastruktūros srityse.
2015-ieji buvo pokyčių metai Vytauto Didžiojo universitete – rudenį iškilmingai inauguruotas septynioliktasis Universiteto rektorius profesorius Juozas Augutis, suformuotas naujas Rektoratas, Senatas ir
VDU Taryba, išrinkti jų vadovai: Senato pirmininku tapo profesorius Zigmas Lydeka, Tarybos pirmininku
perrinktas LR Prezidentas J. E. Valdas Adamkus.
Atkurtasis VDU iš kitų universitetų išsiskyrė modernia, Harvardo universiteto modeliu paremta koncepcija, pirmenybę teikiančia ne siauroms ir specializuotoms studijoms, o plačiam universitetiniam

įvadinis žodis

Vytauto Didžiojo universitetas, seniai tapęs neatsiejama Kauno istorijos bei dabarties dalimi, suskaičiavo

išsilavinimui, kuris pastaraisiais metais tampa vis svarbesnis. Tarpdiscipliniškumas, visapusiškas asmenybės lavinimas yra šių laikų būtinybė, todėl užtikrindamas ir didindamas studijų ir mokslo kokybę,
artes liberales studijų modelio tęstinumą, nacionalinį ir tarptautinį konkurencingumą bei integraciją,
Universitetas nuolat permąsto savo vaidmenį modernybėje.
Pastaraisiais metais ne vienas Lietuvos universitetas eina sinergijos, konsolidacijos, susijungimo keliu.
Šias idėjas palaiko ir VDU. Tiesa, Universitetą regiu ne kaip didžiulės mašinos sudedamąją dalį, o kaip
nedidelę, bet labai dinamišką, kūrybinę, inovatyvią aukštąją mokyklą, vykdančią aukščiausio lygio mokslą
ir studijas. Todėl 2015 m. buvo ne tik pertvarkomos ir kuriamos naujos tarpsritinės ir tarpkryptinės studijų
programos, vykdoma studijų skaitmenizavimo plėtra, bet ir stiprinamas VDU kaip socialinio ir tarptautinio partnerio vaidmuo, siekiant proveržio technologinių inovacijų srityse, aktyviai ieškoma naujų bendradarbiavimo formų su tarptautiniais, verslo ir viešojo sektoriaus partneriais.
Atsižvelgiant į aukštojo mokslo konteksto pokyčius Lietuvoje bei siekiant darnios aukštojo mokslo sistemos raidos, buvo inicijuotas Klaipėdos, Lietuvos edukologijos, Šiaulių ir Vytauto Didžiojo universitetų
klasteris. Šis junginys taps stipria platforma, telkiančia universitetus siekti kokybinių pokyčių.
Universitetas neapsiriboja vien ryšių plėtojimu Lietuvoje. Bendradarbiavimo tiltai aktyviai tiesiami ir
užsienyje. Tarp VDU partnerių yra garsieji JAV, Europos bei Azijos universitetai. Todėl VDU iki šiol išlieka
tarptautiškiausia aukštąja mokykla ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse – regione pirmaujančia pagal
dėstytojų tarptautiškumą.
VDU išskirtinumas – tai bendruomenės narių gebėjimas dirbti kartu ir garsinti Universiteto vardą
Lietuvoje ir pasaulyje. 2015 m. buvo įsimintini aukščiausiais laimėjimais mokslo, meno ir sporto srityse,
kultūriniais ir socialiniais renginiais, studentų akcijomis.
Esu tvirtai įsitikinęs, kad Vytauto Didžiojo universitetas turi didelį potencialą ir visas prielaidas pasiekti
daugiau, nei yra pasiekęs šiandien, o ateinantys Universiteto gyvenimo metai turi tapti naujų galimybių
metais.
VDU rektorius
Juozas Augutis

vytauto didžiojo universitetas
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Vytauto Didžiojo universitetas – darnus, kūrybiškas, bendruomeniškas
Vytauto Didžiojo universiteto 2015 m. veiklos ataskaita parengta vadovaujantis 2012–2020 m. strategija. Siekiama pateikti svarbiausius studijų, mokslo ir meno veiklų duomenis, paminėti reikšmingiausius
akademinės bendruomenės pasiekimus, įvardyti esminius strateginius pokyčius ir proveržius, atskleisti
Universiteto, kaip atsakingo partnerio, vaidmenį šalies gyvenime, įsivertinti užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo lygį ir numatyti svarbius ateities darbus. Rengiant Universiteto ataskaitą, buvo atsižvelgiama tiek į
globalias akademines tendencijas, tiek į Lietuvos aukštojo mokslo konteksto pokyčius, įvardytus šalies ir
tarptautiniuose strateginiuose dokumentuose.

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

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

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

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

Socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė

•

Asmenybėms ir talentams atsiskleisti palankios studijos

•

Patikimas tarptautinis partneris

•

Aukščiausio lygio mokslas ir menas

•

Darni ir kūrybiška aplinka

vytauto didžiojo universitetas

vytauto didžiojo universitetas
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VDU rektoriumi penkerių metų kadencijai išrinktas Universiteto Mokslo prorektoriaus pareigas ėjęs matematikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (akademikas) prof. Juozas Augutis. Iškilminga rektoriaus inauguracija įvyko rugsėjo 11 dieną.
Lapkričio mėnesį išrinktas VDU Senatas, kurį sudaro 55 nariai, ir VDU Taryba, sudaryta iš 11 narių. Senato
pirmininku išrinktas prof. Zigmas Lydeka, Tarybos pirmininku perrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentas
J. E. Valdas Adamkus.
Senato posėdžiuose Rektoriaus emerito diplomai įteikti VDU garbės profesoriui, pirmajam atkurtojo universiteto rektoriui (1990–1993) prof. Algirdui Avižieniui, VDU garbės profesoriui, 1996–2006 m.
Universiteto rektoriui prof. Vytautui Kaminskui bei prof. Zigmui Lydekai, vadovavusiam Universitetui

socialiai aktyvi ir
atsakinga bendruomenė

Svarbiausi 2015 m.
įvykiai ir pasiekimai

2006–2015 metais.
Garbės daktaro vardo regalijas už ypatingus nuopelnus tarptautinio bendradarbiavimo, taikos palaikymo
ir demokratijos stiprinimo srityse, už reikšmingą indėlį puoselėjant laisvės, teisingumo, solidarumo vertybes, taip pat už istorijos ir kultūros ryšių tarp valstybių palaikymą buvo įteiktos Lenkijos prezidentui

7 709

BA

MA

VS*

Dokt.

LNS**

5293

1486

646

214

70

2 154

studentai

J. E. Bronisławui Komorowskiui. Garbės daktaro vardo regalijos už svarų indėlį rengiant studijų programas

atvyko užsienio
studentų

ir perkeliant pažangiąją akademinę patirtį, už aktyvų bendradarbiavimą VDU integruojantis į tarptautinę

715

mokslo ir studijų erdvę, kokybės užtikrinimą ir inovacijas aukštajame moksle buvo įteiktos Čikagos Lojolos universiteto profesorei Katherine Tyson McCrea.

(2015 m.)

priimta 2015 m.

BA

MA

VS*

Dokt.

LNS*

1253

688

112

37

64

Senatas suteikė Garbės profesoriaus vardą prof. Povilui Zakarevičiui. Profesorius daugiau negu ketvirtį

doktorantūros
kryptys

amžiaus paskyrė Vytauto Didžiojo universitetui – buvo jo Atkūrimo iniciatyvinės grupės, Atkūrimo tary-

18

bos, Atkuriamojo senato ir vėlesnių senatų narys, pagrindinis Ekonomikos ir vadybos fakulteto kūrėjas,
pirmasis jo dekanas. Jam vadovaujant, sukurta ir sėkmingai vykdoma pirmoji verslo administravimo ir
vadybos studijų programa.

studentų mainai

98

355
išvyko

Vykdomos programos

BA

MA

VS*

LNS**

46

50

1

1

9,65 m

2

bendras patalpų plotas,
tenkantis vienam studentui

3 576 EUR

aukštosios mokyklos lėšos,
tenkančios vienam studentui

12 126 tūkst. EUR
aukštajai mokyklai skirtos
valstybės biudžeto lėšos

mokslo projektų pajamos
Lietuvoje

1 044
tūkst. EUR

personalas

užsienyje

165

tūkst. EUR

akademinis
personalas

1 002 450
(etatai)

6 511 tūkst. EUR
ES struktūrinių fondų
paramos sutarčių pajamos

309
atvyko

neakademinis

akademinis

552

69 %

personalas

personalas
su moksliniu laipsniu

Už pastarųjų 20 metų nuopelnus VDU Azijos studijų centrui įteiktas Japonijos užsienio reikalų ministro
padėkos apdovanojimo raštas.
Doc. Rūsčio Kamuntavičiaus vadovaujamas Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės institutas ir VDU garbės
daktaras Tomas Venclova apdovanoti Jerzy Giedroyc vardo medaliu. Jiems įteiktos premijos už veiklą,
skirtą geriems Lenkijos ir Vidurio bei Rytų Europos valstybių santykiams plėtoti.
Dviem VDU Gamtos mokslų fakulteto absolventėms – Giedrei Samuolienei ir Akvilei Viršilei – įteikta
Lietuvos mokslo premija. Premija Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityje įteikta VDU absolvenčių
atstovaujamai prof. Pavelo Duchovskio grupei už darbų ciklą „Augalų fiziologijos tyrimai: raidos, streso,
produktyvumo ir kokybės valdymas“.
Prof. Leonidas Donskis ir prof. Egidijus Aleksandravičius naujienų portalo DELFI užsakymu atliktais tyrimais buvo išrinkti įtakingiausiais Lietuvos žmonėmis visuomenininkų ir kitų profesionalų kategorijoje.
Doc. Stefano Mario Lanza už italų kalbos ir kultūros sklaidą apdovanotas Italijos Respublikos prezidento
ordinu. Apdovanojimą įteikė Italijos ambasadorius Stefano Taliani de Marchio.
Prof. Jonui Vaičenoniui už Kauno istorijos populiarinimą įteiktas Kauno burmistro Jono Vileišio pasida-

atvyko
užsienio
dėstytojų

182
6

bruotas medalis.
publikacijos
Lietuvoje

480

publikacijos
užsienyje

253

* VS - Vientisosios studijos
** LNS - Laipsnio nesuteikiančios studijos
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Per 2015 m. Universitetas pasirašė 68 bendradarbiavimo sutartis, iš jų 23 – su verslo įmonėmis.

domus socialinius projektus.
2015 m. tarptautiniame universitetų reitinge „U-Multirank“ VDU įvertintas maksimaliu reitingu „labai
Menotyrininkei prof. Laimai Šinkūnaitei skirta Justino Vienožinskio premija.

gerai“ už magistrų studijų baigimo santykį, studentų mobilumą, užsienio kalba dėstomų magistrantūros
programų skaičių, išorinių mokslinių tyrimų pajamas, meninę produkciją, tarpdisciplinines, regionines

25-uoju Lietuvos rašytojų sąjungos premijos laureatu tapo VDU Teatro dėstytojas, prozininkas Herkus

publikacijas, užsieniečių akademinių darbuotojų skaičių. Aukštą įvertinimą „gerai“ gavo VDU bakalaurų

Kunčius.

studijų baigimo santykis, bakalaurų ir magistrų studijų baigimas laiku, regione dirbančių bakalaurų ir
magistrų skaičius.

LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė už tarptautinių konkursų laureatų parengimą apdovanojo prof. Sabiną Martinaitytę, doc. Audronę Eitmanavičiūtę, prof. Kazį Stonkų, doc. Saulių Gerulį, prof. Roką Zubovą,

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) bei Lietuvos mokslo tarybos atlikto tyrimo rezul-

prof. Raimondą Butvilą, lekt. Gintarą Mameniškį ir lekt. Povilą Vileikį.

tatais, VDU biomedicinos, filologijos ir menotyros mokslai įvertinti aukščiausiais balais Lietuvoje. Socialinių mokslų srityje VDU įvertintas bene geriausiai visoje šalyje.

Auksiniu scenos kryžiumi apdovanotas doc. Jonas Janulevičius už operetės „Balius Savojoje“ ir miuziklo
„Grafas Montekristas“ muzikinės dalies parengimą ir už P. Abrahamo operetės „Balius Savojoje“ partitūros

„QS World University Rankings 2015/2016“ Vytauto Didžiojo universitetą pripažino kaip vieną iš

orkestruotę.

