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2012-ieji: sTraTeginių Pasirinkimų meTai

2012 metais Vytauto Didžiojo universitete, įgyvendinant Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų pro-
gramos priemonės Nr . VP1-2 .1-ŠMM-04-K-01 projektą „Universiteto restruktūrizavimas ir veiklos bei 
valdymo optimizavimas įgyvendinant švietimo reformos nuostatas“ Nr . VP1-2 .1-ŠMM-04-K-01-017, 
parengta Vytauto Didžiojo universiteto 2012–2020 metų strategija . 

Rengiant universiteto strategiją, buvo siekiama atsižvelgti tiek į globalias akademines tendencijas, 
tiek į Lietuvos aukštojo mokslo konteksto pokyčius, išreikštus šalies ir tarptautiniuose strateginiuose 
dokumentuose .

Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“1 numato daug dėmesio skirti besimokančiai visuomenei 
formuoti, skatinant pasaulinio lygio studijas ir tyrimus, stiprinant veikiančią infrastruktūrą ir sutelkiant 
geriausią šalies mokslo ir studijų potencialą, sudarant platformą tarpdalykiniams moksliniams tyrimams 
ir taikomajai plėtrai, atveriant mokslinių tyrimų infrastruktūrą verslo ir mokslo bendradarbiavimui .

Lietuvos Respublikos ekspertai, rengę universitetų veiklos optimizavimo scenarijus, pabrėžė būti-
numą turėti Lietuvoje stiprius tarptautiniu mastu konkurencingus universitetus, orientuotus į mokslo ir 
studijų vienovę bei mokslinių tyrimų universalumą . Nurodomi pagrindiniai reikalavimai, keliami šiuolai-
kiniam universitetui: 

•	 universalumas	–	orientacija	į	daugialypių	specializacijų	diegimą;
•	 kokybė	–	tarptautinių	mokslo	ir	studijų	kokybės	standartų	atitikimas;
•	 tarptautiškumas	–	tarptautinių	studijų	ir	mokslinių	tyrimų	vykdymas;
•	 tarpdalykiškumas	–	paklausiausių	mokslo	ir	verslo	rinkoje	tarpdalykinių	programų	kūrimas	ir	

vykdymas . 
Rengiant Vytauto Didžiojo universiteto 2012-2020 metų strategiją, buvo remiamasi šiais dokumen-

tais:
•	 Universiteto	veiklą	reglamentuojantys	įstatymai	ir	įstatymų	įgyvendinamieji	aktai.
•	 Vidaus	tvarką	apibrėžiantys	dokumentai	(Statutas,	Akademinės	etikos	kodeksas,	Studijų	regu-

liaminas ir kt .) .
•	 2002–2010	metų	universiteto	veiklos	ataskaitos.

1  Prieiga per internetą: <http://www .lietuva2030 .lt> .
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•	 Tarybos	ir	Senato	dokumentai.
•	 Universitete	2010–2011	metų	atliktos	strateginės	analizės	ataskaitos	(valdymo	ir	plėtros	gali-

mybių studijos, padalinių vidinių ir išorinių suinteresuotųjų šalių analizė, strategijos įgyvendinimo prie-
monių planas, vertybių suvestinė, vidinės komunikacijos tyrimo ataskaita ir kt .) .

Strategijos rengimas vyko šiais etapais:
1 . 2007–2011 metų veiklos strateginio plano vertinimas .
2 . Pagrindinių vidinių ir išorinių veiksnių, apibrėžiančių šiuolaikinį aukštojo mokslo kontekstą, 

identifikavimas .
3 . Pagrindinių strateginių sričių ir prioritetų identifikavimas .
4 . Vizijos, misijos ir strateginių tikslų apibrėžimas .
5 . Uždavinių, skirtų strateginiams tikslams įgyvendinti, apibrėžimas .
6 . Vizijos, misijos, strateginių tikslų ir uždavinių svarstymas Rektorate ir koregavimas .
7 . Vizijos, misijos, strateginių tikslų ir uždavinių svarstymas Taryboje ir koregavimas .
8 . Vizijos, misijos, strateginių tikslų ir uždavinių svarstymas universiteto padaliniuose .
9 . Padalinių veiklos planų rengimas ir integravimas į universiteto strategiją .
Pirmajame etape Vytauto Didžiojo universiteto 2007–2011 metų veiklos strateginio plano analizė 

buvo atliekama, vertinant jame suformuluotus strateginius tikslus pagal du kriterijus: įgyvendinimo lygį 
ir aktualumą . Atliktos analizės rezultatai leido iš tolesnių svarstymų eliminuoti tuos tikslus, kurie prarado 
aktualumą dabartiniame aukštojo mokslo plėtros kontekste .

Antrajame etape buvo siekiama identifikuoti esminius dabarties veiksnius, darančius įtaką šiuolaiki-
niam aukštojo mokslo kontekstui . Šiuos veiksnius nutarta laikyti pagrindiniais:

•	 Valdymo	funkcijų	perskirstymas.
•	 Akademinių	ir	administracinių	padalinių	optimizavimas	ir	pokyčiai.
•	 Vidinės	padalinių	konkurencijos	didėjimas.
•	 Darbuotojų	motyvacijos	mažėjimas.
•	 ES	struktūrinių	fondų	prieinamumas.
•	 Demografiniai	faktoriai.
•	 Studentų	motyvacijos	mažėjimas.
•	 Aukštojo	mokslo	įstatymų	pokyčiai.
•	 Viešosios	nuomonės	apie	aukštąjį	mokslą	pokyčiai.
•	 Universiteto	siūlomų	programų	pasirinkimo	pokyčiai.
•	 Lyderių	ir	proveržio	krypčių	identifikavimo	poreikio	didėjimas	universitete.
•	 „Tarptautėjimas“	mokslo	ir	studijų	erdvėje.
•	 Universiteto	finansavimo	pokyčiai.
•	 Universiteto	socialinės	atsakomybės	iššūkiai.
Trečiajame strategijos rengimo etape, atsižvelgiant į pirmųjų dviejų etapų rezultatus, apibrėžtos 

pagrindinės strateginės sritys ir prioritetai . Strateginėmis sritimis nutarta laikyti socialinę atsakomybę 
(prioritetai:	pilietiškumas,	bendradarbiavimas,	įvaizdis,	įtaka),	studijas	(prioritetai:	tarptautiškumas,	tarp-
dalykiškumas,	koncentracija,	kokybė,	 įvairovė),	mokslą	 (prioritetai:	 tarptautiškumas,	 tarpdalykiškumas,	
koncentracija,	kokybė,	lyderystė),	valdymą	(prioritetai:	decentralizavimas,	bendradarbiavimas,	rentabilu-
mas,	kokybė,	skaidrumas),	infrastruktūrą	(prioritetai:	efektyvumas,	virtualumas,	patogumas).
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Ketvirtajame etape, atsižvelgiant į apibrėžtas strategines sritis ir jų prioritetus, taip pat remiantis 
suformuluotomis universiteto vertybėmis (Asmenybės	 laisvė,	Atvirumas,	Atsakomybė,	Kūrybiškumas,	
Bendruomeniškumas, Akademinis meistriškumas, Autonomiškumas) buvo koreguojama ir tikslinama 
universiteto vizija, apibrėžiami strateginiai tikslai . Vytauto Didžiojo universiteto misija yra Statuto, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos Seimo 2010-05-28 nutarimu Nr . XI-856, nuostata, todėl siūloma misi-
jos dabartiniu metu nekeisti: „Vytauto Didžiojo universitetas – tai bendruomeniška mokslo, menų ir 
studijų institucija, tęsianti 1922 m . Kaune įkurto Lietuvos uni versiteto misiją, žmogui sudaranti liberalias 
ugdymosi sąlygas, plėtojanti part ne rys tę, aktyviai dalyvaujanti Kauno gyvenime ir kurianti Lietuvos ateitį 
ir prisidedanti prie pasaulio kultūros ir mokslo raidos .“

Siūloma Vytauto Didžiojo universiteto vizijos formuluotė: „Aktyvus, modernus, globaliai atpažįsta-
mas, artes liberales principus puoselėjantis klasikinis universitetas, atskleidžiantis kūrybiškas asmenybes 
Lietuvai ir Pasauliui .“

Stra te gi niai tikslai – tai tikslai, užtikrinantys universiteto vizijos įgyvendinimą ir išreiškiantys stra-
teginių siekinių įgy ven di nimo prielaidas .

Suformuluoti strateginiai tikslai:
•	 Socialiai	aktyvi	ir	atsakinga	bendruomenė.
•	 Patikimas	tarptautinis	partneris.
•	 Asmenybėms	ir	talentams	atsiskleisti	palankios	studijos.
•	 Aukščiausio	lygio	mokslas	ir	menas.
•	 Darni	ir	kūrybiška	aplinka.
Penktajame etape pagal strateginius tikslus buvo apibrėžiami uždaviniai, užtikrinantys strateginių 

tikslų įgyvendinimą .
Sėkmingai įgyvendintų šeštojo, septintojo ir aštuntojo etapų siekinys – užtikrinti pritarimą strategi-

jai įvairiuose universiteto valdymo lygiuose . Kiekviename šių etapų strategija buvo aptariama ir koreguo-
jama, atsižvelgiant į aptarimo dalyvių pareikštas nuomones .

Vytauto Didžiojo universiteto strategijos rengimo proceso sklandumas, visų strategijos rengimo 
dalyvių aktyvus dalyvavimas ir našus darbas lėmė, kad vizijos, misijos, strateginių tikslų ir uždavinių 
svarstymas universiteto padaliniuose įgalino efektyviai parengti padalinių veiklos planus ir kokybiškai 
integruoti juos į universiteto strategiją, atsižvelgiant į universiteto bendruomenės narių interesus .

Vytauto Didžiojo universiteto 2012–2020 metų strategija patvirtinta Senate 2012 m . vasario 29 d . ir 
universiteto Taryboje 2012 m . balandžio 19 d .

Vytauto Didžiojo universiteto 2012 metų veiklos ataskaita parengta vadovaujantis 2012–2020 metų 
strategijos struktūra, siekiant pateikti svarbiausius studijų, mokslo ir meno veiklų duomenis, paminėti 
reikšmingiausius akademinės bendruomenės pasiekimus, įvardyti esminius strateginius pokyčius ir pro-
veržius, atskleisti universiteto, kaip socialinio ir tarptautinio partnerio vaidmenį šalies visuomeniniame 
gyvenime, įsivertinti užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo lygmenį ir pabrėžti universiteto išskirtinumą .



SOCIALIAI AKTYVI IR  
ATSAKINGA BENDRUOMENĖ1.
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Pripažintas	vienu	iš	700	geriausių	pasaulyje	(QS World University Rankings) Vytauto Didžiojo uni-
versitetas yra viena liberaliausių aukštųjų mokyklų Lietuvoje, turinti prasmingą istoriją, puoselėjanti ir 
tęsianti brandžias tradicijas, vaidinanti ypatingą vaidmenį ne tik Lietuvos, bet ir viso Baltijos regiono bei 
Europos	intelektualinėje	ir	kultūrinėje	erdvėje.	Universiteto	bendruomenę	vienija	artes liberales, t . y . kla-
sikinio laisvųjų menų universiteto, idėja, dalykiškas ir nuoširdus bendravimas, nuolat lydinti ir stiprinanti 
liberali humanistinė dvasia .

2012 metais įgyvendinant socialiai aktyvios ir atsakingos bendruomenės siekinį,
– Telktas dėmesys į žmogų, jo asmeninį orumą, nuopelnų ir savasties pripažinimą, kuriant 

aplinką, leidžiančią atsiskleisti kūrybiškumui ir skatinančią naujoves, sudarančią galimybes išreikšti save 
ir motyvuojančią tobulėti, puoselėjančią atvirumą, saugumą, įvairovę ir toleranciją .

– Puoselėta universiteto organizacinė kultūra, palaikant tradicijas ir įsipareigojimus pripažin-
toms vertybėms ir etikos normoms, puoselėjant kolegialumą, santykių brandą, formuojant vidinius ben-
druomenės ryšius, pagrįstus žmogiškosiomis vertybėmis, informaciniu ir komunikaciniu suderinamumu, 
įgyvendinant aplinkai draugiško universiteto idėją . 

– Siekta akademinės lyderystės, kuriant ir aktyviai formuojant artes li be rales principais grindžiamą 
universitetą, idėjų ir ateities vaizdinių generavimo centrus, teikiant pirmenybę universaliems gebėjimams 
ir plačiai kultūrinei savimonei, orientuojantis į individualizuotas studijas, akademinį sąžiningumą, pažan-
gius tyrimus ir tarptautinį universiteto pripažinimą .

– Stiprintas universiteto bendradarbiavimas su įvairiomis bendruomenėmis, visuomeninėmis 
grupėmis ir organizacijomis, didinant Universiteto žinomumą jose, identifikuojant bendrus interesus ir 
kartu įgyvendinant Kaunui bei Lietuvai svarbius projektus .

– Aktyviai dalyvauta Lietuvos viešojoje politikoje, skatinant ir sudarant galimybes uni ver siteto 
bend ruo me nės nariams inicijuoti, rengti ir teikti siūly mus švietimo, kultūros, politikos, ūkio ir kt . sričių 
tobulinimui .

1. socialiai akTy vi ir aTsakinga bendruomenė
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1.1. universiTeTo valdymas 

Vytauto Didžiojo universitetas – viešoji įstaiga, kurioje vykdomos universitetinės studijos, atlie-
kami moksliniai tyrimai ir plėtojama taikomoji mokslo bei meno veikla .

2010 m . gegužės 28 d . Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr . XI-859 patvirtintas Vytauto 
Didžiojo universiteto Statutas, kuris buvo pakoreguotas 2012 m . birželio 28 d . Lietuvos Respublikos 
Seimo nutarimu Nr . XI-2151 .

Universitetas turi kolegialius valdymo organus – universiteto Tarybą bei Senatą – ir vienasmenį 
valdymo organą rektorių . Rektoriaus patariamoji institucija yra Rektoratas .

Taryba

Taryba yra kolegialus valdymo organas, kuris, įvertinęs Senato siūlymus, tvirtina universiteto viziją 
ir misiją, rektoriaus pateiktą strateginį veiklos planą, rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organiza-
vimo	 tvarką,	Universiteto	 reorganizavimo	 arba	 likvidavimo	planus,	 nustato	 universiteto	 lėšų	 (taip	 pat	
lėšų, skirtų vadovų ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 
jais tvarką, taip pat svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus, 
renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų rektorių, rūpinasi parama universitetui bei atlieka kitas funkcijas . 
Universiteto Taryba sudaroma 5 metams iš 11 narių

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 7, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 43, 44, 
47, 48, 51, 55, 57, 66, 69, 70, 71, 73, 75, 95 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 24 str . 4 d . ir Lietuvos 
Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 23 str . 3 d . bei Vytauto Didžiojo universiteto Statuto 19 str ., Vytauto 
Didžiojo universiteto Senatas ir Studentų atstovybė patvirtino Vytauto Didžiojo universiteto Tarybos narius, 
o Senato pirmininkas viešai paskelbė naują Vytauto Didžiojo universiteto Tarybos sudėtį . Universiteto 
Taryba sudaryta iš 11 narių: penki išrinkti VDU bendruomenės, vienas narys deleguotas VDU Studentų 
atstovybės, dar penki nepriklauso universiteto personalui ar studentams . Pastarieji penki nariai išrinkti viešo 
konkurso būdu . 2012 m . spalio 31 d . Senato posėdyje buvo patvirtinti šie VDU Tarybos nariai: 

•	 Lietuvos	Respublikos	Prezidentas	Valdas	Adamkus
•	 Prof.	Jurgis	Vilemas
•	 Prof.	Juozas	Augutis
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•	 Prof.	Egidijus	Aleksandravičius
•	 Prof.	Pranas	Žukauskas
•	 Dangirutė	Radzevičienė
•	 Paulius	Baltokas
•	 Vida	Julia	Bandis
•	 Dr.	Vladas	Lašas
•	 Prof.	Rein	Raud
•	 Audrius	Žiugžda

senaTas

Senatas yra kolegialus universiteto akademinių reikalų valdymo organas, sudaromas 5 metams iš 
45–60 mokslininkų, pripažintų menininkų ir studentų . Dabartinis Senatas penkerių metų kadencijai 
sudarytas 2010 m . spalio 13 d . Senatą sudaro 55 nariai . 

senaTo nariai

Universiteto mokslininkai

Senato	pirmininkas	prof.	Zigmuntas	Kiaupa	 (Humanitarinių	mokslų	fakultetas)
Senato	pirmininko	pavaduotoja	 (Socialinių	mokslų	fakultetas)
doc . Violeta Ivanauskienė
Senato	sekretorė	prof.	Jurgita	Staniškytė	 (Menų	fakultetas)
Prof.	Juozas	Augutis, mokslo prorektorius
Prof . Auksė Balčytienė, viešųjų ryšių prorektorė
Doc.	Tomas	Berkmanas	 (Teisės	fakultetas)
Doc.	Vilma	Bijeikienė	 (Užsienio	kalbų	institutas)
Prof.	Petras	Bingelis	 (Muzikos	akademija)
Doc.	Loreta	Bukšnytė	 (Socialinių	mokslų	fakultetas)
Prof . Ineta Dabašinskienė	 (Humanitarinių	mokslų	fakultetas)
Doc.	Mindaugas	Dapkus	 (Ekonomikos	ir	vadybos	fakultetas)
Prof.	Julius	Geniušas	 (Muzikos	akademija)
Doc.	Saulius	Gerulis	 (Muzikos	akademija)
Doc.	Valdas	Girdauskas	 (Gamtos	mokslų	fakultetas)
Vysk.	doc.	Jonas	Ivanauskas	 (Katalikų	teologijos	fakultetas)
Prof.	Vytautas	Kaminskas	 (Informatikos	fakultetas)
Prof.	Gintautas	Kamuntavičius	 (Gamtos	mokslų	fakultetas)
Prof.	Julija	Kiršienė	 (Teisės	fakultetas)
Prof.	Vytautas	Levandauskas	 (Menų	fakultetas)
Prof.	Kristina	Levišauskaitė	 (Ekonomikos	ir	vadybos	fakultetas)

http://vdu.lt/lt/catalog/show/79/112
http://vdu.lt/lt/catalog/show/81/112
http://vdu.lt/lt/catalog/show/84/112
http://vdu.lt/lt/catalog/show/91/112
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Prof . Šarūnas Liekis		 (Politikos	mokslų	ir	diplomatijos	fakultetas)
Prof . Zigmas Lydeka, rektorius
Prof . Nemira Mačianskienė	 (Užsienio	kalbų	institutas)
Prof . Natalija Mažeikienė, plėtros prorektorė
Prof.	Gintautas	Mažeikis	 (Politikos	mokslų	ir	diplomatijos	fakultetas)
Prof.	Vida	Mildažienė	 (Botanikos	sodas)
Kun.	prof.	Andrius	Narbekovas	 (Katalikų	teologijos	fakultetas)
Prof . Algimantas Paulauskas		 (Gamtos	mokslų	fakultetas)
Doc.	Saulius	Pivoras	 (Politikos	mokslų	ir	diplomatijos	fakultetas)
Doc . Ina Pukelytė	 (Menų	fakultetas)
Doc.	Ona	Ragažinskienė	 (Botanikos	sodas)
Prof.	Jonas	Ruškus		 (Socialinių	mokslų	fakultetas)
Prof.	Mifodijus	Sapagovas	 (Informatikos	fakultetas)
Doc . Kęstutis Šidlauskas, studijų prorektorius
Prel.	prof.	Vytautas	Steponas	Vaičiūnas	 (Katalikų	teologijos	fakultetas)
Doc . Daiva Vitkutė-Adžgauskienė	 (Informatikos	fakultetas)
Prof.	Ingrida	Žindžiuvienė	 (Humanitarinių	mokslų	fakultetas)
Prof . Pranas Žukauskas		 (Ekonomikos	ir	vadybos	fakultetas)

išeivijos mokslininkai

Prof.	Joseph	P.	Kairys	 (socialiniai	mokslai)
Prof.	Algis	Mickūnas	 (humanitariniai	mokslai	ir	menai)
Prof.	Juozas	Rimvydas	Vaišnys	 (biomedicininiai	ir	fiziniai	mokslai)

DelegUoti mokslininkai

Doc.	Nerijus	Pačėsa,	ISM	Vadybos	ir	 (deleguotas	VDU	rektoriaus)
Ekonomikos	universiteto	rektorius
Prof.	Valdemaras	Razumas,	Lietuvos	mokslo	 (deleguotas	2005–2010	metų	Senato)
akademijos prezidentas, Biochemijos instituto 
profesorius

stUDentai

Paulius Baltokas,	VDU	SA	prezidentas	 (magistrantūros	studijos)
Toma	Balčiūnaitė	 (magistrantūros	studijos)
Rita	Bieliauskaitė	 (magistrantūros	studijos)
Mindaugas	Bundza	 (magistrantūros	studijos)
Povilas	Domarkas	 (bakalauro	studijos)
Odeta	Grabauskaitė	 (bakalauro	studijos)
Ieva	Jacytė	 	 (bakalauro	studijos)

http://vdu.lt/lt/catalog/show/89/112
http://vdu.lt/lt/catalog/show/77/112
http://vdu.lt/lt/catalog/show/92/112
http://vdu.lt/lt/catalog/show/80/112
http://vdu.lt/lt/catalog/show/83/112
http://vdu.lt/lt/catalog/show/87/112
http://vdu.lt/lt/catalog/show/90/112
http://vdu.lt/lt/catalog/show/78/112
http://vdu.lt/lt/catalog/show/85/112
http://vdu.lt/lt/catalog/show/82/112
http://vdu.lt/lt/catalog/show/94/112
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Rasa	Janciūtė	 	 (magistrantūros	studijos)
Rasa	Laurinavičiūtė	 (doktorantūros	studijos)
Aleksandras	Lipatovas	 (magistrantūros	studijos)
Vytautas	Kumpis	 (bakalauro	studijos)
Vilius	Sviderskis		 (bakalauro	studijos)

rekToraTas

Rektoriaus	patariamoji	institucija	yra	Rektoratas.	Jį	sudaro	rektorius,	prorektoriai,	fakultetų	dekanai	
ir jiems prilygintų akademinių padalinių vadovai, Studentų atstovybės prezidentas, taip pat rektoriaus 
įsakymu paskirti kitų padalinių vadovai . Rektoratas rengia universiteto plėtros perspektyvinius planus, 
svarsto studijų, mokslo, ūkio organizavimo klausimus, rengia universiteto veiklos metinę ataskaitą, peda-
goginio krūvio normas ir kitus darbo normatyvus, koordinuoja ir kontroliuoja fakultetų ir kitų savaran-
kiškų padalinių darbą, koordinuoja universiteto ryšius su Lietuvos ir užsienio mokslo, studijų, verslo, 
pramonės ir kitomis institucijomis, atlieka kitas funkcijas .

2012 metais universiteto veiklą organizavo šios sudėties Rektoratas:

Rektorius  prof . Zigmas Lydeka
Studijų prorektorius doc . Kęstutis Šidlauskas 
Mokslo	prorektorius	 prof.	Juozas	Augutis
Plėtros prorektorė prof . Natalija Mažeikienė
Viešųjų ryšių prorektorė prof . Auksė Balčytienė
Ekonomikos	ir	vadybos	fakulteto	dekanas	 prof.	Pranas	Žukauskas
Gamtos	mokslų	fakulteto	dekanas	 prof.	Algimantas	Paulauskas	
Humanitarinių	mokslų	fakulteto	dekanė	 prof.	Ineta	Dabašinskienė	
Informatikos fakulteto dekanė doc . Daiva Vitkutė-Adžgauskienė
Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc . Benas Ulevičius 
Socialinių	mokslų	fakulteto	dekanas	 prof.	Jonas	Ruškus	
Menų fakulteto dekanė doc . Ina Pukelytė 
Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanas prof . Šarūnas Liekis
Teisės	fakulteto	dekanė	 prof.	Julija	Kiršienė	
Užsienio kalbų instituto direktorė prof . Nemira Mačianskienė
Kauno botanikos sodo direktorė prof . Vida Mildažienė
Akademinių reikalų tarnybos direktorė Rimutė Kunigonienė 
Studentų reikalų tarnybos direktorius Mantas Simanavičius
Studentų atstovybės prezidentas Paulius Baltokas

universiTeTo sTudenTų savivalda

VDU	 Studentų	 atstovybė	 (VDU	 SA)	 atstovauja	 VDU	 studentams,	 gina	 jų	 teises	 bei	 interesus	
Universitete ir už jo ribų, rūpinasi VDU studentų akademine, socialine bei kultūrine gerove, skatina 
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akademinės bendruomenės pilietiškumą ir verslumą, puoselėja ir turtina nacionalinę kultūrą, žmogiš-
kąsias vertybes ir tradicijas, prisideda prie VDU bendruomenės intelektualinio potencialo kūrimo bei 
plėtojimo .

Fakultetų	atstovų	(delegatų)	susirinkimas	(FAS)	–	aukščiausia	VDU	SA	savivaldos	institucija,	kurią	
sudaro kiekvieno fakulteto ir kurso atstovai . VDU SA FAS atlieka svarbiausias organizacijos funkcijas: 
renka prezidentą, tvirtina VDU SA metų veiklos bei finansinę ataskaitas, reikalui esant keičia ir papildo 
įstatus, tvirtina reglamentus, formuoja VDU SA politiką . 2012 m . kovo 15 d . VDU SA ataskaitinės-
rinkiminės konferencijos metu VDU SA prezidentu antrai kadencijai buvo perrinktas Paulius Baltokas . 
Ataskaitinio laikotarpio metu kasdienėms organizacijos veikloms vykdyti buvo suformuoti 7 komitetai: 
akademinių reikalų, socialinių reikalų, projektų ir tarptautinių ryšių, kultūros, ryšių su visuomene, žmo-
giškųjų išteklių ir marketingo ir reklamos komitetai . 2012 metais suformuotuose komitetuose dirbo dau-
giau nei 80 narių, šių komitetų veikla buvo siejama su VDU SA išsikeltais tikslais .

VDU SA prezidentas  Paulius Baltokas
Viceprezidentė  Ieva	Jacytė
Atstovas ryšiams su visuomene  Justinas	Petkus
Kultūros komiteto koordinatorė  Neringa	Kirijenkaitė;	Lina	Paulauskaitė
Marketingo ir reklamos komiteto koordinatorius			 Šarūnas	Perevičius;	Gytis	Perevičius
Žmogiškųjų išteklių komiteto koordinatorius  Vytautas Kumpis
Projektų ir tarptautinių ryšių komiteto koordinatorius  Vilius Sviderskis
Akademinių reikalų komiteto koordinatorė  Ieva	Jacytė
Socialinių reikalų komiteto koordinatorė  Odeta	Grabauskaitė
Administratorė  Lina Paulauskaitė
Buhalterinė apskaita  Justina	Giedraitytė

vDU sa revizijos komisija

Pirmininkas	 Justinas	Petkus
Nariai: Aistė Kričenaitė, Monika Ašmontaitė

vDU sa valDyba

Valdyba – kolegialus VDU SA valdymo organas . Valdyba užtikrina VDU SA FAS priimtų spren-
dimų įgyvendinimą, sprendžia einamuosius VDU SA veiklos įgyvendinimo ir finansinius klausimus .

Pirmininkas: Aleksandras Lipatovas
Nariai: Donatas	Juodpusis
 Aušra Leonavičiūtė
 Povilas Domarkas
	 Ieva	Jacytė	(pagal	užimamas	pareigas)
	 Paulius	Baltokas	(pagal	užimamas	pareigas)
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1.2. universiTeTo sTrukTūra

2012 m . universitete veikė 10 fakultetų, du institutai – Inovatyvių studijų institutas, Užsienio kalbų 
institutas – ir VDU Kauno botanikos sodas, taip pat 6 universitetiniai centrai, 12 tarnybų ir 6 kiti pada-
liniai, Studentų atstovybė, 8 viešosios įstaigos, kurių steigėjas – VDU .

FakulTeTai

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Ekonomikos	katedra
Finansų katedra
Marketingo katedra
Vadybos katedra
Verslo konsultavimo ir podiplominių studijų centras

Gamtos mokslų fakultetas

Aplinkotyros katedra
Biochemijos ir biotechnologijų katedra
Biologijos katedra
Fizikos katedra
Aplinkos tyrimų centras

Humanitarinių mokslų fakultetas

Anglų filologijos katedra
Kultūrų studijų ir etnologijos
Filosofijos katedra
Istorijos katedra
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Lietuvių kalbos katedra
Lietuvių literatūros katedra
Germanistikos	ir	romanistikos	katedra
VDU Lietuvių išeivijos institutas
Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centras 
Kauno istorijos centras 
Kompiuterinės lingvistikos centras
Kultūros tyrimų centras
Prof . B . Vaškelio literatūrinės komparatyvistikos centras

Informatikos fakultetas

Matematikos ir statistikos katedra
Sistemų analizės katedra 
Taikomosios informatikos katedra
Interneto ir mobiliųjų sprendimų laboratorija
Kompiuteriais valdomų sistemų laboratorija 
Multimedijos laboratorija 

Katalikų teologijos fakultetas

Religijos studijų katedra
Teologijos katedra
Krikščioniškojo ugdymo centras 
Lietuvos Katalikų bažnyčios istorijos centras
Santuokos ir šeimos studijų centras

Menų fakultetas

Menotyros katedra
Teatrologijos katedra
Šiuolaikinių menų katedra 

Muzikos akademija
Dainavimo katedra
Džiazo katedra
Fortepijono katedra
Instrumentinės muzikos katedra
 Styginių instrumentų skyrius
 Pučiamųjų instrumentų skyrius
Muzikos teorijos ir pedagogikos katedra
 Muzikos pedagogikos skyrius
 Muzikos teorijos skyrius



/ 141.2.  universiTeTo sTrukTūr a

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas 

Politologijos katedra
Regionistikos katedra 
Socialinės ir politinės teorijos katedra
Viešojo administravimo katedra 
Viešosios komunikacijos katedra 
Azijos studijų centras
Letonikos centras 
Česlovo Milošo slavistikos centras 

Socialinių mokslų fakultetas

Bendrosios psichologijos katedra
Edukologijos	katedra
Sociologijos katedra
Teorinės psichologijos katedra
Socialinio darbo katedra
Socialinio darbo kompetencijų centras 
Profesinio rengimo studijų centras
Socialinės antropologijos centras
Socialinių tyrimų centras
Švietimo studijų centras
Psichologijos klinika

Teisės fakultetas

Privatinės teisės katedra
Viešosios teisės katedra

kauno boTanikos sodas

insTiTuTai

Užsienio kalbų institutas
Inovatyvių studijų institutas

universiTeTiniai cenTrai

Energetinio	saugumo	ir	tyrimų	centras	
Karjeros ir kompetencijų centras 
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Kokybės ir inovacijų centras
Menų centras
Sporto centras
Tęstinių studijų centras

Tarnybos ir kiTi Padaliniai

Akademinių reikalų tarnyba
Archyvas
Biblioteka
Finansų tarnyba
Infrastruktūros tarnyba 
Leidykla
Lietuvių kalbos konsultacinis punktas
Mokslo tarnyba 
Personalo tarnyba
Projektinės veiklos tarnyba
Raštinė
Rektorato sekretoriatas
Studijų marketingo tarnyba 
Studentų reikalų tarnyba
Tarptautinių ryšių tarnyba
Turto valdymo ir viešųjų pirkimų tarnyba
Vidaus audito tarnyba
Viešosios komunikacijos tarnyba 

viešosios įsTaigos

Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus
Baltijos vadybos institutas
Demokratinio bendradarbiavimo ir plėtros institutas 
Jaunimo	karjeros	centras
Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės institutas 
Socialinės ekonomikos institutas
VDU „Rasos“ gimnazija
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1.3. universiTeTo Personalas

2012	metais	universiteto	vidutinis	darbuotojų	etatų	skaičius	–	1089,95:	26,65	(2	%)	administracijos	
vadovai,	502,30	(46	%)	akademinis	personalas,	561	(52	%)	kiti	universiteto	darbuotojai	(1	pav.).

Per metus vidutinis darbuotojų skaičius padidėjo 38 etatais, iš jų 18 – akademinio personalo, 20 – 
kitų universiteto darbuotojų . 

Administracijos 
vadovai ; 26,65; 2%

Dėstytojai; 448,57; 
41%

Mokslo 
darbuotojai; 53,73; 

5%

Kiti darbuotojai; 
561,00; 52%

1 pav. Personalo sudėtis 2012 m. (vidutinis darbuotojų etatų skaičius)

2012 metais Vytauto Didžiojo universitete buvo įsteigta:
–	 sausio	20	dieną	–	VDU	teatras;	
–	 kovo	5	dieną	–	Turto	valdymo	ir	viešųjų	pirkimų	tarnyba;	
– gegužės 2 dieną – VDU Muzikos akademijos kamerinis orkestras . 
Įsteigus naujus padalinius personalo etatų skaičius padidėjo 8,5 etato .
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Akademinis personalas. 2012 metais akademinio personalo etatų skaičius – 502,30: dėstytojų 448,57 
etato,	mokslo	darbuotojų	53,73	etato	(2	pav.).	Palyginti	su	2011	m.,	akademinio	personalo	skaičius	padi-
dėjo	3,5	%.

Mokslo 
darbuotojai; 

18,15; 4%

Lektoriai; 145,35; 
29%

Vyresn. mokslo 
darbuotojai; 

10,05; 2%
Docentai; 145,95; 

29%

Vyriaus. mokslo 
darbuotojai; 

10,33; 2%

Profesoriai; 89,94; 
18%

Jaun. mokslo 
darbuotojai; 

15,20; 3%

Asistentai; 67,33; 
13%

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

Mokslo	laipsnį	turi	67	%	viso	akademinio	personalo	(3	pav.).

3 pav. Akademinis personalas pagal mokslo laipsnį (vidutinis darbuotojų etatų skaičius)
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Universiteto fakultetuose akademinio personalo, turinčio mokslo laipsnį, sudėtis labai nesikeitė 
(4	pav.).

4 pav. Fakultetų akademinio personalo pasiskirstymas pagal mokslo laipsnį

Dėstytojai ir mokslo darbuotojai, kuriems universitetas yra pagrindinė darbovietė, sudaro 446,27 
etato	(89	%).	Palyginti	su	2012	m.,	darbuotojų,	dirbančių	nepagrindiniame	darbe,	skaičius	padidėjo	2	%.	
Dėstytojų pareigybių pasiskirstymas pagal pagrindinį darbą pateiktas 5 paveiksle . 

5 pav. Dėstytojų pareigybių pasiskirstymas pagal pagrindinį darbą VDU
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1 lentelė

Akademinio personalo, dirbančio pagrindiniame darbe, kvalifikacinė sudėtis (2012-10-01)

Darbuotojai, dirban-
tys pagrindiniame 

darbe

Iš jų turi

Et
at

ų 
sk

aič
iu

s

mokslo laipsnį pedagoginį vardą

daktaro habilituoto 
daktaro docento profesoriaus

Dėstytojai 
Profesorius 101 66 33 45 48 92,57
Docentas 152 139 - 72 - 147,60
Lektorius 158 80 - 1 - 143,92
Asistentas 119 - - - - 73,49
Iš viso 530 285 33 118 48 457,08
Iš bendro dėstytojų skaičiaus 
užsieniečiai, dėstantys dalykus 

19 7 5 - 2 13,5

Mokslo darbuotojai 
Vyriausiasis mokslo darbuotojas 22 15 7 8 11 10,35
Vyresnysis mokslo darbuotojas 15 15 - 6 - 8,95
Mokslo darbuotojas 29 28 - 3 - 18,95
Jaunesnysis	mokslo	darbuotojas 25 7 - - - 14,50
Iš viso 91 65 7 17 11 60,75

Bendras	akademinio	personalo	skaičius	(kartu	su	dėstytojais	užsieniečiais)	per	2012	metus	padidėjo.	
2012 m . universitete dirbo aštuoni mokslininkai stažuotojai .

Kad universitetas integruotųsi į tarptautinę studijų erdvę, ypač svarbūs dėstytojų užsieniečių vizitai . 
Siekiama perimti užsienio aukštųjų mokyklų geriausią studijų patirtį, stiprinti universiteto konkuren-
cingumą . 2012 m . į universitetą atvyko 203 dėstytojai užsieniečiai iš 29 šalių . Septyniolikos užsienio 
dėstytojų vizitas truko daugiau nei penkis mėnesius, kitų dėstytojų vizitų trukmė trumpesnė nei penki 
mėnesiai . 2012 m . šalių sąrašas pasipildė, priėmėme dėstytojus iš Maltos, Sirijos, Indijos, Baltarusijos, 
Kirkizijos	ir	kt.	šalių.	Daugiausiai	užsienio	dėstytojų	buvo	pakviesta	iš	JAV,	Turkijos,	Italijos.	Dauguma	
skaitė	paskaitas	Politikos	mokslų	ir	diplomatijos,	Gamtos	mokslų,	ir	Teisės	fakultetuose,	Muzikos	aka-
demijoje .

Lyginant akademinio personalo, turinčio mokslo laipsnį, kitimo tendencijas pagal amžių, pastarai-
siais metais amžių grupėse pasikeitimų nėra . Akademinis personalas turintis mokslo laipsnius iki 55 metų 
amžiaus	sudaro	78	%	viso	akademinio	personalo	(6	pav.).
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6 pav. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų, turinčių mokslo laipsnius, pagal amžių kaita

Kiti universiteto darbuotojai. 2012 m . neakademinis personalas – 561 etatai . Per pastaruosius metus 
kitų	universiteto	darbuotojų	skaičius	padidėjo	3,7	%	(7	pav.).	

