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ĮVADINIS ŽODIS

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) – viena liberaliausių aukštųjų mokyklų Lietuvoje, tęsianti
1922 m. Kaune įkurto Lietuvos universiteto misiją. Universiteto funkcionavimas paremtas humanistinėmis ir socialinėmis vertybėmis, puoselėjamas atvirumas, dialogas ir tolerancija, vadovaujamasi liberalumo
ir demokratijos principais, o vykdomos studijos bei atliekami mokslo tyrimai sprendžia šių dienų problemas, tarnauja bendruomenei, miestui, šaliai, pasauliui.
VDU puoselėjamos istoriškai susiformavusios tradicijos ir vertybės, įtvirtintos šešiose VDU plėtros
tikslinėse srityse, kurios išskiriamos 2007–2011 metų VDU strategijoje: akademinės bendruomenės vystymas, studijų tobulinimas, mokslinių tyrimų, eksperimentinės ir projektinės veiklos plėtojimas, infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, viešųjų ryšių kokybės gerinimas, valdymo tobulinimas ir savivaldos plėtra.
2008 m. Universiteto ataskaita – tai galimybė prisiminti atliktus darbus, įgyvendintus projektus ir
juos įvertinti šių VDU strateginių pasirinkimų įgyvendinimo kontekste.
Šiandien VDU – tai dinamiška akademinė bendruomenė, kurią vienija artes liberales, t. y. laisvųjų
menų universiteto, idėja. Universitete nuolat skatinamos inovacijos studijų procese, stiprinama mokslinės, eksperimentinės, projektinės veiklos kokybė, aktyvinamas Universiteto infrastruktūros modernizavimas, vystoma vidaus ir išorės komunikacija, tolydžiai plėtojamas bei tobulinamas organizacijos valdymas.
Universitetas aktyviai dalyvauja Lietuvos aukštojo mokslo reformavimo procesuose ir savo veikla siekia
įgyvendinti tikrojo universiteto misiją. Svarbiausia Universiteto bendruomenės pozicija yra kūryba, pažanga, tautinės kultūros tęstinumas ir plėtra, o tikslas – universitetas, kuriame skleidžiasi laisva kūrybinė
mintis, orientuojamasi į studijų ir mokslo kokybę, kuriami sėkmingi tarptautiniai ryšiai, ugdomas plačių
pažiūrų, kritiškai mąstantis ir visuomenei tarnauti pasirengęs žmogus.
2009-ieji bus ypatingi, jubiliejiniai metai – prieš 20 metų, 1989 m. balandžio 26–28 d., tarptautinėje
mokslinėje konferencijoje „Tautinė aukštosios mokyklos koncepcija ir Kauno universitetas“ buvo paskelbtas Vytauto Didžiojo universiteto Atkūrimo aktas. Šios svarbios sukakties proga būtina prisiminti
Universiteto aušroje aktyviai dalyvavusiųjų šalies ir užsienio intelektualų idėjas, tęsti jų įgyvendinimą.
Bendruomeniškumo jausmas bei atviros diskusijai Universiteto aplinkos saugojimas privalo likti viena
esminių universiteto vertybių ir etikos normų. Universiteto atvirumas turi užtikrinti kokybiškų studijų ir
mokslo tyrimų prieinamumą, o autonomiškumas – sukurti erdvę naujoms idėjoms užgimti ir skleistis.
Rektorius
Prof. Zigmas Lydeka
2009 m. vasario 23 d.

FOREWORD

At present, Vytautas Magnus University (VMU) is one of the most liberal universities of Lithuania.
Its liberal studies tradition dates back to the date of the University establishment in Kaunas in 1922.
The liberal atmosphere at the University is sustained and promoted by humanistic and social values. The University cherishes the ideals of freedom of speech, honesty, sharing of ideas and tolerance.
Its academic community relies on the principles of liberal and democratic ideas. Furthermore, studies
and research at the University tackle problems of contemporary scholarship, and thus serve the needs of
community, city, country and the world.
It should be noted, that these traditions and values go hand in hand with the strategic goals deﬁned
in the VMU strategy for 2007-2011: further development of the academic community, promotion and
improvement of quality of scholarship, development and modernisation of the infrastructure, improvement of the quality of public and international aﬀairs, reﬁnement of the management and the expansion
of true autonomy.
This report – “The Annual Report of the University for 2008” – is an opportunity to retrace the
advancements and to evaluate these in the context of the determined long-term goals.
Today VMU is a dynamic academic community which is united by the principles of artes liberales.
The University constantly impels innovations in the studies, improves the quality of experiential and project work. It incites modernization of the infrastructure, motivates the development of the internal and
external communication and constantly improves management of the organisation.
By being active in these ﬁelds, the University takes an active part in the Higher Education Reform –
the academic community at VMU is truly concerned with the real mission of the University. The academic community is united through creative, innovative thinking and the promotion of the national culture, - all these aims coincide with the long-term goals and lead to the reinforcement of the University;
at the same time, the community seeks to create such a University, where quality of studies and research,
diversity of academic partnerships, free ﬂow of ideas encourage development of broadminded individuals, i.e. citizens ready to serve the needs of society.
2009 will be a special year; anniversary year. Two decades ago, on April 26-28, 1989 during the
international scientiﬁc conference ‘Conception of the National Higher School and the University of
Kaunas’ the intellectuals announced the re-establishment of the University.
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On this special occasion – twenty years after the memorable events of political, economic and cultural breakthrough of Lithuania – it is a must to retrace and reminiscence all public intellectuals who were
active participants in the process of the re-establishment of the University; to pursue the implementation
of their ideals. The feeling of the community and the preservation of the atmosphere which is open for
discussions and debates must be one of the most cherished values of the University. The ideal of openness
of the institution will reinforce the public accessibility to high quality scholarship; meanwhile, the autonomy of the University will render a more extensive space for the birth and cultivation of ideas.
Rector
Prof. Zigmas Lydeka
February 23, 2009

1. Valdymo
tobulinimas
ir savivaldos
plėtra
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1.1. BESIVYSTANČIO UNIVERSITETO
KONCEPCIJOS TOBULINIMAS IR
ĮGYVENDINIMAS

Visos Vytauto Didžiojo universitete vykdomos veiklos (studijos, moksliniai tyrimai, projektinė ir
visuomeninė veikla), taip pat plėtros ir jo augimo programa buvo orientuoti į Universiteto strateginius
pasirinkimus ir sėkmingą jų įgyvendinimą.
Kad modernus universitetas veiktų sėkmingai, nuolatos buvo tobulinamas jo valdymas, gerinama
infrastruktūra, kuriamos geros sąlygos studijoms ir mokslui, plėtojami kokybiški viešieji ryšiai kurti palankią aplinką tiek akademiniam, tiek universiteto veiklas aptarnaujančiam personalui augti ir tobulėti.
2008-ieji metai iškėlė naujų uždavinių visiems Lietuvos universitetams. Tiek puoselėjantys senas
tradicijas, tiek ieškantys naujų nišų konkurencingoje aukštojo mokslo aplinkoje universitetai susidūrė
su panašia dilema: kaip suderinti studijų organizavimo, mokslo plėtojimo ir žinių kūrimo prioritetus su
verslo ir investicijų poreikiais?
Modernus universitetas privalo neatsilikti nuo gyvenimo, reaguoti į darbo rinkos pokyčius ir organizuoti studijas taip, kad studentų praktinė veikla atneštų realios naudos ir besimokantiesiems, ir darbdaviams. Taigi tinkamos infrastruktūros kūrimas, adekvačių praktinių ir projektinių veiklų skatinimas yra
geriausia išeitis iš šios dvilypės situacijos.
Dažnas tokį posūkį pavadintų universitetų sukomercinimu. Tačiau ar yra kokių alternatyvų?
Šiame besikeičiančio visuomenės užsakymo universitetams kontekste VDU išsikėlė speciﬁnius uždavinius – būti šiuolaikinių mokslo idėjų brandinimo židiniu, operatyviai reaguoti į mokslo ir technologijų naujoves, lanksčiai prisitaikyti prie sparčiai kintančios verslo aplinkos ir – visų svarbiausia – tarnauti
visuomenei.
Siekdami įsitvirtinti ir būti matomais Europos studijų ir mokslo erdvėje VDU mokslininkai 2008
metais toliau aktualizavo mokslinius tyrimus, internacionalizavo studijas pasiūlydami patrauklių studijų programų ir sudarydami galimybių jauniems ir jau patyrusiems mokslininkams keistis įgyta kompetencija.
2008-aisiais buvo padaryta svarbių žingsnių Universiteto plėtros linkme. Įsteigta Plėtros prorektoriaus pareigybė, įkurta Projektinės veikos tarnyba, projektinės veiklos principais besivadovaujantys mok-
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slininkai ir praktinių įgūdžių studijose įgyjantys studentai – tai yra šiuolaikiškai mąstančio ir vietoj nestovinčio universiteto pagrindas.
Šiuolaikinėje visuomenėje universitetas yra svarbus tiek, kiek jis yra matomas. Taigi, žinių visuomenėje svarbu ne tik kurti, bet ir skleisti žinias. Projektinė veikla ir čia pasiteisina – tik dalyvaujant projekte
galima ne tik operatyviai perduoti dalykinę informaciją, bet ir įgyti naujos bendravimo, projektų valdymo
ir kt. patirties. Dirbdami projekte patirties įgyja ir dėstytojai, ir studentai, ir darbdaviai. 2008 metais
Projektinės veiklos tarnyba parengė kompleksą projektų paraiškų ir iniciatyvų, nukreiptų į Universiteto
visų veiklų bei infrastruktūros plėtojimą. Antra vertus, reikia pastebėti, kad VDU plėtojimo galimybės
buvo ribojamos išorinių aplinkybių – ankstesnių susitarimų tarp kitų universitetų ir Lietuvos valdžios institucijų, universitetų, galimų partnerių, atsargesnių pozicijų neapibrėžtumo sąlygomis, pokyčių Lietuvos
politiniame gyvenime.
Projektinės veiklos plėtojimo principas ir jos spartinimas Universitete yra savalaikis procesas. Šie
principai Universiteto veikloje kurs palankią aplinką jam augti ir atsinaujinti.
Tebesitęsiančios diskusijos dėl aukštojo mokslo reformos, naujo Mokslo ir studijų įstatymo rengimas, LR Seimo ir Vyriausybės pasikeitimas gerokai ribojo Universiteto vystymosi programos kūrimą ir
įgyvendinimą. Pagrindiniai darbai, padėję įgyvendinti besivystančio universiteto koncepciją:

▶ Toliau buvo tobulinamas metinių Universiteto vystymosi rezultatų vertinimas: fakultetai bei
kiti struktūriniai padaliniai buvo aktyvinami kurti ir tobulinti savo strategijas; fakultetai atsiskaitė savo bendruomenėms apie strategijos įgyvendinimą, pasiektus rezultatus ir strateginių
pozicijų tikslinimą besikeičiančiomis išorinėmis sąlygomis.

▶ Visus metus buvo diskutuojama apie vykdomas veiklas, nustatomi jų prioritetai, vertinant
vidaus galimybes ir išorinės aplinkos pokyčius. Universiteto vystymasis priklausė ir priklausys
nuo studijų kokybės ir mokslo rezultatų reikšmingumo. Pripažinta, kad stojimo į Universitetą
organizavimas yra labai svarbi veikla ir todėl jai plėtoti buvo skirtas ypatingas dėmesys. Tuo
tikslu buvo peržiūrėtos stojimo į VDU strateginės nuostatos, plėtojami partnerystės ryšiai
su gimnazijomis, vidurinėmis mokyklomis ir kolegijomis.
▶ Universiteto vystymosi eiga ir rezultatai buvo viešinami internete bei išorinėse komunikacijos
erdvėse, organizuojant spaudos atstovų priėmimus. Aktualios naujienos ir reikšmingi įvykiai
buvo nušviečiami Universiteto televizijos reportažuose.
▶ Itin reikšmingą veiklą plėtojo Menų galerija „101“. Čia organizuotuose įvairaus žanro renginiuose lankėsi ne tik Universiteto bendruomenė, bet ir Kauno gyventojai bei svečiai. Menų
galerija tapo pripažinta kultūros erdve miesto gyvenime.
▶ Universiteto Rektorato nariai tradiciškai susitikinėja su fakultetų ir kitų padalinių bendruomenėmis. Per šiuos susitikimus aptariami vykdomi projektai ir pateikiamos naujos iniciatyvos.
Plėtojamas dialogas su VDU darbuotojų profesine sąjunga.
▶ Buvo plėtojamas studijų kokybės vertinimas ir išryškėjusių trūkumų šalinimas. Sukurta bei
įdiegta Vidaus kokybės vertinimo sistema užtikrino kompleksišką dėstomų dalykų vertinimą,
studentų apklausų organizavimą, anketų operatyvų apdorojimą. Reikia tikėtis, kad katedros
tinkamai pasinaudos turima apklausų medžiaga, tobulindama studijų kokybę.

1. VALDYMO TOBULINIMA S IR SAVIVALDOS PLĖTR A

/ 10

▶ Tarptautinę studentų dieną pradėjo veikti VDU Studentų atstovybės valdybos išrinktas
Rektorius bei patvirtinta jo komanda. Rektoriumi studentu buvo išrinktas Politikos mokslų
ir diplomatijos instituto bakalauro studijų IV kurso studentas Jaunius Špakauskas, kuris
suformavo savo komandą – prorektorius, dekanus, kitų Universiteto padalinių vadovus. Vyko
bendri rektoratų posėdžiai, per kuriuos buvo aptartos galimos Universiteto valdymo tobulinimo kryptys. Studentų rektoratas savo veiklą tęs iki 2009 metų Tarptautinės studentų dienos,
kada bus vėl renkama nauja rektorato komanda. Tai nauja studentų įtraukimo į Universiteto
valdymą forma, kuri suteikia galimybę tiesiogiai pajusti administravimo turinį ir speciﬁką,
siūlyti tobulinti Universiteto veiklas, tikslinti administravimo funkcijas.
▶ Universiteto ir jo bendruomenės narių pozicija, iniciatyvos ir diskusijos yra viešai pateikiamos
spaudoje, konferencijose, seminaruose, kitose komunikacijos erdvėse.
▶ Buvo puoselėjamos Universiteto ir jo padalinių tradicijos bei šventės. Reikšmingu įvykiu
tampa akademinių metų veiklos rezultatų aptarimas ir įvertinimas visuotiniame bendruomenės
susirinkime, kuris vyksta Botanikos sode birželio mėnesį.
Reikia pastebėti, kad fakultetų dekanatai ne visada užtikrina savalaikę ir operatyvią informacijos
sklaidą dėl svarstomų ar naujai priimamų Universiteto veiklą reglamentuojančių dokumentų. Deja, pasitaiko atvejų, kada viešai internete paskelbiami dokumentai nėra skaitomi ir dėl to atliekami veiksmai, kurie neatitinka padarytų sprendimų. Vidinės komunikacijos tobulinimas lieka aktualiu uždaviniu ateičiai.
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1.2. UNIVERSITETO STRUKTŪRA IR JOS
POKYČIAI

Universitetas kaip organizacija gali sėkmingai veikti, suskirstant darbuotojus ir jų atliekamas veiklas
į struktūrinius vienetus, taip užtikrinant efektyvų darbų pasidalijimą ir numatant funkcinius vertikalius
ir horizontalius ryšius tarp padalinių. Formali Universiteto struktūra parodo šią veiklos organizavimo
logiką, o struktūriniai pokyčiai yra natūrali organizacijos plėtros ir veiksmingesnio darbo formų paieškos
forma.
2008 metais Universitete įvyko šie struktūriniai pokyčiai:
1. Keletą pastarųjų metų vykusi intensyvi institutų plėtra, sustiprėjusi studijų ir mokslinės veiklos
vienovė, darbuotojų skaičiaus ir veiklos rezultatų didėjimas nulėmė institutų statuso pakeitimą į fakultetus. Politikos mokslų ir diplomatijos institutas, Menų institutas, Socialinio darbo institutas ir Teisės
institutas reorganizuoti į fakultetus.
2. Teisės fakultete įsteigtos Viešosios ir Privatinės teisės katedros. Politikos mokslų ir diplomatijos
fakultete įsteigta Socialinės ir politinės teorijos katedra bei Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimo centras. Chemijos katedra perorganizuota į Biochemijos ir biotechnologijų katedrą. Senato
sprendimu Ekonomikos ir vadybos fakultete buvo įsteigta Marketingo katedra, kurios darbuotojų komplektavimas vyks viešojo konkurso būdu 2009 metais.
3. Bendri Universiteto tyrimų centrai priskirti fakultetams: Išeivijos studijų centras, Kompiuterinės
lingvistikos centras, Karo istorijos centras – Humanitarinių mokslų fakultetui, Europos studijų centras,
Č. Milošo slavistikos centras, Letonikos centras ir Japonistikos studijų centras – Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetui.
4. Tarptautinių ryšių skyrius perorganizuotas į Tarptautinių ryšių tarnybą. Universiteto sekretoriato sudėtyje pradėjo veikti VDU informacijos centras.
5. VDU kartu su Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija ir Vilniaus universitetu
tapo VšĮ „Priešakinių tyrimų institutas“ steigėju. Įsteigtas Energetikos saugumo tyrimų centras.
6. 2008 metais Universitete veikė 10 fakultetų, kuriuose buvo 34 katedros, 24 studijų ir tyrimų
centrai, psichologijos klinika, multimedijos laboratorija. Veikė 7 universitetiniai centrai, Kauno botanikos
sodas, kiti neakademiniai padaliniai.
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Universiteto struktūrinė sandara 2008 m. atrodė taip:
FAKULTETAI:

Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Ekonomikos katedra
Finansų katedra
Vadybos katedra
Verslo konsultavimo ir podiplominių studijų centras
Gamtos mokslų fakultetas
Aplinkotyros katedra
Biologijos katedra
Biochemijos ir biotechnologijų katedra
Fizikos katedra
Aplinkos tyrimų centras
Humanitarinių mokslų fakultetas
Anglų ﬁlologijos katedra
Etnologijos ir folkloristikos katedra
Filosoﬁjos katedra
Istorijos katedra
Lietuvių kalbos katedra
Lietuvių literatūros katedra
Vokiečių ir prancūzų ﬁlologijos katedra
Kompiuterinės lingvistikos centras
Kultūros tyrimų centras
Prof. B.Vaškelio literatūrinės komparatyvistikos centras
Išeivijos studijų centras
Karo istorijos centras
Informatikos fakultetas
Matematikos ir statistikos katedra
Sistemų analizės katedra
Taikomosios informatikos katedra
Statistinių tyrimų centras
Multimedijos laboratorija
Katalikų teologijos fakultetas
Bažnytinės teisės katedra
Religijos studijų katedra
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Teologijos katedra
Lietuvos Katalikų bažnyčios istorijos centras
Santuokos ir šeimos studijų centras
Krikščioniškojo ugdymo centras
Socialinių mokslų fakultetas
Bendrosios psichologijos katedra
Edukologijos katedra
Sociologijos katedra
Teorinės psichologijos katedra
Profesinio rengimo studijų centras
Socialinės antropologijos centras
Socialinių tyrimų centras
Švietimo studijų centras
Psichologijos klinika
Menų fakultetas
Menotyros katedra
Teatrologijos katedra
Menų centras (nuo 2008 09 01)
Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Politologijos katedra
Regionistikos katedra
Viešojo administravimo katedra
Viešosios komunikacijos katedra
Socialinės ir politinės teorijos katedra
Azijos studijų centras
Č. Milošo slavistikos centras
Europos studijų centras
Japonistikos centras
Letonikos centras
Pilietinės tolerancijos centras
Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centras
Teisės fakultetas
Viešosios teisės katedra
Privatinės teisės katedra
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Socialinės gerovės fakultetas
Socialinio darbo katedra
Socialinės integracijos centras
Socialinės rūpybos studijų centras
KAUNO BOTANIKOS SODAS
UNIVERSITETINIAI CENTRAI

Distancinių studijų centras
Kompetencijų centras
Sporto centras
Studijų kokybės centras
Tęstinių studijų centras
Užsienio kalbų centras
KITI PADALINIAI

Akademinių reikalų tarnyba
Finansų tarnyba
Informacijos sistemų tarnyba
Personalo tarnyba
Projektinės veiklos tarnyba
Studentų reikalų tarnyba
Tarptautinių ryšių tarnyba
Ūkio tarnyba
Vidaus audito tarnyba
Transporto skyrius
Viešosios komunikacijos skyrius
Archyvas
Biblioteka
Leidykla
Lietuvių kalbos konsultacinis punktas
Rektoriaus sekretoriatas
Universiteto struktūros optimizavimas lieka aktualiu strateginiu uždaviniu ir ateityje. Jo sprendimas
turėtų būti siejamas su galimu Lietuvos universitetų tinklo optimizavimu, įvertinant VDU struktūrinių
padalinių įvairovę, integruotumą, galimą augimą ar studijų programų nepatrauklumą priėmus Mokslo ir
studijų įstatymą.

/ 15

1.3. UNIVERSITETO SAVIVALDOS PLĖTOJIMAS

Aukščiausioji VDU savivaldos institucija yra Senatas, Universiteto visuomeninės priežiūros ir globos institucija yra Taryba, rektoriaus patariamoji savivaldos institucija yra Rektoratas, studentų interesams atstovaujanti savivaldos institucija yra Studentų atstovybė.
VDU Senatas yra sudaromas 5 – ių metų kadencijai iš: Universiteto mokslininkų – ne mažiau kaip
60 % narių; su Universitetu bendraujančių mokslo institutų mokslininkų – iki 15% narių; išeivijos mokslininkų – iki 10% narių; kitose institucijose dirbančių mokslininkų – 5 % narių; visoms studijų pakopoms
atstovaujančių studentų – 10% narių. Universiteto Senato rinkimai įvyko 2005 m. gruodžio 2 d.
2008 m. spalio 15 d. atsistatydinus Senato pirmininkei prof. Margaritai Teresevičienei Senato pirmininku buvo išrinktas prof. Jurgis Vilemas. 2008 metais Senatą papildė Plėtros prorektorė doc. Natalija
Mažeikienė, Socialinės gerovės fakulteto taryba į Senatą išrinko prof. Joną Ruškų, Teisės fakulteto taryba – doc. Juliją Kiršienę, Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto taryba – prof. Gintautą Mažeikį, Menų
fakulteto taryba – doc. Jurgitą Staniškytę. Buvusį Studentų atstovybės prezidentą Mantą Simanavičių pakeitė naujai išrinktas Mažvydas Karalius.
Šiuo metu Senatą sudaro:
Universiteto mokslininkai: prof. Jurgis Vilemas – Energetikos institutas, prof. Egidijus Aleksandravičius – Humanitarinių mokslų fakultetas; prof. Juozas Augutis – Informatikos fakultetas; doc. Auksė
Balčytienė – Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas; dr. Remigijus Daubaras – Botanikos sodas; prof.
Leonidas Donskis – Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas; prof. Bronius Genzelis – Humanitarinių
mokslų fakultetas; prof. Regina Gražulevičienė – Botanikos sodas; doc. Artūras Jagelavičius – Socialinės
gerovės fakultetas; prof. Vytautas Kaminskas – Informatikos fakultetas; prof. Gintautas Kamuntavičius
– Gamtos mokslų fakultetas; prof. Zigmas Kiaupa – Humanitarinių mokslų fakultetas; doc. Julija
Kiršienė – Teisės fakultetas; doc. Asija Kovtun – Humanitarinių mokslų fakultetas; prof. Jonas
Kvedaravičius – Ekonomikos ir vadybos fakultetas; prof. Rimantas Laužackas – Socialinių mokslų fakultetas; prof. Vytautas Levandauskas – Menų fakultetas; prof. Kristina Levišauskaitė – Ekonomikos ir vadybos fakultetas; prof. Zigmas Lydeka – Ekonomikos ir vadybos fakultetas; doc. Nemira Mačianskienė –
Užsienio kalbų centras; prof. Rūta Marcinkevičienė – Humanitarinių mokslų fakultetas; doc. Natalija
Mažeikienė – Plėtros prorektorė; prof. Gintautas Mažeikis – Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas;
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prof. Vida Mildažienė – Gamtos mokslų fakultetas; prof. Andrius Narbekovas – Katalikų teologijos fakultetas; doc. Ina Pilkauskienė – Socialinių mokslų fakultetas; prof. Liudvikas Pranevičius – Gamtos mokslų
fakultetas; prof. Kęstutis Pukelis – Socialinių mokslų fakultetas; doc. Jurgita Staniškytė – Menų fakultetas; prof. Margarita Teresevičienė – Socialinių mokslų fakultetas; prof. Vytautas Vaičiūnas – Katalikų
teologijos fakultetas; prof. Bronius Vaškelis – Menų fakultetas; doc. Vaidotas Viliūnas – Ekonomikos
ir vadybos fakultetas; prof. Povilas Zakarevičius – Ekonomikos ir vadybos fakultetas; prof. Kęstutis
Žemaitis – Katalikų teologijos fakultetas; prof. Antanas Žilinskas – Informatikos fakultetas; prof. Pranas
Žukauskas – Ekonomikos ir vadybos fakultetas.
Mokslo institutų mokslininkai: prof. Danguolė Mikulėnienė – Lietuvių kalbos institutas; prof.
Valdemaras Razumas – Biochemijos institutas; prof. Mifodijus Sapagovas – Matematikos ir informatikos
institutas; prof. Vladislava Stankūnienė – Socialinių tyrimų institutas; prof. Giedrius Varoneckas – KMU
Psichoﬁziologijos ir reabilitacijos institutas.
Išeivijos mokslininkai: prof. Algirdas Avižienis – Fiziniai mokslai; prof. Viktorija Skrupskelytė –
Humanitariniai mokslai; prof. Rimas Vaišnys – Biomedicinos mokslai; prof. Romas Vaštokas – Socialiniai
mokslai.
Kitų institucijų mokslininkai: prof. Adolfas Laimutis Telksnys – Lietuvos mokslo taryba.
Studentai: Jonas Okunis – doktorantas; Gintarė Žukaitė – magistrantė; Donatas Juodpusis – bakalauro studijos; Jaunius Špakauskas – bakalauro studijos; Rasa Laurinavičiūtė – bakalauro studijos;
Mažvydas Karalius – bakalauro studijos.
VDU Taryba yra Universiteto visuomeninės priežiūros ir globos institucija, kuri sudaroma 4 metams iš 18 narių: vienas trečdalis jos narių Senato skirti 4 Universiteto profesoriai, rektorius ir studentų
atstovybės išrinktas studentas, antrąjį trečdalį narių, atstovaujančių įvairioms mokslo, kultūros, meno,
ūkio sritims, valstybės ir savivaldybių institucijoms, skiria Švietimo ir mokslo ministras, likęs trečdalis
narių skiriamas bendru rektoriaus ir ministro sutarimu.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. ISAK – 178
buvo paskelbta Universiteto Tarybos sudėtis, kuri 2008 metais keitėsi.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro Algirdo Monkevičiaus 2008-06-28 įsakymu
Nr. ISAK-1911 pakeista VDU Tarybos sudėtis: buvusį VDU studentų prezidentą Mantą Simanavičių
pakeitė naujai išrinktas Mažvydas Karalius; doc. Kęstutį Šidlauską, tapusį Informatikos fakulteto dekanu, pakeitė UAB „Omnitel“ Kauno regiono atstovybės vadovas Paulius Ratė. Vietoj Andriaus Navicko
paskirta VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ direktoriaus pavaduotoja Diana Vilytė, vietoj Juliaus
Sasnausko – rašytojas prof. Kazys Almenas.
VDU Tarybos pirmininkas – J. E. Sigitas Tamkevičius, Kauno arkivyskupas metropolitas. Tarybos
nariai, skirti Senato: Zigmas Lydeka, VDU rektorius; Leonidas Donskis, Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanas; Liudvikas Pranevičius, Fizikos katedros profesorius; Vytautas Vaičiūnas,
Teologijos katedros profesorius; Povilas Zakarevičius, Vadybos katedros profesorius; Mažvydas Karalius,
VDU Studentų atstovybės prezidentas. Tarybos nariai, skirti bendru susitarimu: Povilas Andrulis, VDU
„Rasos“ gimnazijos direktorius; Algirdas Avižienis, VDU Informatikos fakulteto profesorius; Vladas
Algirdas Bumelis, UAB „Sicor Biotech“ generalinis direktorius; Simas Ramutis Petrikis, UAB „Šiaurės
miestelis“ direktorius; UAB „Omnitel“ Kauno regiono atstovybės vadovas Paulius Ratė. Tarybos nariai,
skirti ministro: Jonas Guzavičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas; VšĮ „Lietuvos
verslo paramos agentūra“ direktoriaus pavaduotoja Diana Vilytė; rašytojas prof. Kazys Almenas; Edita

1.3. UNIVERSI TETO SAVIVALDOS PLĖTOJIMA S

/ 17

Karpavičienė, AB „Ūkio banko“ valdybos pirmininkė; kunigas; Giedrė Žentelytė, AB „Achema“ personalo direktorė; Audrius Žiugžda, AB „SEB Vilniaus bankas“ valdybos pirmininkas.
VDU Rektoratas. 2008 metais Universiteto veiklą organizavo šios sudėties Rektoratas:
Rektorius

prof. Zigmas Lydeka

Studijų prorektorius

prof. Rimantas Laužackas

Mokslo prorektorius

prof. Juozas Augutis

Infrastruktūros prorektorius

doc. Vaidotas Viliūnas

Plėtros prorektorė

doc. Natalija Mažeikienė

Universiteto sekretorė

doc. Auksė Balčytienė

Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanas

prof. Pranas Žukauskas

Gamtos mokslų fakulteto dekanas

prof. Gintautas Kamuntavičius

Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas

doc. Jonas Vaičenonis

Informatikos fakulteto dekanas

doc. Kęstutis Šidlauskas

Katalikų teologijos fakulteto dekanas

dr. Benas Ulevičius

Socialinių mokslų fakulteto dekanas

prof. Kęstutis Pukelis

Socialinės gerovės fakulteto dekanas

prof. Jonas Ruškus

Menų fakulteto dekanas

prof. Vytautas Levandauskas

Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanas

prof. Leonidas Donskis

Teisės fakulteto dekanė

doc. Julija Kiršienė

Užsienio kalbų centro direktorė

doc. Nemira Mačianskienė

Kauno botanikos sodo direktorė

prof. Vida Mildažienė

Akademinių reikalų tarnybos direktorė

prof. Laima Sajienė

Studentų reikalų tarnybos direktorius

doc. Ričardas Krikštolaitis

Studentų atstovybės prezidentas

Mažvydas Karalius

2008 metais įvyko 21 Rektorato posėdis, buvo svarstyta kiekvieno semestro pradžioje Rektorato posėdyje patvirtinti ir intranete skelbiami šie planiniai klausimai:

▶ Studijų tobulinimas: Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo bendroji tvarka; Individualaus
studijų graﬁko teikimo tvarka; Stojančiųjų informavimo ir motyvavimo studijoms VDU
kompleksinis planas; Stipendijų skyrimo nuostatai; Jungtinių studijų programų rengimo
tvarka; VDU tarptautinių akademinių mainų programa; Papildomųjų studijų, stojant į magistrantūrą, organizavimo tvarka; Dėstymo kokybės vertinimo tvarka; VDU bakalauro studijų
absolventų, norinčių įgyti mokytojo kvaliﬁkaciją, studijų tęsimo antrosios pakopos specialiose
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profesinėse studijose tvarka; Priėmimas į mokamas studijų programas; Neformaliuoju būdu
įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarka; Nuotolinių studijų organizavimo tvarka;
2008–2009 mokslo metų įvadinė savaitė; Priėmimo į VDU magistrantūros studijas; Tęstinių
studijų organizavimo tvarka; Bendra studijų programa su Lietuvos veterinarijos akademija;
Studijų reguliamino pataisos; Studentų perėjimas į kitas studijų programas.
▶ Mokslinių tyrimų, eksperimentinės ir projektinės veiklos plėtojimas: Struktūrinė parama švietimui ir mokslui 2007–2013 metais; Mokslo tyrimų grupių (klasterių) formavimas;
Leidybinių planų tvirtinimas; VDU prioritetinių mokslo krypčių ir doktorantūros plėtra;
Projektų administravimo tvarka. VDU perkamų knygų ir kitų dokumentų priskyrimo bibliotekai tvarka.
▶ Infrastruktūros modernizavimas ir plėtra: VDU materialinės bazės atnaujinimo ir remonto
planas; Naudojimosi biblioteka taisyklių atnaujinimas; Naujų Universiteto pastatų eskizinis
projektavimas; VDU Informacinės sistemos plėtros 2009 m. darbai ir numatomi rezultatai;
VDU informacijos sistema; Studentų bendrabučių skirstymo tvarka.
▶ Viešųjų ryšių kokybės gerinimas: VDU vieningo stiliaus projektas; VDU atkūrimo 20-mečio
paminėjimo renginių planas.
▶ Akademinės bendruomenės vystymas: Rektoriaus, prorektorių, Universiteto sekretorės,
akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų priedų ir priemokų nustatymo sąlygų aprašas;
Universiteto pedagoginių ir mokslo darbuotojų atestacijos tvarka; Menų prodekano etato
steigimas; Ginčų nagrinėjimo komisijos sudarymas.
▶ Valdymo tobulinimas ir savivaldos plėtra: Politikos mokslų ir diplomatijos instituto Socialinės
ir politinės teorijos katedros steigimas; Daugiakalbystės tyrimo centro kūrimas; VDU specialiųjų
lėšų panaudojimo analizė ir rekomendacijos; VDU 2007 m. veiklos ataskaita; Universiteto
struktūros optimizavimas; Tarptautinių ryšių tarnybos įkūrimas; VšĮ „Demokratinio bendradarbiavimo ir plėtros institutas“ steigimas; Studijų institutų statuso keitimas.
Siekiant įgyvendinti strateginius Universiteto tikslus, 2008 metais buvo sudaryta 10 darbo grupių:
Organizacinės struktūros optimizavimo (darbo grupės vadovas prof. Zigmas Lydeka); Baigiamųjų darbų
rengimo ir gynimo tvarkos rengimo (darbo grupės prof. Kristina Levišauskaitė); Neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos rengimo (darbo grupės vadovė dr. Eglė
Stasiūnaitienė); Dėstytojų pareiginių nuostatų parengimo (darbo grupės vadovė Jūratė Lukauskienė);
Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos atnaujinimo (darbo grupės vadovė prof. Laima Sajienė); Piniginio
užstato už bendrabutį rinkimo (darbo grupės vadovas doc. Ričardas Krikštolaitis); Studijų reguliamino pataisų (darbo grupės vadovė prof. Laima Sajienė); Užsienio studentų priėmimo tvarkos parengimo
(darbo grupės vadovė Zina Baltrėnienė); Dėstytojų ir mokslo darbuotojų, dalyvaujančių konkurso pareigoms užimti, dokumentų archyvavimo tvarkos rengimo (darbo grupės vadovė doc. Natalija Mažeikienė);
Nuotolinių studijų organizavimo tvarkos rengimo (darbo grupės vadovė dr. Airina Volungevičienė). Taip
pat šiais metais darbą pradėjo Etikos ir Ginčų nagrinėjimo komisijos.
VDU Studentų atstovybė. VDU Studentų atstovybės fakultetų atstovų susirinkimas (VDU SA
FAS) yra aukščiausia VDU SA savivaldos institucija, kurią sudaro kiekvieno fakulteto ir kurso atstovai.
Juos demokratinių rinkimų būdu renka kurso draugai. VDU SA FAS atlieka svarbiausius organizacijos
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uždavinius: renka prezidentą, tvirtina VDU SA metų veiklos bei ﬁnansinę ataskaitą, keičia ir papildo
organizacijos įstatus, tvirtina reglamentus, formuoja VDU SA politiką.
Valdyba yra Studentų atstovybės valdymo organas, vykdantis organizacijos veiklos priežiūrą ir sprendžiantis su ja susijusias problemas. VDU SA valdybą tvirtina VDU SA FAS, o jos sudėtį aukščiausiam
organizacijos valdymo organui teikia prezidentas.
SA valdybos nariai: Mažvydas Karalius (VDU SA prezidentas), Rūta Žmuidzinaitė (VDU SA
viceprezidentė), Donatas Juodpusis, Tomas Šinkūnas, Nora Pileičikienė, Indrė Augutienė, Kęstutis
Jasiulevičius.
2008-aisiais Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė (VDU SA) veikė itin aktyviai. Be
tradiciškai organizuojamų renginių vyko susitikimai, diskusijos, įvairios akcijos, konkursai, rašomi projektai, dalyvaujama seminaruose, aktyvinamas ne tik VDU studentų, bet ir visos Kauno bendruomenės
gyvenimas.
„V2“ – renginys, skirtas visai VDU bendruomenei. Jo metu buvo apdovanoti nominuotieji dėstytojai, už kuriuos balsavo Universiteto studentai. Per šį renginį buvo galima stebėti talentingų VDU studentų
pasirodymus.
„VDU Pavasario festivalis‘08“ – tai tradicišku tapęs daugiadienis renginių maratonas. 2008 – aisiais
jis vyko 5 dienas. Kasmetinių renginių spektrą (tokių kaip Gitarų vakaras, „Metalo rūmai leidžiasi“,
Karjeros dienos ir t. t.) papildė nauji – Aitvarų šou, „Knygų turgus“, koldūnų valgymo rekordas.
„Subalansuoto fukso stovykla‘08“ – tradiciškai kasmet VDU SA organizuojamas renginys, skirtas
Universiteto pirmakursiams. Remiantis užpildytų anketų originalumu, stovykloje dalyvavo 160 naujųjų
Universiteto studentų. Dvi dienas trukusios išvykos metu studentai bendravo tarpusavyje, žaidė įvairius
žaidimus, rengė pasirodymus, klausėsi informacijos apie VDU ir VDU SA.
Taikos įžiebimas – tradicija tampantis neeilinis reginys. Tarptautinės studentų dienos proga jau
antrus metus iš eilės Taikos bendrabučio gyventojai įžiebė aukščiausią švieslentę Kaune. Šiemet buvo
pasirinktas žodis STUDENTAI.
Kalėdinis vakaras VDU bendruomenei ir jos draugams, žaidimų vakaras, ﬁlmų peržiūros – iniciatyvos bendruomeniškumui skatinti.
Socialinės iniciatyvos:
Viešas debatas tema „Abortų draudimas: už ir prieš“ – pirmą kartą VDU SA organizuota vieša
diskusija, kurios pagrindinė idėja – studentams išsakyti nuomones ir požiūrius apie visuomenei aktualius
klausimus. Debatas susilaukė daug dėmesio, planuojama tęsti viešas diskusijas ir 2009 – aisiais.
Peticija dėl naktinio transporto Kaune – viena iš sėkmingiausių VDU SA iniciatyvų. Kauno miesto
savivaldybei pritarus, nuo balandžio mėnesio viešasis naktinis transportas savaitgaliais važinėja iki šiol.
Fotograﬁjų konkursas – viena iš šių metų naujovių. Studentai gali siųsti fotograﬁjas, atitinkančias
tematiką. Vėliau fotograﬁjos yra publikuojamos VDU SA internetinėje svetainėje www.vdusa.lt, geriausieji apdovanojami.
Kraujo donorystės ir neįgaliųjų akcijos – kelis kartus per metus vykdomos iniciatyvos, skatinančios
Universiteto bendruomenės socialinį atsakingumą. Šiemet pirmąkart viena neįgaliųjų akcija buvo suorganizuota kartu su Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybe.
Akcija „Gerink studijų kokybę“ – projektas, kuriuo buvo siekiama išgirsti ir įsiklausyti į studentų
nusiskundimus, jų mintis apie lankomų paskaitų ir jose gaunamų žinių pateikimo kokybę, jaučiamą dės-
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tytojų kompetenciją. Akcijos „Gerink studijų kokybę“ pagalba norima iš arčiau pažvelgti į problemas,
susijusias su studijų kokybiškumu, ir šioje srityje siekti naudingų pokyčių, kurie leistų Universitetą reprezentuoti kaip besimokančią ir tobulėjančią, nuolatinę naujų idėjų sklaidą ir aukštą akademinę kultūrą
puoselėjančią instituciją.
Perėja K. Donelaičio gatvės atkarpoje nuo Karo muziejaus iki K. Donelaičio/A. Mickevičiaus gatvių
sankirtos – ilgo proceso rezultatas. Šį rudenį buvo organizuota akcija „Saugumą kuriame patys!“, per kurią
policininkai vietoj baudų pėstiesiems, ėjusiems ne per perėją, dalijo lipdukus ir atšvaitus. Vėliau VDU SA
nariai parašė peticiją dėl perėjos įrengimo ir pagaliau liko išgirsti – gruodžio 16 d. Kauno miesto savivaldybėje vykusiame Eismo saugumo komisijos posėdyje patvirtintas perėjos įrengimas.
Probleminės dėžutės – galimybės studentams išsakyti rūpesčius bei kylančias problemas. VDU SA
nariai tikrina dėžučių turinį kas dvi savaites ir ieško sprendimų.
„Alus, aš ir dėstytojas“ – neoﬁcialioje aplinkoje vykstančios viešos paskaitos, kurių metu tiek studentai, tiek dėstytojai laisvai bendrauja tarpusavyje.
VDU SA nariai nuolat reprezentuoja savo Universitetą važinėdami į studijų muges, mokyklas, priima interesantų delegacijas.

2. Akademinės
bendruomenės
vystymas
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2.1. AKADEMINĖS BENDRUOMENĖS PASIEKIMAI

2008 metais VDU Senatas garbės daktaro vardus suteikė dienraščio „Gazeta Wyborcza“ vyriausiajam redaktoriui Adamui Michnikui ir Torūnės universiteto profesoriui Waldemarui Rezmeriui. VDU
garbės profesoriaus vardas suteiktas profesoriui Antanui Tylai.
2008 m. įvairių garbingų apdovanojimų suteikta VDU dėstytojams, mokslininkams ir studentams:

▶ Rektorius prof. Zigmas Lydeka apdovanotas Nyderlandų Karalystės Oraniečių-Nasau dinastijos Komandoro ordinu kryžiumi.