800 elitinių pasaulio aukštųjų mokyklų, išrinktų iš 2,5 tūkst. stipriausių aukštojo mokslo institucijų pa-

socialiai aktyvi ir
atsakinga bendruomenė

Dr. Aušrai Vasiliauskaitei įteiktas Kauno miesto savivaldybės apdovanojimas „Gerumo kristalas“ už vyk-

saulyje. QS kylančių Europos ir Vidurio Azijos šalių universitetų reitinguose VDU užėmė 17 vietą tarp visų
Auksiniu scenos kryžiumi apdovanotas lekt. Ričardas Šumila už E. Humperdincko operos „Jonas ir Greta“

regiono universitetų pagal dėstytojų tarptautiškumą – šioje kategorijoje VDU pranoko ne tik Lietuvos, bet

pristatymą.

ir visų Baltijos šalių universitetus.

Kultūros ministerijos Garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“ už demokratinės ir atviros Lietuvos visuo-

2015 m. tarptautiniame universitetų reitinge „U-Multirank“ VDU įvertintas maksimaliu reitingu „labai

menės, už pilietinio solidarumo, asmens ir visuomenės santykių darnos stiprinimą apdovanota žurnalistė,

gerai“ už magistrų studijų baigimo santykį, studentų mobilumą, užsienio kalba dėstomų magistrantūros

prof. Audronė Naugaraitė.

programų skaičių, išorinių mokslinių tyrimų pajamas, meninę produkciją, tarpdisciplinines, regionines

Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto prodekanui dr. Giedriui Česnakui Lietuvos mokslų akademija
skyrė vardinę premiją už disertaciją „Energijos ištekliai Rusijos užsienio politikoje Baltarusijos ir Ukrainos atžvilgiu (2000–2012 metais)“.
Prof. Jonas Ruškus tapo pirmuoju Lietuvos atstovu, išrinktu į Jungtinių Tautų (JT) neįgaliųjų teisių komitetą 2015–2018 m. kadencijai.

publikacijas, užsieniečių akademinių darbuotojų skaičių. Aukštą įvertinimą „gerai“ gavo VDU bakalaurų
studijų baigimo santykis, bakalaurų ir magistrų studijų baigimas laiku, regione dirbančių bakalaurų ir
magistrų skaičius.
VDU iniciavo ir siekia stiprinti globalaus švietimo idėją Lietuvoje. Birželio 5 d. UNESCO Tarptautinio
švietimo biuras ir Universiteto bendruomenė surengė diskusiją „Globalaus švietimo iniciatyva po 2015:
ateities perspektyvos ir iššūkiai“.

Doc. Mildai Ališauskienei įteiktas Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų Religijų įvairovės apdovanojimas. 2015 m. ji taip pat išrinkta Tarptautinės naujųjų religijų tyrimų asociacijos (International
Society for the Study of New Religions – ISSNR) prezidente.
Prof. Antanui Goštautui įteiktas Europos rūkymo ir tabako prevencijos tinklo ENSP (European Network for
Smoking and Tobacco Prevention) apdovanojimas „Excellence in tobacco control“.
Taikomosios sociologijos studijų magistrantės Giedrės Krašinskaitės magistro darbas „Seksualiniai scenarijai pornografijoje ir jų poveikis jaunų vyrų seksualiniam elgesiui“ (vadovas prof. Artūras Tereškinas)
laimėjo 1 vietą Geriausio Lietuvos sociologijos magistro darbo konkurse, kurį organizuoja Lietuvos sociologų draugija.

VDU pirmasis Lietuvoje prisijungė prie tarptautinio karjeros tinklo „Graduateland“, kuris padėjo sukurti
tarptautinį karjeros portalą „VMU CareerGate“, skirtą Universiteto studentams.
Spalio 3–5 d. VDU įvyko vienas svarbiausių Baltarusijos akademinės visuomenės renginių – penktasis
tarptautinis Baltarusijos tyrinėtojų kongresas, kurį organizavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės institutas ir Vytauto Didžiojo universiteto Česlovo Milošo centras.
2015 m. įsteigtos 6 pradedančiosios VDU studentų ir absolventų įmonės. Projekte „Inovatyvaus verslo
kūrimo skatinimas“ dalyvavę studentai pristatė šiuolaikiškas, novatoriškas verslo idėjas, pagrįstas naujausiomis technologijomis, unikaliais dizaino sprendimais, patentavimui ruošiamomis technologijomis ir
mokslinių tyrimų žiniomis. Idėjų autoriams buvo skirtas finansavimas savo įmonėms įregistruoti. Įmonės

Apdovanojimuose „Už nuopelnus verslui“ pirmąją vietą studentų konkurse užėmė VDU magistrė Ieva
Pukelevičiūtė ir jos darbo vadovė, VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Finansų katedros prof. Valdonė
Darškuvienė. Apdovanojimas skirtas už magistro darbą „Listinguojamų įmonių korporatyvinio valdymo
charakteristikų poveikio jų vertei bei finansiniams rezultatams CRE šalyse vertinimas“.

jau rado partnerių ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Startavo Verslo praktikų centro įgūdžių ugdymo programa „Entreprenerio akademija“. Šioje programoje
aktyviai dalyvavo ir ją baigė 81 studentas iš 29 skirtingų Universiteto studijų programų.

Lapkričio 3 d. keturių šalies aukštųjų mokyklų rektoriai pasirašė memorandumą dėl Klaipėdos, Lietuvos
edukologijos, Šiaulių ir Vytauto Didžiojo universitetų klasterio įsteigimo.
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Vytauto Didžiojo universiteto
organizacinė struktūra
UNIVERSITETO TARYBA

SENATAS

Pirmininkas – Lietuvos Respublikos
Prezidentas J. E. Valdas Adamkus

Pirmininkas – prof. Zigmas Lydeka

REKTORIUS

REKTORATAS

Prof. Juozas Augutis

MOKSLO
PROREKTORIUS

STUDIJŲ
PROREKTORIUS

TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ
PROREKTORIUS

ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

Prof. Julija Kiršienė

Doc. Kęstutis
Šidlauskas

Prof. Ineta
Dabašinskienė

MOKSLO TARNYBA

AKADEMINIŲ
REIKALŲ TARNYBA

TARPTAUTINIŲ
RYŠIŲ TARNYBA

KAUNO
BOTANIKOS SODAS

BIBLIOTEKA

STUDENTŲ
REIKALŲ TARNYBA

MARKETINGO IR KOMUNIKACIJOS TARNYBA

TURTO VALDYMO
IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
TARNYBA

Jonas Okunis

VDU ATSTOVYBĖ
VILNIUJE

INFRASTRUKTŪROS
TARNYBA

MENŲ CENTRAS

FINANSŲ
TARNYBA
PERSONALO
TARNYBA
VIDAUS AUDITO
TARNYBA
ENERGETINIO
SAUGUMO TYRIMŲ
CENTRAS

PROJEKTINĖS VEIKLOS
TARNYBA

VDU TEATRAS

RAŠTINĖ

VDU MA KAMERINIS
ORKESTRAS

ARCHYVAS

SPORTO CENTRAS

EKONOMIKOS IR
VADYBOS
FAKULTETAS

GAMTOS MOKSLŲ
FAKULTETAS

KATALIKŲ
TEOLOGIJOS
FAKULTETAS

INFORMATIKOS
FAKULTETAS

MUZIKOS
AKADEMIJA

POLITIKOS
MOKSLŲ IR
DIPLOMATIJOS
FALULTETAS

SOCIALINIŲ
MOKSLŲ
FAKULTETAS

HUMANITARINIŲ
MOKSLŲ
FAKULTETAS

TEISĖS
FAKULTETAS

MENŲ
FAKULTETAS

UŽSIENIO KALBŲ
INSTITUTAS

INOVATYVIŲ
STUDIJŲ
INSTITUTAS
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asmenybėms ir talentams
atsiskleisti palankios studijos

Plėtojant asmenybėms ir talentams atsiskleisti palankias studijas, 2015 m. buvo pradėta įgyvendinti
studijų programų pertvarka, siekianti optimizuoti studijų programų skaičių ir patobulinti studijų kokybę.
Aktyviau realizuojama artes liberales idėja bendrosiose studijose, didinama gretutinių studijų pasiūla bei
individualus požiūris į studentą leido sustiprinti VDU kaip liberaliųjų studijų institucijos įvaizdį visuomenėje ir stojančiųjų pasitikėjimą Universitetu. Sėkmingai vystoma nuotolinių studijų plėtra užtikrino
lyderio pozicijas tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmenimis. Absolventų įsitraukimas į Universiteto
veiklas bei aktyvus bendradarbiavimas su verslo atstovais, sudarė sąlygas spartesnei absolventų integracijai į darbo rinką bei studijų kokybės tobulinimui.

Studijos
2015 m. Universitete buvo vykdoma 46 pirmosios pakopos, 1 vientisųjų studijų, 50 antrosios pakopos ir
1 laipsnio nesuteikianti studijų programa, tarp jų – 6 dvigubo diplomo, 3 jungtinės studijų programos.
Užsienio kalba dėstomos 29 studijų programos. Užtikrinant praktinį artes liberales principų realizavimą
studijų procese ir plėtojant pasirinkimo laisvę, studijos buvo vykdomos visose šešiose studijų srityse:

asmenybėms ir talentams
atsiskleisti palankios studijos

Asmenybėms ir talentams atsiskleisti palankios studijos

– Humanitarinių mokslų studijų srityje – 30;
– Socialinių mokslų srityje – 47;
– Biomedicinos mokslų srityje – 4;
– Fizinių mokslų srityje – 9;
– Technologinių mokslų srityje – 4;
– Menų srityje – 6.
Užtikrinant studijų pasirinkimo laisvę ir individualių studijų galimybes, 2015 m. buvo vykdomos 43 gre-

3

tutinės studijų programos, kuriose studijavo 515 studentų (12 proc. daugiau nei 2014 m.).
Studentai

Iš viso

BA

MA

Vientisųjų
stud.

Dokt.

Atvykę užsienio
studentai

Laipsn.
nesut.

Gretut.
stud.

7 709

5 293

1 486

646

214

715

70

515

BA

98

46

3

2015 m. studijų programos pradėtos optimizuoti: nevykdytas priėmimas į 8 studijų programas (5 pirmosios pakopos ir 3 antrosios pakopos), 7 studijų programos buvo išregistruotos. Atsižvelgiant į aktualiausius darbo rinkos poreikius, akredituotos dvi naujos magistrantūros studijų programos: Verslas ir

Vykdomų studijų programų skaičius
Iš
viso

2015 m. Universitete laipsnį suteikiančiose studijose studijavo 267 užsienio studentai.

entreprenerystė ir Santuokinė etika (bendradarbiaujant su Italijos Laterano universitetu).

MA

Vientisosios
stud.

Laipsn.
nesut.

Doktorantūros
krypčių

Nuotolinės
stud.

Gretutinės
stud.

Pagal priimtų studentų skaičių į bakalauro ir vientisąsias studijas Universitetas išlaikė užimtas pozici-

50

1

1

18

1

43

jas – pagal priimtų studentų skaičių į valstybės finansuojamas studijas užėmė 4 vietą, o pagal bendrą

6

jungtinės
programos

29

tarptautinės dvigubo
diplomo programos

programos
užsienio kalba

Iš viso

BA

MA

2 154

1 253

688

112

finansuojamų vietų (2014 m. šis rodiklis siekė 7 proc.). Iš viso 2015 m. į pirmosios pakopos ir vientisąsias
studijas priimti 1 365 studentai (2014 m. – 1 587). Palyginti su ankstesniais metais, bendras priimtųjų
skaičius sumažėjo 14 proc., priimtųjų į valstybės finansuojamas vietas – 5 procentais. Dvigubai padaugėjo tiksliniu būdu valstybės finansuojamose studijose studijuojančių studentų skaičius – 2015 m. į šias

2015 m. priėmimas
Vientisosios
stud.

priimtų studentų skaičių – 5 vietą. Universitetas pritraukė 6,7 proc. visų universitetams skirtų valstybės

Dokt.

Laipsn.
nesut.

37

64

studijų vietas priimtas 31 studentas.
Laipsnį suteikiančiose
studijų programose
studijuoja 267 užsienio
studentai

2015 m. beveik tris kartus padidėjo konkursas į Ekonomikos ir vadybos fakulteto magistrantūros studijų
programas (7,8 prašymai į vieną vietą) bei į Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto studijų programas
(5,6 prašymai į vieną vietą).