7 pav. Kitų universiteto darbuotojų etatų kaita (vidutinis darbuotojų skaičius)
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32,10

106,80

35,65

39,75

100,05
58,90

187,75

Vadovai ir pavaduotojai

Fakultetai; institutai; centrai

MA; orkestras; teatras; Menų 
centras
Biblioteka

Tarnybos ir kiti padaliniai

Botanikos sodas

Infrastruktūra tarnyba

8 pav. Detali kitų darbuotojų sudėtis (vidutinis etatų skaičius)

Pagal etatų pasiskirstymą dauguma jų tenka infrastruktūrai . Tai lemia universiteto infrastruktūros 
specifiškumas – pastatų lokalizacija, IT aptarnavimas ir kt . 
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1.4. svarbiausi 2012-ųjų įvykiai ir 
laimėjimai

ekonomikos ir vadybos FakulTeTas

Ekonomikos	 ir	 vadybos	 fakultetas	 aktyviai	 siekia	 tarptautinio	 pripažinimo	 ir	 žinomumo.	 2012	
metais	Vytauto	Didžiojo	universiteto	Ekonomikos	ir	vadybos	fakultetui	5-oje	pasaulinėje	„Eduniversal“	
konvencijoje	pakartotinai	suteiktas	dviejų	palmių	reitingas.	„Eduniversal“	dviejų	palmių	reitingą	pasau-
lyje turi vos 200 verslo mokyklų, nors vertinama 7 000 verslo universitetų ir mokyklų iš 153 Afrikos, 
Šiaurės	Amerikos,	Lotynų	Amerikos,	Centrinės	Azijos,	Eurazijos	ir	Vidurio	Rytų,	Rytų	Europos,	Vakarų	
Europos,	Tolimųjų	Rytų	ir	Okeanijos	regionų	šalių.	Šis	reitingas	nustatomas	apklausus	1	000	švietimo	
institucijų dekanų bei vadovų ir įvertinus verslo mokyklas pagal tarptautiškumo kriterijus – tarptautinį 
žinomumą, akreditacijas, narystę tarptautinėse asociacijose ir organizacijose, tarptautinę ir vietinę part-
nerystę,	vietą	tarptautiniuose	reitinguose	 ir	pan.	Šio	„Eduniversal“	reitingo	rezultatai	padeda	atskleisti	
aukštosios mokyklos padėtį tarptautiniame kontekste, įvertinti priimtus sprendimus, identifikuoti ne tik 
savo stiprybes, bet ir galimas tobulėjimo kryptis . Tai padeda nustatyti fakulteto akademinę reputaciją, 
tarptautinį pripažinimą ir numatyti tolesnės veiklos gaires .

Kitu žymiu fakulteto darbuotojų pastangų įvertinimu laikytinos fakulteto studijų programos, pateku-
sios	tarp	200	savo	mokslo	krypties	magistrantūrų	pasaulyje	pagal	„Eduniversal“	agentūros	2012–2013	m.	
rengiamus geriausių pasaulio magistro studijų programų reitingus: „Firmų organizavimas ir vadyba“ 
pateko	tarp	200	geriausių	MBA	programų	pasaulyje	(angl.	Top 200 Best Masters in MBA Full Time Global 
Ranking), „Finansai ir bankininkystė“ pateko tarp 200 geriausių finansų krypties magistro programų 
pasaulyje	(angl.	Top 200 Best Masters in Corporate Finance Global Ranking), „Makroekonominė analizė 
ir	 politika“	 pateko	 tarp	 200	 geriausių	 ekonomikos	 krypties	magistrantūros	 programų	pasaulyje	 (angl.	
Top 200 Best Masters in Economics Global Ranking), „Reklamos vadyba“ ir „Marketingas ir tarptautinė 
komercija“	pateko	 tarp	200	geriausių	marketingo	magistro	 studijų	programų	pasaulyje	 (angl.	Top 200 
Best Masters in Marketing Global Ranking).	Visos	trys	EVF	bakalauro	studijų	programos	2012	m.	pateko	
į	populiariausių	bakalauro	programų	20-uką	universitete	pagal	įstojusiųjų	skaičių:	„Ekonomika	ir	finansų	
studijos“ yra 6 vietoje, „Marketingo vadyba“ – 10, „Verslo administravimas“ – 14 vietoje .
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Baltijos	vadybos	instituto	(BMI),	tarp	kurio	įkūrėjų	ir	VDU,	tarptautinė	verslo	vadybos	magistran-
tūros	programa	vadovams	(angl.	Executive Master in Business Administration) gavo aukščiausią 4 žvaigž-
dučių įvertinimą . Paskaitas studentams skaito, magistriniams darbams vadovauja ir fakulteto dėstytojai 
(prof.	P.	Žukauskas,	prof.	K.	Levišauskaitė,	prof.	V.	Darškuvienė,	prof.	V.	Pukelienė,	prof.	I.	Bakanauskienė,	
prof.	 A.	 Bakanauskas,	 doc.	 N.	 Klebanskaja,	 doc.	 E.	 Stonkutė,	 doc.	 A.	 Pažėraitė	 ir	 kt.).	 Ši	 programa	
„Eduniversal“	agentūros	2012	/	2013	m.	atliktame	 tyrime	užima	pirmą	vietą	Baltijos	 šalyse	 ir	6	vietą	
Rytų	Europoje.	Tokį	pat	įvertinimą	gavo	ir	magistrų	programos	Sankt	Peterburgo	universiteto	vadybos	
mokykla	 (angl.	St. Petersburg University Graduate School of Management), Vengrijos Corvinus vadybos 
mokykla	(angl.	Hungary’s Corvinus School of Management) ir Var uvos Technologijos universiteto verslo 
mokykla	(angl.	Warsaw University of Technology Business School) . 

Ekonomikos	ir	vadybos	fakultetas	plečia	savo	dalyvavimą	savanoriškoje	veikloje,	t.	y.	fakultetas	dali-
jasi savo infrastruktūra su viešąja įstaiga „Kitas variantas“ . 2012 metais, kaip ir 2011 metais, fakulteto 
dėstytojai ir „Kitas variantas“ organizavo, vedė seminarus, mokyklų moksleivių susitikimus su verslo 
atstovais, skirtingų sričių ekspertais, konsultavo jaunus žmones, kaip pasirinkti tinkamą profesiją ateityje, 
aktyviai prisidėjo vykdant projektą „Matuojuosi profesiją“, kurio metu paskutiniųjų klasių moksleiviams 
galėjo susitikti su sėkmingais jų svajonių profesijos atstovais, susidaryti tikrą vaizdą, ką veikia atitinkamų 
profesijų žmonės, ir netgi siekti, kad moksleivis galėtų bent dieną praleisti su dominančios profesijos 
atstovais . 2012 m . pavasarį fakulteto studentai neatlygintinai bendradarbiavo su viešąja įstaiga „Penkta 
koja“, prisidėjo prie marketingo veiklų organizavimo . 

Fakultetas siekia plėtoti bendradarbiavimą su verslu, atsižvelgdamas į darbdavių rekomendacijas ir 
bendradarbiavimą rengiant ir atnaujinant studijų programas, organizuojant studentų praktikas . 2012 m. 
sausio 18 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį su	ARVI	įmonių	grupe.	Jos	pagrindu	EVF	su	įmonėmis	
bendradarbiaus organizuojant studentų praktikas, kurių metu studentai turės galimybę susipažinti su 
įmonių veikla ir darbo specifika, įgyti praktinių profesinių įgūdžių .

2012	m.	lapkričio	mėnesį,	kaip	ir	kasmet,	vyko	Ekonomikos	ir	vadybos	fakulteto	absolventų,	dės-
tytojų ir darbuotojų susitikimas . Renginyje kalbėta apie fakulteto Alumni klubo veiklas, galimybes jose 
dalyvauti: rodyti iniciatyvą rengiant ar atnaujinant studijų programas, ypač bakalauro, dalytis žiniomis bei 
kompetencijomis su kolegomis ir studentais, taip pat priimti studentus atlikti praktiką savo įmonėse .

Aktyviems	ir	gerų	akademinių	rezultatų	pasiekusiems	EVF	studentams,	bendradarbiaujant	su	verslo	
įmonėmis, socialiniais partneriais ir privačiais rėmėjais, 2012 m . buvo įteiktos šios stipendijos:

1 . UAB „Scaent Baltic“ 2 500 Lt vardinė stipendija, kuri buvo įteikta programos „Finansai ir ban-
kininkystė“ magistrantams Ramūnui Kanapeckui ir Domui Mscichauskui už gerus studijų rezultatus ir 
aktyvų	dalyvavimą	mokslinėje	veikloje;

2.	 UAB	„INTER	RAO	Lietuva“	 3	 000	 eurų	 stipendija,	 kuri	 buvo	 įteikta	 programos	„Finansai	
ir	bankininkystė“	pirmo	kurso	magistrantei	Eglei	Aleknevičiūtei.	Stipendija	skirta	studentės	studijoms	
užsienyje	pagal	VDU	Ekonomikos	 ir	vadybos	 fakulteto	 ir	Liuveno	katalikiškojo	universiteto	Liuveno	
vadybos mokyklos dvigubo diplomo magistrantūros studijų programą, siekiant abiejų šių universitetų 
diplomų . 

3.	 J.	 Smilgevičiaus	 vardinė	 stipendija	 įteikta	 trims	 bakalauro	 studijų	 studentams:	 programos	
„Ekonomika	ir	finansų	studijos“	studentėms	Vaidai	Pociūtei	ir	Renatai	Jundzilaitei	bei	programos	„Verslo	
administravimas“	 studentei	 Indrei	 Pavilonytei.	 J.	 Smilgevičiaus	 vardinė	 stipendija	 skiriama	 gabiems,	
darbštiems ir visuomeniškiems fakulteto studentams paremti .
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Siekiant aktyviai dalyvauti Lietuvos viešojoje politikoje, skatinant ir sudarant galimybes universiteto 
bendruomenės nariams inicijuoti, rengti ir teikti pasiūlymus įv . šalies politikos sričių tobulinimui, pažy-
mėtina,	jog	fakulteto	Vadybos	katedros	doc.	Eglė	Stonkutė	2011–2012	metais	dirbo	Lietuvos	Respublikos	
Ministro Pirmininko patarėja, kuravo socialinio draudimo sistemos pertvarkos, užimtumo, nedarbo, kitas 
socialines, žemės ūkio ekonomikos ir politikos sritis, t . y . patarinėjo formuojant ir įgyvendinant socialinę 
ir žemės ūkio politikas Lietuvoje . Konkreti veikla apėmė: kuruotų sričių problemų analizę, alternatyvių 
sprendimų paiešką, galimus sprendimus pagrindžiančių argumentų sisteminimą, nuomonių formavimą 
ir komunikavimą .

Ekonomikos	ir	vadybos	fakultetas	palaiko	ryšius	su	užsienio	universitetais.	Siekiama,	kad	fakulteto	
dėstytojai ir administracija perimtų gerąją patirtį iš partnerių, o bakalauro, magistro ir doktorantūros stu-
dentams būtų sudaromos realios galimybės pasisemti tyrimų patirties užsienio universitetuose, užmegzti 
glaudesnius kontaktus su jų tyrimų srityje dirbančiais mokslininkais . Todėl fakulteto bendradarbiavimo 
sutartys yra peržiūrimos kiekvienais metais, aktyvios sutartys atnaujinamos, o mažiau aktyvios pakeičia-
mos	naujomis,	siekiant	išplėsti	studentų	bei	dėstytojų	mobilumo	galimybes.	EVF	toliau	dalyvauja	Campus 
Europae	bendradarbiavimo	tinkle	kartu	su	20	Europos	šalių	universitetų.	2012	m.	fakultetas	turėjo	45	LLP 
/ Erasmus	galiojančią	sutartį	su	užsienio	universitetais;	taip	pat	turi	dvišalio	bendradarbiavimo	sutartis	su	
Pietų	Korėjos,	Japonijos,	Rusijos,	Taivano,	Ukrainos,	Latvijos	ir	Pakistano	universitetais.	Paminėtina,	jog	
2012 m . buvo pasirašytos net 7 naujos bendradarbiavimo sutartys: su penkiais LLP / Erasmus sistemos 
universitetais	(Romanian-American University,	Rumunija;	University of Paris Dauphine,	Prancūzija;	Yasar 
University,	Turkija;	University of Tartu,	Estija;	University of Luxemburg, Liuksemburgas) ir dviem dvišalių 
mainų partneriais – Eastern Mediterranean University	(Kipras),	Girne American University	(Kipras).

Fakultete skatinamos studentų iniciatyvos, t . y . skatinama akademinio studentų klubo „VDU 
Economicus“	plėtra,	naujų	narių	pritraukimas	ir	naujų	veiklų,	tokių	kaip	mokslinė	veikla,	savanorystė,	orga-
nizavimas.	„VDU	Economicus“	klubo	studentai	2012	m.	dalyvavo	konkursuose,	pvz.,	„Entrepreneurship	
Competition Vilnius“, rašė projektus renginiams organizuoti, padėjo fakultetui organizuoti marketingo 
veiklas fakultete, studijų mugėse Vilniuje ir Kaune, universiteto organizuojamame renginyje „Moksleivių 
diena	VDU	2012“.	Taip	pat	„VDU	Economicus“	klubas,	kaip	socialiai	atsakinga	organizacija,	2012	m.	
gruodį dalyvavo Valstybinio psichikos sveikatos centro organizuotoje bendrumo akcijoje „Kalėdinis svei-
kinimas	vienišam	žmogui“.	Klubo	nariai	prisidėjo	prie	renginio,	rinkdami	VDU,	taip	pat	ir	Ekonomikos	
ir vadybos fakulteto, studentų ir dėstytojų sveikinimus ir linkėjimus, kurie vėliau buvo išdalyti sergan-
tiems žmonėms Kauno klinikose . Akcijos metu VDU buvo surinktas ir padovanotas 81 sveikinimas 
vienišam žmogui .
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gamTos mokslų FakulTeTas

2012	metais	Gamtos	mokslų	fakultetas	stabiliai	augo;	norintiems	studijuoti	gali	pasiūlyti	4	bakalauro	
ir	4	magistrantūros	studijų	programas.	2012	m.	GMF	studijas	pradėjo	171	(iš	jų	137	vf )	bakalauro	studijų	
pirmakursiai . Populiariausia liko studijų programa „Aplinkotyros ir ekologija“, ją studijuoti pasirinko 68 
abiturientai	(iš	jų	60	valstybės	finansuojamose	vietose).	Sėkmingai	pradėta	nauja	bakalauro	studijų	pro-
grama „Biotechnologija“, į kurią priimti 36 studentai, iš kurių net 35 valstybės finansuojamose vietose .

Fakultetas gali didžiuotis, kad 2012 m . į jų siūlomas 4 magistrantūros studijų programas priimta 85 
studentai . 

Akademinio personalo, studentų ir doktorantų pasiekimai, išskirtiniai įvertinimai
Gamtos	mokslų	fakulteto	absolventui	Skirmantui Kriaučioniui LR švietimo ir mokslo ministerija 

skyrė Mokslo premiją už tarptautinio lygio mokslo pasiekimus ir bendradarbiavimą su Lietuva .
2012	m.	GMF	disertacijas	apsigynė	3	doktorantai:	

I. Antanavičiūtė•	  „Kamieninių ląstelių tyrimai ir taikymas triušio širdies raumeniui regeneruoti“ 
(vadovas	prof.	A.	Skeberdis),	fizinių	mokslų	sritis,	biochemija	04	P;	
R. Saulė•	 	„Elektrinio	impulso,	bleomicino,	askorbato	ir	menadiono	bei	jų	kombinacijų	sinergis-
tinis	citotoksiškumas	in	vitro“	(vadovė	doc.	dr.	Danutė	Batiuškaitė),	fizinių	mokslų	sritis,	bio-
chemija	04	P;
M. Lelis•	  „Padėkliukų paviršiaus įtakos plonų Mg-Ni, Mg ir Mg-Ti dangų hidrinimo kinetikai 
tyrimas“	(vadovas	prof.	L.	Pranevičius),	fizinių	mokslų	sritis,	fizika	02P.

Studentai, laimėję apdovanojimus arba stipendijas:
I kurso magistrantui •	 Giedriui Steponaičiui	 paskirta	LR	prezidento	Kazio	Griniaus	 vardinė	
stipendija .
„Thermo	 Fisher	 Scientific“	 paskyrė	 stipendijas	 keturiems	Gamtos	mokslų	 fakulteto	 studen-•	
tams: III kurso bakalaurantams Andriui Kočevui, Editai Elijošiūtei ir Edvinui Grauželiui bei 
I kurso magistrantei Dovilei Rancaitei .

2012	metais	GMF	buvo	suorganizuota	2	tarptautinės	konferencijos,	1	vasaros	mokykla,	7	tarptau-
tinės	diskusijos	 ir	 seminarai,	daugiau	kaip	20	kitų	viešų	renginių	(viešos	paskaitos,	knygų	pristatymai,	
diskusijų pravedimas etc) . Pagrindiniai organizuoti renginiai:

Organizuoti tarptautiniai renginiai: 
5-asis Baltijos genetikų kongresas•	 	vyko	2012	m.	spalio	19–22	d.	Vytauto	Didžiojo	universitete;
6-oji tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija „Gyvasis gamtos ženklas“•	 	(angl.	The Vital 
Nature Sign),	vyko	2012	m.	birželio	1–4	d.,	Vytauto	Didžiojo	universitete;
VDU garbės daktarės prof . •	 Birutės Galdikas vieša paskaita-diskusija, kurios metu buvo prista-
tyta naujausia žymiosios orangutanų tyrinėtojos knyga „Rojaus atspindžiai: mano gyvenimas 
Borneo saloje su orangutanais“ .

2012 metais toliau sėkmingai bendradarbiauta ir su socialiniais partneriais – pasirašyta sutartis su 
„Thermo Fisher Scientific“ Vilniaus padaliniu .

GMF	nuolat	rūpinasi	fakulteto	dėstytojų	profesiniu	tobulėjimu	–	2012	m.	buvo	organizuoti	semina-
rai	–	Mokymai	apie	ECTS	(2012-04-4–5),	Mokymai	apie	nuotolines	studijas	(2012-04-10–11);	nuolat	
rengiami vidurinių mokyklų mokytojų tobulinimosi kursai .
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HumaniTarinių mokslų FakulTeTas

Humanitarinių	mokslų	fakultetas	2012	metais	ypatingą	dėmesį	skyrė	bendruomenės	ryšių	stipri-
nimui, studentų kūrybiškumo ir iniciatyvumo įvairiose tiek mokslinėse, tiek kūrybinėse veiklose skati-
nimui,	moksliniam	aktyvumui,	naujų,	ypač	tarptautinių,	ryšių	(tiek	studijų,	tiek	mokslo	srityse)	plėtotei,	
aktyviam bendradarbiavimui su Kauno miesto savivaldybe, rengiant ir įgyvendinant bendrus socialinius, 
kultūrinius ar edukacinius projektus . 

Stiprinant vidinius fakulteto bendruomenės ryšius jau tradiciniais tapo kasmetiniai akademinio 
ir	 neakademinio	 personalo	 metų	 rezultatų	 aptarimo	 susitikimai.	 2012	 m.	 pabaigoje	 Humanitarinių	
mokslų	fakultetas	 įsteigė	„Metų	kolegos“	nominaciją,	kuri	buvo	 įteikta	Germanistikos	 ir	 romanistikos	
bei Filosofijos katedrų referentei Daivai Kielaitei . Kultūrų studijų ir etnologijos katedra metų pabai-
goje surengė visų katedros kuruojamų programų studentų ir dėstytojų susirinkimą-vakaronę, kurios metu 
buvo apdovanoti aktyviausi, visuomeniškiausi, geriausi katedros studentai .

Siekiant skatinti studentų kūrybiškumą ir iniciatyvumą įvairiose fakulteto katedrose pasiūlyta daug 
kursinių, bakalauro, magistro darbų temų, susijusių su katedros darbuotojų vykdomais projektais, mokslo 
tyrimais . Lietuvių kalbos ir Kultūrų studijų ir etnologijos katedrų studentai atliko praktiką, rinko tyri-
mams medžiagą fakulteto tyrimų centruose, pvz ., Kompiuterinės lingvistikos centre, Tarpkultūrinės 
komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centre, Letonikos centre, ir taip daugiau sužinojo apie šių pada-
linių	veiklą,	drauge	su	dėstytojais	įsitraukė	į	projektinę	veiklą	(ypač	magistrantai	ir	doktorantai).

2012 m . fakultete, organizuodami įvairaus pobūdžio renginius, paskaitų ciklus, seminarus, leisdami 
laikraščius,	aktyviai	veikė:	Etnologų,	Istorikų	klubai,	filosofijos	studentų	mokslinė	draugija	„Agora“,	aka-
deminis	literatų	klubas	„ALKAS“,	anglistų	klubas	„English	Club“,	prancūzų	diskusijų	klubas	„Cercle	de	
parable“ ir naujai 2012 m . įsikūręs prancūzų filologijos studentų klubas .

2012	 metai	 Humanitarinių	 mokslų	 fakulteto	 bendruomenei	 buvo	 gausūs	 įvairių	 nacionalinių	
ir mokslinių apdovanojimų, kurie rodo fakulteto bendruomenės narių mokslinės ir kūrybinės bran-
dos pripažinimą nacionaliniu mastu . Už darbų ciklą „Lietuvos istorijos sintezės ir Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės	miestų	tyrimai	(1998–2011)“	Lietuvos	mokslo	premija	2012	m.	paskirta	istorikui	prof.	
Zigmuntui Kiaupai . 2012 m . prof . Z . Kiaupa akademinės istorikų bendruomenės atstovų organizuotuose 
rinkimuose buvo pripažintas geriausiu šio dešimtmečio istoriku . Lietuvių literatūros katedros doc . Asta 
Gustaitienė	2012	m.	įvertinta	Švietimo	ir	mokslo	ministerijos	Vaikų	literatūros	premija.	Vykstant	„Metų	
knygos	rinkimams“	buvo	organizuotas	recenzijų	konkursas.	Jame	antroji	vieta	skirta	Lietuvių	literatūros	
katedros	doc.	Indrės	Žakevičienės	recenzijai	„Gyvenimo	in-(kons)-truktorius,	arba	Būties	 tiesos	pagal	
T.	Marcinkevičiūtę“	(Literatūra ir menas, 2012-11-09) .

2012 m . fakulteto bendruomenės nariai už mokslinį indėlį pagerbti ir universiteto premijomis: VDU 
premija už mokslinius pasiekimus klasterio „Tauta ir tradicija šiuolaikiniame pasaulyje“ veikloje skirta 
prof.	Gražinai	Kazlauskienei.

Greta	mokslo	pasiekimų	2012	m.	pelnyta	ir	kitų	įvairių	įvertinimų	bei	apdovanojimų:
Martynui Vingriui, I kurso programos „Lyginamųjų kultūrų studijos“ magistrantui, skirta LR •	
prezidento	Antano	Smetonos	stipendija;
Neringai Butnoriūtei, II kurso programos „Literatūra ir spauda“ magistrantei, skirtos Sofijos •	
Čiurlionienės	ir	Br.	Bieliuko	stipendijos;
Gabrielei	Aleksandravičiūtei,	IV	kurso	programos	„Lietuvių	filologija“	studentei,	skirta	Jadvygos	•	
Giedraitienės	stipendija;
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Ramūnui	 Čičeliui,	 filologijos	 krypties	 doktorantui	 (Lietuvių	 literatūros	 katedra),	 skirta	•	
B . Vaškelio stipendija . Už paskelbtą prozą R . Čičelis 2012 m . taip pat laimėjo kultūrinio savai-
traščio	„Literatūra	ir	menas“	premiją;
Kazimiero	Barėno	premija	jaunajam	prozininkui	skirta	Jurgai	Tumasonytei,	I	kurso	programos	•	
„Literatūra	ir	spauda“	magistrantei,	už	trumposios	prozos	knygą	„Dirbtinė	muselė“;
IBBY	(•	 The International Board on Books for Young People) Lietuvos skyriaus vardinis apdovanoji-
mas	už	20	metų	dalyvavimą	skyriaus	veikloje	skirtas	Gražinai	Kazlauskienei,	Kultūrų	studijų	ir	
etnologijos	katedros	profesorei;
Kelmės rajono savivaldybės garbės ženklas „Už nuopelnus Kelmės rajonui“ ir Kauno rajono mero •	
garbės ženklas „Už aktyvią veiklą bendruomenės gyvenime“ skirtas Romualdui Apanavičiui, 
Kultūrų	studijų	ir	etnologijos	katedros	profesoriui;	
2012 m . kovo 9 d . VDU padėkomis ir sidabro medaliais Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo •	
dienos	ir	VDU	90-mečio	sukakties	proga	apdovanoti	–	doc.	dr.	Laimutė	Anglickienė	(Kultūrų	
studijų	ir	etnologijos	katedra)	ir	dr.	Daiva	Dapkutė	(Lietuvių	išeivijos	institutas).
Siekdamas aktyvinti bendradarbiavimą su Kauno miesto savivaldybe aktyvumu pasižymėjo •	
Kauno istorijos centras, įgyvendinęs reikšmingus Kauno miesto ir regiono kultūrinius projek-
tus:
2012 m . balandžio 19–20 d . Vytauto Didžiojo karo muziejuje vyko tradicinė 16-oji mokslinė •	
Kauno istorijos konferencija, skirta 650 metų Kauno pilies gynybos sukakčiai atminti . Kartu 
buvo paminėta ir Napoleonmečio Kaune 200 metų sukaktis . Pagal Kauno istorijos mokslinių 
konferencijų	 tradiciją	 organizavo	 ją	VDU	Humanitarinių	mokslų	 fakulteto	 Istorijos	 katedra,	
Kauno istorijos centras ir klasteris „Lietuvos karo istorijos ir paveldo tyrimai“ . Konferencijos 
globėjas	–	Kauno	miesto	savivaldybė;	
2012 m . gegužės 11 d . renginių ciklo, skirto 1972 metų Kauno pavasariui atminti, pradžia . •	
Šis ciklas buvo rengiamas kartu su VDU Menų galerija „101“ ir Valdo Adamkaus biblioteka . 
Projektas skirtas Romo Kalantos aukos ir antisovietinių neramumų 40-osioms metinėms pami-
nėti .

Daugelis fakulteto atstovų yra įtraukti į įvairią ekspertinę veiklą nacionaliniu mastu: prof . Rūta 
Marcinkevičienė	yra	LMT	Humanitarinių	ir	socialinių	mokslų	komiteto	pirmininkė,	prof.	Zigmuntas	
Kiaupa	–	Valstybės	apdovanojimų	tarybos	prie	Lietuvos	Respublikos	prezidentūros	pirmininkas;	Lietuvos	
heraldikos	 komisijos	 prie	Lietuvos	Respublikos	 prezidentūros	 narys;	 Švietimo	 ir	mokslo	ministerijos	
įsteigtos	Dvišalės	Lietuvos	ir	Rusijos	istorikų	komisijos	narys;	prof.	Egidijus	Aleksandravičius	–	Lietuvos	
nacionalinės	UNESCO	komisijos	narys;	prof.	Jonas	Vaičenonis	yra	LR	Archyvų	tarybos	narys	(pirmi-
ninkas) ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Trečiosios nekilnojamojo kultūros 
paveldo	vertinimo	tarybos	narys	(vicepirmininkas);	prof.	Romualdas	Apanavičius	–	Etnomuzikos	insti-
tuto	Mokslo	tarybos	pirmininkas;	prof.	Dalius	Jonkus	–	Lietuvos	fenomenologų	asociacijos	pirmininkas,	
prof . Alvydas Butkus – asociacijos „Lietuvos ir Latvijos forumas“ pirmininkas ir kt . 

Tarptautiniu mastu: prof . Rūta Marcinkevičienė yra 7 BP Socialinių ir humanitarinių mokslų komi-
teto	nacionalinė	atstovė;	HERA	(Humanities in European Research Area)	valdybos	narė	ir	ekspertė;	ESF	
(European Science Foundation)	Humanitarinių	mokslų	 komiteto	 nacionalinė	 atstovė	 ir	 ekspertė;	 7	BP	
DASISH	projekto	patariamojo	komiteto	narė;	Europos	infrastruktūrų	konsorciumo	CLARIN	naciona-
linė	atstovė;	doc.	dr.	Arūnas	Vaicekauskas	yra	7	BP	specifinės	programos	„Pajėgumai“	komiteto	„Mokslas	
visuomenėje“ ekspertas ir nacionalinis atstovas .
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Įgyvendindami artes liberales principų įgyvendinimą, fakulteto padaliniai dėjo pastangas orga-
nizuodami kviestinių profesorių viešas paskaitas ir seminarus . 2012 m . savo įžvalgomis ir mintimis su 
Humanitarinių	mokslų	fakulteto	ir	universiteto	bendruomene	dalijosi	garsūs	pasaulio	ir	Lietuvos	moks-
lininkai,	 savo	 sričių	žinovai:	prof.	Dariuszas	Nawrotas	 (Šlionsko	universitetas,	Lenkija),	filosofas	prof.	
Saulius	Geniušas	( James	Madisono	universitetas,	JAV),	VDU	garbės	daktaras	Andreas	Kelletatas	( Johano	
Gutenbergo	universitetas	Maince,	Vokietija),	VDU	garbės	daktaras	Waldemaras	Rezmeris	(Mikalojaus	
Koperniko	universitetas,	Lenkija),	istorikas	doc.	dr.	Edmundas	Rimša	(Lietuvos	istorijos	institutas);	VDU	
garbės	profesorius	Tomas	Venclova	( Jeilio	universitetas,	JAV);	prof.	Johnas	Stewartas	Gordonas	(Kelno	
universitetas,	Vokietija),	prof.	Burtas	Hopkinsas	(Sietlo	universitetas,	JAV).

2012 m . fakultetas daug dėmesio skyrė tarptautiniam bendradarbiavimui su Rytų Azijos univer-
sitetais,	 lankytasi	 ir	 užmegzti	 patikimi	bendradarbiavimo	 ryšiai	 su	 Japonijos,	Kinijos	 ir	Pietų	Korėjos	
aukštojo	mokslo	institucijomis.	Šių	iniciatyvų	rezultatas	−	2012	m.	spalio	25	d.	pasirašyta	Humanitarinių	
mokslų	fakulteto	sutartis	su	Osakos	universitetu.	Šis	prestižinis	Japonijos	universitetas	patenka	į	geriau-
sių pasaulio universitetų penkiasdešimtuką ir yra vienuoliktas Azijos šalių regiono universitetų reitinge . 
Tikimasi,	kad	ši	partnerystė	bus	svarbi	ne	tik	pradėtai	vykdyti	bakalauro	studijų	programai	(„Rytų	Azijos	
šalių kultūros ir kalbos“), bet ir visam universitetui .

Siekdamas tarptautiškumo fakultetas kartu aktyvino ir naujų lėšų pritraukimą jaunųjų mokslininkų, 
magistrantų ar doktorantų stipendijoms . Radosi naujų verslo užsakymų, partnerysčių su socialiniais part-
neriais	 ir	 dalininkais,	 kurios	 virto	 finansinės	 donorystės	 projektais	 (parama	 konferencijoms,	 studentų	
konkursams, stažuotėms ir kt .) . 

Plečiant personalo tarptautiškumą 2012 m . Filosofijos katedroje įsteigta kviestinio garbės profeso-
riaus	vieta.	Šį	statusą	HMF	pirmasis	įgijo	garsus	antropologijos	ir	etikos	profesorius	Johnas	Stewartas	
Gordonas	iš	Kelno	universiteto	(Vokietija).	2012	m.	įsteigta	šio	profesoriaus	vardinė	stipendija	filosofijos	
studijų	programos	studentei	(magistrantei,	doktorantei).	Stipendiją	nuo	2013	m.	planuojama	skirti	du	
kartus per metus . Taip 2012 m ., įsteigus kviestinio garbės profesoriaus poziciją Filosofijos katedroje, 
fakultete suaktyvinta finansinės donorystės veikla . 

2012 m . gegužės mėnesį Anglų filologijos katedra surengė vertimo konkursą, kurio mecenatė yra 
Europos	 Parlamento	 lietuvių	 kalbos	 vertimų	 skyriaus	 darbuotoja,	VDU	 absolventė	Giedrė	Matelytė.	
Konkurso mecenatystė paskatino ir kitokias bendradarbiavimo formas: užmegzti glaudesni ryšiai su 
Europos	Parlamentu,	čia,	mecenatės	dėka,	gali	stažuotis	šio	vertimo	konkurso	laureatai.

2012 m ., kaip ir ankstesniais metais, Lietuvių literatūros katedros organizuotas respublikinis moks-
leivių	 skaitovų	 konkursas	 „Spjauki,	 drauguži,	 į	 visa,	 kas	 žiba!“	 (skirtas	Maironio	 150-osioms	 gimimo	
metinėms)	sulaukė	rėmėjų	būrio	(tarp	jų	−	nuolatinių	rėmėjų	Kauno	Tauro	„Lions“	klubo),	jų	dėka	laure-
atams yra teikiami solidūs apdovanojimai .
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inFormaTikos FakulTeTas

Informatikos fakultetas 2012 m . ypatingą dėmesį skyrė studijų programoms tobulinti, tarptautiš-
kumui didinti, ryšiams su socialiniais partneriais plėtoti, fakulteto bendruomenei puoselėti, mokslinei ir 
projektinei veiklai, matematikai ir informatikai populiarinti tarp moksleivių .

2012 m . rugsėjo1 d . studijas 3 bakalauro ir 3 magistro studijų informatikos ir matematikos progra-
mose pradėjo 107 pirmo kurso studentai . Džiugino trečius metus iš eilės nemažėjantis susidomėjimas 
„Matematikos ir jos taikymo“ bakalauro programos studijomis, taip pat stabiliai augantis studentų skai-
čius 2011 m . pradėtoje vykdyti bakalauro studijų programoje „Multimedijos ir interneto technologijos“, 
rengiančioje absolventus fakultetui ir universitetui naujoje technologijos mokslų srityje . Visų fakulteto 
studijų programų dėstytojai 2012 m . dalyvavo seminaruose virtualios mokymo aplinkos ir nuotolinių 
studijų technologijų panaudojimo klausimais ir, panaudodami įgytas žinias, atnaujino dėstomų specia-
lybinių dalykų mokymo medžiagą . Vykdant projektą „Biomedicinos ir fizinių mokslų studijų programų 
tarptautiškumo didinimas Vytauto Didžiojo universitete“, padedant ekspertams prof . Samuliui Pekkolai 
iš Tamperės technikos universiteto ir prof . Mattiui Rossiui iš Aalto universiteto Suomijoje, studijoms 
anglų kalba parengti „Verslo informatikos“ magistrantūros programos dalykai . Kartu su Menų fakultetu 
toliau buvo tobulinami „Multimedijos ir interneto technologijų“ dalykai, derinant informatikos ir menų 
krypčių studijas . 2012 m . parengta nauja bakalauro programa „Kompiuterinių kūrybinių industrijų tech-
nologijos“, kurią planuojama vykdyti nuo 2013 m ., parengti ir nuotolinėms studijoms atestuoti informati-
kos dalykai Socialinių mokslų fakulteto vykdomai dvigubo laipsnio programai „Švietimas ir informacinės 
technologijos“, į kurią informatika įtraukta kaip gretutinė specializacija . 

2012 m . fakulteto darbuotojai aktyviai dirbo ekspertų grupėse, susijusiose su informatikos studijų 
kokybės valdymu . Daiva Vitkutė-Adžgauskienė dalyvavo Studijų kokybės valdymo centro inicijuotoje 
informatikos studijų krypties aprašo rengimo darbo grupėje, parengusioje naujas fizinių mokslų informa-
tikos krypties studijų programų aprašo gaires, taip pat tarptautinėje ekspertų grupėje vertino 16 studijų 
informatikos ir informatikos inžinerijos studijų programų 8-iose Lietuvos aukštojo mokslo institucijose . 
Taikomosios informatikos katedros dėstytojai Vladislavas Fominas ir Tomas Krilavičius tarptautinėje 
ekspertų grupėje vertino 59 informatikos studijų programas 17-oje Latvijos aukštojo mokslo institucijų .

Didinant studijų ir mokslinės veiklos tarptautiškumą, svarbiausios fakulteto veiklos kryptys 2012 m . 
buvo tarptautinių studijų mainų plėtojimas, studentų įtraukimas į tarptautinius mokslinių tyrimų pro-
jektus, specialybinių dalykų turinio papildymas kviestinių užsienio universitetų dėstytojų paskaitomis . 
Taikomosios informatikos katedros vedėjo prof . Vladislavo Fomino iniciatyva antrus metus iš eilės 
organizuota magistrantų išvyka į Tamperės technologijos universitetą, kurios metu studentai dalyvavo 
jungtinėse paskaitose su minėto universiteto studentais, atliko bendrus projektus . 2012 m . Informatikos 
fakulteto studentai aktyviai dalyvavo Erasmus mainų programose – 5 studentai pagal Erasmus studijų ir 
praktikos programas buvo išvykę į Vokietiją, Ispaniją, Daniją ir Islandiją, 6 magistrantai dalyvavo Erasmus 
intensyviose	studijų	programose	„Fostering	the	entrepreneurial	spirit	 in	Europe	through	development	
of	entrepreneurial	sales	personality“	(Turiba	University;	Latvija)	ir	„ICC-International	Cross-Cultural	
Communication“	(Zwolle;	Olandija).	Taikomosios	informatikos	katedros	doc.	Aušrai	Saudargienei	buvo	
pareikšta Švietimo mainų paramos fondo padėka už aktyvų dalyvavimą Erasmus programoje ir plėtojant 
Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumą .

Fakulteto	magistrantai	(Gintarė	Sukarevičienė	ir	Dainius	Jankūnas)	kartu	su	fakulteto	ir	kitų	tarptau-
tinių projekto partnerių mokslininkais sėkmingai dirbo tarptautiniame mokslinių tyrimų ir technologijų 
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vystymo	projekte	COST	IC	0905	TERRA	–	atliko	aktualius	tyrimus,	susijusius	su	kognityvių	radijo	ryšio	
sistemų standartizavimo ir reguliavimo klausimais, padarė pranešimus ir išspausdino straipsnius 2012 m . 
IEEE	simpoziume	ir	IEEE	Body Nets.	Gintarės	Sukarevičienės	magistro	tezės,	parengtos	atliktų	tyrimų	
pagrindu, stažuojantis Vrije Briuselio universitete, pateko tarp dešimties geriausių Lietuvos „Žinių eko-
nomikos forumo“ pažymėtų magistro darbų .

2012 m . studijų programose „Multimedija ir interneto technologijos“ ir „Taikomoji informatika“ dėstė 
prof.	Lucio	Tommaso	De	Paolis	(Salento	universitetas,	Italija)	ir	prof.	Janas	Kuperis	(Tventės	universite-
tas;	Olandija).	Magistrantūros	programos	„Verslo	informatika“	studentai	kartu	su	VDU	Ekonomikos	ir	
vadybos	fakulteto,	Turku	(Suomija),	Krems	(Austrija),	Sirakūzų	( JAV),	Vengrijos	ir	Švedijos	universitetų	
studentais	dalyvavo	VIBu	tarptautiniame	internetiniame	verslo	modeliavimo	žaidime	(www .realgame .fi) . 
Pirmą	kartą	Informatikos	fakulteto	studentų	komanda	(B.	Prekeris,	E.	Denisovas	ir	A.	Bražėnas)	vyko	į	
tarptautinę	informatikos	olimpiadą,	kuri	2012	m.	buvo	organizuota	Minske	(Baltarusija).	

Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais buvo tobulinamas studijų programų turinys, ypač 
akcentuojant praktinių įgūdžių ugdymą, įvairesnes gamybinės praktikos atlikimo galimybes . Informatikos 
fakultetas dalyvavo asociacijos „InfoBalt“ inicijuotame projekte „IT PRAKTIKA: studentų praktikos 
organizavimo modelio sukūrimas ir įdiegimas“, kuriame sukurtas informacinių ir ryšių technologijų 
praktikos portalas www .itpraktika .lt, registruojantis praktikos vietas siūlančias IT įmones arba įmonių IT 
padalinius ir jų pageidavimus . Ši sistema atveria platesnes galimybes Informatikos fakulteto studentams 
susirasti ir pasirinkti praktikos vietas didžiausiose Lietuvos įmonėse .

Informatikos	fakulteto	socialinių	partnerių	grupę	papildė	Vokietijos	kompanija	FESTO,	turinti	savo	
verslo ir IT padalinius Lietuvoje, su kuria sutarta dėl bendradarbiavimo tobulinant verslo informatikos 
studijas.	Pirmieji	šio	bendradarbiavimo	rezultatai	2012	m.	–	2	studentai	stažavosi	FESTO	Lietuvos	atsto-
vybėje,	rengdami	bakalauro	darbus,	su	FESTO	kompanija	suderintas	SAP	verslo	valdymo	programinės	
įrangos panaudos ir Vokietijos specialistų pasitelkimo verslo valdymo informacinių sistemų studijoms 
planas,	kurio	įgyvendinimas	prasidės	nuo	2013	m.	Kompanijų	FESTO,	„Adform“,	„Agmis“	atstovai	vedė	
seminarus Informatikos fakulteto studentams ir dėstytojams, akcentuodami praktinius žinių valdymo, 
internetinių ir mobilių programinių produktų kūrimo klausimus . Tęsiant bendradarbiavimą pagal pasi-
rašytą sutartį tarp Informatikos fakulteto ir Kauno miesto muziejaus buvo atliekami studentų praktikos 
darbai, plečiantys virtualias muziejaus parodos ir interaktyvią ekspoziciją apie įžymias Kauno vietas ir 
objektus.	Informatikos	fakulteto	iniciatyva	2012	m.	pasirašyta	VDU	ir	Kauno	rajono	savivaldybės	(KRS)	
administracijos bendradarbiavimo sutartis . Pagal ją numatyta studentų praktikos ir baigiamųjų darbų 
metu atlikti KRS svarbius informacinės sistemos vystymo darbus .

2012 m . Informatikos fakultetas vykdė mokslinius ir taikomuosius tyrimus neuromokslų, energe-
tinio saugumo, kalbos ir šnekos technologijų, inžinerinių sistemų modeliavimo, verifikavimo ir kom-
piuterinio valdymo, multimedijos, kognityvių radijo ryšio sistemų standartizavimo ir reguliavimo sri-
tyse.	Neuromokslų	 srityje	 vykdyti	bendri	 tyrimai	 ir	mokslo	mainai	 su	Stirlingo	universitetu	 (Didžioji	
Britanija), suorganizuota tarptautinė darbinė konferencija „Neuroscience and information technology“ 
pradėtos	derybos	su	INCF	(angl.	International Neuroformatics Coordinating Facility) dėl Lietuvos neu-
roinformatikos	INCF	nodo	mazgo	(angl.	INCF Node) sukūrimo . Kalbos technologijų srityje kartu su 
Kauno	 technologijos	 universiteto	mokslininkais	 2012	m.	 pradėtas	ES	 struktūrinių	 fondų	 ir	 Lietuvos	
Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės anali-
zės sistema tekstynui, lietuviškam internetui ir viešojo sektoriaus taikymams“ . Kartu su partneriais iš 
Georgo	Augusto	(Vokietija),	Brėmeno	(Vokietija),	Pietų	Danijos,	Alborgo	universitetų	(Danija)	ir	Jozefo	

http://www.realgame.fi
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Stefano	 institutu	 (Slovėnija)	 gautas	finansavimas	FP7	 (liet.	 7BP)	projektui	„Learning	 and	Execution	
of Action Categories ACAT“ kalbos technologijų pritaikymo robotiškos srityje tyrimams . Už tyrimus 
Lietuvos	energetinio	saugumo	srityje	Taikomosios	matematikos	katedros	darbuotojui	Juozui	Augučiui	
įteiktas	Pasaulio	energetikos	tarybos	(PET)	Lietuvos	komiteto	garbės	ženklas.	Geriausio	VDU	moksli-
ninko	/	menininko	/	dėstytojo	konkurso	laureatais	tapo	Sigita	Pečiulytė	ir	Gailius	Raškinis,	o	Gediminas	
Liaučius – aktyviausių doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkurso laureatas . Baltijos Asamblėjos meda-
liu už aktyvų bendradarbiavimą su Baltijos šalimis diegiant informacines technologijas moksliniuose 
tyrimuose, plėtojant internetą, kuriant akademinius kompiuterių tinklus ir užtikrinant jų sąveiką apdo-
vanotas Sistemų analinės katedros darbuotojas prof . habil . dr . Laimutis Adolfas Telksnys . 

Puoselėjant Informatikos fakulteto bendruomenę, buvo plėtojama neformalių studentų klubų vei-
kla.	Informatikų	magistrantų	klubas	(mentorius	Vladislav	Fomin)	skatino	studentų	ir	dėstytojų	tarpusa-
vio bendravimą, organizuojant susitikimus neformalioje aplinkoje, sporto varžybas, diskusijas elektroni-
nėje	erdvėje.	Informatikos	fakulteto	bakalaurų	klubas	(IFC)	organizavo	fakulteto	studentiškus	renginius,	
kartu su fakulteto darbuotojais dalyvavo studijų mugėse, išvykose į mokyklas, supažindinant moksleivius 
su informatikos ir matematikos studijų perspektyvomis .

Savo veiklą plėtė ir Informatikos fakulteto Alumni asociacija . Įsteigta Alumni stipendija, kuri kasmet 
kaip vienkartinė išmoka bus teikiama Informatikos fakulteto studentui už aktyvią visuomeninę, kūry-
binę ar mokslinę veiklą reprezentuojant Informatikos fakultetą bei už gerus studijų rezultatus . 2012 m . 
VDU	IF	Alumni	stipendija	 įteikta	programos	„Taikomoji	 informatika“	I	kurso	magistrantui	Edgarui	
Ščiglinskui . Organizuotas renginys „Alumni studentams“, kuriame absolventai perskaitė pranešimus apie 
savo darbo patirtį ir IT perspektyvas: „XXI a . pretendentai“	(B.	Balvočius);	„Kaip	tave	mato,	taip	ir	vertina,	
arba	Apie	WEB	dizainą“	(I.	Markievicz);	„Lietuvos	statistikos	departamento	veikla.	Universitetų	absol-
ventų	darbas	Statistikos	departamente“	 ( J.	Rukšėnaitė)	 ir	 kt.	Alumni	 iniciatyva	kompanija	„D-Link“	
Informatikos fakultete įrengė ir aprūpino įranga „Kompiuterių tinklų“ laboratoriją, skirtą praktiniams 
kompiuterių tinklų diegimo ir priežiūros įgūdžiams ugdyti, eksperimentams atlikti .

Siekiant populiarinti informatikos ir matematikos studijas, buvo plečiamos kontaktų su mokyklo-
mis, mokiniais ir mokytojais apimtys, ieškoma naujų bendravimo ir bendradarbiavimo formų . 2012 m . 
skaitytos mokslo populiarinimo ir akademinės paskaitos 15 mokyklų ir 2 kolegijose, dalyvauta studijų 
mugėse Kaune ir Vilniuje, taip pat mini studijų mugėse Utenoje, Ukmergėje, Marijampolėje, Alytuje, 
Raseiniuose ir Telšiuose, surengtos 4 ekskursijos ir multimedijos demonstracijos moksleivių delegaci-
joms, išvažiuojamosios multimedijos ir robotikos dirbtuvės respublikinio moksleivių „Bebro“ konkurso 
laureatams LR Seimo rūmuose . Informatikos fakulteto darbuotojai, magistrantai ir absolventai aktyviai 
dalyvavo Informacinių technologijų mokymo centro ir VDU „Kompiuterių akademijos“ veikloje – moks-
leivių grupėms parengė ir vedė 90 val . popamokinius „Python“	programavimo,	„Java“	programavimo,	3D	
modeliavimo kursus .

2012 m . sausio mėn . vyko 6-asis „Iftorinos“ renginys, į kurį susirinko 142 moksleiviai ir 45 mokytojai 
iš daugiau kaip 30-ies Lietuvos mokyklų . Mokiniai varžėsi programavimo, kompiuterių komplektavimo, 
robotikos, multimedijos ir kt . Mokytojams organizuotas seminaras, kurio metu drauge su partneriais iš 
ITMC,	„AVAD	Baltic“,	„Oracle“	 ir	„BMG	Consulting“	pristatytos	naujausios	 IT	 technologijos	 ir	 jų	
panaudojimo galimybės . 2012 m . kartu su Šiuolaikinių menų ir Viešosios komunikacijos katedromis bei 
Multimedijos meno ir muzikos festivaliu „Centras 12“ organizuotas pirmasis multimedijos meno kon-
kursas moksleiviams ir studentams „Žalios virtualybės“ . Birželio mėn . trečius metus iš eilės vyko VDU 
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Informatikos fakulteto „Vasaros mokyklos“ užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 33 moksleiviai . Šį kartą jie 
buvo įtraukti į bendrą „VDU vasaros mokyklą“ .

Padalinio darbuotojų gauti apdovanojimai, premijos, kiti reikšmingi mokslo / meno pasiekimai
J.	Augutis	 –	Pasaulio	 energetikos	 tarybos	 (PET)	Lietuvos	 komiteto	 apdovanojimas	 –	 garbės	•	
ženklas už nuopelnus energijos srityje Lietuvoje .
R . Krikštolaitis – VDU sidabro medalis minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną ir •	
Vytauto Didžiojo universiteto 90-mečio sukaktį už ilgametį darbą ir nuopelnus universitetui 
(2012	m.	kovo	1	d.	rektoriaus	įsakymas	Nr.	95).
S.	Pečiulytė	–	VDU	geriausio	mokslininko	/	menininko	/	dėstytojo	konkurso	nugalėtoja	(akty-•	
viausia docentė fizinių mokslų srityje, rektoriaus įsakymas 2012 m . birželio 25 d ., Nr . 343) .
G.	Raškinis	–	VDU	geriausio	mokslininko/menininko/dėstytojo	konkurso	nugalėtojas	 (akty-•	
viausias mokslininkas humanitarinių mokslų srityje, rektoriaus įsakymas 2012 m . birželio 25 d ., 
Nr . 343) .
Baltijos Asamblėjos medaliu už aktyvų bendradarbiavimą su Baltijos šalimis diegiant informaci-•	
nes technologijas moksliniuose tyrimuose, plėtojant internetą, kuriant akademinius kompiuterių 
tinklus ir užtikrinant jų sąveiką apdovanotas prof . habil . dr . Laimutis Adolfas Telksnys .
G.	Liaučius	–	2011	m.	aktyviausių	doktorantų	ir	 jaunųjų	mokslininkų	konkurso	laureatas	(už	•	
mokslinius	tyrimus	ir	aktyvią	veiklą	universiteto	gyvenime)	(2012	m.	kovo	9	d.).
G.	Sukarevičienės	magistro	darbas	„Žinių	ekonomikos	forumo“	(ŽEF)	Magistrantų	ir	jų	vadovų	•	
skatinimo	 konkurse	 (http://www.zef.lt/zef/index.php?id=41&nid=287) pateko tarp dešimties 
geriausių darbų .

http://www.zef.lt/zef/index.php?id=41&nid=287
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kaTalikų Teologijos FakulTeTas

2012 m . Katalikų teologijos fakultetas sėkmingai tęsė mokslo ir studijų veiklą . Studentai noriai 
rinkosi visas fakulteto siūlomas studijų programas . Į pirmosios pakopos studijas priimtas 31, į antrosios – 
27 studentai . Į doktorantūros studijas priimti 2 doktorantai . Nors bendras stojančiųjų skaičius, palyginti 
su kitų studijų sričių programomis Lietuvoje, nėra didelis, atkreiptinas dėmesys į tai, jog 2012 m . KTF 
pastebimai išaugo studijų krepšelių skaičius tarp stojančiųjų į pirmosios pakopos studijas, padaugėjo už 
studijas mokančių kandidatų, iš kurių ne vienas jau turi pirmosios arba antrosios pakopos studijų diplomą, 
o apskritai dauguma kandidatų į pirmosios pakopos studijas rinkosi fakulteto programas pirmuoju nume-
riu . Pažymėtina, kad 2012 m . KTF vienintelis Lietuvoje sėkmingai tęsė katalikų tikybos mokytojus ruo-
šiančią studijų programą, nors kitos tokios pat programos Lietuvoje nesurinko studentų . Tai rodo, kad, 
viena vertus, fakulteto studijas pasirinkusių studentų skaičius atspindi bendrą teologijos ir religijos studijų 
situaciją šalyje, kita vertus, stojančiųjų motyvacija ir kokybė auga dėl fakulteto pasirinktos ir tikslingai 
taikomos kandidatų paieškos bei atrankos strategijos .

2012 m . KTF veiklos kryptys ir toliau buvo veikiamos fakulteto statuso išskirtinumo . KTF – vienin-
telis fakultetas Lietuvoje, patvirtintas Vatikano Katalikiškųjų studijų kongregacijos ir teikiantis visų trijų 
pakopų bažnytinius laipsnius . Informacinėje visuomenėje fakultetas vis labiau tampa tiltu tarp visuomenės 
ir	Bažnyčios,	krikščioniškojo	Europos	paveldo	ir	akademinio	pasaulio	Lietuvoje.	Fakultete	daug	dėmesio	
skiriama etikos ir moralės, mokslo ir religijos sąlyčio klausimams, tyrinėjamas krikščionybės paveldas ir 
katalikiškosios pasaulėžiūros perspektyvos šiandienos visuomenėje . Didžioji dalis fakulteto organizuojamų 
mokslo ir mokslo populiarinimo renginių kuria terpę dialogo kultūrai plėtoti . Fakulteto dėstytojai ne tik 
atstovauja universitetui, bet ir interpretuoja katalikiškąją pasaulėžiūrą ir Bažnyčios aktualijas visuomenei . 
Dauguma jų bendradarbiauja su žiniasklaidos atstovais, kalba viešuose renginiuose, dalyvauja projektuose 
ir iniciatyvose, kuriančiose vaisingą bendradarbiavimą tarp Bažnyčios ir visuomenės . Šį bendradarbiavimą 
įgalina tamprus fakulteto ryšys tiek su visuomene, tiek su Katalikų bažnyčios hierarchija: 2012 m . tarp 
KTF dėstytojų – du vyskupai, bažnytinių ir pasaulietinių visuomeninių organizacijų vadovai bei valdančiųjų 
organų nariai, žiniasklaidos atstovai ir aktyvūs visuomenės veikėjai . Fakultetas glaudžiai bendradarbiauja ir 
su savo absolventais, kurių nemaža dalis dirba visuomeninėse organizacijose ir švietimo įstaigose . Fakulteto 
strategijos vykdymui labai svarbus aktyvus ryšys su socialiniais partneriais: katechetikos, šeimos, jaunimo, 
socialiniais centrais, Naujosios evangelizacijos tarnyba, Ateitininkų federacija, katalikiškais interneto dien-
raščiais ir kt . Socialinių partnerių ir bendradarbių įvairovė užtikrina gyvą aktualijų horizontą, į kurį nuolat 
atsižvelgiama atnaujinant fakulteto strategiją bei studijų programas . 

KTF bendruomenė tiki, jog universitetinės studijos studentams gali ir turi tapti gyvenimą keičiančia 
patirtimi . Fakultete puoselėjama kolegiška atmosfera, siekiama teorines studijas vis labiau sieti su prak-
tine patirtimi, kryptingai gerinama studijų kokybė, didinama studentų praktikų įvairovė . Fakultete pabrė-
žiama, kad studijų laikotarpis atveria nepaprastai plačias profesinio tobulėjimo ir neformalios veiklos 
galimybes, studentai kviečiami šiomis galimybėmis pasinaudoti . Fakultete dirba studentų evangelizacinės 
ir katechetinės veiklos koordinatorė, studentai dažnai patys buriasi į diskusijų grupes, filmų peržiūras, 
maldos susitikimus, į kuriuos kviečiami ir dėstytojai . Fakultete 2012 m . veikė KTF studentų mokslinė 
draugija	 „Signum“,	Grigališkojo	 giedojimo	 studija,	 „Slaptasis	 diskusijų	 klubas“,	 vyko	 studentų	 aktyvo	
susitikimai . Paminėtinos 2012 m . tęstinės veiklos ir renginiai: fakulteto diena, pirmakursių savaitgalis, 
studentų žiemos savaitgalis, KTF tarptautinė vasaros stovykla jaunimui, evangelizaciniai renginiai Kauno 
miesto jaunimui, KTF talentų vakaras, 8 studentų apmokymų išvyka į Ružomberoko katalikų univer-
sitetą Slovakijoje . Šį veiklų sąrašą galima papildyti ir universiteto sielovados organizuojamais tęstiniais 
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renginiais,	kuriuose	dalyvauja	ir	KTF	studentai	(paminėtinas	diskusijų	ciklas	„Teologija	su	atsuktuvu“).	
2012 m . studentai ir toliau noriai savanoriavo daugiau nei dešimties bažnytinių institucijų veikloje . 
Studentų iniciatyva 2012 m . fakultete surengtos 2 fotografijų parodos .

2012 m . KTF sėkmingai tęsė bendravimą su moksleiviais . Dėstytojai buvo kviečiami į katalikiškas 
mokyklas įvairių renginių proga, su moksleiviais buvo susitinkama ir katalikiškose moksleivių bei šeimų 
stovyklose, ateitininkų moksleivių veikloje, bažnytiniuose jaunimo renginiuose, vyskupijų dekanatų jau-
nimo dienose ir kt . Fakultete suorganizuotas jau antrasis Respublikinis moksleivių kūrybinių ir mokslinių 
darbų konkursas „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“ bei seminaras konkurso dalyviams ir jų 
mokytojams „Tikėjimo ir mokslo dialogas“ . Seminare ir konkurse dalyvavo daugiau nei 200 moksleivių . 
Konkursas ir seminaras ne tik atveria naujų pažinimo ir bendravimo galimybių Lietuvos moksleiviams, 
bet ir leidžia supažindinti moksleivius su teologijos bei religijos studijomis VDU . 

KTF tarptautinė dimensija 2012 m . buvo plėtojama įvairiopai . Toliau palaikomas glaudus ryšys 
su Vatikano Katalikiškųjų studijų kongregacija ir Bažnytinių universitetų bei fakultetų kokybės užtikri-
nimo	ir	skatinimo	agentūra	Vatikane	(AVEPRO).	12	fakulteto	dėstytojų	priklauso	tarptautinei	Europos	
katalikų	 teologų	draugijai.	Fakulteto	dėstytojai	yra	 JAV,	Škotijos,	Belgijos,	Lenkijos,	Vokietijos	 ir	kitų	
užsienio mokslo leidinių redakcinių kolegijų nariai . 2012 m . fakultetas buvo sudaręs 7 Erasmus mainų 
sutartis su Belgijos, Olandijos, Ispanijos, Prancūzijos, Maltos, Latvijos universitetais, kurių pagrindu 
įvyko 2 fakulteto dėstytojų vizitai į užsienio universitetus . Praktiką užsienyje atliko 3 fakulteto studentės, 
8 studentai dalyvavo praktiniuose evangelizaciniuose apmokymuose Slovakijoje . Vasarą įvyko jau antroji 
KTF ir Naujosios evangelizacijos tarnybos organizuojama tarptautinė jaunimo stovykla, kurioje dalyvavo 
kelios dešimtys jaunų žmonių iš Lietuvos ir Maltos . Fakulteto dėstytojai stažavosi arba dalyvavo moks-
linėse	konferencijose	JAV,	Italijoje,	Ispanijoje,	Pietų	Korėjoje,	Airijoje,	Škotijoje,	Austrijoje,	Prancūzijoje,	
Izraelyje, Maltoje, Lenkijoje, Latvijoje . 2012 m . fakultete įvyko tarptautinė mokslinė konferencija 
„Religinė patirtis ir tradicija“, į kurios mokslinį komitetą įėjo ir kurioje pranešimus skaitė mokslininkai iš 
JAV,	Baltarusijos,	Vengrijos,	Suomijos,	Pietų	Afrikos,	Olandijos,	Lenkijos,	Latvijos	ir	kt.	Fakultete	apsi-
lankė ir kolegos iš užsienio universitetų bei svarbių užsienio organizacijų vadovai . Paminėtini Vatikano 
popiežiškosios	pasauliečių	tarybos	jaunimo	skyriaus	vadovo	kun.	E.	Jacquinet,	JAV	misijų	organizacijos	
„Atsinaujinimo	tarnyba“	(Renewal Ministries)	viceprezidento	bei	direktoriaus	P.	Herbecko	ir	Tilburgo	
universiteto	(Olandija)	teologijos	fakulteto	dekano	prof.	P.	Jonkerso	vizitai	ir	viešos	paskaitos	fakultete.

2012	m.	 fakultete	 mokslo	 veiklą	 vykdė	 trys	 mokslo	 centrai	 (Santuokos	 ir	 šeimos	 studijų	 centras,	
Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorijos centras, Krikščioniško ugdymo centras), moksliniai tyrimai buvo vyk-
domi mokslo klasterių veiklos kontekste . Fakultete suorganizuota viena tarptautinė mokslinė konferen-
cija, išleista monografija ir kelios dešimtys mokslinių straipsnių Lietuvos bei užsienio mokslo leidiniuose . 
Fakulteto profesorius kun . R . Dulskis pripažintas aktyviausiu 2012 m . humanitarinių mokslų profesoriumi 
universitete.	2012	m.	daktaro	disertacijas	apgynė	du	doktorantai	–	V.	Mackela	(tema	„Jėzus Kristus apokri-
finėse evangelijose: ortodoksija ir erezija ankstyvojoje krikščionybėje“) ir	kun.	Vilius	Sikorskas	(tema	„Musica	
Sacra“ Katalikų Bažnyčioje ir jos vertinimas Lietuvoje liturginiu požiūriu“) . Pastaroji disertacija – dešimtoji, 
apginta fakultete . Didelę reikšmę mokslinių tyrimų plėtrai ir tarpdalykiškumo dimensijai fakultete turi reli-
gijos mokslų žurnalas „Soter“, kuriame spausdinami Lietuvos ir užsienio tyrėjų straipsniai . 

2012 m . fakulteto dėstytojai ir mokslo darbuotojai vykdė aktyvią neformaliojo švietimo bei mokslo 
populiarinimo veiklą . Išleista beveik šimtas radijo ir TV laidų, dešimtys mokslo populiarinimo straipsnių 
įvairiuose leidiniuose, organizuotos viešos paskaitos ir diskusijos . 2012 m . fakulteto prodekanui prof . prel . 
V.	S.	Vaičiūnui	LR	Seimo	pirmininkė	J.	Degutienė	įteikė	padėkos	raštą	už	ilgametį	ir	neatlyginamą	darbą	
Trečiojo amžiaus universiteto Kauno apskrities filiale einant dekano pareigas . 
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menų FakulTeTas

2012 metais, įgyvendindamas strateginius uždavinius, Menų fakultetas plėtojo įvairias studijų, 
mokslo, kultūrines ir visuomenines veiklas meno, menotyros, kultūros paveldo bei kūrybinių industrijų 
srityse . 

2012 m . Menų fakultetas ypatingą dėmesį skyrė vykdomoms studijų programoms tobulinti ir nau-
joms studijų programoms kurti . 

4	humanitarinių	mokslų	srities,	menotyros	ir	paveldo	krypčių	studijų	programos	(bakalauro	studijų	
programa „Menotyra“, magistrantūros studijų programos „Teatrologija ir scenos menų vadyba“, „Kultūros 
paveldas ir turizmas“, „Meno istorija ir kritika“) buvo atnaujintos, atliko savianalizę ir sėkmingai praėjo 
SKVC vykdomą tarptautinę akreditaciją . 

Fakultetas didžiuojasi, kad 2012 m . sėkmingai pradėta vykdyti nauja meno srities, teatro ir kino 
krypties bakalauro studijų programa „Vaidyba“, kuri sulaukė daug stojančiųjų dėmesio . 

Projektuodamas studijų programų plėtrą menų srityje Menų fakultetas 2012 m . vykdė tarptautinį 
projektą – galimybių studiją dėl jungtinės tarptautinės studijų programos „Skaitmeninis menas / Medijų 
menas“ poreikio, rengimo ir vykdymo galimybių . Šiame projekte numatyti tarptautiniai partneriai naujai 
menų srities, fotografijos ir medijų krypties magistrantūros programai kurti . 

Per 2012 metus buvo parengta nauja socialinių mokslų srities, komunikacijos krypties, kūrybinių 
industrijų šakos bakalauro studijų programa „Kūrybinės industrijos“, kuri drauge su šiuo metu vykdoma 
šios krypties magistrantūros studijų programa „Kūrybinės industrijos“ turėtų sustiprinti fakulteto pozici-
jas kūrybinių industrijų studijų lauke .

2012 metais Menų fakulteto dėstytojai aktyviai rašė mokslinius straipsnius, rengė mokslines mono-
grafijas, dalyvavo konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, įgyvendino mokslo projektus, organizavimo 
mokslinius renginius, dalyvavo mokymuose, seminaruose, mokslinėse stažuotėse . Iš viso dėstytojai publi-
kavo 39 mokslinius straipsnius, skaitė pranešimus 20	tarptautinių	mokslinių	konferencijų	(3 kviestiniai 
pranešimai,	kuriuos	Londone,	Budapešte	ir	Gardine	skaitė	R.	Žukienė,	L.	Dovydaitytė,	L.	Šinkūnaitė),	
15 mokslinių pranešimų pristatė nacionaliniuose mokslo renginiuose . 2012 m . Menų fakultetas išleido 
aštuntą	periodinio	mokslo	žurnalo	„Meno	istorija	ir	kritika“	tomą	„Erdvės	ir	laiko	reprezentacijos	mene.	
Pasaulėvaizdžiai,	 diskursai,	 artefaktai“	 (redakcinės	 kolegijos	 pirmininkas	 V.	 Levandauskas).	 Žurnalas	
referuojamas	MLA	ir	CEEOL	duomenų	bazėse.	2012	m.	Menų	fakulteto	dėstytojai	publikavo	1 autorinę 
mokslinė	monografiją	(V.	Levandauskas	„Lietuvos	mūro	istorija“)	ir	2 kolektyvines mokslo monografijas 
( J.	Tutlytė,	L.	Šinkūnaitė).	

Menų fakulteto bendruomenė didžiuojasi savo narių visuomeniškumu: fakulteto dėstytojai, dokto-
rantai, studentai, absolventai itin aktyviai dalyvauja Lietuvos kultūroje ir mene . 

Fakulteto bendruomenės nariai užima 36 pozicijas įvairiose ekspertinėse veiklose LR kultūros 
ministerijoje, Lietuvos mokslo taryboje, Kauno miesto savivaldybėje, Kultūros paveldo departamente, 
Kauno arkivyskupijoje, Studijų kokybės vertinimo centre, Šveicarijos stipendijų fonde, Meno sąjungose, 
įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose kultūros ir meno renginiuose, konkursuose, festivaliuose . 

Fakulteto bendruomenės atstovai veikia kaip įvairių nacionalinių ir tarptautinių profesinių, kultū-
rinių, visuomeninių sąjungų ir sambūrių bei mokslinių žurnalų redakcinių kolegijų nariai . 46 narystės 
tokiose	organizacijose	kaip	Meno	kūrėjų	asociacija	(Meno	kūrėjo	statusą	turi	10	MF	dėstytojų);	Lietuvos	
dailės istorikų draugija, Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Lietuvos teatro sąjunga, Lietuvos dailininkų 
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sąjunga, Tarptautinė dailės kritikų asociacija, tarptautinė asociacija „Association for the Advancement 
of Baltic Studies“, tarptautinė asociacija „Nordic Theatre Scholars“, tarptautinė asociacija „International 
Federation of Theatre Research“, tarptautinė asociacija „Association for Studies of Nationalities“ ir kt .

Fakulteto dėstytojai suorganizavo 22 mokslo ir meno renginius	(tarp	jų	–	1	paroda	Nacionalinėje	
dailės	galerijoje	(kuratorė	–	L.	Dovydaitytė),	2	parodos	Nacionaliniame	M.	K.	Čiurlionio	dailės	muziejuje	
(kuratorė	–	A.	Vasiliauskienė),	 išleido	4 mokslo populiarinimo knygas	 (R.	Požerskis,	T.	Pabedinskas,	
L . Šinkūnaitė, R . Žukienė), skaitė 69 viešas paskaitas ar vedė diskusijas, seminarus, skirtus plačiajai visuo-
menei	(daugiausia	–	R.	Simanaitienė,	R.	Žukienė,	A.	Vasiliauskienė,	V.	Levandauskas,	L.	Dovydaitytė,	
V . Vitkienė, T . Pabedinskas, R . Venckus, R . Plungė), publikavo 215 mokslo populiarinimo straipsnių 
(daugiausia	–	G.	Jankauskas	J.	Butkevičienė,	S.	Slaminskienė,	R.	Simanaitienė,	L.	Šinkūnaitė,	A.	Jevsejevas,	
L . Klusaitė, I . Pukelytė) dalyvavo 96 radijo ir televizijos laidose, kur buvo pristatytos kultūros ir meno 
aktualijos,	 naujausi	 moksliniai	 tyrimai	 (daugiausia	 –	 G.	 Jankauskas,	 R.	 Žukienė,	 A.	 Vasiliauskienė,	
I.	Pukelytė,	J.	Staniškytė,	V.	Vitkienė,	T.	Pabedinskas),	vykdė	„Mokymosi visą gyvenimą“ programas ir 
seminarus	(R.	Plungė,	R.	Požerskis,	T.	Pabedinskas,	R.	Venckus,	G.	Piktytė).	

Menų fakulteto dėstytojai vykdo menines ir mokslines veiklas meno, menotyros, kultūros paveldo ir 
kūrybinių industrijų srityje . 

Fakulteto dėstytojai įgyvendino 11 reikšmingų mokslo ir meno projektų: NKP „Kūrybinės indus-
trijos“ projektai „Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijos ir mokslo tyrimams bei meninei 
praktikai	 skirtos	 technologinės	 ir	 informacinė	 infrastruktūros	 kūrimas	 ir	 atnaujinimas“	 (koordinatorė	
I.	Pukelytė);	„Aukštojo	mokslo	studijų	plėtra	Lietuvos	kūrybinėms	ir	kultūrinėms	industrijoms“	(koor-
dinatorė	D.	Citvarienė);	tarptautinis	Leonardo	da	Vinci	projektas	„LOCALISE	–	study	trip	as	model	
of research, education and practice in vocational training in culture animation and community work“ 
(koordinatorė	G.	Klimavičiūtė-Minkštimienė);	3	ES	paramos	struktūriniai	projektai	„Kultūros	institucijų	
komunikacinių	kompetencijų	plėtra	žinių	ir	kūrybos	visuomenės	kontekste“,	„Lituanistikos	(baltistikos)	
centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas“ 
(projektų	vykdytojai:	E.	Klivis,	I.	Pukelytė,	J.	Staniškytė,	G.	Klimavičiūtė-Minkštimienė,	L.	Dovydaitytė,	
R . Žukienė), projektas-galimybių studija dėl jungtinės tarptautinės studijų programos „Skaitmeninis 
menas	 /	Medijų	menas“	poreikio,	 rengimo	 ir	 vykdymo	galimybių	 (vykdytojai	R.	Plungė,	R.	Venckus,	
T.	 Pabedinskas);	 LMT	 nacionalinės	 lituanistikos	 plėtros	 programos	 projektas	 „Kolektyvinės	 mono-
grafijos	„Postsovietinis	Leituvos	teatras:	 istorija,	 tapatybė,	atmintis“	 išleidimas“	(E.	Klivis,	P.	Petrikas);	
LMT POSTDOC finansuojamas projektas „Kultūrų tiltas: lietuvių ir lenkų teatro ryšiai XX amžiuje“ 
(M.	Petrikas,	 J.	 Staniškytė);	 LMT	 remiamas	 projektas	 „Archimedė“	 –	Kauno	miesto	medinės	 archi-
tektūros	duomenų	bazė“	(N.	Lukšionytė);	projektas	„Krikščioniškoji	ikonografija	XVII–XX	a.	Lietuvos	
dailėje:	tradicijos	ir	transformacijos“	(L.	Šinkūnaitė);	KRF	remiamas	VDU	Menų	galerijos	„101“	tęstinis	
tarpdalykinio	meno	projektas	KONT[R]_AKTAI	(V.	Migonytė).

Menų fakultetas džiaugiasi įvairių studijų programų studentų aktyvumu meninėje ir visuomeninėje 
veikloje . Programos „Naujųjų medijų menas“ studentai įgyvendina įvairius meninius projektus, meno-
tyros ir teatrologijos programų studentai, magistrantai, doktorantai aktyviai dalyvauja meno kritikos 
lauke:	publikuoja	straipsnius	įvairiuose	laikraščiuose,	žurnaluose,	interneto	portaluose;	dalyvauja	kultū-
ros	 ir	meno	procesuose;	 inicijuoja	diskusijas	 ir	meninius-socialinius	projektus	 (pvz.:	G.	Klimavičiūtė-
Minkštimienė,	J.	Kalinauskas,	S.	Čižaitė-Rudokienė,	K.	Steiblytė,	M.	Jašinskaitė	sudarė	Kauno	metinių	
teatro	apdovanojimų	„Jaunosios	Fortūnos“	komisiją	ir	dalyvo	jos	darbe;	G.	Klimavičiūtė-Minkštimienė,	
S . Čižaitė-Rudokienė buvo 2012 m . lapkričio 9–25 d . festivalio „Tegyvuoja komedija“, vykusio Alytuje, 
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komisijos	narės;	S.	Čižaitė-Rudokienė,	K.	Steiblytė	buvo	tarptautinio	studentų	teatro	festivalio	„Po	saule“	
(Šiauliai)	komisijos	narės;	S.	Čižaitė-Rudokienė,	K.	Steiblytė,	Lietuvių	dramaturgijos	festivalio-laborato-
rijos ekspertės, Kelmės mažasis teatras) .

2012 metais Menų fakulteto studentai aktyviai dalyvavo savanorystės veiklose, susijusiose su soci-
alinės atskirties grupėmis ir jaunimo užimtumo bei meninių renginių, projektų organizavimu: Iš viso 
savanorystės veiklose dalyvavo 44 savanoriai, kurie skyrė 526 savanorystės darbo valandas tokiose 
organizacijose	kaip	Kauno	„Caritas“	skyrius,	Geležių	miestelio	bendruomenės	namai,	Lietuvos	žmogaus	
teisių	centras	(Vilnius),	Nacionalinis	socialinės	integracijos	institutas	(Vilnius),	Kauno	moterų	draugija,	
Kaunas	„Fluxus	ministerija“	ir	kt.	

Menų fakultetas kryptingai siekia stiprinti veiklos tarptautiškumą ir stengiasi suteikti kuo įvairesnių 
galimybių studentų studijoms, praktikoms bei dėstytojų vizitams užsienio mokslo ir studijų institucijose . 