▶ Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanas prof. Leonidas Donskis apdovanotas
Nyderlandų Karalystės Oraniečių-Nasau dinastijos Komandoro ordinu kryžiumi.
▶ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino komandoro kryžiumi buvo apdovanotas
Kovo 11-osios akto signataras, Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros profesorius
Bronislovas Genzelis.
▶ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi apdovanota
Humanitarinių mokslų fakulteto Vokiečių ir prancūzų ﬁlologijos katedros profesorė Viktorija
Skrupskelytė.
▶ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi apdovanota Humanitarinių
mokslų fakulteto Anglų ﬁlologijos katedros profesorė Milda Danytė.
▶ Kauno botanikos sodo direktorė prof. Vida Mildažienė kartu su bendraautoriais Adolfu
Toleikiu ir Vilmante Borutaite apdovanota Lietuvos mokslo premija biomedicinos mokslų
sekcijoje už darbą „Mitochondrijų funkcijų valdymo ir jų atsako į stresą mechanizmai“.
▶ Lietuvos mokslo premija skirta Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros profesoriui
Bronislovui Genzeliui už darbų ciklą „Lietuvos kultūros istorijos tyrinėjimai (kultūrologiniai
ir politologiniai aspektai) (1988–2007 m.).
▶ Švietimo ir mokslo ministerija įteikė premijas mokslo populiarinimo darbų konkurso laimėtojams:
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▶ Antrą vietą pelnė Kauno botanikos sodo direktorė prof. Vida Mildažienė ir Gamtos
mokslų fakulteto Biologijos katedros laborantas Šarūnas Ašmantas už mokomąjį ﬁlmą
„Samangyviai“.
▶ Trečią vietą pelnė Kauno botanikos sodo direktorė prof. Vida Mildažienė ir Gamtos mokslų fakulteto Aplinkos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja Zita Naučienė. Premija
skirta už straipsnių ciklą „Naujausios biochemijos fronto žinios“.
▶ Menų fakulteto Menotyros katedros prof. Vladui Stauskui Kauno miesto savivaldybė suteikė
„Metų kultūros veikėjo“ garbės vardą ir premiją.
▶ Menų fakulteto Menotyros katedros doc. Rasutei Žukienei įteikta Kauno savivaldybės kultūros ir meno premija.
▶ Ekonomikos ir vadybos fakulteto Vadybos katedros prof. Povilas Zakarevičius apdovanotas
Lietuvos pramoninkų konfederacijos V. Graičiūno premija.
▶ Kauno prezidentūroje VDU tautinių šokių ansamblio „Žilvitis“ vadovei Danutei Petrauskaitei
įteiktas Garbės ženklas.
▶ Prestižinės tarptautinės akademinės leidyklos „Editions Rodopi, B. V.“ didžiausios knygų
serijos iš vertybinių studijų „Value Inquiry Book Series“ (VIBS), kurios redaktoriais iki šiol
buvo tik JAV ﬁlosofai, vyriausiuoju redaktoriumi tapo VDU Politikos mokslų ir diplomatijos
fakulteto dekanas prof. Leonidas Donskis.
▶ Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos katedros doc. Mindaugas Dapkus už vadovavimą magistrantės V. Bartkevičiūtės baigiamajam darbui „Lietuvos ekonomikos perkaitimo
įvertinimas: pasiūlos aspektas“ laimėjo III vietą Ūkio ministerijos skelbtame konkurse, gavo
premiją ir padėką.
▶ Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos katedros prof. Remigijaus Čiegio vadovėlis
„Ekonominių teorijų istorija“ Aukštojo mokslo vadovėlių konkurse apdovanotas trečia premija.
▶ Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių kalbos katedros prof. Rūtai Marcinkevičienei
įteikta Lietuvos žurnalistų sąjungos premija už žurnalistikos vadovėlį „Spaudos tekstų žanrai:
vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams“.
▶ Humanitarinių mokslų fakulteto Etnologijos ir folkloristikos katedros doc. Gražinai
Kazlauskienei Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY ) Lietuvos skyrius
skyrė premiją už vaikų literatūros tyrimų ir sklaidos knygą „Mitas – tautosaka – vaikų literatūra“.
▶ Humanitarinių mokslų fakulteto Etnologijos ir folkloristikos katedros doc. Arūnui Vaicekauskui
Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo populiarinimo darbų konkurse už leidinį „Vaikams
apie senąsias lietuvių šventes“ skirta I vieta.
▶ Humanitarinių mokslų fakulteto Kompiuterinės lingvistikos centro mokslo darbuotojai dr.
Erikai Rimkutei ir doktorantei Jolantai Kovalevskaitei Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo
populiarinimo konkurse įteikta paskatinamoji premija už 2007 m. publikuotą straipsnių ciklo
dalį „Mašininis vertimas – greitoji pagalba globalėjančiam pasauliui“.
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▶ Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros doc. Vaidai Kamuntavičienei skirta 2008 m.
jaunojo mokslininko stipendija.
▶ Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Politologijos katedros lektorei Rimantei BudryteiKvietkauskienei skirta Lietuvos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus JAV Stasio Lozoraičio
stipendija.
▶ Užsienio kalbų centro lektorius Ugnius Mikučionis tapo 2008 m. Europos pažymėjimo
konkurso Metų kalbų mokytojo nominacijos laureatu.
▶ Kauno miesto meras už reikšmingus neatlygintinus darbus Kauno bendruomenės labui
„Gerumo kristalu“ apdovanojo Socialinių mokslų fakulteto studentę Rūtą Kupčinskaitę.
▶ Lietuvos mokslų akademijos aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtojais, kuriems įteiktos premijos ir laureatų diplomai, tapo:
▶ Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje – magistrantė Livija Mačaitytė už darbą „Apokalipsės
naratyvas XX–XXI amžių sandūroje“ (darbo vadovė – dr. Vijolė Višomirskytė).
▶ Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje – magistrantė Kristina Misevičiūtė už darbą
„Asmens saugumo indeksas: patirtis, svarba ir skaičiavimai Lietuvoje“ (darbo vadovė prof.
Violeta Pukelienė).
▶ Technikos mokslų skyriuje – magistrantas Mantas Povilaitis už mokslinį darbą „Plazmos
sąveikos su pirmąja termobranduolinio reaktoriaus sienele modeliavimas“ (darbo vadovas
prof. Liudvikas Pranevičius).
▶ Lietuvos mokslų akademijos pagyrimo raštai įteikti šiems aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso dalyviams:
▶ Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje – doktorantui Kęstučiui Raškauskui už darbą
„Lietuviškojo nacionalizmo raiška Vilnijoje XIX ir XX a. sandūroje: teoriniai ir praktiniai
aspektai“ (darbo vadovas doc. Pranas Janauskas).
▶ Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje – magistrantui Pauliui Skiecevičiui už darbą
„Paauglių socialinių įgūdžių sąsajos su polinkiu nusikalsti, kaip negatyviąja konkurencija“
(darbo vadovė doc. Vilma Žydžiūnaitė).
▶ Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje – magistrantei Evelinai Karalevičienei už darbą
„Šiuolaikinis architektūros paveldo restauravimas Kaune: teisiniai, praktiniai bei sociokultūriniai aspektai“ (darbo vadovė prof. Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė).
▶ Technikos mokslų skyriuje – doktorantui Andriui Davidsonui už mokslinį darbą „Trimačių
objektų nuskaitymas ir vizualizavimas“ (darbo vadovas doc. Raimundas Liutkevičius).
▶ Doktorantei Laurai Čubajevaitei skirta Europos pažymėjimo programos Metų kalbos mokytojo 3 vieta.
▶ Doktorantei Laurai Auksutytei skirta Broniaus Bieliuko vardinė stipendija.
▶ Trims VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentams – Vitai Rimšienei, Edvardui
Gilvickiui ir Inetai Žukauskaitei – įteiktos Jono Smilgevičiaus vardo stipendijos.
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▶ Už atliktą bakalauro darbą „Kauno seserų benediktinių vienuolyno pertvarka 1918–1926
m.“ Viktoro Kuprevičiaus stipendija apdovanota Katalikų teologijos fakulteto magistrantė
Aušra Vasiliauskaitė.
▶ Lietuvos studentų folkloro ansamblių festivalyje pirmąją vietą užėmė Humanitarinių mokslų
fakulteto studentė Toma Grašytė.
VDU Atkuriamojo senato nariai dr. Ignas Kęstutis Skrupskelis, dr. Romualdas Kašuba, dr. Bronius
Makauskas ir dr. Algimantas Taškūnas buvo apdovanoti Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtomis premijomis už tarptautinio lygio mokslo pasiekimus ir ryšių su Lietuva stiprinimą.
Europos komisija sidabro medaliu apdovanojo Vytauto Didžiojo universitetą už kalbų projektą
FEEL („Linksmai, lengvai ir efektyviai mokykimės pažinti kitas šalis, kalbas ir kultūras“), kurį koordinavo VDU Regionistikos katedra (projekto vadovė doc. Ineta Dabašinskienė).
Švietimo mainų paramos fondo kokybės konkurse Vytauto Didžiojo universitetas pelnė trečiąją
vietą tarp 2007–2008 m. m. „Erasmus“ programoje dalyvavusių institucijų.
Vytauto Didžiojo universiteto vaikinų krepšinio komanda pripažinta geriausia Lietuvos universitetų sporto komanda, o ekipos lyderis, Ekonomikos ir vadybos fakulteto IV kurso studentas Mantas
Kalnietis – geriausiu 2008 metų Lietuvos studentų krepšinio lygos (LSKL) krepšininku. Šiais metais
VDU krepšininkai laimėjo visus svarbiausius, kuriuose dalyvavo, sportinius turnyrus: LSKL čempionatą, Lietuvos universiadą, Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos (SELL) žaidynes Helsinkyje, tarptautinį krepšinio turnyrą Izraelyje ir trečią kartą iš eilės – Europos universitetų krepšinio čempionatą
Serbijoje.
2008 metais MOLAN projekte, kuris vienija 44 aukštojo mokslo institucijas iš 22 šalių, Vytauto
Didžiojo universitetas buvo išrinktas antruoju universitetu Europoje pagal dėstomų užsienio kalbų
skaičių.
BENDRADARBIAVIMAS

2008 metais Universitetas ne tik stiprino esamus bendradarbiavimo ryšius, bet ir juos plėtojo svarbiose veiklos srityse. Rektorius pasirašė bendradarbiavimo sutartį su UAB „Microsoft Lietuva“. Pasirašytos
bendradarbiavimo sutartys su 13 gimnazijų: Kauno „Santaros“ gimnazija, Kauno Stepono Dariaus ir
Stasio Girėno gimnazija, Radviliškio Vaižganto gimnazija, Kauno „Varpo“ gimnazija, Kauno „Aušros“
gimnazija, Visagino „Atgimimo“ gimnazija, VšĮ Jėzuitų gimnazija, Kauno Maironio gimnazija, Kauno
„Saulės“ gimnazija, Šiaulių Romuvos gimnazija, Mažeikių Gabijos gimnazija, Raseinių rajono Ariogalos
gimnazija, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija ir 4 vidurinėmis mokyklomis: Kauno „Žiburio“ vidurine mokykla, Kauno „Vyturio“ vidurine mokykla, VšĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurine mokykla,
Panevėžio Raguvos vidurine mokykla.
Spalio 3 dieną Taline pasirašyta Baltijos doktorantūros mokyklos (angl. Baltic Graduate School for
Social Sciences and Humanities) steigimo sutartis. Mokykla įsteigta bendradarbiaujant Talino, Latvijos ir
Vytauto Didžiojo universitetams. Buvo pasirašyta keletas tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių (plačiau žr. sk. 3.5).
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SVEČIAI

2008 metais Universitete lankėsi nemažai žinomų mokslininkų ir garbių svečių. Gegužės 6 d.
Vytauto Didžiojo universitete viešėjo Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus. Universiteto
bendruomenei Prezidentas skaitė paskaitą „Lietuva XXI amžiuje“.
Gruodžio 22 d. Užsienio reikalų ministerijos 90-mečio proga VDU viešėjo Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas kartu su kitais atkurtos Lietuvos užsienio reikalų ministrais – Algirdu
Saudargu, Antanu Valioniu ir Petru Vaitiekūnu.
Gegužės 7–9 dienomis vyko Europos mokslo fondo (angl. European Science Foundation)
Humanitarinių mokslų komiteto plenarinis posėdis. Tai itin svarbus renginys Universitete, nes viena
didžiausių bei įtakingiausių ﬁnansavimo ir akademinių patariamųjų institucijų ES pirmą kartą komiteto
plenarinį posėdį surengė Lietuvoje ir visoje Rytų Europoje.
Universitete lankėsi ir paskaitas skaitė: garsus vokiečių rašytojas Stenas Nadolny; Amerikos centro
Vilniuje vadovas, JAV ambasados Lietuvoje kultūros ir spaudos atašė dr. Ilja Levin; Bourges-Orleans technologijos universiteto prof. Bernard-Marie Garreau, doc. Denis Sougue, Sylvie Narbonne; Niujorko valstijos Binghamtono universiteto prof. Thomas Wilson; Kopenhagos universiteto prof. Mikael Rothstein;
Greifswaldo universiteto profesorius, vokiečių kalbotyrininkas Jürgen Schiewe; prof. Claude Templier
ir prof. Patrice Remauld iš Prancūzijos Poitiers universiteto; Indijos ambasadorius Lietuvai ir Lenkijai
Čandra Mohano Bhandari (Chandra Mohan Bhandari); Varšuvos universiteto Istorijos instituto dr.
Konrad Bobiatyński; Talino universiteto rektorius prof. Rein Raud; Japonijos reikalų patikėtinis Yasuji
Odoko; Japonijos ambasadorė Lietuvoje Miyoko Akashi; Nyderlandų ambasadorė Lietuvoje Johanna
Gerarda Maria Ruigrok; kiti garsūs mokslininkai ir veikėjai.
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2.2. UNIVERSITETO PERSONALO STRUKTŪRA
IR VALDYMAS

2008 metais Universiteto vidutinis darbuotojų skaičius (etatais) buvo 1046,83, iš jų 26,3 (3 %) administracijos vadovai, 494,66 (47 %) akademinis personalas, 525,87 (50 %) kiti Universiteto darbuotojai
(1 pav.).
Per 2008 m. vidutinis darbuotojų skaičius padidėjo 49,83 etato: akademinio personalo – 28,66, kitų
darbuotojų – 21,17, tačiau, palyginti su 2007 metais, personalo sudėties procentinės dalys nepakito.
Vidutinis sąlyginis mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų skaičius 2008 m. buvo 398 etatai.
Universitete vykdomų mokslinių projektų įgyvendinimui sudarytos 209 darbo sutartys. Didžioji dalis jų yra valandinio apmokėjimo darbo sutartys. Dėl darbo apskaitos projektuose speciﬁkos neįmanoma
tiksliai įvertinti darbo laiko sąnaudų. Daugumai projektuose dirbančių darbuotojų VDU yra pagrindinė
darbovietė.

1 pav. Personalo sudėtis 2008 metais (vidutinis darbuotojų etatų skaičius)
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Akademinis personalas. 2008 metais akademinio personalo skaičius buvo 494,66 etato, iš jų dėstytojų – 428,85 etato ir mokslo darbuotojų – 65,81 etato. Palyginti su 2007 metais, akademinis personalas
padidėjo 5,8 % (28,66 etato).

2 pav. Akademinio personalo sudėtis (vidutinis darbuotojų etatų skaičius)

Mokslo laipsnį turi 71,26 % akademinio personalo (3 pav.).

3 pav. Akademinis personalas pagal mokslo laipsnį (vidutinis darbuotojų etatų skaičius)

Pastaraisiais metais akademinio personalo, turinčio mokslo laipsnį, skaičius tendencingai auga. Per
2008 metus šis skaičius padidėjo 1,29 % (4 pav.).
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4 pav. Akademinio personalo, turinčio mokslo laipsnį, kaita

Akademinio personalo, turinčio mokslo laipsnį, skaičiaus augimui įtakos gali turėti ir tai, kad kiekvienais metais didėja Universitete apgynusių disertacijas ir liekančių dirbti mokslo daktarų skaičius
(5 pav.).

5 pav. Universitete likę dirbti mokslų daktarai

Didžiausia akademinio personalo dalis, turinti mokslo laipsnį, yra šiuose fakultetuose: Teisės fakultete (92,5 %), Gamtos mokslų fakultete (88,68 %), Ekonomikos ir vadybos fakultete (88,25 %),
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Humanitarinių mokslų fakultete (83,19 %). Iš viso Universiteto išsiskiria Socialinės gerovės fakultetas,
kuriame yra mažiausias skaičius darbuotojų, turinčių mokslo laipsnį (6 pav.).

6 pav. Fakultetų akademinio personalo pasiskirstymas pagal mokslo laipsnį

Dėstytojai ir mokslo darbuotojai, kuriems Universitetas yra pagrindinė darbovietė, sudarė 458,88 etato (93 %). Palyginti su 2007 metais darbuotojų, dirbančių pagrindiniame darbe, padidėjo 1 % (7 pav.).

7 pav. Akademinis personalas pagal pagrindinį darbą (vidutinis darbuotojų etatų skaičius)

Iš bendro dėstytojų, dirbančių pagrindinį darbą, skaičiaus tik 2 % sudaro dėstytojai užsieniečiai.
Įvertinant Universiteto pokyčius, siekiant aukštojo mokslo kokybės, šis skaičius turėtų didėti.
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1 lentelė

Akademinio personalo, dirbančio pagrindiniame darbe, kvalifikacinė sudėtis
Darbuotojai,
dirbantys pagrindiniame darbe
Dėstytojai

Profesorius
docentas
lektorius
asistentas
Iš viso dėstytojų
Iš bendro dėstytojų
skaičiaus užsieniečiai,
dėstantys dalykus
Mokslo darbuotojai
vyriausiasis mokslo
darbuotojas
vyresnysis mokslo
darbuotojas
mokslo darbuotojas
jaunesnysis mokslo
darbuotojas
Iš viso mokslo darbuotojų

mokslo laipsnį

Iš jų turi

pedagoginį vardą

Etatų
skaičius

daktaro

habilituoto daktaro

docento

profesoriaus

61
127
123
65
376
10

25
126
56
–
207
5
3

36
–
–
–
36

19
65
–
–
84
–

40
–
–
–
40
3

67.6
154.85
133.05
51.12
406.62
6

14

5

9

5

7

7,5

21

21

–

13

–

12,5

43
24

41
3

–
–

2
–

–
–

28,75
14,25

102

70

9

20

7

63

8 pav. Dėstytojų pareigybių pasiskirstymas pagal pagrindinį darbą

Daugumai dėstytojų universitetas yra pagrindinė darbovietė. Iš kitų institucijų daugiausia kviečiami
profesoriai ir asistentai. Kviečiamų asistentų skaičius galėtų sumažėti įdarbinant geriausius VDU absolventus (8 pav.).
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Didžiausia akademinio personalo dalis, dirbanti pagrindiniame darbe, yra Socialinių mokslų ir
Humanitarinių mokslų fakultetuose. Daugiausia akademinio personalo, kuriems VDU nepagrindinė
darbovietė, yra Informatikos fakultete. (9 pav.)

9 pav. Akademinio personalo pasiskirstymas fakultetuose pagal pagrindinį darbą

Palyginti praėjusių metų personalo su mokslo laipsniais kitimo tendencijas pagal amžių, šiuo metu
dėstytojų ir mokslo darbuotojų didėja 35–54 metų amžiaus grupėje, mažėja – 25–34 metų bei 65 ir vyresnio amžiaus grupėse. (10 pav.)

10 pav. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų su mokslo laipsniais pagal amžių kaita
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Akademinis personalas iki 55 metų amžiaus sudaro 76,9 % viso akademinio personalo. Tai labai
aukštas rodiklis, kuris rodo, kad dauguma Universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų yra pačiame produktyviausiame mokslui amžiaus tarpsnyje.
Kiti Universiteto darbuotojai. 2008 metais neakademinio personalo skaičius (etatais) buvo 552,17.
Palyginti su 2007 metais, šios grupės personalas padidėjo 21,17 etato (3,83 %). Pagrindinė didėjimo dalis
(11 etatų) susijusi su administracijos pareigybių įvedimu 2007 m. liepos 1 d. – rektoriaus, prorektorių,
dekanų ir prodekanų. Šios pareigybės 2007 metais etatų struktūroje buvo įvertintos pusei metų, o 2008
metais visiems metams (11 pav.).

11 pav. Kitų Universiteto darbuotojų kaita (vidutinis darbuotojų skaičius)

Įvertinus praėjusių metų vidutinę administracijos vadovų etatų skaičiaus kitimo speciﬁką, 2008 metais administracijos vadovų etatų skaičius padidėjo 4,3 etato.
2 lentelė

Detali kitų darbuotojų sudėtis
Personalo kategorija

Administracijos vadovai
Skyrių vadovai ir jų pavaduotojai
Administracijos darbuotojai

Bibliotekos darbuotojai
Mokslą ir studijas aptarnaujantys
Aptarnaujantis ūkio personalas
Meno darbuotojai
Iš viso:

Etatų skaičius
26,3
34
43

36,5
123,92
280,95
7,5
552,17

2. AKADEMINĖS BENDRUOMENĖS V YST YMA S
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Padidėjus akademinio personalo skaičiui, išaugus padalinių vykdomoms funkcijoms, 5,87 etato padidėjo kitas neakademinis personalas.
Detalioje neakademinio personalo analizėje matyti, kad aptarnaujantis ūkio personalas sudaro didžiąją kitų Universiteto darbuotojų dalį. Žvelgiant į ateitį ši personalo dalis turėtų mažėti.
Dauguma neakademinio personalo darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą (60,7 %). Tai atskleidžia
strateginę VDU personalo formavimo politiką. Vidurinį ir spec. vidurinį išsilavinimą turi darbuotojai,
dirbantys ūkio aptarnavimo srityje (12 pav.).

12 pav. Kiti Universiteto darbuotojai pagal išsilavinimą

Pagrindinis 2009 metų personalo politikos formavimo uždavinys – tai personalo atrankos, įdarbinimo ir ugdymo programos sukūrimas ir įgyvendinimas. Šioje programoje turėtų būti įvertintos visos
personalo politikos formavimo dedamosios – atestavimas, savianalizė, karjeros planavimas, kompetencijų
apibrėžimas, skatinimas ir kvaliﬁkacijos kėlimas.

3. STUDIJŲ
TOBULINIMAS
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3.1. STUDIJOS IR STUDENTAI

Strateginiame 2007–2011 metų plane numatyta, kad modernumas, liberalumas, bendruomeniškumas, partnerystė – svarbiausi šiuolaikinio Vytauto Didžiojo universiteto bruožai. Didžiausios Universiteto
vertybės yra akademinė laisvė, savivalda, liberalioji studijų sistema, universitetinė kultūra, platus humanitarinis ir socialinis bei kalbinis studentų parengimas, studijų, mokslo ir administravimo subalansuotumas.
2008 metais buvo aktyviai vykdomos įvairios studijų tobulinimo ir modernizavimo veiklos, siekiant įgyvendinti šiuos uždavinius. Vis daugiau dėmesio skiriama studijoms liberalizuoti, kokybei gerinti.
Bolonijos procesas ir nauji iššūkiai aukštajam mokslui skatina nuolat tobulinti studijų procesą.
Atsižvelgus ir įvertinus kintančios visuomenės ir darbo rinkos poreikius, 2008 m. parengtos 5 naujos
studijų programos, iš kurių 2 skirtos bakalauro studijų pakopai – Naujųjų medijų menas bei Anglistika ir
germanistika; 3 magistrantūrai – Socialinė ir politinė kritika, Migracijos politikos ir lietuvių diasporos istorija
ir The interdisciplinary master‘s in east european research and studies – MIREES. Svarbu pažymėti, kad magistrantūros studijų programa The interdisciplinary master‘s in east european research and studies – MIREES
yra jungtinė programa. Kartu su Latvijos Rezeknės universitetu vykdoma jungtinė magistrantūros studijų
programa Literatūra ir spauda. Teisės, Baltijos regiono studijų, Rytų Azijos regiono studijų magistrantūros
lygmens programos dalinai vykdomos anglų kalba. 2008 metais patobulintos ir naujai parengtos 7 anglų
kalba dėstomos magistrantūros studijų programos: Žurnalistika, Socialinis darbas, Socialinė antropologija,
Marketingas ir tarptautinė komercija, Baltijos regiono studijos, Rytų Azijos regiono studijos bei Socialinė ir politinė kritika.
Studentų priėmimas. 2008 metais Vytauto Didžiojo universitetas stojantiesiems pasiūlė 24 bakalauro studijų programas. Nors Universitete labiausiai išplėtotos yra humanitarinių ir socialinių mokslų
studijos, tačiau kasmet vis daugiau stojančiųjų dėmesio sulaukia menų ir teologijos, taip pat ﬁzinių ir
tiksliųjų mokslų programos – informatika, matematika, ﬁzika, aplinkotyra.
2008 metais bendrojo priėmimo konkurse, kurį vykdė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), dalyvavo mažiau studentų nei 2007 metais – 33 437
(2007 m. – 35 983). Pažymėtina, kad sumažėjo bendras stojančiųjų į Vytauto Didžiojo universitetą pageidavimų skaičius: buvo pateikta 7232 (2007 m. – 7894) prašymų, kuriuose paminėta bent viena VDU
studijų programa. Stojančiųjų skaičius sumažėjo ir visuose didžiuosiuose universitetuose.

3.1. STUDIJOS IR STUDEN TAI

Iš 13 pav. pateiktų duomenų matyti, kad priimtųjų į Universitetą pagal pirmą pageidavimą procentinė dalis visų priimtųjų studentų (50,8 %) yra artima vidutiniam LAMA BPO rodikliui (52,2 %). Pagal
priimtųjų skaičių procentais, kurie savo prašyme pirmu prioritetu pasirinko VDU, mūsų Universitetas
pralenkė Mykolo Romerio universitetą (34,6 %), Lietuvos žemės ūkio universitetą (43,1 %) Vilniaus
pedagoginį universitetą (45,6 %), Lietuvos veterinarijos akademiją (47,5 %). Universitetas mažai atsiliko
nuo Klaipėdos universiteto (51,4 %) ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto (52,3 %). Prašymus į
Vytauto Didžiojo universitetą pateikusieji pagal 1–4 prioritetus sudaro net 82,3 % visų 2008 m. priimtųjų
į pirmą Universiteto pagrindinių studijų kursą.

13 pav. Studentų priėmimas į aukštąsias universitetines mokyklas pagal pirmąjį prioritetą (%)

Nors bendras stojančiųjų skaičius 2008 m. sumažėjo, tačiau į pagrindines studijas Universitete, palyginti su 2007 m., studentų priimta daugiau. 2007 m buvo priimta 1880 studentų, o 2008 m. – 1970
studentų.
2008 m. priėmimo rezultatai parodė, kad populiariausiomis studijų sritimis Universitete lieka socialiniai ir humanitariniai mokslai. Priimtųjų į socialinių mokslų studijų programas skaičius sudaro 60,9 %
visų priimtųjų į Universitetą. 2007 m. priimtųjų į socialinių mokslų srities programas buvo 53,3 % visų
priimtųjų į Universitetą skaičiaus.
2008 m. į dienines pirmosios pakopos studijas buvo priimta 1254 studentai. Tai 21% daugiau, palyginti su 2007 m., kai buvo priimti 998 studentai. Toks priimtų studentų skaičiaus padidėjimas susijęs su
tuo, kad šiemet vyko priėmimas į mokamas dienines studijas. Mokantieji už studijas sudaro 30 % visų į
dienines studijas 2008 m. priimtų studentų (14 pav.). Tai yra daugiausia per visą Universiteto istoriją.
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14 pav. Priimtųjų į mokamas ir valstybės finansuojamas vietas kaita 1989–2008 m.

Vertinant studentų skaičiaus kaitą atskirų fakultetų dieninėse studijose, pažymėtini socialinių mokslų fakultetai – Ekonomikos ir vadybos, Politikos mokslų ir diplomatijos bei Socialinių mokslų fakultetas
(15 pav.). Studentų skaičiaus augimas šiuose fakultetuose yra susijęs su mokamų studijų vietų atsiradimu
ir tuo, kad socialiniai mokslai tarp stojančiųjų ir toliau lieka patys populiariausi.

15 pav. Priėmimo į dienines pagrindines studijas situacija fakultetuose

3.1. STUDIJOS IR STUDEN TAI
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Studentų skaičius šiemet sumažėjo Informatikos fakulteto studijų programose, ir dalis valstybės
ﬁnansuojamų vietų liko neužpildytos.
2008 m. Gamtos mokslų fakultete stojančiųjų skaičius padidėjo dėl aktyvios fakulteto rinkodaros ir
vykdomų projektų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose.
2008 m. priimtųjų skaičius į neakivaizdines studijas, palyginti su 2007 m., sumažėjo 19 % (16 pav.)
Humanitarinių mokslų, Informatikos ir Menų fakultetuose priimta dvigubai mažiau studentų nei 2007
m. Vertinant priėmimo rezultatus kituose fakultetuose matyti, kad populiariausios studijų programos
tarp stojančiųjų į neakivaizdines studijas yra Ekonomikos ir vadybos bei Politikos mokslų ir diplomatijos
fakultetuose. Į Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto studijų programas priimta 32,53 % daugiau
studentų, pasirinkusių neakivaizdinių studijų formą, nei 2007 metais. Gerokai sumažėjo stojančiųjų į
Socialinių ir Humanitarinių mokslų fakultetus.

16 pav. Priimtųjų į neakivaizdines studijas studentų skaičiaus dinamika fakultetuose

2008 m. priėmimo rezultatai patvirtino ankstesnę tendenciją, kad aukščiausi konkursiniai kviečiamųjų į Universitetą studijuoti balai yra socialinių mokslų dieninių studijų programose. Aukščiausi pakviestųjų į valstybės ﬁnansuojamas studijas konkursiniai balai buvo šiose studijų programose: ekonomikos (43,56), aplinkotyros ir biologijos (42,85), politikos mokslų ir viešojo administravimo (42,42).
2008 m. VDU priėmimo į pagrindines studijas taisyklėse buvo pradėta taikyti papildomų balų prie
konkursinio balo sistema: bendrieji papildomi balai, kurie skiriami stojant į visas Universiteto programas,
ir papildomi balai, kurie skiriami atsižvelgiant į pasirinktą studijų programą. Atlikus priimtųjų konkursinio balo duomenų analizę, paaiškėjo, kad daugiau nei pusė visų įstojusiųjų gavo papildomų balų – dieninėse valstybės ﬁnansuojamose studijose 58,4 %, neakivaizdinėse – 71,4 %.
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Pagal pageidavimų, tenkančių vienai studento vietai, skaičių tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų Vytauto
Didžiojo universitetas 2008 m., kaip ir 2007 m., buvo ketvirtoje vietoje (17 pav.). Tačiau apibendrintas
konkursas į dienines valstybės ﬁnansuojamas studijas (t. y. prašymų, kur Universiteto programos nurodytos 1–16 numeriu, skaičiaus santykis su vietų skaičiumi Universitete), šiemet sumažėjo. Ši tendencija
yra susijusi su stojančiųjų skaičiaus mažėjimu ir sumažintu, palyginti su 2007 m., pasirinkimų skaičiumi.
Šiemet stojantieji savo prašymuose galėjo nurodyti 16 programų, o 2007 m. – 20.

17 pav. Konkursas į Lietuvos aukštąsias universitetines mokyklas

Stojančiųjų, kurie savo prašymuose Universitetą nurodė pirmuoju pageidavimu, skaičius šiemet
taip pat sumažėjo. Ši tendencija stebima ir kituose universitetuose, išskyrus Mykolo Romerio universitetą bei Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (17 pav.). Pagal šį rodiklį universitetas yra 7 vietoje,
kuria dalijasi su Vilniaus Gedimino technikos universitetu. Iš kitos pusės, išskyrus Vilniaus universitetą
ir Mykolo Romerio universitetą, pirmaujančiose pozicijose yra universitetai (Kauno medicinos universitetas, Lietuvos karo akademija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilniaus dailės akademija), kurių
siūlomų programų Vytauto Didžiojo universitetas neturi ir todėl negali konkuruoti.
2008 m. priėmimo į Universitetą tendencijų nepaveikė atsiradusi galimybė rinktis ir mokamas studijas – Universitetas pagal populiarumą lieka toje pačioje ketvirtoje pozicijoje.
Nors studijas universitete abiturientai renkasi iš visų Lietuvos regionų (18 pav.), tačiau kaip ir praėjusiais metais daugiausia priimtųjų yra iš Kauno apskrities 55,6 % (2007 m. – 51,6 %), Marijampolės ir
Panevėžio apskričių. Universitetas Kauno regione 2008 m. pagal pageidavimų skaičių tarp stojančiųjų yra
antras po Kauno technologijos universiteto.

3.1. STUDIJOS IR STUDEN TAI

18 pav. Priimtieji į Vytauto Didžiojo universitetą pagal apskritis

Švietimo ir mokslo ministerija 2007 m. kai kurioms akredituotoms Lietuvos kolegijoms suteikė teisę
teikti profesinio bakalauro kvaliﬁkacinį laipsnį. Todėl praėjusiais metais 46 kolegijų absolventai pareiškė
pageidavimą studijuoti Vytauto Didžiojo universitete. Jiems buvo pasiūlytos papildomųjų studijų programos. Populiariausia tarp stojančiųjų buvo Molekulinės biologijos ir biotechnologijos ir Verslo informatikos studijų programos. Kitais metais tikimasi sulaukti daugiau norinčiųjų studijuoti papildomųjų studijų
programose ir tęsti studijas magistrantūroje. Pagal stojančiųjų skaičių į minėtas studijas daugiausia stojo
Kauno (23) ir Vilniaus (14) kolegijų absolventai.
3 lentelė

2008 m. priėmimas į dienines antrosios pakopos studijas
Fakultetas
Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Gamtos mokslų fakultetas
Humanitarinių mokslų fakultetas
Informatikos fakultetas
Katalikų teologijos fakultetas
Menų fakultetas
Socialinių mokslų fakultetas
Socialinės gerovės fakultetas
Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Teisės fakultetas
Iš viso:

Valstybės ﬁnansuojamos Mokamos studijos
studijos
54
16
52
0
58
1
42
16
1
24
134
5
17
1
90
10
67
13
554
47

Iš viso
70
52
59
42
17
24
139
18
100
80
601
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2008 metais į dieninę magistrantūrą buvo priimtas 601 studentas: į valstybės ﬁnansuojamas vietas – 554, į mokamas – 47 (3 lentelė).
Stojančiųjų į magistrantūros studijas pageidavimų skaičius, palyginti su 2007 m., padidėjo 5,16 %,
bet į kai kurias programas stojančiųjų buvo nedaug. 2008 m. visiškai nepaklausios buvo Pastoracinės teologijos, Etninės kultūros, Praktinės ﬁlosoﬁjos studijų programos.
Daugiausia stojančiųjų buvo į Politikos mokslų ir diplomatijos, Socialinių mokslų ir Ekonomikos
ir vadybos fakultetus (19 pav.). Šiais metais daug stojo į Aplinkosaugos organizavimo studijų programą.
Palyginti su 2007 m., stojančiųjų skaičius į šią programą padidėjo 57 %. Mokantys už studijas magistrantai rinkosi Finansų ir bankininkystės, Firmų organizavimo ir vadybos, Teisės, Integruotos komunikacijos
studijų programas. Palyginti su 2007 m., mokančių už studijas magistrantų padaugėjo 27,7 %.

19 pav. Priimtų į magistrantūros studijas studentų skaičiaus dinamika fakultetuose
2007–2008 m.

Didžiąją dalį (80 %) stojančiųjų į magistrantūros studijų programas sudaro VDU absolventai (476).
Iš kitų aukštųjų mokyklų buvo priimti 125 asmenys. KTU (31), VU (25) (20 pav.) Populiariausi fakultetai
tarp šių stojančiųjų Socialinių mokslų, Politikos ir diplomatijos, Ekonomikos ir vadybos.
2008 m. į tęstines magistrantūros studijas priimti 296 magistrantai. Populiariausios tęstinių studijų
programos: Sveikatos psichologija (priimta 76) ir Firmų organizavimas ir vadyba (priimta 54). Iš viso
tęstinėse studijose mokosi 676 magistrantai.

3.1. STUDIJOS IR STUDEN TAI

20 pav. Priimtųjų į magistrantūrą pasiskirstymas pagal baigtas aukštąsias mokyklas

2008 m. buvo organizuojamos dieninės ir tęstinės antrosios pakopos studijos profesinei kvaliﬁkacijai
įgyti. Profesinę kvaliﬁkaciją įgijo 50 tęstinių studijų ir 18 dieninių studijų studentų. Į specialiųjų profesinių studijų programą „Pedagogika“ buvo priimta 28 dieninių studijų ir 22 tęstinių studijų studentai.
Studentai. 2008 m. rudens semestre Universitete studijavo 8 898 visų trijų universitetinių studijų
pakopų studentai (21 pav.), iš jų:
▶

▶
▶

dieninėse studijose

- 5 362

tęstinėse studijose

- 698.

neakivaizdinėse studijose

- 2 838

21 pav. Studentų pasiskirstymas pagal studijų formas
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22 pav. Studentų skaičiaus dinamika 1989–2008 m.

Palyginti su 2007 m. duomenimis, nedaug padidėjo studijuojančiųjų skaičius dieninėse studijose – 4,1 %, tęstinėse – 3,2 %, neakivaizdinėse studijose – 0,5 %.
Per metus bendras studentų skaičius padidėjo 2,8 % (2007 m. studijavo 8 642), nors nuo Universiteto
atkūrimo skaičius išaugo daugiau nei 50 kartų, tačiau per pastaruosius 5 metus studentų skaičius išlieka
panašus. (22 pav.). Vertinant studentų kaitą, galima būtų visą Universiteto veiklos laikotarpį skirstyti į du
etapus: 1989–2002 m. – intensyvaus augimo metai; nuo 2003 m. – studijuojančiųjų Universitete skaičius
stabilizavosi, stebimi nedideli pokyčiai.
Didžiausią studentų dalį Universitete sudaro studijuojantys bakalauro studijose – 75,8 %.
Pastaraisiais metais šis skaičius mažėja. 2008 m. valstybės ﬁnansuojamose vietose studijavo 3 538 studentai. Studijuojančiųjų pasiskirstymas pagal studijų pakopas pateiktas 23 pav.

23 pav. Studentų pasiskirstymas pagal studijų pakopas

3.1. STUDIJOS IR STUDEN TAI
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Ekonomikos ir vadybos fakultete studentų skaičius padidėjo 11,6 %, palyginti su 2007 m. Politikos
mokslų ir diplomatijos fakultete padidėjo 12,2 %, Socialinės gerovės 6,6 % ir Gamtos mokslų fakultete – 7,9 %. Studijuojančiųjų skaičius sumažėjo Informatikos fakulteto dieninėse studijose, tačiau padidėjo
studijuojančiųjų neakivaizdinėse studijose. Daugiausia studentų studijuoja Socialinių mokslų fakultete.
Šį fakultetą dažniausiai renkasi neakivaizdinių studijų studentų. Mažiausiai studentų turi Katalikų teologijos fakultetas (24 pav.).

24 pav. Studentų pasiskirstymas fakultetuose

Valstybės ﬁnansuojamose vietose mokėsi 4 898 studentų arba 58,1 %, mokamose studijose – 3 536
arba 41,9 %. Pagrindinė dalis (88,4 %) mokančių už studijas studentų – tai neakivaizdinių ir tęstinių studijų studentai. Dieninėse studijose savo lėšomis studijavo 11,6 % visų šių studijų studentų (25 pav.).

25 pav. Mokančių už studijas studentų pasiskirstymas pagal studijų formas

3. STUDIJŲ TOBULINIMA S

Dieninėse bakalauro studijose studijuoja 3 934 studentų, iš jų 3538 arba 89,9 % valstybės ﬁnansuojamose vietose ir 396 arba 10,1 % mokamose studijose. Mokamose neakivaizdinėse studijose – 2 808 studentai. Valstybės ﬁnansuojamų ir studijuojančiųjų savo lėšomis studentų kaitą iliustruoja (26 pav.) Per metus
bakalauro studijų studentų skaičius padidėjo 2,5 %, iš jų valstybės ﬁnansuojamų sumažėjo – 5,6 %.

26 pav. Valstybės finansuojamų ir mokančiųjų už studijas studentų skaičiaus dinamika
1993–2008 metais

2008 metų rudens semestre bakalauro studijose buvo 6 742 studentai (27 pav). Daugiausia bakalauro
studijų studentų yra Socialinių mokslų ir Humanitarinių mokslų fakultetuose.

27 pav. Bakalauro studijų studentų pasiskirstymas fakultetuose
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2008 m. rudens semestre studijavo 1 896 magistrantai 51 studijų programoje. Valstybės ﬁnansuojamose vietose mokėsi 1 130, savo lėšomis – 766.
Daugiausia antrosios pakopos studentų yra Socialinių mokslų bei Ekonomikos ir vadybos fakultetuose. Bendras šių fakultetų antrosios pakopos studentų skaičius sudaro pusę visų Universiteto magistrantūros studentų (28 pav.).

28 pav. Studentų antrojoje pakopoje pasiskirstymas pagal fakultetus

Palyginti su 2007 m., studijuojančiųjų magistrantūroje skaičius padidėjo 6,5 % (29 pav.)

29 pav. Antrosios pakopos studentų skaičiaus kaita 1995–2008 m.
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Absolventai. 2008 m. absolventams įteikti 1 937 įvairių studijų pakopų diplomai: 1 147 – bakalauro;
685 – magistro; 68 – profesinės kvaliﬁkacijos ir 37 – daktaro diplomai. Palyginti su 2007 m., absolventų
skaičius sumažėjo 13,8 % (30 pav.).

30 pav. Absolventų skaičiaus kaita 1993–2008 m.

31 pav. Bakalauro absolventų pasiskirstymas pagal fakultetus
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2004 m. į bakalauro studijas buvo priimti 1 835 studentai, o 2008 m. baigė 1 147 studentai. Šis skirtumas atsirado dėl įvairių priežasčių: studentai naudojosi jiems suteikta teise daryti studijų pertrauką, keitė
studijų programą, buvo išbraukti iš studentų sąrašų už nepažangumą ir kt. Detaliau analizuojant duomenis
ir lyginant priimtųjų į VDU 2004 m. ir baigusiųjų 2008 m. bakalauro studijas, gaunami rezultatai, kurie
fakultetuose yra skirtingi. Ekonomikos ir vadybos fakultete 2008 metais baigė 75,0 % 2004 m. įstojusiųjų,
Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete – 74,8 % ir Gamtos mokslų – 70,6 %, Informatikos fakultete –
43,4 %, Menų fakultete – 47,5 %, likusiuose fakultetuose baigusių studentų skaičius viršija 60 % (31 pav.).
2008 metais už nepažangumą iš dieninių bakalauro studijų pašalinta 149 (2007 m. – 202) studentai arba 3,7 % viso studentų skaičiaus, 26 studentai išbraukti iš studentų sąrašų, nes neįvykdė bakalauro
studijų programos, ir 40 studentų negynė bakalauro diplominio darbo. Per pirmuosius studijų metus iš
dieninių studijų nubyrėjo 11,04 % (2007 m. – 12,7 %) pirmojo kurso studentų. Iš neakivaizdinių bakalauro studijų už nepažangumą išbraukti 342 (2007 m. – 283), tai sudaro 12,1 % bendro neakivaizdinių
studijų studentų skaičiaus.
2008 metais parengti 753 antrosios pakopos absolventai: dieninėse studijose – 433, tęstinėse – 320,
specialiosiose profesinėse studijose – 50. 2008 m. Humanitarinių mokslų fakultete buvo išleista pirmoji verslo komunikacijos vokiečių kalba magistrų laida. Fakultetų parengtų magistrų skaičiai pateikti 32 pav.

32 pav. Antrosios pakopos absolventų pasiskirstymą pagal fakultetus

Iš 2006 m. įstojusiųjų 529 magistrantų 2008 m. baigė 415, t. y. 78,4 %. Daugiausia tais metais priimtų
magistrantų baigė Politikos mokslų ir diplomatijos (91,7 %) bei Socialinių mokslų (90,3 %) fakultetus.
Globalizacija ir Bolonijos procesas skatina dinamišką internacionalizacijos įgyvendinimą Universitete.
Sėkmingas internacionalizacijos procesas apima ne tik mokslinę veiklą, Universiteto vadybą, bet ir studijas. Kol kas didžiausia problema – jungtinės studijų programos, kurių teikiamos galimybės jaunimui
integruotis į europinę darbo rinką iki šiol nėra tinkamai panaudojamos. Universiteto siekis įsitraukti į
tarptautinę studijų erdvę susijęs su jungtinėmis studijų programomis. Kitais metais tokių programų rengimas turėtų tapti prioritetu.
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3.2. STUDIJŲ TURINIO MODERNIZAVIMAS:
NUOTOLINIŲ STUDIJŲ PLĖTOJIMAS

Strateginiame Vytauto Didžiojo universiteto veiklos plane numatoma atliepti nacionalinius švietimo prioritetus: modernizuoti studijas, plėtojant nuotolines studijas, užtikrinant mokymosi visą gyvenimą
prieinamumą visiems visuomenės nariams. Liberalaus, atviro ir lankstaus universiteto vizijoje nuotolinės
studijos ir studijų modernizavimas yra svarbūs studijų kokybės užtikrinimo veiksniai, siekiant tarptautinio studijų kokybės įvertinimo ir pripažinimo.
Studijų modernizavimą ir prieinamumo didinimo tikslus VDU vykdo Distancinių studijų centras,
kuris atsakingas už nuotolinių studijų organizavimą bei plėtrą Universitete, jų kokybės užtikrinimą, už
dėstytojų gebėjimų rengti ir organizuoti nuotolines studijas ugdymą. Centro vizija – visą gyvenimą trunkančio mokymosi galimybių sukūrimas Universiteto bendruomenei ir šalies gyventojams, plėtojant nuotolines studijas, užtikrinant nuotolinių studijų kokybę visose studijų rengimo ir organizavimo grandyse,
bei tarptautinis nuotolinių studijų kokybės pripažinimas.
Distancinių studijų centro veikla orientuota į kelias veiklos sritis:
▶ konsultuoti dėstytojus rengiant ir realizuojant nuotolines studijas;
▶ kurti ir skleisti e.mokymosi strategijas;
▶ tobulinti dėstytojų gebėjimus, reikalingus kurti ir realizuoti nuotolines studijas;
▶ mokyti dėstytojus įvertinti parengtų ir realizuotų studijų dalykų nuotoliniu būdu studijų
kokybę;
▶ skatinti socialinę ir profesinę tinklaveiką akademinėje bendruomenėje;
▶ vykdyti mokslinius tyrimus nuotolinių studijų srityje ir skatinti jų pritaikomumą praktikoje.

lėšų.

Centre yra 2,5 Universiteto lėšomis ﬁnansuojami etatai, 0,5 etatas ﬁnansuojamas iš ES projektinių
2008 m. buvo organizuoti šie mokomieji seminarai ir kursai Universiteto dėstytojams:
▶ Seminarų ciklas „Įvadas į nuotolines studijas“.
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▶ Tarptautinis seminaras (vyko Universitete, transliuotas internetu) „A Perspective on Crossborder Collaboration via Networking: Issues and Prospects in ICT-supported Learning“
(2008-08-20). Seminare dalyvavo 37 Universiteto dėstytojai, 10 dėstytojų iš kitų švietimo
institucijų. Išduoti 47 pažymėjimai.
▶ Tarptautinėje konferencija „Focus on Education: Innovation 2008“ vaizdo konferencijų būdu
(2008-04-14/15 d. d.).
▶ Tarptautinė konferencija „Suaugusiųjų mokymas ir nuotolinio mokymosi kokybė“ (2008-1125/26 d. d.). Transliacija vyko taip pat internetu. Konferencijoje dalyvavusiems dėstytojams
išduoti 133 pažymėjimai. Dalyvavo 55 Universiteto dėstytojai ir studentai, 78 dėstytojai iš
kitų švietimo institucijų.
▶ Individualus darbas su Universiteto dėstytojais ir konsultacijos rengiant modulius nuotolinėms
studijoms.
▶ Parengus Nuotolinių studijų organizavimo tvarką Universitete ir Nuotolinių studijų kokybės
vertinimo metodiką, studijų padaliniams išsiųsta metodinė medžiaga bei informacija apie
nuotolinių studijų parengimo, atestavimo ir organizavimo procedūras, o studijų padaliniai
skatinami susipažinti su procedūra bei rengti ir organizuoti nuotolines studijas.