2015 m. absolventai

12

Iš viso

BA

MA

Mokslų
daktarai

Įgiję pedagogo
kvalifikaciją

2 087

1 247

744

40

56

vytauto didžiojo universitetas

vytauto didžiojo universitetas
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asmenybėms ir talentams
atsiskleisti palankios studijos

2014 metais. Siekiant didesnės negalią turinčių žmonių integracijos Universitete ir Kauno mieste,
2015 m. Universiteto ir VšĮ „Nacionalinio socialinės integracijos institutas“ iniciatyva pradėjo veikti
Socialinis taksi, užtikrinantis žmonių su judėjimo negalia didesnį judumą.
2015 m. už aktyvų dalyvavimą mokslinėje, sportinėje, kultūrinėje, studentiškoje visuomeninėje veikloje
dvigubai padidintos lėšos, skirtos vienkartinėms stipendijoms.

Nuotolinių studijų plėtra ir mokymosi visą gyvenimą užtikrinimas
VDU išlaiko lyderystės pozicijas kuriant technologijomis grindžiamo mokymosi paslaugas įvairioms bendruomenėms, visuomeninėms grupėms ir organizacijoms Lietuvoje bei užsienyje.
2015 m. VDU prižiūrėjo 16 organizacijų nuotolinio mokymosi aplinkas, teikė mokymosi visą gyvenimą
paslaugas panaudodamas specialias nuotolinio mokymosi aplinkas, sukurtas skirtingoms tikslinėms grupėms. 2015 m. Universitetas nuotoliniu būdu 547 asmenims suteikė neformalaus švietimo ir mokymosi

2015 m. 887 bakalauro ir vientisųjų studijų ir 310 magistrantūros studijų studentams skirtos įvairios
stipendijos.

visą gyvenimą paslaugas.
2015 m. vykdyta studijų dalykų skaitmenizavimo plėtra ir studijų dalykų skaičius, pateiktų nuotolinių
studijų aplinkoje, išaugo 19 proc., palyginus su 2014 m., ir net 72,5 proc., palyginus su 2013 m., ir pa-

Studijų kokybė

siekė 2 023. Per 2015 m. paskaitų vaizdo įrašų skaičius padidėjo daugiau nei 2 kartus ir dabar yra 893

2015 m. vyko 7 studijų programų išorinis tarptautinis kokybės vertinimas, kurį atliko Studijų kokybės ir
vertinimo centras. Visos programos buvo sėkmingai akredituotos: 6 metams akredituotos 5 programos,
3 metams – 2 programos. Visų Universiteto vertintų studijų programų rezultatai yra aukštesni už nacionalinius: 6 metams akredituotos sudaro 71 proc. (šalies – 55 proc.), 3 metams –29 proc. (šalies – 41 proc.).
Stiprioji Universiteto vykdomų studijų programų sritis – aukščiausios kvalifikacijos akademinis persona-

(2014 m. – 406 vaizdo įrašai).
2015 m. nuotolinių studijų aplinka naudojosi 7 918 studentų, kurie studijavo jungdamiesi prie nuotolinių
studijų aplinkos. Prie VDU nuotolinių studijų aplinkos unikaliais IP adresais jungtasi iš 75 užsienio šalių.

asmenybėms ir talentams
atsiskleisti palankios studijos

2015 m. universitete studijavo 141 negalią turintis studentas, t. y. 5,2 proc. daugiau, palyginus su

Mišrioms arba tik nuotolinėms studijoms atestuotų dalykų skaičius 2015 m. padidėjo 29,3 procentais.

las: 71,4 proc. vertintų programų akademinis personalas įvertintas aukščiausiu balu (4).
Dėstymo kokybės vertinimo apklausos rezultatai parodė, kad Universiteto studentai, kaip ir išorinio kokybės vertinimo ekspertai, dėstytojų kvalifikaciją vertina itin gerai (bendras įvertinimų vidurkis – 8,25).
Žurnalo „Reitingai“ apklausos duomenimis, pagal darbdavių vertinimą VDU užima antrą vietą tarp Lietu-

Karjera ir verslumo skatinimas
Skatinant verslumo ugdymo veiklas, Universitete buvo pradėtas vykdyti naujas Erasmus+ strateginės
partnerystės projektas, skirtas išmaniajai praktikai – novatoriškai praktikai, gerinančiai studentų verslumo, įsidarbinimo gebėjimus ir ruošiančiai juos darbo rinkai. Projekte dalyvauja šeši partneriai

vos universitetų.

– universitetai ir organizacijos iš Lietuvos, Italijos, Kipro ir Suomijos.

Lietuvos reitinguose pagal atskirų studijų krypčių vertinimą Vytauto Didžiojo universitetas pateko į ge-

81 Universiteto studentas iš 29 skirtingų studijų programų dalyvavo ir sėkmingai baigė verslumo įgūdžių

riausiai vertinamų universitetų trejetą (užėmė trečią arba aukštesnę vietą) net 53 studijų kryptyse.

ugdymo programą Entreprenerio akademija.

Pirmąją vietą Lietuvoje tarp žurnalo „Reitingai“ vertintų atitinkamų magistrantūros studijų krypčių užė-

65 studentai iš 21 studijų programos dalyvavo Verslumo laboratorijoje, kurioje sprendė įvairių organiza-

mė šios VDU studijų programos: Socialinė antropologija (sociologijos kryptis), Diplomatija ir tarptautiniai
santykiai, Rytų Azijos regiono studijos, Rytų Europos studijos ir tyrimai, Šiuolaikinė Europos politika, Skandinavijos ir Baltijos šalių studijos, Socialinė ir politinė kritika (politikos mokslų kryptis), Pastoracinė teologija, Religinis švietimas (teologijos ir religijos studijų kryptis), Marketingas ir pardavimai, Marketingas ir tarptautinė
komercija, Reklamos vadyba (rinkodaros kryptis). Tarp bakalauro ir vientisųjų studijų programų neturėjo
lygių Teisės bei Teisės ir finansų (teisės kryptis), Katalikų teologijos, Religijos pedagogikos (teologijos ir

cijų ir įmonių („Intermedix Lietuva“, „Vičiūnų grupė“, Šiaulių bankas, „Topo grupė“, „Volfas Engelman“, „Lidl
Lietuva“, DNB bankas, „Festo“ ir kt.) pateiktus probleminius atvejus ir teikė sprendinius.
Skatinant inovatyvaus verslo kūrimą, Universiteto studentai ir absolventai, įkūrė 6 pradedančiąsias įmones informacinių technologijų, biotechnologijų bei aplinkosaugos ir aplinkos inžinerijos srityse. Kuriant
visuomenei naudingus ir pažangius produktus, pritaikyti moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra.

religijos studijų kryptis) bei Aplinkotyros ir ekologijos (aplinkotyros kryptis) VDU studijų programos.

14

vytauto didžiojo universitetas

vytauto didžiojo universitetas

15

asmenybėms ir talentams
atsiskleisti palankios studijos

asmenybėms ir talentams
atsiskleisti palankios studijos

Tolesnis veiklų plėtojimas
Siekiant vykdyti tik aukščiausios kokybės studijų programas, numatoma mažinti magistrantūros studijų
programų skaičių, sujungti kai kurias bakalauro studijų programas ir siekti nacionaliniu lygmeniu įteisinti
priėmimą į krypčių grupes.
Stiprinti ir plėtoti artes liberales principus, kurti ir įgyvendinti individualių studijų, paremtų tutorystės
principais, modelį. Telkti motyvuotus, kūrybiškus studentus ir dėstytojus bendroms akademinėms ir visuomeninėms veikloms.
Siekiant konsoliduoti aukščiausio lygio akademinį personalą ir užtikrinti studijų kokybę, vystyti Universitetų klasterio memorandume numatytas veiklas.
Plėtoti užsienio kalba dėstomų dalykų, programų skaičių, užtikrinant dėstomų dalykų kokybę.
Didinti laipsnio siekiančių užsienio studentų skaičių.
Identifikuoti poreikį ir resursus tarptautinėms, jungtinėms, dvigubo laipsnio programoms kurti / adaptuoti
bei rengti tokias programas su patikimais tarptautiniais partneriais.
Vystyti studijų dalykų skaitmeninimo plėtrą ir didinti studijų prieinamumą nuotoliniu būdu, skatinant
mokymąsi visą gyvenimą.
Įgyvendinti dėstytojų ir studentų mentorystės ir įvairiapusės pagalbos studentams studijų procese sistemą.

16
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patikimas tarptautinis
partneris

Įgyvendindamas strateginį uždavinį – skatinti tarptautinį aktyvumą – VDU bendradarbiauja su įvairiais
pasaulio universitetais, vykdo studentų ir darbuotojų mainus, dalyvauja tarptautiniuose mokslo ir švietimo projektuose, diegia ir tobulina pažangesnę studijų ir tyrimų sistemą.
2015 m. tarptautiškumas Universitete buvo skatinamas keliomis kryptimis: dalyvavimas ir narystė tarptautinėse organizacijose bei tinkluose, VDU dvišalio bendradarbiavimo ir Erasmus+ programų vykdymas,
programų anglų kalba kūrimas, plėtojimas ir viešinimas, užsienio studentų pritraukimas laipsnį suteikiančių ir dalinių studijų, Pasaulio lietuvių universiteto (PLU) veiklų plėtojimas, užsienio ir lietuvių studentų (re)integracija Universitete.

patikimas tarptautinis
partneris

Patikimas tarptautinis partneris

VDU sėkmingai įgyvendina tarptautiškumo namuose koncepciją, stiprindamas užsienio kalbomis, ypač
anglų, dėstomų dalykų ir programų kokybę, užsienio kalbų mokymosi galimybes ne tik studentams, dėstytojams, darbuotojams, bet ir Kauno bendruomenės nariams. Akivaizdi VDU lyderystė išryškėja organizuojant reikšmingus tarptautinius renginius, užmezgant ryšius su svarbiomis tarptautinėmis organizacijomis ir verslo įmonėmis. VDU išsiskiria Lietuvoje ir Baltijos regione kaip institucija, patraukli dirbti
užsienio dėstytojams ir tyrėjams.

Tarptautinis bendradarbiavimas
Pasirašyta strateginė bendradarbiavimo sutartis su NATO Strateginės komunikacijos kompetencijos centru (NATO STRATCOM COE). Tai jau antrasis susitarimas su NATO centrais. Pirmasis buvo pasirašytas su
NATO Energetinio saugumo kompetencijos centru 2014 metais.
Plėtojant Globalaus švietimo idėjas Lietuvoje ir Rytų Partnerystės šalyse, siekiama strateginės partnerystės su UNESCO Tarptautinio švietimo biuru.
DALINIŲ
STUDIJŲ

LAIPSNĮ
SUTEIKIANČIŲ
STUDIJŲ

PRAKTIKŲ
IR KITA

309

267

139

laipsnį suteikiančios
programos

VDU yra pasirašęs tarptautinio bendradarbiavimo sutartis su 386 mokslo ir studijų institucijomis iš

(anglų kalba)

2015 m. į Universitetą atvyko 63 užsienio studentais daugiau nei 2014 metais. Didėjantis atvykstančių

29

bakalauro

715

bendras užsienio studentų skaičius 2015 m.

8

magistro

21

61 pasaulio šalies. 2015 m. sudarytos 36 naujos bendradarbiavimo sutartys.

dvišalių mainų ir Erasmus+ studentų skaičius rodo didėjantį VDU populiarumą partnerėse užsienio mokslo ir studijų institucijose.
2015–2016 m. m. VDU atnaujino Erasmus+ bei dvišalių mainų partnerių tinklą. 2015 m. pagal Erasmus+
ir VDU dvišalių mainų programą studijoms į užsienio šalių mokslo ir studijų institucijas išvyko 266 VDU
studentai, t. y. per metus išvykstančių studentų skaičius padidėjo 6 procentais.

studentų tarptautinis
mobilumas

VDU personalo tarptautiškumas

Erasmus+
dėstymo vizitų
skaičius 2015 m.

Personalo
Erasmus+
mokymosi vizitų
skaičius

81

Užsieniečiai
dėstytojai

44

47

431

kietijos (17) bei Slovėnijos (15) mokslo ir studijų institucijas, atvyko – iš Italijos (38), Prancūzijos (29),
Turkijos (19) bei Ispanijos (19) mokslo ir studijų institucijų.

išvykusių dalinių
studijų VDU
studentų

275

2015 m. pagal Erasmus+ mainų programą daugiausia studentų išvyko į Italijos (45), Turkijos (18), Vo-

išvykusių Erasmus+
praktikos studentų
skaičius

156

2015 m. pagal VDU dvišalių mainų programą daugiausia studentų išvyko į Pietų Korėjos (13),
Japonijos (12) bei Taivano (5) mokslo ir studijų institucijas, atvyko – iš Pietų Korėjos (34), Japonijos (25)
bei Kazachstano (20) mokslo ir studijų institucijų.
Sėkmingai tęsiama Mentorių programa, kuria siekiama užsienio studentams padėti adaptuotis ir socializuotis naujoje akademinėje ir kultūrinėje aplinkoje.