Bendradarbiavimo sutartys . Šiuo metu MF turi 14 LLP / Erasmus	 sutarčių	 su	Lenkijos	 (4),	
Estijos	 (1),	Suomijos	 (1),	Norvegijos	 (1),	Švedijos	 (1),	Danijos	 (1),	Prancūzijos	 (1),	 Ispanijos	 (1),	
Portugalijos	(2),	Turkijos	(1)	universitetais.	Erasmus sutarčių skaičius nuo 2008 m . išaugo dvigubai 
(nuo	 7	 iki	 14).	Mokslinio	 bendradarbiavimo	 ryšiai	 sieja	Menų	 fakultetą	 su	Paryžiaus,	Gotlando,	
Varšuvos,	Helsinkio,	Rygos,	Tartu,	Minsko,	Gardino,	Stokholmo,	Bergeno,	Krokuvos	aukštojo	mokslo	
institucijomis .

Studentų studijos ir praktika . Pagal LLP / Erasmus mainus 12 MF studentų buvo išvykę studijoms . 
Tokių	studentų	skaičius	nuo	2008	m.	išaugo	tris	kartus	(nuo	4	iki	12).	5	MF	studentai	atliko	praktikas	
užsienyje	 (šiuolaikinio	meno	 centre	„Smart	Project	 Space“,	Amsterdame,	Olandijoje;	Nacionaliniame	
Maltos	dailės	muziejuje,	Valetoje,	Maltoje;	asociacijoje	„Section	Sept“	Paryžiuje,	Prancūzijoje;	organi-
zacijoje	„Mediamatic“	Amsterdame,	Olandijoje;	galerijoje	„Arteko“,	San	Sebastiane,	 Ispanijoje).	Pagal	
LLP / Erasmus programą	atliekančių	praktiką	studentų	skaičius	nuo	2009	m.	išaugo	penkis	kartus	(nuo	
1 iki 5) . 1 studentas atliko studijų praktiką užsienyje pagal projektą „Aukštojo mokslo studijų plėtra 
Lietuvos	kūrybinėms	ir	kultūrinėms	industrijoms“	(Didžiojoje	Britanijoje).	3	studentai	išvyko	studijuoti	
pagal	dvišalius	mainus	(Chung-Ang	ir	Dongguk	universitetuose,	Pietų	Korėjoje).	Pagal	dvišalius	mainus	
studijuoti	išvykstančių	studentų	skaičius	nuo	2011	m.	išaugo	3	kartus	(nuo	1	iki	3).	2	užsienio	studentai	
(iš	Pietų	Korėjos)	atvyko	į	studijuoti	į	MF	pagal	dvišalius	mainus.	

Dėstytojų mainai . 2012 m . 3 fakulteto dėstytojai buvo išvykę dėstyti į užsienio universitetus pagal 
LLP / Erasmus	mainų	programą.	2	dėstytojai	dalyvavo	susigiminiavusių	miestų	programoje	Grenoblyje,	
Prancūzijoje . 2 dėstytojai dalyvavo tarptautinės jungtinės kūrybinių industrijų mokyklos idėjos vystymo 
veiklose UCLAN universitete, Didžiojoje Britanijoje . 2 dėstytojai stažavosi gavę Švietimo mainų para-
mos	fondo	stipendiją	(Lenkijoje,	Šveicarijoje).	2	tarptautinės	stažuotės	buvo	įgyvendintos	pagal	LMT	
podoktorantūros	programą	(Lenkijoje,	Prancūzijoje).	10	vizitų	užsienyje	vyko	įgyvendinant	tarptautinį	
projektą – galimybių studiją dėl jungtinės tarptautinės studijų programos „Skaitmeninis menas / Medijų 
menas“	poreikio,	rengimo	ir	vykdymo	galimybių	(Lenkijoje,	Estijoje,	Slovakijoje,	Didžiojoje	Britanijoje,	
Prancūzijoje) . 6 dėstytojai yra įvairių tarptautinių profesinių organizacijų nariai . 

2012	metais	Menų	fakultete	dėstė	2	kviestiniai	mokslininkai:	prof.	dr.	Knutas	Ove	Arntzenas	(Bergeno	
universitetas)	dėstė	antrosios	pakopos	studijų	programoje	„Teatrologija	ir	scenos	menų	vadyba“;	lektorius	
dr.	Edmundas	Carrollis	(Airija)	dėstė	antrosios	pakopos	studijų	programoje	„Kūrybinės	industrijos“.	



/ 381.4.  svarbiausi 2012-ųjų įvykiai ir l aimėjimai

Menų fakultetas plečia dalykų dėstomų / konsultuojamų užsienio kalba skaičių . 2012 metais MF 
siūlė	užsienio	studentams	20	studijų	dalykų	(anglų	kalba	vykdomi	4	dalykų	užsiėmimai	ir	16	dalykų	kon-
sultacijos).	Nuo	2008	metų	dalykų,	dėstomų	anglų	kalba,	skaičius	išaugo	3	kartus	(nuo	6	dalykų	iki	20).	

Įgyvendinant	tarptautinį	Leonardo	da	Vinci	projektą	„LOCALISE	–	study	trip	as	model	of	research,	
education and practice in vocational training in culture animation and community work“ 22 MF atstovai 
(studentai	ir	dėstytojai)	dalyvavo	tarptautinėse	mokslinėse	tiriamosiose	išvykose	Didžiojoje	Britanijoje,	
Lenkijoje ir Lietuvoje .

2012 m . Menų fakultetas inicijavo dviejų bendradarbiavimo su VDU sutarčių pasirašymą: su Kauno 
apskrities Viešąja biblioteka ir Nacionaliniu M . K . Čiurlionio dailės muziejumi . Šiuo metu fakultetas ben-
dradarbiauja su visais valstybiniais ir savivaldybės teatrais Kaune, Vilniaus Nacionaliniu dramos teatru, 
Oskaro Koršunovo teatru, tarptautiniu festivaliu „Sirenos“, Nacionaliniu M . K . Čiurlionio dailės muziejumi, 
galerija	„Meno	parkas“,	Modernaus	meno	centru	(MMC),	Klaipėdos	kultūrų	komunikacijų	centru,	Kauno	
apskrities viešąja biblioteka, Kauno fotografijos galerija, medijų festivaliu „Centras“, INIT televizija . Taip 
pat fakultetas vykdo bendrus kūrybinių industrijų projektus su Vilniaus dailės akademija . Aukščiau išvardy-
tose organizacijose yra organizuojamos studentų praktikos, rengiamos bendros parodos, projektai, studentai 
yra įtraukiami į teatrų spektaklių veiklas, parodų kuravimą, susitikimų su pripažintais menininkais organi-
zavimą . Socialiniai partneriai yra įtraukti į kiekvienos fakulteto studijų programos komitetą, programos yra 
atnaujinamos atsižvelgiant ir į socialinių partnerių pastabas dėl studijų turinio ir kokybės .

 
Išskirtiniai Menų fakulteto bendruomenės (dėstytojų, doktorantų, studentų) pasiekimai:
•	 2012	m.	dr.	Virginija Vitkienė buvo apdovanota Kauno miesto savivaldybės apdovanojimu 

„Gerumo	kristalas“;

•	 Magistrantūros	 studijų	 programos	 „Kūrybinės	 industrijos“	 II	 kurso	magistrantas	 Andrius 
Grigalaitis apdovanotas	Kultūros	ministerijos	kultūros	kūrėjo	premija;

•	 Magistrantūros	 studijų	 programos	 „Kultūros	 paveldas	 ir	 turizmas“	 II	 kurso	 magistrantai 
laimėjo pirmąją vietą Istorinės prezidentūros surengtame turizmo specialistų turnyre „Kaip 
parduoti kultūrinį Kauną?“ 

2012 m . fakultete buvo apgintos 2 humanitarinių mokslų srities, menotyros krypties disertaci-
jos: 

•	 Jūratė	Grigaitienė	 „Žaidimas	 ir	 improvizacija	 spektakliuose	 vaikams	 ir	 jaunimui	 lietuvių	
teatre	(XX	a.	II	p.–XXI	a.	pr.)“;	

•	 Ingrida	Veliutė	„Kauno	tvirtovės	istorinis	bei	architektūrinis	paveldas	ir	jo	animavimo	gali-
mybės“ . 

2012 m . fakulteto bendruomenės nariai laimėjo 17 stipendijų:
•	 2	LR	 kultūros	ministerijos	 individualias	 valstybės	 stipendijas	 kultūros	 ir	meno	 kūrėjams	

(M.	Petrikas,	A.	Vasiliauskienė);

•	 1	LR	kultūros	ministerijos	edukacinę	valstybės	stipendiją	( J.	Staniškytė);	

•	 1	 Šveicarijos	 Sciex fondo stipendiją podoktorantūros stažuotei SUPSI, Šveicarijoje 
(A.	Vasiliauskienė);	1	LMT	stipendija	(I.	Veliūtė);	

•	 3	LMT	paramas	mokslininkų	vizitams	(I.	Veliūtė,	M.	Petrikas,	V.	Truskauskaitė);	
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•	 1	Švietimo	mainų	paramos	fondo	stipendiją	mokslinei	stažuotei	Lenkijoje	(A.	Valiukaitė);	

•	 1	Association for the Advancement of Baltic Studies stipendija kelionei į tarptautinę konferenciją 
JAV	(M.	Petrikas);	

•	 2	 vardines	 prof.	 Broniaus	 Vaškelio	 stipendijas	 MF	 studentėms	 (K.	 Steiblytė,	
D.	Dementavičiūtė);	

•	 5	„Lietuvos	meno	tyrimų	ir	kūrybos“	stipendijos	MF	studentams	(K.	Jutkaitė,	K.	Rudokas,	
I.	Kazakevičiūtė,	J.	Zubaitė,	S.	Čižaitė-Rudokienė).
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muzikos akademija 

Per 2012 metus VDU Muzikos akademijoje buvo įsteigti 4 VDU Muzikos akademijos kolektyvai:
reprezentacinis VDU Muzikos akademijos kamerinis orkestras,•	
ansamblis ,,Ma‘Tango“,•	
džiazo	kolektyvas	,,MaJam“,•	
VDU Muzikos akademijos styginių instrumentų kvartetas .•	

MA studentai ir dėstytojai dalyvavo tarptautiniuose konkursuose . Kai kurie jų yra laimėję aukštas 
prizines	vietas	(Laimonas	Salijus,	Augustinas	Rakauskas,	Andrius	Apšega,	Mantas	Gacevičius,	Jomantė	
Šležaitė-Brazdeikienė,	 Ieva	 Goleckytė,Martynas	 Beinaris,	 Žygimantas	 Galinis,	 Edita	 Astrauskaitė,	
Arnoldas	Stonys,	Margarita	Garmutė,	Žermena	Buliauskaitė-Lunksienė)

Muzikos akademijos dėstytojai buvo ir yra aktyvūs tarptautinių festivalių organizatoriai:
festivalio „Muzikos ruduo“ meno vadovas Robertas Bliškevičius, •	
festivalio „Operetė Kauno pilyje“ direktorius Danielius Vėbra,•	
Pažaislio	muzikos	festivalio	koordinatorius	ir	vadovas	Justinas	Krėpšta,•	
chorų festivalio „Kaunas Cantat“ meno vadovas Rolandas Daugėla,•	
chorų sakralinės muzikos festivalio ,,Kaunas Musica Religiosa“ meno vadovas Rolandas •	
Daugėla,
festivalis	 „Euro-Med	Youth	Music	Expo	 2012“	Kipre;	 reprezentacinis	VDU	MA	kamerinio	•	
orkestro koncertas ir seminarai, organizatorė Rita Bieliauskaitė .

Muzikos akademijoje vyko nemažai tarptautiniu mastu pripažintų Lietuvos išeivijos ir kitų užsienio 
atlikėjų meistriškumo pamokų, simpoziumų, kursų:

Europos	 kompozitorių	 muzikos	 kūrinių	 fagotui	 interpretacijų	 analizė.	 Ir	 grojimo	 mediniais	•	
pučiamaisiais	instrumentais	orkestre	specifikacija	(Povilas	Bingelis),
Klasicizmo	 ir	 romantizmo	 epochų	 kūrinių	 analizė	 ir	 interpretacija	 (Pavel	Berman,	Valentina	•	
Berman),
Gitaros	improvizacijos	specifika	Europos	džiazo	tradicijoje	(Marc	Ducret),•	
Saksofono	specialybės	studentams:	„Improvizacijos	specifika	Europos	džiazo	tradicijoje“	(Liudas	•	
Mockūnas),
Klavišinių	instrumentų	ir	ansamblio	improvizacijos	specifika	Europos	džiazo	tradicijoje	(Paul	•	
Brausseau),
Mušamųjų	instrumentų	improvizacijos	specifika	Europos	džiazo	tradicijoje	(Stefan	Pasborg),•	
Meistriškumo	kursai	dainavimo	katedros	studentams	(Gaiva	Bandzinaitė),•	
Paskaita	„Kaip	Džonas	Kiedžas	įtakojo	mane	ir	mano	darbą“	(Richard	Rijnvos),•	
Meistriškumo	kursai	pučiamųjų	instrumentų	katedros	studentams	(Cristina	Cerretoni),•	
Meistriškumo	kursai	pučiamųjų	instrumentų	katedros	studentams	(Antonello	Timpani),•	
Meistriškumo	kursai	pučiamųjų	instrumentų	skyriaus	studentams	(Tomas	Gricius),•	
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Smuiko literatūros interpretacijos . Tradicijos ir naujausios pasaulinės tendencijos . Virtuoziškumas •	
ir	meniškumas	(Pavel	Berman),
Fortepijoninės	 muzikos	 interpretacijos	 tendencijos	 ir	 virtuoziškumo	 vystymas	 (Valentina	•	
Berman),
Meistriškumo	kursai	styginių	instrumentų	skyriaus	studentams	(Stefano	Rossi),•	
Gitaros	atlikimo	technikos	ir	kompozicija	džiaze	(Mart	Soo),•	
Fortepijoninės muzikos kompozicijos ir atlikimo takoskyros: klasikos, šiuolaikinės akademinės •	
muzikos	ir	džiazo	difuzija	(Howard	Riley),
Mušamųjų instrumentų muzikos atspindžiai šiuolaikiniame džiaze ir etninių motyvų naudoji-•	
mas	(Ravish	Momin),
Meistriškumo kursai džiazo katedros vokalo studentams „Dainavimo improvizacinės „kalbos“ •	
panaudojimo	galimybės	džiaze“	(Anne	Liis	Poll),
Meistriškumo	 kursai	 fortepijono	 ir	 džiazo	 (fortepijono)	 katedrų	 studentams.	 Fortepijoninės	•	
improvizacijos	panaudojimo	galimybės	džiaze	(Anto	Pett),
Meistriškumo kursai džiazo katedros studentams „Džiazinė gitara – nuo teorijos iki praktikos“ •	
( Jaak	Sooaar),
Fortepijoninės	muzikos	kūrinių	stilių	analizė	(Povilas	Stravinskas),•	
Meistriškumo	kursai	 akordeono	 skyriaus	 studentams	„Atlikėjo	 ugdymo	 ypatumai“	 (Viačislav	•	
Semionov),
Meistriškumo	kursai	fortepijono	katedros	studentams	(Fali	Pavri).•	

Dėstytojai dalyvavo tarptautinių konkursų komisijose:
Petras	 Bingelis	 (tarptautinio	 chorų	 konkurso	 Kaunas	 „Musica	 Religiosa“	 komisijos	 narys,	•	
Kaunas),
Artūras	Dambrauskas	(tarptautinio	chorų	festivalio	„Kaunas	Cantat“	vertinimo	komisijos	narys,	•	
Kaunas),
Audronė	 Eitmanavičiūtė	 tarptautinis	 dainininkų	 konkursas	 „XXI	 amžiaus	 menas“	 (Kijevas,	•	
Ukraina);	tarptautinis	dainininkų	konkursas	(Italija,	Lonigo);	tarptautinis	dainininkų	konkur-
sas	 (Suomija,	 Lempaala),	 tarptautinis	 forumas	 „XXI	 amžiaus	 švietimas	 ir	menas“	 (Ukraina).	
Tarptautinis	 forumas	 „XXI	 amžiaus	 muzikos	 pedagogika“	 (Italija),	 tarptautinis	 forumas	
„XXI	 amžiaus	 menas“	 (Suomija),	 tarptautinis	 forumas	 „XXI	 amžiaus	 muzikinė	 edukacija“	
(Portugalija),

Tomas	 Ladiga	 (tarptautinio	 vokalistų	 konkurso	 „Lietuvos	 Romansiada	 2012“	 organizacinio	
komiteto narys, komisijos narys),
Sabina	 Martinaitytė	 (tarptautinis	 dainininkų	 konkursas	 „XXI	 amžiaus	 švietimas	 ir	 menas“	•	
(Ukraina),	 tarptautinis	 dainininkų	 konkursas	 „XXI	 amžiaus	 muzikos	 pedagogika“	 (Italija),	
tarptautinis	 dainininkų	 konkursas	 „XXI	 amžiaus	 menas“	 (Suomija),	 tarptautinis	 dainininkų	
konkursas	 „Romansiada“	 (Rusija);	 tarptautinis	 forumas	 „XXI	 amžiaus	 švietimas	 ir	 menas“	
(Ukraina),	tarptautinis	forumas	„XXI	amžiaus	muzikos	pedagogika“	(Italija),	tarptautinis	foru-
mas	„XXI	amžiaus	menas“	(Suomija),	tarptautinis	forumas	„XXI	amžiaus	muzikinė	edukacija“	
(Portugalija),
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Vladimiras	Prudnikovas	(Bibigul	Tuligenovos	konkursas	Kazachstane,	žiuri	narys,	tarptautinio	•	
konkurso	„Tiit	Kuusik“	Estijoje	žiuri	pirmininkas;	tarptautinis	konkursas	„Romansiada“,	žiuri	
narys, Maskva),
Kazys	Stonkus	(tarptautinis	konkursas,	Vašingtonas,	JAV),•	
Algimantas	 Treikauskas	 (tarptautinis	 jaunųjų	 muzikų	 festivalis	 „Kaunas	 2012“,	 tarptautinis	•	
M.	K.	Čiurlionio	ir	E.	Griego	muzikos	festivalis,	Kaunas),
Rokas	Zubovas	(tarptautinis	konkursas	„Muzikuojame	drauge“,	Kaunas;	tarptautinis	konkursas	•	
„Mano	vaikystės	draugas	–	fortepijonas“,	Jonava).

2012 metais buvo atnaujintos arba naujai pasirašytos sutartys su 20 užsienio aukštųjų mokyklų .
2012-10-29 Kauno valstybinėje filharmonijoje vyko tarptautinio romansų konkurso „Romansiada“ 

regioninis turas, kurį organizavo VDU MA, labdaringas rusų romanso išsaugojimo fondas „Romansiada“ . 
Lietuvos kompozitorių sąjunga ir Kauno filharmonija .

2012 m . MA pradėta vykdyti Šeštadieninė muzikologijos mokykla, kurioje būsimiems studentams 
padedama pasiruošti muzikologijos egzaminui .

Per 2012 metus muzikos akademijos dėstytojai surengė 718 koncertų svarbiose, pripažintose meno 
erdvėse . 2011 m . buvo surengti 461 koncertai .

Studentai taip pat koncertavo prestižinėse salėse:
2012-02-01 Lietuvos nacionalinė filharmonijoje koncertas „Mes esame“, skirtas fondo jubilieji-•	
niams	metams.	Mantas	Gacevičius,	Ieva	Goleckytė,	Andrius	Apšega,	Mangirdas	Dabkus.
2012-02-03 Kauno valstybiniame muzikiniame teatre P . Colemano miuziklas „Mano mieloji •	
Čariti“	(Uršula	–	Erika	Grigaitytė).
2012-02-16 Kauno valstybinėje filharmonijoje Lietuvos universiteto 90-mečio šventė, grojo •	
VDU MA simfoninis orkestras ir VDU MA solistai .
2012-03-28 Kauno valstybinėje filharmonijoje VDU MA kamerinio orkestro koncertas •	
Universiteto Kaune 90-mečio proga . 
2012-04-03 Kauno valstybinėje filharmonijoje VDU MA jaunieji solistai . •	
2012-10-13 Kauno valstybinėje filharmonijoje tarptautinis festivalis „Muzikos ruduo’12“, grojo •	
VDU MA kamerinis orkestras ir solistas .
2012-10-14	 –	 Lietuvos	 nacionalinė	 filharmonija,	 „Operų	 klavyrus	 bevartant...“	 (Andrius	•	
Apšega) .
2012-10-29	Kauno	filharmonijoje	tarptautinis	dainininkų	konkursas	„Lietuviška	Romansiada“;	•	
Arnoldas	Stonys,	Mantas	Gacevičius	(II	premija),	Ieva	Goleckytė	(I	premija),	Andrius	Apšega	
(Grand Prix) .
2012-11-11, Kauno valstybinėje filharmonijoje•	  C . Saent-Saens „Žvėrių karnavalas“, atliko VDU 
MA kamerinis orkestras ir solistai .
2012-11-18 Kauno valstybiniame dramos teatre „Ma‘Tango“ koncertas .•	
2012-11-24	Kauno	rotušėje	prancūzų	ir	lietuvių	kompozitorių	operų	arijos	ir	duetai;	koncertas,	•	
skirtas	Kauno	ir	Grenoblio	(Prancūzija)	15	metų	bendradarbiavimui	paminėti	(Andrius	Apšega,	
Ieva	Goleckytė,	Mantas	Gacevičius,	Simona	Radišauskaitė).
2012-11-27 Kauno valstybinėje filharmonijoje V . Prudnikovo klasės studentų koncertas .•	
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2012-11-30 Valstybiniame muzikiniame teatre P . Colemano miuziklas „Mano mieloji Čariti“ •	
(Uršula	–	Erika	Grigaitytė).
2012-12-13 VDU Didžiojoje salėje „Muzikos ir judesio ekspresija“, VDU MA kamerinio orkes-•	
tro gimtadienio koncertas .
2012-12-21 Kauno valstybiniame dramos teatre „Kalėdinis Tango“, grojo VDU MA kamerinis •	
orkestras ir MA solistai . 

Baigusiųjų bakalauro studijas įsidarbinamumo procentas praėjus 12 mėnesių po studijų baigimo – 
98 procentai .
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PoliTikos mokslų ir diPlomaTijos FakulTeTas 

2012 metais PMDF liko dinamišku ir sparčiai augančiu fakultetu, kuris norintiems studijuoti gali 
pasiūlyti 4 bakalauro studijų ir 9 magistro studijų programas . 2012 metais PMDF studijas pradėjo 616 
bakalauro studijų pirmakursiai . Populiariausia išliko Viešosios komunikacijos studijų programa, ją studi-
juoti	pasirinko	212	abiturientų	(11	daugiau	nei	2011	metais).	Sėkmingai	pradėta	ir	daug	studentų	surinko	
tarptautinė bakalauro programa „Tarptautinės politikos ir vystymo studijos“, į kurią priimti 74 studentai, 
iš kurių 7 užsieniečiai .

Fakultetas gali didžiuotis – 2012 m . į fakulteto siūlomas 9 magistrantūros studijų programas buvo 
priimta 80 studentų . Magistrantūros studijomis susidomėjo ne tik baigusieji bakalauro studijas Lietuvoje, 
bet ir užsienio šalyse . 2012 m . anglų kalba siūlomose magistrantūros studijose žinių siekia 5 studentai iš 
užsienio .

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas – tarptautiškumo siekiantis fakultetas . 2012 m . pagal 
įvairias studijų mainų programas studijuoti užsienyje išvyko 49 fakulteto studentai, kurie žinių siekė 
Europos,	 JAV	bei	Azijos	 universitetuose.	 Į	 fakultetą	 dalinėms	 studijoms	 (semestrui	 ar	 akademiniams	
metams)	atvyko	57	studentai	iš	užsienio	šalių	universitetų	(16	studentų	daugiau	nei	2011	metais).

2012 metais fakultetas surengė 3 tarptautines vasaros mokyklas, kuriose dėstė 21 dėstytojas iš įvairių 
užsienio universitetų . 

Pažymėtina ir tai, kad fakultetas siekia suteikti kuo daugiau galimybių studentams studijuoti ir dar-
buotojams stažuotis partneriniuose universitetuose: 2012 metais pasirašytos dar 15 naujų LLP / Erasmus 
sutarčių	(šalia	jau	esamų	55),	taigi	iš	viso	turime	70	sutarčių	su	skirtingais	Europos	ir	Azijos	universite-
tais . 

Šalia dalinių studijų užsienio universitetuose studentai aktyviai dalyvauja ir LLP / Erasmus praktikų 
programoje . 2012 m . fakultetas tokią galimybę suteikė 12 bakalauro ir magistrantūros studijų studen-
tams,	kurie	praktikas	atliko	įvairiose	tarptautinėse	organizacijose,	pvz.:	„Ultima	Media	Group“,	Jungtinė	
Karalystė;	Lietuvos	asociacija	Jungtinėje	Karalystėje;	Suvalkų	dienraštis	(Lenkija);	Jungtinių	Tautų	aso-
ciacija Slovėnijoje ir panašiose .

2012	metais	 fakultete	paskaitas	skaitė	2	dėstytojai	 iš	 Jungtinių	Amerikos	Valstijų,	 laimėję	presti-
žinę Fulbrighto stipendiją . Dėl fakulteto sėkmingo tarptautinio bendradarbiavimo Politologijos katedros 
magistrantūros programų studentams intensyvų kursą skaitė docentė iš Stambulo Dogus universiteto 
(Turkija)	Ana	Devič,	intensyvius	kursus	Socialinės	ir	politinės	kritikos	programos	studentams	skaitė	filo-
sofas	iš	Potsdamo	universiteto	(Vokietija)	dr.	Fabianas	Goppelsröderis,	taip	pat	žymus	Kroatijos	meni-
ninkas	ir	mokslininkas,	docentas	Josipas	Zankis;	fakulteto	studentams	paskaitas	skaitė	ir	žinomas	poli-
tologas,	Latvijos	universiteto	Socialinių	mokslų	fakulteto	dekanas	prof.	Juris	Rozenvalds	ir	kiti	užsienio	
mokslininkai . Iš viso šiais metais fakultete vizitavo ir paskaitas skaitė 47 užsienio šalių dėstytojai, tarp jų 
21 dėstytojas atvyko skaityti paskaitų į PMDF organizuotas vasaros mokyklas .

Kolegiška atmosfera fakultete padeda gerai jaustis ir fakulteto dėstytojams, ir studentams, ir sve-
čiams . Stabilus ir net didėjantis fakulteto studentų skaičius byloja, kad vykdomos studijų programos 
studentams yra patrauklios, o neformalus bendravimas leidžia save atskleisti ne tik studijų, bet ir aktyvaus 
visuomeninio gyvenimo sferose . 

Fakultetas džiaugiasi ir fakultete studijuojančių studentų aktyvumu, kuris neapsiriboja vien žinių sie-
kiu	per	paskaitas.	Fakulteto	studentai	buriasi	į	organizacijas	(Akademinis	politologų	klubas,	„Visuomenė	
be sienų“, Politologas .ltu, PMDF savanoriai), organizuoja įvairius renginius ne tik fakulteto ir universiteto 
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bendruomenei, bet ir visuomenei: viešas paskaitas, tarptautines studentų konferencijas, seminarus-disku-
sijas, viešas paskaitas, moksleivių politologijos olimpiadas, orientacinius žaidimus, padeda didinti fakul-
teto žinomumą studijų mugėse ir moksleivių dienoje . Fakultete susiformavo studentų saviraišką skati-
nanti tradicija: įprasta galvoti, kad PMDF yra ne tik studijų vieta, bet ir plati saviraiškos erdvė, kurioje 
kiekvienas	 turi	 galimybę	 įgyvendinti	 savo	 idėjas.	 Jau	 tapo	 tradicija	 fakulteto	 renginiai:	 ketvirtadienio	
pokalbiai, filmų peržiūros, fakulteto dienos, tarptautinė kasmetinė mokslinė studentų konferencija, pir-
makursių 100-dienis, bendruomenės išvažiuojamasis seminaras . Dauguma renginių skirti ne tik fakulteto 
bendruomenei, bet ir moksleiviams bei visiems, besidomintiems fakulteto gyvenimu .

Akademinio personalo, studentų ir doktorantų pasiekimai, išskirtiniai įvertinimai

2012	m.	PMDF	disertacijas	 apsigynė	5	doktorantai	 (S.	Rakutienė,	Š.	Paunksnis,	L.	Marcinkutė,	
L.	Tolvaišis,	G.	Jakštaitė).

2012 metais net 6 fakulteto dėstytojai laimėjo stipendijas, premijas arba gavo prestižinius apdova-
nojimus savo srityse: 

•	 buvusiam	Japonistikos	centro	vadovui	ir	dėstytojui	A.	Ališauskui	Japonijos	vyriausybė	įteikė	
„Tekančios	saulės	ordiną	su	aukso	spinduliais	ir	rozete“	už	jo	nuopelnus	skatinant	Japonijos	
kultūros	populiarinimą	ir	 japonų	kalbos	studijas;	

•	 prof.	Auksė	Balčytienė	 laimėjo	 kviestinio	 profesoriaus	 grantą	 pagal	 projektą	 „Media	 and	
Democracy	 in	Central	and	Eastern	Europe“	 ir	stažavosi	Oksfordo	universiteto	St. Antony’s 
College	 (2012	m.	nuo	spalio	1	d.	 iki	gruodžio	21	d.);

•	 Viešojo	 administravimo	 katedros	 profesoriui	Liudui	Mažyliui	 buvo	 įteiktas	 Petro	Vileišio	
vardo	medalis;

•	 Azijos	 studijų	 centro	 vadovui	 dr.	A.	Zykui	 įteiktas	LMA	 jaunųjų	mokslininkų	mokslinių	
darbų	konkurso	apdovanojimas	už	daktaro	disertaciją;

•	 dr.	Ingrida	Unikaitė-Jakuntavičienė	laimėjo	Oslo	universiteto	stipendiją,	skirtą	vasaros	moky-
klos	mokesčiui	apmokėti	(3	000	NOK);

•	 Sima	Rakutienė	 gavo	VDU	 aktyviausio	 doktoranto	 konkurso	 apdovanojimą	 (premiją)	 už	
2011 m . mokslinius tyrimus ir aktyvią veiklą universiteto gyvenime .

Studentai, laimėję apdovanojimus arba stipendijas:
•	 2012	m.	kovo	26–29	d.	5	Viešosios	komunikacijos	katedros	studentai	laimėjo	katedros	so	cialinio	

partnerio	Europos	Parlamento	informacijos	biuro	Lietuvoje	paskelbtą	konkursą	ir	dalyvavo	
Europos	Parlamente	Briuselyje	organizuotame	seminare.

•	 8	Viešosios	komunikacijos	katedros	studentai	dalyvavo	Europos	Komisijos	atstovybės	Lietuvoje	
ir	„Verslo	 žinių“	2012	m.	 spalio	5–8	d.	 organizuotoje	 studentų	mokykloje	„Europos	 verslo	
reporteris“ .
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•	 Viešosios	 komunikacijos	 bakalauro	 studijų	 programos	 studentai	Adomas	Minkevičius	 ir	
Dominyka Naujokaitė laimėjo LMT skelbtus konkursus ir atliko mokslines praktikas uni-
versitete	(vadovė	–	doc.	Kristina	Juraitė).	

•	 Žurnalistikos	 ir	medijų	 analizės	magistrantūros	 programos	 studentės	 Birutės	 Birgelytės	
baigiamasis	 darbas	 „Network	War	 Journalism:	Analysis	 of	Media	Coverage	 of	 the	 2011	
Crisis	 in	 Somalia“	 („Tinklaveikos	 karo	 žurnalistika:	Žiniasklaidos	 diskurso	 apie	 2011	m.	
Somalijos krizę analizė“) darbas dalyvavo dviejuose konkursuose – International Digital 
Communications Awards	(Quadriga University of Applied Sciences, Berlynas, Vokietija, 2012 m . 
rugsėjis)	ir	Lietuvos	mokslų	akademijos	jaunųjų	mokslininkų	darbų	konkurse	(2012	m.	gruo-
dis) . Vadovė – dr . Aušra Vinciūnienė .

•	 Socialinės	ir	politinės	kritikos	programos	magistrantas	Mindaugas	Bundza	laimėjo	Pasaulio	
lietuvių	bendruomenės	(PLB)	fondo	JAV	įsteigtą	Broniaus	Bieliuko	vardinę	stipendiją.

•	 Socialinės	 ir	 politinės	 kritikos	 programos	 studentai	 (A.	Blumberg-Stramskas,	M.	Bundza,	
E.	Giedraitis)	 2	 semestrus	 iš	 eilės	 laimėjo	LMT	 skiriamą	Europos	 Sąjungos	 finansavimą	
studentų mokslinei veiklai .

2012 metais PMDF buvo suorganizuota 8 tarptautinės konferencijos, 3 vasaros mokyklos, 7 tarp-
tautinės	diskusijos-seminarai	 ir	3	nacionalinės	diskusijos-seminarai,	bei	81	kitų	viešų	 renginių	 (viešos	
paskaitos, knygų pristatymai, diskusijų vedimas etc .) . 

2012 metais toliau sėkmingai bendradarbiauta ir su socialiniais partneriais – Užsienio reikalų minis-
terija,	Europos	Parlamento	informaciniu	biuru	Lietuvoje,	užsienio	šalių	ambasadomis,	Lenkų	institutu,	
Prancūzijos	 kultūros	 centru,	 fondu	 „Atvira	 visuomenė	 ir	 jos	 draugai“,	 Europos	 Komisijos	 atstovybe	
Lietuvoje,	Lietuvos	žurnalistų	sąjunga,	„IQ	Economist“,	UAB	„Viešųjų	ryšių	partneriai“	ir	kt.	Pažymėtina	
lapkričio mėn . Vilniuje drauge su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija bei Lietuvos Respublikos 
užsienio	 reikalų	ministerija	 rengta	 konferencija	 „Daugiakultūrė	 visuomenė:	 dabartis	 ir	 perspektyvos“;	
Izraelio ambasados Rygoje organizuota fotografijos paroda fakultete, Izraelio ambasadorės vizitas fakul-
tete	ir	jos	susitikimas	su	fakulteto	studentais;	fakulteto	organizuota	Lietuvos	ir	Latvijos	užsienio	reikalų	
ministrų	viešnagė	universitete,	jų	paskaitos	bei	vieša	diskusija	dalyvaujant	universiteto	studentams;	daug	
kitų renginių kartu su socialiniais partneriais .

2012 metais fakulteto studentai pažintinę ir kvalifikacinę praktiką atliko daugiau nei 240 institucijų: 
valstybės ir savivaldybių institucijose, privačiose ir viešose organizacijose, švietimo ir mokslo įstaigose, 
viešųjų ryšių agentūrose, žiniasklaidos organizacijose, nevyriausybinėse ir kitose organizacijose .

2012 metais fakultetas ir toliau gauna duomenų, kad fakulteto absolventai sėkmingai įsidarbina 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų savivaldybės, Lietuvos Respublikos Aplinkos, Žemės ūkio, Užsienio 
reikalų, Socialinės apsaugos ministerijose, Lietuvos Respublikos prezidentūroje, Lietuvos atstovybėse 
užsienyje, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, Lietuvos skautų organizacijoje, kitose verslo ir 
nevyriausybinio sektoriaus organizacijose etc .
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socialinių mokslų FakulTeTas

Atraskime ir veikime drauge! – šis Socialinių mokslų fakulteto moto apima daug prasmių . Tai ir 
socialinių mokslų patirtis, tai ir studijų šiame VDU fakultete esmė, tai ir Socialinių mokslų fakulteto 
bendruomenės kultūra . Socialinių mokslų fakulteto bendruomenė savo viziją įsivaizduoja, kaip kūrybišką 
ir atvirą įvairovei ir bendradarbiaujantį fakultetą, besiorientuojantį į inovatyvias studijas ir pažangius tyri-
mus, socialinių pokyčių sąlygomis puoselėjantis asmens laisvę ir ugdantis atsakomybę . Fakulteto misija 
yra naujo žinojimo ir veiklų kūrimas, bendradarbiaujant su įvairiomis socialinėmis grupėmis ir bendruo-
menėmis siekiant stiprinti asmens galias ir orumą, puoselėti socialinę gerovę, plėtoti kuriančią visuomenę 
vietiniame, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse . 

Studijų kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas buvo vienas iš fakulteto prioritetų 2012 m. 
Šių tikslų buvo siekiama psichologijos, socialinio darbo, sociologijos, karjeros ir profesinio konsultavimo, 
socialinės politikos pirmosios pakopos studijų programose . 2012 m ., atsižvelgiant į studentų ir visuo-
menės poreikius, pradėtos vykdyti psichologijos bakalauro podiplominės studijos, skirtos aukštąjį kitos 
krypties išsilavinimą turintiems asmenims . Taip pat parengta vykdyti nauja bakalauro studijų programa 
anglų	kalba	„Community	development“	(„Bendruomenės	vystymas“).	Fakultete	startavo	nauja	ir	unikali	
bakalauro studijų programa „Švietimas ir informacinės technologijos“, dėstoma nuotoliniu būdu, todėl 
prieinama net ir užsienyje gyvenantiems lietuviams . Be to, fakultete parengti dėstyti ir nuotoliniu būdu 
dėstomi net 78 dalykai .