Centras yra Nacionalinės distancinio mokymo asociacijos (NDMA), Lietuvos nuotolinio ir e.mokymosi tinklo narys. 2008 metais centras tapo:

▶ Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklo narys (www.eden-online.org), kuris leidžia 10-iai
VDU akademinės bendruomenės atstovų tapti EDEN akademikų ir profesionalų tinklo
nariais;

▶ Europos e.mokymosi fondo nariu (www.qualityfoundation.org).
Viena svarbių nuotolinių studijų plėtros Universitete veiklų – tai akademinės bendruomenės parengimas nuotolinėms studijoms kaip mokymo(-si) paslaugai.
2008 metais Universiteto bendruomenei organizuoti Lietuvos virtualaus universiteto mokymai nuotoliniu būdu:
▶ Bendrieji nuotolinio mokymosi principai.
▶ Nuotolinio mokymosi kursų kūrimas.
▶ Nuotolinio mokymosi kursų teikimas.
▶ Technologijų naudojimas rengiant ir diegiant nuotolinį mokymą.
▶ Nuotolinis mokymasis, jo reikšmė instituciniame lygmenyje ir kursų kūrimas bei teikimas.
▶ Nuotolinis mokymasis, jo reikšmė ir technologijų taikymas kuriant NM kursą.
▶ Naujų technologijų taikymas mokantis nuotoliniu būdu. LVU portalo įrankių bei priemonių
administravimas instituciniu lygmeniu.
▶ Mokomųjų objektų saugykla ir jos naudojimas „Vistos“ aplinkoje.
▶ Vaizdo konferencijų metodika ir technologijos.
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Dėstytojams ir kitiems akademinės bendruomenės nariams buvo siūloma susipažinti su nuotolinių
studijų rengimo, organizavimo ir technologijų naudojimo metodika. Universiteto padaliniams bendradarbiaujant kuriama profesionali komanda virtualioms mokymosi aplinkoms tobulinti ir administruoti,
vaizdo konferencijoms palaikyti ir technologiniams sprendimams.
2008 metais Universitete buvo parengti dokumentai – priemonės nuotolinėms studijoms tobulinti,
modernizuoti ir kokybei užtikrinti: Nuotolinių studijų organizavimo tvarka; Nuotolinių studijų kokybės
vertinimo metodika; Nuotolinių studijų kokybės vertinimo tvarka. Šie dokumentai – svarbi priemonė
kokybiškoms nuotolinėms studijoms. Universitetas – pirmoji institucija, atstovaujanti Lietuvai Europos
nuotolinio ir e.mokymosi kokybės fonde, ir nacionalinio lygmens lyderis, užtikrinantis nuotolinių studijų kokybę. Panašias tvarkas Lietuvoje turi Mykolo Romerio universitetas (Nuotolinių studijų kokybės
standartai), Šiaulių universitetas (Nuotolinių studijų reglamentas, Nuotolinių studijų kursų naudojimo
taisyklės, Nuotolinių studijų kurso bibliograﬁnio aprašo forma, Nuotolinių studijų kursų rengimo, akreditavimo ir teikimo tvarka).
Parengtos naujos tvarkos – efektyvios priemonės strateginiams VDU siekiams – studijų tobulinti ir
modernizuoti. Šios priemonės grįstos mokslinių tyrimų rezultatų pritaikomumu.
Nuotolinių studijų kokybės užtikrinimas. Taikant tyrimų rezultatus (Volungevičienė, 2008,
Targamadzė, Petrauskienė, 2008) ir gavus pritarimą iš Lietuvos virtualaus universiteto programos koordinacinio centro, taip pat pritarus Rektoriaus patvirtintai darbo grupei, kuri buvo suburta parengti
Nuotolinių studijų organizavimo tvarką, Universitete nuotolinio mokymosi samprata buvo atskirta nuo
e.mokymosi sampratos. Nutarta taikyti skirtingus kriterijus ir rodiklius:
▶ nuotoliniam mokymuisi, kai dalykas, pritaikytas nuotolinėms studijoms, atitinka visus
Nuotolinių studijų organizavimo tvarkoje aprašytus reikalavimus ir tenkina dalyko didaktinius bei technologinius kriterijus, yra suderintas ir atestuotas pagal Nuotolinių studijų kokybės vertinimo metodiką
Universitete. Įsigaliojus šiai procedūrai ir parengus vertinimo metodiką, 2008-09-18 buvo organizuotas
pirmasis nuotolinių studijų kokybės vertinimo ekspertų grupės posėdis, kuriame patvirtinti pirmieji nuotolinių studijų dalykai.
4 lentelė

Universiteto dalykai, pritaikyti nuotolinėms studijoms
Eil.
Dalyko pavadinimas
Nr.
1.
Mokymosi poreikių tyrimai (N)
2.
Mokymosi teorijos (D ir N)
3.
Švietimo informacinės technologijos ir sistemos (D ir N)

Studijų padalinys

Atestacijos data

SMF
SMF
SMF

2008-09-18
2008-09-18
2008-09-18

▶ e.mokymuisi, kai studijų dalykai nėra pritaikyti nuotolinėms studijoms, bet dalyko studijų metu
yra taikomos informacinės komunikacinės technologijos (dažniausiai „FirstClass“ aplinka internete),
vaizdo konferencijos ir interneto ištekliai, o dalyko organizavimas nėra reglamentuotas Nuotolinių studijų organizavimo tvarkos ir nėra atestuotas tokioms studijoms. Tokiems studijų dalykams galima priskirti
visus studijų dalykus, kurie naudoja administracinę „FirstClass“ aplinką internete.
Universitete naudojama nuotolinių studijų samprata leidžia atskirti kokybiškas nuotolines studijas ir užtikrinti jų kokybę per dalykų vertinimą pagal kriterijus ir procedūras, aprašytas Nuotolinių
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studijų kokybės vertinimo metodikoje. Universitete plačiai taikomas e.mokymasis, leidžiantis išlaikyti
rodiklių seką nuo 2005 metų. Nauji nuotolinių studijų rodikliai atskleis pokyčius nuotolinių studijų turinio projektavimo srityje, užtikrins turinio kokybę ir pritaikomumą. Nuotolinių studijų organizavimo
tvarkoje įvesti motyvaciniai veiksniai dėstytojams ir studijų padaliniams leis organizuoti tokio pobūdžio
studijas, kurios atvers didesnes galimybes ir dėstytojams, ir studentams lanksčiai derinti veiklas darbo
graﬁkuose, taupyti ir efektyviai naudoti infrastruktūros galimybes (kompiuterių klases, auditorijas ir pan.)
Dalyvavimas nuotolinio mokymosi kokybės užtikrinimo veiklose europiniu lygmeniu leis Universitetui ir
toliau lyderiauti nacionaliniame lygmenyje nuotolinio švietimo kokybės klausimais.
2008 metais parengti nuotolinėms studijoms pritaikyti nauji dalykai:
1. Dramos teorija; Ingrida Žindžiuvienė, HMF (parengtas).
2. Organizacinė psichologija; Auksė Endriulaitienė PSI 4001 (pradėtas rengti).
3. Sveikatos priežiūros politika ir organizacija; Loreta Gustainienė, SMF (pradėtas rengti).
4. Šiuolaikinės anglų kalbos mokymo teorijos / Contemporary English Teaching Theories, AKL4010;
Ingrida Žindžiuvienė, HMF (parengtas).
5. Valstybės sveikatos politika; Ilona Tamutienė, PMDI (pradėtas rengti).
6. Visuomenės sveikata, Loreta Gustainienė, SMF (pradėtas rengti).
7. Pilietinė visuomenė ir naujos valdymo formos Europoje: europinės pilietybės formavimasis
/ Civil Society and New Forms of Governance in Europe – The Making of European Citizenship; Jolanta
Reingardė (parengtas).
5 lentelė

2008 metais atestuoti nuotoliniu būdu teikiami dalykai
Pavadinimas

Mokymosi poreikių tyrimai (N)

Mokymosi teorijos (D)

Mokymosi teorijos (N)
Švietimo informacinės technologijos ir sistemos (D)
Švietimo informacinės technologijos ir duomenų bazės (N)

Dėstytojai

Klasės

Įvykių sk.

Dalyvių sk.

G. Gedvilienė

VDU

18

25

V. Zuzevičiūtė

VDU

18

25

G. Gedvilienė
A. Volungevičienė

VDU
VDU

18
18

23
25

A.Volungevičienė

VDU

18

25

Panaudojus turimus žmogiškuosius išteklius (įskaitant centro darbuotojų pagalbą), be papildomų
lėšų, buvo parengti dalykai nuotolinėms studijoms. Licencijuoti 65 studijų dalykai, parengti per ESF projektą, kuriuos Universiteto dėstytojai gali naudoti nuotolinėms studijoms organizuoti. Tačiau parengta
nepakankamai dalykų, pritaikytų nuotolinėms studijoms dėl dėstytojų pasyvumo, taip pat dėl žmoniškųjų
išteklių centre trūkumo. Parengti dalykai nėra atestuoti – ar jie bus atestuoti, priklausys nuo juos teikiančių studijų padalinių (jų teikimų atestacijai, vertinimui).
2008 metais apginta Distancinių studijų centro vadovės A. Volungevičienės disertacija „Nuotolinio
mokymosi turinio reﬂektyvaus vertinimo projektavimas“. Parengta autorių kolektyvo mokslo studija:
M. Teresevičienė, D. Rutkauskienė, A. Volungevičienė, V. Zuzevičiūtė, A. Rutkienė, A. Targamadzė.
Nuotolinio mokymo(si) taikymo galimybės tęstinio profesinio mokymo plėtrai skatinti: mokslo studija. Kaunas:
Vytauto Didžiojo universitetas, 2008, 132 p.
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Vykdydamas projektinę veiklą centras parengė ir pateikė paraiškas:
1. eContentPlus mokslinės tikslinių projektų programos projektui „Open Scout“. Centras pateikė
paraišką bendradarbiaudamas su SMF Edukologijos katedra ir IF dekanatu. Projektas patvirtintas ir pradėdamas vykdyti (VDU – partneris).
2. Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo projektas REVIVE (VDU – koordinatorius). Projektas
patvirtintas ir pradėdamas vykdyti.
3. Nordplus Horizontal programos projektas NORDLET (VDU – partneris). Taip pat pateikta
paraiška koﬁnansavimui iš LR lėšų. Projektas patvirtintas ir pradėdamas vykdyti.
4. Parengta paraiška ESF projektui „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ (partneris, atsakingas už nuotolinio mokymosi aplinkos parengimą).
5. Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo projektas SHARE VET (VDU – partneris). Projektas
nepatvirtintas.
6. Leonardi da Vinči partnerystes projekto paraiška SKILLS MATTER (VDU – partneris).
Projektas nepatvirtintas.
Universitetas skyrė lėšų kompiuterių klasės ir vaizdo konferencijų įrangai atnaujinti, tai buvo esminiai ir būtini nuotolinėms studijoms organizuoti techniniai parametrai. Universitetas skyrė centrui papildomas administracines patalpas (K. Donelaičio 52–203) projektinės veiklos plėtrai. Tačiau tenka konstatuoti, kad nauja technika ne visai dar tenkina poreikius nuotolinėms studijoms organizuoti. Siekiant
tobulinti infrastruktūrą, būtų tikslinga atlikti auditą studijų padaliniuose ir Universiteto rūmuose dėl
esamų vaizdo konferencijoms ir vaizdo paskaitų įrašams būtinų išteklių organizuojant skirtingų studijų
dalykų įrašymus.
Vykdant Universitete nuotolinių studijų plėtrą, šios srities mokslinius tyrimus, diegiant nuotolinių
studijų kokybės standartus, svarbu plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, viešuosius ryšius. 2008 metais įvyko šie renginiai:
▶ VDU organizuojamos diskusijos nuotoliniu būdu „Studijos Lietuvoje: už ir prieš“ – interviu
„Žinių“ radijui, „Pūko“ televizijai. Dalyvavo 8 nutolusios klasės iš Lietuvos gimnazijų ir švietimo centrų,
86 dalyviai.
▶ Suorganizuota LVU programos ﬁnansuojama tarptautinė konferencija „Suaugusiųjų mokymas
ir nuotolinio mokymosi kokybė“.
▶ Suorganizuotas seminaras Lietuvos aukštojo mokslo institucijų dėstytojams „A Perspective on
Cross-border Collaboration via Networking: Issues and Prospects in ICT-supported Learning“ – seminare dalyvavo ir profesoriai iš Japonijos.
▶
▶
▶

Plėtojamas glaudus bendradarbiavimas su:

Lietuvos virtualaus universiteto institucijomis – dalyviais,

Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklo administracija bendrų projekto kontekste,

▶ Europos nuotolinio ir e.mokymosi fondo administracija tyrimų kontekste.
Tikėtina, kad nuotolinių studijų plėtojimas aukščiau aptartomis kryptimis (nuotolinių studijų organizavimo ir kokybės užtikrinimo reglamentavimas, dėstytojų kompetencijų tobulinimas, nuotolinių
studijų moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra, projektinė veikla, infrastruktūros gerinimas, bendradarbiavimo plėtojimas ir t. t.) ilgainiui leis modernizuoti studijas ir padidinti jų prieinamumą, užtikrinant
kokybiškas nuotolines studijas įvairius mokymosi poreikius turintiems besimokantiesiems.
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3.3. STUDIJŲ KOKYBĖS GERINIMAS

Studijų kokybės plėtra apibrėžiama kaip studijų kokybės vertinimas, įvertinimas ir išryškėjusių trūkumų šalinimas. Studijų kokybės gerinimas yra svarbus žingsnis į studijų kokybės tobulinimą, modernizavimą ir plėtrą.
Studijų kokybės gerinimas vyksta susietai visuose lygmenyse: studijų dalyko, studijų programos ir
institucijos. Pagal Universiteto plėtros strategiją, kuriant studijų kokybės užtikrinimo sistemą, pradėta
nuo žemiausio lygmens – studijų dalyko – numatant nuoseklų perėjimą prie studijų programos kokybės
gerinimo.
Pagrindinis 2008 metų studijų kokybės gerinimo strateginis prioritetas buvo efektyvios grįžtamojo
ryšio sistemos diegimas, apimantis studentų apklausos apie studijų dalyko dėstymo kokybę tvarkos, absolventų apklausos apie studijų programos kokybę tvarkos ir dėstytojų apklausos apie studijų programų
kokybę tvarkos parengimą ir grįžtamojo ryšio sistemos pateikimą ją įgyvendinančiam personalui.
Studijų programos lygmeniu numatytas VDU vidinės studijų programų savianalizės atlikimo reikalavimų ir metodikos parengimas. Darbas studijų programoje yra iškeltas kaip strateginis 2009 metų
studijų kokybės gerinimo prioritetas. Studijų kokybės audito sistemos įdiegimas strateginiame VDU
plane numatytas 2010 metams.
2008 metais buvo parengta studentų apklausos apie studijų dalyko dėstymo kokybę tvarka, kuri buvo
svarstyta su Universiteto bendruomene, koreguota ir patvirtinta rektorate. Tvarkoje numatytos: kokybės
vertinimo priemonės, duomenų rinkimo, tvarkymo ir analizės procedūra, reglamentuojamas vertinimo
rezultatų panaudojimas dėstymo kokybei gerinti.
Kartu su studentais dalyko dėstymo anketą pildė ir dėstytojai. Dėstytojo įsivertinimo rezultatai šiais
metais pirmą kartą bus gretinami su studentų vertinimais. Paskui bus analizuojama ir vertinamas šios
praktikos reikšmingumas kokybei gerinti.
Bakalauro studijų C grupės dalykų ir magistrantūros studijų dalykų studentų apklausą vykdė programas teikiantys padaliniai – katedros. Kol nėra įgyvendinta vidinė studijų kokybės audito sistema, tol
nėra mechanizmų stebėti decentralizuoto apklausų proceso vyksmą.
2008 metų pradžioje buvo parengta išplėstinė „studijų kokybės įvertinimo anketa“ absolventui. Šioje
anketoje pagrindinis dėmesys skiriamas kompetencijoms, būtinoms absolventų integracijai į darbo rinką,
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ir aktyviam pilietiškumui nustatyti. 2008 m. rugsėjo–lapkričio mėn. buvo pradėta apklausa. Šiuo metu
sugrįžusios 127 anketos ir vyksta duomenų tvarkymas.
Absolventų apklausos yra dalis studijų kokybės vertinimo ne tiek studijų dalyko, kiek studijų programos lygmeniu. Todėl nutarta absolventų apklausas integruoti į vidinės studijų programų savianalizės
metodiką.
Studijų programų savianalizės sistemos diegimas. Įgyvendinant šią strateginę nuostatą, darbas
buvo vykdomas dviem kryptimis: studijų programos kokybės vertinimo kriterijų ir rodiklių išskyrimas
bei vertinimo priemonių rengimas.
Studijų kokybės centre 2008 metais buvo parengtas studijų programų kokybės kriterijų ir rodiklių
projektas (išplėstinė versija). Šis projektas buvo suderintas su Studijų kokybės vertinimo centro naudojamais programų vertinimo kriterijais ir rodikliais. Kitas žingsnis bus šio projekto suderinimas su VDU
liberalių studijų koncepcija. Projekto svarstymas ir išbaigimas planuojamas 2009 metais.
Remiantis rengiamu studijų programų kriterijų ir rodiklių projektu buvo adaptuotos ankstesniais
metais parengtos kokybės vertinimo priemonės ir sukurtos naujos. Šiuo metu Studijų kokybės centro
metodinėje bazėje yra šios priemonės:
▶ Studijų programos rengimas ir kokybės gerinimas: studijų programų vadovų kvaliﬁkacijos vertinimas.
▶

Studijų organizavimo kokybės įvertinimo anketa studentui.

▶ Vadovavimo studentų kursinių ir baigiamųjų darbų rengimui kokybės įvertinimo anketa studentui.
▶
▶
▶
▶

Studijų kokybės tyrimas: anketa studentams.

Studijų kokybės tyrimas: anketa dėstytojams.

Studijų kokybės tyrimas: anketa absolventams.

Studijų programos kokybės įvertinimo priemonės darbdaviams ir absolventams.

▶ Tarptautinių studijų mainų kokybės vertinimo priemonės projektas.
Šios priemonės bus integruotos į studijų programų savianalizės metodiką. Jos galės pasitarnauti
studijų programų komitetams ir katedroms vykdant studijų programų savianalizę.
Dėstymo kokybė Universitete: vertinimo rezultatai. Nuo 2006 metų pradėta vertinti dėstymo kokybė Universitete. Per dvejus metus buvo apklausti 3 126 studentai ir įvertinti 34 A, B, D grupės dalykai
ir vienas doktorantūros studijų dalykas (6 lentelė).
Išsamiausi apklausos rezultatai atsispindi kiekvieno dalyko vertinimo ataskaitoje, kurios buvo išsiųstos į katedras. Kiekvieno dėstytojo apklausos rezultatai skirti interpretuoti konkretaus dėstytojo veiklos
kontekste. Fakulteto lygmeniu apibendrinti rezultatai leidžia nustatyti dėstytojų kompetencijos tobulinimo prioritetus.
2008 metais buvo vertinami du A grupės dalykai. Apžvelgiant A grupės studijų dalyko kokybės rodiklius, reikia atkreipti dėmesį į silpnai vertinamą dalyko naudingumą ruošiantis profesijai (tačiau būtina
atsižvelgti, kad tai A grupės dalykas) ir literatūros šaltinių bibliotekoje nepakankamumą. Vidutiniškai
vertinami tokie kokybės rodikliai: dalyko turinio naujumas, dėstymo aiškumas ir studijų dalyko programoje reikalingumas. Aukščiausiai vertinamas dalyko naudingumas bendram išsilavinimui.
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6 lentelė

Studentų ir dėstytojų apklausų apie studijų dalyko dėstymo kokybę vykdymas 2008/2009 m. m.
metų rudens semestre
Dalyko
grupė
A
B

D

C
Dokt.

Dalyko pavadinimas
Filosoﬁja
Gamtamokslinė pasaulio samprata
Šiuolaikinės Lietuvos tapsmas
Iš viso A
Edukologija
Aplinkotyra
Astronomija
Biologija
Statistika

Analitinio mąstymo logika
Iš viso B
Magija, religija ir mokslas XVI-XVIII a.
Asmeninės ir profesinės karjeros planavimas
Iš viso D
Europa ir pasaulis Naujaisiais laikais
Universitetinė didaktika
IŠ VISO

2008/2009 m.m.
rudens semestras
studentai
srautai
306
178
484
84
87
58
52
41

1
1
2
1
1
1
1
1

62
1086

1
12

90
412
52
36
88
40

1
6
1
1
2
1

Analizuojant dėstymo kokybės rodiklius tarp B ir D dalykų (33 pav.), pastebimi keli rodikliai, kuriuos studentai aukštai vertina visuose fakultetuose. Tai užsiėmimams skirto laiko išnaudojimas (d1) ir
kaupiamojo balo sistemos naudojimas vertinant (d6). Pagal kitus rodiklius galima pastebėti skirtumus
studentų vertinimuose tarp fakultetų teikiamų dalykų. Dauguma fakultetų turėtų atkreipti dėmesį į šias
tobulinimo sritis: dėstytojų gebėjimą sudominti studentus dėstomu dalyku, suteikti grįžtamąjį ryšį studentams apie jų atliktus darbus, geriau derinti auditorinį ir savarankišką darbą bei parengti prasmingas
savarankiškas užduotis.
B ir D grupės dalykų vertinimuose (34 pav.) lieka ta pati tendencija, kaip ir A grupės dalykuose: silpnai vertinamas (išskyrus PMDF) literatūros šaltinių bibliotekoje pakankamumas ir dalyko naudingumas
ruošiantis profesijai. Dėl pastarojo vertinimo reikia paminėti, kad analizuojami B ir D grupės dalykai,
skirti bendriesiems gebėjimams plėtoti.
Analizuojant studentų požiūrį į bendrųjų gebėjimų plėtotę studijose (35 pav.), galima pastebėti,
kad stipriausiai plėtojami informacijos paieškos, sisteminimo, analizės ir apibendrinimo bei savo darbo
pateikimo raštu gebėjimai. Silpniausia vieta darbo grupėse ir karjeros planavimo gebėjimų plėtotė. Kitų
bendrųjų gebėjimų plėtojimas vertinamas skirtingai skirtinguose fakultetuose.
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33 pav. Dėstymo kokybės rodiklių palyginimas tarp B ir D dalykus skaitančių skirtingų fakultetų
dėstytojų
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34 pav. Dalyko kokybės rodiklių palyginimas tarp B ir D dalykus skaitančių skirtingų fakultetų
dėstytojų

35 pav. Bendrųjų gebėjimų plėtotės palyginimas tarp skirtingų fakultetų dėstytojų skaitomų B ir
D dalykų
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Studijų dalyko specialiųjų rezultatų pasiekimo įsivertinimą geriausiai atlikti analizuojant konkrečius
dalykų rezultatus. Vis dėlto ir apibendrinus – išvedus studijų rezultatų pasiekimų įsivertinimų vidurkius – galima pastebėti, kad daugumos fakultetų studentai savo pasiekimus vertina nuo 4 iki 3 penkiabalėje skalėje (36 pav.).

36 pav. Studijų dalykų programoje įvardytų rezultatų pasiekimo vidutinis įsivertinimas tarp
studentų

Šiuo metu Studijų kokybės centre vyksta tyrimas, kurio metu bandoma įvertinti šios anketos galimybes vertinant dėstymo kokybę, rezultatus planuojama paskelbti 2009 metais.
Įvertinus Universiteto veiklą studijų kokybės gerinimo srityje, išryškėjo studijų kokybės plėtotės
VDU stipriosios ir tobulintos sritys: VDU yra viena pirmųjų institucijų, atsigręžusių į studijų kokybę
ir sukaupusi nemažą patirtį, kuri jau pripažįstama ir Lietuvos mastu; Studijų kokybės plėtros strategija
turi aiškią vietą Universiteto plėtros strategijoje; 2008 m. patvirtinta Dėstymo kokybės vertinimo tvarka
sunormino studentų apklausas ir aiškiai išskyrė dalyvių atsakomybes; Dėstymo kokybės anketos priedas
paskatino katedras, programų komitetus ir pačius dėstytojus peržiūrėti dalykų studijų rezultatų įvardijimą
ir jų siekimą kurse; 2008 m. rudenį automatizuotas anketų skenavimas ir duomenų analizė leidžia gerokai
sutrumpinti laiką, skirtą apklausai įvykdyti, ir individualiai dėstytojo darbo ataskaitai išsiųsti.
Tačiau vis dar nėra aiškios ir efektyvios kokybės vertinimo rezultatų panaudojimo sistemos studijoms gerinti: kaip rezultatai pasiekia dėstytoją, kaip priimami tobulinimo sprendimai, kaip sprendimai
įgyvendinami. Taip pat būtina įdiegti vidinę studijų kokybės audito sistemą, kuri padėtų stebėti, kaip
katedros vykdo bakalauro studijų C grupės ir magistro studijų dalykų kokybės vertinimo apklausas, kaip
planuoja gerinti kokybę. Trūksta žmogiškųjų išteklių apklausai organzuoti.
Būtina kurti ir aktyviai palaikyti organizacijos kokybės kultūrą. Kadangi Universiteto kaip organizacijos kokybės kultūra (savianalizės ir savo veiklos tobulinimo svarbos supratimas) atsilieka nuo studijų
kokybės sistemos diegimo, todėl kyla grėsmė, kad priverstiniai veiksmai bus atliekami atmestinai, o tai
neskatins studijų kokybės.

/ 61

3.4. STUDIJŲ IŠTEKLIAI IR PLĖTRA

Bibliotekos misija – užtikrinti efektyvias aukšto lygio paslaugas Universiteto bendruomenės nariams, organizuojant prieigą prie studijoms, mokslui, profesinei kvaliﬁkacijai įgyti reikalingų informacijos
išteklių, vykdant pagrindines bibliotekos funkcijas.
2008 m. pabaigoje bibliotekos fonduose buvo saugomi 234 229 (2007 m. – 223 782) ﬁziniai vienetai
(114 304 pavadinimai) tradicinių dokumentų, t. y. dokumentų materialioje laikmenoje. Ataskaitiniais
metais fondo augimas išliko panašus kaip 2007 m. (~15 tūkst.), tačiau prieiga prie licencijuojamų elektroninių dokumentų duomenų bazėse išaugo 10 %.
Pažangios bibliotekos požymis – atviri spaudinių ir kitų dokumentų fondai laisvai prieinami vartotojams. 2008 metais bibliotekoje buvo 122 187 leidiniai (2007 m. – 116 346), t. y. pusė viso bibliotekos
fondo, kurio tiesiogiai „nekontroliavo“ bibliotekos darbuotojai.
Beveik 80 % bibliotekos fonduose saugomų leidinių jau pateikiama bibliotekos informacijos paieškos sistemoje. Šis veiksnys lėmė daugiau kaip 9 % padidėjusią leidinių išduotį.
2008 metais vartotojų skaičius išaugo nedaug. Biblioteką vartotojai lankė panašiai, kaip ir 2007 metais, tačiau jų lankymasis virtualioje aplinkoje, t. y. bibliotekos informacijos paieškos sistemoje – gerokai
išaugo. Pavyzdžiui, palyginti su 2007 metais, paieškos sesijų skaičius bibliotekos rengiamuose kataloguose
didesnis beveik 45 tūkst., informacijos paieškų skaičius licencijuojamose duomenų bazėse išaugo dvigubai. Kiti svarbūs bibliotekos ir jos veiklos rodikliai pateikti 7 lentelėje.
Bibliotekos dalyvavimas programose, projektuose, organizacijų veikloje padėjo spręsti bibliotekos
informacinės sistemos palaikymo ir vystymo darbus, įsigyti elektroninius išteklius žemesnėmis kainomis,
pagausinti bibliotekos materialinę bazę, sudarė galimybes darbuotojams kelti savo kvaliﬁkaciją ir kt.
2008 metais biblioteka dalyvavo vykdant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos programos „Lietuvos virtualus universitetas“ uždavinį „Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas, jo vykdymas
ir plėtra“, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos „Paveldo, istorinės ir kultūrinės atminties išsaugojimas“ priemonės „Vykdyti Lietuvai reikšmingo užsienyje esančio kultūros paveldo apskaitą ir sklaidą, užtikrinti Lietuvai reikšmingo užsienyje esančio kultūros paveldo paieškos projektų įgyvendinimą ir vykdyti
kultūros paveldo ekspertų mainus“ projektą „Amerikos lietuvių kultūros archyvo (ALKA) archyvinių vertybių surašymas/katalogavimas“. Taip pat dalyvauta Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA),
Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos (LABA), Teisės informacijos centrų ir teisės specialistų susivienijimo (Consortium of Legal Resource Centers and Legal Information Specialists), Europos
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mokslinių bibliotekų asociacijos (Ligue des BibliothéquesEuropéennes de Recherche, LIBER), Nepriklausomo
fondo „Elektroninė informacija bibliotekoms“ (Electronic Information for Libraries, eIFL.net) organizacijų veikloje. Biblioteka dalyvavo vykdant ESF projektus „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“, „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės
sukūrimas“, „Empirinių duomenų ir informacijos humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimams kaupimas
ir valdymas: Lietuvos HSM duomenų archyvas“ (LiDA).
7 lentelė

Svarbiausi bibliotekos rodikliai 2008 m.
Rodiklis
Fondai
Bibliotekos fondas (ﬁz. vnt./pavad.)
Dokumentai atviruose fonduose
Gauta dokumentų per metus (ﬁz. vnt./ pavad.)
Elektroniniai dokumentai
Vartotojai
Vartotojų skaičius
Lankytojų skaičius
Išduotis / naudojimasis dokumentais vietoje
Vartotojų darbo vietos / iš jų kompiuterinės
Informacijos paieškos sistema
Įrašai bibliotekos rengiamuose kataloguose
Licencijuojamos duomenų bazės
Informacijos paieška kataloguose
Informacijos paieška duomenų bazėse
Testuojamos duomenų bazės
Parodinė veikla
Parodos ir renginiai

2007 metai

2008 metai

223 782 / 110 188
116 346
14 594 / 6 155
22 367

234 229 / 114 304
122 187
14 842 / 6 331
36 363

10 272
293 211
608 725
468 / 71

10 590
290 100
676 330
460 / 72

83 128
35
1 080 654
232 413
28

94 405
39
112 5139
478 332
66

13

15

Biblioteka Universiteto studijų ir mokslo kokybės gerinimo kontekste. Siekiant sparčiau skleisti
studijų medžiagą ir mokslo žinias, gerinti studijų mokslinių tyrimų kokybę, propaguoti VDU mokslininkų, mokslo ir studijų institucijų veiklą ir pasiekimus, prisidėti prie žinių visuomenės ugdymo, pradėtas VDU autorių visateksčių dokumentų skelbimas Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje
(eLABa, http://elaba.library.lt). Nors biblioteka negali aprūpinti kiekvieno studento studijoms reikalinga
medžiaga, tačiau suteikdama prieigą prie elektroninių dokumentų tokią galimybę jiems sudaro. Vadovėlių
autoriai yra ne tik VDU, bet ir kitų aukštųjų mokyklų, kurie studentams gali leisti naudotis mokomąja
medžiaga iš bet kur ir bet kuriuo paros metu.
2008 metais eLABa paskelbė pirmąją VDU autorių – G. Gedvilienės ir V. Zuzevičiūtės – mokomąją
knygą „Edukologija“; A. Butkaus mokslinių straipsnių rinkinį „Baltiškos impresijos“.
Bibliotekos ir leidyklos darbuotojai, įgiję elektroninės leidybos specialisto kvaliﬁkaciją, per ESF projektą „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“ eLABa paskelbė 7
Universitete leidžiamų mokslinių žurnalų „Soter“ ir „Meno istorija ir kritika“ numerius, kuriuose yra 137
visateksčiai straipsniai.
Plečiant Universiteto leidinių skaitmeninimo darbą, būtina parengti elektroninių dokumentų atrankos pateikimui eLABa, būsimoje institucinėje talpykloje, intranete tvarkas.
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Siekiant gerinti studijų baigiamųjų darbų kokybę, mažinti plagijavimo galimybes rengiant darbus,
didinti mokslinių tyrimų rezultatų prieinamumą, ataskaitiniais metais Universitetas įsijungė į Lietuvos
magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų (ETD)
informacinę sistemą. Universiteto informacinės sistemos nuostatai buvo patvirtinti Rektoriaus įsakymu
2007 metais. Akademinių reikalų tarnybos ir bibliotekos pastangomis rengti mokymai fakultetų atsakingiems darbuotojams bei studentams, ETD sistema pradėta pildyti ir palaikyti.
2008 metais pirmą kartą ETD sistemoje buvo pateikti visi tais metais Universitete ginti magistrų
darbai ir daktaro disertacijos bei jų santraukos.

37 pav. ETD dokumentai 2008 m.

Universitetas pagal ETD pateikimą į Lietuvos ETD sistemą turi 5 poziciją tarp kitų universitetų,
kurie šią veiklą pradėjo vykdyti nuo 2003/2004 metų.
Spręstina studentų, pateikiančių darbus į ETD informacinę sistemą, kompiuterinio raštingumo problema (daugelis nesugeba pateikti darbų Adobe Acrobat arba analogiškų programų formatu (PDF).
Naujas Universiteto mokslinės veiklos viešinimo ir organizavimo etapas yra VDU mokslo publikacijų katalogas (PDB). 2008 metais, naudojantis bibliotekos kuriamu PDB katalogu, jau buvo galima
rasti visas 2007 m. Universiteto darbuotojų publikacijas internete, analizuoti mokslinės veiklos rezultatus, remiantis įvairiomis ataskaitomis, ir teikti jas Akademinių reikalų tarnybai, o ši – Studijų kokybės
vertinimo centrui, kuris vertina Universiteto mokslinę produkciją. Tobulinant šią veiklą, reikėtų parengti
Universiteto publikacijų tvarkos aprašą.
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38 pav. VDU tarp institucijų, įkeliančių ETD dokumentus, 2008 m.

Gerinant studijų ir mokslo kokybę, siekta kelti vartotojų informacinį raštingumą. Biblioteka pristatyta pirmakursiams per „Įvado į studijas VDU 2008“ savaitę; taip pat buvo siekta įtraukti į studijų procesą
per užsiėmimus, vedamus įvairių fakultetų studentams apie bibliotekos veiklą ir licencijuojamas duomenų
bazes. Kad būtų efektyviau panaudojamos bibliotekos informacijos paieškos sistemos galimybės ir kitur
esantys informacijos ištekliai, Universitete būtina sukurti informacinio raštingumo kėlimo sistemą.
Siekiant suderinti studijoms ir mokslui reikalingų dokumentų įsigijimą, 2008 metais biblioteka pasiūlė dar vieną paslaugą – atrankinį bibliotekos tarybos narių informavimą apie užsienio leidyklose išleistus naujus leidinius pagal pasirinktas mokslo sritis (nuo 2007 m. nuolat siunčiama „Ekspresinformacija
apie naujus spaudinius, išėjusius Lietuvoje“).
2008 metais vietoj vienos metinės užsienio leidyklų naujausių akademinių knygų parodos pradėtos
organizuoti kelios, siekiant pateikti daugiau leidinių vieno ar kelių fakultetų studijų ir mokslo tematikai,
taip pat priartinti knygas prie fakultetų bendruomenės – parodos rengiamos strategiškai patogiausioje
fakultetui vietoje.
Spręstinas grįžtamojo ryšio iš informacijos vartotojų klausimas – tai padėtų išsiaiškinti jų poreikius
įsigyjant dokumentus ir prenumeruojant duomenų bazes.
Bibliotekos informacijos paieškos sistemos plėtra. 2008 metais, palyginti su 2007 m., gerokai
išaugo bibliotekos informacijos paieškos sistemos panauda: beveik 45 tūkst. padidėjo paieškų (2008 m. –
1 125 139, 2007 m. – 1 080 654) skaičius bibliotekos rengiamuose kataloguose; atitinkamai licencijuojamose duomenų bazėse – dvigubai, naudojimasis visateksčiais straipsniais licencijuojamose duomenų
bazėse – beveik 5,6 karto ( 39 pav.).
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39 pav. Licencijuojamų duomenų bazių naudojimas 2006–2008 m.

Galima teigti, kad vienam vartotojui, ieškojusiam informacijos bibliotekos rengiamuose kataloguose, vidutiniškai teko 106 paieškos (2007 m. – 105). Palyginti su kitų akademinių institucijų analogiškais
duomenimis (VPUB ~108, ŠUB ~111, LŽŪUB ~31, VDAB ~19 paieškų vienam vartotojui), rodiklis yra
gana aukštas. Vienam VDU bendruomenės nariui, ieškojusiam informacijos licencijuojamose duomenų
bazėse, teko 48 paieškos (2007 m. – 24).
2008 metais parengta bibliotekos žiniatinklio svetainė anglų kalba (http://biblioteka.vdu.lt), laikantis lietuviškosios sąsajos dizaino ir struktūros. Svetainės anglų kalba rengimą skatino didėjantis
užsienio studentų Universitete skaičius ir bibliotekos pateikimas užsienio auditorijai.
Žiniatinklio svetainėje lietuvių kalba parengtas interneto nuorodų skyrius pagal Universiteto studijų
ir mokslo sritis (humanitariniai, socialiniai, ﬁziniai, biomedicinos mokslai). Taip pat pradėta teikti nauja
virtuali paslauga – pageidaujantiems vartotojams bibliotekos naujienos siunčiamos jų pasirinktu el. pašto
adresu.
Bibliotekos veiklos ir struktūros optimizavimas. Gerinant studijų ir mokslo aprūpinimą leidiniais,
siekiant racionaliau panaudoti Universiteto lėšas joms įsigyti, visapusiškai leidinių paieškai ir prieinamumui užtikrinti, bibliotekos fondams papildyti, išvengti perkamų leidinių dubliavimo, ataskaitiniais
metais Rektoriaus įsakymu reglamentuota Universitete perkamų leidinių priskyrimo bibliotekai tvarka
(2008-11-14, Nr. 1019). VDU bibliotekos taisyklėse (Rektoriaus įsakymas 2008-07-03, Nr. 694) pateikta
nauja vartotojų registravimo ir identiﬁkavimo tvarka, pakeitimai užsakant, skolinant, pratęsiant, grąžinant dokumentus, patikslintos vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė. Rektoriaus įsakymu (2008-03-15,
Nr. 229) numatyta galimybė imti delspinigius iš bibliotekos vartotojų, vėluojančių grąžinti knygas: nustatytas delspinigių dydis vienam leidiniui – 0,1 Lt už kiekvieną uždelstą dieną, apibrėžta maksimali
delspinigių suma leidiniui – 1 MGL. Rektoriaus įsakymu „Dėl bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų“
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(2008-05-14, Nr. 486) nustatyta dokumentų ar kopijų skolinimo iš kitų bibliotekų apmokėjimo tvarka,
nauji dokumentų nuskaitymo ir spausdinimo įkainiai. Vartotojų aptarnavimo laikas semestro ir studentų
atostogų metu nustatytas Rektoriaus įsakymu „Dėl bibliotekos vartotojų aptarnavimo laiko“ (2008-0916, Nr. 891).
Atnaujinta bibliotekos struktūra (Rektoriaus įsakymas 2008-09-16, Nr. 890) „Dėl universiteto bibliotekos struktūrinių pakeitimų“, siekiant optimaliai išnaudoti patalpas ir surasti vartotojus nenaudojamiems ar mažiau naudojamiems leidiniams.
Įkurta nauja Chiunės Sugiharos namų skaitykla, kuriai perduoti centrinėje saugykloje minimalią
paklausą turėję leidiniai japonų kalba.
Reorganizuota Mykolo Biržiškos profesorių skaitykla dėl mažo lankomumo ir fondo panaudojimo. Buvusios skaityklos fondo dalis ir kompiuterinės darbo vietos dėstytojams perkeltos į Informacinių
paslaugų sektoriaus patalpas. Ši pertvarka leido išplėsti centrinės dokumentų saugyklos plotą. Naujose
mobiliose lentynose sudėta apie 20 tūkst. leidinių.
Informatikos ir Gamtos mokslų bibliotekoje kauptas Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) depozitinis leidinių fondas (1692 ﬁz. vnt.) dėl neatitikimo Universiteto studijų ir mokslo
kryptims perduotas Lietuvos žemės ūkio universiteto bibliotekai.
Į Lietuvių fondo užsienio kalbų skaityklos atvirą fondą perkelti 1 865 grožinės literatūros leidiniai
užsienio kalbomis, sudarytos sąlygos vartotojams savarankiškai rinktis literatūrą.
Biblioteka – besimokanti organizacija. 2008 metais, palyginti su praėjusiais, suintensyvėjo personalo kompetencijos plėtra. Dalyvavusių keliant kvaliﬁkaciją bibliotekos darbuotojų skaičius siekė 129, t. y.
vidutiniškai vienas darbuotojas per metus kėlė kvaliﬁkaciją 3 kartus (2007 m. – 1,7 karto).
Bibliotekos darbuotojams Lietuvos akademinių bibliotekų tinkle patikėta testuoti naują integralios bibliotekinės sistemos ALEPH 18 versiją. Buvo testuoti integralios bibliotekinės sistemos darbiniai
moduliai, atnaujinta specializuota programinė įranga, ruošiama perkelti duomenų (fondų, vartotojų) informaciją, atlikti testiniai duomenų eksporto – importo darbai, derinta naujos sistemos konﬁgūracija,
testavimui instaliuotos vartotojo sąsajos ir kt.
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Vytauto Didžiojo universitetas skiria didelį dėmesį tarptautiškumo plėtrai. Jos pagrindas – 1999 m.
prasidėjęs Bolonijos procesas, kurio tikslas – sukurti vientisą Europos aukštojo mokslo ir Europos tyrimų
erdvę. VDU bendradarbiauja su įvairiais pasaulio universitetais, mokslininkais, vykdo įvairius projektus,
studentų ir darbuotojų mainus, tobulina savo mokslo sistemą. Siekiant efektyviau vykdyti šią veiklą,
2008-05-12 Rektoriaus įsakymu Nr. 477 Tarptautinių ryšių skyrius buvo perorganizuotas į Tarptautinių
ryšių tarnybą, kurioje buvo įsteigti akademinių mainų, studijų marketingo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriai. Pagrindiniai tarnybos tikslai yra:
▶ užmegzti, koordinuoti ir administruoti ryšius su mokslo ir kitomis Lietuvos bei užsienio institucijomis;
▶
šalyse;

pristatyti studijų programas, skleisti informaciją apie Universitetą bei jį reklamuoti užsienio

▶ informuoti Universiteto studentus ir darbuotojus apie studijas, stipendijas, stažuotes, mokslines
programas ir projektus užsienyje, konsultuoti mokslo ir studijų užsienyje klausimais;

▶ padėti ir konsultuoti atvykstančius iš užsienio studentus ir dėstytojus studijų, gyvenimo Lietuvoje
(migracijos), integracijos į Universiteto akademinę bendruomenę klausimais.
2008 m. tarptautiškumo plėtra Universitete buvo vykdoma keliomis kryptimis: dalyvavimas ir narystė tarptautinėse organizacijose bei tinkluose, dvišalio bendradarbiavimo sutarčių sudarymas ir jų vykdymas, įvairių tarptautinių programų (LLP/Erasmus, Campus Europae ir kt.) bei tarptautinių projektų
vykdymas.
Narystė tarptautinėse organizacijose. Vytauto Didžiojo universitetas bei jo atskiri fakultetai ir katedros yra įvairių tarptautinių organizacijų bei tinklų nariai:
▶ EUA (European University Association – Europos universitetų asociacija) – VDU yra individualus visateisis EUA narys, kuriam narystė garantuoja teisę naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis ir
dalyvauti konferencijose, taip pat balsavimo teisę Generalinėje Asamblėjoje.

▶ EAIE (European Association for International Education – Europos tarptautinio švietimo asociacija) – Universitetas narys nuo 2002 m. Narystė suteikia galimybę kelti profesinę kvaliﬁkaciją per įvairius
seminarus, darbo grupes ar konferencijas, taip pat kurti tarptautinius tinklus.
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▶ BSRUN (Baltic Sea Region University Network – Baltijos jūros regiono universitetų tinklas) –
narys nuo 2006 m. gruodžio 7 d. Daugiausia dėmesio skiria Baltijos ir Baltijos jūros regiono studijoms,
Europos integracijos, regiono plėtotei, informacinėms technologijoms.
▶ ELFA (European Law Faculties Association – Europos teisės fakultetų asociacija) – VDU Teisės
fakultetas yra narys nuo 2002 m.

▶ AALS (Association of American Law Schools – JAV teisės institutų asociacija) – VDU Teisės fakultetas yra AALS asocijuotas narys.

▶ NISPAcee (Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern
Europe – Viešojo administravimo institutų tinklas Centrinėje ir Rytų Europoje) – VDU Politikos mokslų
ir diplomatijos fakultetas yra narys.
▶ ECPR (European Consorcium for Political Science – Europos politikos mokslų konsorciumas) –
narė yra VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas Politikos mokslų katedra.