šalių
partnerių
skaičius

61
18

galimų mokytis
užsienio kalbų
skaičius

31

38

Šalių skaičius, iš kurių į VDU atvykę užsienio studentai
studijuoja laipsnį suteikiančiose programose

vytauto didžiojo universitetas

ESN VMU koordinavo socialinius projektus International dinner: Around the World ir Cultures up Close bei
inicijavo internetinę radijo laidą Labas People.

vytauto didžiojo universitetas
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patikimas tarptautinis
partneris

Pasaulio lietuvių universiteto tikslas – burti pasaulio lietuvius, skatinti išeivijos ir Lietuvos mokslininkų
bei studentų bendradarbiavimą, pritraukti visus, besidominčius šiuolaikine Lietuva, jos gyvenimu, tradicijomis ir kultūra.
Puoselėjant idėją, toliau buvo plėtojamos šio socialinio projekto veiklos: VDU Vasaros akademijos programos, studentų ir mokslininkų studijos bei stažuotės užsienyje, nuotolinio mokymosi galimybės, lituanistinio švietimo projektai.
Penktus metus iš eilės bendradarbiaujama su JAV Lietuvių bendruomene (JAV LB), atnaujinta bendradarbiavimo sutartis.

patikimas tarptautinis
partneris

Pasaulio lietuvių universiteto idėjos puoselėjimas

2015 m. birželio–liepos mėnesiais tradiciškai organizuota bendra VDU ir JAV Lietuvių bendruomenės
studentų stažuočių programa (LISS – Lietuvių išeivijos studentų stažuotė) bei antrus metus surengta
Summer Internship Program (SIP) programa. Šiose programose dalyvavo apie 30 jaunuolių iš JAV, Kanados,
Vokietijos, Pietų Korėjos, Prancūzijos, Gruzijos, Turkijos ir kitų šalių.
Šešioliktus metus iš eilės sėkmingai organizuojami Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai, kuriuose
dalyvavo 31 studentas iš 17 šalių.

Tolesnis veiklų plėtojimas
Didinti Universiteto aktyvumą bei atpažįstamumą tarptautiniu mastu, stiprinti įvaizdį, palaikyti patikimo
tarptautinio partnerio reputaciją.
Siekti bendradarbiavimo su pripažintais pasaulio universitetais (JAV, Europoje, Azijoje).
Stiprinti bendradarbiavimą su regiono lyderiais (Baltijos ir Skandinavijos bei Rytų Europos šalyse).
Plėsti ryšius su posovietinės erdvės šalimis – teikti ekspertinę paramą studijoms, mokslui ir infrastruktūrai organizuoti.
Bendradarbiauti su reikšmingomis tarptautinėmis organizacijomis, tarptautinėmis mokslo ir studijų asociacijomis, tinklais.
Siekti partnerysčių su tarptautinėmis verslo, nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis.
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Šalys, su kuriomis bendradarbiauja

Stiprinti Pasaulio lietuvių universiteto idėją, plėtoti veiklas, aktyvinti skirtingų sektorių dalyvavimą.
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aukščiausio lygio
mokslas ir menas

2015 m. Universiteto mokslo ir meno pasiekimus vertino užsienio ir šalies ekspertai.
Siekiant kuo objektyviau ištirti Lietuvos mokslinę veiklą, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
(MOSTA), bendradarbiaudamas su Lietuvos mokslo taryba, atliko tyrimą, kuriame dalyvavo visos Lietuvos
mokslo institucijos. Šiuo MOSTA tyrimu buvo analizuojama universitetų tyrimų kokybė, ekonominė ir
socialinė įtaka, infrastruktūra, mokslo vadyba ir potencialas. Tyrimas parodė, kad pagal bendrą surinktų
vertinimų vidurkį, Universitetas pirmauja tarp visų kitų Lietuvos universitetų (1 lentelė).

aukščiausio lygio
mokslas ir menas

Aukščiausio lygio mokslas ir menas

Lietuvos universitetų įvertinimų palyginimas (1 lentelė)
Vertinamųjų vienetų skaičius
pagal mokslo sritis
B (Sveik.)

B (kiti)

Iš viso vnt.

4

1.

VDU

–

1

1

5

4

1

12

3

6

3

–

3

2.

KTU

–

–

2

1

1

8

12

2

7

3

–

2,91

3.

VU

1

1

9

4

7

–

22

6

9

6

1

2,91

18

doktorantų skaičius

4.

LSMU

10

–

–

1

–

–

11

3

3

3

2

2,63

214

(2015 m. spalio 1 d.)

40

disertacijas apgynusių
doktorantų skaičius

5.

VGTU

–

–

–

1

2

7

10

–

6

3

1

2,5

Institucija

F

Nr.

doktorantūros
krypčių skaičius

Vertinimas

H

S

T

Vertinimų
vidurkis
3

2

1

Pagal MOSTA atliktą vertinimą VDU yra vienas iš nedaugelio Lietuvos universitetų, kuris visose vertina-

1 227 tūkst. EUR

Universiteto Mokslo fondui
buvo skirta lėšų

1 209 tūkst. EUR
Mokslo projektų
pajamos

Paskelbta mokslo straipsnių
Tarp jų, leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters /
Scopus duomenų bazėse
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Biomedicinos mokslai įvertinti palankiausiai iš visų Lietuvos universitetų. Ekspertų teigimu, VDU Gamtos
mokslų fakultetas yra stiprus nacionalinis veikėjas, vis labiau įsitvirtinantis ir tarptautinėje erdvėje.
Humanitarinių mokslų srityje Universitetas išsiskiria menotyros ir filologijos, ypač lingvistikos, moksli-

Mokslo ir meno rodikliai 2015 m.
VDU vieta pagal MOSTA vertinimų vidurkį tarp kitų
universitetų (Lietuvos mokslo institucijų palyginamasis
vertinimas)

mose veiklos srityse neturėjo nė vieno žemiausio įvertinimo.

niais tyrimais ne tik nacionalinėje, bet ir tarptautinėje erdvėje.
1

Socialinių mokslų srityje VDU įvertintas bene geriausiai visoje šalyje, ypač paminėtini Teisės ir Socialinių
mokslų fakultetai.

436

Kitos sritys – fiziniai ir technologijos mokslai – taip pat įvertintos gerai. Tai dar kartą įrodo, kad VDU nėra
tik humanitarinis universitetas, o stiprėja ir įsitvirtina įvairiose mokslo ir meno srityse.

26,8 %
LMT atlikto formaliojo ir ekspertinio mokslo ir meno produkcijos vertinimo rezultatai už 2012–2014 m.

Prioritetinių mokslo / meno tyrimų klasterių skaičius

39

Publikuota monografijų

19

Gautos mokslo ir meno premijos ir kiti reikšmingi
apdovanojimai

17

vytauto didžiojo universitetas

parodė, kad VDU užima pirmaujančias pozicijas humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos mokslo
bei meno srityse.
Žymiai padidėjo publikacijų skaičius leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters / Scopus duomenų
bazėse (ypač biomedicinos ir fizinių, humanitarinių ir socialinių mokslų srityse).

vytauto didžiojo universitetas
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aukščiausio lygio
mokslas ir menas

tinės dotacijos projektuose bei Nacionalinių mokslo programų projektuose. 2015 m. aktyviai dalyvauta
Lietuvos mokslo programose: „Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009−2015 m. programoje“ (2 vieta tarp
Lietuvos universitetų), mokslininkų grupių projektuose (2015 m. finansavimas buvo skirtas 8 projektams).
Išskirtinis Universiteto bruožas mokslo ir meno veiklų plėtotės srityje – mokslo tyrimų klasterių formavimasis, kuriuose plėtojami tarpdisciplininiai moksliniai tyrimai / meno veiklos, įtraukiami jaunieji mokslininkai / menininkai. 2015 m. mokslo tyrimus atliko ir kitą mokslinę veiklą vykdė 39 klasteriai.
Padidintas Universiteto Mokslo fondo, skatinančio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, biudžetas.

darni ir
kūrybiška aplinka

Universiteto mokslininkai 2015 m. tęsė tyrimus 3-uose ES 7-osios programos projektuose, 4-iuose Visuo-

Atnaujintas biotechnologijos laboratorijų korpusas, kurį sudaro: Bendrosios ir augalų biotechnologijos
laboratorija, Biofizikos ir bionanotechnologijų laboratorija, Biofizikinių tyrimų laboratorija.
Menų fakultete įkurta moderni garso studija; Informatikos fakulteto multimedijų laboratorija įvardyta
geriausia Baltijos šalyse.
Universitetas vykdo doktorantūros teisę 18 mokslo krypčių kartu su kitomis Lietuvos bei užsienio aukštojo mokslo ir tyrimų institucijomis. Pagal mokslo krypčių skaičių, kurioms suteikta doktorantūros teisė
Lietuvoje, Universitetas yra antroje pozicijoje po Vilniaus universiteto. Visų vertintų mokslo krypčių doktorantūros studijos įvertintos gerai su rekomendacija tęsti doktorantūros studijas maksimaliai galimą
laikotarpį – 3 metus.
2015 m. Universitete buvo apginta 40 daktaro disertacijų.

Tolesnis veiklų plėtojimas
Mažinti asimetriją tarp mokslo ir studijų, glaudinant mokslo ir studijų erdves. Skatinti bakalauro ir
magistrantūros studentų mokslingumą.
Skatinti mokslo projektų rengimą EK programose, ypač Horizon 2020.
Skatinti mokslininkus ir dėstytojus siekti aukščiausių mokslo pasiekimų, ypač rengiant ir publikuojant
straipsnius pripažintuose tarptautiniuose leidiniuose.
Siekti mokslo ir verslo / pramonės partnerysčių, glaudesnio bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis ir
kitomis organizacijomis.
Skatinti mokslinės ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų užsakymus bei sutarčių sudarymą su ūkio
subjektais.
Aktyviau viešinti mokslinį įdirbį, pasiekimus ir kompetencijas, ypač išryškinant VDU kompetencijų
lyderystę Lietuvos mokslo strategijos prioritete – įtrauki ir kūrybinga visuomenė.
Peržiūrėti ir optimizuoti mokslo leidinius, jų potencialą ir įtaką socialinei ekonominei šalies raidai bei
galimybes siekti įvertinimo globaliu kontekstu.
Vystyti ir pozicionuoti akademinio meistriškumo centrus.
Optimizuoti finansavimą, skiriamą mokslo etatams ir mokslui skatinti, siekiant didesnio tarptautiškumo,
socialinio, ekonominio bei kultūrinio poveikio šalies raidai globaliu kontekstu.
Plėtoti tarptautinių doktorantūrų tinklą, jungtinių doktorantūrų rengimą, jaunųjų tyrėjų, ypač iš užsienio,
pritraukimą studijuoti trečiosios pakopos studijose.
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darni ir kūrybiška
aplinka

2015 m. pažymėtini kaip informacinių išteklių plėtros elektroninėje erdvėje metai. Tradicinių leidinių
įsigijimą pakeitė elektroninių duomenų bazių prenumeratos. Atnaujinus Universiteto elektroninės erdvės
techninę bazę ir toliau sėkmingai buvo plečiamas belaidis tinklas, nuosekliai ir sistemingai modernizuojamos kompiuterių tinklo saugumo sistemos, diegiamos, atnaujinamos įsigytos antivirusinės programos.
Taip pat nuolat atnaujinama centrinė elektroninio pašto nepageidaujamų laiškų ir virusų filtravimo sistema.

darni ir kūrybiška
aplinka

Darni ir kūrybiška aplinka

Universiteto projektinė veikla buvo sutelkta baigti ES Struktūrinių fondų finansuojamus projektus, rengti
ir įgyvendinti tarptautinius ir nacionalinių programų projektus.
Sklandžiai baigti pirmojo nuo Universiteto atkūrimo pradžios mokslo ir studijų pastato V. Putvinskio g.
rangos darbų I etapo darbai, vykdyti įvairūs mokslo ir studijų pastatų atnaujinimo, laboratorijų įrengimo,
avarinės būklės šalinimo, patalpų remonto ir statinių statybos techninės priežiūros ir projektų administravimo darbai.