Didžiuojamės ir pasiekimais vykdant antrosios pakopos studijas . Socialinės antropologijos magistro 
programa	vykdoma	bendradarbiaujant	su	Pietų	Ilinojaus	( JAV)	universitetu:	atvyksta	dėstyti	šio	univer-
siteto profesoriai, studentams suteikiamas Pietų Ilinojaus universiteto „Tarpkultūrinio supratimo“ ser-
tifikatas.	Socialinio	darbo	magistro	programa	vykdoma	bendradarbiaujant	 su	Čikagos	Loyolos	 ( JAV)	
universitetu:	vaizdo	konferencijų	būdu	dėstomi	du	kursai,	studentams	suteikiamas	šio	JAV	universiteto	
sertifikatas . Trys – sveikatos, organizacinės ir mokyklinės – psichologijos magistrantūros studijų progra-
mos pritraukia geriausius psichologijos bakalauro studijų studentus ne tik iš VDU, bet ir iš kitų Lietuvos 
universitetų . Taikomosios sociologijos magistrantūros studijų programa pasirengė priimti studentus iš 
užsienio: studijų dalykai parengti dėstyti ir anglų kalba . 2012 m . dėstyti anglų kalba parengtos magistran-
tūros	studijų	programos	„Švietimo	vadyba“	ir	„Karjeros	projektavimas“.	Buvo	sėkmingai	įgyvendinti	ES	
struktūrinių fondų projektai gerinant studijų kokybę ir didinant tarptautiškumą psichologijos, socialinio 
darbo ir edukologijos studijų programose, atnaujinti ir dėstymui anglų kalba parengti studijų dalykai .

Kaip ir kitos SMF programos ankstesniais metais, 2012 m . Sociologijos katedros sociologijos ir 
psichologijos bakalauro, taikomosios sociologijos ir mokyklinės psichologijos magistrantūros studijų pro-
gramos SKVC tarptautinės ekspertų grupės įvertintos labai gerai ir akredituotos maksimaliam 6 metų 
laikotarpiui . 

Sėkmingai plėtojamos psichologijos, sociologijos ir edukologijos doktorantūros studijos, pastarąsias 
vykdant drauge ne tik su Lietuvos, bet ir Aveiro universitetu Portugalijoje . Tebetęsiamas bendradarbiavi-
mas su Laplandijos universitetu Suomijoje socialinio darbo doktorantūros srityje .

Augo profesorių iš užsienio, nuolat dėstančių mūsų studijų programose, skaičius . Prie fakultete jau 
dirbančių psichologijos profesoriaus R . Kerno, antropologijos profesorių V . de Muncko bei I . Schroederio 
ir socialinio darbo profesorės K . Tyson McCreos prisidėjo sociologijos profesoriai M . Rothsteinas, 
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Ch.	Giordano	ir	J.	Adams.	Iš	viso	2012	m.	fakultete	paskaitas	skaitė	ir	kitas	bendradarbiavimo	veiklas	
vykdė 28 dėstytojai iš užsienio universitetų .

2012 m . fakultete pagal LLP / Erasmus programą 2012 m . studijavo 21 užsienio studentas ir 2 atliko 
praktiką . Pagal dvišalių mainų programą fakultete studijavo 4 užsienio studentai . Visą magistrantūros pro-
gramą	(socialinio	darbo,	antropologijos)	studijavo	7	užsienio	šalių	piliečiai	iš	JAV,	Rusijos,	Azerbaidžano,	
Kinijos . Bakalauro studijos buvo sėkmingos trims lietuviškai puikiai išmokusiems užsienio šalių pilie-
čiams iš Argentinos ir Lenkijos . Plečiamos tarptautinio studentų bendravimo galimybės: 10 psicholo-
gijos bakalauro studijų studentų kartu su fakulteto dekanu ir prodekanu dalyvavo studijų vizite Lježo 
universitete Belgijoje, kur studentai susipažino su psichologo darbo šioje šalyje savitumais . Mokyklinės 
psichologijos magistrantai turėjo galimybę dalyvauti profesoriaus M . McFarlando iš Nebraskos univer-
siteto	Kernyje	( JAV)	organizuojamame	nuotoliniu	būdu	dėstomame	kurse	„Globalization	and	School	
psychology“.	Edukologijos	katedros	bakalauro	studijų	studentai	dalyvavo	Nord Plus programoje ir pagal 
ją organizuojamame intensyviame studijų dalyke . Socialinio darbo bakalauro studijų studentai kartu su 
Norvegijos ir Lenkijos studentais dalyvavo Erasmus	intensyvioje	programoje	„Local	Government	in	the	
Baltic Sea Area . Present Challenges and Solutions“ .

2012 m . fakultete nuolat vyko tarptautiniai renginiai . Socialinio darbo katedra organizavo tarptau-
tinę mokslinę konferenciją „Socialinis darbas darniai socialinei raidai“, skirtą socialinio darbo studijų 
Lietuvoje	dvidešimtmečiui.	Psichologai,	bendradarbiaudami	su	Nebraskos	universitetu	Kernyje	( JAV),	
organizavo kasmetinę 10-ąją tarptautinę vaizdo konferenciją „Recent Research Topics in Psychology: 
International	Experience“.	Didžiuojamės,	kad	psichologai	2012	m.	 laimėjo	paraišką	organizuoti	2014	
metų	Tarptautinės	mokyklinės	 psichologijos	 asociacijos	 (ISPA)	kasmetinę	 konferenciją	Kaune,	VDU.	
Profesinio rengimo studijų centras organizavo tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Kvalifikacija – 
asmeniui,	valstybei,	pasauliui“,	kurioje	dalyvavo	tarptautiniu	mastu	pripažinti	tyrėjai	 ir	ekspertai	 iš	ES	
institucijų,	Vokietijos,	Slovėnijos,	Estijos,	Lietuvos.	Socialinės	antropologijos	centras	2012	m.	organizavo	
10 tęstinių mokslinių seminarų „Šiuolaikinės antropologijos problemos ir perspektyvos“, kuriuos vedė 
ekspertai	iš	Lietuvos	ir	Indijos,	Suomijos,	JAV,	Švedijos.	Edukologijos	katedra	organizavo	tęstinį	semi-
narą ir tarptautinę vasaros mokyklą „Socialinio tyrėjo mokykla“, kurios metu užsiėmimus vedė dėstytojai 
iš	Australijos,	JAV,	Olandijos.	SMF	dėstytojai	ir	mokslo	darbuotojai	skaitė	20	kviestinių	ir	246	kitų	pra-
nešimų tarptautiniuose mokslo renginiuose .

Socialinių mokslų fakultete 2012 m. buvo intensyviai vykdoma mokslinė veikla . 2012 m . fakultete 
apginta 14 socialinių mokslų daktaro disertacijų . Fakultete leidžiami penki mokslo žurnalai: „Socialinis 
darbas.	Patirtis	ir	metodai“,	„Tarptautinis	psichologijos	žurnalas:	biopsichosocialinis	požiūris“	(leidžia-
mas	kartu	su	Nebraskos	universitetu	Kernyje	( JAV)),	„Profesinis	rengimas.	Tyrimai	ir	realijos“,	„Aukštojo	
mokslo kokybė“, „Kultūra ir visuomenė“ . 

Socialinių mokslų fakultete ypač išplėtota mokslinė projektinė veikla, vykdant tarptautinius, nacio-
nalinius ir regioninius mokslo projektus . Socialinės antropologijos centras vykdė 3 tarptautinius mokslo 
projektus:	„LIVE:	Globalizacijos	(transnacionalizmo)	poveikis	valstybinio	ir	tautinio	tapatumo	fragmen-
tacijai“;	7BP	„WALQUING:	Work	Quality	and	Life	Quality	and	Growing	Jobs“;	„Sekuliarizacijos	pro-
ceso ypatumai Lietuvoje: viešo ir privataus religingumo sankirtos“ . Sociologijos katedra vykdo tarptau-
tinius	mokslo	projektus	„Public	Goods	through	Private	Eyes.	The	State	and	Citizens“	ir	„Religion	and	
Human	Rights	in	Europe“.	Čia	2012	m.	pradėtas	Lietuvos	mokslų	tarybos	visuotinės	dotacijos	projektas	
„Socialinė atskirtis ir socialinis dalyvavimas pokyčių Lietuvoje“, vykdomi mokslo projektai „Religion and 
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Human	Rights	in	Europe“,	„Kriminalinis	vyriškumas	Lietuvos	pataisos	namuose:	formos,	kaita,	alterna-
tyvų paieška“, „Socialinė atskirtis Lietuvos didmiesčiuose: erdvinės segregacijos ir poliarizacijos formos“, 
„Parama demokratijai ir piliečių dalyvavimas Lietuvoje“, „Mediciniškai nepaaiškinami negalavimai: iššū-
kiai Lietuvos pirminės sveikatos priežiūros sistemai“, „Lietuvos energetinio saugumo tyrimas ir energe-
tinio	saugumo	lygio	įvertinimas“,	„C.A.F.E.“	PROGRESS	programos	projektas,	„Demografinių	procesų	
diferenciacija	ir	jos	įtaka	Lietuvos	gyventojų	raidos	tvarumui“,	„Gimstamumo	ir	šeimos	kitimas,	veiksniai,	
pasekmės ir gimstamumo didėjimo galimybės“, „Vėlyvosios modernybės iššūkiai pirminei sveikatos prie-
žiūros	sistemai“,	„Public	Goods	through	Private	Eyes.	The	State	and	Citizens“,	„Universiteto	restruktūri-
zavimas ir veiklos bei valdymo optimizavimas įgyvendinant švietimo reformos nuostatas“, „Lyčių lygybės 
moksle	skatinimas	(LYMOS)“.

Socialinio darbo katedros ir Bendrosios bei Teorinės psichologijos katedrų tyrėjais 2012 m . mėnesį 
pradėjo	įgyvendinti	tarpdalykinį	MTEP	projektą	„Psichosocialinių	veiksnių	ir	komercializavimo	svarba	
efektyviam paslaugas teikiančių organizacijų funkcionavimui ir vystymuisi“ . 2012 m . Socialinio darbo 
katedros tyrėjai įgyvendino Lietuvos mokslų tarybos projektą „Įgalinimo strategijomis grindžiamo socia-
linių paslaugų modelio kūrimas Lietuvoje“ . Socialinio darbo katedros tyrėjai vykdė tyrimus Švietimo ir 
mokslo	ministerijos	kuruojamuose,	ES	struktūrinių	fondų	remiamuose	projektuose	„Pagrindinio	ugdymo	
pasiekimų	patikrinimų	ir	brandos	egzaminų	sistemos	tobulinimas“	(užsakovas:	Nacionalinis	egzaminų	
centras),	„Pagrindinio	ugdymo	pirmojo	koncentro	(5–8	kl.)	mokinių	esminių	kompetencijų	ugdymas“	
(užsakovas:	 Ugdymo	 plėtotės	 centras),	 „Kokybės	 vadybos	 stiprinimas	 bendrojo	 lavinimo	 mokyklose	
(modelių	sukūrimas)“	(užsakovas:	Nacionalinė	mokyklų	vertinimo	agentūra).

Edukologijos	katedra	2012	m.	vykdė	Lietuvos	mokslų	tarybos	projektus	„Universitetų	absolventų	
įsidarbinamumą ir užimtumo kokybę skatinantys mechanizmai“, „Savivaldus, savaiminis mokymasis ir 
bendrosios kompetencijos: sąsajos studijuojant savarankiškai universitete“ . 

Psichologijos katedroje vykdomi Lietuvos mokslo tarybos remiami projektai „Patyčios darbe: orga-
nizacinių, psichologinių veiksnių reikšmė ir gyvenimo stilius kaip moderatorius“ bei „Psichofiziologinės 
įtampos mažinimo metodų efektyvumo įvertinimas studentų populiacijoje“, kiti tokie projektai, kaip 
„Jaunų	vairuotojų	rizikingas	vairavimas:	empirinių	duomenų	sintezė	ir	sklaida“	bei	„Motinystės	streso,	
aplinkos veiksnių ir vaikų psichologinės raidos sąsajos“ .

Fakultete vykdyta ir LMT remiama studentų mokslinė veikla: laimėtos penkios studentų paraiš-
kos.	Stipendijas	gavo	ir	tyrimus	atliko	edukologijos	studentės:	R.	Tomkūnaitė	(magistrantė),	Š.	Zabitaitė	
(bakalauro	studijų	studentė),	L.	Nikitinaitė	(magistrantė)	ir	psichologijos	studentės:	Inga	Arūnaitė	(baka-
lauro	studijų	studentė)	ir	Dovilė	Rupeikaitė	(magistrantė).

Mokslo ir praktikos vienovė buvo puoselėjama užsakomaisiais tyrimų darbais . Psichologijos kate-
drose atlikti tyrimai: „Pozityvi tėvystė – artimesniam tėvų bendravimui su vaiku“ vykdytas pagal Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos užsakymą, UAB „Kosmelita“ užsakymu atliktas organizacinių bei darbuo-
tojų	asmeninių	veiksnių	reikšmės	organizacijos	veiklos	efektyvumui	įvertinimas;	Kauno	tardymo	izolia-
toriaus užsakymu – mikroklimato tyrimas . Sociologijos katedra atliko religinių mažumų apklausą apie 
diskriminaciją dėl religijos vykdant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lygių galimybių kon-
trolieriaus tarnybos užsakymą .

Socialinės antropologijos centras organizavo mokslinę konferenciją „Valstybė ir identitetų fragmen-
tacija:	 (trans)nacionalumas,	 kosmopolitizmas	 ar	 lokalumas?“.	 Inovatyvių	 studijų	 institutas	 organizavo	
praktinę konferenciją su darbdaviais mokyklų vadovais „Universiteto ir bendrojo ugdymo mokyklų ben-
dradarbiavimas tobulinant studentų praktiką“ .
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Dėstytojai ir studentai aktyviai dalyvavo viešajame Lietuvos visuomenės gyvenime plėtodami pilie-
tinę visuomenę, teikė ekspertines paslaugas . Kaune ir visoje Lietuvoje skaitytos viešos paskaitos, vesti 
seminarai, pvz .: „Kaip surasti ir atrinkti tinkamiausius darbuotojus jūsų įmonei“, „Patyčios ir psicholo-
ginis smurtas darbe“, „Socialinis gyvenimas kare“, grupinė supervizija Afganistano karo veteranų klubo 
(asociacijos)	nariams,	„Pagalbos	šeimai	raiška	vaikų	dienos	centruose“,	„Senelių	vaidmuo	ir	reikšmė	visuo-
menėje“, „Mirštančiojo slauga ir gedėjimas“, „Nuotolinis mokymasis Lietuvoje“, „Lietuvos nuotolinio ir 
e . mokymosi asociacijos prioritetai“, „Ugdymo metodų atnaujinimas taikant IT“ ir kt . 

Socialinio darbo katedros dėstytojai aktyviai dalyvavo Lietuvos viešojoje politikoje: fakulteto dėsty-
tojai yra Lietuvos socialinio darbo tarybos nariai, Kauno miesto savivaldybės projektų vertinimo komi-
sijos	nariai,	nacionaliniai	ekspertai	ES	projekte	„Academic	Network	for	European	Disability“;	Studijų	
kokybės	vertinimo	centro	ekspertai	dalyvavo	rengiant	suaugusiųjų	neformaliojo	švietimo	įstatymą;	vyk-
doma dar daug ekspertinių veiklų .

Fakulteto bendruomenė teikia kvalifikuotų specialistų paslaugas savo universitetui ir visuomenei . 
Psichologijos klinikoje universiteto studentams teikiamos nemokamos psichologo konsultacijos, kurias 
savanoriškais pagrindais siūlo psichologijos padalinių dėstytojai ir doktorantai . Psichologijos klinika pra-
deda savo veiklą universiteto išorėje konsultuojant mokyklų bendruomenes, mokytojus, mokinius ir jų 
tėvus, taip pat ir verslo pasaulio atstovus .

Skirtingų SMF programų studentai savanoriškais pagrindais dirba pagalbos telefonu linijose 
(„Jaunimo	 linija“,	„Vaikų	 linija“	 ir	pan.).	2012	m.	Socialinio	darbo	katedros	bakalauro	studijų	 studen-
tai savanoriškai veiklai įvairiose Lietuvos socialines paslaugas teikiančiose įstaigose skyrė 3 606 val . 
Psichologijos padalinių studentai per 2012 m . atliko 6 496 val . savanoriškos veiklos įvairiose organiza-
cijose	ir	labdaringose	įstaigose.	Edukologai	organizavo	savanoriškas	užsieniečių	(graikų	senjorų)	veiklas	
VDU Kauno botanikos sode, Tauragės tremtinių muziejuje, dėstytojai organizavo ir dalyvavo savanoriš-
kose veiklose Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centre, Tauragės tremtinių muziejuje .

Už visuomeninę veiklą ir kitus nuopelnus Socialinių mokslų fakulteto bendruomenės nariai buvo 
įvertinti ir pažymėti įvairiomis progomis, institucijų, už įvairius nuopelnus ir pasiekimus . Skirtos dvi 
Socialinių	mokslų	fakulteto	„Metų	žmogaus“	nominacijos:	Edukologijos	katedros	studentei	A.	Brazaitytei	
už aktyvumą savanoriškose veiklose universitete ir už jo ribų bei Socialinio darbo katedros kviestinei pro-
fesorei	K.	Tyson	McCrea	(Čikagos	Loyolos	universitetas,	JAV)	už	daugiametį	bendradarbiavimą,	dėstant	
socialinį darbą magistrantūros studijose . V . Zuzevičiūtė apdovanota kaip metų aktyviausia VDU soci-
alinių	mokslų	profesorė,	o	G.	Malinauskas	–	kaip	aktyviausias	socialinių	mokslų	lektorius.	Profesorius	
A.	Goštautas	ir	docentė I . Pilkauskienė už ilgametį darbą Socialinių mokslų fakultete ir nuopelnus uni-
versitetui apdovanoti sidabro medaliu VDU 90-mečio proga . Psichologijos doktorantės A . Stelmokienė, 
G.	 Jarašiūnaitė	 ir	G.	Genevičiūtė-Janonienė	 laimėjo	VDU	aktyviausių	doktorantų	 ir	 jaunųjų	moksli-
ninkų konkurso premijas . D . Kuconytei, Sociologijos studijų programos trečio kurso studentei, skirta 
VDU	Garbės	stipendija	už	mokslinę,	visuomeninę	ir	kūrybinę	veiklą	2012	m.	R.	Naujanienei	skirta	LR	
SADM ministro padėka už darbą Lietuvos socialinio darbo taryboje ir Kauno mieste . V . Ivanauskienei 
skirta Kauno miesto savivaldybės padėka už kultūrines edukacines programas, metodinę paramą spe-
cialistams,	Amerikos	mokytojų	Lietuvos	mokyklai	A.P.P.L.E.	 organizacijos	 padėka	 už	 bendradarbia-
vimą . M . Teresevičienei skirta LR ŠMM ministro padėka už suaugusiųjų švietimo skatinimą Lietuvoje . 
G.	Gedvilienei	įteikta	LR	Ministro	Pirmininko	A.	Kubiliaus	padėka	už	dalyvavimą	valstybinėje	darbo	
grupėje rengiant suaugusiųjų neformaliojo švietimo įstatymą . R . Motiečienei skirta asociacijos „Šviesuva“ 
padėka už bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą mokiniams ir mokytojams verslumo ugdymo 
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projekte	„Būk	atviras!	Būk	sėkmingas!	Būk	matomas!“.	J.	Vyšniauskytei-Rimkienei	skirta	studentų	skautų	
korporacijos „Vytis“ ir Akademinės skaučių draugovės padėka . 

Socialinių mokslų fakultetui yra labai svarbi partnerystė su Kauno miesto, regiono ir šalies bendruo-
menėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis . Fakulteto padaliniai pasirašę kelis šimtus bendradarbia-
vimo sutarčių, kasmet vyksta ne mažiau puikių bendradarbiavimo iniciatyvų ir veiklų . 

SMF bendruomenė 2012 m. ypač daug dėmesio skyrė VDU garsinti ir studijų programų žinomumui 
didinti.	2012	m.	buvo	 tęsiamos	moksleivių	akademijų	veiklos:	„Žvelk	 į	 iššūkius	pozityviai“	 (socialinio	
darbo	akademija),	„Susitikimai	su	savimi	ir	kitais“	(psichologijos	akademija),	„Analizuok	visuomenę	ir	
veik“	(sociologijos,	antropologijos	ir	socialinės	politikos	akademija).	Sėkmingai	veikia	moksleivių	būsi-
mųjų pedagogų klubas . Psichologai įvairiuose Lietuvos miestuose organizavo 3 konferencijas mokiniams 
„Psichologai mokiniams apie mokinius“ . Be to, tiek VDU erdvėse, tiek mokyklose moksleiviams buvo 
organizuota nemažai seminarų, pvz .: „Pažink save“, „Kaip efektyviai bendrauti su kitais“, „Kaip būti efek-
tyviu grupės nariu“, „Kodėl aš myliu socialinį darbą“, „Aš kitoks tarp kitų“, „Pažink save ir kitus per kūno 
kalbą“,	„Aš	ir	tu	-	mes	kartu	=	draugystė“,	„Pasitiki	pavasarį	be	streso“,	„Paauglystė:	kas	mes	tokie,	kodėl	
kartais	sunku	susišnekėti	su	suaugusiais?“,	„Priklausomybė:	kodėl	neverta	vartoti	alkoholio	ir	tabako?“,	
„Labas,	aš	stresas.	Ką	apie	mane	žinai?“,	„Kaip	pasirinkti	kokybiškas	studijas“,	„Kaip	pasirengti	motyva-
ciniam	testui?“,	„Sutinku/nesutinku:	sėkminga	karjera	Lietuvoje	įmanoma!“	ir	kt.	2012	m.	itin	aktyviai	
vykdyti vizitai į Lietuvos mokyklas, pristatant VDU ir fakulteto studijų programas . Šalia tinklapio sukur-
tas	psichologų	tinklaraštis	(blog‘as) „Psichologija VDU iš arčiau“, kuriame reguliariai publikuojami VDU 
psichologijos dėstytojų, doktorantų, studentų straipsniai, komentarai, nuomonės .

Kai kurie SMF dėstytojai garsino fakultetą ir universitetą radijo, televizijos laidose, kituose žinias-
klaidos šaltiniuose, publikuodami mokslo populiarinimo straipsnius . Ypač aktyvūs šioje srityje 2012 m . 
buvo V . Legkauskas ir N . Liobikienė .

Fakultete plėtojamos organizacinės kultūros puoselėjimo, vidinių bendruomenės ryšių stiprinimo vei-
klos . Džiaugiamės kasmet galėdami fakulteto bendruomenę pakviesti į tradicinius šventinius renginius, 
tokius kaip: SMF „Šv . Kalėdų eglutės įžiebimas“, Socialinės gerovės instituto bendruomenės kalėdinis 
renginys ir kt . SMF aktyviai veikia studentų organizacijos / klubai: Socialinio darbo studentų asocia-
cija	„Vesta“;	VDU	studentų	psichologų	asociacija	(VDUPSA);	Sociologų	klubas.	Edukologijos	kated-
ros bakalauro studijų studentai dėstytojus pakvietė į renginį „Andragogo nominacijos“ . Socialinio darbo 
kompetencijų centras drauge su Studentų skautų organizacija surengė „Pilietiškų iniciatyvų dirbtuves“ .

Socialinių mokslų fakulteto absolventai – alumni – yra svarbūs bendruomenės nariai . Todėl rengiami 
nuolatiniai absolventų susitikimai . Socialinio darbo katedros dėstytojai kartu su studentais organizavo 
Socialinio darbo absolventų dieną, kurios metu vyko teminiai seminarai, paskaitos, susitikimas su socia-
linio	darbo	profesore	iš	Loyolos	universiteto	( JAV)	Katherine	Tyson	McCrea.	Psichologijos	absolventų	
klubas	organizavo	4	renginius	absolventams:	„VDU	absolventų	diena	–	šokio	žingsniu“;	„Praktiniai	 ir	
moksliniai	projektai:	kaip	sėkmingai	juos	rengti	ir	įgyvendinti?“;	„Postmodern	practices	in	family	the-
rapy“	(PhD	Frank	Thomas,	Texas	Christian	University,	JAV);	„Šokio	drama“.	Susitikimai	su	absolventais	
ir	dalykinės	diskusijos	intensyviai	vyko	Sociologijos	ir	Edukologijos	katedrose.
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Teisės FakulTeTas

2012 metais, pasitikdama prasmingą ir gražų fakulteto įkūrimo devyniasdešimtmečio jubiliejų, 
Teisės fakulteto bendruomenė stiprėjo, įgyvendino ne vieną strategiškai svarbų uždavinį ir puoselėjo 
savo sukurtas tradicijas . Ypatingą dėmesį praėjusiais metais Teisės fakultetas skyrė teisės studijų pro-
gramai tobulinti, modernioms dėstymo aplinkoms integruoti į studijų procesą, naujai programai kurti, 
vasaros mokyklos koncepcijai suformuoti, moksliniam įdirbiui, etikai, studentų pažangumui, projektams, 
akademinės bendruomenės socialiniam atsakingumui skatinti, strategiškai svarbiems bendradarbiavimo 
ryšiams užmezgti ir palaikyti .

2012 m . Teisės fakultete vyko nemažai reikšmingų susitikimų, apskritojo stalo diskusijų su teisės 
mokslininkais bei praktikais iš Lietuvos ir užsienio, buvo rengiami seminarai, mokymai fakulteto dėsty-
tojams bei studentams, apginta pirmoji Teisės mokslo krypties disertacija, nepamiršti jau tradicija tapę 
renginiai, skirti fakulteto bendruomenei . 

Pirmą kartą fakulteto istorijoje, tarpininkaujant fakulteto socialiniam partneriui Kauno miesto 
apylinkės teismui, studentai turėjo galimybę klausytis teisėjų dėstomų paskaitų . O padedant viešosios 
komunikacijos tarnybos darbuotojams buvo sėkmingai nufilmuoti ir viešai išplatinti net trys su garsiais 
teisės	specialistais,	mokslininkais,	atvykusiais	dėstyti	fakulteto	studentams	iš	Jungtinių	Amerikos	Valstijų,	
interviu aktualiomis ne tik akademinei bendruomenei, bet ir šalies gyventojams temomis . Praėjusiais 
metais Teisės fakultetas pasitvirtino ekspertų-atstovų spaudai sąrašą . Savo intensyvaus ir atsakingo darbo 
rezultatais džiugino fakulteto darbo grupės teisės magistro studijų programai anglų kalba atnaujinti, 
vasaros mokyklos programos akreditacijai pasirengti, teisinėms išvadoms į valstybinių ir kitų institucijų 
užklausimus pateikti . Įgyvendinta didžioji dalis trumpalaikių 2012–2020 m . strateginių siekinių priemo-
nių, nusibrėžtų 2012 metams . Prie jų įgyvendinimo atsakingai ir aktyviai prisidėjo visi Teisės fakulteto 
akademinės bendruomenės nariai: administracijos darbuotojai, studentai ir dėstytojai .

Teisės fakultetas itin didžiuojasi savo kviestinių dėstytojų iš viso pasaulio gausa . 2012 metais fakul-
teto	studentams	paskaitas	skaitė	14	dėstytojų	 iš	 Jungtinių	Amerikos	Valstijų,	Vokietijos,	Lenkijos.	Šis	
kviestinių dėstytojų skaičius nemažėja jau keletą metų, planuojama, kad jis gerokai išaugs netolimoje 
ateityje, nes fakultetas siekdamas didinti tarptautiškumą rengia tarptautinės vasaros mokyklos programą, 
naują magistro studijų programą, užsienio mokslininkus įtraukia į kitas mokslines bei projektines veiklas . 
2012 m . aktyvūs fakulteto bendruomenės partneriai įgyvendinant projektų veiklas buvo nuolat į VDU 
dėstyti	atvykstantys	profesoriai	iš	Teksaso	Tech	universiteto	Teisės	koledžo	J.	Ramirezas	ir	V.	Sutton.

Džiugu, kad kviestiniai dėstytojai ne tik dėstė studentams, bet ir noriai bendradarbiavo tobuli-
nant fakulteto bendruomenės kompetencijas . 2012 metų spalio 15 d . profesorius Christopheris Kelley 
iš Arkanzaso universiteto Teisės fakulteto dėstytojams vedė seminarą „Distance learning method“ . 
Ch . Kelley fakulteto studentus ir dėstytojus pavasario bei rudens semestrų metu kvietė klausyti nemoka-
mus nuotolinius teisinės anglų kalbos kursus . 

Kviestiniai profesoriai savo praktine ir moksline patirtimi dalijosi su universiteto bendruomene ir 
plačiąja visuomene . 2012 metais TF dėstytojų iniciatyva buvo nufilmuoti 3 interviu svarbiais visuomenei 
klausimais	su	garsiais	JAV	profesoriais.	Kovo	mėnesį	VDU	Teisės	fakultete	lankėsi	ir	lyginamosios	teisi-
ninkų	etikos	paskaitas	vedė	profesorius	Howardas	W.	Brillas	iš	JAV	Arkanzaso	universiteto,	jis	interviu	
metu su fakulteto prodekanu Ch . Szymanskiu aptarė aktualius teisininkų profesinės etikos klausimus . 
Prof.	V.	Sutton	atsakinėjo	į	Lietuvai	aktualius	energetikos	ir	su	ja	glaudžiai	susijusių	sričių	(ypač	aplinko-
saugos ir politikos) klausimus . O prof . Philipas A . Pucillo iš Mičigano valstijos universiteto per interviu 
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išreiškė savo nuomonę įvairiomis temomis, susijusiomis su Lietuvos Respublikos Konstituciniu Teismu: jo 
priimamais sprendimais, kompetencijos problema, teisėjų nešališkumu . Šie interviu ir pagal juos parengti 
pranešimai spaudai buvo išplatinti universiteto ir šalies naujienų kanalais .

Svarbu paminėti, kad Teisės fakultete siekiant išlaikyti studijų kokybę, po kiekvieno semestro vyk-
doma dėstytų dalykų analizė, tam didelę reikšmę turi visų specialybės dalykų turinio ir paties dėstytojo 
vertinimas studentų požiūriu . Atlikus studentų apklausos duomenų analizę su rezultatais dėstytojai supa-
žindinami katedrose, o geriausius studentų įvertinimus gavusių dėstytojų penketukas skelbiamas fakul-
teto socialiniame tinklalapyje . 2012 m . geriausiais dėstytojais studentai išrinko L . Meškį, S . Žižienę, P . 
Astromskį, N . Palionienę, P . Čerką . 

2012 m . Teisės fakulteto dėstytojai vieninteliai universitete pasinaudojo Studentų atstovybės narių 
siūloma pagalba tvarkai prižiūrėti auditorijose egzaminų metu, kad būtų užtikrintas kuo sąžiningesnis bei 
etiškesnis studentų elgesys ir vienodos atsiskaitymo sąlygos .

Per 2012 metus Teisės fakulteto dėstytojai leido mokslinę produkciją, skaitė pranešimus konferenci-
jose, dalyvavo seminaruose ir mokymuose, organizavo įvairaus pobūdžio renginius, dalyvavo universiteto 
ir kitų institucijų moksliniuose bei visuomeniniuose renginiuose . Per praėjusius metus Teisės fakulteto 
mokslininkai savo pastabas dėl teisės aktų tobulinimo teikė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės 
departamentui bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai . 9 dėstytojai sutiko būti įtraukti į Teisės 
fakulteto	ekspertų-atstovų	spaudai	sąrašą:	M.	Bilius	(ekspertinė	sritis:	privati	detektyvinė	veikla,	visuo-
meninių	organizacijų	veikla,	ikiteisminis	tyrimas),	P.	Astromskis	(ekspertinė	sritis:	įmonių	teisė,	sutartys,	
civiliniai	 ginčai),	 J.	Kiršienė	 (ekspertinė	 sritis:	 civilinė	 teisė:	 sutartys,	 prievolės,	 deliktai,	 paveldėjimas,	
daiktinė	teisė;	teisės	studijos),	D.	Mocevičius	(ekspertinė	sritis:	darbo	teisė,	viešieji	pirkimai,	valstybinio	
sektoriaus	reguliavimas,	valstybių	ir	savivaldybių	įmonės),	L.	Meškys	(administracinė	teisė	ir	administra-
cinis procesas: viešojo administravimo subjektų ginčai administraciniuose teismuose, tarnybiniai ginčai), 
K.	Vinciūnas	(ekspertinė	sritis:	nekilnojamojo	turto	teisė,	energetikos	teisė,	interneto	teisė),	E.	Rapolas	
(ekspertinė	sritis:	civilinė	atsakomybė,	komerciniai	ginčai,	akcininkų	ginčai,	gynyba	ekonominio	pobū-
džio	ir	mokestinėse	baudžiamosiose	bylose),	J.	Spaičienė	(ekspertinė	sritis:	bankroto	teisė,	civilinė	teisė	
(sutartys,	žala,	paveldėjimas),	šeimos	teisė,	civilinio	proceso	teisė),	S.	Ščerbina-Dalibagienė	(ekspertinė	
sritis: įmonių teisė) . 

2012 m. trečius metus iš eilės buvo vykdomas visą semestrą trunkantis Teisės fakulteto paskaitų 
ciklas 11–12 klasių moksleiviams „Teisė ir aš“. Kursai skirti susipažinti ne tik su teisės mokslu, egzistuo-
jančia teisine sistema, bet ir su geriausiais Teisės fakulteto dėstytojais bei Teisės fakultetu . Paskaitų ciklo 
struktūra liko nepakitusi, moksleiviai paskaitas klausė kiekvieną šeštadienį nuo sausio iki gegužės mėne-
sio, o jų žinios buvo vertinamos tarpinių atsiskaitymų ir baigiamojo egzamino metu . Praėjusiais metais 
universiteto kursų „Teisė ir aš“ pažymėjimus gavo 28 iš 35 į kursus užsiregistravusių moksleivių . Keturi 
iš jų, sėkmingai išlaikę brandos egzaminus, studijuoja Teisės studijų programoje, vienas – Tarptautinės 
politikos ir vystymo studijų programoje . Visi šie studentai pasinaudojo galimybe įsiskaityti išklausytus 
kursus kaip C grupės dalyką „Teisės pagrindai“ arba B grupės dalyką „Teisė“ .

Teisės	fakulteto	dėstytojai	M.	Bilius,	J.	Budriūnas	praėjusiais	metais	lankėsi	Kauno	miesto	moky-
klose,	 kuriose	 skaitė	 labai	 mokyklų	 bendruomenių	 pamėgtas	 „Gatvės	 teisės	 pamokas	 moksleiviams“.	
Jų	metu	 dėstytojai,	 nagrinėdami	moksleivių	 kasdienybėje	 pasitaikančius	 atvejus	 ir	 situacijas,	 supažin-
dino moksleivius su teisės mokslu . 2012 metais Teisės fakulteto dėstytojai apsilankė Kauno „Vyturio“, 
Garliavos	Lukšos,	Kauno	jėzuitų,	Šilainių	„Romuvos“	ir	„Rasos“	gimnazijose.
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Kaip ir kiekvienais metais Teisės fakulteto komanda vasario mėnesio pradžioje pristatė Teisės stu-
dijų programą kasmetinėje „Studijų mugėje 2012“ Kaune ir Vilniuje, dalyvavo universiteto organizuoja-
mame renginyje „Moksleivių diena VDU 2012“, Teisės fakulteto dėstytojai ir absolventai supažindino su 
teisininko profesija renginyje „Matuokis profesiją 2012“, organizavo savaitės vasaros mokyklą „Atostogos 
su	teise“	(vasaros	mokykla	moksleiviams	VDU).

Studentų laimėjimai ir veikla:

Antrus metus iš eilės P . Leono stipendija įteikta Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto •	
studentams . 2012 metais už puikius akademinius studijų rezultatus ji skirta Simonai Čečytei . 
Gegužės	11	d.	LR	teisingumo	ministerijoje	per	Lietuvos	teisininkų	draugijos	visuotinį	susirin-
kimą studentei įteikta stipendija .
IV kurso studentas Povilas Kamantauskas laimėjo antrąją vietą esė konkurse „Ciceronas 2012“ •	
tema „Teisės viršenybės principo reikšmė šiandienos visuomenėje ir valdžioje“ . Studentų darbus 
vertino ir tris geriausius esė išrinko žinomi teisininkai . 
IV	kurso	studentė	Justina	Gabrielaitytė,	atitikusi	visus	„Nordia	Baublys	&	Partners“	keliamus	•	
reikalavimus, laimėjo vardinę metinę stipendiją . Šią stipendiją advokatų profesinė bendrija Teisės 
fakulteto studentams už pažangumą ir socialinį aktyvumą skyrė jau trečius metus . 
Keturiems Teisės fakulteto studentams už aktyvumą ir pažangumą buvo įteiktos projekto •	
„Infolex“	dovanos	–	prenumeratos,	leidžiančios	naudotis	teisinės	informacijos	paieškos	sistema.	
Dviem	studentams	Mindaugui	Sakalauskui	ir	Lukui	Stankevičiui	„Infolex“	prenumeratos	buvo	
įteiktos už aktyvų dalyvavimą pristatant šį projektą universitete, o dar du – Simona Čečytė ir 
Kęstutis	Gusevičius	–	apdovanoti	už	aukštus	mokymosi	rezultatus.