▶ AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies – Baltijos studijų progreso asociacija) – VDU ir AABS sutarė dėl bendradarbiavimo stiprinant ryšius tarp mokslo institutų ir mokslininkų.

▶ ELC/CEL – (European Language Council/ 1. ELC/ CEL (European Language Council/Conseil
Européen pour les Langues) Europos kalbų tarybą - pastoviai veikiančią nepriklausomą aukštųjų mokyklų,
nacionalinių ir tarptautinių tinklų asociaciją, kurios tikslas - kalbų politikos formavimas ES, VDU įstojo
į šią asociaciją 2008.

Dvišalis bendradarbiavimas. Vytauto Didžiojo universitetas pagal dvišales bendradarbiavimo sutartis bendradarbiauja su 64 pasaulio universitetais iš 25 šalių. Šių sutarčių pagrindu yra vykdomos įvairios veiklos:
▶
▶
▶
▶

vykdomi studentų ir personalo manai, stažuotės;

organizuojami įvairūs seminarai ir konferencijos;

rengiami bendri projektai, atliekami moksliniai tyrimai;

kitų šalių studentams reklamuojamos studijos Vytauto Didžiojo universitete;

▶ įgyvendinama bendrojo laipsnio magistro programa MIREES (su Bolonijos, Liublijanos ir
Corvinus universitetais);
▶

vykdoma sertiﬁkatinė programa (su Mičigano valstybinio universiteto Teisės koledžu);

▶ rengiami bendri leidiniai (su Amerikos lietuvių teisininkų asociacija) ir elektroniniai žurnalai
(su Nebraskos universitetu);
▶

įsteigta Baltijos doktorantūros mokykla (su Talino ir Latvijos universitetais);

▶ vykdoma jungtinė Baltijos jūros regiono studijų magistro programa (su Latvijos, Tartu ir Turku
universitetais).
Vytauto Didžiojo universitetas, siekdamas plėtoti bendradarbiavimo ryšius su užsienio universitetais, 2008 metais pasirašė dar aštuonias bendradarbiavimo sutartis su šiais garsiais universitetais:
▶
▶
▶
▶

Black Hills State University ( JAV).
Laplandijos universitetu (Suomija).

Talino, Latvijos universitetais (Latvija, Estija).
Toulouse Business School (Prancūzija).
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▶ University of Bologna, University of Ljubljana, Corvinus University (Italija, Slovėnija,
Vengrija).
▶
▶

Rezeknės aukštoji mokykla, „Lietuvos ir Latvijos forumo“ asociacija (Latvija).
Yerevan State Linguistic University (Armėnija).

▶ European University Cyprus (Kipras).
Tarptautinės studentų ir dėstytojų mobilumo programos. Vytauto Didžiojo universitetas, siekdamas
užtikrinti aukštojo mokslo kokybę, nuo 1999 m. dalyvauja LLP/Erasmus programoje, kasmet skatina
daugiašalį mokslo institucijų bendradarbiavimą tarpusavyje ir su verslo įmonėmis, vis didesnį studentų,
dėstytojų ir kito personalo mobilumą, laipsnių suderinamumo tarp aukštojo mokslo ir profesinio mokymo užtikrinimą. Augančią Universiteto aukštojo mokslo kokybę patvirtina 2008 m. Švietimo mainų
paramos fondo organizuotame Kokybės konkurse (kategorija: 2007– 2008 m. m. Erasmus programoje
dalyvavusios institucijos) laimėta trečioji vieta.
Remiantis Universiteto strategijoje numatytais tikslais, Bolonijos proceso ir LLP/ Erasmus programos tikslais 2007–2008 metais buvo tęsiama ir plėtojama tarptautiškumo didinimo veikla:
▶

Sėkmingai naudojama Europos kreditų perkėlimo sistema (ECTS);

▶ Aukštose reitingų pozicijose esančios partnerinės institucijos lėmė ne tik gausų, bet ir kokybišką
mobilumo organizavimą;

▶ Panaudota 100 % lėšų, skiriamų mobilumui ir jam įgyvendinti iš EK bei LR biudžeto (2007–
2008 m. m.);

▶ Visi Universiteto lygmenys skatina ir palaiko mobilumą. (2007–2008 m. m. LLP/Erasmus programoje dalyvavo visi Universiteto fakultetai, į mobilumo vykdymą įsitraukė ir studijų nevykdantys padaliniai – pasinaudodami neakademinio personalo mobilumui teikiama ﬁnansine parama);

▶ Vyko nuolatinis studijų kokybės užtikrinimo, LLP/Erasmus programos vykdymo institucijoje
vertinimas;

▶ Tarptautiniai studentų, dėstytojų ir neakademinio personalo mainai – vienas iš prioritetinių
tikslų, numatytų Universiteto strategijoje, atitinkančių svarbiausias Bolonijos proceso veiklos kryptis,
siekiant mobilumo didinimo bei jo dvikryptiškumo, tolygaus geograﬁnio pasiskirstymo.
2007–2008 m. m. Universitetas, sudarydamas ar pratęsdamas LLP/Erasmus sutartis, siekė įgyvendinti ne tik partnerių kiekybės, geograﬁnio paskirstymo, bet ir sutarčių veiksnumo, studentų ir personalo
mainų dvikryptiškumo kriterijus. Daugiausia LLP/Erasmus programos sutarčių, kaip ir 2006–2007 m.
m., turėjo Humanitarinių mokslų fakultetas (33), Ekonomikos ir vadybos fakultetas (30), Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas (26), Socialinių mokslų fakultetas (24). Šių fakultetų studentai aktyviausiai
ir gausiausiai dalyvauja LLP/Erasmus studentų mainų programoje, todėl plečia programos partnerystę sudarydami naujas sutartis. Nors Gamtos mokslų, Informatikos, Katalikų teologijos, Menų ir Teisės
fakultetų studentų ir personalo mainai nėra aktyvūs, tačiau fakultetai nuolat palaiko ryšius su turimais
partneriais ir taip pat sudaro naujas bendradarbiavimo sutartis (40 pav.). 2007–2008 m. m. buvo sudarytos
39 naujos sutartys.
2007–2008 m. m. Universitetas, sudarydamas ar pratęsdamas LLP/Erasmus sutartis, siekė įgyvendinti ne tik partnerių kiekybės, geograﬁnio paskirstymo, bet ir sutarčių veiksnumo, studentų ir personalo

3. STUDIJŲ TOBULINIMA S

/ 70

mainų dvikryptiškumo kriterijus. Daugiausia LLP/Erasmus programos sutarčių, kaip ir 2006–2007 m. m.,
turėjo Humanitarinių mokslų fakultetas (33), Ekonomikos ir vadybos fakultetas (30), Politikos mokslų ir
diplomatijos fakultetas (26), Socialinių mokslų fakultetas (24). Šių fakultetų studentai aktyviausiai ir gausiausiai dalyvauja LLP/Erasmus studentų mainų programoje, todėl plečia programos partnerystę sudarydami naujas sutartis. Nors Gamtos mokslų, Informatikos, Katalikų teologijos, Menų ir Teisės fakultetų
studentų ir personalo mainai nėra aktyvūs, tačiau fakultetai nuolat palaiko ryšius su turimais partneriais
ir taip pat sudaro naujas bendradarbiavimo sutartis (40 pav.). 2007–2008 m. m. buvo sudarytos 39 naujos
sutartys.

40 pav. LLP/Erasmus sutarčių pasiskirstymas fakultetuose

2008 m. pagal LLP /Erasmus mainų programą studijoms į užsienio šalių universitetus buvo išvykę 149
Universiteto studentai (16 studentų daugiau nei 2007 m.). Taip pat išsiplėtė studentų pasiskirstymo geograﬁja ( Jungtinė Karalystė, Liuksemburgas, Turkija, Vengrija). Išaugo išvykstančių studentų LLP/ Erasmus
studijoms skaičius į Belgijos, Danijos, Italijos, Lenkijos, Prancūzijos, Švedijos partnerines institucijas, o į
Graikijos, Ispanijos, Latvijos, Norvegijos, Portugalijos, Suomijos – sumažėjo; į Čekijos, Estijos, Šveicarijos
partnerines institucijas 2008 m. LLP /Erasmus studijoms nevyko nė vienas VDU studentas (41 pav.).
2008 m. efektyviausiai studentų mainus skatino Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Praėjusiais metais studijuoti užsienio universitetuose išvyko 4,25 % visų fakultete besimokančių studentų, Socialinės
gerovės (4,02 %), Humanitarinių mokslų (3,38 %), Politikos mokslų ir diplomatijos (3,11 %) ir Socialinių
mokslų (2,64 %) fakultetai. Palyginti su 2007 m., sumažėjo Socialinės gerovės fakulteto išvykstančių
studentų dalis, tačiau padidėjo Humanitarinių mokslų ir Katalikų teologijos, Informatikos fakultetų išvykstančių studentų dalis (42 pav.).
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41 pav. VDU studentų, studijavusių pagal LLP/Erasmus programą, pasiskirstymas pagal šalis

42 pav. LLP/Erasmus studijoms išvykusių studentų procentinė dalis fakultetuose

Augantį studentų susidomėjimą ir aktyvų dalyvavimą LLP/Erasmus programoje paskatino
2008-01-31 Rektoriaus įsakymu patvirtinta Tarptautinių akademinių mainų plėtros VDU programa, numačiusi įvairias priemones mobilumo mastams padidinti bei sklandi ir veiksminga studentų motyvavimo
studijoms užsienyje sistema, kuri kuriama ir palaikoma įvairiuose institucijos lygmenyse. Kitais metais
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ketinama iki 5 % stipendijų fondo lėšų skirti studentų, kurie dalyvauja tarptautinėse mainų programose,
stipendijoms.
2008 m. Universitete studijavo 96 studentai, atvykę pagal LLP /Erasmus programą iš 17 užsienio
valstybių (43 pav.). Palyginti su 2007 m., atvykstančių studentų skaičius išaugo 22 %. Daugiausia LLP/
Erasmus studentų atvyko iš Prancūzijos (21), Ispanijos (15) ir Lenkijos (15). 2008 m. nesulaukta studentų
iš Jungtinės Karalystės, Estijos, Bulgarijos.

43 pav. Į VDU atvykusių studentų pagal LLP/Erasmus programą pasiskirstymas pagal šalis

Daugiausia užsienio studentų 2008 m., kaip ir 2007 m., Universitete studijavo Ekonomikos ir vadybos fakultete (34), Humanitarinių mokslų fakultete (21) ir Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete (21)
(44 pav.). Ypač išaugo atvykstančių studentų skaičius Ekonomikos ir vadybos fakultete (47 %). Nė vieno
studento per pastaruosius metus nepriėmė Katalikų teologijos fakultetas.
Lyginant studentų, išvykusių studijuoti pagal LLP/Erasmus programą ir atvykusių į VDU užsienio
studentų, skaičius, galima pastebėti, kad mainų dvikryptiškumo (atvykstančių ir išvykstančių studentų
santykis) 2008 m. daugiausia laikėsi Ekonomikos ir vadybos fakultetas (94 %), Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas (81 %) ir Informatikos fakultetas (100 %) (45 pav.).
Augantį susidomėjimą LLP/Erasmus programa lemia Universitete vykdoma intensyvi ir visapusiška
užsienio studentų, atvykstančių į VDU, integracinė programa:

▶ Nuo 2003/2004 m. m. institucijoje vykdoma Mentorių programa, į kurią įsitraukia buvę LLP/
Erasmus programos studentai. 2008 m. programoje dalyvavo 94 studentai. Mentoriai, arba pagalbininkai,
užsienio studentams padeda lengviau integruotis į Universiteto bendruomenę, nuolat bendrauja ir padeda
įvairiose srityse per visą jų vizito laiką.

3.5. STUDIJŲ TARPTAU TIŠKUMO PLĖTOJIMA S

/ 73

44 pav. Į VDU atvykę LLP/Erasmus studentai pagal fakultetus

45 pav. LLP/Erasmus studentų mainų dvikryptiškumas 2008 m.

▶ Užsienio studentų integracija ir socializacija VDU bendruomenėje: paskaitos kartu su mūsų
Universiteto studentais, bendri semestro projektai (pvz., laikraštis anglų k. „Erasmus diena“) aktyvi ir
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plati socialinė programa (išvykos po Lietuvą ir kaimynines šalis; krepšinio, futbolo varžybos (akcija „Visi
kartu už saugų Kauną“); kino, kultūros vakarai ir pan.).

▶ Sukurtas internetinis informacinis portalas Kaune studijuojantiems užsienio studentams (www.
studykaunas.eu).

▶ Kiekvieną semestrą Universitetas siūlo nemokamus lietuvių kalbos kursus institucijoje studijuojantiems užsienio studentams.
▶ Rengiami ir leidžiami informaciniai leidiniai anglų kalba: „Survival Guide for incoming students“, „Discover Vytautas Magnus University in Kaunas“, „Studies @ VMU“.

2008 m. VDU pradėjo vykdyti LLP/Erasmus studentų praktikų programą. Erasmus praktika yra laikotarpis praleistas užsienio įmonėje ar organizacijoje toje šalyje, kuri dalyvauja LLP/Erasmus programoje. Pagrindinis LLP/Erasmus praktikos tikslas – padėti studentui prisitaikyti prie visos Bendrijos darbo
rinkos reikalavimų, sustiprinti profesinius įgūdžius, susipažinti ir išplėsti supratimą apie konkrečios šalies
ekonomiką, socialinę sistemą ir kultūrą.
Pirmaisiais šios programos vykdymo metais buvo planuota išsiųsti 4 VDU studentus, tačiau atlikti
praktikos į Italiją, Latviją, Prancūziją, Švediją ir Vokietiją išvyko 7 studentai (3 iš Ekonomikos ir vadybos
fakulteto, 2 iš Humanitarinių mokslų fakulteto, po vieną studentą iš Informatikos bei Politikos mokslų ir
diplomatijos fakultetų. Tokį mažą išvykusiųjų studentų skaičių sąlygojo nauja studentų praktikų forma,
jos nesuderinamumas su studijų procesu, todėl įvertinus padėtį kitais metais numatomos priemonės šiam
projektui skatinti.
Siekiant didinti Universiteto tarptautiškumą, būtina skatinti administraciją ir dėstytojus stiprinti
anglų kalbos vartojimą, daugiau studijų dalykų dėstyti anglų kalba, nes darbas su užsienio studentais konsultacijų principu neskatina sėkmingos užsienio studentų integracijos į VDU akademinę bendruomenę ir
studentų dalyvavimo mokymosi procese kokybės.
Personalo mainai. Akademinio personalo mobilumo didinimas yra vienas Universiteto strateginių
tikslų ir sėkmingo LLP/Erasmus programos įgyvendinimo rodiklis. 2008 metais Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojai buvo išvykę į 19 ES šalių. Daugiausia dėstytojų vyko į Italiją, Ispaniją, Portugaliją,
Suomiją, Vokietiją. Šiais metais neatsirado norinčių vykti į Airiją, Belgiją, Daniją, Nyderlandus, bet buvo
vykstama į Bulgariją, Čekiją, Turkiją (46 pav.).
Aktyviausi dėstytojų mobilumo programoje buvo ir į užsienio universitetus dažniausiai vyko
Socialinės gerovės fakulteto (64 %), Ekonomikos ir vadybos fakulteto (29 %), Socialinių mokslų fakulteto (28 %) dėstytojai.
Palyginus išvykstančių pagal LLP/Erasmus programą ir atvykstančių dėstytojų skaičius, galima pastebėti, kad 2008 m. mainų dvikryptiškumą daugiausia palaikė Humanitarinių mokslų fakultetas (63 %).
Tuo tarpu Informatikos fakultete, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete ir Teisės fakultete neįvyko
nė vienas užsienio aukštosios mokyklos dėstytojo dėstymo vizitas (47 pav.). Todėl kitais metais būtina
skatinti fakultetus palaikyti ryšius su partnerinėmis institucijomis ir organizuoti ne tik išvykstančio personalo dėstymo vizitus, tačiau ir pritraukti partnerius iš užsienio.
2008 metais LLP/Erasmus programa Vytauto Didžiojo universiteto administracijai atvėrė naujas galimybes. Aštuoni Universiteto administracijos darbuotojai savo profesinėje srityje tobulinosi net penkiose
Europos Sąjungos šalyse. Į VDU 2008 m. buvo atvykę 2 stažuotojai: iš Estijos (Viešosios komunikacijos
skyrius) ir Graikijos (Ekonomikos ir vadybos fakultetas).
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Dėl administracijos mobilumo programos naujumo mainuose dalyvaujančių asmenų aktyvumas
nėra didelis, be to, šios programos ﬁnansavimui Europos Komisijos lėšomis skiriama mažiausia fondo dalis. Tačiau, didėjant informacijos apie programos galimybes sklaidai, tikimasi didesnio programos
populiarumo. 2008 m. pradėjo veikti LLP/Erasmus praktikų ir stažuočių duomenų bazė LLP/Erasmus
koordinatorių Europos asociacijos (EAEC) interneto svetainėje http://www.eaec.eu.com, kurioje sudarytas programas gali skelbti aukštojo mokslo institucijos ir įmonės. Vytauto Didžiojo universitetas ketina
pasinaudoti šia galimybe, kuri išgarsintų Universiteto vardą ir pritrauktų daugiau užsienio studentų bei
darbuotojų.
Campus Europae programa. Vytauto Didžiojo universitetas nuo 2003 m. dalyvauja Europos universitetų fondo – Campus Europae veikloje (EUF-CE). Tai 18 Europos universitetų vienijanti organizacija,
kurios pagrindinis tikslas – Europos aukštojo mokslo erdvės integracijos stiprinimas per akademinius
mainus, bendrus projektus ir mokslinę veiklą. EUF-CE tinkle dalyvauja šie universitetai:
1. Alkalos universitetas (Ispanija).
2. Ankaros universitetas (Turkija).
3. Aveiro universitetas (Portugalija).
4. Europos humanitarinis universitetas (Baltarusija – dab. Vilniuje).
5. Hamburgo universitetas (Vokietija).
6. Gazi universitetas (Turkija).
7. Greisfaldo universitetas (Vokietija).
8. Joensuu universitetas (Suomija)
9. Nancy 1 Henri Poncare universitetas (Prancūzija).
10. Trento universitetas (Italija).
11. Latvijos universitetas (Ryga, Latvija).
12. Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva).
13. Liuksemburgo universitetas (Liuksemburgas).
14. Vienos universitetas (Austrija).
15. Lodzės universitetas (Lenkija).
16. Lodzės technikos universitetas (Lenkija).
17. Sankt Peterburgo universitetas (Rusija).
18. Novi Sad universitetas (Serbija ir Juodkalnija).
EUF-CE studentų mainuose VDU dalyvauja nuo 2004 m. Praėjusiais metais į užsienio universitetus pagal CE projektą išvyko 17 studentų: iš Ekonomikos ir vadybos fakulteto (13) ir Socialinių mokslų
fakulteto (4). Šie studentai dažniausiai vyko į Italijos ir Latvijos universitetus (48 pav.).
Greta studentų mobilumo EUF-CE vykdo ir kitas studijas bei mokslą internacionalizuojančias
veiklas. Lygiagrečiai diegiama CE sertiﬁkato ir CE diplomo sistema. EUF-CE tinklas studentų mainams
organizuoti diegia paskolų sistemą ir praktikų, susietų su studijomis, programą. Tačiau VDU efektyvesnio
dalyvavimo šiame projekte nebuvimą sąlygoja kelios priežastys: CE projektas neskiria lėšų studentų mobilumo stipendijoms, mažas atvykstančių studentų skaičius pagal CE projektą, neveikia studijų praktikų
ir studijų paskolų sistema.
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48 pav. CE išvykstantys studentai pagal šalis 2007/2008 m. m. ir 2008/2009 m. m.

Vytauto Didžiojo universitetas, būdamas įvairių tarptautinių tinklų bei organizacijų narys, inicijuodamas ir vykdydamas dvišales sutartis, tarptautines studentų bei personalo mobilumo ir mainų programas, daugiašalius projektus, vis aktyviau dalyvauja tarptautinėje akademinėje veikloje ir ateityje planuoja
tobulinti tarptautinių paslaugų kokybę, siūlyti daugiau studijų programų užsienio studentams, plėtoti
akademinio personalo tarptautinius ryšius ir siekti, kad Universitetas taptų patraukliu partneriu tarptautinėje akademinėje erdvėje.
Tarptautiškumo dimensijos stiprinimas mokantis užsienio kalbų. Studentų užsienio kalbų mokymasis ir tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas yra tarptautiškumo dimensijos stiprinimo proceso dalis. Vykdoma internacionalizacija „namuose“ (Internationalisation at home), kai neišvykdami į kitas šalis
VDU studentai ir personalas įgyja kompetencijas, būtinas bendradarbiaujant su kitų kultūrų atstovais,
vartojant kalbą akademinėje ir profesinėje veikloje. Kalbų įvairovė – vienas iššūkių Europos integracijai ir
kultūrų dialogui. Kalbų įvairovės valdymas tampa prioritetiniu klausimu, o daugiakalbystė – prioritetine
ES politikos sritimi. VDU Užsienio kalbų centras savo paskirtimi ir kryptinga, aktyvia veikla prisideda
prie daugiakalbystės politikos įgyvendinimo Universitete:
▶ toliau tobulinama jau vidurinėje mokykloje įgyta arba naujai įgyjama anglų kalbos kompetencija. Visi VDU studentai per pirmuosius mokymosi Universitete metus turi įgyti B2 lygio
(IV lygis) anglų kalbos kompetenciją (pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis);

▶ studentai pasirengia klausytis Universitete dėstomų specialybės kursų anglų kalba;
▶ sudarytos sąlygos įgyti daugiakalbę – transversalią – kompetenciją pagal Bolonijos proceso
reikalavimus. Studentai skatinami rinktis individualų daugiakalbystės kompetencijos įgijimo kelią pagal poreikius – akademinį mobilumą, pasirengimą sėkmingai integracijai darbo
pasaulyje ir sėkmingai socialinei integracijai bei komunikacijai;
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▶ platus kalbos ir kultūros integruotų kursų pasiūlos spektras leidžia sėkmingai tobulinti tarpkultūrinę komunikaciją;
▶ kalbos mokymosi ir informacinių komunikacinių technologijų integravimas užtikrina efektyvų ir veiksmingą komunikacinės kompetencijos įgijimą ir parengia autonomiškam kalbų
mokymuisi ir tobulinimui visą gyvenimą;
▶ kalbinių kursų programų rengimas ir nuolatinis atnaujinimas atsižvelgiant į tarptautinės
komunikacijos ir darbo pasaulio reikalavimus, studentų ir rinkos poreikius, užtikrina sėkmingą
studentų įvairių kalbų kompetencijų įgijimą, kuris sudaro sąlygas:
-

sėkmingam akademiniam mobilumui,

sėkmingai socialinei integracijai bei kultūrinei komunikacijai ir
sėkmingai integracijai verslo pasaulyje.

VDU Užsienio kalbų centras – atviro, modernaus ir kalbų mokymo srityje lyderiaujančio Universiteto
dalis, kuri puoselėja humanitarinę kultūrą, ugdo žmogų, gebantį palaikyti tarpkultūrinį dialogą; skatina
Europos ir kitų pasaulio kalbų mokymą(si); plėtoja ir skleidžia Lietuvos kultūros savitumą užsienio kalbomis; taiko naujausius kalbos mokymo ir mokymosi metodus; atsižvelgia į pasaulines edukacines tendencijas bei įgyvendina mokymosi visą gyvenimą nuostatas, organizuoja ir plėtoja lanksčią, modernią
kalbų mokymosi sistemą, laiduojančią galimybę norintiems mokytis visą gyvenimą.
Vytauto Didžiojo universitete nuo pat jo atkūrimo pradžios buvo sudarytos palankios sąlygos mokytis
užsienio kalbų. Per 20 metų sukurta gerai funkcionuojanti intensyvaus kalbų mokymo sistema, kuri užtikrina efektyvų kalbų įsisavinimą ir gebėjimą vartoti kalbą komunikacinėje situacijoje akademiniame, socialiniame ir profesiniame kontekste. VDU absolventai pasižymi aukštesniu nei kitų universitetų anglų kalbos
kompetencijos lygmeniu, gebėjimu komunikuoti akademinėje, socialinėje ir profesinėje plotmėse bei daugiakalbystės kompetencija. Studentams pastaruoju metu siūlomos 20–22 užsienio kalbos. 2008 m. Užsienio
kalbų centre kalbas dėstė 58 užsienio kalbų dėstytojai – 5 docentai, 1 daktaras, 6 doktorantai, lektoriai ir
asistentai. Italų, ispanų, lenkų, kinų, korėjiečių, estų kalbų dėstytojams šios kalbos yra gimtosios.
Kiekvienais metais anglų kalbą UKC mokosi apie 1/3 VDU studentų. Pastarųjų septynerių metų
anglų kalbos studentų skaičius 1–4 lygiuose atskleidžia bendrą mažėjimo tendenciją (49 pav.).
Anglų kalbą studijuojančiųjų 1–4 lygiuose skaičiaus mažėjimą lemia keletas priežasčių:
▶
▶

Priimamų studentų skaičiaus mažėjimas (nuo 2002 m. iki 2008 m)

Augantis anglų kalbos dominavimas socialinėje ir akademinėje aplinkoje.

▶ Pasikeitusios vidurinės mokyklos anglų kalbos programos ir reikalavimai; į Universitetą ateina
daugiau studentų, kurie mokėsi anglų kalbą mokykloje. 2002 m. rudenį net 15,7 % įstojusiųjų
nebuvo mokęsi anglų kalbos mokykloje, o 2008 m. tokių pirmakursių buvo tik 4,2 %.
▶ Galimybės įsiskaityti dalykus, kuriuos studentai mokėsi kitoje aukštojoje mokykloje arba
VDU, jeigu jie perstojo į kitą programą (dažniausiai šia galimybe naudojasi neakivaizdinių
studijų studentai). Ateityje šis skaičius turėtų gerokai išaugti, įgyvendinus neformaliai ir
savaiminiu būdu įgytų kompetencijų įvertinimo ir pripažinimo sistemą VDU.
▶ Nedidelis, bet vis didėjantis skaičius studentų, kurių anglų kalbos mokymosi kompetencija
atitinką 4 (B2) lygį, reikalaujamą VDU. Tokių studentų pirmą kartą priimta 2006 m. – 2 %
visų įstojusiųjų skaičiaus, 2007 m. – 3,9 %, 2008 m. – 4,4 %. Šie studentai gali rinktis anglų
kalbos 5 lygį ar kitas pasirenkamas kalbas arba D dalykus.
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49 pav. Anglų kalbą besimokančių 1(A1)–4(B2) dieninių ir neakivaizdinių studijų studentų
skaičiaus dinamika 2002–2008 m.

Baigusiems privalomą 4 lygį ir įgijusiems B2 lygmens kompetenciją studentams siūloma toliau mokytis anglų kalbą C1 lygiuose – 5A (lingvistinės kompetencijos tobulinimas) ir 5B (tarpkultūrinio bendravimo tobulinimas). Per 2002–2008 metus 5 (C1) lygius baigė beveik 1 000 VDU studentų.
Aukščiausias 6 anglų kalbos lygis suteikia C2 lygmens kompetenciją: anglų kalbos mokomasi speciﬁniais tikslais. Per 2002–2008 C2 lygmens kompetenciją įgijo daugiau kaip 860 studentų. Kiekvieną
semestrą rotacijos principu siūlomi 3–4 anglų kaip speciﬁnės kalbos dalykai (D grupė) iš 13 parengtų
UKC (8 lentelė).
8 lentelė

Pasirenkamų anglų kalbos 6 (C2) lygio kursų sąrašas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Amerikos anglų kalba
Anglų kalba Europai
Anglų kalba gamtos mokslų studentams
Anglų kalba edukologams ir psichologams
Anglų kalba Europos kultūroje ir religijoje
Pasiruošimas IELF ir TOEFL egzaminams
Teisės anglų kalba
Verslo anglų kalba
Anglų kalba humanitarinių mokslų studentams
Literatūrinė anglų kalba
Retorika: rašymo principai anglų kalboje
Politikos anglų kalba

Visiems
Visiems
GMF
SMF, visiems
KTF, visiems
Visiems
TI, PMDI, visiems
EVF, visiems
HMF, visiems
Visiems
Visiems
PMDI, visiems
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Bolonijos deklaracijos tikslo – sukurti Europinę aukštojo mokslo erdvę – ir Lisabonos strategijos
iššūkio Europos Sąjungai tapti konkurencingiausia pasaulio ekonomika įgyvendinimas reikalauja, kad
aukštosios mokyklos studentai ir absolventai įgytų daugiakalbę kalbinę kompetenciją. Kalbų, ypač kelių
užsienio kalbų, mokėjimas ir kultūrų pažinimas suteikia konkurencinį pranašumą, todėl tampa būtinybe
šiuolaikiniame globaliame pasaulyje. 2007 metais Europos Komisijos inicijuoto ir Jungtinės Karalystės
nacionalinio kalbų centro (CILT) atlikto tyrimo „Kalbų įgūdžių stokos pasekmės ES ekonomikai“ rezultatai rodo, kad dėl kalbinių ir tarpkultūrinių gebėjimų stokos eksportu užsiimančios smulkaus verslo
įmonės (945 000 SME iš 29 šalių dalyvavo tyrime) neteko 11 % verslo galimybių. Daroma išvada, kad
jei verslo sėkmė – eksportas, eksporto sėkmė – kalbiniai gebėjimai ir tarpkultūrinė kompetencija. Tyrėjų
teigimu, anglų kalbos kompetencija vis dažniau tampa būtinybe visose šalyse, tačiau labiau trūksta gebančių bendrauti kitomis kalbomis (kinų, ispanų, arabų, prancūzų, rusų ir t. t.), t. y. labai svarbi partnerių
šalies kalba.
VDU šiuos iššūkius įgyvendina gana sėkmingai. Studentams sudaromos galimybės įgyti daugiakalbę – kelių kalbų – kompetenciją įvairiais lygmenimis.
UKC parengtų ir siūlomų mokytis pasirenkamų kalbų skaičius nuolat auga nuo 2002 metų. 2002 m.
pavasario semestre buvo dėstoma 12 užsienio kalbų, šiemet siūlomų ir dėstomų kalbų VDU skaičius išaugo iki 20. 2008 m. rudens semestre studentams buvo siūlomos 22 kalbos:
▶
▶
▶
▶

9 ES kalbos: anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, lenkų, latvių, estų, norvegų, švedų,
6 platesnio pasaulio kalbos: rusų, turkų, arabų, japonų, kinų, korėjiečių,

4 senosios kalbos: lotynų, senovės graikų, Naujojo Testamento graikų ir hebrajų (mokoma TF);
2 lietuvių: lietuvių gestų kalba ir lietuvių kalba užsieniečiams (mokoma PMDF).

50 pav. Pasirenkamas užsienio kalbas lankiusių studentų skaičius

Mokymosi visą gyvenimą programos tinklinio projekto MOLAN (Tinklas keistis informacija apie
gerąją patirtį, keliant kalbų mokymosi motyvaciją), kuris vienija 43 aukštąsias mokyklas iš 22 šalių bei 4
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Europos ir nacionalines organizacijas, remiantis atlikto atvejo studijų tyrimo duomenimis ir 2008 m.
kovo mėn. VDU UKC atlikto 65 Europos universitetų tyrimo duomenimis, VDU kalbų mokymo skaičiumi nusileidžia tik Vienos universiteto kalbų centrui, kuriame mokoma 25 kalbų.
Tarptautiškumo dimensiją stiprina ir integruoti kalbos ir kultūros kursai, kurių tikslas – plėsti studentų tarpkultūrinę komunikaciją, ugdyti supratimą ir toleranciją kitų kultūrų atžvilgiu. Vien UKC parengta 11 integruotų kalbos ir kultūros D grupės dalykų. Kiekvieną semestrą iš visų VDU parengtų D
grupės dalykų siūloma 10, įskaitant 3–4 UKC siūlomus integruotus kalbos ir kultūros dalykus.
Analizuojant 2008 metų absolventų užsienio kalbų mokymąsi 2004–2008 m. pagal fakultetus, išryškėjo, kad daugiausia kalbų mokėsi EVF (net 48,5 % mokėsi dvi kalbas, o 25,7 % mokėsi 3 kalbas).
Akivaizdu, kad EVF absolventai suvokia daugiakalbystės teikiamą konkurencinį pranašumą ir didesnė
pusė įsitrauks į darbo rinką pasirengę bendrauti keliomis kalbomis.
Duomenys atskleidžia, jog kalbų mokymasis remiantis daugiakalbystės modeliu yra ilgalaikis ir daug
institucinių bei asmeninių besimokančiojo sąnaudų reikalaujantis procesas. Panašių daugiakalbystės studijų rezultatas, kaip rodo kitų šalių tyrimai, yra sėkmingą karjerą pasiekęs absolventas ir išsilavinusi,
kūrybiškai mąstanti asmenybė, turinti konkurencinį pranašumą darbo rinkoje.
9 lentelė

2008 m. absolventų pasiskirstymas pagal mokytųsi kalbų skaičių fakultetais

Fakult.
HMF
GMF
SMF
EVF
MF
IF
PMDF
KTF
SGF
Viso

0
1,2 %
3,3 %
0,0 %
2,2 %
3,7 %
0,0 %
2,7 %
0,0 %
0,0 %
11
1,4 %

Kalbų skaičius
1
2
49,1 %
39,8 %
51,7 %
36,7 %
74,1 %
17,9 %
17,6 %
48,5 %
63,0 %
22,2 %
59,8 %
33,6 %
58,6 %
27,0 %
78,9 %
18,4 %
59,1 %
27,3 %
424
267
52,6 %
33,1 %

3
9,4 %
6,7 %
4,5 %
25,7 %
7,4 %
4,7 %
9,0 %
2,6 %
9,1 %
82
10,2 %

4
0,6 %
1,7 %
0,9 %
3,7 %
3,7 %
1,9 %
2,7 %
0,0 %
2,3 %
15
1,9 %

5
0,0 %
0,0 %
1,8 %
0,7 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
2,3 %
4
0,5 %

6
0,0 %
0,0 %
0,9 %
1,5 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0%
3
0,4 %

Studentų skaičius
170
60
112
136
27
107
111
38
44
806
100,0 %

2008 m. gegužės mėn. VDU kalbų politika ir Užsienio kalbų centro veikla skatinant studentus
mokytis kalbų buvo pristatyta Aukštųjų mokyklų užsienio kalbų mokymo centrų tinklui MOLAN, veikiančiam Mokymosi visą gyvenimą programos plotmėje ir sukurtam kalbų dalytis aukštųjų ir vidurinių
mokyklų patirtimi skatinant kalbų mokymosi motyvaciją. Iš 47 pateiktų atvejo studijų buvo atrinktos 4,
įskaitant ir UKC parengtą atvejo studiją apie kalbų mokymosi patirtį ir motyvacijos skatinimą VDU.
Žodinis pranešimas skaitytas Barselonos Pompeu Fabra universitete. Europos aukštųjų mokyklų kalbų
mokymo ekspertai ir praktikai labai teigiamai įvertino mūsų patirtį šiais aspektais:
1. Universiteto strategines nuostatas kalbų mokymo ir mokymosi atžvilgiu ir institucinę
paramą kalbų mokymui.
2. Platų kalbų mokymosi pasiūlos spektrą.
3. Inovatyvią užklasinę veiklą, motyvuojančią mokytis kalbų (klubai, renginiai).
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4. Kalbų mokymo sistemos organizavimą: siekamą privalomą anglų kalbos B2 lygį, kredituojamas kalbas, intensyvų mokymą, kalbos ir kultūros dalykų integraciją.
2008 metais UKC iniciatyva VDU buvo priimtas į Europos kalbų tarybą (ELC/CEL) – nuolatinę
ir nepriklausomą asociaciją, įkurtą pritarus Europos bendrijų komisijai ir vienijančią 153 aukštąsias mokyklas ir asociacijas iš 29 šalių. Asociacijos tikslas – kiekybinis ir kokybinis žinių apie kalbas bei kultūras
Europoje ir už jos ribų gerinimas, kalbų politikos formavimas Europos Sąjungoje.
VDU Užsienio kalbų mokymosi sistemos, privalumų ir iššūkių analizė pateikta tarptautinėse mokslinėse konferencijose Mykolo Romerio universitete ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacijoje bei tarptautiniame ELC/CEL seminare.
2008 metais buvo išnagrinėta situacija ir įvertintos galimybes pasirengti standartizuotų testų
(TOEFL, IELTS, IELG ir kt.) vykdymui universitete. Buvo užpildyta ir priimta paraiška tapti akredituotu Anglų kalbos TOEFL testavimo centru, tačiau suabejojus, ar VDU galės įvykdyti 1.18 sutarties
sąlygų punktą dėl privalomo pastato draudimo 1 mln. svarų sterlingų suma, korespondencija su testavimo centru nutrūko. Priimta paraiška tapti akredituotu anglų kalbos Pearson Education testavimo centru.
Pasirengta informacijos apie šį testą sklaidai, rengiamasi vykdyti testą. Užpildyta ir priimta paraiška tapti
akredituotu ispanų kalbos DEED testavimo centru.
11 UKC dėstytojų ir darbuotojų dalyvavo 2006–2008 BPD 2004 ESF-2.4.0-03-05/0160 projekte
„Kompetencijų centras: pasirengimas neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir
pripažinimo procesui, kuriant neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo centrą universitete (VDU)“. Parengtos 1–3 anglų kalbos, 1–2 rusų, vokiečių ir prancūzų kalbų programos neformaliai ir savaiminių būdu įgytų kompetencijų vertinimui ir pripažinimui.
2008 m. atliktas VDU personalo kalbinių kompetencijų tyrimas. Tyrime dalyvavo 368 VDU personalo nariai – 228 dėstytojai ir 140 darbuotojų, iš jų – 72 % moterų, 28 % vyrų; pagal amžiaus grupes –
59,5 % iki 40 metų amžiaus, 37,5 % – 41–64 m., 3 % – per 65 m. 15 % personalo narių turi iki 3 metų

51 pav. Tyrime dalyvavusio VDU personalo (n=368) kalbinės kompetencijos
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darbo stažą, 30 % – 4–10 metų, 15 % – 11–15 m. ir 40,5 % – daugiau nei 16 metų darbo stažą. 24 % buvo
ilgalaikėse stažuotėse (1 mėn. – 25 %, iki 6 mėn. – 35 % ir 6 mėn. ir daugiau – 40 %), 47,3 % dalyvavo
tarptautiniuose projektuose. 79 dėstytojai (35 % iš tyrime dalyvavusių dėstytojų) dėsto kursus užsienio
kalba (81 % anglų kalba).
Daugiausia tyrime dalyvavusiųjų dėstytojų ir darbuotojų moka anglų kalbą (91,3 %), rusų – (77,4 %) ir
vokiečių (40,7 %) kalbas. Net 27,7 % pažymėjo, kad moka lenkų ir 23 % – prancūzų kalbas (pav. 52).
Dėstytojai ir darbuotojai įsivertino savo pagrindinių kalbų kalbines kompetencijas pagal Bendrųjų
Europos kalbų metmenų nustatytus lygius. Net 41,3 % tyrimo dalyvių moka rusų kalbą aukščiausiuoju lygiu (C1 ir C2), panašus procentas ir anglų kalbą mokančiųjų aukščiausiuoju lygiu – 35,8 %. 8,6 %
pažymėjo nemokantys anglų kalbos, o 17,4 % – anglų kalbos kompetencija tik pradiniame lygmenyje
(A1–A2).

52 pav. VDU darbuotojų ir dėstytojų kalbinė kompetencija pagal kalbas ir lygmenis

Net 60 % dėstytojų ir darbuotojų norėtų mokytis anglų kalbos, 22 % iš jų rinktųsi pradinius lygius
(A1 ir A2), 40 % – vidurinįjį (B1) ir aukštesnįjį vidurinį (B2), 38 % – aukščiausius lygius (C1 ir C2).
30 % pageidautų mokytis vokiečių kalbos – 39 % pradėtų mokytis A1 lygyje, 36 % – A2 lygyje, o likusieji
tobulintų vokiečių kalbą aukštesniuose lygiuose. 20 % pageidautų mokytis prancūzų kalbos, iš jų – 72,5 %
pirmuosiuose A1 ir A2 lygiuose. 17 % dėstytojų ir darbuotojų norėtų patobulinti rusų kalbos gebėjimus
(net 62 % pageidautų mokytis aukščiausiuose lygmenyse), 13 % norėtų mokytis ispanų kalbos (66 % pradėtų mokytis šios kalbos), 12 % norėtų mokytis italų kalbos (76 % norėtų pradėti mokytis šios kalbos),
10 % pageidautų mokytis lenkų kalbos (37,5 % pradėtų mokytis). Galime daryti išvadą, kad VDU personalas supranta daugiakalbystės kompetencijos teikiamą konkurencinį pranašumą ir vertina kalbines
kompetencijas kaip būtinas šiuolaikiniam išsilavinusiam piliečiui, gyvenančiam globalioje darbo rinkoje
ir vis labiau tarpkultūrine bei daugiakalbe tampančioje visuomenėje.

/ 84

3.6. MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PLĖTOJIMAS

Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimas. Įgyvendinant Universiteto
strategiją, atliepiamos Lietuvos ir ES aukštojo mokslo plėtros kryptys mokymosi visą gyvenimą kontekste, vertinant ir pripažįstant ankstesnį, neformalųjį ir savaiminį mokymąsi. Atsižvelgiant į Europos ir
Lietuvos švietimo politikos tarptautiniuose dokumentuose ir susitarimuose (Bolonijos deklaracija, 1999;
Europos mokymosi visą gyvenimą memorandumas, 2001; Prahoje vykusio ministrų susitikimo protokolas,
2001; Berlyno komunikatas, 2003; Bergeno komunikatas, 2005; Lietuvos švietimo strategija, 2003; Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymas, birželio 17 d. Nr.IX-163) aktualizuojamas tendencijas dėl neformaliojo ir
savaiminio mokymosi vertinimo ir pripažinimo, Universitete įkurtas Kompetencijų centras (KC), kurio
paskirtis – plėtoti ir tobulinti neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatų vertinimo ir pripažinimo
sistemos diegimą. 2008-07-04 Rektoriaus įsakymu Nr. 697 patvirtinta neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo tvarka.
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir kompetencijų pripažinimas leidžia
įgyvendinti kelius svarbius rezultatus: formaliai pripažinti asmens įgytas kompetencijas, jas susieti su konkrečioje studijų programoje ﬁksuotais mokymosi pasiekimais, sudaryti individualaus mokymosi (studijų)
planus, sudarant galimybes besimokantiesiems daugiau laiko skirti dar nepasiektiems studijų rezultatams
ir kompetencijoms įgyti. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir kompetencijų
pripažinimas nuolatinio mokymosi visą gyvenimą kontekste leidžia siekti aukštojo mokslo prieinamumo,
individualizuotų studijų, lankstesnės studijų organizavimo tvarkos.
Per 2008 m. KC organizuotuose kvaliﬁkacijos tobulinimo seminaruose dalyvavo 73 dėstytojai ir
32 administratoriai. Buvo parengtos metodikos, skirtos vertinti neformaliai ir savaiminiu būdu įgytus
asmens mokymosi pasiekimus edukologijos, psichologijos, užsienio kalbų, ekonomikos ir vadybos krypčių studijų programose. Parengta studentų, norinčių įsivertinti neformaliuoju ir savaiminiu būdų įgytus
mokymosi pasiekimus konsultavimo metodika. Individuliai buvo konsultuoti 43 studentai, 25-iems (iš
kurių net 22 studijuojantys ekonomikos ir vadybos studijų krypties programose) neakivaizdinių studijų
studentams neformaliai ir savaiminiu mokymosi būdu įgytos kompetencijos buvo pripažintos kaip atitinkančios pasirinktų studijų programų rezultatus.
Informacija apie Universitete vykdomą neformaliai savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų
vertinimą ir kompetencijų pripažinimą skelbiama Kompetencijų centro tinklalapyje (http://www.vdu.
lt/kc/) ir yra prieinama visiems suinteresuotiems savo kompetencijų pripažinimu.
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2008 m. sukurta elektroninio portfolio sistema ( http://e-portfolio.lt/). Ši sistema suteikia galimybę parengti elektroninį mokymosi pasiekimų aplanką, nuotoliniu būdu pateikti jį konsultantui bei
vertintojui ir nuotoliniu būdu susipažinti su konsultanto ir vertintojo išvadomis. Tai yra ypač aktualu
neakivaizdinių studijų studentams, gyvenantiems ir dirbantiems nuo Kauno nutolusiuose regionuose.
Pildydami elektroninius mokymosi pasiekimų aplankus, sistemą testavo 440 studentų, 3 dėstytojai ir 1
administratorius-konsultantas.
Universiteto patirtis neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų
pripažinimo srityje plėtojama per tarptautinius ir ESF projektus.
2008 m. Universitetas dalyvavo 5 projektuose, kurių pagrindiniai rezultatai susiję su neformaliojo
ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo plėtra. Per projektinę veiklą
akademinis personalas ir administratoriai kėlė kvaliﬁkaciją neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo srityje, rengė ir tobulino vertinimo bei konsultavimo
metodikas.
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo problematikai analizuoti
2008 m. Universitete organizuotos 3 konferencijos, kuriose dalyvavo 323 klausytojų.
Toliau plėtojant KC veiklą planuojama, panaudojant turimą patirtį, kurti kompetencijų pripažinimo sistemą asmenims, kurie nėra Universiteto studentai, jiems išduodant kompetencijų pažymėjimus.
Tobulintinomis veiklos sritimis laikytinos: dėstytojų motyvavimas dalyvauti rengiant ir tobulinant vertinimo metodikas ir mokslinė taikomoji veikla, kurios metu būtų plėtojama neformaliojo ir savaiminio
mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo patirtis.
Tęstinių studijų organizavimas. ES šalių patirties kontekste ryškėja, kad tęstinės universitetinės
studijos turi būti patrauklios žmonėms, neturėjusiems galimybių siekti pašaukimą atliepiančio aukštojo
mokslo dėl ﬁnansinių sunkumų ar dalyvavimo darbo rinkoje ir negebėjimo derinti mokymosi su profesine veikla. Todėl universitetų organizuojamų tęstinių studijų klientais gali tapti įvairūs, dažnai labai
skirtingus mokymosi poreikius ir pradinį pasirengimą turintys žmonės. Įvertinant šiuos tęstinių studijų
aspektus, universitetinių tęstinių studijų didaktinė sistema tampa sudėtinga ir joje dirbantys studijų organizatoriai ir dėstytojai turi išsiugdyti speciﬁnes kompetencijas, užtikrinančias šia studijų forma teikiamų
studijų kokybę.
Vytauto Didžiojo universitete tęstinėmis studijomis įvardijamas universitetinių studijų paslaugų teikimo būdas, kai universitetinės paslaugas priartinamos prie besimokančiųjų, atliepiant jų poreikius mokymosi aplinkos, trukmės, tvarkaraščio aspektais. Šiuo būdu realizuojamos antrosios pakopos nuosekliųjų
ir nenuosekliųjų studijų programos, kurias gali teikti visi akademiniai Universiteto padaliniai: fakultetai,
katedros ir centrai.
VDU Tęstinių studijų centras įkurtas 2007 metais kaip savarankiškas struktūrinis padalinys. Jo veikla
nukreipta į naujų suaugusiųjų mokymosi paslaugų inicijavimą, projektavimą, organizavimą ir Universiteto
padalinių įtraukimą į šias veiklas. Tęstinių studijų centras inicijuoja, rengia ir gali vykdyti tarpdisciplinines
arba eksperimentines tęstinių studijų programas, joms kurti gali burti komandas, į kurias kviečiami skirtingiems fakultetams atstovaujantys specialistai arba išorės specialistai. Tęstiniu būdu nuosekliųjų studijų
programų dalykus studijuojančių studentų pasiekimai ﬁksuojami Akademinių reikalų tarnybos duomenų
bazėje, o ﬁnansai – Finansų tarnybos spec. lėšų skiltyje.
Tęstinėms studijoms organizuoti VDU taikoma diversiﬁkuota struktūra – tiek nuosekliųjų, tiek nenuosekliųjų studijų paslaugų planavimas ir realizavimas priskirtas fakultetams. Kitose Lietuvos universi-
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tetuose šių paslaugų teikimas centralizuotas savarankiškuose padaliniuose – Tęstinių studijų institutuose
(Klaipėdos universitete, Šiaulių universitete) arba Tęstinių studijų centruose (pvz., Mykolo Romerio universitete, Lietuvos kūno kultūros akademijoje, Lietuvos veterinarijos akademijoje).
Tęstinės studijos VDU vykdomos pagal antrosios pakopos nuosekliųjų studijų ir nenuosekliųjų studijų programas. Akademinių reikalų tarnyboje kaupiama informacija apie nuosekliųjų studijų programas
ir studentų pasiekimus. Nenuosekliosios studijos (kvaliﬁkacijos tobulinimo ir vakarinės) vykdomos fakultetuose ir centralizuotai jų apimtį galima nustatyti pagal jų ﬁnansinį indėlį (53 pav.).