Informacijos išteklių plėtra
Efektyviam studijų ir mokslo procesui organizuoti 2015 m. įsigyta beveik 418 tūkst. tradicinių ir elektroninių dokumentų. Palyginti su 2014 m., dokumentų įsigyta beveik 3 kartus daugiau (280 tūkst.). Tradicinių
dokumentų įsigyta per 20 tūkst., elektroninių – beveik 400 tūkstančių.
Iš viso 2015 m. bendruomenė turėjo prieigą prie daugiau kaip 750 tūkst. (2014 m. – 600 tūkst.) dokumentų: beveik 354 tūkst. tradicinių ir per 397 tūkst. elektroninių dokumentų.

vykdomų projektų
skaičius

134

42 mln. EUR
vykdomų projektinių
sutarčių vertė 2015 m.

27 570 tūkst. EUR
Universiteto pajamos

2 180

kompiuterių skaičius
Universitete 2015 m.

6 742 tūkst. EUR
infrastruktūros projektų
lėšos 2015 m.

4 500 m

2

renovuoti
statiniai

2015 m. prenumeruotos 46 duomenų bazės iš 26 užsienio ir Lietuvos tiekėjų. 24 duomenų bazės prenumeruotos vykdant Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) projektą. Palyginti su 2014 m.,
duomenų bazėse el. dokumentų skaičius išaugo 53 procentais.
2015 m. testuotos 24 duomenų bazės, kuriose buvo 55 tūkst. visateksčių knygų ir 51 tūkst. žurnalų. Testavimo laikotarpiu išaiškėjus klasikinės muzikos vaizdo įrašų duomenų bazės medici.tv poreikiui, ji buvo
užprenumeruota Muzikos akademijos studentams ir pedagogams.
2015 m. išleista 107-ių pavadinimų leidinių (2014 m. – 116): 56 spausdinti leidiniai (28 929 egzemplioriai), 51 elektroninis leidinys.

Pastatyti nauji statiniai

Įsigyta tradicinių ir elektroninių dokumentų

6 481 kv. m.

417 650

Atlikti struktūriniai bibliotekos pertvarkymai: Vinco Čepinskio informatikos ir gamtos mokslų bei Stasio
Šalkauskio katalikų teologijos, Vaclovo Biržiškos skaityklos sujungtos su abonementais.
Vienas svarbiausių bibliotekos vartotojų poreikių – erdvės savarankiškoms studijoms. Vinco Čepinskio
informatikos ir gamtos mokslų bibliotekoje įkurta 9 vietų grupinio darbo erdvė. Ataskaitiniais metais

Visų įgytų spausdintų ir elektroninių išteklių vertė, Eur

Išleista leidinių

VDU el. talpyklos

292 tūkst.

107

89 TB

bibliotekoje iš viso veikė 6 individualaus ir grupinio darbo patalpos su 33 darbo vietomis, iš kurių –
9 kompiuterizuotos.
Šiuo metu universitete yra 15 kompiuterių klasių (iš viso 193 kompiuteriai) studentų mokymui ir savarankiškam darbui. Darbui internete ir intranete skirta 150 darbo vietų 8-iose skaityklose.
2015 m. VDU administruojamų belaidės prieigos įrenginių skaičius išaugo 52 proc., tad metų pabaigoje
VDU tinkle veikė 236 belaidės prieigos įrenginiai, išdėstyti 17-oje VDU priklausančių pastatų. 2015 m.
įrengė vieną viešos prieigos Eduroam zoną Studentų skvere Kaune.

26

vytauto didžiojo universitetas

vytauto didžiojo universitetas

27

darni ir kūrybiška
aplinka

optiniais 1 Gb/s (9 vnt.) arba 10 Gb/s (3 vnt.) spartos ryšio kanalais, ketvirtasis 10 Gb/s spartos ryšio
kanalas skirtas prisijungti prie interneto.

Tolesnis veiklų plėtojimas
Gerinti studijų ir mokslo infrastruktūrą akademiniam, administraciniam personalui – toliau atlikti pastatų
renovaciją ir baigti naujo pastato V. Putvinskio g. statybą.

Finansinių išteklių valdymas
Universiteto pajamas sudarė Valstybės biudžeto asignavimai ir investicijos 11 126,1 tūkst. Eur, tikslinės lėšos 9 125,0 tūkst. Eur ir nuosavos lėšos 6 318,5 tūkst. Eur. Iš viso Universiteto pajamos buvo

Investuoti Universiteto patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą, parengti pastatų techninius projektus ir plėtoti infrastruktūros vystymo procesus.

27 569,6 tūkst. Eur (palyginti su 2014 m. sumažėjo 3 977,4 tūkst. Eur arba 12,6 proc.).

Pasitvirtinti studentų bendrabučių, sporto ir meno centrų vystymo strategijas.

Universiteto visos išlaidos sudarė 29 164,2 tūkst. Eur, arba 1 565,4 tūkst. Eur (5,1 proc.) mažesnės nei

Užtikrinti informacinių technologijų projektų plėtrą, el. duomenų bazių ir el. paslaugų atvirąsias prieigas.

darni ir kūrybiška
aplinka

VDU kompiuterių tinklo branduolį sudaro optiniai sujungimai. Visi pagrindiniai VDU pastatai sujungti

2014 metais. Išlaidos materialinei bazei, palyginti su 2014 m., sumažėjo 2 166,3 tūkst. Eur (62,3 proc.),
pastatams renovuoti – padidėjo 1 119,2 tūkst. Eur (39,6 proc.).

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

Bendras projektų skaičius 2015 m. siekė 134, o visų vykdomų projektų vertė sudarė 41,94 mln. Eur.

Parengti Universiteto administracinės struktūros reorganizavimo planą, optimizuoti Universiteto išlaidas, diversifikuoti pajamų struktūrą siekiant pritraukti daugiau rėmėjų lėšų, verslo ir viešojo sektoriaus

Infrastruktūros kūrimas ir tobulinimas

užsakomųjų darbų.

Sėkmingai baigti Daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato V. Putvinskio g. 23 I etapo statybos
darbai (6 481 kv. m.).

juoju finansavimo periodu.

Renovuotas Muzikos akademijos pastatas V. Čepinskio g. (3749 kv. m) ir kiti mokslo ir studijų patalpų
atnaujinimo darbai (751 kv. m.).
Pradėti

vykdyti

Prezidento

Užtikrinti aktyvų dalyvavimą projektinėje veikloje, pasirengti sėkmingai įgyvendinti ES SF projektus nau-

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

V. Adamkaus

bibliotekos-muziejaus

pastato

renovacijos

darbai

S. Daukanto g. 25 (813 kv. m.).
Atlikti studentų bendrabučio (Vytauto pr. 71) kambarių ir bendro naudojimo patalpų, (87,12 kv. m.)
remonto darbai.
Pradėta Sporto centro, pastatų Vileikos ir K. Donelaičio g. stebėsena ir avarinės būklės likvidavimo darbai.
Parengtas techninis projektas pastatų Ž. E. Žilibero g. 5 ir 7 rekonstrukcijai.
Atlikti Botanikos sodo administracinio pastato (Ž. E. Žilibero g. 6) polichrominiai tyrimai ir pradėti rengti
techniniai projektai.
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Ekonomikos ir vadybos fakulteto
svarbiausi
varbiausi 2015 m. įvykiai ir pasiekimai
Fakultetas buvo įvertintas trimis Eduniversal reitingo palmės šakelėmis. Toks vertinimas skiriamas puikioms verslo mokymo įstaigoms, turinčioms sustiprintą tarptautinę įtaką.
Eduniversal paskelbus geriausių universitetų programų vertinimus, Reklamos vadybos studijų programa,
gavusi 3 palmės šakeles, pateko tarp 20 geriausiai įvertintų magistrantūros studijų programų. Marketingo ir tarptautinės komercijos studijų programa šiame reitinge apdovanota 2 palmės šakelėmis ir yra
reitinguojama tarp 20 geriausių studijų programų Rytų Europoje.
Rugsėjo 24–26 d. fakultete vyko 13-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Vadybos horizontai besikeičiančioje ekonominėje aplinkoje: vizijos ir iššūkiai“, kurioje dalyvavo mokslininkai ir tyrėjai iš Portugalijos, Izraelio, Vokietijos, Suomijos, Japonijos, Islandijos ir kitų šalių.
Lietuvos banko valdyba paskyrė Vlado Jurgučio stipendiją Finansų ir bankininkystės programos magistrantei Eglei Aleknevičiūtei.
Apdovanoti Nasdaq Baltijos šalių biržų „Baltijos rinkos apdovanojimų“ nugalėtojai. Geriausio mokslinio
darbo konkurso vertybinių popierių rinkų srityje nugalėtoja paskelbta VDU ir Leveno katalikiškojo
universiteto dvigubo diplomo studijų programos Finansai ir bankininkystė absolventė Eglė Aleknevičiūtė už magistro darbą „Co-movements of Financial Markets in EU Countries“. 3 vieta paskirta minėtos
studijų programos absolventei Monikai Kalinauskaitei už magistro darbą „Interest Rate Pass-Through
In Euro Area: The Impact Of The Recent Crisis“.
Lietuvos mokslų akademijos rengiamame konkurse magistrantės Viktorijos Grigaliūnaitės darbas pelnė geriausio kongreso straipsnio apdovanojimą. Mokslinių interesų sritys: vartotojų pasitenkinimas ir
matematiniai marketingo metodai.

1 100
studentų

BA

MA

Dokt.

723

352

25

298

134

35

(etatai)

akademinis
personalas

BA

MA

Dokt.

138

156

4

Apdovanojimuose „Už nuopelnus verslui“ 1 vietą studentų konkurse užėmė magistrantė Ieva Pukele-

82 %

vičiūtė ir jos darbo vadovė, VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Finansų katedros profesorė Valdonė

su moksliniu laipsniu

absolventai

priimta 2015 m.

užsienio
studentai

akademinis
personalas

užsienio
dėstytojai

5 948 338 21
iš viso

2015 m.

Darškuvienė. Apdovanojimas skirtas už magistro darbą „Listinguojamų įmonių korporatyvinio valdymo
charakteristikų poveikio jų vertei bei finansiniams rezultatams CRE šalyse vertinimas“.
Fakultete įvyko 4-oji kasmetinė Lietuvos ekonominių tyrimų konferencija. Pranešimus skaitė VDU
Ekonomikos ir vadybos fakulteto profesorius Zigmas Lydeka, Lietuvos banko valdybos narys Marius
Jurgilas, JAV, Kanados, Didžiosios Britanijos, Švedijos, Norvegijos, Vokietijos, Nyderlandų, Ispanijos universitetų mokslininkai.

Bakalauro
studijų programos

Magistrantūros
studijų programos

Doktorantūros
kryptys

Ekonomika ir finansai

Finansai ir bankininkystė

Ekonomika

Diskusijoje dalyvavo Lietuvoje gerai žinomų – „FESTO“, „Stumbras“, „Volfas Engelman“, „Ernst & Young

Europos ekonomikos studijos

Firmų organizavimas ir vadyba

Vadyba

Baltic“ ir kitų – įmonių vadovai bei akademinės bendruomenės nariai.

Marketingo vadyba

Marketingas ir pardavimai

Verslo administravimas

Marketingas ir tarptautinė komercija

Gruodžio 9 d. surengta apskrito stalo diskusija, į kurią pakviesta daugiau nei 20 socialinių partnerių.