2012	m.	jau	ketvirtą	kartą	pasirengta	Philipo	C.	Jessupo	Tarptautinio	teismo	inscenizacijos	varžy-
boms, atstovauta VDU Teisės fakultetui . Į komandą susibūrė įvairių kursų studentai . Komanda, vadovau-
jama	Teisės	fakulteto	doktoranto	Karolio	Vinciūno,	ruošė	rašytinius	simuliacijos	bylos	(ginčas	dėl	teri-
torijos	priklausomybės,	atstovavimo	(suverenumo)	ir	karo	teisės)	argumentus	už	abi	ginčo	šalis.	Pirmasis	
konkursinis komandos pasirodymas numatytas 2013 m . sausį .

Svarbu paminėti, kad per praėjusius metus fakulteto studentai ne tik dalyvavo žinių konkursuose, 
rengėsi atstovauti fakultetui tarptautinėse varžybose, prisidėjo prie veiklų, susijusių su kviestinių profeso-
rių, kitų užsienio svečių įtraukimu į fakulteto gyvenimą ir studijų procesą, įgyvendinimo . Dalis studentų, 
dalyvaudami Tarptautinių ryšių skyrelio veikloje, praėjusiais metais pasitiko užsienio svečius jų pirmą 
atvykimo į universitetą dieną, supažindino su universitetu, miestu, lydėjo svečius į muziejus . Kiti organi-
zavo neformalius vakarus su dėstytojais, iškylas prie Kauno marių . 

Teisės fakultetas visus metus stengėsi paskatinti studentus įsitraukti į pačias įvairiausias veiklas: 
kartu su administracijos atstovais studentai vyko į studijų muges, organizavo ir vedė paskaitas mokslei-
viams renginio „Atostogos su teise“ metu . Įvadinės studijų savaitės metu rengė diskusiją pirmakursiams 
ir išbandė juos orientacinėse varžybose . 

2012 m . studentų iniciatyva buvo suburtos dvi Teisės fakultetą atstovaujančios vaikinų krepšinio 
komandos „Klanas“ ir „Teisės fakultetas“ . 

Savo	veiklą	sėkmingai	ir	užtikrintai	tęsė	Teisės	fakulteto	studentų	organizacijos	ELSA	VDU	ir	moks-
linis	būrelis.	2012	m.	abi	organizacijos	vienijo	apie	80	narių,	ELSA	VDU	komandai	vadovavo	prezidentė	
III kurso studentė M . Žaliauskaitė, moksliniam būreliui – IV kurso studentas Mantas Kavaliauskas . 
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Vienas svarbiausių įvykių, susijusių su studentų aktyvesniu dalyvavimu fakulteto gyvenime 2012 
metais, – studentų kursų atstovų rinkimai . Fakultetas, siekdamas reaguoti į visų kursų studentų nuo-
monę apie studijų organizavimą, išgirsti pasiūlymus ir pageidavimus renginių organizavimo ar kitais 
klausimais, pasiūlė kiekvienam kursui išsirinkti po du atstovus, kurie dalyvautų sprendžiant svarbiausius 
studentams	klausimus.	Kursų	atstovais	išrinkti	šie	studentai:	G.	Kalčenko	(I	kursas),	P.	Žiūkas	(I	kursas),	
K.	Petkevičiūtė	(II	kursas),	I.	Stačiokaitė	(II	kursas),	A.	Zigmantaitė	(III	kursas),	D.	Morozas	(III	kursas),	
A.	Leachovič	(IV	kursas),	D.	Šiaučiūnas	(IV	kursas),	L.	Lukšienė	(V	kursas),	S.	Gustaitė	(V	kursas).

Praėjusiais metais Teisės fakulteto bendruomenė sėkmingai įgyvendino savo tradicinius renginius . 
„Teisininkų dienas VDU 2012“ – 4 dienų šventę kartu su universiteto Sporto centru organizavo Teisės 
fakulteto studentai, vadovaujami prodekano M . Biliaus . Nusprendę išlaikyti tą pačią koncepciją, stu-
dentai turėjo suorganizuoti ne vieną renginį – sporto rungtynes, konsultacijas, paskaitas ir konkursus . 
Renginiuose universiteto darbuotojai ir studentai galėjo pasitikrinti teisines žinias, spręsti teisės intelekto 
testą, klausyti viešos Seimo nario, diplomatinio protokolo ir tarnybinio etiketo eksperto ir konsultanto 
A . Lydekos paskaitos, išbandyti savo jėgas futbolo, biliardo, stalo teniso, šaškių, boulingo, krepšinio varžy-
bose . Šventiniame uždarymo vakare geriausieji buvo apdovanoti diplomais, medaliais ir taurėmis . 

Su naujais fakulteto bendruomenės nariais, pirmo kurso studentais, fakultetas spalio mėnesį susi-
pažino surengtose „Studentų krikštynose“  . Pirmakursiams teko įveikti ne vieną vyresnio kurso kolegų 
parengtą išbandymą .

Lapkričio mėnesį į tradicinį susitikimą fakultetas vėl sukvietė savo absolventus . 2012 metais Teisės 
fakultetas siekė ieškoti kuo glaudesnio bendravimo su absolventais . Buvo siunčiami informaciniai laiš-
kai	apie	fakultete	organizuojamus	renginius,	mokslines	konferencijas;	skatino	įsitraukti	į	fakulteto	ben-
druomenės gyvenimą, studijų proceso organizavimą . 2012 metų absolventams pasiūlyta prisidėti prie 
fakulteto administracijos ir ieškoti sprendimų, padėsiančių didinti studentų skaičių fakultete, padaryti 
patrauklų fakulteto tinklalapį ir įgyvendinti naujas renginių organizavimo idėjas . Šių veiklų ėmėsi dvi 
Teisės	fakulteto	absolventės	K.	Donkova	ir	G.	Sirbikytė.

Be tradicinių renginių Teisės fakultete per praėjusius metu vyko:
Diskusija	su	JAV	institucijų	ir	Lietuvos	teisinių	struktūrų	aukščiausio	rango	pareigūnais,	susi-•	
jusiais su baudžiamųjų bylų tyrimais . Renginį, skirtą fakulteto bendruomenei, organizavo TF 
prodekanas M . Bilius .
Susitikimas	 su	 JAV	 teisininke	 Ellen	 Hollcorft,	 kuri	 specializuojasi	 intelektinės	 nuosavybės,	•	
patentų srityse . Susitikimo metu vyko diskusija apie intelektinės nuosavybės teisių apsaugą ir 
jos pažeidimus, patentus, naujas technologijas . Susitikimas organizuotas bendradarbiaujant su 
VDU	TF	ir	JAV	ambasada	Vilniuje.	
1 konkurso „Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas 2012“ etapas .•	
Apskritojo stalo diskusija „Nauji iššūkiai profesiniame teisininkų rengime – kaip sužadinti •	
studentų	„alkį“?“ Šiuo renginiu baigtas pirmasis praktinio pobūdžio projektas Teisės fakultete: 
„Civilinės teisės klinika“ ir „Baudžiamosios teisės klinika“ . Per apskritojo stalo diskusiją su stu-
dentais ir teisininkais praktikais aptartas būsimųjų teisininkų rengimo procesas, studijų metu 
taikomi metodai ir praktinio pobūdžio dalykų integravimo į studijų programą poreikis ir gali-
mybės . Renginį organizavo dėstytojas N . Strikulys .
Susitikimas	su	ES	Teisingumo	Teismo	teisėju	E.	 Jarašiūnu.	Susitikime	teisėjas	pristatė	keletą	•	
reikšmingiausių ir įdomiausių bylų, taip pat aktualias ir itin įdomias bylas, susijusias su Lietuva . 
Aptarė	teisėjo	darbą	ES	Teisingumo	Teisme,	palygino	darbą	ES	Teisingumo	Teisme	ir	Lietuvos	
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Respublikos	Konstituciniame	Teisme,	 pasidalijo	 savo	 nuomone	 apie	 ES	Teisingumo	Teismo	
darbą, struktūrą, išskirtinius bruožus . Susitikime dalyvavo prokuratūros, teismų, studentų atsto-
vai ir TF dėstytojai . 
Teisės fakulteto bendruomenės išvykos į Mingės kaimą Klaipėdos rajone ir Vygrių vienuolyną •	
Lenkijoje . Išvykas organizavo TF prodekanai T . Berkmanas ir M . Bilius .
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užsienio kalbų insTiTuTas

Vadovaujantis VDU Senato 2012-06-27 nutarimu, nuo 2012 m . rugsėjo 1 d ., Užsienio kalbų cen-
tras, plėtojantis kalbų ir kultūrų pažinimo dalykų studijas daugiau nei dešimtmetį, buvo reorganizuotas 
į	VDU	Užsienio	kalbų	 institutą	 (toliau	–	UKI).	Pagrindinė	 šio	akademinio	padalinio	 reorganizavimo	
priežastis – daugialypė akademinio padalinio veikla, išaugusi iš centro kaip VDU padalinio struktūrinių 
rėmų . Reorganizavus UKC į UKI pasikeitė padalinio organizacinė struktūra: dabar UKI sudaro Anglų 
kalbos skyrius, Kalbų ir kultūrų skyrius, įkurti Testavimo ir Vertimo centrai .

Nuo pat susibūrimo į atskirą akademinį padalinį 2001 m . gruodžio mėn . užsienio kalbų dėsty-
tojų bendruomenė puoselėja tradicijas, kolegialumą, demokratines vertybes, jomis grindžia savo veiklą . 
Dešimties veiklos metų jubiliejų UKI bendruomenė paminėjo 2012 m . vasario 17 d . VDU Didžiojoje 
auloje	(Gimnazijos	g.	7)	iškilmingame	renginyje,	kuriame	dalyvavo	gausus	būrys	esamų	ir	buvusių	UKC	
bendruomenės narių, kolegos iš VDU, VU, KTU, MRU, Norvegijos konsulato Kaune, Lietuvos pedagogų 
asociacijos, socialinių partnerių iš VDU „Rasos“ gimnazijos, Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos, kiti 
partneriai ir draugai . Renginį pradėjusį teatrališką universiteto studentų sveikinimą 26 kalbomis tęsė UKI 
direktorės prof . N . Mačianskienės turiningos centro 10 metų veiklos ataskaita, VDU Muzikos akademi-
jos	bendruomenės	muzikinį	sveikinimą	perdavė	ir	studentai	–	Andrius	Apšega,	Mantas	Gacevičius,	Ieva	
Goleckytė,	Erika	Grigaitytė,	Simona	Radišauskaitė,	ir	 jų	dėstytojos	–	pianistė,	vokalo	koncertmeisterė	
Audronė	Eitmanavičiūtė	 ir	 solistė,	 tarptautinių	 konkursų	 laureatė	 prof.	 Sabina	Martinaityte.	Antrąją	
šventės dalį, pradėtą įspūdingu sveikinimu gestų kalba – daina, išreikšta judesiu, tęsė UKI Tradicijų gru-
pės	variacijos	UKI	dešimtmečio	tema:	įteikti	„Certificates	of	excellence“,	perduoti	subtiliai	šmaikštūs	lin-
kėjimai buvusiems ir esamiems darbuotojams . Šventę užbaigė VDU MA džiazo klasės studentų ir UKC 
dėstytojos	Aušros	Jankauskaitės	koncertas.	

Šis ir kiti UKI bendruomenės susibūrimai, tokie kaip kalėdinė popietė, neformalaus bendravimo 
popietės, stiprina bendruomeniškumo jausmą, palaiko tradicijas ir kuria naujas, padeda jauniems kole-
goms aktyviai integruotis į UKI bendruomenę . 

UKI	dėstytojai	aktyviai	dalyvauja	viešojoje	politikoje	kalbų	mokymo(si)	ir	daugiakalbystės	puoselė-
jimo klausimais, organizuoja ir aktyviai įsitraukia į įvairius viešosios politikos daugiakalbystės forumus . 
2012 m . dalyvauta penkiose viešosiose diskusijose, kurių metu inicijuoti siūlymai kalbų mokymo sričių 
politikos formuotojams . 

Vasario 28 d . dalyvauta Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo, Ūkio bei Užsienio •	
reikalų ministerijų organizuotame seminare dėl Šiaurės šalių kalbų Memorandumo tikslų įgy-
vendinimo.	Pristatyta	Šiaurės	šalių	kalbų	mokymo(si)	VDU	statistinė	analizė,	aptartos	dėstytojų	
(švedų,	suomių,	danų)	trūkumo	problemos,	pateikti	praktiniai	siūlymai	Memorandumo	įgyven-
dinimui . 
Rugsėjo 25 d . apskritojo stalo diskusijoje Švietimo ir mokslo ministerijoje „Daugiakalbystė •	
Lietuvoje: padėties analizė ir ateities perspektyvos“ diskutuota vidurinių mokyklų abiturientų 
kalbų kompetencijos klausimais, pristatytos išskirtinės daugiakalbės ir daugiakultūrės kompe-
tencijos plėtojimo galimybės VDU .
Nuo	2011	m.	 vykdydamas	 integruoto	kalbos	 ir	 dalyko	mokymo	 (IDKM)	projektą	„Užsienio	•	
kalbos ir dalyko sinergija“, Nr . VP1-2 .2-ŠMM-05-K-02-025, UKI įgijo IDKM diegimo ben-
drojo lavinimo mokyklų programose praktinės ekspertinės patirties ir buvo pakviestas dalyvauti 
ŠMM	2012	m.	įsteigtoje	ESF	projektų	skirtų	integruoto	dalyko	ir	užsienio	kalbos	mokymo(si)	



/ 581.4.  svarbiausi 2012-ųjų įvykiai ir l aimėjimai

plėtrai	koordinacinėje	taryboje.	Gegužės	8	d.	UKI	suorganizuotas	pirmasis	koordinacinės	tary-
bos	posėdis;	iškelti	bendrojo	ugdymo	programų	tobulinimo	tikslai	ir	uždaviniai,	siekiant	užti-
krinti geresnį moksleivių kalbinių kompetencijų ugdymą per tęstinį IDKM taikymą . 
Gruodžio	19	d.	UKI	direkt.	pavaduotoja	doc.	dr.	V.	Bijeikienė	ir	anglų	kalbos	skyriaus	vedėja	D.	•	
Pundziuvienė dalyvavo ŠMM diskusijoje apie integruotam dalyko ir užsienio kalbos mokymui 
skirtų projektų veiklas ir ateities perspektyvas, įgyvendinant IDKM plėtrą bendrajame ugdyme . 
Kalbų	politikos	klausimais	diskutuota	Lietuvos	kalbų	pedagogų	asociacijos	(VDU	–	vienas	 iš	•	
LKPA steigėjų) tarybos posėdžiuose .
Lapkričio 30 d .–gruodžio 1 d . UKI direktorė prof . N . Mačianskienė VDU kalbų politikos klau-•	
simais	dalyvavo	Europos	kalbų	tarybos	(CEL/ELC)	forume	ir	asociacijos	Generalinėje	asam-
blėjoje	vykusioje	diskusijoje	Briuselyje.	VDU	dalyvavimas	Europos	kalbų	tarybos	veikloje	ne	tik	
suteikia	galimybę	susipažinti	su	naujausiomis	daugiakalbystės	plėtojimo	tendencijomis	Europoje,	
bet	ir	leidžia	CEL/ELC	narius	supažindinti	su	konkrečiais	kalbų	politikos	įgyvendinimo	aspek-
tais VDU .
Gruodžio	11	d.	portugalų	kalbos	dėstytojas	Nuno	Guimaraes	davė	interviu	apie	portugalų	kalbos	•	
mokymą VDU, bendravimo neformalioje aplinkoje atveriamas galimybes kalbos įsisavinimui, 
tarpkultūrinius projektus, lėlių marionečių projektą lietuvių ir portugalų kalbomis, poeziją ir jos 
vertimus	portugalų	nacionaliniam	radijui	„RDP	Internacional“	(prieiga	per	internetą:	<http://
www.youtube.com/watch?v=abHFNg3GIQE&feature=share>) . 

Strateginė UKI kryptis – nuolatinis kontaktų su įvairių šalių ambasadomis ir kultūros institutais 
palaikymas bei plėtojimas . UKI aktyviai bendradarbiauja su:

Azerbaidžano ambasada Lietuvoje,•	
Ispanijos Karalystės ambasada Lietuvoje,•	
Latvijos ambasada Lietuvoje,•	
Prancūzijos ambasada ir Prancūzų institutu Lietuvoje,•	
Turkijos ambasada, •	
Norvegijos garbės konsulatu Kaune,•	
Britų taryba,•	
Camões institutu,•	
Dante Alighieri draugija Kaune, •	
Goethe’s	institutu,•	
Italų kalbos institutu Vilniuje,•	
Lenkijos institutu Vilniuje . •	

Pasiekta gerų bendradarbiavimo rezultatų: kartu organizuojami kalbų ir kultūrų renginiai, keliama 
dėstytojų dalykinė kompetencija, studentai skatinami mokytis kalbų:

Bendradarbiaujant	su	Vydūno	fondu	( JAV)	2012	m.	prof.	Birutės	Ciplijauskaitės	vardinė	pre-•	
mija buvo paskirta stropiausiai ispanų kalbos besimokančiai PMDF trečio kurso studentei 
Ernestai	Jankauskaitei,	baigusiai	tris	ispanų	kalbos	lygius	VDU	ir	aktyviai	dalyvaujančiai	M.	de	
Cervanteso ispanų kalbos ir kultūros klubo veikloje . 

http://www.youtube.com/watch?v=abHFNg3GIQE&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=abHFNg3GIQE&feature=share
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UKI	 vokiečių	 kalbos	 dėstytoja	 Jūratė	 Andriuškevičienė	 ir	 prancūzų	 kalbos	 dėstytoja	 Daina	•	
Kazlauskaitė	dalyvavo	Goethe’s	ir	Prancūzų	institutų	organizuotuose	kvalifikacijos	kėlimo	semi-
naruose . 
Kovo	21	d.	Prancūzų	instituto	lektorė	Joelle	Aubert	vedė	netradicinę	Albert’o	Camus	skaitymo	•	
paskaitą prancūzų kalbos B2 lygio studentams . Visą dieną trukusios paskaitos metu studentai 
mokėsi reikšti savo emocijas, įsijausti į A . Camus personažus, skaityti tarp eilučių, reikšti mintis 
prancūziškai . 
Spalio 9 d . Turkijos ambasados kultūros renginyje lankėsi 10 turkų kalbos besimokančių stu-•	
dentų ir dėstytojas Aleksandras Ismailovas . 
Bendri	UKI	ir	Camões	instituto	renginiai:	birželio	2	d.	Aistės	Tomkevičiūtės	koncertas;	rugsėjo	•	
17 d . portugalų rašytojo ir redaktoriaus Carloso Lopeso paskaita „Portuguese Culture Today“ . 
Pavyzdinis	 ir	 labai	produktyvus	UKI	bendradarbiavimas	plėtojamas	su	Lenkijos	institutu.	Jau	•	
tradicija tapo Lenkų instituto Vilniuje direktorės dr . Malgožatos Kasner apsilankymai UKI . 
2012 m . balandžio 17 d . M . Kastner ne tik dalyvavo studentų, besimokančių lenkų kalbos, disku-
sijoje apie kaimyninę šalį ir jos kultūrą, dovanojo knygų ir kitos su lenkų kultūra susijusios medžia-
gos, bet ir aptarė tolesnes bendradarbiavimo gaires su UKI administracija . Balandžio 24–27 d . 
Lenkijos institutas Vilniuje finansavo edukacinę kultūrinę kelionę į Varšuvą 5 geriausių rezultatų 
mokantis lenkų kalbos pasiekusioms A2 lygio studentėms – Sandrai Stanislovaitytei, Viktorijai 
Šandarytei,	 Sigitai	Dambrauskaitei,	 Simonai	Gustaitytei	 ir	Ugnei	Ražinskaitei.	 Skatindamas	
lenkų kalbos mokymąsi ir kultūros pažinimą, Lenkų institutas 2012 m . jau trečius metus iš eilės 
skyrė 30 studentų po 150 Lt per semestrą kaip dalį mokesčio už lenkų kalbos mokymąsi . 

Sukaupę nemažą patirtį, taikant IKT grįstą bei nuotolinį kalbų mokymą, UKI dėstytojai dalyvauja 
įvairiuose	e.	mokymo	bei	e.	žodynų	platformų	kūrimo	projektuose.	2012	m.	užbaigtas	DISCO	II	(angl.	
Dictionary of Skills and Competences) projektas, kurio tikslas – daugiakalbio, daugiafunkcio profesinio 
mokymo terminų ir frazeologijos žodyno kūrimas . 

Į	žodynas	įeina	11	kalbų	(anglų,	čekų,	ispanų,	italų,	lietuvių,	lenkų,	prancūzų,	slovakų,	švedų,	vengrų	
bei	vokiečių);	 jį	 sudaro	104	000	gebėjimus	 ir	kvalifikacijas	 įvardijančių	 terminų	 ir	 apie	36	000	 frazių.	
Tai įvairių profesinio rengimo sričių gebėjimų ir kompetencijų aprašymo, klasifikavimo ir vertimo, įvai-
rių europinių dokumentų – europinio CV, diplomo priedėlio, kvalifikacijos aprašų – skaitmeninis ren-
gimo įrankis . Projekto koordinatorius – verslo konsultacinė įmonė „3s Unternehmensberatung“, Viena 
(Austrija);	partneriai	–	įvairios	su	švietimu	ir	profesiniu	rengimu	susijusios	mokymo	bei	politikos	forma-
vimo institucijos . Projekto veikloje dalyvavo 7 UKI dėstytojai . 

Nuo	2012	m.	UKI	kartu	su	kitais	14	partnerių	iš	Ispanijos,	Italijos,	Jungtinės	Karalystės,	Lenkijos,	
Prancūzijos, Rusijos, Švedijos, Turkijos ir Vokietijos vykdo tarptautinį „Mokymosi visą gyvenimą“ pro-
gramos	 projektą	 SEAGULL	 (angl.	 Students Exchange Area for Guided Language Learning);	 projekto	
Nr.	 531211-LLP-1-2012-1-DE-KA2-KA2MP,	 siekiantį	 sukurti	 virtualią	 savarankiško	 kalbų	 moky-
mosi	 aplinką	 tandeminiam	 mokymuisi.	 Projekto	 koordinatorius	 –	 Ernst-Moritz-Arndt	 universitetas	
Greifswalde	(Vokietija).	Tandeminio	mokymosi	esmė	–	studentų	pora,	bendraudama	virtualioje	erdvėje,	
padeda vienas kitam mokytis savo gimtosios kalbos . Projekto metu bus sukurta tandeminiam mokymuisi 
skirta duomenų bazė „Moodle“ platformoje su patraukliai pateikta lingvistine ir pedagogine medžiaga . 
UKI parengs po 15 lietuvių kalbos pamokų A1, A2, B1, B2 lygiu ir 15 viešosioms erdvėms skirtos lietuvių 
kalbos B2 lygiu pamokų . 
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2012	m.	 rugsėjo	mėn.	UKI	 tapo	naujo	 tarptautinio	projekto	„IntUni“	 (angl.	The Challenges of the 
Multilingual and Multicultural Learning Space in the International University / liet . Daugiakalbės ir dau-
giakultūrės erdvės iššūkiai tarptautiniame universitete),	 „Mokymosi	 visą	 gyvenimą	 programa“	 (Erasmus 
Academic Network 2012–2015),	 projekto	Nr.	 52664	 6-LLP-1-2012-I-DK-ERASMUS–ENW),	 part-
neriu.	Projekto	koordinatorius	 –	Aarhus	universitetas	 (Danija);	 projekto	partneriai	 38	universitetai	 iš	
28 šalių . Vienas esminių projekto tikslų – užtikrinti mokymo ir mokymosi kokybę atviroje daugiakal-
bėje ir daugiakultūrėje erdvėje, kurioje susipynusios įvairios kultūrinės ir socialinės aplinkos, skirtinga 
mokymo(si)	patirtis,	besimokančiųjų	lūkesčiai	ir	kalbų	įvairovė.	Išanalizavus	lingvistinius,	didaktinius	bei	
kultūrinius iššūkius ir gerosios patirties scenarijus tarptautiniu mastu, numatoma parengti rekomendaci-
jas	instituciniu,	nacionaliniu	ir	europiniu	lygmenimis,	kurios,	tikėtina,	darys	įtaką	kalbų	politikai	Europos	
aukštojo mokslo institucijose .

Toliau	 tęsiant	 2011	 m.	 pradėto	 vykdyti	 ir	 UKI	 koordinuojamo	 ES	 struktūrinių	 fondų	 pro-
jekto	 „Užsienio	 kalbos	 ir	 dalyko	 sinergija“	 (Nr.	VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-025)	 veiklas,	UKI	 dėsty-
tojai tobulino 121 mokytojo iš Kauno, Alytaus ir Šiaulių bendrojo lavinimo mokyklų anglų, vokie-
čių arba prancūzų bendrosios kalbos komunikacinę kompetencijas, dalyko turinio ir užsienio kalbos 
integravimo gebėjimus, siekiant įgalinti pedagogus sėkmingai atnaujinti ugdymo turinį bei įgyven-
dinti IDKM, integruojant inovatyvias technologijas, mokymosi strategijas ir aktyviuosius metodus į 
dalyko	mokymo(si)	procesą.	2012	m.	rugpjūčio	26–30	d.	projekto	atstovai,	vadovaujami	UKI	dėstytojos	
Daivos	Pundziuvienės,	Šv.	Uršulės	gimnazijoje,	Attendorne	(Vokietija),	sėmėsi	IDMK	taikymo	gero-
sios patirties, stebėjo IDKM pamokas ir diskutavo su šios gimnazijos mokiniais bei mokytojais . Anot 
vizito dalyvių, buvo įvykdytas ne tik pradinis vizito tikslas – praktiškai susipažinti su IDKM taikomais 
mokymo metodais, dalyko ir kalbos integravimo turiniu, naudojamomis mokymo priemonėmis bei 
IDKM praktiniu organizavimu, bet ir buvo užmegzti svarbūs kontaktai su puikiais IDKM specialis-
tais, kurie sužavėjo ne tik profesionalumu, bet ir svetingumu, nuoširdumu . 2012 m . rugpjūčio 29 d . 
pirmuose Attendorno laikraščio „Sauerlandkurier“ puslapiuose lietuvių delegacijos vizitas buvo apra-
šytas straipsnyje apie draugystės tiltą tarp Lietuvos ir Vokietijos . Šv . Uršulės gimnazijos Kalbų skyriaus 
vedėjas Markus Aufderlandwehris atvyko atsakomojo vizito į VDU ir dalyvavo seminare „Mokytojų 
dalykinės užsienio kalbos komunikacinės kompetencijos tobulinimas tarpkultūriškumo ir daugiakal-
bystės kontekste“, vedė IDKM metodikos praktinį seminarą .
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vdu kauno boTanikos sodas

VDU Kauno botanikos sodas – atviriausias visuomenei akademinis universiteto padalinys . 2012 m . 
jame apsilankė daugiau kaip 54 tūkst . lankytojų iš Lietuvos ir užsienio . 2012 m . sode lankėsi 313 eks-
kursijos	iš	jų:	60	grupių	universitetinių	ir	neuniversitetinių	aukštųjų	mokyklų	studentų;	114	ekskursijų	
iš	vidurinių	mokyklų;	34	ekskursinės	grupės	lankėsi	nemokamai	(neįgalūs	ir	socialiai	remtini	asmenys).	
Kauno botanikos sode organizuoti 45 nemokami renginiai visuomenei, kuriuose dalyvavo 13 686 daly-
vių . 

VDU KBS atviras įvairiems Kauno miesto ir apskrities švietėjiškiems ir bendruomenių renginiams . 
2012 m . čia buvo įgyvendinti 4 edukaciniai ekologinio ir meninio ugdymo projektai skirti Kauno apskri-
ties ikimokyklinių įstaigų ir Lietuvos pagrindinių mokyklų moksleiviams . Darbuotojai skaitė 7 paskaitas 
ir organizavo 5 renginius moksleiviams . „Augalų žavadienio“ metu sode lankėsi per 500 Kauno ikimoky-
klinių įstaigų auklėtinių, registruojant „Žaliojo vikšro“ rekordą – apie 200 ikimokyklinio amžiaus vaikų .

VDU Kauno botanikos sode šiemet įvyko per 20 įvairių masinių renginių lankytojams . Daugiausia 
lankytojų sodas sulaukia per Užgavėnių ir Aleksoto šventes, pavasario ir rudens muges „Pakalnutės žie-
das“	ir	„Pakalnutės	uoga“.	2012	m.	daugiausia	dalyvių	(per	7	000	lankytojų)	sulaukė	tarptautinis	„Augalų	
žavadienio“ renginys . Tradiciškai gegužės, birželio ir rugsėjo mėnesiais botanikos sodą aplanko itin daug 
lankytojų . Palyginti	su	2011	metais,	lankytojų	skaičius	padidėjo	14,5	%,	t.	y.	nuo	48	029	iki	55	004.

2012 m . buvo toliau intensyviai kuriama unikali „NSO laboratorijos“ edukacinė programa ir plėtoja-
mos veiklos: 1) organizuoti 39 mokymai vaikams: kiekvieną antradienį Kauno universitetų mokslininkai, 
gamtininkai ir studentai bendrauja su įvairaus amžiaus mokyklų vaikais, kartu atlieka mokslinius bandy-
mus, aiškinasi gamtos paslaptis . 2012 m . NSO laboratorijos eksperimentuose dalyvavo 2 369 moksleiviai 
iš	įvairių	Lietuvos	mokyklų;	2)	2012	metais	buvo	surengti	3	išvažiuojamieji	„NSO	laboratorijos“	eduka-
cinės programos vizitai į kitus Lietuvos universitetinius botanikos sodus, šiuose užsiėmimuose dalyvavo 
447	Vilniaus,	Šiaulių	ir	Klaipėdos	mokyklų	moksleiviai;	3)	surengta	savaitės	trukmės	vasaros	biologijos	
lauko	ekspedicijų	stovykla	20	moksleivių	VDU	Vaišnoriškės	botaninių	tyrimų	stotyje;	4)	sudarytos	sutar-
tys su dviem Kauno mokyklomis dėl reguliarių NSO užsiėmimų programos paslaugų . Įgyvendinant pro-
jektą „Žaliasis Aleksotas“, surengtos 6 nuotolinės žinomų Lietuvos lektorių paskaitos visuomenei aplin-
kosauginio švietimo temomis, įvykdytos 2 edukacinės ir aplinkos tvarkymo akcijos . 

Pirmą	kartą	Lietuvoje	buvo	organizuotas	Europos	augalų	tyrimo	organizacijos	inicijuotas	mokslo	
populiarinimo	ir	meno	renginys	„Augalų	žavadienis	2012“	(VDU	Kauno	botanikos	sodas	–	nacionalinis	
koordinatorius) . Tą pačią dieną VDU Kauno botanikos sode vyko Kauno mokslo šventė „Pamatyk kitaip 
2012“ . Renginiuose dalyvavo apie 7 000 dalyvių . Už „Augalų žavadienio“ organizavimą Lietuvoje, VDU 
Kauno botanikos sodo tvarkymą ir patrauklumo didinimą penkiems sodo darbuotojams buvo įteikti 
Lietuvos	Respublikos	Seimo	pirmininko	pavaduotojo	E.	Tamašausko	padėkos	 raštai.	VDU	KBS	 taip	
pat	dalyvavo	nacionalinio	mokslo	populiarinimo	 festivalio	„Erdvėlaivis	Žemė“	programoje.	Du	kartus	
surengta	projekto	„Žaliasis	Aleksotas“	akcija	„Atviros	VDU	GMF	laboratorijų	durys“.

2012	m.	organizuota	15	kultūrinių	renginių	iš	jų:	5	parodos;	Elvinos	Baužaitės	knygos	pristatymas;	
kompozitoriaus	Antano	Budriūno	110	metų	paminėjimas;	Maironio	 150-osioms	metinėms	paminėti	
skirtas renginys ir kt . 

2012 m . VDU Kauno botanikos sodas dalyvavo augalų sėklų mainuose su 421 botanikos sodu iš viso 
pasaulio.	VDU	KBS	yra	trijų	tarptautinių	organizacijų	–	Baltijos	botanikos	sodų	asociacijos	(BBG),	Baltijos	
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jūros	šalių	botanikos	sodų	asociacijos	(BGBSR),	Europos	botanikos	sodų	konsorciumo	ir	Tarptautinės	
botanikos	sodų	organizacijos	(Botanical Gardens Conservation International,	BGCI)	narys.	2012	m.	VDU	
Kauno	botanikos	sodo	atstovai	dalyvavo	šių	organizacijų	rengiamose	konferencijose	–	BBG	konferenci-
joje	Kalsnavos	arboretume	(Latvija),	BGBSR	konferencijoje	(Ryga–Jelgava–Šiauliai–Salaspils).

VDU Kauno botanikos sode 2012 m . pirmą kartą vyko tarptautinės studentų praktikos ir dėsty-
tojų	stažuotės.	Nuo	2012	m.	liepos	2	d.	iki	2012	m.	rugpjūčio	30	d.	dirbo	dr.	Ewa	Podhajska	iš	Vroclavo	
Aplinkos ir gamtos mokslų universiteto Aplinkos inžinerijos ir geodezijos fakulteto Kraštovaizdžio archi-
tektūros	instituto.	Dar	dvi	savaites	(rugpjūčio	17–30	d.)	vyko	tarptautinė	šio	instituto	studentų	praktikos	
stovykla, kurios metu 2 dėstytojai ir 6 studentai parengė Kauno botanikos sodo kraštovaizdžio planą ir 
strategiją . VDU Kauno botanikos sode 2012 m . atliko mokomąją praktiką 2 studentai iš Anges universi-
teto	(Prancūzija)	2012	m.	balandžio	1	d.	iki	2012	m.	birželio	31	d.

Nuo 2010 m . VDU Kauno botanikos sodas siekia aktyviai įsitraukti į tarptautinės savanorystės pro-
gramas . 2012 m . vasarą buvo suorganizuotos dvi 2 savaičių trukmės užsienio jaunimo savanorių stovyklos 
( Jaunimo	savanoriškos	veiklos	centras	„Deineta“,	programos	„Veiklus	jaunimas“	priemonė	„Europos	sava-
norių	tarnyba“).	Jose	dalyvavo	11	savanorių	iš:	Prancūzijos	(3),	P.	Korėjos	(3),	Čekijos	(2),	Vokietijos	(2)	
ir	Baltarusijos	(1).	Taip	pat	sode	dirbo	6	savanorių	senjorų	iš	Graikijos	grupė	(VDU	SF	įgyvendinamo	
Gruntwig programos projekto) . 

Kaip daugelis pasaulio botanikos sodų, VDU KBS turi draugų klubą, plėtoja vietines ir tarptautines 
savanorystės programas, sudaro palankią aplinką miesto bendruomenių veikloms . Ypač stiprūs ryšiai su 
Aleksoto bendruomenės centru, su kuriuo nuolat vykdomi bendri kultūriniai, edukaciniai ir socialiniai 
projektai . 2012 m . buvo surengtos 8 savanoriškos bendruomenės talkų akcijos botanikos sodo aplinkai 
tvarkyti .
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1.5. universiTeTo išorės ir vidaus 
komunikacijos veiklų PlėTojimas

VDU savo komunikacinėse veiklose daug dėmesio skiria žmogui, jo asmeninio orumo, nuopelnų 
ir savasties pripažinimui, skatina kiekvieną individą ieškoti galimybių save išreikšti įvairiose veiklose, 
atskleisti savo kūrybines idėjas .

2012 m . sėkmingai įgyvendintas komunikacinis projektas „VDU . Daugiau nei specialybė“ . Šio pro-
jekto tikslas yra atskleisti, išryškinti svarbiausią VDU studijų aspektą – ugdyti atvirus, kūrybingus ir 
neabejingus žmones, kurie neapsiriboja vien tik įgyta specialybe – žvelgia plačiau, nebijo eksperimentuoti, 
atsiveria naujoms galimybėms . 

Sukurti ir įvairiose Kauno miesto vietose išplatinti socialinės reklamos stendai, kuriuose VDU stu-
dentai, absolventai, dėstytojai kviečia visuomenės narius neapsiriboti vien savo profesija, nebijoti jos keisti, 
ieškoti naujų galimybių atskleisti save ne tik kaip specialistus, bet ir kaip kūrybinių ambicijų turinčius 
aktyvius visuomenės narius .

Šiame	projekte	naudojantis	įvairiomis	komunikacijos	priemonėmis	(vaizdo	reportažais,	straipsniais,	
interviu, informaciniais stendais, naujienomis interneto portaluose) visuomenei pristatomos išskirtinės 
asmenybės, kurios universitete įgytas žinias pritaiko ne tik savo darbinėje veikloje, bet ir visai kitose vei-
klose ar dirbdami ne pagal specialybę . Tai – puikūs pavyzdžiai Lietuvos jaunimui: jauni, kūrybingi, laisvi, 
nebijantys naujų iššūkių ir pasikeitimų žmonės, atskleidžiantys sėkmingai įgyvendintus universiteto artes 
liberales principus .

Siekiant įtvirtinti VDU kaip socialiai atsakingo, aplinkai neabejingo universiteto vardą, buvo toliau 
aktyviai tęsiama projekto „VDU . Mąstyk žaliai“ veikla . VDU bendruomenė skatinama rūpintis aplinkos 
ir gamtos išsaugojimu – siekiama, kad kuo daugiau studentų, dėstytojų, darbuotojų į darbą važiuotų 
dviračiais,	specialiais	„VDU.	Mąstyk	žaliai“	lipdukais	(lietuvių	ir	anglų	kalbomis)	šalia	kiekvieno	elektros	
jungiklio raginama taupyti elektros energiją ir t . t .