53 pav. Mokestis už tęstines studijas 2007 m. (tūkst. Lt)

Lietuvos tęstinių universitetinių studijų kontekste (10 lentelė) ryškėja VDU speciﬁka. Universitetai,
turintys tęstinių studijų institutus (Klaipėdos ir Šiaulių universitetai), didžiausią studentų skaičių surenka į pirmosios pakopos studijų programas. Dažniausiai tai yra persikvaliﬁkavimo (antroji profesija)
tikslus turintys arba didelę pertrauką padarę dirbantys žmonės. Pagal bendrą studijuojančiųjų skaičių tik
Klaipėdos universitetas yra aiškus lyderis šioje srityje.
10 lentelė

Tęstinių studijų studentų skaičius Lietuvos universitetuose pagal studijų pakopas 2007 m.
(Lietuvos statistikos departamento duomenys)
Universitetas
Klaipėdos universiteto Tęstinių
studijų institutas
Šiaulių universitetas
Vilniaus pedagoginis universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas

Studentų skaičius
Studentų skaičius
I pakopos studijose specialiosiose profesinėse
studijose
1201
15

Studentų skaičius
magistrantūroje

Iš viso

8

1224

523

55

44

622

0

56

620

675

290

0

22

312
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Šių duomenų kontekste ryškėja aiški VDU tendencija – jame sudaromos sąlygos pratęsti universitetines studijas profesinio tobulėjimo ir mokslinės tiriamosios kompetencijos tobulinimo kryptimi.
Pirmosios pakopos studijos VDU suaugusiems be išimties priskiriamos neakivaizdinėms studijoms.
VDU studentų, besimokančių tęstiniu būdu, skaičius nėra didelis: 2008 m. jis sudarė 8 % visų studentų.
Kadangi strateginiame Universiteto plane numatyta padidinti nuosekliųjų tęstinių studijų apimtis,
neakivaizdinių studijų absolventai galėtų būti viena iš galimų klientų grupių. Jų nuostatas tęsti studijas
galima stiprinti per pačias studijas (tai galėtų planuoti fakultetai su Studijų kokybės centru per dėstytojų
kvaliﬁkacijos tobulinimą) ir tikslingai plėtojant tęstinių studijų reklamą (šiuo metu reklaminės akcijos
nukreiptos tik į abiturientus).
Nepaisant palyginti nedidelio studentų skaičiaus, ﬁnansinis tęstinių studijų indėlis yra nemažas –
2007 m. jis sudarė apie 27 % visų įmokų (54 pav.).

54 pav. Mokesčių už studijas pasiskirstymas pagal studijų formas 2007 m. (tūkst. Lt)

Sugretinus studentų skaičių su ﬁnansiniais jų įnašais (neakivaizdinių studentų, sudarančių 34 % visų
VDU studentų, įmokos sudaro 45 % visų mokesčių už studijas, o tęstinių studijų studentai, kurių yra tik
8 %, įneša 27 %) ryškėja, kad tęstinių studijų sritis gali gerokai prisidėti prie VDU biudžeto formavimo.
Tęstines nuosekliąsias studijas nuolat organizuoja trys fakultetai – Socialinių mokslų, Ekonomikos
ir vadybos ir Socialinės gerovės. Epizodiškai – Gamtos mokslų, Humanitarinių mokslų ir Teisės. Kol
kas šios studijos neorganizuojamos Politikos mokslų, Informatikos, Katalikų teologijos ir Menų fakultetuose.
Studentų skaičiaus kaita atspindi Vadybos ir ekonomikos fakulteto galimybių plėtrą, o Socialinių
mokslų fakultete stebimas šių studijų populiarumo mažėjimas (55 pav. ).
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55 pav. Tęstinių studentų skaičiaus kitimas pagal fakultetus 2005–2008 m.

2008 m. VDU fakultetuose pradėtos papildomos studijos kolegijas baigusiems studentams. Jos savo
forma yra labai geras mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtros pavyzdys ir užsienio šalyse priskiriamos tęstinėms (continuing) studijoms. Preliminariais duomenimis tokių studentų 2008 metais buvo 71.
Pirmieji (2008-ieji) metai parodė, kad tai perspektyvi sritis, galinti padidinti tęstiniu būdu studijuojančių
studentų skaičių ir praplėsti VDU paslaugų spektrą. Kiti universitetai šio tipo studijas priskiria pirmosios
pakopos tęstinėms studijoms. Sąlygiškai šias studijas priskyrus tęstinėms studijoms, galima būtų teigti,
kad nuosekliųjų tęstinių studijų paslaugomis 2008 m. pasinaudojo papildomai 11 % suaugusiųjų.
VDU Tęstinių studijų centras vykdydamas VDU strategijos įgyvendinimo priemonių plane numatytas
funkcijas:

▶ Kaupia ir analizuoja informaciją apie tęstinių studijų realizavimą Europos Sąjungoje, Lietuvoje
ir VDU (stažuotės Čekijos, Latvijos neformalaus ir formalaus suaugusiųjų švietimo institucijose, susipažinta su Teksaso Wesleyan universiteto ( JAV ) vykdoma veikla tęstinių studijų
srityje ir užmegzti kontaktai; bendradarbiaujama su Klaipėdos, Šiaulių universitetų Tęstinių
studijų institutais).

▶ Kaupia ir analizuoja suaugusiųjų mokymosi poreikių mokslinių tyrimų duomenis, jais remiantis
inicijuoja tęstinių studijų programų kūrimą (magistro programa „Socialinio darbo organizavimas“, specialios profesinės studijos „Pedagogika“).
▶ Dalyvauja strateginiame VDU plane numatytų, su tęstinių studijų plėtros galimybėmis susietų
darbo grupių veikloje: Nuotolinių studijų plėtros, Nuotolinių studijų organizavimo tvarkos,
Neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo tvarkos,
Kolegijų absolventų priėmimo į Universitetą tvarkos parengimo darbo grupėse.
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▶ Teikia konsultacijas VDU akademinių padalinių atstovams dėl antrosios pakopos studijų
programų pritaikymo suaugusiųjų studijoms (Socialinės gerovės fakulteto, Tvirtovių centro
ir kt.)
▶ Administruoja Tęstinių studijų internetinį puslapį, kuriame yra galimybė skleisti VDU organizuojamas ir įgyvendinamas tęstines nuosekliąsias ir nenuosekliąsias studijas.
▶ Pritraukia socialinių partnerių lėšas tęstinių studijų programoms realizuoti ir stipendijoms.
Universitetui skirtos lėšos 2008–2009 m.: 452 000 Lt (projektinės lėšos.) ir 22 000 tūkst.
(ŠMM lėšos)
▶ Pritraukia VDU absolventus, dirbančius užsienio universitetuose dirbti VDU tęstinėse studijose
(VDU socialinių mokslų pirmosios pakopos absolventė dr. E. Ruzgytė, Teksaso Wesleyan
universiteto dėstytoja, JAV, 2008 m. rudens semestre dėstė ŠSC kuruojamoje tęstinių studijų
programoje)
▶ Bendradarbiauja su:
-

LR Švietimo ir mokslo ministerija (2008 m. spalio 31 d. organizavo seminarą diskusiją
„Mokymosi visą gyvenimą strategija: andragoginės literatūros portfelio nauda suaugusiųjų
mokymo(si) procese“;

-

andragogus rengiančiais universitetais inicijuodamas suaugusiųjų švietėjo (andragogo) profesijos pripažinimą (2008 m. gruodžio 16 d. organizuotas probleminis seminaras „Andragogų
rengimas Lietuvoje atnaujintos mokymosi visą gyvenimą strategijos kontekste: universitetinių
studijų patirtis ir „Andragoginės literatūros portfelio“ projekto indėlis“;

-

Mokytojų švietimo centrais (pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Mažeikių švietimo centru.
Numatyta pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su Mokytoju švietimo centrais realizuojant
„Stojančiųjų informavimo ir motyvavimo studijoms VDU kompleksinis planą“;

-

Socialiniais partneriais rinkodaros srityje (pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Mažeikių
švietimo centru (2008-12-30 Nr. 1-59).

Mokymosi visą gyvenimą paslaugų plėtros perspektyvos. Tęstinių studijų paslaugos leistų jauniems dėstytojams plėtoti didaktinę ir darbo su suaugusiais kompetencijas, taip pat būtų kuriamas intelektinis kapitalas. Naujų ES struktūrinių projektų rengimas leistų pritraukti į tęstinių studijų programas
valstybės tarnautojus ir smulkaus bei vidutinio verslo darbdavius ir personalą – taip gali būti kuriamos
naujos paslaugų rūšys; centralizuota VDU tęstinių studijų paslaugų reklama regioniniu, nacionaliniu lygmeniu ir tarp užsienio lietuvių leistų pritraukti daugiau šių paslaugų gavėjų.
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3.7. KOKYBIŠKŲ GYVENIMO SĄLYGŲ
STUDENTAMS SUKŪRIMAS

Gyvenimas bendrabutyje yra studentiško gyvenimo dalis. Studentams atvykstantiems iš visų Lietuvos
miestų viena iš aktualiausių problemų yra gyvenamosios vietos studijuojamame mieste susiradimas.
Universitetas negali pilnai patenkinti visų norinčiųjų gyventi studentiškam bendrabutyje lūkesčių, bet
renovuodamas bendrabučius suteikia komfortiškas gyvenamąsias ir laisvalaikio sąlygas daliai studentų.
Bendrabučių tarybų iniciatyva, kasdieninis gyvenimas bendrabutyje paįvairinamas įdomiais renginiais.
Studentų socialinėms problemoms spręsti ir interesams atstovauti Universitete veikia Studentų reikalų tarnyba, kuri administruoja studentų gyvenimą bendrabučiuose ir koordinuoja Bendrabučių tarybų
veiklą, tarpininkauja studentams suteikiant lengvatines paskolas iš Valstybinio mokslo ir studijų fondo,
rengia Universiteto vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus; vykdo studentų su ﬁzine negale integracijos programas, dalyvauja miesto ir Lietuvos visuomeniniame gyvenime ir kt.
Studentų bendrabučių administravimas. Vietos bendrabutyje buvo skirstomos konkurso tvarka,
kadangi norinčiųjų gyventi skaičius viršija apgyvendinimo galimybes (11 lentelė).
11 lentelė

Studentų aprūpinimas gyvenamosiomis vietomis

Vietų sk. bendrabučiuose
Prašymų skaičius
Patenkintų prašymų dalis, %
Nuomos mokestis

2006

642
1 156
56
VDU-1 – 100 Lt
VDU-2 – 130 Lt

2007

698
1 122
62
VDU-1– 100 Lt
VDU-2 – 130 Lt

2008

700
1 240
56
VDU-1 – 100 Lt
VDU-2 – 130 Lt

2008 metais iš 1 240 studentų pateikusiųjų prašymus gyventi bendrabutyje, buvo apgyvendinti 700
studentai arba 56 % pageidavusiųjų (56 pav.). Pirmo kurso studentai pateikė 590 prašymų gyvenamai
vietai bendrabutyje gauti. Patenkinti 208 prašymai arba 35 % visų pageidavimų. Pirmo kurso studentai
sudaro 30 % visų gyvenančiųjų bendrabučiuose.
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56 pav. Studentų prašymų suteikti gyvenamąją vietą ir vietų skaičiaus santykio kaita 2006–2008 m.

2008 metais VDU bendrabutyje Nr. 1 (Taikos pr. 119) įrengtos 22 naujos gyvenamosios vietos 2
aukšte; 20 keturviečių kambarių rekonstruoti į triviečius kambarius; nupirkta papildoma įranga į skalbimo patalpas; poilsio zonoje pastatytas plačiaformatis televizorius. Bendrabutyje Nr. 2 (Vytauto pr. 71)
įrengtos 25 gyvenamosios vietos 9 aukšte, o 2008 m. lapkričio mėnesį dar papildomai įrengtos 8 gyvenamosios vietos magistrantams; nenaudotos patalpos kokybiškai pritaikytos, įrengiant svečių kambarius;
poilsio zonoje pastatyti minkšti baldai ir plačiaformatis televizorius.

57 pav. Studentų aprūpinimas bendrabučiais Lietuvos universitetuose (%)
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Nepaisant to, lyginant su kitais Lietuvos universitetais, VDU studentų aprūpinimo bendrabučiu
rodikliai yra vieni iš blogiausių (57 pav.). Universitetas gyvenamąją vietą bendrabutyje gali pasiūlyti
tik 21 % savo studentų. Viena gyvenamoji vieta tenka beveik 5 studentams (4,7) (58 pav.). Vytauto
Didžiojo universiteto rodikliai buvo ir yra bene blogiausi Lietuvoje. Blogesnė padėtis tik Vilniaus
dailės akademijoje.

58 pav. Studentų skaičius, tenkantis vienai vietai bendrabutyje Lietuvos universitetuose

Šiuo klausimu Universiteto Tarybos, Senato pirmininko, rektoriaus ir Studentų atstovybės prezidentų vardu buvo ne kartą kreiptasi į Ministrą Pirmininką, Švietimo ir mokslo ministrą, Seimo švietimo,
mokslo ir kultūros komiteto vadovybę. Deja, į mūsų prašymus buvo atsakoma, kad studentų bendrabučiams yra skirtos lėšos per renovavimo programą, kurios skiriamų lėšų visiems Lietuvos universitetams
vos užtektų vieno bendrabučio kapitaliniam remontui.
Valstybinio mokslo ir studijų fondo teikiamų paskolų administravimas.
Studentų reikalų tarnyba rengė konkursus paskoloms gauti pagal Valstybinio mokslo ir studijų fondo reikalavimus. 2008 m. paskolų poreikis gyvenimo išlaidoms išaugo 20 %, studijų įmokoms – 43 %.
248 studentams suteiktos paskolos gyvenimo išlaidoms ir 42 studentams suteiktos paskolos studijų įmokoms (59 pav.).
Siekiant užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumą visiems piliečiams, toliau buvo vykdoma studentų, turinčių negalią, integracija į visuomenę per Universitetą. Leidinyje „Subalansuota studžiui ir ne tik.
2008“ buvo pateikta visa informacija apie Vytauto Didžiojo universiteto akademinių, gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų pritaikymą asmenims su specialiaisiais poreikiais, studijų lankstumą ir galimybes studijuoti užsienio universitetuose.
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59 pav. Valstybinio mokslo ir studijų fondo teikiamų paskolų poreikio analizė

Paramos neįgaliems studentams administravimas. 2008 m. pirmojoje studijų pakopoje studijavo
63 neįgalūs studentai, antrojoje – 18 neįgalių studentų, trečiojoje – 1 neįgalus studentas. Universitetas
tampa patrauklus studentams su ﬁzine negalia ir vis daugiau neįgalių jaunuolių ryžtasi siekti aukštojo
mokslo (60 pav.).

60 pav. Neįgalių studentų skaičius Universitete
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2008 m. antrą pusmetį buvo perkeltas „Reabilitacijos kambarys“ iš VDU I rūmų penkto aukšto į
prieinamesnes ir patogesnes patalpas – VDU III rūmų pirmą aukštą. Šiame kambaryje yra masažinė
kėdė, patogios darbo vietos (stalai su specialia pakėlimo įranga), treniruoklis.
Toliau buvo tęsiamas 2006 m. pradėtas ﬁnansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems administravimas. 2008 m. Neįgaliųjų reikalų departamentas specialiesiems poreikiams tenkinti 66 Universiteto
studentams skyrė 85952 Lt ﬁnansinę paramą. Tikslinė išmoka (20800 Lt) studijų išlaidoms kompensuoti
buvo suteikta 39 studentams.
Studentams, aktyviai dalyvaujantiems Universiteto meninėje, sporto ir visuomeninėje veikloje, buvo
skirtos įvairios skatinamosios išmokos ar suteiktos lengvatos (12 lentelė).
12 lentelė

Skatinamosios priemonės

Sporto centras
Menų centras
Visuomeninė veikla
Konkursų, konferencijų dalyviai

Gyvenamųjų vietų
rezervacija bendrab.
(stud. sk.)
14
23
13

Skatinamosios
išmokos
(stud. sk.)
54
86
81
25

Kelionių apmokėjimas
(stud. sk.)

Mokesčio už
studijas lengvata
(stud. sk.)
9

16

Socialinė parama studentams. Vadovaujantis VDU studentų skatinimo ir nuolaidų teikimo tvarka,
svarstyti studentų prašymai dėl vienkartinių socialinių pašalpų, socialinių stipendijų, mokesčio už mokslą
lengvatų, bendrabučio nuomos mokesčio lengvatų, skatinamųjų išmokų (13 lentelė).
13 lentelė

Finansinės paramos, skirtos studentams, rodikliai

Mokesčio už studijas lengvata

100 %
75 %
50 %
25 %
Bendrabučio nuomos mokesčio lengvata
100 %
75 %
50 %
25 %
Vienkartinės socialinės išmokos
Socialinės stipendijos

Skatinamosios išmokos
Finansinė parama spec. poreikiams iš NRD
Dalinis studijų mokesčio apmokėjimas neįgaliems studentams iš NRD

2007 m. (stud. sk.) 2008 m. (stud. sk.)
19
3
15
5

18
6
15
5

56
46
40
33
158
431

45
30
11
50
158
417

304
46
32

246
66
25

3.7. KOK YBIŠKŲ GY VENIMO SĄLYGŲ STUDEN TAMS SUKŪRIMA S

/ 95

Studentams, kurių sunki materialinė padėtis, 2008 m. buvo skirtos vardinės stipendijos arba vienkartinės išmokos. Finansinė parama studentams buvo suteikta iš Floridos St. Peterburgo ( JAV) lietuvių
bendruomenės, Amerikos lietuvių šalpos organizacijos BALF’as, Kanados lietuvių bendruomenės ir kt.
2008 m. Studentų reikalų tarnyba veiksmingai naudojo esamus informacinius išteklius ir siūlė naujų
kūrimą. Išplėsta bendra Universiteto duomenų bazė. Sukurti ir pradėti administruoti du nauji skyriai:
a) neakivaizdinių studijų studentų gyvenamosios vietos rezervacija sesijos metu – neakivaizdinių
studijų studentams suteikta galimybė rezervuoti gyvenamąją vietą naudojantis Universiteto intranetu.
Studentų reikalų tarnybai suteiktos teisės administruoti šį duomenų bazės skyrių.
b) studentų trumpalaikė nuoma bendrabučiuose – bendrabučio gyventojas savo svečiui gali išnuomoti gyvenamąją vietą bendrabutyje, taip pat ir studentas, negyvenantis bendrabutyje, gali išsinuomoti
gyvenamąją vietą bendrabutyje naudodamasis Universiteto intranetu. Studentų reikalų tarnybai suteiktos
teisės administruoti šį duomenų bazės skyrių.
Vadovaujant Studentų reikalų tarnybai parengti nauji Stipendijų skirstymo nuostatai ir nustatyta
nauja stipendijų skyrimo tvarka studentams, kuri įsigaliojo nuo 2009 m. sausio 1 d.
Studentų reikalų tarnybos personalas dalyvavo Universiteto Viešųjų ryšių skyriaus organizuotose
mokymuose, įvairiuose konferencijose ir seminaruose, skirtuose darbuotojų kvaliﬁkacijai kelti, profesiniams įgūdžiams gilinti.
Studentų gyvenimo kokybės gerinimas kuriant sportavimo ir ﬁzinio lavinimo sąlygas.
Sparčiai kintanti gyvenamoji aplinka, mokymosi krūvis, kompiuterizacija didina grėsmę studentų
sveikatai, ne visada sukuria tinkamas sąlygas studijoms, sportui ir laisvalaikiui. VDU Sporto centro misija – skatinti studentus rinktis kūno kultūros ir sporto vertybes, sudaryti sąlygas ﬁziškai lavintis, stiprinti
ir išsaugoti sveikatą bei darbingumą. Kūno kultūra ir sportas turi savo vietą Universiteto struktūroje ir
prisideda prie socialinių pokyčių bendruomenėje, gerina studentų gyvenimo kokybę. Strateginiai Sporto
centro tikslai – siekti, kad kuo daugiau studentų įsitrauktų į kūno kultūros ir sporto procesą. Sporto
centras bendradarbiauja su Lietuvos studentų Sporto asociacija, Lietuvos studentų krepšinio ir futbolo
lygomis, sporto federacijomis, kitomis aukštosiomis mokyklomis, taip pat studentų sporto tarptautinėmis
organizacijomis.
Sporto centro Kūno kultūros skyrius 2008 m. studentų ﬁziniam ugdymui pasiūlė šias sporto šakas
(praktiniai dalykai): krepšinis, aerobika, joga, ﬁzinis rengimas, badmintonas, plaukimas, čiuožimas ir gydomoji kūno kultūra. Pavasario semestre buvo dėstomas teorinis dalykas – sveikatos ugdymas (D grupės).
2008 m. buvo dėstomi 7 praktiniai dalykai, 1 teorinis kursas „Sveikatos ugdymas“. Užsiregistravusių
studentų skaičius – 752 studentai (61 pav.)
Kūno kultūros skyriaus dėstytojai pagal vykdomą mokslinio darbo temą „Studentų ﬁzinio pajėgumo nustatymas ir vertinimas“ atliko 90 – ies studentų testavimą, pagrįstą EUROFIT’u; tai leido nustatyti ir įvertinti praktinius sporto dalykus pasirinkusių studentų ﬁzinį pajėgumą. Surinkti duomenys
bus panaudoti analizuojant ir apibendrinant studentų ﬁzinio pajėgumo kitimą studijų laikotarpiu. Kūno
kultūros skyriaus dėstytojų praktinių sporto dalykų pratybų programos kasmet peržiūrimos ir esant reikalui atnaujinamos. Pratybų metu pateikiamos sporto šakos teorinės žinios.
Sporto skyrius organizuoja komandų komplektavimą pagal sporto šakas, jų rengimąsi ir dalyvavimą
įvairaus lygio varžybose, taip pat sporto renginius ir šventes. Sporto skyrius ieško talentingų sportininkų
Universitete, rūpinasi jų skatinimu ir rengia sportinę pamainą.
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61 pav. Dėstomi dalykai ir studentų skaičius

62 pav. Sporto šakos ir studentų skaičius sporto skyriuje

Universiteto studentai 2008 m. dalyvavo Lietuvos studentų krepšinio ir futbolo lygų čempionatuose, taip pat Lietuvos studentų sporto asociacijos renginiuose ir aukštųjų mokyklų įvairių sporto šakų
varžybose. Šiais metais Universiteto sportininkai dalyvavo krepšinio, futbolo, lengvosios atletikos, orien-
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tacinio, šachmatų, kulkinio šaudymo, fechtavimo, teniso, stalo teniso varžybose (62 pav.) Universiteto
sportininkai dalyvavo tarptautinėse SELL (Suomija, Estija, Latvija, Lietuva) žaidynėse, krepšinio (vaikinų ir merginų), dziudo, futbolo varžybose. Trečią kartą Universiteto krepšininkai dalyvavo Europos universitetų krepšinio čempionate, taip pat Tarptautiniame krepšinio turnyre Izraelyje. Universitete vyko šie
renginiai: krepšinio ir futbolo turnyrai Rektoriaus taurei laimėti, festivalis „Sportas visiems“, Kalėdinis
salės futbolo turnyras, organizuotas krepšinio turnyras per Absolvento dieną. Universiteto sportininkai
dalyvavo respublikiniame festivalyje „Sporto visiems“.
Pasiekimai 2008 metais:
▶ Universiteto krepšininkai laimėjo Europos universitetų krepšinio čempionate (Serbijoje)
aukso medalius.
▶ Vaikinų krepšinio komanda laimėjo I vietą Tarptautiniame krepšinio turnyre Izraelyje.
▶ SELL žaidynėse vaikinų krepšinio komanda iškovojo aukso medalius.
▶ SELL žaidynėse merginų krepšinio komanda laimėjo bronzos medalius.
▶ Dziudo sportininkai laimėjo medalius SELL žaidynėse, taip pat Lietuvos aukštųjų mokyklų
čempionate.
▶ Fechtavimo ir kulkinio šaudymo varžybose aukštųjų mokyklų čempionate buvo laimėti bronzos medaliai.
▶ Pasaulio ROCK kartingų čempionate Universiteto studentas Martynas Griška buvo 14-as.
Praėjusiais metais jis buvo laimėjęs prizinę vietą.
▶ 2008 m. Europos jaunimo krepšinio vicečempionais tapo Universiteto krepšininkai Adas
Juškevičius ir Marius Valukonis.
Rengiant Sporto centro 2007–2011 metų strategiją, buvo analizuojama padėtis, centro veiklos stipriosios ir silpnosios pusės. Sporto centras siekia užtikrinti šiuolaikišką ir lankstų studentų ﬁzinio ugdymo
organizavimą, remiasi aukšta dėstytojų kompetencija ir patirtimi, siūlo sportinio aktyvumo formų įvairovę; per laiką čia susiklostė populiarių sporto šakų tradicijos, buvo pasiekta aukštų sportinių rezultatų.
Tačiau reikia pripažinti, jog daug studentų nepakankamai išnaudoja galimybes stiprinti savo ﬁzinį pajėgumą, atskleisti save sporto varžybose ir renginiuose. Tokią situaciją lemia nepakankamas kūno kultūros ir sporto reikšmės vertinimas, o tai siejasi su bendromis studentų gyvenimo būdo nuostatomis ir
vertybėms, taip pat su kūno kultūros ir sporto dalykų vieta universitetinių studijų programoje (studentai
negauna kreditų už kūno kultūros dalykų studijas). Sporto centro infrastruktūros būklė taip pat yra vienas veiksnių, mažinančių studentų motyvaciją skirti daugiau dėmesio kūno kultūrai ir sportui: trūksta
modernios sporto įrangos, pagalbinės patalpos neatitinka šiuolaikinių reikalavimų, nepatogi (nutolusi)
Sporto centro pastato dislokacija.
Sporto centro personalas numato ieškoti išorinio ﬁnansavimo galimybių, dalyvauti ES tarptautiniuose ir struktūrinių fondų projektuose, integruoti centro veiklą į studijų procesą, bendradarbiauti su
miesto, šalies ir užsienio partneriais bei suinteresuotomis grupėmis.
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4.1. MOKSLINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO
SISTEMOS PLĖTRA

Strateginiame 2007–2011 metų VDU plane mokslinės veiklos organizavimo sistemai buvo iškelti
tokie uždaviniai:

▶ Suformuoti Universiteto mokslo tyrimų grupes, arba klasterius, į kuriuos būtų įtraukti visi
VDU mokslo darbuotojai, dėstytojai, doktorantai ir dalis studentų (iki 2009 m. pusė numatomų klasterių).

▶ Įdiegti mokslinės produkcijos planavimo, vertinimo, skatinimo ir savikontrolės (iki 2008 m.)
bei mokslinės veiklos ﬁnansavimo sistemą (iki 2009 m.), stimuliuojančią nuolatinį mokslinės
produkcijos augimą Universitete.
▶ Siekti, kad kiekviena mokslo tyrimų grupė (klasteris) dalyvautų ne mažiau kaip viename
mokslo projekte (nuo 2008 m.).
▶ Pasiekti, kad ne mažiau kaip 20 % (iki 2008 m.), vėliau – 40 % (iki 2011 m.) mokslinių
tyrimų Universitete būtų tarpdisciplininiai, tarpkryptiniai, tarpinstituciniai.
▶ Įkurti ir organizuoti mokslines grupes Lietuvos mokslo prioritetinėse kryptyse (nuo 2008
m.).
▶ Nuolat siekti įsitvirtinti laisvose technikos mokslų nišose: VDU turėtų tapti ir būti lengvai
atpažįstamas kaip moderni studijų ir mokslo institucija naujų informacinių ir telekomunikacinių technologijų vystymo srityje, kuri visokeriopai plėtotų žinių visuomenės, žinių vadybos,
profesinio know-how ir inovacijų diegimo projektus.
▶ Siekti, kad inovatyvūs projektai būtų adekvačiai pateikiami ir viešinami.
2008 metais ši veikla buvo vykdoma sistemingai ir galima teigti, kad pagrindiniai numatyti uždaviniai buvo pasiekti.
VDU mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros prioritetinės temos pasirinktos atsižvelgus į du
pagrindinius kriterijus. Pirmiausia, buvo iškeltas reikalavimas, kad moksliniai tyrimai būtų vykdomi visose srityse, kuriose VDU turi magistrantūros ir doktorantūros studijas. Moksliniai tyrimai pageidautini
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ir pirmosios pakopos studijų kryptyse, tačiau ne visada jie apima visą mokslo kryptį, todėl mokslo tiriamieji darbai gali būti atliekami ir atskirose mokslo temose. Antras mokslo grupių (klasterių) formavimo
kriterijus buvo mokslinės temos ir darbai, kurie Universitete jau vykdomi katedrose, moksliniuose VDU
centruose, mokslininkų grupėse pagal mokslinių tyrimų projektus ir turi tam tikrą mokslinį įdirbį bei
aukštus rezultatus. Pagal Švietimo ir mokslo bei Aukštojo mokslo įstatymus, taip pat įvairius norminius
aktus, Universitete turi būti vykdomos biudžetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės bei socialinės
plėtros temos. Jose turėtų dalyvauti visas Universiteto mokslo ir pedagoginis personalas.
2008 metais buvo baigtos formuoti pagrindinės prioritetinės Universiteto mokslinių tyrimų kryptys. Buvo suformuotos 26 mokslinės grupės (klasteriai). Kaip ir tikėtasi, daugiausia jų yra humanitarinių
mokslų srityje – 14, socialinių mokslų srityje yra 7 mokslo tyrimų grupės (klasteriai), ﬁzinių ir biomedicinos mokslų srityse – 5. Mokslo grupių (klasterių) pavadinimai ir vadovai pateikiami 14 lentelėje.
14 lentelė

VDU prioritetinės mokslo kryptys
Reg. nr.

H-08-01

H-08-02

H-08-03

H-08-04

H-08-05

H-08-06

H-08-07

Mokslo kryptis

Mokslininkų grupės vadovas

doc. Vaida Kamuntavičienė
Tarybos pirmininkas – prof. kun. Kęstutis
Žemaitis
dr. Rasa Varsackytė
Istorija
Menotyra
Tarybos pirmininkas –
Vadyba ir administra- prof. Zigmundas Kiaupa
vimas
prof. Egidijus Aleksandravičius
Istorija
Tarybos pirmininkas –
Filologija
dr. Daiva Kristina Kuzmickaitė
Menotyra
Etnologija
Sociologija
Politikos mokslai
Vadyba ir administravimas
prof. Bronislovas Genzelis
Istorija
Tarybos pirmininkas –
Menotyra
doc. Edgaras Klivis
Filologija
Politologija
Sociologija
doc. Valdas Rakutis
Filosoﬁja
Istorija
Tarybos pirmininkas –
Menotyra
doc. dr. Pranas Janauskas
Politikos mokslai
prof. Bronius Vaškelis
Menotyra
Filosoﬁja
Tarybos pirmininkas –
Filologija
doc. Jurgita Staniškytė
Teologija
Istorija

Menotyra

doc. Aušrinė Slavinskienė

Tarybos pirmininkas –

prof. Nijolė Tolvaišienė

Temos pavadinimas

Bažnyčios santykiai su valstybe ir
visuomene Lietuvoje
Lietuvos miestų tarpdalykinių tyrimų grupė (klasteris)
Migracijos ir diasporos tyrimai

Komunizmo irimas ir pokomunistinės transformacijos

Karo teorijos, Lietuvos kariuomenės
istorijos ir karo paveldo tyrimų programa
Tarpkultūrinių meninių mainų
tyrimai Rytų ir Vidurio Europoje: globalūs kontekstai ir vietinės
praktikos
Lietuvos meno istorijos ir kultūros
paveldo tyrimai
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Reg. nr.

Mokslo kryptis

H-08-08

Filologija

H-08-09

Filologija

H-08-10

Etnologija

H-08-11

Filologija

H-08-12

Filologija
Informatika

H-08-13

Filologija

H-08-14

Teologija
Filologija
Filologija

S-08-01

Sociologija

Mokslininkų grupės vadovas

doc. dr. Irena Ragaišienė
Tarybos pirmininkas –
doc. dr. Irena Ragaišienė

Tarpkultūrinės komunikacijos ir
vertimo problematikos taikomieji
tyrimai

doc. Arūnas Vaicekauskas

Tauta ir tradicija šiuolaikiniame pasaulyje: etnologinės studijos

doc. Asija Kovtun
Tarybos pirmininkas –
prof. Eleonora Lassan

Česlovas Milošas ir Lietuva: teoriniai ir taikomieji studijų aspektai

doc. Nemira Mačianskienė
Tarybos pirmininkas –
Jovita Daukšytė

prof. Rūta Marcinkevičienė
Tarybos pirmininkas –
doc. Asta Kazlauskienė

doc. Bronislava Grigaitė
Tarybos pirmininkas –
prof. Roy M. Kern

Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo
galimybės organizacijose, ugdymo ir
sveikatos institucijos

doc. Jolanta Reingardė
Tarybos pirmininkas –
doc. Vylius Leonavičius

S-08-03

Edukologija

prof. Rimantas Laužackas
Tarybos pirmininkas –
Ričardas Ališauskas

S-08-04

Politikos mokslai
Filosoﬁja

prof. Leonidas Donskis
Tarybos pirmininkas –

S-08-06
S-08-07

F-08-01

Sociologija
Etnologija
Fizika
Teisė

Fizika
Ekologija ir aplinkotyra
Medžiagų inžinerija

Teksto ir balso skaitmeniniai tyrimai, išteklių ir technologijų kūrimas
bei taikymas
Literatūros tekstų ir kultūros procesų
sąsajos

Psichologija

Politikos mokslai
Filologija

Daugiakalbystes kompetencijos
tobulinimo tyrimai

prof. Leonas Gudaitis
Tarybos pirmininkas –
doc. Indrė Žakevičienė
prof. Andrius Narbekovas
Tarybos pirmininkas –
prof. Andrius Narbekovas

S-08-02

S-08-05

Temos pavadinimas

doc. Ineta Dabašinskienė
Tarybos pirmininkas –
Dr. Jūratė Ruzaitė
prof. Rimas Vaišnys
Tarybos pirmininkas –
doc. Egidija Kiškina
doc. Edita Gruodytė
Tarybos pirmininkas –
doc. Julija Kiršienė

prof. Romualdas Juknys
Tarybos pirmininkas – prof. Liudvikas
Pranevičius

Žmogiškųjų santykių tyrimai bioetikoje
Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje

Mokymosi visą gyvenimą tyrimai

Europos viešoji erdvė: politika,
komunikacija, diskursas

Daugiakultūriškumo ir kalbos kaitos
tyrimai globalizacijos kontekste
Tarpdisciplininiai mažųjų visuomenės grupių tyrimai
Globalizacijos įtakos teisei tyrimai

Darni energetika ir aplinka
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Reg. nr.

Mokslo kryptis

Mokslininkų grupės vadovas

F-08-03

Biochemija
Biologija

Chemija
Biochemija
Farmacija

prof. Habil. dr. Vida Mildažienė
Tarybos pirmininkė – dr. Zita Naučienė

F-08-04

Informatika

F-08-05

Matematika

prof. Vytautas Kaminskas
Tarybos pirmininkas – prof. Antanas
Žilinskas

B-08-01

Ekologija ir aplinkotyra
Biologija

F-08-02

B-08-02

Bioﬁzika
Medicina
Biologija

doc. Audrius Maruška
Tarybos pirmininkė – dr. Ona Ragažinskienė
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Temos pavadinimas

Sistemų biomedicinos grupė (klasteris)
Instrumentinės analizės metodų
vystymas ir jų taikymas molekulinei
biologinių objektų, sintetinių produktų ir aplinkos analizei
Sistemų analizė, modeliavimas,
valdymas ir optimizavimas

prof. Juozas Augutis Tarybos pirmininkas Patikimumo, saugumo ir rizikos
– doc. Ričardas Krikštolaitis
analizės metodai

prof. Algimantas Paulauskas
Tarybos pirmininkas – prof. Algimantas
Paulauskas
vyriaus. M.d., dr. Gintautas Saulis
Tarybos pirmininkas – doc. Saulius
Šatkauskas

Inovacijų technologijų taikymas
tiriant klimato kaitos ir aplinkos
taršos keliamą riziką sveikatai
Bioﬁzika bionanotehnologijai ir
medicinai (BIOMEDTECH)

Mokslo tyrimo grupės (klasteriai) apėmė visus VDU mokslo darbuotojus ir apie pusę pedagoginių
darbuotojų. Visos grupės buvo įvertintos ir suranguotos humanitarinių, socialinių ir ﬁzinių bei biomedicinos mokslų srityse atskirai. Mokslo tyrimų grupėms (klasteriams) vertinti buvo naudojami šie kriterijai:
▶ mokslo darbuotojų etatų skaičius grupėje (klasteryje);

▶ mokslinės produkcijos rezultatai (pagal VDU mokslo produkcijos vertinimo metodiką);
▶ mokslinių konferencijų, seminarų, parodų ir t. t. organizavimas;
▶ projektinė grupės (klasterio) veikla;
▶ doktorantų, ruošiančių disertacijas grupėje (klasteryje), skaičius;
▶ magistrantų, ruošiančių baigiamąjį darbą grupėje (klasteryje), skaičius;
▶ kursų, skaitomų magistrantams ir doktorantams iš grupės (klasterio) tematikos, skaičius;
▶ kitų pasiekimų įvertinimai (premijos, konkursų nugalėtojai ir t. t.);
▶ realus ﬁnansavimo poreikis grupės (klasterio) veiklai.
Pagal šių grupių (klasterių) vertinimo rezultatus pradėtas mokslo darbuotojų skaičiaus jose reguliavimas ir VDU biudžeto lėšų, susijusių su tiesioginiu MTEP rėmimu Universitete, skirstymas.
Reikia pažymėti, kad operatyviam mokslo tyrimo grupių (klasterių) vertinimui labai trukdo tai,
kad mokslinės produkcijos vertinimas remiasi SKVC rezultatai, kurie vėluoja jau daugiau nei metus. Be
to, reikia siekti didesnio pedagoginių darbuotojų aktyvumo dalyvaujant prioritetinėse mokslinių tyrimų
kryptyse.
VDU mokslininkai aktyviai dalyvavo konkurse, kurį organizavo Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama atrinkti aukščiausio lygio mokslo centrus. Net 6 VDU mokslininkų grupės buvo pripažintos kaip
turinčios labai aukštą kompetenciją savo srityje ir galinčios savarankiškai vykdyti mokslinius tyrimus.