Reklamos vadyba
Strateginis organizacijų valdymas
Tarptautinė verslo vadybos programa vadovams
Tarptautinė ekonomika
Verslas ir entreprenerystė

mokslo
publikacijų
skaičius

61
2

mokslo
projektų
skaičius

10

S. Daukanto g. 28, 44246 Kaunas

Tel. (8 37) 327 856
El. p. dek@evf.vdu.lt
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Gamtos mokslų fakulteto
svarbiausi 2015 m. įvykiai ir pasiekimai
Įvykdytas Europos komisijos BP7 projektas „Gamtinės aplinkos teigiamas poveikis sveikatai įvairių
Europos regionų tipinėms populiacijoms“. Projekto tikslas – ištirti ryšius tarp gamtinės aplinkos ekspozicijos, žmogaus sveikatos ir gerovės.
JAV mikrobiologų draugija paskyrė prof. Rimantą Daugelavičių savo ambasadoriumi Lietuvoje.
Verslo žurnalas „Bzn start“ Aplinkotyros katedros laborantės Linos Trečiokaitės-Kubilės įkurtą MB „Abelia LT“ ir Biologijos katedros doktorantės Eglės Galdikaitės-Brazienės įkurtą MB „DNR tyrimai“ išrinko
tarp 50 inovatyviausių jaunų verslų, sukurtų moterų.
Vasario 24 d. įteiktas Lietuvos mokslų akademijos diplomas ir INFOBALT vardinė mokslinė stipendija jaunųjų mokslininkų konkurso 3 vietos laureatei Jurgitai Mikašauskaitei už fizinių ir technologijų
mokslų krypties tiriamąjį darbą „Bioremediacijos technologijų taikymas kreozotu impregnuotiems mediniams geležinkelio pabėgiams utilizuoti“.
Biochemijos bakalauro studijų programos studentė Živilė Dalmantaitė laimėjo UAB „Thermofisher
Scientific Baltic“ organizuotą studentų mokslinių darbų konkursą.
VDU Gamtos mokslų fakulteto absolventėms – Giedrei Samuolienei ir Akvilei Viršilei – įteikta Lietuvos
mokslo premija. Premija už biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srities tyrimus įteikta VDU absolvenčių
atstovaujamai prof. Pavelo Duchovskio grupei už darbų ciklą „Augalų fiziologijos tyrimai: raidos, streso,
produktyvumo ir kokybės valdymas“. Šie augalų fiziologijos tyrimai leidžia pažinti augalo struktūrų
formavimo bei funkcionavimo mechanizmus, o žinias naudoti augimo ir raidos procesams valdyti.
Gegužės 14–16 d. vyko 9-oji tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija „Gyvasis gamtos ženklas“
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personalas

86 %

2 167
iš viso

(The Vital Nature Sign). Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkas – prof. Audrius Maruška.
Jaunesnysis mokslo darbuotojas Paulius Ruzgys pagal SCIEX programą stažavosi Berno Universitete

su moksliniu laipsniu

absolventai

priimta 2015 m.

BA

akademinis
personalas

užsienio
dėstytojai

192 20
2015 m.

(Šveicarija). Stažuotės metu pritaikyta elektropurškimo technologija priešvėžinių vaistų ir genų pernašai į ląsteles gali būti naudojama paliatyvių vėžio susirgimų gydymui.
Lietuvos mokslų akademijoje vyko 4-oji jaunųjų mokslininkų konferencija „Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažanga“, kurioje VDU Biologijos mokslo krypties doktorantas Vytautas Sabūnas gavo apdovanojimą už geriausią konferencijos pranešimą.
Aplinkotyros katedros docentė Jūratė Žaltauskaitė stažavosi Paryžiaus Pjero ir Marijos Kiuri universite-

Bakalauro
studijų programos

Magistrantūros
studijų programos

Doktorantūros
kryptys

Aplinkotyra ir ekologija

Aplinkosaugos organizavimas

Biochemija

Biocheminė analizė

Biologija

Energija ir aplinka
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Ekologija ir aplinkotyra

Energijos technologijos

mokslo
publikacijų
skaičius

110

mokslo
projektų
skaičius
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Vileikos g. 8, 44404 Kaunas

te. Stipendiją stažuotei skyrė Prancūzijos vyriausybė.

Tel. (8 37) 327 902
El. p. dek@gmf.vdu.lt

Tarptautinių ekspertų (MOSTA) vertinimu, biomedicinos mokslų srities mokslinių tyrimų kokybė įvertinta 4 – stiprūs tarptautiniu
mastu, fizinių ir technologijos mokslų sričių įvertinta 3 – stiprūs nacionaliniu mastu.
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gamtos mokslų fakultetas

gamtos mokslų fakultetas
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hmf

humanitarinių mokslų
fakultetas

Humanitarinių mokslų fakulteto
svarbiausi 2015 m. įvykiai ir pasiekimai
Naujienų portalo DELFI užsakymu atliktais tyrimais, prof. Egidijus Aleksandravičius išrinktas vienu
įtakingiausių Lietuvos žmonių visuomenininkų ir kitų profesionalų kategorijoje.
Doc. Stefano Mario Lanza už italų kalbos ir kultūros sklaidą apdovanotas Italijos Respublikos prezidento ordinu. Apdovanojimą įteikė Italijos ambasadorius Stefano Taliani de Marchio.
Prof. Jonui Vaičenoniui už Kauno istorijos populiarinimą įteiktas Kauno burmistro Jono Vileišio pasidabruotas medalis.
2015 m. buvo išleistos 7 monografijos, surengtos 4 tarptautinės bei 6 Lietuvos konferencijos.
VDU Kompiuterinės lingvistikos centras bei VDU Informatikos fakultetas kartu su VU ir KTU įkūrė
CLARIN LT konsorciumą. Pradėtas vykdyti projektas „Lietuvos narystė tarptautinėje mokslinių tyrimų
infrastruktūroje – bendroji kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūra“.
Įgyvendinti 4 ES struktūrinių fondų finansuoti mokslinių tyrimų projektai: „Vidurio Rytų Europa:
nacionalinių naratyvų ir atminties politikos konstravimo procesų tyrimas (1989–2011)“; „Etninės muzikos gaivinimo judėjimas Lietuvoje XX a. 7 dešimtmetis – XXI a. pradžia“; „Lituanistikos (baltistikos)
centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas“;
„Lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės sistema tekstynui, lietuviškajam internetui ir viešojo
sektoriaus taikymams“.
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Anglų filologija
Anglų ir vokiečių filologija
Baltijos regiono kultūros
Etnologija
Filosofija
Istorija
Italistika ir romanų kalbos
Lietuvių filologija ir leidyba
Lietuvių filologija
Prancūzų filologija
Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos
Vokiečių kalba ir kultūra

Lietuvos istorija
Lyginamųjų kultūrų studijos
Literatūra ir spauda
Praktinė filosofija
Sociolingvistika ir daugiakalbystė
Taikomoji anglų kalbotyra
Taikomoji lietuvių kalbotyra
Vokiečių verslo kalba ir komunikacija

Filosofija
Filologija
Istorija
Etnologija

mokslo
publikacijų
skaičius

mokslo
projektų
skaičius

170 14

K. Donelaičio g. 52, 44244 Kaunas

geriausią Lietuvoje vykdomą lietuvių filologijos studijų krypties programą.
Lapkričio 16–20 d. Lietuvių literatūros katedros kvietimu VDU lankėsi ir viešas paskaitas skaitė Kana-

5 455 261 47
iš viso

Žurnalas „Reitingai“ pripažino VDU Lietuvių filologijos ir leidybos bakalauro studijų programą kaip

dos rašytojas, literatūrologas Antanas Šileika, taip pat rašytojai Mindaugas Nastaravičius, Eglė Juodvalkė, žurnalistė, knygų autorė Dalia Cidzikaitė.
Germanistikos ir romanistikos katedra sėkmingai suorganizavo pirmąją tarptautinę vasaros mokyklą
„Kaunas-Kowno-Kovne. Šiaurės Rytų Europos miesto daugiakultūrinės erdvės“.

Tel. (8 37) 327 830
El. p. dek@hmf.vdu.lt

Tarptautinių ekspertų (MOSTA) vertinimu, filologijos mokslų krypties mokslinių tyrimų kokybė įvertinta 4 – stiprūs
tarptautiniu mastu, istorijos mokslų krypties įvertinta 3 – stiprūs nacionaliniu mastu.
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humanitarinių mokslų fakultetas

humanitarinių mokslų fakultetas
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informatikos
fakultetas

Informatikos fakulteto
svarbiausi 2015 m. įvykiai ir pasiekimai
Surengta 9-oji informatikos-matematikos viktorina 11–12 klasių ir 3–4 gimnazijos klasių moksleiviams „IFtorina-15“. Joje dalyvavo 120 moksleivių ir 36 mokytojai iš įvairių Lietuvos mokyklų.
Sausio–balandžio mėnesiais moksleiviams organizuota virtualios multimedijos meno mokykla „Virtualybės 2015“, į ją susirinko 120 dalyvių iš visos Lietuvos.
Rugsėjo 28 – spalio 2 d. fakulteto mokslininkai, kartu su partneriais iš Vokietijos, Danijos ir Slovėnijos,
pristatė FP7 projekto „Learning and Execution of Action Categories (ACAT)“ rezultatus vienoje didžiausių robotikos konferencijų IROS (Intelligent Robots and Systems) Hamburge (Vokietija).
Prof. Vytautas Kaminskas ir doc. Aušra Vidugirienė pripažinti geriausiais 2015 m. VDU fizinių mokslų
srities mokslininkais.
Lekt. Vytautas Barzdaitis apdovanotas Kauno mokslo ir technologijų parko organizuotų Verslo dienų
2015 „Inovacijos: verslo bilietas į sėkmę“ nominacija: „Už unikalų informacinių technologijų sprendimą
versle“.
Fakulteto komanda dalyvavo mokslo festivalio „Erdvėlaivis žemė“ renginiuose Kauno VII forte, demonstravo virtualios realybės sprendimus, kompiuterio valdymą gestais ir mintimis, 3D modeliavimo
bei spausdinimo galimybes, robotikos taikymus.
Multimedijos laboratorija gavo Vytauto Didžiojo karo muziejaus padėką už pagalbą rengiant parodą
„Abiejų Tautų Respublikos karai su Švedija XVII a.“ – pasinaudojus multimedijos technologijomis, sukurtas parodai skirtas filmas.
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70 %

Doc. Aušra Saudargienė kartu su kolegomis iš kitų Lietuvos, Baltijos ir Šiaurės šalių organizavo tarptautinius neuromokslų renginius – tarptautinę neuroinformatikos vasaros mokyklą (3rd Baltic-Nordic
Summer School on Neuroinformatics „Multiscale Computational Neuroscience: Neurons, Networks and

su moksliniu laipsniu

absolventai

priimta 2015 m.

akademinis
personalas

užsienio
dėstytojai

67 20
2015 m.

Bakalauro
studijų programos

Magistrantūros
studijų programos

Doktorantūros
kryptys

Informatika

Taikomoji informatika

Informatika

Multimedija ir interneto
technologijos

Taikomoji matematika

Systems“), vykusią Tartu universitete (Estija), ir „Human Brain“ FP7 projekto tarptautinę konferenciją
„Neuromorphic systems and Models of Neuron-Astrocyte Interactions“, vykusią Vilniuje.
Multimedijos laboratorijos darbuotojai Videniškių vienuolynui padėjo pagaminti kalėdaičių gamybos
štampus pagal senovinius to krašto atvirukų eskizus – grafiškai apdorojo eskizus, parengė 3D modelius
bei graviravimo programas.

Matematika ir jos taikymas

mokslo
publikacijų
skaičius

37

mokslo
projektų
skaičius

8

Vileikos g. 8, 44404 Kaunas

Tel. (8 37) 327 900
El. p. dek@if.vdu.lt

Tarptautinių ekspertų (MOSTA) vertinimu, fizinių mokslų ir technologijos mokslų sričių mokslinių tyrimų kokybė
įvertinta 3 – stiprūs nacionaliniu mastu.
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informatikos fakultetas

informatikos fakultetas
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katalikų teologijos
fakultetas

Katalikų teologijos fakulteto
svarbiausi 2015 m. įvykiai ir pasiekimai
Fakulteto dėstytojai ir mokslo darbuotojai vykdė aktyvią neformaliojo švietimo bei mokslo
populiarinimo veiklą: parengta beveik 100 radijo ir TV laidų, dešimtys mokslo populiarinimo straipsnių
įvairiuose leidiniuose, organizuotos viešos paskaitos ir diskusijos.
Vatikano Bažnytinių universitetų ir fakultetų kokybės vertinimo ir skatinimo agentūra (AVEPRO) savo
nariu išrinko Katalikų teologijos fakulteto dekaną doc. Beną Ulevičių. Jis buvo užsienio ir Lietuvos universitetų bei fakultetų išorinio vertinimo grupių narys: 2015 m. sausio 19–21 d. vertinant Telšių ir Vilniaus kunigų seminarijas, kovo 25–29 d. – Rumunijos Petrosani universitetą (University of Petrosani).
Dr. Aušrai Vasiliauskaitei įteiktas Kauno miesto savivaldybės apdovanojimas „Gerumo kristalas“ už vykdomus socialinius projektus.
Prof. Alfonsui Motuzui įteiktas Vytauto Didžiojo universiteto apdovanojimas „Mokslingiausias VDU profesorius“.
Fakultetas, bendradarbiaudamas su LR švietimo ir mokslo ministerija, organizavo penktąjį
respublikinį moksleivių kūrybinių-mokslinių darbų konkursą „Meilės koordinatės“, kuriame dalyvavo apie
200 moksleivių, bei vasaros stovyklą.
Fakultete surengtos dvi studenčių fotografijų parodos: pirmosios parodos autorė – Laima Lekavičiūtė,
antrosios – Ieva Balkutė.
Organizuota fakulteto studentų grupės išvyka į jaunųjų teologų susitikimą Prancūzijoje, Taize bendruomenėje.
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Fakultetas sėkmingai organizavo evangelizacinius renginius Kauno miesto jaunimui bei kitas tęstines
fakulteto veiklas ir renginius: fakulteto dieną, pirmakursių savaitgalį, studentų žiemos savaitgalį, KTF
talentų vakarą.
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mokslo
projektų
skaičius