2012 m . kartu su VšĮ „Copy1 akademija“ buvo įgyvendinta tęstinė akcija „Naudok išradingai . 
(ne)Popieriauk!“.	VDU	bendruomenės	nariai	kviečiami	į	specialias	dėžes	dėti	nereikalingus	popieriaus	
lapus, kurių viena pusė yra tuščia, kad visi norintys galėtų juos panaudoti dar kartą . 
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Akcijos lipduku pažymėtose kopijavimo vietose studentai ant šių lapų gali pigiau spausdintis paskai tų 
medžiagą ir pan . Po kurio laiko suskaičiavus sutaupyto popieriaus lapus ir įvertinus, kiek medžių buvo 
galimai sunaudota jų gamyboje, tiek pat naujų medžių kartu su miesto ir VDU bendruomene ketinama 
pasodinti VDU Kauno botanikos sode .

Dar viena sėkmingai įgyvendinta socialinė akcija 2012 m . kalėdiniu laikotarpiu subūrė drauge 
veikti	įvairius	VDU	studentų	klubus	bei	padalinius.	Humanitarinių	mokslų	fakulteto	studentų	bei	VDU	
savanorių inicijuotos akcijos metu, bendradarbiaujant su „TV3“ televizijos organizuojama „Išsipildymo 
akcija“, kepyklėle „101“, nevyriausybine organizacija „Caritas“, buvo surengta VDU Kalėdų eglutės įžie-
bimo šventė, kurios metu VDU studentai ir darbuotojai dovanojo savo keptus pyragus, saldumynus bei 
aukojo „Išsipildymo akcijos“ vaikams . 

Prie šios akcijos prisidėjo VDU muzikos akademijos studentai, kurie susirinkusiesiems pristatė savo 
muzikinius	pasirodymus.	O	Teisės	fakulteto	studentų	organizacija	„ELSA	VDU“	kvietė	padovanoti	žaislų,	
drabužių, kanceliarinių prekių ir parašyti linkėjimus vaikų globos namų auklėtiniams, „Vero cafe@VDU“ 
vaišino arbata ir pan . Po šventės likę pyragai buvo padovanoti Kauno Panemunės senelių namų gyvento-
jams, o VDU bendruomenės narių suaukoti pinigai pervesti į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą .

Prie šios akcijos prisidėjo ir „VDU radijo“ komanda, į svečius pakvietusi Kauno vaikų globos namų 
„Atžalynas“ auklėtinius . Studentai kartu su vaikais vedė radijo laidas, pasakojo apie studijas, universitetą, 
įrašinėjo kalėdinius vaikų sveikinimus ir t . t .

Šiomis veiklomis įgyvendinamas dar vienas strateginis universiteto tikslas – kurti ir puoselėti ben-
druomeniškumo tradiciją universiteto viduje, gerinti vidinės komunikacijos kokybę, stiprinti ryšius orga-
nizacijos viduje .

2012 m ., kaip ir kasmet, buvo organizuota tradicinė VDU mokslo metų pabaigos šventė VDU 
Kauno botanikos sode, kalėdiniai spektakliai, dovanėlės VDU darbuotojų ir studentų vaikams, įteikti 
Rektoriaus apdovanojimai ilgiausiai universitete dirbantiems, geriausiems padalinių darbuotojams .

Efektyvi	vidinė	komunikacija	užtikrinama	pagrindines	universiteto	naujienas	skelbiant	ne	tik	inter-
neto svetainėje www .vdu .lt, socialiniuose tinkluose, kuriant plakatus, reklamjuostes, tentus, bet ir išnau-
dojant „FirstClass“ intraneto sistemą, kuria naudojantis buvo nuosekliai siekiama tikslinių vidaus audi-
torijų dėmesio . 

Įvairių socialinių akcijų, subūrusių VDU bendruomenę, sėkmė parodė, kad VDU bendruomenė 
nėra abejinga kitų problemoms, yra pasiruošusi bendradarbiauti su įvairiomis nevyriausybinėmis organi-
zacijomis, padėti tiems, kuriems reikia pagalbos ar tiesiog palaikymo . Planuojama šias akcijas įvairiomis 
formomis tęsti ir kitais metais .

Palaikyti akademinius, kultūrinius, socialinius universiteto ryšius su universiteto ir miesto bendruo-
mene – vienas svarbių universiteto uždavinių .

Kaip ir kasmet, 2012 m . universitetas kvietė savo absolventus sugrįžti į universitetą, susitikti su 
fakultetų bendruomenėmis, dėstytojais, buvusiais bendramoksliais ir dabartiniais studentais, po susiti-
kimų	bendrauti	penktajame	džiazo	festivalyje	„VDU	Jazz	jungtys“.

2012 m . buvo plėtojami ryšiai su viešojo bei privataus sektoriaus partneriais Kauno mieste ir regione . 
Buvo bendradarbiaujama su įvairiais kultūriniais projektais: Tarptautiniu Kauno kino festivaliu, Vilniaus 
tarptautiniu festivaliu „Kino pavasaris“, tarptautiniu modernaus šokio festivaliu „Aura“, projektais „Teatro 
dirbtuvės“, „Mokausi iš kino“ ir kitais . 

Siekiant skatinti tarptautinį universiteto aktyvumą ir atpažįstamumą 2012 m ., daug dėmesio buvo 
skiriama universiteto žinomumui įvairiose tikslinėse auditorijų grupėse didinti . 

http://www.vdu.lt


/ 651.5.  universiTeTo išorės ir vidaus komunikacijos veiklų PlėTojima s

VDU Viešosios komunikacijos tarnyba, siekdama didinti informacijos matomumą tarptautiniame 
kontekste, šalia interneto svetainės www .pasauliolietuviai .lt sukūrė ir tinklalapį www .vmuna .org, skirtą 
VDU atstovybės Šiaurės Amerikoje informacijos sklaidai .

Reguliaraus ir operatyvaus aktualios informacijos srauto užtikrinimas Lietuvai ir užsienio šalims – 
viena svarbiausių Viešosios komunikacijos tarnybos funkcijų . 

Siekiant didinti universiteto vardo žinomumą įvairiose tikslinėse auditorijose ir užtikrinti reguliarų 
bei operatyvų informacijos apie universiteto veiklas pateikimą, nuolat ruošiama ir platinama informacinė 
medžiaga apie universitetą šalies, regiono ir specializuotai žiniasklaidai, bendradarbiaujama su nuolati-
niais	informaciniais	VDU	partneriais	(naujienų,	kultūros	žiniasklaida	–	www.iq.lt, www .kasvykstakaune .
lt, www .15min .lt, www .bernardinai .lt, www .kmn .lt, www .lrt .lt, www .gaudeamus .fm, www .myliukauna .lt, 
www .trysmilijonai .lt, www .alfa .lt ir pan .) . 

2012 m . išplatinta apie 130 pranešimų spaudai, kuriuose pateikiami anonsai, informacija apie ren-
ginius, aktualūs pranešimai . Visi pranešimai spaudai VDU interneto svetainėje dedami į specialią skiltį 
„Žiniasklaidai“ . Duomenų bazėje – apie 300 žurnalistų kontaktų . Nuolat palaikomi glaudūs kontak-
tai ir su lietuvių bendruomenėmis užsienyje, platinami pranešimai spaudai anglų kalba, kurie siunčiami 
žiniasklaidos	 priemonėms,	 nušviečiančioms	 įvykius	Europoje	 ir	Baltijos	 šalyse	 (pavyzdžiui,	www .uni-
versitiesnews .com, www .balticreports .com, www .balticnews .co .uk, www .baltic-review .com, www .baltic-
times .com, taip pat – www .draugas .org, www .londonozinios .com, www .lithuanian-american .org, www .
baltimorelac .org, www .trysmilijonai .lt ir panašiose žiniasklaidos priemonėse dirbantiems žurnalistams) . 
Kiekvieną dieną interneto svetainėje www .vdu .lt skelbiamos naujienos, vaizdo reportažai ir nuotraukos, 
įvykių anonsai, vykdomos tiesioginės paskaitų, renginių transliacijos .

2012 m . užmegzti glaudūs ryšiai su naujais informaciniais partneriais – socialiniu portalu „Kas vyksta 
Kaune“	(www .kasvykstakaune .lt, socialiniame tinkle „Facebook“, turinčiame daugiau nei 87 000 sekėjų), 
radijo	stotimi	„Tau“,	kanalu	TV1	(laidos	„Alchemija“	ir	„Pasivaikščiojimai“)	ir	t.	t.

2012 m . gegužės mėnesį Viešosios komunikacijos tarnyba pristatė naują www .vdu .lt tinklalapio ver-
siją . Taip buvo įgyvendinta kelerių metų veiklos strategija, kurios pagrindinis tikslas – sukurti aktyvų, 
dinamišką, šiuolaikišką universiteto „veidą“ internete . Naujojoje www .vdu .lt versijoje vaizdinėmis prie-
monėmis išryškinamos pagrindinės universiteto vertybės – artes liberales, daugiau nei specialybės princi-
pai, tarptautiškumas, kūrybiškumas, atvirumas idėjoms, pasauliui ir pan .

Pagrindinis dėmesys pateikiant informaciją www .vdu .lt	skiriamas	informacijos	kokybei	(aiškumas,	
prieinamumas),	operatyvumui	 (naujienos	 čia ir dabar, tiesioginės transliacijos) ir naujoms galimybėms 
(prieiga	per	mobiliuosius	telefonus,	planšetinius	kompiuterius).	Kaip	ir	anksčiau,	visą	 informaciją	apie	
universitetą svetainėje išsamiai galima skaityti dviem kalbomis – lietuvių ir anglų . Plėtojant universiteto 
tarptautiškumą, siekiant didinti žinomumą, pristatyti universitetą kaip atvirą daugiakalbystei ir tarpkul-
tūriškumui, svarbiausia informacija apie Vytauto Didžiojo universitetą pateikiama ispanų, prancūzų, italų, 
lenkų, rusų ir turkų kalbomis . 

2012 m . www .vdu .lt auditorijos rodikliai išliko stabilūs: apsilankymų užfiksuota per 1 mln . 300 tūkst ., 
unikalių	lankytojų	–	400	tūkst.	Naujų	apsilankymų	padaugėjo	14	%,	bet	naujų	ir	sugrįžtančių	lankytojų	
pasiskirstymas išliko toks pats: ketvirtadalis lankytojų nauji, o trys ketvirtadaliai – sugrįžtantys . Svarbus 
faktas, kad sumažėjo lankytojų, kurie uždaro www .vdu .lt titulinį puslapį nepanaršę po vidinius pusla-
pius, – vadinasi, lankytojai daugiau laiko praleidžia naršydami www .vdu .lt, domisi ne tik pagrindinėmis 
universiteto naujienomis .

http://www.pasauliolietuviai.lt
http://www.vmuna.org
http://www.iq.lt
http://www.kasvykstakaune.lt
http://www.kasvykstakaune.lt
http://www.15min.lt
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http://www.kmn.lt
http://www.lrt.lt
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2012 m . toliau daugėjo lankytojų iš užsienio šalių . Per praėjusius metus www .vdu .lt aplankė svečiai 
iš	184	skirtingų	šalių.	Daugiausia	jungiamasi	(mažėjimo	tvarka)	iš:	Didžiosios	Britanijos,	JAV,	Vokietijos,	
Italijos, Turkijos, Norvegijos, Lenkijos ir Latvijos . 2012 m . labiausiai augo prisijungimų skaičius iš šių 
šalių:	 Indijos	 (147	%),	 Japonijos	 (50	%)	Latvijos	 (48	%),	Turkijos	 (43	%),	 Italijos	 (42	%),	 Rusijos	 ir	
Ukrainos	(40	%).	Palyginti	su	2011	metais,	išaugo	ir	angliškos	svetainės	versijos	atvertimų	skaičius	–	net	
44	%	(nuo	27	iki	40	tūkst.).	Gerėjo	ir	kiti	angliškos	versijos	lankymo	rodikliai	–	43	%	išaugo	unikalių	pus-
lapio	rodinių	skaičius,	19	%	sumažėjo	atmetimo	rodiklis	(skaičius	vartotojų,	uždarančių	titulinį	puslapį	
nepavarčius vidinių puslapių) . Tai įrodo, kad vis daugiau apsilankančiųjų sudomina anglų kalba publikuo-
jama universiteto informacija .

Daugiausia lankytojų į www .vdu .lt	puslapį	patenka	per	paieškos	sistemą	„Google“	(55	%),	ir,	paly-
ginti	su	2011	m.,	šis	skaičius	išaugo	11	%.	Tikėtina,	kad	tam,	jog	universiteto	svetainės	turinys	lengviau	
randamas per šiuo metu populiariausią turinio paieškos sistemą pasaulyje, turėjo įtakos naujai įdiegta 
www .vdu .lt versija ir svetainės veiklos optimizavimas . 

Ketvirtadalis lankytojų patenka į VDU interneto puslapį tiesiogiai adreso juostoje surinkdami 
„vdu.lt“.	Kaip	nuorodų	šaltinis	toliau	dominuoja	socialinis	tinklas	„Facebook“	(53	%	visų	nuorodų).	Tarp	
populiariausių nuorodų šaltinių yra ir VDU fakultetų arba padalinių tinklalapiai, tokie kaip smf .vdu .lt, 
gmf .vdu .lt, menufakultetas .vdu .lt, biblioteka .vdu .lt, pmdf .vdu .lt, teise .vdu .lt, ekf .vdu .lt ir kiti .

Svetainės naršymas mobiliaisiais įrenginiais, įskaitant planšetinius kompiuterius, per 2012 m . išaugo 
daugiau nei dvigubai . 

Kaip ir 2011 m ., dažniausi raktažodžiai, pagal kuriuos ieškoma www .vdu .lt, išliko panašūs, išskyrus 
šiemet į populiariausiųjų dešimtuką patekusius „profesijos“ ir „česlovas milošas“ . 

Analizuojant www .vdu .lt turinio lankomumą, pirmoje vietoje lieka titulinis puslapis – jo lanko-
mumas,	palyginti	su	2011	m.,	išaugo	26	%.	Toliau	pagal	populiarumą	tradiciškai	seka	rubrikos,	kuriose	
pateikiama abiturientams ir kitiems studijuoti ketinantiems asmenims aktuali informacija . Tai – skil-
tys „Bakalauro studijų programos“, „Priėmimas į studijas VDU“, „Magistrantūros studijų programos“ . 
Pažymėtina, kad lankytojai aktyviai naudojasi ir naujojoje tinklalapio versijoje įdiegta studijų programų 
paieškos	sistema	(www .vdu .lt/lt/study/program/search) – šis puslapis atvertas 35 tūkst . kartų . 

Socialiniai tinklai vis dar lieka viena pagrindinių komunikavimo tarp jaunimo priemonių – 2012 m . 
VDU Viešosios komunikacijos tarnybos darbuotojai daug dėmesio skyrė aktyviai komunikacijai sociali-
niuose tinkluose . 

Per 2012 m . populiariausio socialinio tinklo „Facebook“ VDU profilio (www .facebook .com/vytauto .
didziojo .universitetas) sekėjų	skaičius	padidėjo	beveik	2	000	(2011	m.	gruodžio	mėn.	–	7	000,	2012	m.	
gruodžio mėn . – 8 950), taip pat palaikomi „Twitter“, „YouTube“, „Vimeo“ puslapiai, kuriuose skelbiama 
aktualiausia informacija, nuotraukos, vaizdo medžiaga, pristatanti universitetą įvairioms tikslinėms audi-
torijoms	(VDU	bendruomenei,	absolventams,	VDU	ketinantiems	studijuoti	moksleiviams,	partneriams	
užsienyje ir t . t .) . 

Pagrindinę informaciją apie universiteto naujienas ir renginius kiekvienas interneto vartotojas toliau 
gali gauti užsisakęs Vytauto Didžiojo universiteto naujienlaiškį . Šį specialų elektroninį laišką, kuriame 
kartą per savaitę – antradieniais – atsiunčiama pagrindinių universiteto naujienų santrauka kartu su nuo-
rodomis į www .vdu .lt, yra užsisakę daugiau nei 300 vdu .lt lankytojų .

2012 m . buvo išleisti trys VDU žurnalo „Sesija“ numeriai . 1 500 egzempliorių tiražu leidžiamas 
žurnalas nemokamai platinamas ne tik universitete, bendrabučiuose, bet ir įvairiose miesto erdvėse – 
galerijose, muziejuose, kavinėse, taip pat siunčiamas Lietuvos bibliotekoms, mokykloms ir gimnazijoms, 

http://www.vdu.lt
http://www.vdu.lt
http://www.vdu.lt
http://www.vdu.lt
http://www.vdu.lt
http://www.vdu.lt/lt/study/program/search
http://www.facebook.com/vytauto.didziojo.universitetas
http://www.facebook.com/vytauto.didziojo.universitetas
http://www.vdu.lt
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lietuvių	bendruomenėms	užsienyje	(laikraščių	redakcijoms,	portalams,	londonozinios.co.uk,	amerikoslie-
tuvis .us, jaunimas .us, lithuanian-american .org) . Žurnalo pristatymas ir elektroninė versija prieinama 
interneto svetainėje www .vdusesija .lt . 

Siekiant dar labiau gerinti asmenybėms ir talentams atsiskleisti palankias sąlygas, 2012 m . toliau 
buvo	 skatinamos	 studentų	 iniciatyvos.	 Šiemet	 „VDU	 radijas“	 (nepriklausomas	 studentų	 projektas),	
kuriame studentai patys kuria laidas, kalba ir diskutuoja apie studentams aktualius dalykus, sudarinėja 
grojaraščius	ir	bendrauja,	pritraukė	dar	daugiau	studentų	(šiuo	metu	„VDU	radijas“	jungia	per	40	nuola-
tinių narių), į radijo veiklą įsitraukė Erasmus studentai, VDU partnerinių gimnazijų moksleiviai . „VDU 
radijo“ komanda ne tik vedė radijo laidas, ruošė tekstus interneto svetainei www .vduradijas .lt, bet ir daly-
vavo įvairiuose Kauno renginiuose, patys iniciavo susitikimus, seminarus, paskaitas, dalyvavo ir vykdė 
tiesiogines	transliacijas	iš	renginių	„VDU	Jazz	jungtys“,	„Audioteorija“,	„Gatvės	muzikos	diena“	ir	pan.

Sėkmingai savo veiklą tęsė ir prieš trejus metus suburta VDU savanorių komanda – aktyvių studentų 
grupė, padedanti Viešosios komunikacijos bei Studijų marketingo tarnyboms organizuoti įvairius rengi-
nius universitete, bendrauti su universiteto svečiais, atsakyti į klausimus apie studijas moksleiviams ir pan . 
Dalyvaudami savanoriškoje veikloje VDU savanoriai mokosi dirbti komandoje, atlikti įvairius komuni-
kacinius darbus, bendrauti su įvairių sričių atstovais, garbiais universiteto svečiais ir pan . 

Šios iniciatyvos svarbios stiprinant, aktyvinant universiteto bendruomenę, skleidžiant laisvo, besi-
mokančio, kolegiško universiteto idėją, padedant jauniems žmonėms įgyti patirties, pritaikyti savo žinias 
praktikoje, įgyvendinti naujas idėjas .

2012 m . universitete vyko aukštą akademinę kultūrą ir inovatyvių idėjų sklaidą skatinantys renginiai . 
VDU kartu su kitais 4 Kauno universitetais minėjo Lietuvos universiteto 90-metį . Lietuvos universitetas 
buvo įsteigtas 1922 m . vasario 16 d . Kaune Aukštųjų kursų pagrindu . Tarpukariu ši įstaiga tapo vieta, kur 
buvo kuriami ateities projektai ir ruošiamas visuomenės elitas, brendo žymiausi pirmosios nepriklauso-
mybės	moksliniai	ir	kultūriniai	sąjūdžiai,	dėstė	žinomi	Lietuvos	ir	Europos	intelektualai,	filosofai,	aukš-
čiausi šalies pareigūnai, valstybės veikėjai . 

Lietuvos universitetas ne kartą buvo politinių dramų įkaitu . Okupacijų metais buvo siekiama suar-
dyti ne tik pasaulietinę akademinę sistemą, bet ir proto bei sąžinės laisvę .

Kad akademinė tradicija ir laisvo universiteto atmintis išliko, buvo gyva, patvirtino ir 1989 m . tvyro-
jusi atmosfera . Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių mokslininkų iniciatyva, Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio pastangomis Kaune buvo atkurtas Vytauto Didžiojo universitetas . Lietuvos universitetas per 
savo gyvavimo laikotarpį buvo tapęs svarbiausiu Lietuvos intelektualiojo ir kultūrinio gyvenimo cen-
tru, kur buvo skatinama kūrybinių ieškojimų ir kritinė mintis, daugiakultūriškumo ir atvirumo pasauliui 
idėjos . Profesoriai visuomet siekė lavinti ne tik savo studentus, bet ir ugdyti visuomenę . Čia pradėjo for-
muotis pirmieji mokslo centrai ir akademinės tradicijos, čia buvo išleisti pirmieji vadovėliai lietuvių kalba 
ir remiama nuolatos tyrinėjančio, drįstančio savarankiškai mąstyti jauno žmogaus asmenybė . Atskiri uni-
versiteto padaliniai vėliau tapo pagrindu dabartinėms aukštosioms mokykloms – Aleksandro Stulginskio 
universitetui, atkurtam Vilniaus universitetui, Kauno technologijos ir Lietuvos sveikatos mokslų univer-
sitetams .

Minint Lietuvos universiteto 90-mečio sukaktį, Kauno valstybinėje filharmonijoje buvo surengtas 
iškilmingas Senato posėdis, kurio metu pristatyta Lietuvos universiteto istorija ir jo veiklos reikšmė dabar-
tinei Lietuvos švietimo sistemai . Spaudos konferencijoje VDU rektorius kartu su kitų 4 Kauno aukštųjų 
mokyklų atstovais pristatė savo idėjas ir vizijas universitetų veiklos ateičiai, bendriems projektams . 

http://www.vdusesija.lt
http://www.vduradijas.lt
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2012 m . gegužės mėnesį VDU apsilankė ir viešas paskaitas plačiajai visuomenei skaitė du visame 
pasaulyje	 garsūs	 JAV	 profesoriai:	 prof.	 Timothy	 Snyderis	 ( Jeilio	 universitetas,	 JAV),	 prof.	 emeritas	
Robertas	Ginsbergas	 (Pensilvanijos	 universitetas,	 JAV).	 VDU	menų	 galerijoje	 „101“	 vyko	 išskirtinio	
talento	Ispanijos	menininko	Antonio	Miro	parodos	„Gades	by	Antoni	Miro“	atidarymas.

Tradiciškai naujuosius VDU bendruomenės narius – pirmakursius – universitete pasitiko renginių 
ciklas „Įvadas į studijas VDU 2012“ . Šįkart įvadinė savaitė pirmakursiams buvo surengta dar prieš rugsėjo 
pirmąją, kad būsimieji studentai galėtų išsamiai susipažinti tiek su studijomis ir jų organizavimo sistema, 
tiek su universiteto gyvenimu . Pirmakursiai turėjo galimybę dalyvauti fakultetų, katedrų surengtuose 
susitikimuose – susipažinti su savo fakulteto dėstytojais, kitais studentais, studijų specifika . Buvo vykdomi 
išsamūs „FirstClass“ ir „Moodle“ sistemų, pasirenkamųjų B dalykų pristatymai, specialios pažintinės eks-
kursijos, vakarais organizuojama įvairi kultūrinė programa: koncertai, diskusijos, filmų peržiūros . Sukurta 
speciali interneto svetainė www .vdu .lt/ivadas2012, kuri pirmakursiams padėjo ne tik susirasti naudingos 
informacijos, bet ir suteikė galimybę tiesiogiai užduoti jiems aktualius klausimus atsakingoms tarnyboms 
ar padaliniams . 

Vykdant reprezentacinę universiteto misiją, daug dėmesio skiriama kokybiškiems universiteto lei-
diniams: 2012 m . išleistas naujas leidinys „Vytautas Magnus University in Kaunas“, toliau plėtojama 
išskirtinių	knygų,	pažymėtų	„Libri	Universitatis	Vytauti	Magni“	ženklu,	serija.	Jau	pradedama	įgyven-
dinti	idėja,	kad	šalia	leidinių	serijos	„Acta	Natura“	ir	„Acta	Humana“,	pristatančios	iškiliausių	universiteto	
mokslininkų ir kūrėjų, VDU garbės daktarų ir garbės profesorių darbus, jų mintis ir įžvalgas, atsirastų ir 
„Acta Musica“ – talentingiausių VDU Muzikos akademijos studentų, dėstytojų kompaktinių plokštelių 
serija .

http://www.vdu.lt/ivadas2012
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1.6. sTudenTų iniciaTyvos

VDU Studentų atstovybė puoselėja ir jaunimo idėjų bei iniciatyvų skatinimą universitete . 
Bendraudama su kitų Kauno miesto aukštųjų mokyklų studentų savivaldomis įkūrė unikalią studentišką 
organizaciją skatinančią verslumą „Studmedia“ . Buvo inicijuota studentų įdarbinimo Campus Europae 
galimybė, prisidėta prie paramos fondo VDU organizacijoms įsteigimo . Siekiant VDU studentams 
sukurti praktikos vietas, stipendijas ir erdves bakalauro ir magistro darbų tyrimams pradėtas bendradar-
biavimas su „Šiaulių banku“ .

Siekdamas šio tikslo įgyvendinimo VDU SA Socialinių reikalų komitetas suorganizavo viešą disku-
siją tema „Kitataučių diskriminacija“, kuri susilaukė didelio universiteto studentų susidomėjimo . Tai ben-
dro Kauno miesto aukštųjų mokyklų vykdyto projekto „Toleruok“ dalis, kuriuo buvo skatinama studentų 
pagarba kitataučiams, kitų religijų ir tradicijų žmonėms, ugdomas studentų sąmoningumas . Tarptautinės 
tolerancijos	dieną	buvo	vykdoma	nauja	studentų	iniciatyva	„O	ką	tau	reiškia	tolerancija?“.	Šios	iniciatyvos	
metu buvo kuriamas filmas iš studentų minčių apie toleranciją, pabrėžiant jos svarbą universiteto bendruo-
menėje . Tolerancijos skatinimo tema buvo plėtojama ir „VDU pavasario festivalio ‘12“ metu . Buvo išban-
dytas	gana	naujas	ir	daug	dėmesio	susilaukęs	„Gyvosios	bibliotekos“	neformalaus	ugdymo	metodas,	kurio	
metu VDU bendruomenės nariai atvykę į „biblioteką“ galėjo akis į akį pabendrauti su visiškai skirtingais, 
įvairių specialybių, pomėgių, tradicijų ir kultūrų atstovais, buvo skatinamas bendruomenės tarpusavio 
supratimas, tolerancija, pagarba žmogaus teisėms . Per šį festivalį vykusias susitikimus-paskaitas žymūs 
Lietuvos	visuomenės	ir	kultūros	atstovai	Algirdas	Kaušpėdas,	Viktoras	Diawara,	Edvardas	Malūkas	su	
studentais diskutavo apie tolerancijos problemas, tradicijų ir drąsių sprendimų svarbą žmogui . Tradicinį 
festivalio „Kiną netradicinėse erdvėse“ papildė Audriaus Lelkaičio dokumentinis filmas „Vilniaus getas 
2009“, pasakojantis apie Vilniaus romų bendruomenės kasdienybę bei problemas . Universiteto studentas 
Mindaugas	Banys	sukūrė	trumpametražį	filmą	„Geras	pažįstamas“,	remiantis	šiuolaikinio	jaunimo	virtu-
aliu gyvenimu kupinu pavojų ir patyčių . 

Puoselėjant universiteto organizacinę kultūrą toliau buvo inicijuojamas neformalus dėstytojų ir stu-
dentų bendravimas paskaitų cikle „Aš, alus ir dėstytojas“ . Paskaitos vyko kas mėnesį, jas vedė ne tik VDU 
dėstytojai, bet ir aktyvūs visuomenėje veikėjai . Per netradicines paskaitas buvo diskutuojama aktualiomis, 
įvairaus turinio temomis apie akademinį, kultūrinį bei politinį gyvenimą . Paskaitų ciklas „Aš, alus ir dės-
tytojas“ paskatino studentus aktyviau domėtis akademine aplinka popaskaitinėje veikloje . 
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Skatinant studentų aktyvumą ir bendradarbiavimą tarp VDU organizacijų rengtos draugiškos krep-
šinio varžybos VDU SA Prezidento taurei laimėti . Krepšinio turnyras suteikė galimybę universiteto orga-
nizacijoms pabendrauti neformaliai bei aktyviai ir sveikai praleisti laisvalaikį .

Siekiant supažindinti studentus su universiteto ir VDU SA veikla du rugsėjo mėnesio savaitgalius 
buvo	organizuota	pirmakursių	stovykla	„Subalansuotas	fux’as“.	Dalyvaudami	mokomojo	turinio	koman-
dinio formavimo žaidimuose pirmakursiai įgijo naudingų bendravimo ir darbo akademinėje veikloje įgū-
džių . Dalyvavimas simuliaciniuose žaidimuose padėjo geriau suprasti ir perteikti universiteto aplinkos 
modelį bei VDU SA struktūrą .

Per „Įvadą į studijas“ pirmakursiai turėjo galimybę artimiau pabendrauti su esamais Studentų atsto-
vybės nariais ir daug sužinojo apie Studentų atstovybės veiklą .

Inicijuojant universiteto bendradarbiavimą su įvairiomis bendruomenėmis, visuomeninėmis gru-
pėmis ir organizacijomis jau ketvirtus metus iš eilės rengtas VDU SA pristatymas „Moksleivių dienai 
2013“ . „Moksleivių diena“ suteikė galimybę kiekvienam moksleiviui, mokytojui ir tėveliams žvilgtelėti į 
universiteto gyvenimą iš arčiau ir pabendrauti su studentais bei dėstytojais . 

2012 m . vasario mėn . vyko Studentų atstovybės organizuotas renginys „Moksleivi, pabūk studentu“, 
kuris suteikė galimybę moksleiviams vieną pasirinktą savaitę pabūti studentais – susipažinti su universi-
tete siūlomomis programomis, fakultetais, dėstytojais . Projekto trukmė vienam moksleiviui – 1 savaitė, 
kurios metu jis lankė paskaitas kartu su studentais, taip pat galėjo įvertinti studijų kokybę ir bendrabučius, 
susipažinti su universitetu, jo istorija . Projekte dalyvavo 104 moksleiviai iš visos Lietuvos . 

Studentų atstovybė ne tik organizavo, bet ir prisidėjo prie kitų universiteto organizacijų vykdomų renginių 
bei iniciatyvų . Buvo bendradarbiauta su Studijų marketingo tarnyba sutarčių su pirmakursiais pasirašinėjimo 
metu, studijų mugėse Kaune ir Vilniuje, drauge buvo lankomos mokyklos įvairiuose Lietuvos miestuose . 

Siekiant ugdyti universiteto bendruomenės socialinį atsakingumą per praėjusius metus tris kartus 
organizuotos kraujo donorystės akcijos . Paskutinioji akcija, kuri pirmą kartą buvo vykdoma bendradar-
biaujant su Nacionaliniu kraujo centru, susilaukė rekordinio donorų skaičiaus ir įrodė kad VDU ben-
druomenė nėra abejinga silpnesniajai kitiems . VDU SA Socialinių reikalų komiteto inicijuota nemokama 
ŽIV testavimo akcija universitete atkreipė bendruomenės dėmesį į ŽIV problemą ir leido studentams bei 
dėstytojams nemokamai išsitirti ŽIV nustatymo kraujo testu .

Tęstinė ir kiekvieno semestro pradžioje vykstanti akcija „Konspektų mainai“ vyko ir praėjusiais 
metais . Į įvairiuose universiteto erdvėse stovinčias konspektų rinkimo dėžes studentai nešė savo senus ir 
jau nereikalingus konspektus, kuriuos galėjo išsikeisti į sau reikalingus . Tokiu būdu studentai ne tik elgėsi 
ekonomiškai bei ekologiškai, bet ir nesavanaudiškais veiksmais padėjo jaunesniems studentams . Studentų 
laisvalaikiui beveik visuose fakultetuose ir bendrabučiuose atsirado stalo futbolo ir biliardo stalai, pradėta 
iniciatyva dažasvydžio erdvės atsiradimui VDU botanikos sode . 

Vytauto Didžiojo universitetas ir jo Studentų atstovybė domisi savo buvusiais nariais, studentais ir 
dėl to šių metų vasarą pirmą kartą vyko VDU SA alumni sąskrydis Česlovo Milošo gimtinėje . Tikimasi, 
kad tai taps tradiciniu Studentų atstovybės renginiu, kuris sukvies didelį būrį buvusių universiteto stu-
dentų ir SA narių . 

Akademinio sąžiningumo idėjos propagavimui bei viešinimui VDU SA Akademinių reikalų komi-
tetas atliko tyrimą apie akademinį nesąžiningumą . Per šį tyrimą buvo išsiaiškintas studentų požiūris į 
akademinį sąžiningumą, šios problemos atsiradimo priežastys . Pagrindinis tyrimo rezultatas yra kilusios 
diskusijos skatinimas, bendros VDU studentų nuomonės pateikimas ir atstovavimas jai įvairių susitikimų, 
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forumų bei diskusijų metu . Akademinių reikalų komitetas universitetui pateikė atsiskaitymų vertinimo 
apeliacijų nuostatas . 

Akademinio proceso tobulinimui Lietuvoje sudarytoje studentų ekspertų grupėje dirbo ir VDU 
SA atstovai, kurie kartu su Studijų kokybės vertinimo centru vykdė Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų 
vertinimą . 

Einamuoju	laikotarpiu	buvo	išleisti	9	VDU	SA	žurnalo	„Studis“	numeriai.	Buvo	išleistas	specialus	
vasaros numeris, skirtas naujai su VDU pasirašiusiems sutartis studentams . Šis leidinys buvo orientuotas 
konkrečiai į pirmakursių auditoriją ir atliko supažindinimo su universitetu bei studentiško gyvenimo ypa-
tybėmis, funkcijas . Kiekviename leidinyje spausdinamos svarbiausios akademinio gyvenimo naujienos, 
siekiama informuoti studentus jiems labiausiai priimtinu ir patogiausiu būdu . 

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė per praėjusius metus aktyviai veikė ne tik universi-
teto	struktūrose	(Prezidentas	ir	SA	komandos	atstovai	dalyvavo	Rektorato,	Senato,	Etikos	komisijos,	Ginčų	
nagrinėjimo komisijos, įvairių darbo grupių posėdžiuose), bet taip pat ir Kauno miesto Lietuvos studentų 
sąjungos	bei	Europos	studentų	sąjungos	veiklose.	Studentų	atstovybė	prisidėjo	prie	studentų	organizuotos	
akcijos „A8tuoni“, LSS strateginių pokyčių, MSĮ keitimo, LSP pritaikymui bibliotekose skirtų darbo gru-
pių . VDU Studentų atstovai dalyvavo akademiniuose pusryčiuose su Lietuvos politikais, buvusiu ir esamu 
švietimo ir mokslo ministru, bendrose LSS ir LSAS tarybų diskusijose skirtose ieškoti bendrų sprendimų ir 
tikslų . Atstovybės komitetų nariai dalyvavo įvairiuose Lietuvos studentų sąjungos organizuotuose semina-
ruose pagal jų darbo sritis, savanoriauta LSS asamblėjoje ir Pasaulio lietuvių jaunimo suvažiavime, svečiuo-
tasi kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų savivaldų rinkiminėse-ataskaitinėse konferencijose . 

Prisidėdama prie Kauno miesto gyventojų gerovės Studentų atstovybė dalyvavo miesto saugaus 
eismo	komisijos	posėdžiuose,	iniciavo	perėjos	Donelaičio	gatvėje	(priešais	VDU	Rektorato	rūmus)	pritai-
kymą neįgaliesiems ją praplatinant, prisidėjo prie taksi automobilių stovėjimo aikštelės panaikinimo prie 
VDU ir KTU centrinių rūmų . Susitikimų su Kauno miesto meru metu buvo aptartos galimų jaunimo 
laisvalaikio erdvių atsiradimo galimybės, organizuotos bendros jaunimo akcijos ir iniciatyvos . Studentų 
atstovybė	 suteikė	 pagalbą	 steigiant	 Azerbaidžano	 jaunimo	 organizaciją	 Lietuvoje	 (Azerbaijani Youth 
Organization of Lithuania, AYOL) . 

VDU	SA	buvo	pastebima	ir	Europos	studentų	sąjungos	veiklose,	kur	Studentų	atstovybės	preziden-
tas	buvo	ESS	studentų	ekspertų	grupės	nariu	išoriniams	instituciniams	vertinimams	(Rumunijos	išori-
nio	aukštojo	mokslo	vertinimas),	dalyvauta	ENQA	(European Association for Quality Assurance in Higher 
Education) metiniame forume aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo tema, aplankytas Ultrechto univer-
sitetas	(Olandija).	Taip	pat	dalyvauta	ir	Baltijos	šalių	nacionalinių	studentų	sąjungų	susitikime	Osle.

Norint tobulinti Vytauto Didžiojo universiteto studijų kokybę VDU SA Akademinių reikalų komi-
tetas siekė išsiaiškinti studentų poreikius ir problemas . Šiam tikslui buvo pasitelktos elektroninės studentų 
apklausos, orientuotos į galimybę kurti individualizuotas ir patrauklias studijas . Paviešinus gautus rezultatus 
buvo sudaryta oficiali VDU studentų pozicija studijų kokybės gerinimo klausimais, kuri buvo pristatyta 
Senate, Rektorate ir kitose universiteto struktūrose . Ieškant ilgalaikių perspektyvų sprendžiant su studijų 
kokybe susijusias problemas buvo organizuojami susitikimai ir diskusijos su įvairių universiteto tarnybų 
atstovais	(SRT,	ART).	Tai	padėjo	išsiaiškinti	problemas,	rasti	sprendimų	būdus,	pristatyti	bendrąją	poziciją.