4.1. MOKSLINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO SISTEMOS PLĖTR A

/ 103

Aukščiausio lygio mokslo centrai:
▶ Kompiuterinės lingvistikos centras (KLC). Pagrindiniai mokslininkai: R. Marcinkevičienė,
A. Avižienis, J. Haller, F. Cermak, R. Steinbenger.
▶ Komunizmo irimo ir pokomunistinių transformacijų tyrimų centras (KIPTTC). Pagrindiniai
mokslininkai: L. Dovydaitytė, E. Aleksandravičius, B. Genzelis, L. Donskis, A. E. Senn.
▶ Mokymosi visą gyvenimą tyrimų centras (MGC). Pagrindiniai mokslininkai: M. Teresevičienė,
R. Laužackas, K. Pukelis, V. Zuzevičiūtė, G. Gedvilienė.
▶ Lyčių studijų ir tyrimų tinklas (GENDER). Pagrindiniai mokslininkai: J. Reingardė,
I. Matonytė, O. Rakauskienė, N. Petkevičiūtė, D. Marcinkevičienė.
▶ Moderniosios Lietuvos pilietiškumo ir socialinio tapatumo tyrimo centras. Pagrindiniai
mokslininkai: V. Leonavičius, A. Tereškinas, L. Rinkevičius, G. Merkys, V. Munck.
Aukšto lygio mokslinė grupė:
▶ Energijos ir aplinkos tyrimų grupė, Vytauto Didžiojo universitetas. Pagrindiniai mokslininkai:
L. Pranevičius, R. Juknys, R. Gražulevičienė, J. Augutis, A. Maruška.
Laikantis uždavinių, numatytų strateginiame VDU plane, Universitete toliau buvo tobulinama ir
taikoma dėstytojų ir mokslo darbuotojų vertinimo bei skatinimo sistema. Remiantis VDU Senate patvirtinta metodika bei Universiteto pedagoginių ir mokslo darbuotojų atestacijos vykdymo tvarka, 2008
metais atlikta VDU mokslo ir pedagoginių darbuotojų, kuriems šiais metais baigėsi kadencija, atestacija
ir priedų prie atlyginimo perskaičiavimas.
Pagal metodiką VDU dėstytojų ir mokslo darbuotojų atlyginimų koeﬁcientai yra skirstomi į tris
dalis kiekvienoje užimamoje pareigybės pozicijoje. 15 lentelėje pateikiamas pedagoginių ir mokslo darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimų koeﬁcientus.
Pagal šią vertinimo metodiką trečdalis dėstytojų ir mokslo darbuotojų gauna metinius priedus prie
atlyginimo už aukštus mokslinės produkcijos ir mokslinės veiklos rezultatus.
Kaip matome iš susumuotų rezultatų, ši sistema veikia skatinančiai. Ateityje į pedagoginio personalo vertinimo sistemą būtina įtraukti dėstymo kokybės kriterijus, kurie Universitete yra sukurti.
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15 lentelė

Pedagoginių ir mokslo darbuotojų atlyginimų koeficientų pasiskirstymas
Fiziniai ir biomedicinos mokslai

Profesoriai
Docentai
Lektoriai
Asistentai
Vyriausieji mokslo darbuotojai
Vyresnieji mokslo darbuotojai
Mokslo darbuotojai
Jaunesnieji mokslo darbuotojai

Humanitariniai ir socialiniai mokslai

Profesoriai
Docentai
Lektoriai
Asistentai
Vyriausieji mokslo darbuotojai
Vyresnieji mokslo darbuotojai
Mokslo darbuotojai
Jaunesnieji mokslo darbuotojai

Iš viso dirba
17
25
17
2
5
6
15
2
Iš viso dirba
44
103
102
18
9
14
23
18

Atlyginimo koeﬁciento riba %
Vidurinė
Viršutinė
Žemutinė
17,6
23,5
58,8
24,0
52,0
24,0
17,6
52,9
29,4
0,0
0,0
100,0
0,0
40,0
60,0
16,7
50,0
33,3
60,0
33,3
6,7
50,0
50,0
0,0
Atlyginimo koeﬁciento riba %
Žemutinė
Vidurinė
Viršutinė
18,2
31,8
50,0
21,4
44,7
34,0
18,6
48,0
33,3
61,1
27,8
11,1
22,2
33,3
44,4
14,3
21,4
64,3
47,8
30,4
21,7
44,4
27,8
27,8

Nemaža dalis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų Universitete atlikti pagal įvairius projektus ir programas. Darbai buvo vykdomi pagal BP7, Leonardo da Vinči, kitų tarptautinių ir
Lietuvos fondų, įmonių ir organizacijų projektus, grantus bei užsakymus. Vienas iš rodiklių, nusakantis,
kaip šie projektai susiję su moksliniais tyrimais, yra autorinės sutartys už mokslinius tiriamuosius darbus.
Mokslinių darbų ir tyrimų, kurie buvo atlikti pagal autorines 2007 ir 2008 m. sutartis, ﬁnansavimo duomenys pateikiami 16 lentelėje.
Daugiausia MTEP darbų – už 837,5 tūkst. Lt – pagal autorines sutartis 2008 m. buvo ﬁnansuojama
iš struktūrinių fondų lėšų ir nors, palyginti su 2007 m. duomenimis, jų skaičius gerokai sumažėjo, šios
lėšos yra didžiausias mokslinių tyrimų ﬁnansavimo šaltinis. Kita vertus, ﬁnansavimas mokslinimams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai gana didelis, bet aukštos kategorijos šių tyrimų produkcijos kiekis nėra
labai žymus.
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16 lentelė

Moksliniai darbai ir tyrimai, atlikti pagal autorines sutartis 2007–2008 metais
Lėšų šaltinis

Struktūriniai fondai
Humanitariniai ir socialiniai mokslai

2007 m.
2008 m.
Autorinių su- Lėšos autoriniam Autorinių sutarčių Lėšos autoriniam
skaičius
atlyginimui
tarčių skaičius
atlyginimui
(Lt)
(Lt)
171

4 136 281

29

587 156

Iš viso
FP 6 programa

238

4 596 429

66

837 539

Fiziniai ir biomedicinos mokslai
Iš viso
Leonardo da Vinči projektai
Humanitariniai ir socialiniai mokslai

2

9
11

49 802

Fiziniai ir biomedicinos mokslai

Humanitariniai ir socialiniai mokslai

67

460 148

37

250 383

193 305
243 107

4

6
10

292 613

15

199 470

25

461 054

Iš viso

15

199 470

25

461 054

Humanitariniai ir socialiniai mokslai

12

135 159

6

150 033

Iš viso
Mokslo ir studijų fondas
Humanitariniai ir socialiniai mokslai

12

135 159

7

159 033

10

143 340

16

224 848

20

360 499

29

361 756

Fiziniai ir biomedicinos mokslai

Kiti tarptautiniai projektai

Fiziniai ir biomedicinos mokslai

Fiziniai ir biomedicinos mokslai

Iš viso
Remiami ministerijų ir kitų LT institucijų

–

–

10

–

–

217 396

–

1

11

203 573
496 186
–

9 000

136 908

Humanitariniai ir socialiniai mokslai

14

660 616

9

253 684

Iš viso
Tikslinių fondų lėšos

21

759 628

17

345 472

Humanitariniai ir socialiniai mokslai

Fiziniai ir biomedicinos mokslai

6

5

6 800

Iš viso

1

115 400

7

119 650

6

Fiziniai ir biomedicinos mokslai

7

99 012

4 250

8

1

91 788

11 950
18 750
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Mokslinė produkcija (monograﬁjos, straipsniai, pranešimai konferencijose, suorganizuotos konferencijos ir seminarai, moksliniai projektai ir užsakomieji moksliniai tyrimai) yra svarbus Universiteto
mokslinės veiklos rodiklis. Pagal šį rodiklį vyksta Lietuvos universitetų tam tikras reitingavimas, tai turi
įtakos skiriant valstybės ﬁnansavimą universitetams, parodo ir Universiteto mokslinį potencialą. Visa
Universiteto mokslo vertinimo ir skatinimo sistema yra nukreipta į šių rodiklių gerinimą.
Strateginiame VDU plane numatyta:
▶ Pasiekti, kad aukščiausio lygio Universiteto mokslinė produkcija (straipsniai ISI ir kitose
referatyvinėse bazėse) sudarytų ne mažiau kaip 80 % nuo bendros mokslinės produkcijos
(nuo 2009 m.).

▶ Organizuoti ir surengti 4–5 tarptautines (pasaulines) mokslines praktines konferencijas (iki
2011 m.).
▶ Nuolat didinti Universiteto žinomumą skirtinguose tikslinių Universiteto auditorijų grupėse:
abiturientų, tyrėjų, absolventų, darbdavių ir kt.
▶ Parengti ir pradėti taikyti VDU emeritų nuostatus.
2008 metais tarptautinės leidyklos išleido 4, o Lietuvos leidyklos – 17 Universiteto mokslininkų monograﬁjų. Dėstytojai ir mokslo darbuotojai paskelbė 674 mokslinius straipsnius, iš jų 54 tarptautiniuose
leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (MII) sąrašą, 292 – kituose tarptautiniuose
leidiniuose.
Išleistos 2 ﬁzinių ir biomedicinos mokslų sričių monograﬁjos, paskelbti 27 straipsniai tarptautiniuose leidiniuose, įrašytuose į MII sąrašą (Gamtos mokslų fakultetas – 15, Informatikos fakultetas – 12,
Kauno botanikos sodas – 1), 50 straipsnių – tarptautiniuose recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose,
87 straipsniai – kituose recenzuojamuose moksliniuose periodiniuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose.
Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse dėstytojai ir mokslo darbuotojai išleido 16 monograﬁjų ir
paskelbė 27 (Humanitarinių mokslų fakultetas – 9, Katalikų teologijos fakultetas – 5, Socialinių mokslų
fakultetas – 5, Ekonomikos ir vadybos – 3, Politikos mokslų ir diplomatijos bei Menų fakultetai – po 2,
Užsienio kalbų centras – 1) straipsnius tarptautiniuose leidiniuose, įrašytuose į MII sąrašą, 243 mokslinius straipsnius tarptautiniuose ir 240 kituose periodiniuose ir tęstiniuose bei vienkartiniuose mokslo
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leidiniuose, išspausdino 43 mokslinius pranešimus tarptautinėse ir daugiau kaip 120 – Lietuvos ir kitose
konferencijose.
VDU mokslininkai pagal jų sukuriamą mokslinę produkciją, palyginti ją su kitais universitetais,
užima pirmaujančias pozicijas beveik visose srityse. 17–19 lentelėse pateikiamas mokslinės produkcijos
skaičius vienetais (pagal SKVC vertinimo sistemą), tenkantis vienam tyrėjui, vidutiniškai per 2004–2007
metus atskirose mokslų srityse.
17 lentelė

Mokslinės produkcijos skaičius vienetais (pagal SKVC vertinimo sistemą), tenkantis vienam
tyrėjui vidutiniškai per 2004–2007 metus humanitarinių mokslų srityje
Eil.
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Universitetas
VDU
VGTU
VPU
VU
ŠU
KU
KTU
LŽŪU
LKKA
LVA

Mokslo et. sk.
vidurkis
95,3
35,2
115,2
228,1
67,3
106,8
23,1
3,3
7,3
0,9

Tyrėjų et. sk.
Vidurkis
159,2
55,7
158,0
410,5
163,7
210,9
82,3
19,0
16,4
1,5

Mokslinės produkcijos sk. (vnt.) vidurkis
393,8
102,0
252,0
623,8
170,3
142,8
45,8
4,5
2,0
0,0

Mokslinės produkcijos sk.,
tenkantis vienam tyrėjo et.
2,5
1,8
1,6
1,5
1,0
0,7
0,6
0,2
0,1
0,0

18 lentelė

Mokslinės produkcijos skaičius vienetais (pagal SKVC vertinimo sistemą), tenkantis vienam
tyrėjui vidutiniškai per 2004–2007 metus socialinių mokslų srityje
Eil.
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Universitetas
VGTU
VDU
KTU
VU
VPU
ŠU
LŽŪU
LKKA
KU
LVA

Mokslo et. sk.
vidurkis
71,8
75,9
137,1
233,4
113,7
119,8
56,9
62,1
112,7
0,4

Tyrėjų et. sk.
vidurkis
99,7
102,8
244,8
320,7
193,6
242,1
100,1
96,8
192,1
0,8

Mokslinės produkcijos Mokslinės produkcijos sk.,
sk. (vnt.) vidurkis
tenkantis vienam tyrėjo et.
325,3
246,5
446,3
538,0
292,5
362,5
129,0
120,3
172,3
0,5

3,3
2,4
1,8
1,7
1,5
1,5
1,3
1,2
0,9
0,6
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Kaip matome iš 17 lentelės, VDU humanitarinių mokslų srityje pagal mokslinę produkciją vienam
tyrėjui, užima pirmąją vietą tarp Lietuvos universitetų. Pagal absoliutų mokslinės produkcijos kiekį VDU
atsilieka tik nuo Vilniaus universiteto, kuris turi 2,5 karto daugiau šios mokslo srities tyrėjų.
Socialinių mokslų srityje VDU yra antroje vietoje po VGTU, tačiau pagal absoliutų mokslinės produkcijos kiekį VDU yra tik šeštoje vietoje. Tai rodo, kad VDU turi didinti savo tyrėjų pajėgumą socialinių
mokslų srityje, nes mokslinė kompetencija yra aukšta, tačiau šeštoji vieta pagal bendrą produkcijos kiekį
yra per žemai.
19 lentelė

Mokslinės produkcijos skaičius vienetais (pagal SKVC vertinimo sistemą), tenkantis vienam
tyrėjui vidutiniškai per 2004–2007 metus fizinių mokslų srityje
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Universitetas
VDU
VU
KTU
VGTU
KU
VPU
LŽŪU
ŠU
LKKA
LVA

Mokslo et. sk.
vidurkis
29,4
301,9
117,4
79,4
23,2
59,7
7,2
25,2
0,0
0,9

Tyrėjų et. sk.
vidurkis
39,8
364,4
158,4
90,6
39,6
76,9
10,1
47,0
0,0
1,7

Mokslinės produkcijos Mokslinės produkcijos sk.,
sk. (vnt.) vidurkis
tenkantis vienam tyrėjo et.
67,8
1,7
542,8
1,5
235,3
1,5
89,8
1,0
31,5
0,8
54,3
0,7
7,0
0,7
29,3
0,6
0,3
0,0
0,0
0,0

Fizinių mokslų srityje VDU yra pirmoje vietoje pagal produkciją vienam tyrėjui, tačiau VDU svoris
pagal bendrą produkcijos kiekį nėra didelis. Beveik dešimt kartų atsiliekame nuo VU tiek tyrėjų skaičiumi, tiek produkcijos apimtimi, o palyginti su KTU, šie rodikliai yra mažesni keturis kartus.
VDU mokslinė produkcija, skaičiuojama taškais vienam sąlyginiam vienetui, užima aukštas pozicijas
jau nuo 2002 metų, kai buvo pradėtas bendras produkcijos vertinimas tarpininkaujant Studijų kokybės vertinimo centrui. Nors vertinimo metodikos keletą kartų keitėsi, tačiau nesunku pastebėti bendras
mokslinės produkcijos kitimo tendencijas VDU, palyginti su kitais universitetais. 20 lentelėje pateikiama
mokslinės produkcijos kaitos dinamika per 2002–2006 metus pagal atskiras mokslo sritis ir vidurkių palyginimą su kitais universitetais.
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20 lentelė

Mokslo produkcija, skaičiuojama taškais, vienam sąlyginiam humanitarinių mokslų srities
mokslininkui
Eil.
Nr.

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

Universitetas

2002

2003

2004

2005

2006

VDU
VU
VDA
LMDA
VGTU
VPU
KTU
ŠU
KU
MRU
LŽŪU
LKKA
KMU

81,2
69,4
145,7
120,8
35,8
35,7
28,3
38,3
24,5
0,0
0,0
0,0
0,0

80,2
56,9
110,1
35,7
66,2
25,5
19,9
27,9
31,5
0,0
0,0
0,0
0,0

73,3
70,8
18,4
39,0
44,2
54,4
54,8
31,1
22,6
18,5
8,4
0,0
6,5

69,6
67,6
18,5
18,1
49,4
62,9
37,3
39,5
20,4
39,2
30,9
18,9
1,0

67,6
65,7
12,6
61,0
58,4
52,6
51,5
29,0
24,5
18,9
3,0
1,6
4,4

2002–2006
vidurkis
74,4
66,1
61,0
54,9
50,8
46,2
38,3
33,1
24,7
15,3
8,5
4,1
2,4

21 lentelė

Mokslo produkcija, skaičiuojama taškais, vienam sąlyginiam socialinių mokslų srities
mokslininkui
Eil.
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Universitetas

2002

2003

2004

2005

2006

MRU
VGTU
VDU
LKKA
KTU
VU
VPU
ŠU
LŽŪU
KU
KMU

65,1
42,3
34,7
112,7
40,6
27,4
22,5
26,2
17,0
32,7
0,0

60,3
61,1
47,5
19,4
42,7
33,0
23,7
31,0
33,4
26,0
5,3

79,6
70,0
76,5
14,3
41,5
41,1
34,5
41,7
27,7
33,3
1,6

58,5
62,5
53,9
29,4
35,7
50,5
48,1
30,6
30,3
18,1
0,1

68,1
61,2
55,5
30,2
43,4
40,4
51,4
29,0
55,3
29,5
3,7

2002-2006
vidurkis
66,3
59,4
53,6
41,2
40,8
38,5
36,0
31,7
32,8
27,9
2,1
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22 lentelė

Mokslo produkcija, skaičiuojama taškais, vienam sąlyginiam fizinių mokslų srities mokslininkui
Eil.
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Universitetas

2002

2003

2004

2005

2006

VDU
KTU
VU
ŠU
VPU
VGTU
KU
LŽŪU
KMU
MRU

47,2
24,5
30,1
17,7
6,5
18,5
32,4
1,1
0,0

35,4
19,6
38,0
37,6
33,1
42,1
29,7
0,0
0,0
0,0

65,5
50,0
41,7
51,5
36,7
31,1
15,5
12,8
0,0
2,9

89,5
76,4
58,4
29,8
38,6
23,0
16,0
0,0
2,3
0,0

47,6
80,2
48,5
21,8
31,8
24,2
16,2
3,1
10,4
0,0

2002-2006
vidurkis
57,0
50,1
43,3
31,7
29,3
27,8
22,0
3,4
2,5
0,1

Kaip ir pažymėta strateginiame VDU plane, svarbus mokslinės produkcijos rodiklis yra monograﬁjų,
išleistų pripažintose leidyklose, santykis su kitų monograﬁjų skaičiumi, taip pat straipsnių, išspausdintų
žurnaluose, referuojamuose mokslinės informacijos (ISI) duomenų bazėje, santykis su kitais straipsniais.
2007 ir 2008 metų mokslinių straipsnių skaičiaus, kurį sudaro Universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų indėlis, pagal atskiras mokslo sritis už 2007 ir 2008 metus pateiktas 63-65 paveiksluose.

63 pav. Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų mokslinių straipsnių
skaičius (institucijos autorių indėlis 2007–2008 m.)
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64 pav. Humanitarinių ir socialinių mokslų srities dėstytojų ir mokslo darbuotojų mokslinių
straipsnių skaičius (institucijos autorių indėlis 2007–2008 m.)

65 pav. Biomedicinos ir fizinių mokslų srities dėstytojų ir mokslo darbuotojų mokslinių
straipsnių skaičius (institucijos autorių indėlis 2007–2008 m.)
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Palyginti 2008 metus su 2007-aisiais, mokslinės produkcijos yra daugiau visose mokslo srityse ir
visose straipsnių kategorijose. Nors mokslinių straipsnių, įtrauktų į ISI duomenų bazes humanitarinių ir
socialinių mokslų srityse, padidėjo atitinkamai du ir keturis kartus, tačiau jų dalis bendrame straipsnių
skaičiuje vis dar labai maža, tik 18 % ir 11 % atitinkamai. Nėra gera padėtis ir ﬁzinių mokslų srityje.
Jeigu 2007 m. ISI straipsnių buvo daugiau nei straipsnių žurnaluose, įtrauktų į LMT duomenų bazes, tai
2008 m. šis rodiklis sumažėjo iki 55 % .
Taigi VDU mokslinės veiklos rodikliai yra gana geri, tačiau reikia pastebėti akivaizdų trūkumą – didesnę dalį sudaro vadinamoji B lygio produkcija, t. y. straipsniai ir monograﬁjos, nepatenkantys į ISI
duomenų bazes ar prestižinių leidyklų leidinius.
2008 m. Universitete suorganizuota 10 tarptautinių mokslinių renginių, kuriuose dalyvavo užsienio
šalių mokslininkai (23 lentelė).
23 lentelė

2008 m. Universiteto organizuotos mokslinės konferencijos
Tarptautinio mokslinio renginio
(konferencijos, seminaro ar kt.) pavadinimas
Studentų konferencija „Politinių sistemų raida Rytų ir Vidurio
Europoje: procesai ir diskursai“
7-oji Europos kompiuterinių sistemų patikimumo konferencija

prof. Aigirdas Avižienis

„Romain Gary – Rytų ir Vakarų Europos žmogus“

VDU ir Vakarų Bretanės universitetas

Organizatorius (padalinys / vadovas)
Politikos mokslų ir diplomatijos institutas

VDU Č. Milošo slavistikos centras ir Varšuvos
kardinolo S. Vyšinskio universiteto Ekologijos ir
bioetikos institutas.
„Švč. M. Marijos kulto Europoje teologiniai-istoriniai aspektai“
Katalikų teologijos fakultetas
Jaunųjų mokslininkų konferencija „Gyvasis gamtos ženklas“ (angl. Gamtos mokslų fakultetas
„The Vital Nature Sign“)
„Universitetas. Asmenybė. Kultūra“
Česlovo Milošo slavistikos centras
Studentų konferencija „Lituanistika atvirame pasaulyje“
Lietuvių literatūros katedra

„Subalansuoto vystymosi idėja edukacijoje, ﬁlosoﬁjoje ir teologijoje“

Baltijos šalių Kanados studijų konferencija „Kanada ir jaunimas“

prof. Milda Danytė

Seminaras ir apvaliojo stalo diskusija „Europe, the New and the
Old: Liberty, Solidarity and Social Criticism“

prof. Leonidas Donskis

Pagal strateginį VDU planą siekiama, kad visi Universiteto moksliniai periodiniai leidiniai būtų
įtraukti į referuojamas tarptautines baze. Šiuo metu Universitete leidžiami periodiniai mokslo žurnalai
(24 lentelė), kurie yra įtraukti į Lietuvos mokslo tarybos patvirtintas tarptautines duomenų bazes. Į šį
sąrašą 2008 m. pateko vienas Universiteto žurnalas – „Aukštojo mokslo kokybė“.
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24 lentelė

Periodiniai mokslo leidiniai, įtraukti į LMT patvirtintas tarptautines duomenų bazes
Leidinio pavadinimas
„Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai“
„Soter“
„Archivum Lithuanicum“
(kartu su Lietuvių kalbos institutu, Klaipėdos,
Šiaulių, Vilniaus universitetais)
„Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba“
(kartu su Kauno technologijos, Lietuvos žemės
ūkio, Vilniaus, Klaipėdos universitetais, Lietuvos energetikos institutu ir Inžinerinės ekologijos asociacija)
„Meno istorija ir kritika“

Vyriausiasis / mokslinis
redaktorius
prof. P. Zakarevičius

Lietuvos mokslo tarybos patvirtintos
tarptautinės duomenų bazės
Business Source Complete

mons. doc. V. Vaičiūnas
dr. G. Subačius

The Philosophers Index
MLA International Bibliography

prof. J. Staniškis

CAB Abstracts,
INSPEC

prof. V. Levandauskas

MLA International Bibliography

„OIKOS: Lietuvių migracijos ir diasporos
studijos“
(žurnalo leidybą remia Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LRV)
„Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai“

prof. E. Aleksandravičius

SocINDEX with Full Text

prof. P. Žukauskas

„Aukštojo mokslo kokybė“

prof. K. Pukelis

Sutartis įtraukti į Business source
complete
Sutartis įtraukti į MLA International
Bibliography nuo 2004; Index Copernicus

2008 m. pagausėjo ir Universiteto mokslo periodinių leidinių (25 lentelė), įtrauktų į Lietuvos mokslo tarybos mokslinių periodinių leidinių sąrašą.
25 lentelė

Periodiniai mokslo leidiniai, įtraukti į LMT mokslinių periodinių leidinių sąrašą
Leidinio pavadinimas
„Darbai ir dienos“
„Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos“

Vyriausiasis / mokslinis
redaktorius

prof. E. Aleksandravičius CEEOL,
Sutartis įtraukti EBSCO publishing
prof. R. Laužackas

„Internationl Journal of Psychology: A Biopsychological Approach/ Tarptautinis psichologijos
žurnalas: biopsichosocialinis požiūris“
(kartu su Nebraskos universitetu)

doc. A. Endriulaitienė,
prof. Max McFarland

„Baltic Journal of Law & Politics”

dr. T. Berkmanas

„Socialinis darbas. Patirtis ir metodai“

Duomenų bazės

prof. J. Ruškus

CEEOL, Current Abstracts,
Education Research Complete,
Education Research Index,
TOC Premier

MetaPress
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Universitete leidžiami ir kiti periodiniai mokslo leidiniai bei mokslo darbų rinkiniai:

▶ „Kauno istorijos metraštis“ (vyriausiasis mokslinis redaktorius prof. Z. Kiaupa).
▶ „Teatrologiniai eskizai“ (vyriausiasis mokslinis redaktorius prof. B. Vaškelis).
▶ „Politikos mokslų almanachas“ (vyriausiasis mokslinis redaktorius doc. R. Jasiulevičienė).
▶ „Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni / Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos
sodo raštai“ (sudarytoja dr. V. Snieškienė).
▶ „Humanities in New Europe / Humanitariniai mokslai naujoje Europoje“ (atsakingasis
redaktorius prof. R. Apanavičius).
▶ „Regioninės studijos“ (atsakingasis asmuo doc. I. Dabašinskienė).
▶ „Žiniasklaidos transformacijos“ (atsakingasis asmuo dr. K. Juraitė).
VDU leidykla dalyvauja Lietuvos akademinių leidyklų asociacijos veikloje, elektroninės visateksčių
dokumentų duomenų bazės (eLABa) kūrimo darbe. Jos misija yra tenkinti augančius Universiteto leidybos darbų poreikius ir vykdyti pagrindines leidyklos funkcijas – leidinių redagavimą, maketavimą, spaudą
ir platinimą. Leidykla siekia sukomplektuoti, motyvuoti ir išlaikyti aukštos kvaliﬁkacijos specialistus,
gebančius vykdyti sudėtingas leidybos užduotis. 2008 metais VDU leidykloje dirbo 11 darbuotojų.
Į Universiteto 2008 m. leidybos planus buvo įtraukti 136 leidiniai. Iš viso leidykla išleido 204 leidinius: 20 serialinių leidinių; 6 neperiodinius straipsnių rinkinius; 9 monograﬁjas; 4 vadovėlius; 3 mokomąsias knygas; 23 metodines priemones; 8 konferencijų tezių ir informacinius leidinius; ypatingos skubos
tvarka parengė ir išspausdino 44 daktaro disertacijas ir tiek pat jų santraukų; 15 habilitacijų apžvalgų;
nuolat spausdino įvairią dalomąją medžiagą pagal fakultetų ir kitų padalinių užsakymus.
2000–2008 m. leidybos darbų kaita ir pasiskirstymas pagal leidinių paskirtį pateikta 66 paveiksle.

66 pav. Leidybos darbų kaita 2000–2008 m.
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2008 m. išleistų leidinių įvairovės analizė pateikta 67 paveiksle.

67 pav. 2008 m. išleisti leidiniai pagal paskirtį
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Viena svarbiausių Universiteto veiklos krypčių yra aukštos kvaliﬁkacijos mokslininkų rengimas.
2008 m. VDU doktorantūroje studijavo: pavasario semestre – 196 dieninių ir 23 neakivaizdinių, rudens
semestre – 213 dieninių ir 28 neakivaizdinių studijų doktorantai. Doktorantų pasiskirstymas pagal mokslo sritis parodytas 68 pav.

68 pav. 2008 m. doktorantūra pagal mokslo sritis

2008 metais Universitete apgintos 42 daktaro disertacijos (26 lentelė). Jų pasiskirstymas pagal mokslo sritis parodytas 69 pav.
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26 lentelė

2008 m. apgintos daktaro disertacijos
Mokslo sritis ir kryptis
Biomedicinos mokslai
Ekologija ir aplinkotyra
Fiziniai mokslai
Biochemija
Chemija
Fizika
Humanitariniai mokslai
Filosoﬁja
Filologija
Istorija
Etnologija
Teologija
Menotyra
Socialiniai mokslai
Edukologija
Psichologija
Sociologija
Politikos mokslai
Ekonomika
Vadyba ir administravimas
Iš viso

Skaičius 2008 m.
Dien.
Neak.
2
0
2
0
5
1
1
3
12
1
1
1
4
1
1
0
5
18
4
5
3
4
1
1
2
6
37

5

69 pav. Doktorantų disertacijos pagal mokslo sritis

2008 m. baigėsi doktorantūros terminas 2004 m. priimtiems Universiteto doktorantams: iš 47 asmenų laiku (po 4-erių metų) daktaro disertacijas apgynė 22 arba 47 % 2004 m. priimtų doktorantų (27
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lentelė). Pagal šią laidą labai gerai galima vertinti ﬁzikos, ekonomikos, menotyros, ekologijos ir aplinkotyros, edukologijos, gerai – istorijos, vadybos ir administravimo krypčių doktorantūras.
Nuo 1993 m. iki 2008 m. Universitete iš viso apginta 355 daktaro disertacijos. Jų pasiskirstymas pagal atskiras mokslo sritis pateiktas 70 paveiksle.
27 lentelė

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

Tryliktoji doktorantūros laida
Priimta
Apgynė disertaciją
3
3
17
3
3
2
4
3
2
7
2
1
2
2
20
8
2
6
1
0
3
47

2
2
7
1
0
0
3
3
0
2
2
0
0
0
11
5
2
4
0
0
0
22

70 pav. Daktaro disertacijos pagal mokslo sritis 1993–2008 m.

Apgynusių %
66
66
41
33
0
0
75
100
0
0
100
0
0
55
62
100
66
0
0
0
47
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71 pav. Daktaro disertacijos 1993–2008 m.

Apgintų disertacijų skaičiaus kitimas parodytas 71 paveiksle. 2008 metais buvo apginta didžiausias
skaičius disertacijų per visus VDU darbo metus.
VDU doktorantūrą galima vertinti teigiamai tiek pagal stojimo (praktiškai užpildomos visos skirtos
vietos), tiek pagal baigimo duomenis, nors sėkmingai ir laiku apgynusių disertacijas doktorantų skaičius
nesiekia 50 %; visgi šis rodiklis yra geresnis nei daugelio Lietuvos universitetų. Kita vertus, reikia pažymėti, kad šis rodiklis nedidėja jau keletą metų, nėra konkurso į ﬁzinių mokslų ir kai kurių kitų krypčių
doktorantūras, doktorantų parinkimas dažnai nesiejamas su prioritetinėmis VDU MTEP kryptimis.
Kaip doktorantūros trūkumą galima paminėti ir tai, jog labai retai vyksta doktorantų vasaros mokyklos su žymiausių specialistų paskaitomis.
Strateginiame VDU 2007–2011 metų plane buvo numatyta gauti doktorantūros teisę psichologijos,
bioﬁzikos, matematikos kryptyse (iki 2009 m.), pradėti doktorantų mainų programą tarp VDU ir kitų
Lietuvos bei Europos universitetų (nuo 2008 m.), siekti, kad 20 % doktorantų dalyvautų mainų programoje (iki 2010 m.), organizuoti podoktorantūrines studijas.
2007 m. VDU gavo doktorantūros teisę psichologijos ir ekonomikos kryptyse, pateiktas prašymas
dėl biologijos krypties doktorantūros teisės ir rengiamas prašymas dėl matematikos. Pradėtos vykdyti podoktorantūrinės studijos – 2008 metais VDU studijavo du mokslininkai. Doktorantai aktyviai dalyvauja
mainų programose. Daugiau kaip 15 % VDU doktorantų stažavosi kituose Lietuvos ir užsienio universitetuose bei mokslo įstaigose.
2008 metais buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Talino universitetu ir Latvijos universitetu dėl tarptautinio doktorantūros konsorciumo steigimo. Planuojama vykdyti jungtines studijas humanitarinių ir socialinių mokslų srityse.
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Tarp priemonių, numatytų VDU 2007–2011 metų strateginiame plane, yra ir įsipareigojimas sukurti Universiteto fondą, kuris remtų jaunuosius VDU mokslininkus (iki 2009 m.). VDU mokslo fondas
yra įsteigtas. Jis skirtas Universiteto moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai skatinti, teikti papildomą paramą Universiteto mokslininkams ir jų grupėms, dirbančioms prioritetinėse mokslo kryptyse,
skatinti tarptautinius mokslo mainus ir mokslo rezultatų sklaidą, dalyvavimą tarptautiniuose mokslo projektuose, mokslininkų kompetencijos kėlimą, jaunų mokslininkų mokslinę veiklą.
Fondo lėšos – tai Universiteto biudžeto lėšos, kurias formuojant biudžetą tvirtina Senatas. Kitos
fondo lėšos gali būti iš rėmėjų, dalis – tiesiogiai iš biudžetinių lėšų, ateinančių už mokslo produkciją ir
projektus.
Fondo valdybos nariai:
▶

prof. Juozas Augutis.

Skirti VDU Senato:
▶
▶
▶
▶
▶

prof. Regina Gražulevičienė
doc. Kristina Levišauskaitė
prof. Rimantas Laužackas

prof. Liudvikas Pranevičius
Jonas Okunis.

Skirti VDU Rektorato:
▶
▶
▶
▶
▶

doc. Jonas Vaičenonis

doc. Kęstutis Šidlauskas
doc. Julija Kiršienė

doc. Jurgita Staniškytė
Donatas Juodpusis.

2008 metais kilo ir VDU dėstytojų kvaliﬁkacija. Per šiuos metus VDU buvo suteikti du profesoriaus pedagoginiai vardai:
▶

▶

dr. kun. Andriui Narbekovui

dr. kun. Romualdui Dulskiui

Devyni docento pedagoginiai vardai:
▶

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

(humanitarinių mokslų sritis);

(humanitarinių mokslų sritis);

dr. Vyčiui Čiubrinskui

(socialinių mokslų sritis);

dr. Daliai Kuizinienei

(humanitarinių mokslų sritis);

dr. Ingridai Šatkauskienei

(biomedicinos mokslų sritis);

dr. Violetai Ivanauskienei

(socialinių mokslų sritis);

dr. Vaidai Kamuntavičienei

(humanitarinių mokslų sritis);

dr. Vaivai Zuzevičiūtei

(socialinių mokslų sritis);

dr. Rusčiui Kamuntavičiui

dr. Daliai Senvaitytei

dr. Ingridai Žindžiuvienei

(humanitarinių mokslų sritis);

(humanitarinių mokslų sritis);
(humanitarinių mokslų sritis).
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Septyni Universitete dirbantys mokslininkai sėkmingai atliko habilitacijos procedūrą:

▶ dr. Valdonė Darškuvienė tema „Korporatyvinio valdymo transformacijos ir jų ekonominis
kontekstas“ (socialinių mokslų sritis, ekonomika 04 S);
▶ dr. Vaiva Zuzevičiūtė tema „Mokymosi visą gyvenimą (MVG) kultūros dimensijos: prielaidos
ir iššūkiai“ (socialinių mokslų sritis, edukologija 07 S);
▶ dr. Genutė Gedvilienė tema „Socialinių gebėjimų dimensijos visaapimančiame mokymesi“
(socialinių mokslų sritis, edukologija 07 S);
▶ dr. prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas tema „Homiletikos ir katalikiškos kultūros santykis
pastoracinės teologijos perspektyvoje“ (humanitarinių mokslų sritis, teologija 02 H);
▶ dr. Laima Sajienė tema „Profesinio rengimo turinio projektavimo dimensijos“ (socialinių
mokslų sritis, edukologija 07 S);
▶ dr. Vladislav Fomin tema „Informacijos ir komunikacijų technologijų projektavimo bei taikymo
studijos informacijos sistemų valdymo srityje“ (socialinių mokslų sritis, vadyba ir administravimas 03 S);
▶ dr. Gražina Kazlauskienė tema „Tautosaka ir lietuvių vaikų poezija: speciﬁka bei raidos
tendencijos“ (humanitarinių mokslų sritis, etnologija 07 H).
Strateginiame VDU plane priemonės, kurios buvo numatytos 2008 m., iš esmės įvykdytos. Sukurta
VDU prioritetinių mokslo krypčių (klasterių) sistema; pradėtas mokslo darbuotojų etatų ir ﬁnansavimo
reguliavimas pagal mokslo tyrimo grupių (klasterių) rezultatus; sukurta veikianti dėstytojų ir mokslo
darbuotojų vertinimo bei skatinimo sistema; sukurtas VDU Mokslo fondas; VDU mokslininkai pagal
mokslo produkciją vienam tyrėjui pirmauja tarp Lietuvos universitetų tose mokslo srityse, kuriose VDU
turi tyrėjus; VDU mokslo leidiniai yra įtraukti į LMT patvirtintus pripažintų leidinių sąrašus; VDU įgijo
dar daugiau doktorantūros rengimo teisių; 2008 m. VDU išleido rekordinį doktorantų skaičių; nemažai
VDU dėstytojų, mokslininkų, doktorantų ir studentų pasiekė pripažinimo ir buvo apdovanoti įvairiomis
premijomis ir prizais.
Vykstant VDU mokslo plėtrai susiduriama ir su tam tikromis problemomis, kurios bus toliau sprendžiamos 2009 metais. Reikėtų pažymėti šias problemas:
1. Operatyviam mokslinių grupių (klasterių) vertinimui labai trukdo tai, kad mokslinės produkcijos SKVC vertinimo rezultatai vėluoja daugiau nei metus. Reikia siekti didesnio pedagoginių darbuotojų
aktyvumo dalyvaujant prioritetinėse mokslinių tyrimų kryptyse, nes šiuo metu į prioritetinius VDU tyrimus įtraukta tik maždaug pusė pedagoginių darbuotojų.
2. Nors VDU mokslinės veiklos rodikliai yra gana geri, tačiau reikia pastebėti akivaizdų trūkumą – didesnę dalį sudaro vadinamoji B lygio produkcija, t. y. straipsniai ir monograﬁjos, nepatenkantys į
ISI duomenų bazes ar prestižinių leidyklų leidinius.
3. Sėkmingai ir laiku disertacijas apgynusių doktorantų skaičius VDU nesiekia 50 %. Nors šis rodiklis yra geresnis nei daugelio Lietuvos universitetų, tačiau pažymėtina, kad jis nedidėja jau keletą metų.
Nėra konkurso į ﬁzinių mokslų ir kai kurių kitų krypčių doktorantūras, doktorantų parinkimas dažnai
nesiejamas su prioritetinėmis VDU MTEP kryptimis. Kaip dar vieną doktorantūros trūkumą galima paminėti ir tai, jog labai retai vyksta doktorantų vasaros mokyklos su žymiausių specialistų paskaitomis

/ 122

4.4. PROJEKTINĖS VEIKLOS PLĖTOJIMAS

Kad veiksmingesnis būtų projektų koordinavimas ir stebėsena, o projektinė veikla glaudžiai sietųsi su
Universiteto plėtra ir 2007–2011 m. strateginių nuostatų realizavimu, 2007 m. buvo įsteigta Projektinės
veiklos tarnyba, kuri aktyviai veikti pradėjo 2008 m. Tarnyba teikia konsultacijas Universiteto padalinių
projektų rengėjams ir vykdytojams, pradedant idėjų generavimu, paraiškų rengimu, projektų vykdymu,
ataskaitų rengimu ir baigiant bet kuriuo projektų valdymo etapu. Tarnybos tinklapyje (www.pvt.vdu.lt)
skelbiama informacija apie įvairių programų kvietimus teikti paraiškas, Universiteto įgyvendinamus projektus ir kitus aktualius klausimus. Tarnybos specialistai užmezgė ryšius su pagrindinėmis ES ir nacionalinių programų agentūromis: Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra, Švietimo
mainų paramos fondu, Europos socialiniu fondu, Centrine projektų valdymo agentūra, INTERREG
programos sekretoriatu Rygoje ir kitomis institucijomis, teikiančiomis informaciją ir konsultacijas įvairiais administruojamų programų klausimais.
VDU projektinė veikla yra intensyvi, nuo 2004 m. Universitetas kasmet vykdo apie 140–150 projektų (72 pav.). 2008 m. iš įvairių programų projektų Universitetas gavo 16,3 mln. Lt paramos lėšų. Tarp
VDU projektų vyrauja tarptautiniai, jie kartu su Bendrosios programos ir kitų ES programų projektais sudaro didžiąją Universiteto įgyvendinamų projektų dalį. Vertinant projektus pagal paramos sumas
2008 m., pastebima tendencija, kad tarptautinių ir nacionalinių (tarp jų ir ES struktūrinių fondų) gauta
parama labai nesiskiria: 2008 m. pasirašytų tarptautinių projektų sutarčių vertė siekia 3,5 mln. Lt, o LR
institucijų remiamų programų projektų vertė – 3,3 mln. Lt.
2008 m. Universitetas pasirašė 75 naujas mokslo programų ir projektų vykdymo sutartis, kurių vertė siekia 6,9 mln. litų. Tarptautinių mokslo programų srityje (joms priskiriamos 7 Bendroji programa – BP7, eLearning, COST, EUREKA ir kt.) 2008 m. Informatikos fakultetas pasirašė dvi naujas BP7
projektų sutartis, kurių vertė 299 tūkst. Lt. Tarptautinės studijų ir švietimo mainų programos (Erasmus,
Leonardo da Vinči, Grundtvig ir kt.) išlieka vienos populiariausių tarp humanitarinio ir socialinio proﬁlio Universiteto padalinių. 2008 m. naujas projektų vykdymo sutartis pasirašė Ekonomikos ir vadybos
fakultetas, Distancinių studijų centras, Tarptautinių ryšių tarnyba, Profesinio rengimo studijų centras ir
kiti padaliniai (73 pav.). Itin daug tarptautinių studijų ir švietimo mainų projektų apima Erasmus programa (pasirašyta sutarčių už 960 tūkst. Lt), ją koordinuoja Tarptautinių ryšių tarnyba.
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72 pav. Mokslo programų ir projektų vykdymo dinamika 2000–2008 m.

73 pav. 2008 m. pasirašytų tarptautinių studijų ir švietimo mainų programų projektų vykdymo
sutarčių lėšų pasiskirstymas pagal padalinius (tūkst. Lt)

LR institucijų remiamų programų projektams vykdyti skiriamas ﬁnansavimas iš struktūrinių fondų
(administruoja Lietuvos agentūros: CPVA, ESFA), Valstybinio studijų ir mokslo fondo ir kitų institucijų. 2008 m. ES struktūrinių fondų projektai buvo baigiami ir daugelis projektų vykdytojų susidūrė su
savalaikio lėšų panaudojimo problema, tačiau keletas Universiteto padalinių (Kompiuterinės lingvistikos
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centras, Gamtos mokslų fakultetas) sugebėjo ne tik sunaudoti pagal pirmines paramos sutartis skirtas
lėšas, bet ir gautas pagal papildomą paramą. LR institucijų remiamomis programomis aktyviai naudojosi
Gamtos mokslų fakultetas (pasirašyta sutarčių, kurių vertė siekia 654 tūkst. Lt), Tęstinių studijų centras
(465 tūkst. Lt), Humanitarinių mokslų fakultetas (336 tūkst. Lt) ir kiti padaliniai (74 pav.).

74 pav. 2008 m. pasirašytų LR institucijų remiamų programų projektų vykdymo sutarčių lėšų
pasiskirstymas pagal padalinius (tūkst. Lt)

Apžvelgiant 2000–2008 m. projektų vykdymo situaciją, pastebima, kad tarptautinių studijų ir švietimo mainų projektų srityje didžiausias pokytis įvyko 2006 m., kai beveik dvigubai padaugėjo (nuo 39
iki 58 projektų) tarptautinių studijų ir švietimo mainų projektų skaičius. 2008 m. bendras vykdomų šios
srities projektų skaičius, palyginti su 2006 m. ir 2007 m., sumažėjo (75 pav.), tačiau tarptautiniai studijų ir
švietimo mainų projektai vyrauja tarp Universiteto vykdomų tarptautinių projektų, o Universiteto mokslininkai vis dažniau tampa šios srities programų projektų koordinatoriais.
Bendrosios programos (BP5, BP6, BP7) projektų skaičius 2008 m., palyginti su 2007 m. ir 2006
m., sumažėjo (76 pav.), tačiau tam turėjo įtakos pokyčiai pačioje Bendrojoje programoje. Kita su šios programos projektų parengimu ir vykdymu susijusi problema yra ta, kad Europos Komisija 7BP projektams
skiria dalinį, o ne 100 % paramą, todėl Lietuvos mokslo institucijoms iškilo aktuali problema užsitikrinti
trūkstamų lėšų dalį. 2008 m. Švietimo ir mokslo ministerija šioms išlaidoms padengti skyrė nacionalinio biudžeto lėšas. Šios lėšos galės būti naudojamos projekto dotacijos sutartyje numatytoms mokslinių
tyrimų ir technologijų plėtros bei demonstracinių veiklų išlaidoms, kurių nedengia Europos Komisija.
Siekiant skatinti Lietuvos dalyvavimą didžiausioje Europos Sąjungos mokslinių tyrimų, technologinės
plėtros ir demonstracinės veiklos programoje – 7BP (2007–2013 m.), buvo parengtos Lietuvos mokslo
ir studijų institucijų dalyvavimo šios programos projektuose dalinio ﬁnansavimo aprašo įgyvendinimo
taisyklės.
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75 pav. Tarptautinių studijų ir švietimo mainų projektų vykdymo kaita 2000–2008 m.

Kad Lietuvos mokslininkai aktyviau rengtų paraiškas pagal tarptautines mokslo programas ir dažniau atliktų projektų koordinatoriaus vaidmenį, LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta
tarptautinių paraiškų rengimo išlaidų kompensavimo tvarka. Ši tvarka numato, kad Lietuvos dalyviams
COST, EUREKA, EUROSTARS, BONUS, 7BP programose bus kompensuojamos paraiškų rengimo
išlaidos. Tikimasi, kad 2008 m. priimti nutarimai suaktyvins Universiteto mokslininkus dalyvauti 7BP
programoje tiek pareiškėjo, tiek partnerio statusu.

76 pav. Bendrosios programos projektų vykdymo VDU kaita 2000–2008 m.
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2008 metais Universitetas užbaigė 21 projektą iš ES struktūrinių fondų paramos pagal Lietuvos
2004–2006 m. Bendrąjį programavimo dokumentą (77 pav.). Pažymėtina, kad 2008 m. buvo įgyvendinamas 61 LR institucijų remiamas projektas. Tai geriausias ligi šiol Universiteto nacionalinių projektų
rodiklis (78 pav.)

77 pav. ES struktūrinių fondų projektų įgyvendinimo kaita 2000–2008 m.

78 pav. LR institucijų remiamų programų įgyvendinimo kaita 2000–2008 m.
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Šalia tarptautinių mokslo, studijų, švietimo mainų ir LR institucijų remiamų programų Universitetas
vykdo įvairias programas ir projektus, remiamus kitų Lietuvos ir užsienio subjektų (79 pav.). Šios srities
projektai liudija apie Universiteto dalyvavimą vietiniuose ir tarptautiniuose tinkluose, aktyvų bendradarbiavimą su užsienio universitetais, Lietuvos ir užsienio socialiniais partneriais.

79 pav. Projektų, vykdomų pagal specialias sutartis su Lietuvos ir (ar) užsienio subjektais, kaita
2000–2008 m.