1

Gimnazijos g. 7, 44260 Kaunas

Tel. (8 37) 323 477
El. p. dek@ktf.vdu.lt

Tarptautinių ekspertų (MOSTA) vertinimu, teologijos mokslų krypties mokslinių tyrimų kokybė buvo įvertinta 3 – stiprūs
nacionaliniu mastu.
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katalikų teologijos fakultetas
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menų
fakultetas

Menų fakulteto
svarbiausi 2015 m. įvykiai ir pasiekimai
MOSTA koordinuoto 2015 m. tarptautinio Lietuvos mokslinės veiklos palyginamojo tyrimo išvadose
menotyrininkai įvardyti tarptautinio humanitarinio mokslo lauko lyderiais.
Apdovanojimais įvertinta dėstytojų veikla: Justino Vienožinskio premija skirta menotyrininkei prof. Laimai Šinkūnaitei, 25-uoju Lietuvos rašytojų sąjungos premijos laureatu tapo prozininkas Herkus Kunčius; prof. Rasutei Žukienei įteiktas Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkės Garbės raštas. Pasaulinės
kultūros dienos proga apdovanoti dėstytojai: prof. Laima Šinkūnaitė, dr. Tomas Pabedinskas, dr. Daiva
Citvarienė bei absolventai Ana Čižauskienė ir Artūras Morozovas.
Kūrybinių industrijų magistrantei Ramintai Garbuzaitei įteikta Vytauto Didžiojo universiteto vardo
garbės stipendija. Rūtai Morozovaitei, Justinai Kiuršinaitei, Miglei Munderzbakaitei skirtos vardinės
prof. Broniaus Vaškelio stipendijos, Irenai Tumaitei įteikta vardinė kompozitoriaus Viktoro Kuprevičiaus
stipendija.
Pristatytas fotomenininko prof. Romualdo Požerskio fotoalbumas „Lietuva 1988–1993“, kolektyvinė
monografija „Komunikuoti kultūrą: institucijos, strategijos, auditorijos“. Reikšmingas parodas Latvijoje
(„Mažasis Alfonsas“, Rygoje) ir Vokietijoje („Paskutinieji namai“, Hamburge) surengė prof. Romualdas
Požerskis, o doc. Rimantas Plungė – Jungtinėje Karalystėje („Revers“, Ispviče) ir Kroatijoje („Mimetic“,
Zagrebe).
Fakulteto studentai dalyvavo festivaliuose „Woolfest“, „Virus’20“, prisidėjo prie televizijos projektų
„Lietuvos balsas“, „Išsipildymo akcija“, tarptautinės Kauno bienalės, tarptautinio šokio festivalio „Aura“
organizavimo, sėkmingai dalyvavo TV projektuose (Joringis Šatas laimėjo projektą „Aš – stilistas!“,
Martynas Kavaliauskas – „Muzikinė kaukė“).
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VDU menų galerija „101“ suorganizavo 11 parodų, Kauno bienalėje pristatė vokiečių menininkų grupės
Konsortium specifinės vietos projektą „Drobės“ fabrike, dalyvavo ExpoChicago meno mugėje, rengė
susitikimus su menininkais, organizavo viešas diskusijas.

su moksliniu laipsniu

absolventai

priimta 2015 m.

akademinis
personalas

užsienio
dėstytojai

75 5

Auksinių scenos kryžių apdovanojimuose nominuoti fakulteto dėstytojai ir VDU teatro kūrėjai: režisierius Artūras Areima, šokėja ir aktorė Agnė Ramanauskaitė, aktoriai Jūratė Onaitytė, Eglė Špokaitė ir
Vainius Sodeika, šokėjas Marius Pinigis, scenografas Gintaras Makarevičius.

2015 m.
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studijų programos

Magistrantūros
studijų programos

Doktorantūros
kryptys

Kūrybinės industrijos

Kultūros paveldas ir turizmas

Menotyra

Mados dizainas

Kūrybinės industrijos

Menotyra

Meno kuratorystė

Muzikos produkcija

Teatrologija ir scenos menų vadyba

Naujųjų medijų menas
Vaidyba

mokslo
publikacijų
skaičius

52

mokslo
projektų
skaičius

7

Muitinės g. 7, 44280 Kaunas

Tel. (8 37) 327 877
El. p. dek@mf.vdu.lt

Tarptautinių ekspertų (MOSTA) vertinimu, menotyros mokslų krypties mokslinių tyrimų kokybė įvertinta 4 – stiprūs
tarptautiniu mastu.
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menų fakultetas

13

ma

muzikos
akademija

Muzikos akademijos
svarbiausi 2015 m. įvykiai ir pasiekimai
LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė už tarptautinių konkursų laureatų parengimą apdovanojo
prof. Sabiną Martinaitytę, doc. Audronę Eitmanavičiūtę, prof. Kazį Stonkų, doc. Saulių Gerulį, prof. Roką
Zubovą, prof. Raimondą Butvilą, lekt. Gintarą Mameniškį, lekt. Povilą Velikį. Prezidento stipendija apdovanoti Laimonas Salijus ir Ieva Goleckytė, VDU garbės stipendija įteikta Jurgiui Jarašiui ir
Agnei Daučianskaitei.

Auksiniu scenos kryžiumi buvo apdovanoti dėstytojai: doc. Jonas Janulevičius už operetės
„Balius Savojoje“ ir miuziklo „Grafas Montekristas“ muzikinės dalies parengimą ir už P. Abrahamo
operetės „Balius Savojoje“ partitūros orkestruotę; lekt. Ričardas Šumila už E. Humperdincko operos
„Jonas ir Greta“ pastatymą.

MA studentai laimėjo ne vieną tarptautinį muzikinį konkursą. Agnė Daučianskaitė ir Audrius Daučianskas – XIII tarptautinį akordeonistų-solistų konkursą Daugpilyje (Latvija), „Paolo Barrasso“ muzikinį
tarptautinį konkursą Caramanico Terme (Italija); Gustas Raudonius – tarptautinį pianistų konkursą Romoje (Italija), A solistų kategorija; Gabrielė Kuzmickaitė, Daura Buivydė, Ieva Goleckytė – tarptautinį
konkursą „International Forum Musical Performance and Pedagogy“ (Portugalija); Monika Pleškytė –
I tarptautinį vaikų ir jaunimo akademinio dainavimo ir vokalinių ansamblių konkursą Talsyje (Latvija);
Julija Stankevičiūtė – Mykolo konkursą „Kleopo Ogisnkio kūrybos perlai-2015“ (Lietuva).

Studentai – Gabrielė Bielskytė, Akvilė Garbenčiūtė, Jurgis Jarašius, Marija Arutiunova – sėkmingai debiutavo Kauno Muzikinio teatro premjeroje 2015 m. lapkričio 27 d. F. Wildhorno miuzikle „Karmen“.
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Per 2015 m. VDU kamerinis orkestras surengė 24 koncertus Kaune ir kituose Lietuvos miestuose.

(etatai)

su mokslo
laipsniu
ar pripažinto menininko statusu

Kolektyvas parengė koncertinį W. A. Mozarto operos „Tito gailestingumas“ (,,La clemenza di Tito“) pa-

41
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absolventai

priimta 2015 m.

BA

MA

45

22

278
iš viso

61 %

užsienio
dėstytojai

60 18
2015 m.

statymą su VDU Muzikos akademijos solistais ir atliko Kauno valstybinėje filharmonijoje bei Šv. Jurgio
bažnyčioje per Kauno Hanza dienas.

Orkestras savarankiškai iniciavo ir organizavo du festivalius: IV tarptautinį kamerinės muzikos festivalį
„Avanti“ ir „Gėlių festivalį“ VDU Kauno botanikos sode.

Bakalauro studijų programos

Magistrantūros studijų programos

Atlikimo menas

Atlikimo menas

Muzikos pedagogika

V. Čepinskio g. 5, 46257 Kaunas

14

Tel. (8 37) 295 411
El. p. dek@ma.vdu.lt

muzikos akademija

muzikos akademija
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Europos Tarybos komisija prieš netoleranciją ir rasizmą (ECRI) Strasbūre savo biuro nariu išrinko PMDF

pmdf

politikos mokslų ir
diplomatijos fakultetas

Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto
svarbiausi 2015 m. įvykiai ir pasiekimai

dekaną prof. Šarūną Liekį. Tai pirmas kartas, kai į ET komisijos biurą buvo išrinktas nepriklausomas
atstovas iš Lietuvos.
Prof. Leonidas Donskis buvo išrinktas pačiu įtakingiausiu Lietuvos žmogumi visuomenininkų ir kitų
profesionalų kategorijoje.
Fakulteto doktorantė Danguolė Bardauskaitė laimėjo JAV įsteigtą Fulbright stipendiją.
Kultūros ministerijos Garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“ už demokratinės ir atviros Lietuvos
visuomenės, už pilietinio solidarumo, asmens ir visuomenės santykių darnos stiprinimą apdovanota
žurnalistė, prof. Audronė Nugaraitė.
Tarptautinės politikos ir vystymosi studijų programos trečio kurso studentė Skaistė Mičiulytė tapo
oficialia Europos personalo atrankos biuro (EPSO) komandos nare – Europos Sąjungos karjeros ambasadore Lietuvoje. Jau trečią kartą iš eilės į šias pareigas išrinktas VDU studentas.
Žurnalo „Reitingai“ atliktas studijų programų vertinimas parodė, kad PMDF Politikos mokslų magistrantūros studijų programos yra geriausios Lietuvoje. Politikos mokslų studijų bei Viešojo administravimo
studijų bakalauro programos yra antroje vietoje šių studijų programų kategorijoje.
Kauno miesto rotušėje vykusiuose „Jaunimo apdovanojimuose 2015“ doktorantas Mindaugas Norkevičius buvo pripažintas akademiškiausiu Kauno jaunuoliu, įvertinus jo akademinį ir organizacinį aktyvu-
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2015 m.

mą, gautas mokslines premijas ir Lietuvos bei tarptautinius apdovanojimus.
Prodekanui dr. Giedriui Česnakui Lietuvos mokslų akademija skyrė vardinę premiją už disertaciją
„Energijos ištekliai Rusijos užsienio politikoje Baltarusijos ir Ukrainos atžvilgiu (2000–2012 metais)“.
Balandžio 10 d. PMDF viešą paskaitą tema „Transatlantiniai ir globalūs iššūkiai“ skaitė JAV ambasadorė
Deborah A. McCarthy.
Angų kalba pradėta vykdyti nauja Pasaulio politika ir ekonomika bakalauro studijų programa. Studijų
programos absolventams bus suteikiamas dvigubo laipsnio politikos mokslų bei ekonomikos diplomas.

Bakalauro
studijų programos

Magistrantūros
studijų programos

Doktorantūros
kryptys

Suorganizuotas renginių ciklas „Diplomatai atvirai“. Jo metu viešas paskaitas skaitė Lietuvos Respu-

Pasaulio politika ir ekonomika
Politikos mokslai
Tarptautinės politikos ir vystymo
studijos
Viešasis administravimas
Viešoji komunikacija

Baltijos regiono studijos
Diplomatija ir tarptautiniai santykiai
ES viešoji politika ir administravimas
Integruota komunikacija
Rytų Azijos regiono studijos
Rytų Europos studijos ir tyrimai
Skandinavijos ir Baltijos šalių studijos
Socialinė ir politinė kritika
Šiuolaikinės Europos politika
Valstybės institucijų administravimas
Žurnalistika ir medijų analizė

Politikos mokslai

blikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, Užsienio reikalų ministerijos politikos direktorius

mokslo
publikacijų
skaičius

90

mokslo
projektų
skaičius

11

Gedimino g. 44, 44240 Kaunas

Rolandas Kačinskas, 2006–2010 m. Lietuvos ambasadorius Ukrainoje Algirdas Kumža, 2009–2014 m.
Lietuvos ambasadorius Izraelio valstybėje Darius Degutis, 2010–2015 m. Lietuvos nepaprastasis ir
įgaliotasis ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Jungtinėse Meksikos Valstijose Žygimantas
Pavilionis.

Tel. (8 37) 206709
El. p. dek@pmdf.vdu.lt

Tarptautinių ekspertų (MOSTA) vertinimu, politikos mokslų krypties mokslinių tyrimų kokybė įvertinta 3 – stiprūs
nacionaliniu mastu.

16

politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas

politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
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smf

socialinių mokslų
fakultetas

Socialinių mokslų fakulteto
svarbiausi 2015 m. įvykiai ir pasiekimai
Demografinių tyrimų centras tapo Europos lyderiaujančių demografinių tyrimų centrų tinklo „Europos
gyventojai“ nariu (Population Europe. The Network of Europe‘s Leading Demographic Research Centres).
Prof. Jonas Ruškus tapo pirmuoju Lietuvos atstovu, išrinktu į Jungtinių Tautų (JT) neįgaliųjų teisių komitetą 2015–2018 m. kadencijai.
Doc. Mildai Ališauskienei įteiktas Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų Religijų įvairovės apdovanojimas. 2015 m. ji taip pat išrinkta Tarptautinės naujųjų religijų tyrimų asociacijos (International
Society for the Study of New Religions – ISSNR) prezidente.
Prof. Antanui Goštautui įteiktas Europos rūkymo ir tabako prevencijos tinklo (European Network for
Smoking and Tobacco Prevention – ENSP) apdovanojimas „Excellence in tobacco control“.
Edukologijos katedroje startavo naujos Erasmus+ programos žinių aljansas „PROMOTE – Promoting
and Validating Key Competences in Mobility and Traineeships in Europe“. VDU Edukologijos katedra
yra jo partnerė kartu su kitomis 17 organizacijų iš 9 ES šalių. Tai pirmasis ir kol kas vienintelis žinių
aljansas VDU. Taip pat Edukologijos katedra pradėjo įgyvendinti Erasmus+ strateginės partnerystės
projektą „Talentų mokykla“.
Žurnalo „Reitingai“ vertinimais, 2015 m. VDU Socialinių mokslų fakulteto Sociologijos bakalauro studijų
programa buvo antroje, o magistrantūros programa – 1 vietoje. Psichologijos krypties bakalauro ir magistrantūros programos bei Socialinio darbo krypties magistrantūros programa užėmė 3 vietą.

1 108
studentai

BA

MA

Dokt.

LN

631

370

37

70

337

58

akademinis
personalas

(etatai)

su moksliniu laipsniu

46

96 %

Tamperės universitete prof. Vilma Žydžiūnaitė apgynė antrąją disertaciją „Lyderystės stiliai etinėse
dilemose. Priežastys, veiksmai ir pasekmės skyrių vyr. slaugytojoms priimant sprendimus etinėse dilemose“ (biomedicinos sritis, slaugos mokslo kryptis).
Taikomosios sociologijos studijų magistrantės Giedrės Krašinskaitės magistro darbas „Seksualiniai

absolventai

priimta 2015 m.

užsienio
studentai

akademinis
personalas

BA

MA

Dokt.

LN

127

142

4

64

užsienio
dėstytojai

7 987 379 21
iš viso

2015 m.

scenarijai pornografijoje ir jų poveikis jaunų vyrų seksualiniam elgesiui“ (vadovas prof. Artūras Tereškinas) laimėjo 1 vietą Geriausio Lietuvos sociologijos magistro darbo konkurse, kurį organizuoja
Lietuvos sociologų draugija.
2015 m. Broniaus Kviklio vardo stipendija įteikta Mildai Lukoševičiūtei – Švietimo vadybos programos

Bakalauro studijų
programos

Magistrantūros studijų
programos

Laipsnio nesuteikiančios
programos (LN)

Karjera ir profesinis konsultavimas

Mokyklinė psichologija

Pedagogika

Psichologija

Organizacinė psichologija

Socialinė politika

Socialinė antropologija

Socialinis darbas

Socialinis darbas

Sociologija ir antropologija

Sveikatos psichologija

Švietimas ir informacinės technologijos

Švietimo vadyba
Taikomoji sociologija

mokslo
publikacijų
skaičius

123
18

mokslo
projektų
skaičius

29

Jonavos g. 66, 44191 Kaunas

nuolatinių studijų magistrantei.
Socialinio darbo katedra inicijavo Universitete naują projektą „Studentas – studentui“, skirtą suteikti
socialinę pagalbą savo bendraamžiams.

Doktorantūros
kryptys:
Sociologija
Psichologija
Edukologija

Tel. +370 37 327 820
El. p. dek@smf.vdu.lt

socialinių mokslų fakultetas

socialinių mokslų fakultetas
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tf

teisės
fakultetas

Teisės fakulteto
svarbiausi 2015 m. įvykiai ir pasiekimai
Fakulteto mokslinė veikla gavo aukščiausią įvertinimą Lietuvos teisės studijų ir mokslo institucijų
kontekste. Tokias išvadas pateikė Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA), organizavęs
įvairių Lietuvos mokslo institucijų atliekamų mokslinių tyrimų kokybės ir lygio vertinimą.
Bendradarbiaujant Mykolo Romerio, Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų Teisės fakultetams, surengta aukščiausio lygio nacionalinė konferencija „Globalizacijos įtaka teisei: aktualūs baudžiamosios
teisės ir proceso klausimai“.
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su advokatų profesine bendrija „Viliušis ir Astromskis“, kuri tapo
dar vienu Teisės fakulteto mecenatu kartu su advokatų bendrija „Magnusson“. Sutartyje numatoma
skirti paramą ir ELSA VDU veikloms.
Prof. Julija Kiršienė tapo ES pagrindinių teisių agentūros Valdančiosios tarybos nare.
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos policijos mokykla. Sutartimi įtvirtintas abiejų šalių
siekis bendradarbiauti teisiniais, mokymo ir kitais klausimais: dalyvauti šių mokymo įstaigų konferencijose, seminaruose, diskusijose, padėti organizuoti darbuotojų teisinės kvalifikacijos kėlimą.
Fakultetas įsijungė į Nacionalinės teismų administracijos ir VU Teisės fakulteto inicijuotą edukacinį
projektą „Diena su teisėju“, kuris skirtas populiarinti teisėjo profesiją, padėti studentams asmeniškai
susipažinti su Lietuvos teisėjais, jų darbu ir kasdiene teismo veikla.
Rengiant bendrą leidinį „The Law of the Baltic States“, pradėta bendradarbiauti su Talino Technologijos
universiteto Teisės mokykla ir Latvijos universiteto Teisės fakultetu. Dėl žurnalo publikavimo pasirašy-

779
studentai

26

užsienio
studentai

ta sutartis su pripažinta tarptautine leidykla „Springer“.
BA

MA

Dokt.

VS

98

27

8

646

akademinis
personalas

26

176

(etatai)

absolventai

priimta 2015 m.

BA
49

MA
13

Dokt.
2

1 301

VS

iš viso

112

akademinis
personalas

69 %

VDU Teisės fakultetas ir JAV Texas Tech universiteto (TTU) Teisės mokykla surengė 4 savaičių trukmės
Tarptautinės teisės vasaros mokyklą, akredituotą JAV Teisininkų asociacijos (ARBA).

su moksliniu laipsniu
užsienio
dėstytojai

205 18
2015 m.

Doktorantai vyko stažuotis į Lenkijos, Belgijos, Latvijos, Šveicarijos bei Ispanijos universitetus, taip pat
į Europos švietimo politikos ir teisės asociaciją Belgijoje.
Prie fakulteto personalo prisijungė prof. Gracienne Lauwers iš Belgijos. Įdarbinimas remiasi Teisės fakulteto sutartimi su ELA (European Association for Education Law and Policy), pagal kurią Teisės fakultete
įsteigta Baltijos regiono ELA atstovybė.

Bakalauro studijų
programos

Magistrantūros studijų
programos

Vientisųjų studijų
programos (VS)

Teisė ir finansai

Tarptautinio verslo teisė

Teisė

Doktorantūros
kryptys
Teisė

mokslo
publikacijų
skaičius

23
20

Jonavos g. 66, 44191 Kaunas

Tel. +370 37 751044
El. p. dek@tf.vdu.lt

teisės fakultetas

teisės fakultetas
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Kauno botanikos sodas – atviriausias visuomenei akademinis Universiteto padalinys. Lankytojų skaičius nuolat auga. 2015 m. sodo lankymas padidėjo penktadaliu (19 proc.). Lankytojų skaičius 2015 m.
viršijo 76 tūkstančius.

vdu kbs

vdu kauno
botanikos sodas

VDU Kauno botanikos sodas
svarbiausi 2015 m. įvykiai ir pasiekimai

2015 m. Sode lankėsi 561 ekskursinė grupė, iš jų: 45 grupės universitetinių ir neuniversitetinių aukštųjų mokyklų studentų; 194 grupės iš mokyklų, 115 grupių iš lopšelių-darželių; 37 ekskursinės grupės
lankėsi nemokamai (neįgalūs ar socialiai remtini asmenys). VDU Kauno botanikos sode organizuotas
61 komercinis renginys.
2015 m. studijų praktiką KBS atliko per 700 studentų, kurių 70 proc. sudarė Lietuvos aukštųjų mokyklų,
30 proc. – kolegijų ir profesinio mokymo centrų studentai.
2015 m. pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su: asociacija „Santarvės bendruomenė“, Šv. Pranciškaus gimnazija, Jurgio Dobkevičiaus progimnazija.
Kauno m. savivaldybės Švietimo skyrius patvirtino neformalaus vaikų švietimo programą „Kelionė į
augalų pasaulį“.
VDU KBS yra Lietuvos universitetų botanikos sodų asociacijos (LUBSA) narys. Nuo 2015 m. KBS direk-

kolekcinių
numerių

retųjų augalų
rūšių

11 355

augalų kolekcinių numerių
priskiriamų ANGI

59

(iš viso)

230

torius tapo LUBSA pirmininku.
2015 m. buvo plečiamos (hortenzijų, rožių) ar įrengiamos naujos (vandens augalų, rododendrų, astilbių
ir kt.) augalų kolekcijos ir ekspozicijos. Iš viso VDU KBS kolekcijas sudaro 11 355 kolekciniai numeriai.
Per 2015 m. kolekcijos pagausėjo 15 proc. (1 714 kolekcinių numerių).

lankytojų
per metus

76 600

ekskursijų
per metus

Kolekcijose saugomos 59 retųjų augalų rūšys bei 230 augalų kolekciniai numeriai, priskiriami augalų

560

nacionaliniams gentiniams ištekliams.
Nuo 2015 m. VDU KBS priklauso IPEN (The International Plant Exchange Network) tinklui. Aktyvūs ryšiai
palaikomi su 326 botanikos sodais (6 nauji adresatai). Išsiųsta 468 pavadinimų augalų sėklų mainams,

Didžiausios kolekcijos (kolekcinių numerių skaičius)

gauta 232 sėklų mainų katalogai, 865 sėklų pavyzdžiai.

Rožių kolekcija

Tulpių
kolekcija

Jurginų kolekcija

Oranžerijos kolekcija

905

527

467

1 500

2014 m. VDU KBS buvo akredituotas 7 metams kaip institucija, galinti kasmet priimti po keturis tarptautinės ilgalaikės savanorystės programos dalyvius, todėl 2015 m. Sode 9 mėnesius dirbo Europos
jaunimo savanorystės tarnybos ilgalaikės programos 4 savanoriai (iš Rusijos, Italijos, Armėnijos ir Prancūzijos). Pagal įvairias savanorystes programas 2015 m. VDU KBS darbavosi 17 savanorių iš Lietuvos.

Tradiciniai renginiai
Augalų žavadienis

Jaukūs vakarai VDU Kauno botanikos sode

Kvapų naktis

Pavasario ir rudens mugės KBS

Aleksoto šventė

Žiemos sodų savaitė

Adresas
Ž. E. Žilibero g. 6, 46324 Kaunas
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vdu kauno botanikos sodas
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Išsamią Vytauto Didžiojo universiteto 2015 m. veiklos ataskaitą
galima rasti internete: www.vdu.lt/ataskaita2015
K. Donelaičio g. 58, 44248, Kaunas
Tel. (8 37) 222 739

Faks. (8 37) 203 858
El. p. info@vdu.lt