Pradėjus aktyvesnį vykdomų ir teikiamų projektų koordinavimą ir stebėseną, išryškėjo probleminės
sritys:

▶ paraiškos rengiamos chaotiškai, neįvertinus Universiteto ﬁnansinio ir žmogiškojo indėlio,
Universiteto plėtros prioritetų,

▶ rengiant keletą projektų į tą pačią programą, pastebimas idėjų kartojimasis;
▶ rengiamos siaurai pritaikomų rezultatų, nemokslinės, be tęstinumo projektų paraiškos;
▶ infrastruktūriniai projektai vykdomi neturint bendrųjų Universiteto infrastruktūros plėtros
projektų (t. y. remontuojami padalinių pastatų elementai (atskiri kabinetai, dalis pastato ir
pan.) be visuminio pastato ar pastatų komplekso rekonstrukcijos ir (ar) remonto plano);
▶ vykdant ES struktūrinių fondų projektus didele našta projektų vykdytojams tampa viešųjų
pirkimų organizavimas (dokumentų parengimas ir kt.) bei vykdymas.
Projektų vykdymo laikotarpiu Universitete labiausiai trūksta:

▶ projektų vykdytojų (atskirų padalinių) bendradarbiavimo (pasidalijimo informacija, veiksmų
derinimo, bendrų administracinių sprendimų);
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▶ ﬁnansinio projektų vykdymo stebėsenos (projektų išlaidų kompensavimas yra stebimas tik
projekto lygmenyje, nėra išorinės institucinės stebėsenos) ir su tuo susijusios apyvartinių lėšų
trūkumo, kai tenka avansu apmokėti stambias projektų veiklos išlaidas;
▶ veiksmingų projektų administravimo komandų;
▶ infrastruktūros projektų rengimo ir įgyvendinimo kompetencijų.

Siekiant spręsti šias problemas, 2008 m. Projektinės veiklos tarnyba parengė ir pateikė projektų
administravimo tvarką. Taip pat tikimasi, kad apyvartinių lėšų, reikalingų projektui vykdyti, trūkumo problema bus bent iš dalies išspręsta priėmus LR mokslo ir studijų įstatymą, kuris universitetams numatytų
skolinimosi galimybę.

5. VIEŠŲJŲ
RYŠIŲ
KOKYBĖS
GERINIMAS
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5.1. UNIVERSITETO VIDAUS IR IŠORĖS
KOMUNIKACIJOS PLĖTOJIMAS

Universiteto komunikacija – tai vadybinė, žurnalistinė ir viešųjų ryšių veikla, apimanti tiek organizacijos vidaus, tiek išorės komunikaciją su tikslinėmis grupėmis, siekiant palaikyti ir kurti Universiteto kaip
atviros, aktyvios ir kuriančios organizacijos įvaizdį. Universitete integruojamos įvairios komunikacinės
veiklos ir pamažu kuriama šiuolaikiško, aktyvaus, bendruomeniško, plataus proﬁlio, į geriausių pasaulio
universitetų pasiekimus besilygiuojančio Universiteto įvaizdžio koncepcija.
Universiteto viešųjų ryšių kokybės tobulinimas ir teigiamo VDU įvaizdžio kūrimas – tai strateginis Universiteto pasirinkimas, kuriuo siekiama užtikrinti kokybiškus VDU bendruomenės tarpusavio
ryšius su kitomis tikslinėmis auditorijomis plėtotę, efektyvią Universiteto vidaus ir išorės komunikaciją.
Sėkmingai vykdoma Universiteto komunikacija padeda valdyti ir reguliuoti vidaus ir išorės veiksnius,
darančius įtaką pagrindinei organizacijos veiklai, skatina visuomenę palaikyti Universitetą bei jo veiklą,
taip pat padeda informuoti, socializuoti vidines ir išorines auditorijų grupes.
Įtvirtinti prekės ženklą Universiteto komunikacijoje – tai suteikti Universitetui atpažįstamumą ir
tapatumą, formuoti lūkesčius visuomenės sąmonėje ir kurti pasitikėjimą. Universiteto tikslas – per įvairias
komunikacines veiklas kurti teigiamą Universiteto reputaciją, įvairiomis priemonėmis išryškinti jo unikalumą, privalumus ir skatinti įvairias auditorijas palankiai vertinti Universitetą bei jo veiklą.
2008 m. balandžio 16 d. rektoratas patvirtinto Vytauto Didžiojo universiteto ﬁrminį stilių.Vieningas,
lengvai atpažįstamas ir įsimenantis, patrauklus VDU stilius kuria šiuolaikiško, atviro, savitas tradicijas
puoselėjančio Universiteto įvaizdį. Visoje aplinkoje skleidžiama ir vaizdinėse formose koduojama pagrindinė VDU idėja įtvirtina Universiteto identitetą, stiprina jo atpažįstamumą, skatina pasitikėjimą bei
palankumą, kuria emocinį ryšį. Universiteto stilius išryškina modernaus Universiteto bruožus, bet stilistiškai nenutolta nuo vizualinės senojo Universiteto tradicijos.
Universiteto bendruomenė buvo supažindinta su VDU stiliaus knyga: čia pirmą kartą nuosekliai pateiktas Universiteto stilius ir jo formavimo taisyklės, aprašomi ﬁrminio stiliaus naudojimo principai. Knyga lengvai pasiekiama Universiteto interneto svetainėje www.vdu.lt, į VDU intraneto sistemą „FirstClass“
sudėti dokumentų, prezentacijų šablonai, parengta Universiteto darbuotojų vizitinių kortelių užsakymo
tvarka.
VDU bendruomenei 2008 metai labai svarbūs – prieš du dešimtmečius buvo atkurtas Vytauto
Didžiojo universitetas. Šią progą pabrėžia ir VDU 20-mečio stilius, perteikiantis visą su jubiliejumi su-
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sijusią informaciją. Šiai sukakčiai pažymėti skirtas ir specialus tinklalapis www.vdu.lt/vdu20. Ryškus,
dinamiškas ženklas ir jo pateikimas atspindi modernaus ir jaunatviško Universiteto vertybes, pabrėžia
Universiteto išskirtinumą Lietuvos aukštojo mokslo kontekste.
Informacinė medžiaga, reklaminiai šūkiai – svarbi VDU stiliaus ir rinkodaros dalis. 2008 m. daugiau
dėmesio skirta tarptautinėms auditorijoms. Informacinė medžiaga, suvenyrai su VDU simbolika kuriami
ne tik lietuvių kalba, bet ir anglų, pavyzdžiui: „Get Inspired – Study@VMU“, „Discover VMU!“ ir kiti.
2008 metais, stiprinant VDU stilių ir atpažįstamumą, buvo nuveikta daug svarbių darbų, tačiau siekiant likti konkurencingam Lietuvos ir tarptautiniame aukštajame moksle 2009 metais būtina ir toliau
plėtoti Universiteto stiliaus koncepciją, kurti įvairioms auditorijoms patrauklų, pamatines vertybes – studijų bei mokslo tyrimų kokybę, bendruomeniškumą, atvirumą, liberalumą, aktyvumą Lietuvos ir pasaulio
aukštojo mokslo erdvėje – įtvirtinantį įvaizdį. Būtina baigti naujinti VDU interneto svetainę www.vdu.lt,
prie naujo stiliaus pritaikyti VDU informacinius portalus www.viduje.lt, www.studykaunas.eu. Didėjanti
konkurencijai tarp aukštųjų mokyklų skatina aktyviai, planingai kurti ir puoselėti Universiteto reputaciją.
Būtina stiprinti Universiteto rinkodaros sritį, įtraukti naujų profesionalų, integruoti įvairias komunikacines veiklas. Tai, kaip Universitetas įsisąmonins ir kaip įtvirtins savo unikalumą, išskirtinumą bei konkurencinius pranašumus, iš dalies lems ir jo ateitį.
Vidinė komunikacija – tai nuolatinis procesas, kuris yra neatsiejama ir svarbi Universiteto išorinio
įvaizdžio formavimo dalis. Teigiamą Universiteto reputaciją pirmiausia kuria VDU bendruomenės nariai – studentai, absolventai, mokslininkai, padalinių darbuotojai. Per komunikacinę veiklą siekiama įtvirtinti Universiteto misiją, viziją, vertybes, o per nuolatinę ir operatyvią informacijos sklaidą, bendruomenei
skirtus renginius kurti patrauklią studijų bei darbo aplinką.
Vienas vidinės komunikacijos kanalų – Universiteto laikraštis „Universitas Vytauti Magni“ –
2008-aisiais sustiprėjo. Laikraštis leidžiamas 2000 egz. tiražu, 2008 m. išėjo 7 numeriai. Atsinaujinusi
leidinio komanda daug dėmesio skiria VDU bendruomenei ir visuomenei aktualių klausimų analizei,
„Universitas Vytauti Magni“ pirmasis iš Lietuvos universitetų sukūrė specialiai tarptautinei auditorijai
skirtą priedą anglų kalba. Redakcija bendradarbiauja su naujienų, kultūros žiniasklaida, laikraščio straipsniai skelbiami portaluose www.bernardinai.lt, www.kamane.lt, laikraštis platinamas ne tik Universitete,
bet ir viešosiose erdvėse – muziejuose, galerijose, kavinėse, siunčiamas Kauno mokykloms ir gimnazijoms.
Planuojama ir toliau aktualinti redakcijos veiklą, įtraukti aktyvius studentus.
Universitete komunikacinė ir informacinė veikla vykdoma planingai – Viešosios komunikacijos
skyriaus specialistai koordinuoja pagrindines Universiteto komunikacines veiklas, dažnai kviečiami dalyvauti Universiteto padalinių komunikaciniuose projektuose arba konsultuoti konkrečiais klausimais.
Universiteto padaliniai rodo iniciatyvą informuoti Viešosios komunikacijos skyriaus darbuotojus apie
aktualius renginius, Universiteto gyvenimo aktualijų ieško VDU naujienų portale www.viduje.lt. Kita
vertus, vis dar reikia skatinti padalinių atvirumą, norą aktyviai prisidėti prie informacijos sklaidos. Labai
svarbu stiprinti ryšius tarp skirtingų komunikacines veiklas vykdančių Universiteto padalinių: Studentų
priėmimo skyriaus, Tarptautinių ryšių skyriaus, Menų centro, Studentų atstovybės, Sporto centro, fakultetų ir kt.
Geri komunikaciniai Universiteto bendruomenės įgūdžiai – svarbus sėkmingos organizacijos veiklos
elementas. 2008 m. buvo surengti mokymai „Sėkmingas darbas su klientais“, skirti Universiteto padalinių
referentėms ir specialistams, daugiausia bendraujantiems su įvairiomis išorės bei vidaus auditorijomis; seminaras „Dokumentų rengimas: naujovės ir aktualūs klausimai“, kuriame pateiktas naujasis Universiteto
stilius, supažindinta su pagrindiniais kokybiškos raštvedybos principais ir naujovėmis. Šiuose mokymuose
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dalyvavo apie 50 darbuotojų. Projekto tikslas – stiprinti Universiteto darbuotojų komunikacinius gebėjimus, ugdyti bendravimo įgūdžius, supažindinti su Universiteto ﬁrminiu stiliumi, motyvuoti ir skatinti.
Planuojama ir toliau tęsti šį projeką, organizuoti įvairius informacijos vadybos, komandinio darbo, komunikacijos mokymus bei seminarus, kuriuos vestų šių sričių profesionalai.
Darbuotojų motyvavimas, tarpusavio ryšių kūrimas ir palaikymas yra svarbi Universiteto komunikacinių projektų ašis, daug dėmesio skiriama bendruomeniškumui skatinti. Tradiciškai buvo surengta mokslo metų pabaigos šventė, į ją gausiai susirinko VDU bendruomenės nariai. Šventėje pirmą kartą skirti
apdovanojimai labiausiai per metus pasižymėjusiems padaliniams, kuriuos virtualioje apklausoje išrinko
patys darbuotojai (apklausoje dalyvavo 325 respondentai).
Valdant vidinę komunikaciją svarbų vaidmenį atlieka VDU intraneto sistema „FirstClass“. Ji suteikia galimybę naudotis Universiteto elektroninio pašto sistema, kaupti ir iš dalies archyvuoti informaciją,
suteikia prieigą prie įvairių Universiteto viduje naudojamų dokumentų. Kita vertus, informacija neretai
pateikiama chaotiškai, nestruktūruotai, ne visada patogiai pasiekiama svarbiausiems jos vartotojams –
studentams. Būtina optimizuoti sistemos struktūrą, sėkmingiau valdyti dedamos informacijos srautus.
Universitete svarbūs kolegišku bendravimu pagrįsti studentų ir dėstytojų santykiai, liberalios minties
sklaida, universitetinis (artes liberales) išsilavinimas, daugiakalbystės, humanistinių vertybių skatinimas,
modernus požiūris į studijas, tarptautinis bendradarbiavimas. Tokiame – atvirame, laisvame ir nepriklausomame – Universitete formuojasi asmenybės, kurios geba savarankiškai ir kūrybiškai mąstyti bei veikti.
Tačiau pamatinė Universiteto nuostata – artes liberales idėja bei vertybės – ne visada yra atpažįstama
pačioje VDU bendruomenėje: ne tik studentų, bet ir dėstytojų, darbuotojų. Būtina aktyviau diskutuoti
apie šias idėjas, supažindinti bendruomenės narius su Universitetui unikalumo suteikiančiomis vertybėmis – parengti leidinį, kuriame būtų išryškinti svarbiausi artes liberales principai, taip pat pateiktas VDU
etikos kodeksas, Universitete galiojančios etikos normos. Šį leidinį būtų prasminga dovanoti Universiteto
darbuotojams, studentams.
Vidinės komunikacijos procesas turėtų būti planuojamas, o jo veiksmingumas – nuolat tiriamas.
Būtina ir toliau vystyti šiuo metu vykdomą komunikacinę veiklą Universiteto viduje, inicijuoti vidinės
Universiteto komunikacijos tyrimus, aktyvinti Universiteto bendruomenę, skatinti padalinius bendradarbiauti kuriant stiprią Universiteto reputaciją.
Kad būtų išlaikytas stabilumas, užtikrintas įvairių visuomenės grupių pasitikėjimas, Universitetui
reikia valdyti ir palaikyti tiek vidinės, tiek išorės komunikacijos procesus, šios veiklos turėtų nuosekliai papildyti viena kitą. Kaip ir bet kuri kita organizacija, Universitetas nuolat bendrauja su įvairiomis
tikslinėmis grupėmis. Svarbiausios Universiteto auditorijos – VDU bendruomenė, būsimieji studentai,
mokyklų direktoriai ir mokytojai, abiturientų tėvai, absolventai, rėmėjai, partneriai, užsienio studentai ir
profesoriai, žiniasklaida. Išorės komunikacijos veiklos apima įvairias komunikacijos su šiomis grupėmis
sritis.
Būtina įvertinti auditorijas, kurioms adresuojamos žinios ir veiksmai. 2008 m. prioritetine tiksline
grupe buvo išskirti būsimieji Universiteto studentai – tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio šalių.
Besidomintiesiems studijų galimybėmis VDU buvo parengtas studijų katalogas „Studijuok VDU
2008“ (tiražas – 20 000 egz.), studijas ir Universiteto gyvenimą atskleidžiantys ﬁlmukai, kita informacinė
medžiaga. 2008 m. rugsėjį pirmą kartą per Universiteto istoriją surengta pirmakursiams skirta savaitė
„Įvadas į studijas 2008“. Šiame projekte buvo pasitelktos novatoriškos komunikacijos technologijos –
prieš įvadinę studijų savaitę ir jos metu pirmakursiai turėjo galimybę aktyviai diskutuoti forumuose,
komentuoti ir gauti atsakymus VDU naujienų portale www.viduje.lt.
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Daug dėmesio buvo skiriama informuojant ir užsienio šalių studentus – tiek atvykstančių pagal
mainų programas, tiek visoms studijoms. Bendradarbiaujant su Tarptautinių ryšių skyriumi atnaujinti
leidiniai „Discover VMU“ (tiražas – 1 000 egz.), „Survival guide“ (tiražas – 700 egz.), parengtas leidinys
apie studijas „Studies @ VMU” (tiražas – 1 000 egz.). Išskirtiniu projektu vertėtų vadinti analogų neturintį projektą www.studykaunas.eu, kuris 2008 m. sėkmingai atliko informacijos anglų kalba viešinimo,
tarptautinės komunikacijos stiprinimo funkcijas. Šio projekto tikslas – užtikrinti naujienų anglų kalba
sklaidą, sudominti tarptautinę auditoriją studijomis VDU ir gyvenimu Kaune. Šio projekto kontekste
svarstomos įvairios bendradarbiavimo su kitomis Kauno aukštosiomis mokyklomis idėjos, kiti instituciniai projektai.
Universitetas nuolat palaiko glaudžius ryšius su Kauno miesto ir nacionalinės žiniasklaidos atstovais.
2008 metais buvo išplatinta beveik 100 pranešimų spaudai, kuriuose – anonsai, informacija apie renginius,
aktualūs pranešimai; žiniasklaidos duomenų bazėje – daugiau kaip 90 žurnalistų kontaktų. Žurnalistai
periodiškai buvo kviečiami į tradiciniais tapusius VDU rektoriaus pusryčius (įvyko 3 susitikimai su žurnalistais), spaudos konferencijas apie renginius, komunikacijos specialistai nuolat talkina žurnalistams,
norintiems surasti įvairių mokslo sričių ekspertų. Stiprinant Universiteto komunikaciją, aktualu stebėti
žiniasklaidos publikacijas apie Universitetą, atlikti jų analizę, kaip VDU atsispindi viešojoje erdvėje ir
kaip vaizduojamas Lietuvos aukštojo mokslo kontekste.
2008 m. veiklą pradėjo specializuoti informaciniai VDU naujienų portalai www.viduje.lt, www.studykaunas.eu, atnaujintas vaizdo naujienų portalo www.tvdu.lt dizainas. 2008 m. buvo paskelbta beveik
1000 anonsų, žinučių, vaizdo reportažų lietuvių ir anglų kalbomis, www.tvdu.lt sėkmingai bendradarbiavo su naujienų portalu www.delﬁ.lt – čia nuolat skelbiamos vaizdo naujienos miestui ir Universitetui
aktualiomis temomis. Portalai pirmą kartą buvo įtraukti į mokymo procesą – juose žinutes skelbė ne tik
portalų redaktoriai, bet ir VDU komunikacijos mokslus studijuojantys Lietuvos bei užsienio studentai.
Kuriamas Menų centro tinklalapis www.menucentras.lt ateityje taip pat prisidės net tik populiarinant
centro veiklą, bet ir garsinant Universitete vykdomus projektus miesto ir Lietuvos mastu.
Ypač sėkmingas projektas – VDU informacinių portalų (www.viduje.lt, www.tvdu.lt) bendradarbiavimas su Distancinių studijų centru. Kartu su centro specialistais buvo suorganizuotos tiesioginės
įvairių Universiteto renginių, viešų paskaitų transliacijos internetu, tiesioginė diskusija su įvairių Lietuvos
regionų švietimo įstaigomis. Siekiant strateginiame VDU plane užsibrėžto tikslo – Universitetas turi
tapti žinomas ir tarptautiniu mastu atpažįstamas kaip besimokantis ir besiplečiantis, palaikantis ir populiarinantis mokymosi visą gyvenimą idėją, būtina išnaudoti įvairias interaktyvaus auditorijos dalyvavimo
galimybes, diegti novatoriškas technologijas.
Labai svarbi tikslinė Universiteto komunikacijos grupė – absolventai. Jie turbūt ryškiausi Universiteto
ambasadoriai visuomenėje, garsinantys Universiteto vardą, galintys pasidalyti žiniomis bei patirtimi, prisidėti prie Universiteto klestėjimo. 2008 m. Universitete surengta jau tradicine tapusi VDU absolvento
diena, į kurią kviečiami visų laidų VDU absolventai. Šiuo metu Universitete veikia keturios oﬁcialios
alumnų draugijos. Iki šiol išlieka keletas pagrindinių problemų, su kuriomis susiduriama siekiant įtikinti,
paskatinti absolventus sugrįžti į savo Alma Mater. Universitete vis dar nėra sukurta efektyviai veikianti,
lengvai atnaujinama duomenų bazė. 2009 m. būtina stiprinti ir intensyvinti šią komunikacijos sritį, pradėti įgyvendinti ambicingesnius projektus, pasitelkus novatoriškas komunikacijos technologijas aktyvinti
absolventų dalyvavimą Universiteto gyvenime.
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Daug dėmesio skiriama reprezentuoti VDU kaip tarpukario Universiteto tradicijas išsaugojusį,
aukštą akademinę kultūrą ir naujoviškų idėjų sklaidą puoselėjančią instituciją. Lietuvių ir anglų kalbomis
parengtas ir Universiteto bendruomenei bei visuomenei pateiktas išsamus iliustruotas albumas „Vytauto
Didžiojo universitetas: atmintis, žmonės ir idėjos“ (tiražas – 1 000 egz., pakartotinio leidimo tiražas –
500 egz., leidinio anglų kalba tiražas – 1 000 egz.) apžvelgia Universiteto kelią nuo 1922 m.
Patvirtinus naują Universiteto stilių pasikeitė suvenyrų su VDU simbolika pasiūla. Stiprinant
Universiteto reprezentaciją ir orientuojantis į tarptautines Universiteto auditorijas, būtina planuoti leidybinius projektus ne tik lietuvių, anglų, bet ir kitomis (rusų, vokiečių, prancūzų ir pan.) kalbomis.
Sėkminga komunikacija galima tik suvokus ir įvardijus tikslines grupes, su kuriomis palaikomas
aktyvus grįžtamasis ryšys, strategiškai išskiriami prioritetai. Universitete palaikoma virtualiųjų erdvių ir
kitų veiklų decentralizacijos idėja. 2008 metais 4 VDU fakultetai, keletas katedrų jau susikūrė naujų tinklalapių platformas, buvo įsteigtos 4 oﬁcialios alumni draugijos. Siekiama, kad 2009 m. šis procesas būtų
tęsiamas. Taip pat aktualu aiškiai atskirti Viešosios komunikacijos skyriaus, Tarptautinių ryšių tarnybos ir
planuojamo steigti Studijų marketingo skyriaus komunikacijos atsakomybės sritis, diferencijuoti šių padalinių funkcijas. Nuo 2007 metų Universitete atliekamos į VDU įstojusiųjų apklausos. Remiantis 2008 m.
rugsėjo duomenimis (80 pav.), 89 % į Universitetą įstojusiųjų informacijos apie studijas ieškojo internete,
43 % – specializuotuose leidiniuose apie studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose. Net 86 % respondentų
teigė, kad apie studijas geriausia informuoti VDU interneto svetainėje www.vdu.lt (81 pav.).

80 pav. Kur ieškojai informacijos apie studijas VDU? (%)
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81 pav. Kaip, tavo nuomone, būtų geriausia informuoti apie studijas VDU? (%)

Universitetui labai svarbu aktyviai bendradarbiauti su gimnazijomis, mokyklomis, kolegijomis, organizuoti atvirų durų dienas, rengti patrauklius ir savalaikius vizitus į mokyklas, kviesti moksleivių grupes
atvykti į VDU, stiprinti studijų rinkodaros sritį. Reikia išnaudoti VDU dirbančių ekspertų potencialą,
organizuoti pasirengimo valstybiniams egzaminams kursus. Tai mokiniams puiki proga susipažinti su
studijų sąlygomis Universitete, įvertinti akademinio personalo kompetenciją.
Tačiau didžiausias iššūkis 2009 metais – pasiekti mūsų Universiteto tikslines auditorijas interneto
erdvėje. Ateityje būtina nuolat investuoti ir stiprinti interneto komunikacija – atnaujinti Universiteto
interneto svetainę, supaprastinti jos valdymą. Tik tai leis užtikrinti kokybišką ir operatyvią Universitete
vykdomos veiklos sklaidą.
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5.2. AKADEMINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ
UNIVERSITETO RYŠIŲ PALAIKYMAS BEI
PLĖTOJIMAS

VDU – tai universitetas, kuriame gerbiamas kiekvieno akademinės bendruomenės nario kūrybingumas, drąsa, iniciatyvumas. Studentų iniciatyva labai svarbi stiprinant ir aktyvinant VDU bendruomenę,
skleidžiant laisvo kolegiško universiteto idėjas. Tarptautinė studentų diena, kai VDU rektorato funkcijas vienai dienai perėmė studentų išrinkti atstovai, studentų inicijuotas VDU džiazo festivalis, VDU
klubų, Studentų atstovybės veikla (pvz., akademinio jaunimo mokslinės draugijos MODUSAS akcijos,
Akademinio politologų klubo organizuojami prof. L. Donskio kino vakarai, VDU pavasario festivalis)
liudija VDU kaip atviro, aktyvaus, iniciatyvaus, kuriančio universiteto viziją, didina žinomumą ir patrauklumą, skatina įvairių tikslinių auditorijų palankumą.
Vienas VDU padalinių Kauno botanikos sodas plėtoja Universiteto ryšius su visuomene. Be mokslinių tyrimų, KBS veikla aprėpia augalų kolekcijų kaupimą ir tyrimą, visuomenės edukacijai skirtų ekspozicijų kūrimą, ekologinis švietimą. Todėl Kauno botanikos sodas yra viena labiausiai miestui ir jo svečiams
atvirų Universiteto erdvių. KBS darbuotojai dalyvauja ne tik mokslo populiarinimo, bet ir sociokultūrinėje veikloje. 2008 m. vyko 335 ekskursijos, o lankytojų skaičius pasiekė 38 tūkstančius. KBS darbuotojai
2008 m. parengė 12 mokslo populiarinimo straipsnių apie augalus, jų auginimą ir naudingumą, organizavo 8 „Augalų žydėjimo savaitės“ renginius botanikos mėgėjams, dalyvavo radijo ir televizijos laidose,
teikė informaciją apie KBS įvykius miesto dienraščiui „Kauno diena“. Organizuotas miesto bendrojo
lavinimo mokyklų moksleivių kūrybinės parodos „Pavasaris eina gėlių takais“ seminaras (dalyvavo 130
vaikų ir 19 pedagogų), dailės akcija – „Muzikos spalvų ir vėjo“ (dalyvavo per 210 vaikų ir 38 pedagogai).
Organizuoti kiti renginiai visuomenei: Užgavėnių šventė; renginys skirtas VDU Kauno botanikos sodo
85-osioms įkūrimo metinėms; Vaikų šventė; Aleksoto bendruomenės VIII šventė „Aleksotas – Kaunui“;
atgaivinta KBS draugų klubo veikla. 2008 m. buvo sukurta nauja KBS tinklalapio versija botanika.vdu.
lt, pradėta glaudžiai bendradarbiauti su vienu iš labiausiai lankomų mokslo populiarinimo tinkalalapiu
www.technologijos.lt. Išorinį KBS matomumą užtikrina dalyvavimas Lietuvos universitetinių botanikos
sodų asociacijos, Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos, Baltijos botanikos sodų asociacijos, Europos botanikos sodų konsorciumo ir Tarptautinės botanikos sodų organizacijos (Botanical Gardens Conservation
International, BGCI) veikloje.
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2009 m. numatoma plėsti KBS komunikacines funkcijas, labiau pritaikant infrastruktūrą edukacijos,
aktyvaus poilsio ir kultūrinio turizmo tikslams. Bus siekiama patekti į nacionalinių turizmo objektų ir
miesto strateginių objektų sąrašus. Planuojama plėsti ekspozicijas ir didinti jų patrauklumą, rengti paskaitų ciklus mokytojams, sudaryti sutartis su miesto bendrojo lavinimo mokyklomis, kolegijomis, kitų
universitetų padaliniais, skatinti klubines ir savanorių veiklas, viešuosius renginius. Toliau bus tobulinamas
tinklalapio turinys, ypač turizmo požiūriu svarbi angliška versija; interneto vaizdo reportažai bus naudojami didinti KBS įvykių patrauklumą lankytojams. Planuojama populiarinti KBS miesto visuomenei,
organizuojant daugiau kultūrinių ir edukacinių renginių – 2009 metais jau numatyta: Užgavėnių šventė;
Inkilų konkursas; Kauno botanikos sodo draugų klubo 10-metis; Poezijos pavasaris; Vaikų šventė; mokslinė praktinė konferencija „Vaistiniai augalai tradicinei ir klasikinei medicinai“ (renginys skirtas prof.
E. Šimkūnaitei paminėti); Alternatyviosios energetikos diena; Aleksoto šventė; Tyrėjų naktis; Gyvūnų
apsaugos diena.
2008 metais pakeista Menų centro priklausomybė – Menų centras tapo Menų fakulteto dalimi. VDU
Menų centras prisideda prie įvairiapusiško studijuojančios asmenybės ugdymo, Universiteto bendruomenės formavimo, aktyvina Kauno kultūrinį gyvenimą. Vienu ryškiausių kultūrinių įvykių Universitete galima būtų pavadinti menų galerijos „101“ įkūrimą. Galerijoje jau įgyvendinta per 30 meno projektų – vaidybinio ir poleminio kino vakarų, įvairius meno žanrus ir rūšis sujungiančių parodų, paskaitų, diskusijų,
pristatymų.
VDU meno kolektyvai dalyvavo įvairiuose Universiteto renginiuose, garsino Universiteto vardą
Lietuvoje ir užsienyje. Įkurtas Akademinis judesio teatras, kurio nariai ne tik mokosi šiuolaikinio šokio
technikos, bet ir skatinami domėtis šiuolaikiniu šokiu, jo raida. VDU tautinių šokių ansamblis „Žilvitis“
2008 m. šventė savo veiklos 50 metų ir 10 metų priklausymo VDU sukaktį. VDU 20-mečio proga VDU
Menų centras iniciavo meno idėjos projekto konkursą „1000+20“ – jį laimėjusi kūrybinė grupė rengs ir
jubiliejaus renginių metu pateiks muzikos, šokio bei vizualiųjų menų projektą „Sutvėrimas“.
Vienas Sporto centro strateginių tikslų – aukštais sportiniais laimėjimais prisidėti prie Universiteto
įvaizdžio kūrimo. 2008 metais VDU krepšininkai laimėjo aukso medalius Europos universitetų krepšinio
čempionate, pirmąją vietą tarptautiniame krepšinio turnyre Izraelyje, VDU sportininkai pasiekė daug
pergalių tarptautinėse studentų SELL žaidynėse, įvairiuose čempionatuose. Puikių rezultatų pasiekę
sportininkai garsina VDU vardą, yra matomi visuomenėje, sulaukia žiniasklaidos dėmesio.
2008 metais padėti VDU informacijos centro pamatai. Planuojama, kad šis centras teiks informaciją
apie Universiteto veiklas, supažindins su Kauno kultūriniu, moksliniu, socialiniu gyvenimu.
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Vytauto Didžiojo universiteto lėšų šaliniai: valstybės biudžeto asignavimai; valstybės investicijos;
tikslinės biudžeto lėšos; mokestis už studijas; stojančiųjų mokestis; Europos Sąjungos struktūrinių fondų
parama; tarptautiniai projektai; valstybės ﬁnansinė parama; ūkiskaitiniai darbai; parama; kitos tikslinės
lėšos; ūkinė veikla bei paslaugos.
Universiteto pajamos sudarė 68 758,1 tūkst. Lt (palyginti su 2007 m., padidėjo 5 880,7 tūkst. Lt
arba 9,4 %) (82 pav.).

36 894,9

53,7 %

Kitos lėšos

1 317,0

1,9 %

Mokestis už studijas

11 344,7

16,5 %

Valst. mokslo ir studijų fondas

1 243,6

1,8 %

Valstybės investicijos:

Valstybės biudžeto asignavimai

Kitos tikslinės lėšos

Tarptautiniai projektai ir valstybės ﬁnansinė parama

Parama

Ūkiskaitiniai darbai

Phare ir ES struktūrinių fondų parama

Ūkinė veikla ir paslaugos

Iš viso

3 937,6

3 234,7
264,6

1 278,4
7 162,7

2 079,9

68 758,1

5,7 %

4,7 %

0,4 %

1,9 %
10,4 %
3,0 %
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83 pav. 1999–2008 m. pajamų kaita (tūkst. Lt)
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Pagrindinis Universiteto pajamų šaltinis – valstybės biudžeto asignavimai. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. 79 Universitetui buvo skirta 36 834,0 tūkst. Lt išlaidoms –
darbo užmokesčiui, įnašams socialiniam draudimui ir stipendijoms. Turtui įsigyti lėšų neskirta.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė papildomai skyrė:

▶ Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2008 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 90 – 51,9 tūkst. Lt,
minimaliai mėnesinei algai padidinti nuo sausio 1 dienos.

▶ 2008 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 640 iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo Universitetui
9,0 tūkst. Lt tarptautinės mokslinės teorinės-praktinės konferencijos, vykusios 2008 m. gegužės
9–10 d. Kaune, išlaidoms iš dalies padengti.
2008 m. gauti biudžeto asignavimai sudarė 36 894,9 tūkst. Lt ir, palyginti su 2007 m., padidėjo
7 845,1 tūkst. Lt (27,0 %). Valstybės biudžeto asignavimai 2008 m. sudarė 53,7 % Universiteto pajamų.
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. ISAK-1017
„Dėl Mokslo ir studijų institucijų renovavimo ir rekonstravimo 2007–2009 metų programos 2008 metų
lėšų paskirstymo patvirtinimo“ Universitetui skirta 313,0 tūkst. Lt pastatų, esančių S. Daukanto g. 27,
S. Daukanto g. 28, K. Donelaičio g. 52, Draugystės g. 19, dalinės renovacijos darbams.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. ISAK-1273
„Dėl Aukštųjų mokyklų studentų bendrabučių atnaujinimo programai įgyvendinti numatomų valstybės
lėšų 2008 metams paskirstymo patvirtinimo“ Universitetui skirta 330,0 tūkst. Lt bendrabučių, esančių
Vytauto pr. 71, Muitinės g. 7, dalinio atnaujinimo darbams.

84 pav. Valstybės lėšos 2008 m.
(tūkst. Lt)
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Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1459
„Dėl Mokslo ir studijų sistemos tobulinimo programos 2008 metų Privatizavimo fondo lėšų įrangai atnaujinti paskirstymo“ Universitetui skirta 428,0 tūkst. Lt mokomajai įrangai įsigyti.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1460
„Dėl Mokslo ir studijų sistemos tobulinimo programos 2008 metų Privatizavimo fondo lėšų studentų bendrabučiams atnaujinti paskirstymo“ Universitetui skirta 246,0 tūkst. Lt studentų bendrabučiams,
esantiems Taikos pr. 119, Vytauto pr. 71 ir Muitinės g. 7, iš dalies atnaujinti.
2008 m. visos iš valstybės gautos lėšos – biudžeto asignavimai ir investicijos – sudarė 38 211,9 tūkst.
Lt (55,6 %) Universiteto pajamų (84 pav.). Per metus šios lėšos padidėjo 8 488,1 tūkst. Lt arba 28,6 %.
28 lentelė

Valstybės biudžeto asignavimai 2008 m.
(tūkst. Lt)
Išlaidų pavadinimas
1

Išlaidos

1.1.

Darbo užmokestis

1.3.
1.4.
1.5.

Konferencijos organizavimo išlaidos
Šildymas
Elektros energija

1.2.

1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

Socialinio draudimo įmokos

Ryšių paslaugos

Apranga ir patalynė

Spaudiniai

Kitos prekės

1.10. Vandentiekis ir kanalizacija

1.11. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma

1.12. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto einamasis remontas
1.13. Kitos paslaugos
1.14. Stipendijos
Iš viso:

Asignavimai

Skirta

36 894,9

Gauta

36 894,9

Išlaidos
36 894,9

22 539,8

22 539,8

22 539,8

9,0
270,4
326,2

9,0
270,4
326,2

9,0
270,4
326,2

7 432,8

42,4
9,9

7 432,8

42,4
9,9

7 432,8

42,4
9,9

66,8

66,8

66,8

62,7

62,7

62,7

8,6

8,6

8,6

110,6

110,6

110,6

67,7
5 938,0
36 894,9

67,7
5 938,0
36 894,9

67,7
5 938,0
36 894,9

10,0

10,0

10,0

2008 m. Universiteto kitos lėšos sudarė 3 0546,2 tūkst. Lt (44,4 %) visų pajamų. Šios lėšos 2 607,4
tūkst. Lt arba 7,9 % mažesnės nei 2007 m. Kitos lėšos pasiskirstė:

▶ tikslinės lėšos (išskyrus valstybės investicijas) sudarė 15 843,2 tūkst. Lt (1 193,0 tūkst. Lt
arba 7,0 % mažesnės nei 2007 metais). 2008 m. ES struktūrinių fondų paramos projektų
vykdymui Universitetas gavo 7162,7 tūkst.Lt, tai sudaro 10,4% visų Universiteto pajamų.
Tarptautinių projektų vykdymui gauta 3 234,7 tūkst.Lt, lyginant su 2007 m. šios lėšos
sumažėjo 1 322,9 tūkst. Lt (29,0 %) (29 lentelė).
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29 lentelė

2008 m. tikslinės lėšos (tūkst. Lt)
Lėšų šaltinis

Valstybės investicijos
Sutartys su Švietimo ir mokslo ministerija
Sutartys su Lietuvos valstybiniu mokslo ir studijų fondu
Sutartys su kitomis ministerijomis
Sutartys su Valstybine lietuvių kalbos komisija
Sutartys su savivaldybėmis
Sutartys su kitomis Lietuvos institucijomis
Sutartys su Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros agentūra
Sutartys su Švietimo mainų paramos fondu
Europos struktūrinių fondų paramos sutartys
Tarptautinių projektų sutartys
Sutartys su darbo birža
Fizinių ir juridinių asmenų parama
Kitos tikslinės lėšos
Iš viso:

Pajamos
1 317,0

Išlaidos
1 317,0

60,0
44,9

60,0
44,9

620,9
1 243,6

5,0
264,4
74,2
2 703,6
7 162,7
3 234,7
20,7

264,6
143,9
17 160,2

620,9
1 243,6

5,0
264,4
74,2
2 564,5
7 575,9
3 869,1
20,7

214,4
118,6
17 993,2

▶ specialiųjų lėšų 2008 m. gauta 14 703,0 tūkst. Lt (30 lentelė) ir jos sudarė 21,4 % visų
Universiteto pajamų. Per metus šios lėšos sumažėjo 1 414,4 tūkst. Lt (8,9 %). Pagrindiniai
pajamų šaltiniai – mokestis už dienines ir neakivaizdines studijas (58,8 % visų specialiųjų lėšų),
mokestis už vakarines, tęstines studijas ir kvaliﬁkacijos kėlimo kursus (18,4 %), ūkiskaitiniai
darbai, ūkinė veikla ir kitos paslaugos (22,8 %). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aukštojo
mokslo įstatymo 22, 23, 25, 47, 56, 58, 59, 60, 61 straipsnių pakeitimo ir papildymo 2008 m.
birželio 26 d. įstatymu Nr. X-1640, pasikeitus studijų įmokų mokėjimo tvarkai, Universitetas
2008 m. rudens semestre negavo 1 148,2 tūkst. Lt pajamų. Lietuvos Respublikos Vyriausybė
2008 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1064 „Dėl laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių naudojimo valstybinių aukštųjų mokyklų specialiosioms programoms ﬁnansuoti“ Universitetui
skyrė 1 064,0 tūkst. Lt laikinai (grąžintinai) naudoti specialiajai programai vykdyti. Laikinai
gautas lėšas Universitetas iki 2009 m. kovo 1 d. privalo grąžinti į Valstybės iždą.
Visos Universiteto išlaidos sudarė 70 582,7 tūkst. Lt (85 pav.) (6 955,6 tūkst. Lt (10,9 %) daugiau
nei 2007 m.). Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui iš biudžetinių lėšų 8 276,2 tūkst. Lt
(29,6 % daugiau nei 2007 metais). 2008 m. vasario 21 d. Senato posėdyje buvo patvirtinti dėstytojų ir
mokslo darbuotojų atlyginimo koeﬁcientų ir jų priedų/priemokų nustatymo metodikos pakeitimai, kurie
pradėti taikyti nuo 2008 m. Išlaidos materialinei bazei palyginti su 2007 m., padidėjo 22,9 %. Iš biudžetinių lėšų išlaidos materialiniai bazei per 2008 m. – 2 205,0 tūkst. Lt, palyginti su 2007 m., padidėjo 384,6
tūkst. Lt (21,1 %). Iš kitų lėšų šios išlaidos, palyginti su 2007 m., padidėjo 732,1 tūkst. Lt (23,9 %).
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30 lentelė

Specialiųjų išlaidų pajamos ir išlaidos
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

PAJAMOS
Mokestis už dienines studijas
Mokestis už neakivaizdines studijas
Mokestis už tęstines studijas
Mokestis už vakarines studijas
Mokestis už kvaliﬁkacijos kėlimo kursus
Studijų organizavimo paslaugos
Ūkiskaitiniai darbai
Ūkinė veikla ir paslaugos
Patalpų nuoma
Iš viso:
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Autorinis atlyginimas
Ilgalaikio turto įsigijimas
4.1. Materialusis turtas
4.2. Nematerialusis turtas
Pastatų renovavimas ir rekonstravimas
Ilgalaikio turto remontas
Ilgalaikio turto nuoma
Ūkis
8.1. Šildymas
8.2. Elektra
8.3. Ryšių išlaidos
8.4. Vandentiekis ir kanalizacija
8.5. Transporto išlaikymas
Kitos išlaidos prekėms ir paslaugoms
9.1. Trumpalaikis turtas
9.2. Spaudiniai
9.3. Komandiruočių išlaidos
9.4. Kvaliﬁkacijos kėlimas
9.5. Prekės
9.6. Kitos paslaugos
Iš viso:

IŠLAIDOS

tūkst. Lt
2 723,9
5 917,4
2 661,0
8,0
34,4
579,7
1 278,4
1 214,4
285,8
14 703,0
4 796,1
1 436,6
2 047,7
663,4
367,6
295,8
285,3
194,3
391,5
1 662,5
563,5
534,0
197,4
109,3
258,3
4 217,2
835,2
446,9
349,0
17,5
522,1
2 046,5
15 694,6
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85 pav. Išlaidų struktūra 2008 m. (tūkst. Lt)

86 pav. Specialiųjų išlaidų struktūra 2008 m. (tūkst. Lt)
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31 lentelė

Išlaidų pasiskirstymas

Darbo užmokestis:
- iš biudžetinių lėšų,
- iš specialiųjų lėšų,
- iš tarptautinių projektų ir kitų lėšų;
Socialinio draudimo įmokos:
- iš biudžetinių lėšų,
- iš specialiųjų lėšų,
- iš tarptautinių projektų ir kitų lėšų;
Autorinis atlyginimas:

tūkst. Lt
28 661,8
22 539,80
4 796,1
1 325,9
9 280,1
7 432,8
1 436,6
410,7
6 544,5

- iš biudžetinių lėšų,
- iš tarptautinių projektų ir kitų lėšų;
Kitos išlaidos:

5 938,0
1 546,5
8 773,0

- iš biudžetinių lėšų,
- iš specialiųjų lėšų,
- iš tarptautinių projektų ir kitų lėšų;
Stipendijos:

Ūkis:

- spaudiniai,
- komandiruotės,
- kvaliﬁkacijos kėlimas,
- prekės,
- kitos paslaugos;

- šildymas,
- elektra,
- ryšių išlaidos,
- vandentiekis,
- transporto išlaikymas;
Materialinė bazė:
- materialusis turtas,
- nematerialusis turtas,
- trumpalaikis turtas,
- ilgalaikio turto remontas,
- ilgalaikio turto nuoma;
Statyba ir pastatų renovavimas:

- II rūmai (Vileikos g. 8),
- III rūmai (K. Donelaičio g. 52),
- centriniai rūmai (S. Daukanto g. 28),
- Studentų bendrabutis Nr. 2 (Vytauto pr. 71),
- bendrabutis (Muitinės g. 7).

4,4
2 047,7
4 492,4
7 484,5

1 467,6
1 359,9
33,5
1 110,9
4 801,1
2 472,2
840,9
895,8
283,9
172,4
279,2
5 998,1
2 054,9
1 036,9
2 156,1
218,2
532,0
1 368,5
242,9
493,9
22,6
224,7
384,4
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Studentų ir magistrantų stipendijų dydžiai ir jų skaičius pateikta 32–33 lentelėse.
32 lentelė

Bakalauro studijų studentų stipendijų dydžiai 2008 metais
2007/2008 m. m. pavasario semestras
FAKULTETAI
Ekonomikos ir vadybos
Gamtos mokslų
Humanitarinių mokslų
Informatikos
Katalikų teologijos
Menų institutas
Socialinio darbo institutas
Socialinių mokslų
Politikos mokslų ir
diplomatijos institutas
Iš viso:

1
37
27
50
13
11

MGL
1,75
2
151
30
75
11
221
46
87
5
37
9

12
16
29
35

37
43
129
141

8
11
34
23

230

921

177

2,25
2
2

4

2008/2009 m. m. rudens semestras

Viso

MGL
1,75
2
93
16
53
8
156
33
19
17
7

218
115
317
107
57

1
102
76
175
68
17

57
70
192
199

31
31
106
100

30
29
94
91

6
7
25
23

1 332

706

582

125

2,8
2
2

Viso
211
139
364
89
41
67
67
225
214

4

1 417

33 lentelė

Magistrantūros studijų studentų stipendijų dydžiai 2008 metais

FAKULTETAI

2007/2008 m. m.
pavasario semestras
1

MGL
2

2,25

6
30

12
16

Ekonomikos ir vadybos

7

33

Informatikos
Katalikų teologijos
Menų
Socialinio darbo institutas
Socialinių mokslų

1

14
3
3
3
46

Gamtos mokslų
Humanitarinių mokslų

Politikos mokslų ir diplomatijos
institutas
Teisės institutas
Iš viso:

3
2

2
3

Viso

2008/2009 m. m.
rudens semestras
1

MGL
2

2,25

3
8

4
6

10

50

37

12

7
4
4
3
18

22
7
9
6
67

28
10
13
11
81

8
2
4
3
18

21
48

33
36

Viso

5

54

3
3
2
1
8

39
15
19
15
107
56
485

6

43

16

65

60

20

10

2
26

26
207

8
98

36
331

39
348

13
91

4
46

40
50

90
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34 lentelė

2008 m. atskirų kategorijų Universiteto darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Darbuotojai

Akademinio personalo
Kitų darbuotojų

Visų darbuotojų

Pareigybinis atlyginimas (Lt) Su visomis priemokomis (Lt)
2 991
1 308
2 023

5 168
1 596
3 119

Universiteto darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio kaita 1999–2008 metais pateikta 87 pav.
2008 m. dėstytojų ir mokslo darbuotojų vidutinis pareigybinis atlyginimas, palyginti su 2007 m., padidėjo 4,1 %, vidutinis darbo užmokestis su visomis priemokomis – 12,4 %. Kitų darbuotojų vidutinis
darbo užmokestis padidėjo 1,9 %, su priemokomis – 7,0 %. Viso personalo vidutinis darbo užmokestis
padidėjo – 2,7 %, su priemokomis 13,0 %. Įvairios priemokos iš Universiteto uždirbtų lėšų sudarė 35,1 %
darbuotojų vidutinio pareigybinio atlyginimo.

87 pav. Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 1999–2008 m. (Lt)

Universiteto kreditinis įsiskolinimas iš biudžeto ir specialiųjų lėšų metų pabaigoje sudarė 2 726,9
tūkst. Lt (35 lentelė) už gruodžio mėnesį gautas prekes ir paslaugas. Pagrindinė kreditinio įsiskolinimo
dalis – 2 288,1 tūkst. Lt yra nesumokėtas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos už gruodžio
mėnesį.
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35 lentelė

Kreditinis įsiskolinimas 2008-12-31 (tūkst. Lt)
Išlaidų pavadinimas
Darbo užmokestis

Universiteto skola
2008-12-31
1 519,3

Socialinio draudimo įmokos

768,8

Šildymas
Elektros energija

202,1
85,8

Ryšių paslaugos

17,3

Vandentiekis ir kanalizacija

18,6

Ilgalaikio materialiojo turto nuoma

41,5

Kitos prekės ir paslaugos

73,5

Iš viso:

2 726,9

VIDAUS AUDITAS

Efektyvi Universiteto rezultatų ir išteklių paskirstymo optimizavimo priemonė yra vidaus auditas.
Vidaus audito tikslas – sistemingai analizuoti ir vertinti vidaus kontrolės veiksmingumą ir pakankamumą, Universiteto veiklos atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.
Vidaus auditoriai savo darbe vadovaujasi 2002-05-02 LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu
Nr. IX-1253 ir LR ﬁnansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1 K-117 „Dėl pavyzdinės vidaus
audito metodikos ir vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių ir vidaus audito poreikio įvertinimo analizės metmenų patvirtinimo“. Pagal minėtus įstatymo ir įsakymo reikalavimus yra parengti ir Universiteto
Rektoriaus patvirtinti dokumentai: Vidaus audito tarnybos (toliau VAT) nuostatai; VDU vidaus audito
tarnybos vidaus audito metodika; VDU vidaus audito tarnybos vidaus audito poreikio įvertinimo analizės metmenys; VDU vidaus audito tarnybos vadovo profesinės etikos taisyklės; metiniai veiklos planai;
pareiginės instrukcijos.
2008 metais buvo parengtas strateginis VAT planas, kuriame buvo atlikta SSGG analizė, t. y. išnagrinėtos tarnybos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, išanalizuoti atliktų vidaus auditų rezultatai,
suformuluoti VAT strateginiai 2009–2011 m. tikslai, atlikta VAT aplinkos ir išteklių analizė, iškelti
uždaviniai, pasiūlytas strateginio VAT plano įgyvendinimas ir atsiskaitymo tvarka, VAT veiklos plano
vykdymo stebėsenai buvo nustatyti 4 plano įgyvendinimo kriterijai.
Vidaus audito tarnyba, norėdama susipažinti su Universiteto padaliniuose iškylančiomis problemomis, padalinių vadovams buvo parengusi klausimyną (atsakymus pateikė visi padaliniai). Tai reiškia, kad
nenusišalinama nuo bendrų Universiteto reikalų ir dalyvaujama gerinant Universiteto įvaizdį tarp kitų
aukštųjų mokyklų.
Išanalizuoti gauti atsakymai ir padarytos išvados, tai atskleidė pagrindinius klausimus, kurie iškyla padalinių veikloje. Atsakymuose buvo racionalių siūlymų. Buvo atliktas turimų pareigybių auditas.
Rekomenduota atnaujinti turimus pareiginius aprašus ar kitus veiklas reglamentuojančius dokumentus.
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Universitete įdiegta vidaus kontrolės sistema pakankama (patenkinama), veikia efektyviai. Pagrindiniai rizikos veiksniai nustatyti. Kontrolės priemonės gana veiksmingos. Atskleista tik keletas nedidelių neatitikimų norminiams dokumentams.
2008 metų VAT metiniame plane buvo suplanuoti ir atlikti 5 vidaus auditai (36 lentelė).
Buvo atliktas neakivaizdinių studijų paskaitų vyksmas (auditorijų užimtumas) 2008 mokslo metų
rudens semestre. Rekomendacijos pateiktos Akademinių reikalų tarnybai. Nustačius pedagoginio darbo
pažeidimus, Rektoriaus įsakymu buvo paskirtos nuobaudos.
Patikrinta mokėjimo už užsienio kalbų mokymąsi tvarka, patikrinti visi užsienio kalbų mokėjimo
bei atleidimo nuo mokesčių 2008 mokslo metų rudens semestro dokumentai. Rekomendacijos pateiktos
Akademinių reikalų tarnybai ir Užsienio kalbų centrui.
Ne visus planuotus rodiklius pavyko įgyvendinti. 2008 metais VAT pateikė 33 rekomendacijas.
Padalinių vadovai parengė rekomendacijų įgyvendinimo planus, pagal kuriuos 2008 metais buvo įgyvendinta 17 rekomendacijų, arba 52 % pateiktų rekomendacijų. Kitas rekomendacijas numatyta įgyvendinti
2009 metais.
36 lentelė

2008 metais atliktų Vidaus audito suvestinė
Eil. Atlikto vidaus audito arba atrankinių patikri- Vidaus audito
Vidaus
nr.
nimų pavadinimas
grupės narių audito trukmė (darbo
skaičius
dienos)

1

2
3
4
5
Iš viso

VDU Ūkio tarnybos remonto ir energetikos
sektorių darbo įvertinimo vidaus auditas
Nr.11 (audito trukmė nuo 2008-04-07 iki
2008-05-23)
VDU Kauno botanikos sodo veiklos ir valdymo vidaus auditas Nr.12 (audito trukmė nuo
2008-07-14 iki 2008-09-05)
VDU studentų mokamų mokesčių ir įmokų
vidaus auditas Nr. 13 (audito trukmė nuo
2008-09-08 iki 2008-10-17)
VDU Sporto centro veiklos ir valdymo vidaus auditas Nr.14 (audito trukmė 2008-1027 iki 2008-12-19)
Inventorizacijos organizavimo ir atlikimo
2008 metų vidaus auditas Nr.15 (audito
trukmė nuo 2008-11-18 iki 2009-01-20)

2

33

2

Pateiktų reko- Įgyvendintų
mendacijų dėl rekomendacividaus kontrojų skaičius
lės skaičius
7

7

38

5

5

2

30

12

5

2

39

6

-

2

42

3

-

182

33

17
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Ūkio tarnyba vykdo visų Universiteto ūkinių objektų įteisinimo, remonto, renovacijos, eksploatacijos, techninės priežiūros, apsaugos, racionalaus resursų naudojimo funkcijas. Tarnybą sudaro
Energetikos, Pastatų remonto ir Pastatų eksploatacijos sektoriai. Tarnyboje yra 152,25 etato, čia dirba
172 darbuotojai.
Pastatai ir žemės sklypai. Universitetas patikėjimo ir nuosavybės teise disponuoja pastatais, kurių
plotas 54 556,74 m2, tarp jų 14 990,77 m2 sudaro Kauno botanikos sodo pastatai. Kartu su nuomojamomis patalpomis Universiteto veiklai naudojamas pastatų plotas – 60 346,23 m2. 2008 m. gruodžio mėn.
1 d. Universiteto pastatų (be Botanikos sodo) balansinė vertė – 35 875 321 Lt.
Pagrindiniai Universiteto pastatai, kuriuose mokoma, yra Kauno mieste. Kiti Universiteto pastatai:
Botaninių tyrimų stotis Utenos raj., Vaišnoriškės km.; Miškų tyrimų stoties patalpų dalis Juodkrantėje ir
Kultūros centras Šeteniuose, Kėdainių raj.
2008 m. viešoji įstaiga „Česlovo Milošo gimtinės fondas“ perdavė, remdamasi dovanojimo sutartimi,
Vytauto Didžiojo universitetui Kultūros centro pastatus Šeteniuose, Kėdainių rajone.
Visi žemės sklypai po pastatais ir be pastatų yra Lietuvos Respublikos nuosavybė, o Universitetas
yra panaudos gavėjas. Universitetas panaudos teise pagal sutartis naudojasi 68,7995 ha ploto valstybinės
žemės sklypu.
Pastatų eksploatavimas. Pastatų eksploatacijos sektorius atlieka pastatų teisinę registraciją, vykdo
einamąją pastatų inventorizaciją, ruošia dokumentus pastatų žemės sklypų ribų užsakymui Žemėtvarkos
skyriuje, derina įvairių pastatų dokumentaciją su įvairiomis organizacijomis (su savivaldybe, su gretimų
sklypų savininkais, su juristais, su būtų ūkio tarnybom), vykdo visų Universiteto pastatų techninių rodiklių apskaitą, atlieka pastatų ir jų patalpų priežiūrą, apsaugą ir užtikrina tinkamas mokymosi, darbo ir
gyvenimo sąlygas.
Pastatų eksploatavimo sektoriuje dirba 138 darbuotojai, iš jų 12 inžinerinių darbuotojų.
2008 m. balandžio–gegužės mėnesiais buvo atliktas Ūkio tarnybos vidaus auditas – pasiūlyta ne tik
įgyvendinti rekomendacijas, bet ir efektyviau dirbti: pildyti žurnalus budėtojų viršvalandiniam darbui
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kontroliuoti; parengti ir patvirtinti naujus Ūkio tarnybos nuostatus bei tarnybos darbuotojų pareigines
instrukcijas; auditorijų pastato, esančio Gedimino g. 44, apsaugą naktį ir švenčių dienomis perduoti apsaugos įmonei; atsisakyti rūbininkų etatų, panaikinus rūbinę ir įrengus drabužių kabyklas auditorijose;
dispečerizuoti Universiteto keleivinius liftus ir atsisakyti liftininkų etatų.
Patalpų nuomos administravimas. Patalpų nuomos tikslas – išlaikyti valstybės patikėtą turtą ir
sumažinti iki minimumo galimus nuostolius, susijusius su disponuojamų pastatų eksploatacinėmis išlaidomis.
Patalpos nuomojamos įvairiems komerciniams ir nekomerciniams renginiams laisvu metu tada, kai
nenaudojamos Universiteto reikmėms. Pažymėtina, kad visi salėse vykstantys Universiteto bendruomenės organizuojami renginiai yra nemokami. 2008 metais išaugo pelnas iš visų nuomojamų objektų, išskyrus Didžiąją aulą (37 lentelė). Didžiosios aulos naudojimą riboja reikalavimai saugoti šį objektą dėl
jo autentiškos architektūros, dėl to vykstančių renginių sąrašas yra gan ribotas. 2008 metais renginių sumažėjo, nes pagrindinis Aulos renginių organizatorius buvo Valstybinė ﬁlharmonija, kuri visus renginius
pradėjo organizuoti savo naujai suremontuotoje salėje. Didžiosios salės pajamos per 2008 metus padidėjo
30 %, palyginti su kitais nuomojamais objektais, šis pakitimas nėra didelis, nes Didžiojoje salėje vyksta
vis daugiau paskaitų. Apgyvendinimas bendrabutyje nuo 2008 metų nemokamai skiriamas tik išimties
tvarka, todėl gautų pajamų pokytis – 166 %. 2007 metais, pradėjus eksploatuoti Česlovo Milošo gimtinės
kompleksą, Universiteto bendruomenė buvo informuota apie galimybes čia organizuoti renginius, todėl
gautų pajamų pokytis siekia net 233 %. Patalpų nuomą riboja nepakankamai moderni salių įranga ir papildomų paslaugų trūkumas.
37 lentelė

Už patalpų nuomą gautų pajamų 2007–2008 m. suvestinė
Eil. Pavadinimas, adresas
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Didžioji salė
(S. Daukanto g. 28)

Mažoji salė
(S. Daukanto g. 28)
Klubų salė
(S. Daukanto g. 27)

Didžioji aula
(Gimnazijos g. 7)
Bendrabutis
(Muitinės g. 7)

Č. Milošo gimtinė
(Kėdainių raj. Šeteniai)
7. Tyrimų stotis
Vaišnoriškėse
(Utenos raj.)
Iš viso:
6.

Plotas, m2

Gautos pajamos
Gautos pajamos
Pajamų
Metinės eksploapokytis,
%
tacinės
išlaidos, Lt
per 2007 metus, Lt per 2008 metus, Lt

1 446

85 026,87

111 345,66

30

66 148,00

237

677,00

1 257,50

85

10 430,00

242

1 120,00

1 938,00

73

8 360,00

163

8 141,00

4 650,53

- 42

7 040,00

1 010,22

3 802,87

10 123,00

166

26 128,00

289,83

765,00

2 555,00

233

3 400,00

139,57

1 044,00

2 010,00

95

1 610,00

3 527,62

100 576,74

133 879,69

123 116,00
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2009 metais Europos Sąjungos CPVA projekto „Mokytojų kvaliﬁkacijos tobulinimo infrastruktūros
plėtra“ paraiškos Nr. VP3-2.2ŠMM-10-V-01-001 lėšomis bus pradėta rekonstruoti Mažąją salę. Būtina
rekonstruoti Didžiąją salę ir pritaikyti ją platesnio proﬁlio renginiams.
Energetiniai resursai ir Universiteto energetinio ūkio eksploatacija. Visų pastatų energetinio
ūkio eksploataciją vykdo Ūkio tarnybos Energetikos sektorius, taip pat dalis sektoriaus darbuotojų atlieka patalpų remonto darbus. 2008 m. šis sektorius atliko einamuosius Universiteto pastatų energetinių
sistemų remonto darbus, t.y. pastatų elektros apšvietimo ir jėgos tinklų, apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos, telefoninio ryšio tinklo, telefoninių įrengimų, vandentiekio, kanalizacijos, šiluminių vamzdynų,
uždaromos armatūros keitimo darbus. Energetikos sektoriuje dirba 19 darbuotojų, iš jų 3 inžineriniai
darbuotojai.
Universitete 2008 m. suvartota 2 069 121 kWh elektros energijos, t. y. 3,23 % daugiau negu 2007 m.,
pinigine išraiška padidėjimas sudaro 10,6 %, tam įtakos turėjo kasmet kylančios elektros energijos kainos,
kurios nuo 2005 metų padidėjo 22 %, t. y. 2005 m. 1 kWh kainavo 33,75 Lt, o jau 2008 m. – 41,06 Lt
(88 pav.).

88 pav. VDU pastatų eksploatacijai sunaudotų energetinių resursų išlaidos 2005–2008 m.

Pastaraisiais metais daugelyje pastatų buvo pakeisti langai, apšiltinti stogai, todėl sumažėjo elektros
energijos sąnaudos papildomam šildymui. Energetikos skyriaus darbuotojai griežčiau seka, kad, nesant
reikalo, iki minimumo būtų sumažintas apšvietimas bendrojo naudojimo patalpose.
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Elektros energijos sunaudojimas VDU rūmuose nuo 2005 m. kasmet kinta nedaug, nors kiekvienais
metais elektros energijos vartotojų daugėja, t.y. daugėja laboratorinės įrangos, kondicionierių bei kopijavimo aparatų ir kitos elektros energiją naudojančios įrangos.
2008 m. Vytauto Didžiojo universitetas pagal sutartį su Lietuvos energetikos institutu įsijungė į
programos „Pažangi energetika Europai“ tarptautinį projektą The European GreenLight Programme in
New Member States (New Green Light). Vykdant šios programos nuostatus, daugelyje Universiteto pastatų buvo pakeisti pasenę kaitrinių lempų šviestuvai į energiją taupančių lempų šviestuvus, modernizuoti
elektros įvadiniai įrenginiai IV rūmuose (S. Daukanto g. 27) ir kita elektros instaliacija bei įranga.
Šilumos ūkis. Universiteto balanse yra 10 šilumos punktų ir 5 dujinės katilinės. Šilumos punktai
ir dujinės katilinės šildo apie 43 tūkst. kv. m. plotą. Renovuotuose šilumos punktuose įdiegta šiuolaikinė
šilumos reguliavimo įranga, kuri efektyviai reaguoja į lauko oro temperatūros svyravimus ir, nustačius atitinkamą programą, leidžia taupyti lėšas, skirtas patalpoms šildyti.
Gamtinėmis dujomis yra šildomi 2 Universiteto pastatai: KTF rūmai (Gimnazijos g. 7A, 7B ir 7C)
ir Sporto centras (Draugystės g. 19). Gamtinių dujų suvartojimas per paskutinius kelerius metus beveik
nekito (pokytis ~ 3 %), kai išlaidos už gamtinių dujų sunaudojimą nuo 2005 iki 2008 metų padidėjo 2,63
karto, t. y. 2005 m. – 0,59 Lt/m3, o 2008 m. – 1,55 Lt/m3.
Kitiems Universiteto rūmams šilumos energija tiekiama iš miesto centralizuotų tinklų. Šildymui ir
karštam vandeniui ruošti sunaudotas šilumos kiekis (MWh) per paskutinius ketverius metus mažėjo, kai
išlaidos išaugo pabrangus centralizuotam šildymui nuo 2005 m. – 141,4 Lt/kWh iki 2008 m. – 286,6
Lt/kWh, t. y. per ketverius metus šilumos energija pabrango daugiau nei 100 %.
Ūkio tarnyba siekia ir toliau mažinti energetinių resursų sąnaudas, todėl bendradarbiaudama su
Projektinės veiklos tarnyba pateikė paraiškas ﬁnansuoti projektus iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų programos „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“:

▶ IV rūmų (S. Daukanto g. 27) pastato atitvarų ir energetinių sistemų modernizavimas. Prašoma
suma projektui ﬁnansuoti – 1 925 994 Lt;
▶ Centrinių rūmų Didžiosios salės (S. Daukanto g. 28) pastato atitvarų ir energetinių sistemų
modernizavimas. Prašoma suma projektui ﬁnansuoti – 3 800 675 Lt;

▶ Bendrabučio (Muitinės g. 7) pastato atitvarų ir energetinių sistemų modernizavimas. Prašoma
suma projektui ﬁnansuoti – 2 618 218 Lt;
▶ Studentų bendrabučio Nr. 1 (Taikos pr. 119) pastato atitvarų ir energetinių sistemų modernizavimas. Prašoma suma projektui ﬁnansuoti – 3 993 437 Lt;

▶ Studentų bendrabučio Nr. 2 (Vytauto pr. 71) pastato atitvarų ir energetinių sistemų modernizavimas. Prašoma suma projektui ﬁnansuoti – 1 075 832 Lt;

▶ Kauno botanikos sodo (Žilibero g. 9) pastato atitvarų ir energetinių sistemų modernizavimas.
Prašoma suma projektui ﬁnansuoti – 752 245 Lt.
Visų numatomų renovuoti pagal šią programą projektų vertė – 14 166 401 Lt.
Įvykus atrankos procedūrai, į remtinų projektų sąrašą įtraukti bendrabučio (Muitinės g. 7), studentų
bendrabučio Nr. 2 (Vytauto pr. 71) ir Kauno botanikos sodo (Žilibero g. 9) pastatai (preliminari projektų
vertė apie 4,4 mln. Lt).
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Kylant visų rūšių energijos kainai, išlaidos kasmet didėja, todėl būtina apšiltinti pastatus, įdiegti
taupius vandens naudojimo prietaisus, plėsti Universiteto pastatų šildymo sistemų stebėjimo ir valdymo
kompiuterizuotą dispečerinę sistemą, diegti kompiuterinę vandens, dujų, elektros apskaitos kontrolės sistemą.
Telekomunikacijų tinklas. Universiteto vietinio laidinio telefoninio ryšio sistema sudaryta iš 2 telefoninių stotelių Panasonic KX-TD 500, instaliuotų Centriniuose rūmuose (S. Daukanto g. 28) ir II rūmuose (Vileikos g. 8), ir telefoninės stotelės Siemens 3550, instaliuotos IV rūmuose (S. Daukanto g. 27).
Šios stotelės sujungtos į vieną sistemą su bendra numeracija, pokalbių apskaitos ir tariﬁkacijos programa.
Išoriniam telefono ryšiui palaikyti į centrinę stotelę Panasonic KX-TD 500 (S. Daukanto g. 28) įvestas AB TEO LT „ISDN srautas“, kuriame yra 200 abonentinių numerių. Taip pat 12 centrinės stotelės
numerių naudojasi AB TEO LT abonentinėmis linijomis. Taip pat įvairiuose Universiteto pastatuose yra
65 abonentai neįeinantys į vidaus telefoninio ryšio sistemą. Skambučiai į kai kuriuos Lietuvos universitetus iš centrinės telefoninės stotelės automatiškai nukreipiami interneto kanalais. Šiuo metu VDU yra
316 vidaus telefono ryšio abonentų.
Siekiant sumažinti skambučių į mobilius ryšio tinklus išlaidas, prie centrinės stotelės yra instaliuoti
4 stacionarūs mobilaus ryšio aparatai „Nokia 22“.
2008 m. telefono ryšiu mokymo, mokslo ir studijų aptarnavimo personalas buvo pakankamai aprūpintas, t. y. dviem darbuotojams tenka vienas vidaus telefoninio ryšio abonentinis numeris, o trims darbuotojams tenka po vieną abonentinį numerį su galimybe skambinti į išorinius telefoninio ryšio tinklus.
2008 metais Universiteto laidinio telefono ryšio išlaidos sudarė 120 700 Lt.
Statybos ir remonto darbai. Pastatų remonto sektorius organizuoja Universiteto pastatų ir vidaus
patalpų bei įrenginių remontą, rūpinasi pastatų renovacija, naujomis medžiagomis ir technologijomis
statant ir remontuojant, rūpinasi lėšų, skirtų remontui, planavimu ir racionaliu jų panaudojimu, taip pat
atliekamų remonto darbų kokybe, darbų sauga, priešgaisrine apsauga. Pastatų remonto sektoriuje dirba
11 darbuotojų, iš jų 1 inžinerinis darbuotojas (sektoriaus vadovas).
2008 m. faktinė samdomų darbų, Pastatų remonto ir Energetikos sektoriaus atliktų darbų ir medžiagų pirkimo vertė sudarė 1 420 510 Lt:

▶ atlikta II rūmų (Vileikos g. 8) Gamtos mokslų fakulteto Proteomikos laboratorijos rekonstrukcija, įrengtas atskirą įėjimas (techninis projektas ir rekonstravimo darbai). Darbai atlikti
įgyvendinant projektą Nr. BPD 2004-ERPF-1.5.0-12-05/0061/BPD-226 „Proteomikos tyrimų
infrastruktūros sukūrimas“. Rekonstravimo darbų faktinė kaina 160 910,49 Lt. Techninis
projektas kainavo 4 200 Lt (Techninis projektas apmokėtas iš projekto lėšų), rekonstruotų pastatų plotas – 77,95 m2. Nutiestas šaligatvis, kurio plotas – 32 m2, betoninė aikštelė, aptaisyta
akmens masės plytelėmis – 3 m2;
▶ atlikta II rūmų (Vileikos g. 8) Gamtos mokslų fakulteto aplinkos ﬁzikos laboratorijos rekonstrukcija (techninis projektas ir rekonstravimo darbai). Darbai atlikti įgyvendinant projektą
Nr. BPD 2004-1.5.0-12-05/0013/BD-12500-879 „Bazinės įrangos atnaujinimas ir virtualiosios erdvės eksperimentiniams įgūdžiams lavinti sukūrimas specialistų rengimo prioritetinėse
mokslo srityse Bazek“. Rekonstravimo darbų faktinė kaina – 82 069,28 Lt, techninis pro-
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jektas kainavo 4 720 Lt (Techninis projektas apmokėtas iš projekto lėšų). Rekonstruotų pastatų
plotas – 64,4 m2;
▶ atliktas II rūmų (Vileikos g. 8) Gamtos mokslų fakulteto Aplinkos tyrimų centro rekonstrukcijos techninis projektas. Techninio projekto kaina – 34 338,8 Lt (apmokėta iš VDU
lėšų). Numatomų rekonstruoti patalpų plotas – 243,5 m2, numatoma rekonstrukcijos kaina – 492 980 Lt (2007-03-01 kainų lygiu);
▶ atliktas CR (Daukanto g. 28) VDU Švietimo studijų centro paprasto remonto techninis
projektas. Techninio projekto vertė: apmokėta iš VDU lėšų I etapui – 29 972 Lt, apmokėta iš
projekto lėšų II etapui – 11 800 Lt, iš viso – 147 972 Lt. Numatoma remonto darbų kaina
I ir II etapui 2 896,0 tūkst. Lt;
▶ parengtas VDU valdomų pastatų ir žemės sklypų sąrašas su visais žemės ir pastatų skyrimo,
registracijos ir nuosavybės dokumentais;
▶ parengtas VDU valdomų žemės sklypų sąrašas su žemės sklypų planais ir registracijos, panaudos sutartimis;
▶ atlikta II rūmų (Vileikos g. 8) Gamtos mokslų fakulteto laboratorijos rekonstrukcija. Panaudota
3 700 Lt Universiteto lėšų;
▶ atlikta III rūmų (K. Donelaičio g. 52) pirmo aukšto vestibiulio rekonstrukcija, įrengtas studentų priėmimo skyrius, neįgaliųjų poilsio kambarys, Universiteto informacijos centras,
pakeisti keleiviniai liftai. Atliktų darbų vertė – 481 376 Lt, iš kurių 313 000 Lt yra Mokslo
ir studijų institucijų renovavimo ir rekonstravimo 2007–2009 m. programos lėšos;
▶ pakeisti du studentų bendrabučio Nr. 2 (Vytauto pr. 71) keleiviniai liftai, tai leis neįgaliesiems patekti į visus bendrabučio aukštus. Šiems darbams panaudota 191 621 Lt iš Aukštųjų
mokyklų studentų bendrabučių atnaujinimo programos lėšų;
▶ bendrabučio (Muitinės g. 7) patalpų remonto darbai (suremontuota 536 m2), rekonstruotas
šiluminis mazgas, kuris užtikrins efektyvesnį vandens, elektros ir šiluminės energijos panaudojimą. Šiems darbams panaudoti 138 378 Lt iš Aukštųjų mokyklų studentų bendrabučių
atnaujinimo programos lėšų ir 246 000 Lt iš Privatizavimo fondo;
▶ vietoj garažų įrengtos administracinės patalpos Transporto skyriuje, III rūmuose (K. Donelaičio
g. 52);
▶ atnaujintas parketas III rūmuose (K. Donelaičio g. 52), skaitykloje;
▶ suremontuota I rūmų (Laisvės al. 53) centrinė laiptinė;
▶ suremontuotos II rūmų (Vileikos 8) Informacinių sistemų tarnybos patalpos;
▶ atliktas auditorijų (K. Donelaičio g. 60) laiptinės ir įėjimo remontas, taip pat kiti planiniai
bei neplaniniai VDU patalpų remonto ir įrengimo darbai;
▶ Per 2008 m. rangos būdu VDU rūmuose įrengta 231 m2 aliuminio, plastiko ir stiklo pertvarų, pakeista ir sumontuota 44,9 m2 langų bei durų, sumontuota 329,2 m2 pakabinamųjų
lubų, paklota 273 m2 kiliminės ir PVC dangos;
▶ VDU Pastatų remonto ir Energetikos sektoriai, atlikdami remonto darbus, sunaudojo medžiagų
už 202 400 Lt. Iš jų neplaninių darbų medžiagų vertė sudarė 51 100 Lt.
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Analizė apie 2008 m. atliktus remonto darbus pateikta 38 lentelėje.
38 lentelė

Remonto darbų ir Energetikos sektoriaus darbuotojų atlikti remonto darbai 2008 m.

Patalpos
Auditorijos
Laboratorijos

Darbo kabinetai
Kita (koridoriai, laiptinės, WC, kitos paskirties
patalpos)
Iš viso:
Vidutinė medžiagų vertė, Lt/m2

Sektoriaus darbuotojų jėgomis atlikti patalpų remonto darbai
Apimtis,
m2
597,76
36,21

Medžiagų vertė, tūkst.
Lt
46,5
7,0

1 742,97

202,4

422,5
686,5

67,1
81,8

Medžiagų vertė,
Lt/m2
77,8
193,3
158,8
119,2

137,28

Sudarant metinį darbų planą, reikėtų koncentruoti patalpų remontą ir įrengimo darbus, t. y. remontuoti ar įrengti patalpas ne vienetais, o grupėmis, padaliniais. Daugiau lėšų skirti nusidėvėjusioms darbo
priemonėms atnaujinti, įrankiams įsigyti, naujausioms technologijoms diegti. Sudaryti galimybes kelti
sektorių darbuotojų kvaliﬁkaciją, supažindinti su naujausiomis technologijomis ir įranga.
Reikia pastebėti, kad 2009 m. sumažėjo ūkinės veiklos apimtys dėl ﬁnansavimo stygiaus. Tai verčia
optimizuoti ūkinės veiklos struktūrinius padalinius, mažinti darbuotojų skaičių.
Transporto ūkis. Universiteto transporto skyrius aptarnauja studentus ir darbuotojus, taip pat gerina administracinę ir ūkinę veiklą. Transporto skyriuje dirba 8 žmonės: 6 vairuotojai autošaltkalviai ir
2 administracijos darbuotojai. Šiuo metu automobilių ūkį sudaro 2 mikroautobusai (17 ir 8 vietų), 4
lengvieji automobiliai. Vidutinis automobilių amžius yra 7,6 metai. Šiais metais buvo atsisakyta naudotis
automobiliais pagal panaudos sutartis.
Transporto paslaugų nuomos konkursą 2008 metais laimėjo UAB „Čegmira“. Per paskutinius metus
už transporto nuomą UAB „Čegmira“ sumokėta 31 651, 50 Lt.
VDU automobiliai, atlikdami užsakymus, per 2008 metus nuvažiavo 222 694 km (2007 m.
232 425 km; 2006 metais – 222 996 km), sunaudojo 23 827,4 litrų kuro (2007 m. – 24 757,22 l), tačiau,
padidėjus vidutinei kuro kainai iki 3,10 Lt/l, 2008 metais už degalus Universitetas sumokėjo 86 272,65 Lt
(2007 m. – 79 934,14 Lt) (89 pav.).
2008 m. Transporto skyrius išleido 208 597,12 Lt, o tai – 18 000 litų mažiau nei 2007 m., kai buvo
išleista 226 922,54 Lt (90 pav.).
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6.3. VDU IT SISTEMOS MODERNIZAVIMAS

Viena VDU plėtros sričių – infrastruktūros modernizavimas ir plėtra. Už efektyvų IT išteklių valdymą, IT sistemos modernizavimą Universitete atsakinga Informacijos sistemų tarnyba, kuri atlieka šias
funkcijas:

▶ Diegia ir prižiūri Universiteto interneto bei intraneto paslaugų serverius, registruoja, administruoja, moko ir konsultuoja vartotojus.

▶ Prižiūri Universiteto kompiuterinę ir programinę įrangą, užtikrina kompiuterių informacijos
saugumą.
▶ Įrengia naujas ir modernizuoja senas kompiuterines darbo vietas, kompiuterių tinklo prieigos
stacionarias ir bevieles vietas.
▶ Kuria ir palaiko Universiteto informacinę sistemą, WWW svetainę.
▶ Prižiūri Universiteto studijų organizacinę bei kopijavimo techniką, aptarnauja garso ir vaizdo
demonstravimo sistemas.
▶ Valdo, plečia ir administruoja Universiteto globalų kompiuterių tinklą bei užtikrina interneto
prieigą.
▶ Organizuoja kompiuterinės technikos ir programinės įrangos pirkimo konkursus bei apklausas.
Tarnybos personalą sudaro 21 etatu dirbantys 26 žmonės, 5 iš jų po 0,5 etato – 8 studentai. Visi darbuotojai neformaliai suskirstyti į 3 grupes: kompiuterių ir tinklo aptarnavimo, programavimo ir studijų
technikos.
Kompiuterių ir techninės įrangos modernizavimas. Viena IST funkcijų – Universiteto aprūpinimas
kompiuterine technika ir jos aptarnavimas. 2008 m. nupirkti 197 kompiuteriai. Šiuo metu Universitete
yra 1 261 kompiuteris. Pav. 91 vaizduoja kompiuterių skaičiaus augimą nuo 1997 m.
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91 pav. Universiteto kompiuterių skaičiaus kaita

2008 m. įrengta nauja SMF Psichologijos klinikos kompiuterių klasė, o trijose klasėse kompiuteriai
pakeisti naujais (iš viso 55 kompiuteriai). Šiuo metu Universitete yra 14 kompiuterių klasių (iš viso 168
kompiuteriai) studentų mokymui ir savarankiškam darbui. Darbui internete ir intranete yra skirta 69
darbo vietos 8-iose Universiteto skaityklose.
29 % Universiteto kompiuterių yra daugiau kaip 5 metai (2007 m. tokių buvo 34 %, 2006 – 43 %).
Dirbant su šiais kompiuteriais kyla problemų dėl programinės įrangos atnaujinimo, labai žemas jų patikimumas. Todėl ir ateityje kasmet reikėtų pakeisti naujais bent po 20 % kompiuterių.
Pastaraisiais metais vis daugiau dėstytojų nori pateikti medžiagą studentams per multimedijos projektorius. 2008 m. nupirkti 22 nauji projektoriai, iš kurių 15 stacionariai įrengti kompiuterizuotose auditorijose. Multimedijos projektoriais bei didelės įstrižainės LCD televizoriais ir auditorijų, stacionariai aprūpintų jais, skaičius per 5 metus išaugo nuo 9 iki 59. Be to, Universiteto padaliniai turi 45 multimedijos
projektorius, kurie naudojami su nešiojamaisiais kompiuteriais.
Tačiau dar ne visos auditorijos aprūpintos multimedijos projektoriais ir internetu. Klasių aprūpinimas internetu bus baigtas 2009 metais.
Pagerėjo Universiteto renginių ir studijų aptarnavimas po darbo valandų ir šeštadieniais. Vis daugiau
įrengiant kompiuterizuotų auditorijų, dėstytojai patys gali naudotis multimedijos technika ir IST studijų
aptarnavimo veikla keičiasi iš konkrečių paskaitų aprūpinimo vaizdo / garso technika į bendrą auditorių
įrangos priežiūrą, problemų sprendimą.
IST specialistai taip pat aptarnauja ir prižiūri kopijavimo techniką. 2008 m. nupirktas tik vienas
kopijavimo aparatas. Universiteto padaliniuose veikia 42 kopijavimo aparatai, 15 aparatų Universitetas
nuomoja.
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Kompiuterių programinės įrangos ir tinklų modernizavimas. 2008 metais Universitetas sudarė
bendradarbiavimo sutartį su UAB „Microsoft Lietuva“, kurioje viena iš veiklų – programinės įrangos
(„MS Windows upgrade“ ir „MS Oﬃce“) nuoma. Tai puiki galimybė įdiegti naujas programų versijas į visus senus Universiteto kompiuterius. Be to, Informatikos fakultetas turi MSDNAA (Microsoft
Developer Network Academic Alliance) sutartį su „Microsoft“, pagal kurią informatikos studijoms galima
naudotis daugeliu „Microsoft“ programų nemokamai. 2008 m. nupirkta ir į visus Universiteto kompiuterius diegiama antivirusinė programa „Kaspersky® Anti-Virus“.
Standartinės programinės įrangos legalumas nėra kontroliuojamas centralizuotai, nėra nustatytos
tvarkos, kaip įdiegiama nauja programinė įranga Universiteto kompiuteriuose ir kas atsakingas už konkrečiame kompiuteryje įdiegtą programinės įrangos legalumą. Šią problemą numatyta spręsti 2009 m.
Universitete dar nepakanka specializuotos, mokymui skirtos programinės įrangos („SPSS“, „MS Project“
ir kitų). Būtina nustatyti fakultetų poreikius tokiai programinei įrangai ir specializuoti kompiuterių klases
pagal naudojamas programas.
Tęsiami darbai plečiant ir tobulinant vieningą Universiteto kompiuterių tinklą. Dešimties pagrindinių VDU pastatų ir bendrabučių kompiuterių tinklai sujungti optinėmis, kiti – plačiajuosčio radijo ryšio
linijomis. Įrengta nauja licenzijuoto dažnio plačiajuosčio interneto radijo ryšio linija į Sporto centrą.
Pradėti darbai optine ryšio linija prie Universiteto tinklo prijungti Gimnazijos g. 7 kompiuterių tinklą.
Vykdant VDU patalpų remontą, lygiagrečiai modernizuojamos ir kitos lokalaus kompiuterių tinklo linijos, įrengiamos naujos darbo vietos.
Visi Universiteto kompiuteriai įjungti į bendrą tinklą ir turi interneto ryšį. 2008 m. buvo įrengta
(ar rekonstruota) 90 naujų kompiuterinių darbo vietų. Pagrindiniai interneto paslaugų serveriai į tinklą
prijungti 1,0 Gbps linijomis. Prisijungti prie tinklo iš šalies naudojamos LITNET, komercinių interneto
paslaugų teikėjų, Omnitel GPRS/EDGE/3G paslaugos, ﬁksuoto telefono ryšio linijos.
Universitete toliau plečiamas interneto prieigos bevielio ryšio zonų tinklas. Šiuo metu veikia 40
bevielio interneto zonų dešimtyje Universiteto pastatų. Tačiau bevielio ryšio patikimumas kol kas nėra
patenkinamas. Šiuo metu baigtas pirmas bevielio ryšio zonų diegimo etapas. Pradėjus jas naudoti išryškėjo kai kurie trūkumai: nepakankamas siųstuvų išdėstymo tankis, tobulintinas vartotojų autentiﬁkavimo
mechanizmas.
Nuolat modernizuojamos VDU kompiuterių tinklo saugumo sistemos. Veikia centrinė Universiteto,
bendrabučių ir skaityklų ugniasienės, kurios padeda stebėti tinklo srautus, nustato virusais užkrėstus arba
atakų „pralaužtus“ kompiuterius. Atliekamas užkrėstų kompiuterių interneto srautų blokavimas. VDU
įdiegtas centrinis elektroninio pašto nepageidaujamų laiškų ir virusų ﬁltravimo serveris. Šie serveriai per
parą atmeta apie 22 000 ateinančių laiškų, t. y. apie 86 % visų gaunamų laiškų.
2008 metais buvo atnaujintas (pakeistas) pagrindinis Universiteto interneto svetainių palaikymo
(WWW) paslaugų teikimo serveris. Naujas serveris suteikė galimybę padidinti disko erdves vartotojų
dedamoms interneto svetainėms ir paspartino atsaką į interneto vartotojų užklausas. Senąjį serverį kartu
su 2008 m. įsigyta juostine atsarginių kopijų saugojimo biblioteka naudoja pagrindiniuose Universiteto
serveriuose esančios informacijos atsarginėms kopijoms saugoti.
Operacinių sistemų ir serverių virtualizacijos technologija leidžia geriau išnaudoti turimus skaičiavimo resursus. Šiuo metu Universitete veikia trys – du „MS Windows“ ir vienas „Linux“ virtualūs
serveriai.
Universitete naudojamos naujausios interneto paslaugos: Interneto telefonija (VoIP) ir Interneto
televizija (IP TV). VDU VoIP sistema yra LITNET VoIP tinklo dalis. Laidinio telefono skambučiai į
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kitus universitetus (KTU, VU, VGTU, KU ir LŽŪU) VoIP tinkle automatiškai jungiami ir perduodami
interneto kanalais. Pagrindinių Universiteto rūmų mazguose įrengti modernūs tinklo komutatoriai, leidžiantys IP TV technologijas.
VDU Informacijos sistemų tarnyba aptarnauja vieną iš pagrindinių Lietuvos akademinio kompiuterių tinklo LITNET mazgų. Teikiamos DNS, FTP, WWW paslaugos, veikia 4-ių modemų linijų interneto prisiskambinimo mazgai. VDU mazgas turi ryšį su LITNET 1,0 Gbps spartos optine linija. Interneto
ir elektroninio pašto paslaugos suteikiamos ne tik Universiteto, bet ir Kauno zonos mokykloms bei kitoms nepelno siekiančioms organizacijoms, apie 100 pavienių akademinės bendruomenės asmenų. Per
VDU LITNET mazgą radijo linijomis į internetą jungiamos mokyklos ir nepelno organizacijos. Optine
100 Mbps linija prie interneto prijungtas Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas.
VDU LITNET mazgas dalyvauja LITNET-GIANT programoje, leidžiančioje turėti spartų ir pigų
interneto ryšį su Europos akademiniais tinklais, gauti bendras Europos Sąjungos akademinių tinklų paslaugas. Į GIANT tinklą LITNET jungiasi 10 Gbps kanalu.
IST specialistai aktyviai dalyvauja LITNET CERT veikloje. Keičiamasi informacija apie tinklo
incidentus, galimus pavojus, dalijamasi tinklo saugumo didinimo patirtimi su kitų Lietuvos universitetų
specialistais.
Informacinių sistemų kūrimas ir tobulinimas. Toliau plečiama universiteto informacinių sistema.
2008 m. buvo sukurtos arba patobulintos posistemės:
▶ Krūvių apskaitos ir analizės informacinė sistema.
▶ Patalpų registras.
▶ „StudIS“ duomenų sąsaja su Vilniaus universiteto Mokslinių tyrimų praktinio taikymo skatinimo informaciniu portalu.
▶ Naujas VDU oﬁcialus WWW portalas.
▶ Studentų mokėjimų perdavimo į LABBIS sąsaja – naujos ﬁnansų sistemos ir StudIS integracija.
▶ Neakivaizdininkų ir bendrabučio svečių registravimo ir registravimosi į VDU bendrabutį
savitarna ir apskaita.
▶ PVT projektų valdymo registro sprendimas.
▶ Bibliotekos delspinigių administravimo sistema.
▶ Socialinių stipendijų registras.
▶ Studentų su negalia ir gavusių stipendijas apskaita.
▶ Tobulinti stipendijų išmokėjimų moduliai bankinėms institucijoms.
VDU komandinio darbo sistemos „FirstClass“ vartotojais yra apie 8 300 studentų, 2 090 absolventų
ir 967 darbuotojai, VDU „Rasos“ gimnazijos mokytojai. Visi vartotojai turi asmenines pašto dėžutes, gali
kurti savo svetaines su šiuolaikinėmis paslaugomis (kalendoriais, tinklaraščiais). Sukurtos elektroninio
pašto dėžutės ir probleminės konferencijos visiems Universiteto padaliniams. Sistema plačiai naudojama
mokymo medžiagai pateikti – šiuo metu sukurtos 547 dalykų konferencijų sistemos. „FirstClass“ vartotojų katalogas (LDAP) naudojamas Universiteto tinklo, bevielio ryšio ir informacinių sistemų vartotojų
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autentiﬁkavimui. VDU darbuotojams vyko „FirstClass“ vartotojo kursai, po kurių 13 klausytojų įteikti
kursų baigimo pažymėjimai.
2008 m. įdiegta nauja „FirstClass“ versija 9.1. Išspręsta „FirstClass“ duomenų bazės kopijų saugojimo problema – naujame juostiniame įrenginyje saugoma daugiau serverio atsarginių kopijų. Tai leido
pasiūlyti vartotojams kokybiškai naujų paslaugų ir galimybių.
2008 m. rudenį buvo sukurta Universiteto darbuotojų darbo grupė, kurios tikslas – analizuoti
Universiteto padalinių informacinius poreikius ir formuluoti galimus IT sprendimus. Grupės rengė ir
derino informacinių sistemų vizijos dokumentus. Bendro darbo rezultatai – detaliai išnagrinėta esama
informacinės sistemos būklė, identiﬁkuoti prioritetiniai uždaviniai, parengta ataskaita ir 2009 m. informacinių sistemų kūrimo planas, numatyti reikalingi ištekliai ir plano įgyvendinimo rizika.