Studentų atstovybės Akademinių reikalų komitetas atnaujino „Dažniausiai užduodamų klausimų-
atsakymų	sąrašą“	(D.U.K.).	Ši	priemonė	palengvino	studentų	informavimą	jiems	svarbiausiais	akademi-
niais ir socialiniais klausimais jiems patraukliu, konkrečiu ir aiškiu būdu . 

http://www.rekvizitai.lt/imone/ayol/
http://www.rekvizitai.lt/imone/ayol/
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2012 m . suorganizuotas kasmetinis renginys „V2“ . Renginio metu VDU bendruomenė turėjo gali-
mybę parodyti savo talentus, dėstytojams buvo įteiktos nominacijos, kurios skatino kolegiškus dėstytojų 
ir studentų santykius, ugdė bendruomeniškumo jausmą . 

Puoselėjant kūrybai ir menams palankią kultūrą ir toliau organizuoti aukštos kokybės renginiai univer-
siteto ir miesto bendruomenei . „Pavasario festivalis“ – didžiausias tokio pobūdžio renginys, vykęs keturias 
dienas . Festivalis išsiskiria tuo, kad derinamas akademiškumas su kultūrinio pobūdžio renginiais . „Pavasario 
festivalio“ įžanga – jau tradicija tapęs „Vėjo pakavimas“, po kurio sekė atidarymo koncertas . Antrąją ir tre-
čiąją	festivalio	dienomis	organizuotos	socialinės	akcijos,	surengtas	susitikimas	su	rašytoju	Edmundu	Malūku,	
taip	pat	VDU	organizacijų	forumas,	„Kinas	netradicinėse	erdvėse“,	„Gitarų	vakaras“	su	VDU	studentais	bei	
„Menų sintezė“ . Festivalio paskutiniąją dieną vainikavo VDU SA prezidento inauguracija, festivalio užda-
rymas ir VDU SA gimtadienio šventė . Šūkis „Studijuok, studentauk, auk!“ atskleidžia renginio planuotus 
ir įvykdytus tikslus – buvo sudaryta atmosfera saviraiškai, studentai aktyviau praleido savo laisvalaikį atsi-
žvelgdami į savo asmeninius interesus ir turėjo galimybę įsilieti į bendruomenės veiklą, padėti visuomenei . 
Taip pat bendradarbiaujant su kitomis Kauno miesto universitetų bei kolegijų atstovybėmis prisidėta prie 
Tarptautinės studentų dienos organizavimo ir studentiško judėjimo tradicijų puoselėjimo . 

Kitas kasmetinis tradicinis renginys organizuojamas visai VDU bendruomenei – Kalėdinis vakaras . 
Šiltą ir jaukų žiemos vakarą buvo kviesta pasiklausyti Ievos Narkutės koncerto bei VDU studentų muzi-
kinių pasirodymų . Akademinės bendruomenės nariai praleido vakarą drauge ugdydami bendruomeniš-
kumo ir tarpusavio supratimo jausmą . Taip pat siekiant stiprinti tarpusavio bendravimą tarp VDU SA 
narių buvo organizuoti Susipažinimo ir Kalėdinis vakarai . Organizuoti kompetencijos kėlimo semina-
rai stiprinantys komandinio darbo modelį, kurių metu sudaromi darbo planai ateinantiems renginiams, 
išklausoma renginių organizavimo teorija bei keliama komiteto narių darbo motyvacija . Rengtame išva-
žiuojamajame kultūros komiteto seminare nariai įgavo reikalingų žinių apie renginių organizavimo prad-
menis bei specifiką ir kūrė „Pavasario festivalio“ koncepciją . 

Skatinant atstovavimo principą 2012 m . rudenį buvo surengti kasmetiniai fakultetų atstovų susirin-
kimo	narių	rinkimai	(VDU	SA	FAS).	Šiais	rinkimais	buvo	siekiama,	kiek	galima,	labiau	įtraukti	išrinktus	
FAS narius į atstovybės vykdomą veiklą, taip užtikrinant lygiavertį kiekvieno fakulteto ir kurso stu-
dentų atstovavimą universiteto ir nacionaliniame lygmenyse . 2012 m . gruodžio 1–2 d . Kauno rajone vyko 
išvažiuojamasis VDU SA FAS narių seminaras, supažindinęs naujosios kadencijos studentų atstovus su 
Studentų atstovybės struktūromis, planuojamais pokyčiais ir vizijomis .

Siekiant supažindinti VDU SA narius su VDU SA ir VDU valdymo struktūromis pirmąjį metų 
pusmetį buvo vykdomas žinių patikrinimo testas . Šitaip buvo keliamas atstovybės narių kompetencijos 
akademiniame lygmenyje . Norint sustiprinti teigiamą vidinę organizacijos atmosferą, išmokti mažinti 
stresą ir kovoti su stresiniais veiksniais 2012 m . pavasarį Žmogiškųjų išteklių komitetas organizavo streso 
valdymo seminarą, skirtą visiems VDU SA nariams . 2012 m . rudenį įvyko motyvacinio laiško rašymo 
mokymai orientuoti į naujuosius VDU SA narius pirmakursius . Šiuos mokymus vedė ir su motyvacinių 
laiškų rašymo subtilybėmis supažindino VDU Karjeros ir kompetencijų centro darbuotojos . 

Kasmet norą prisidėti prie VDU Studentų atstovybės veiklos išreiškia daugiau nei 150 studentų, 
dauguma jų būna pirmo kurso studentai . Retas iš jų numano, kuo iš tiesų užsiima Studentų atstovybė, 
todėl tam tikslui jau antri metai vyko nukreipiamasis-patariamasis susitikimas ir pokalbis su pirmo kurso 
studentais interesantais . Šių susitikimų metu buvo išsiaiškinami naujųjų narių gebėjimai, pagal tai jie 
buvo nukreipiami į tą komitetą, kuris labiausiai padėtų atskleisti jų talentus . 
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Daugiakalbis ir tarptautinius ryšius palaikantis universitetas – šių dienų realybė . Todėl Vytauto 
Didžiojo universitetas bendrauja su daugybe pasaulio universitetų, mokslininkų, vykdo projektus, stu-
dentų ir darbuotojų mainus, tobulina studijų bei mokslo tyrimų sistemą . Tarptautiškumo plėtra universi-
tete aprėpia dalyvavimą ir narystę tarptautinėse organizacijose bei tinkluose, dvišalio bendradarbiavimo 
sutarčių sudarymą ir bendradarbiavimą jų pagrindu, įvairių tarptautinių programų, tarptautinių projektų 
vykdymą . Didelę reikšmę tarptautiškumui turi universitete vykdoma mokslinė veikla, dalyvavimas tarp-
tautinėse konferencijose, organizuojamos užsienio svečių paskaitos ir kiti ne tik akademiniai, bet ir kul-
tūriniai renginiai .

2012 m . tarptautiškumo plėtra universitete buvo vykdoma keliomis kryptimis: dalyvavimas ir narystė 
tarptautinėse organizacijose bei tinkluose, VDU dvišalio bendradarbiavimo mainų, LLP / Erasmus mainų 
programos vykdymas, VDU studijų anglų kalba viešinimas, užsienio studentų pritraukimas visoms ir 
dalinėms studijoms .

Vytauto Didžiojo universitetas yra šių tarptautinių organizacijų ir tinklų narys:
	EUA	 (•	 European University Association).	VDU	 yra	 individualus	 visateisis	 EUA	narys,	 kuriam	
narystė garantuoja teisę naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis ir dalyvauti konferenci-
jose,	taip	pat	balsavimo	teisę	Generalinėje	asamblėjoje.	
	EAIE	 (•	 European Association for International Education).	 Universitetas	 yra	 EAIE	 narys	 nuo	
2002 m . Narystė suteikia galimybę kelti profesinę kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, darbo 
grupėse ar konferencijose, taip pat kurti tarptautinius tinklus .
	AABS	(•	 Association for the Advancement of Baltic Studies) . VDU ir AABS sutarė dėl bendradar-
biavimo stiprinant ryšius tarp mokslo institutų ir mokslininkų .
 •	 GreenLight	 (The European GreenLight Programme).	Europos	 efektyvaus	 apšvietimo	programa	
„Žalioji	šviesa“)	–	VDU	šios	programos	partneris	nuo	2008	m.	Programos	tikslas	–	visos	Europos	
mastu mažinti patalpų ir lauko apšvietimo energijos suvartojimo sąnaudas ir taip sumažiti tar-
šos emisijas bei riboti pasaulinį klimato atšilimą . GreenLight programos koordinatorius Vytauto 
Didžiojo	universitete	–	dr.	Nerijus	Jurkonis.
	CE	 (•	 Campus Europae) . Narystė 19-os universitetų tinkle nuo 2003 m . Tinklo veiklos apima: 
studentų mainų skatinimą, studijų programų derinimą, rečiau vartojamų kalbų mokymosi ska-
tinimą.	2011	/	2012	m.	m.	3	(iš	Ekonomikos	ir	vadybos	bei	Socialinių	mokslų	fakultetų)	VDU	
studentai studijavo Campus Europae	 tinklo	 AMI:	 Italijoje	 ir	 Portugalijoje;	 2	 studentai	 buvo	
atvykę iš Italijos, 3 studentai – iš Rusijos .

Šiuo metu Vytauto Didžiojo universitetas yra pasirašęs 105 dvišalio bendradarbiavimo sutartis su 
aukštojo mokslo institucijomis iš 35 pasaulio šalių . 2010 m . pasirašytos 9, 2011 m . – 8, o 2012 m . – 22 
sutartys . VDU studentams buvo sudarytos galimybės vykti mokytis ne tik į daugiau universitetų užsie-
nyje, bet ir į daugiau šalių, pavyzdžiui, Azerbaidžaną, Argentiną, Šiaurės Kiprą ir Turkiją .

Šiuo metu Vytauto Didžiojo universitetas turi 24 dvišalio bendradarbiavimo partnerius, vertinamus 
QS World University Rankings sistemoje, ir 13 partnerių, patekusių į prestižinę aukštojo mokslo institu-
cijų vertinimo sistemą The Times Higher Education World University Rankings powered by Thomson Reuters 
(9	pav.).
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Universitetas, siekdamas paskatinti studentų mobilumą bei palaikyti abipusiai naudingus ryšius su 
užsienio aukštojo mokslo institucijomis, nuo 2009 m . rudens semestro įsteigė VDU mainų programų sti-
pendiją studentams, vykstantiems į užsienį pagal VDU dvišalio bendradarbiavimo sutartis . Išvykstančiųjų 
su	VDU	mainų	 programų	 stipendija	 studentų	 skaičius	 per	 2012	m.	 padidėjo	 (palyginti	 su	 2011	m.).	
Atvykstančiųjų	studentų	skaičius,	palyginti	su	2011	m.,	2012	m.	išaugo	beveik	dvigubai	(10	pav.).	

Atvykstančių ir išvykstančių mainų studentų skaičius rodo augantį VDU populiarumą partnerinėse 
užsienio	aukštojo	mokslo	institucijose	(toliau	–	AMI),	kadangi	partnerinių	universitetų	nuomone,	stu-
dentai vis dažniau renkasi VDU mainų studijoms ir atitinkamai partneriai užsienyje prašo didinti prii-
mamų mainų studentų kvotas nuo 1 studentų iki 2 vienam semestrui, kai kurios užsienio AMI nuo 2 iki 
4 studentų per semestrą . Paskatinti mūsų studentus atvykti studijuoti užsienio AMI skyrė papildomas 
sąlygas,	patogumus	VDU	mainų	studentams,	kurie	nebuvo	įtraukti	į	bendradarbiavimo	sutartis	(nemo-
kamas apgyvendinimas, nemokamas maitinimas, lėktuvo bilietų apmokėjimas) . 
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10 pav. VDU dvišalių mainų dvikryptiškumas 2012 ir 2011 m.
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Nors galimybė išvykti su VDU mainų programų stipendija atsirado tik 2009 m . antroje pusėje, 
tačiau studentų susidomėjimas didėja ir jie noriai dalyvauja konkurse . 2011 m . dalyvavo 75 studentai, 
2012 m . – 80 studentų . 2012 m . VDU dvišalių mainų studijų galimybėms populiarinti studentams rengti 
specialūs informaciniai seminarai fakultetuose, skirti parengti, informuoti studentus mainams ir pateikti 
visą reikiamą informaciją . 

2012	m.	pastebimi	ir	studentų	mainų	geografijos	pokyčiai:	2011	m.	–	į	12	šalių	( JAV,	Estiją,	Taivaną,	
Rusiją,	Pietų	Korėją,	Belgiją,	Latviją,	Suomiją,	Gruziją,	Vokietiją,	Lenkiją,	Japoniją),	2012	m.	–	į	9	šalis	
( JAV,	Estiją,	Taivaną,	Rusiją,	Pietų	Korėją,	Izraelį,	Latviją,	Gruziją,	Japoniją)	(11	pav.).	Į	šias	šalis	VDU	
studentai	vyko	su	VDU	mainų	programų	stipendijomis,	išskyrus	Japoniją,	Gruziją,	Pietų	Korėją	(iš	dalies)	
ir	Latviją.	Daugumai	 studentų,	vykstančių	 į	 Japoniją,	 stipendijas	 skyrė	 Japonijos	vyriausybė.	 Į	Gruziją	
ir Latviją vykstantiems studentams pagal dvišalį susitarimą buvo skirtos tų šalių universitetų stipendi-
jos.	Pusė	atrinktų	studentų	rinkosi	Rytų	Azijos	šalių	( Japonijos,	Pietų	Korėjos	ir	Taivano)	universitetus,	
kurių siūlomos programos studentams buvo lengviausiai suderinamos . Taip pat fakultetai labai prisidėjo 
paleng vindami dalykų įskaitymą VDU mainų studentams . 
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11 pav. Išvykstančių studentų pagal VDU dvišalių mainų programą pasiskirstymas pagal šalis 
2012 ir 2011 m.

Studentų, išvykstančių pagal VDU dvišalių mainų programą, daugumą sudarė studentai iš Politikos 
ir	diplomatijos	fakulteto	(12	pav.).
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12 pav. Išvykstančių studentų pagal VDU dvišalių mainų programą pasiskirstymas pagal 
fakultetus 2012 ir 2011 m.

Atvykstančių	studentų	šalių	geografija	taip	pat	plėtėsi:	2011	m.	–	iš	Gruzijos,	Pietų	Korėjos,	Latvijos,	
Japonijos	ir	Ukrainos,	2012	m.	–	iš	Baltarusijos,	Gruzijos,	Kazachstano,	Rusijos,	Pietų	Korėjos,	Pakistano,	
Ukrainos,	Italijos,	Latvijos	(13	pav.).	
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13 pav. Atvykstančių studentų pagal VDU dvišalių mainų programą pasiskirstymas pagal šalis 
2012 ir 2011 m.

Užsienio studentai 2012 m ., kaip ir pernai, daugiausiai rinkosi studijas Politikos ir diplomatijos 
mokslų	fakultete	(14	pav.).
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14 pav. Atvykstančių studentų pagal VDU dvišalių mainų programą pasiskirstymas pagal 
fakultetus 2012 ir 2011 m.

Nors Vytauto Didžiojo universiteto vardas tapo labiau žinomas užsienyje, tačiau norint išlaikyti gerus 
rezultatus ir siekiant pažangos, reikėtų atsižvelgti į atvykusių studentų atsiliepimus, įvardytas problemas 
(kiekvienais	metais	TRT	vykdo	apklausas,	analizuoja	jų	turinį,	siūlo	veiklų	tobulinimo	galimybes).	

Personalo mainai

VDU darbuotojai 2012 m . aktyviai vyko į užsienio šalių AMI ir organizacijų vykdomas konferen-
cijas, seminarus, stažuotes, projektų susitikimus: per metus buvo suorganizuoti 390 vizitai . Palyginti su 
2011 m ., 2012 m . komandiruočių į užsienio AMI ir organizacijas skaičius padidėjo 4 vizitais . Atvykusio 
personalo	skaičius	sumažėjo	nuo	140	(2011	m.)	iki	120	(2012	m.).	Taigi	mainų	dvikryptiškumas	išliko	
nesubalansuotas . 

Išvykstantys LLP / Erasmus studentai studijoms

2012 m . pagal LLP / Erasmus mainų programą studijoms į užsienio šalių universitetus išvyko 153 
studentai, tai yra 15 studentų mažiau negu 2011 m . 
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15 pav. VDU studentų, išvykusių 2012 ir 2011 m. studijoms pagal LLP / Erasmus programą, 
pasiskirstymas pagal šalis 

Studijų vizitams pasirinktų šalių ir aukštųjų mokyklų partnerių įvairovė bei skaičiai:
2012 m . daugiausiai studentų •	 LLP / Erasmus	studijoms	išvyko	į	Ispanijos	(15),	Lenkijos	(15)	ir	
Vokietijos	(15)	AMI	(15	pav.).
2012 m . kiek išsiplėtė studentų pasiskirstymo geografija . Palyginti su 2011 m . duomenimis, •	
2012 m . išaugo išvykstančių studentų skaičius į Kroatijos, Latvijos, Liuksemburgo, Slovakijos, 
Jungtinės	Karalystės,	Nyderlandų,	Austrijos,	Lenkijos,	Kipro,	Čekijos,	Turkijos	ir	Ispanijos	part-
nerines institucijas .
Į	 Norvegijos,	 Italijos,	 Prancūzijos,	 Vokietijos,	 Graikijos,	 Portugalijos,	 Vengrijos,	 Danijos,	•	
Slovėnijos, Suomijos ir Belgijos partnerines institucijas išvykstančių studentų skaičius 2012 m . 
sumažėjo .
Estijos	 ir	 Švedijos	 partnerinės	 institucijos	 išlaikė	 tokias	 pačias	 pozicijas,	 studentų	 skaičius	•	
2011 m . ir 2012 m . buvo toks pats .

Daugiausiai studentų 2012 m . pagal LLP / Erasmus mainų programą studijoms išvyko iš Politikos 
mokslų	ir	diplomatijos	(41)	bei	Humanitarinių	mokslų	(41)	fakultetų,	mažiausiai	–	iš	Katalikų	teologijos	
fakulteto	(16	pav.).

2012	m.	Politikos	mokslų	ir	diplomatijos,	Ekonomikos	ir	vadybos,	Socialinių	mokslų,	Gamtos	•	
mokslų, Teisės, Katalikų teologijos, Informatikos fakultetai ir Muzikos akademija LLP / Erasmus 
studijoms išleido mažiau studentų nei 2011 m .
Humanitarinių	 mokslų	 ir	 Menų	 fakultetai	 2012	 m.	 studentų	 išvykstančių	 studijoms	 pagal	•	
LLP / Erasmus mainus skaičius padidėjo .
Humanitarinių	mokslų	fakulteto	studentų	skaičius	padidėjo	žymiai,	net	31	%,	ir	2012	m.	išlei-•	
džiamų studentų skaičius susilygino su 2011 m . ir 2012 m . pirmaujančiu Politikos ir diplomatijos 
fakultetu .
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16 pav. VDU studentų, išvykusių 2011 ir 2012 m. studijoms pagal LLP / Erasmus programą, 
pasiskirstymas pagal fakultetus

Didžiausias universitete LLP / Erasmus studijų studentų mobilumo įgyvendinamumo koeficientas 
2011	/	2012	m.	m.	buvo	Socialinių	mokslų	(100	%),	Humanitarinių	mokslų	(100	%),	Politikos	mokslų	ir	
diplomatijos	(98	%)	bei	Ekonomikos	ir	vadybos	fakultetuose	(90	%)	(17	pav.).
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17 pav. Planuojamas ir įgyvendintas VDU išvykstančių LLP / Erasmus studentų studijoms 
mobilumas (%) 

Skatinant kuo didesnį susidomėjimą ir dalyvavimą LLP / Erasmus studijų programoje sudarytas 
sklandus ir veiksmingas studentų motyvavimo mechanizmas, sukurtas ir palaikomas įvairiuose institu-
cijos lygmenyse . Sklandus studijų programų įskaitymas, kuo didesnis šalių bei partnerių pasirinkimas 
skatina studentus plėsti akiratį ir mokslo žinias .

Studentai LLP / Erasmus studijų metu įgyja ne tik mokslinių ir praktinių, bet ir kultūrinių bei socia-
linių žinių, integruojasi į vietinę bendruomenę, gerai išmoksta užsienio kalbą, užmezga profesinius ryšius . 
VDU	siekia	skatinti	studentus	mokytis	Europos	šalių	kalbų	ir	rinktis	mainų	programas.
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Studentai, grįžę po LLP / Erasmus studijų, įtraukiami į bendrą institucijos internacionalizacijos pro-
cesą, nuo 2003 / 2004 m . m . institucijoje vykdomą mentorių programą .

Atvykstantys LLP / Erasmus studentai studijoms

2012 m . Tarptautinių ryšių tarnyba, didindama institucijos tarptautiškumo rodiklius, skatino 
užsienio studentų pritraukimą . 2012 m . universitete studijavo didžiausias užsienio studentų skaičius 
nuo LLP / Erasmus mainų programos pradžios – 133 užsienio šalių piliečiai, atvykę iš 15 užsienio šalių 
(2011	m.	–	116	užsienio	studentai	iš	17	užsienio	šalių).	Daugiausiai	LLP / Erasmus studentų atvyko iš 
Ispanijos	(29),	Prancūzijos	(29)	ir	Turkijos	(28)	(18	pav.)	
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18 pav. VDU studentų, 2012 ir 2011 m. atvykusių pagal LLP / Erasmus programą, pasiskirstymas 
pagal šalis 
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19 pav. VDU studentų, 2012 ir 2011 m. atvykusių pagal LLP / Erasmus programą, pasiskirstymas 
pagal fakultetus 

Dauguma	užsienio	studentų	2012	m.,	kaip	ir	2011	m.,	universitete	studijavo	Ekonomikos	ir	vadybos	
(42),	Politikos	mokslų	ir	diplomatijos	(34),	Humanitarinių	mokslų	(21)	ir	Socialinių	mokslų	(21)	fakul-
tetuose . Nė vienas užsienio studentas per pastaruosius dvejus metus nesirinko dalinių studijų Katalikų 
teologijos	fakultete	(19	pav.).
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2012 m . skatintas ne tik užsienio studentų pritraukimas, bet ir išvykstančių bei atvykstančių stu-
dentų mainų dvikryptiškumo didinimas universitete . Lyginant studentų, 2012 m . išvykusių studijuoti 
pagal LLP / Erasmus programą, ir atvykusių į VDU užsienio studentų skaičius, bendras balanso koefici-
entas	2012	m.	siekė	85	%,	o	2011	m.	jis	buvo	tik	69	%.	Galima	pažymėti,	kad	didėjantį	mainų	dvikryptiš-
kumą	2012	m.	labiausiai	skatino	Informatikos	(200	%),	Ekonomikos	ir	vadybos	(162	%),	Gamtos	mokslų	
(133	%),	Socialinių	mokslų	(84	%)	bei	Politikos	mokslų	ir	diplomatijos	(83	%)	fakultetai.	Šio	rodiklio	
didėjimas ypač svarbus kasmet teikiant institucijos paraišką finansuoti universiteto LLP / Erasmus mainų 
programos	veiklas.	Šios	paraiškos	vienas	iš	vertinimo	kriterijų	–	mobilumo	dvikryptiškumas	–	turi	35	%	
svorį,	nulemiantį	paraiškos	finansavimo	lygį	(20	pav.)	
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20 pav. 2012 m. atvykusių ir išvykusių LLP / Erasmus studentų studijoms mainų dvikryptiškumas (%)

Užsienio studentai, 2012 m . studijavę pagal LLP / Erasmus mainų programą, buvo paprašyti anoni-
miškai įvertinti VDU studijų kokybę . Daugiausiai studentų universiteto studijų kokybę įvertino „gerai“ 
(53	%)	ir	„puikiai“	(17	%)	(21	pav.):

•	 bendravimą,	diskusijas	su	dėstytojais,	ypač	mažose	grupėse,
•	 mentorių	ir	administracijos	darbuotojų	pagalbą,
•	 galimybę	tobulinti	anglų	kalbos	žinias,
•	 užsienio	dėstytojų	vedamas	paskaitas,
•	 pakankamai	laisvą	anglų	kalba	dėstomų	dalykų	pasirinkimą,
•	 mokymąsi	daugiakultūrėje	aplinkoje,
•	 mokymosi	ir	informacijos	sistemą	„Moodle“.

2012 m . atnaujintas ir išplėstas informacinis leidinys, skirtas atvykstantiems užsienio studentams 
„International	Student	Survival	Guide“,	dar	labiau	pritaikytas	studentams	informuoti,	atsižvelgiant	į	daž-
niausiai jų užduodamus klausimus ir sunkumus, kylančius studijų Vytauto Didžiojo universitete metu . 

2012 m . skatinta užsienio studentų kūrybinių idėjų raiška atskleidžiant VDU – daugiau nei specia-
lybės idėją – universiteto naujoje erdvėje, VDU teatro salėje, buvo surengtas kūrybinių pasirodymų vaka-
ras, kurio metu užsienio studentai sveikino visus universiteto studentus su Tarptautine studentų diena, 
pristatė savo talentus ir ypatingas biografijos detales, siejančias su išskirtiniais jų talentais . Atsižvelgiant į 
renginio pasisekimą ir populiarumą, planuojama jį organizuoti kasmet . 
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21 pav. 2012 m. atvykusių LLP / Erasmus studentų studijoms VDU studijų kokybės vertinimas 

LLP / Erasmus bendradarbiavimas

2012 / 2013 m . m . universitetas išplėtė LLP / Erasmus partnerinių AMI tinklą, bendras partnerinių 
AMI skaičius išaugo nuo 198 AMI 2011 / 2012 m . m . iki 223 AMI 2012 / 2013 m . m . Taip išvykstan-
tiems studentams ir personalui buvo sudarytos didesnės galimybės pasirinkti užsienio AMI ir sulaukta 
užsienio studentų bei personalo iš daugiau užsienio AMI . Šiuo metu Vytauto Didžiojo universitetas turi 
38 LLP / Erasmus	partnerines	AMI,	vertinamas	„QS	World	University	Rankings“ sistemoje, ir 43 par-
tnerines AMI, patekusias į prestižinę aukštojo mokslo institucijų vertinimo sistemą „The	Times	Higher	
Education	World	University	Rankings	powered	by	Thomson	Reuters“.	

LLP / Erasmus praktikai išvykstantys studentai

2012 m . LLP / Erasmus praktikai išvyko 12 studentų daugiau nei 2011 m . Didėjantį studentų susido-
mėjimą	šio	tipo	mobilumu,	didėjantį	finansavimą	ir	programos	žinomumą	Lietuvos	bei	Europos	lygme-
niu galime įvardyti kaip pagrindines mobilumo augimo priežastis . 
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22 pav. VDU studentų, 2012 ir 2011 m. išvykusių LLP/Erasmus praktikai, pasiskirstymas pagal 
fakultetus
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2012 m . aktyviausiai LLP / Erasmus	praktikų	programoje	dalyvavo:	Ekonomikos	ir	vadybos	(16),	
Politikos	mokslų	ir	diplomatijos	(14),	Humanitarinių	mokslų	bei	Socialinių	mokslų	fakultetų	studentai	
(22	pav.).

2012 m . studentai praktiką atliko dvidešimtyje šalių, o 2011 m . – aštuoniolikoje . 2012 m ., palyginti 
su 2011 m ., buvo pasirinktos šios naujos kryptys: Danija, Islandija, Kipras, Latvija, Malta, Rumunija, 
Slovakija	(23	pav.).	
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23 pav. VDU studentų, 2012 ir 2011 m. išvykusių LLP / Erasmus praktikai, pasiskirstymas pagal 
šalis

Praktikai atvykstantys studentai

2012 m . VDU pasiūlė užsienio studentams atlikti praktiką universitete . Šia galimybė pasinaudojo 
6 studentai: 3 iš Prancūzijos, 2 iš Ispanijos ir 1 iš Latvijos . Praktiką studentai atliko šiuose VDU pada-
liniuose:	Tarptautinių	 ryšių	 tarnyboje,	Socialinių	mokslų	 fakultete,	Gamtos	mokslų	 fakultete	 ir	VDU	
Kauno botanikos sode . 

Personalo mainai

LLP / Erasmus dėstymo vizitai 
2012	m.,	palyginti	su	2011	m.,	išvykusių	dėstytojų	skaičius	sumažėjo	(išvažiavo	17	dėstytojų	mažiau),	

tokį žymų sumažėjimą iš dalies lėmė pasikeitusi vizitų administravimo tvarka ir sumažėjęs programos 
finansavimas . Svarbu pažymėti: nors vizitų skaičius ir sumažėjo, tačiau 2012 m ., kaip ir 2011 m ., dėstyto-
jai	atvykdavo	į	23	užsienio	AMI.	Populiariausios	2012	m.	buvo	Suomijos	(9	vizitai)	ir	Turkijos	(6	vizitai)	
aukštojo	mokslo	institucijos,	o	2011	m.	Vokietijos	(10	vizitų)	ir	Turkijos	(9	vizitai)	aukštojo	mokslo	ins-
titucijos	(24	pav.).	
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24 pav. VDU dėstytojų, 2012 ir 2011 m. išvykusių pagal LLP / Erasmus programą, pasiskirstymas 
pagal šalis 
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25 pav. VDU dėstytojų, 2012 ir 2011 m. išvykusių pagal LLP / Erasmus programą, pasiskirstymas 
pagal fakultetus

2012 m . LLP / Erasmus dėstymo mobilumo teikiama galimybe nepasinaudojo tik vieno fakulteto 
dėstytojai	(25	pav.).	

Aktyviausiai	programoje	dalyvavo	šių	fakultetų	dėstytojai:	Socialinių	mokslų	(14),	Humanitarinių	
mokslų	 (kartu	 su	Užsienio	kalbų	 institutu)	 (13),	Ekonomikos	 ir	 vadybos	 (11)	bei	Politikos	mokslų	 ir	
diplomatijos,	o	2011	m.	–	Humanitarinių	mokslų	(kartu	su	Užsienio	kalbų	centru)	(20),	Ekonomikos	ir	
vadybos	(16)	bei	Socialinių	mokslų	(13)	fakultetų.	

LLP / Erasmus programos mobilumo metu akademinio personalo įgyta patirtis tiesiogiai ir netiesio-
giai	prisidėjo	prie	universiteto	internacionalizacijos	(informacija,	atsižvelgus	į	dėstytojų	ataskaitas):



/ 872.1.  sTudenTų, dėsTyTojų ir adminisTr acinio Personalo TarPTauTinis mobiluma s

Dėstytojai įgijo pedagoginio darbo su skirtingų kultūrų atstovais patirties, tobulino anglų ir pri-•	
imančios užsienio šalies kalbos žinias . Tai padėjo užmegzti glaudesnį kontaktą su užsienio insti-
tucijų studentais, tinkamiau įvertinti jų žinias ir paskatinti dalyvauti LLP / Erasmus programoje 
Vytauto Didžiojo universitete .
Domėjosi ir aptarė •	 tarptautinių	 (jung	ti	nių	 bei	 dvi	gu	bą	 laips	nį	 tei		kian	čių)	 studijų	 prog	ra	mų	
kūrimo galimybes .
Naudojosi mokslinėmis duomenų bazėmis, didelėmis užsienio literatūros bibliotekomis, kurios •	
nėra prieinamos Lietuvoje . Dėstytojai lankėsi užsienio AMI tyrimų centruose, atnaujino ir 
išplėtė dėstomų dalykų turinį .
Sulaukė pasiūlymų bendrai rengti mokslinius darbus, parengtus / rengiamus mokslinius straips-•	
nius spausdinti priimančiose AMI .
Domėjosi	(ir	suderino)	praktikos	galimybėmis	priimančiose	AMI	ir	jų	partnerinėse	organizaci-•	
jose .
Dėstytojai, susipažinę su užsienio AMI aplinka, grįžę perdavė patirtį Vytauto Didžiojo universi-•	
teto studentus ir motyvavo juos išvykti LLP / Erasmus studijų bei praktikos .

LLP / Erasmus mokymosi vizitai 

Administracijos darbuotojų, pasinaudojusių LLP / Erasmus teikiama galimybe 2012 m ., skaičius 
gerokai išaugo: 2012 m . mokymosi vizitų išvyko 16 darbuotojų, o 2011 m . – 5 . Susidomėjimas šio tipo 
mobilumo galimybe sparčiai auga, tačiau dėl mažo šios srities mobilumo finansavimo vis dar nėra gali-
mybės patenkinti VDU administracijos darbuotojų mokymosi vizitų poreikio . 

2012 m . kartu su padidėjusiu vizitų skaičiumi išsiplėtė ir geografinis pasiskirstymas, buvo pasirinktos 
šios	naujos	kryptys:	Airija,	Bulgarija,	Italija,	Kipras,	Malta,	Portugalija,	Slovėnija	(26	pav.).
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26 pav. Administracijos darbuotojų, 2012 ir 2011 m. dalyvavusių LLP / Erasmus mainų 
programoje, pasiskirstymas pagal šalis
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2012 m . LLP / Erasmus teikiama galimybe pasinaudojo: Akademinių reikalų tarnybos, Finansų tar-
nybos, Personalo tarnybos, Studentų reikalų tarnybos, Studijų marketingo tarnybos, Viešosios komuni-
kacijos	tarnybos,	Tarptautinių	ryšių	tarnybos,	Rektoriaus	sekretoriato,	Humanitarinių	mokslų,	Politikos	
mokslų ir diplomatijos bei Socialinių mokslų fakultetų administracijų darbuotojai, o 2011 m . LLP / 
Erasmus	teikiama	galimybe	pasinaudojo	Ekonomikos	ir	vadybos	fakulteto,	Socialinių	mokslų	fakulteto,	
Socialinės gerovės instituto, Teisės fakulteto ir Tarptautinių ryšių tarnybos administracijos darbuotojai .

LLP / Erasmus mobilumo metu administracinis personalas ugdė savo kalbinę bei tarpkultūrinę kom-
petenciją, domėjosi darbo organizavimu ir taikomais metodais užsienio AMI ir kitose organizacijose .

2012 m . Tarptautinių ryšių tarnyba, siekdama skatinti Vytauto Didžiojo universiteto studentų ben-
druomeniškumą bei savanorišką veiklą, koordinavo mentorių programą, kuria siekiama sudaryti gali-
mybes VDU studentams įgyti tarpkultūrinės patirties, didinti susidomėjimą įvairių mainų galimybėmis, 
skatinti juos vykti studijų ar praktikų mainų į užsienį ir prisidėti prie VDU studentų, grįžusių po studijų 
ar praktikos užsienyje, reintegracijos gerinimo . 

2012 m . Tarptautinių ryšių tarnyba skatino bendradarbiavimą su VDU ir kitomis Kauno miesto 
visuomeninėmis	organizacijomis	Bendradarbiaujant	su	VDU	organizacija	ESN	VMU	ir	Lietuvos	svei-
katos	mokslų	universiteto	ligoninės	(LSMUL)	Kauno	klinikų	Kraujo	centru,	pirmą	kartą	Lietuvoje	įvyk-
dyta	kraujo	donorystės	akcija	„Tapk	herojumi	–	tai	tavo	kraujyje“	(angl.	Be a hero – it’s in your blood), kurios 
metu aukoti kraują buvo kviečiami Lietuvoje studijuojantys užsieniečiai . Renginyje dalyvavo 50 užsienio 
ir	lietuvių	studentų	iš	VDU,	Lietuvos	sveikatos	mokslų	universiteto	(LSMU),	Kauno	technologijos	uni-
versiteto	(KTU)	ir	Kauno	kolegijos;	iš	jų	donorais	tapo	42	studentai.	Šis	renginys	sustiprino	lietuvių	ir	
užsienio studentų socialinę atsakomybę, žmogiškųjų vertybių puoselėjimą ir dalyvavimą savanoriškose 
veiklose . 

2012 m . Tarptautinių ryšių tarnyba skatino VDU užsienio ir lietuvių studentų kūrybiškumą ir surengė 
fotografijų	konkursą	„Best	shots	of	exchange“,	skirtą	LLP / Erasmus mobilumo programos 25-mečiui, ir 
ekspoziciją.	VDU	lietuviai	ir	užsienio	studentai,	dalyvavę	studijų	ir	(ar)	praktikų	mainų	programose,	buvo	
kviečiami pasidalyti tarptautinių mainų patirties akimirkomis ir siųsti savo nuotraukas . MF dėstytojų, 
VDU fotografų, VKT ir TRT specialistų atrinktos nuotraukos buvo eksponuojamos universiteto kavi-
nėje „Vero Cafe @ VDU“, o šiuo metu puošia TRT patalpas . 2013 m . taip pat planuojama rengti panašų 
konkursą . 

2012 m . Tarptautinių ryšių tarnyba skyrė daug dėmesio užsienio studentų, studijuojančių ar atlie-
kančių praktiką VDU, integracijai:

2012 m . buvo vykdoma mentorių programa, kuria siekiama VDU užsienio studentams padėti •	
adaptuotis ir socializuotis naujoje akademinėje, socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje .
2012 m . surengtos orientacinės dienos, kurių metų užsienio studentai buvo supažindinti su •	
Kaunu, universitetu, jo rūmais ir padaliniais . Užsienio studentams taip pat buvo suorganizuoti 
informaciniai seminarai su TRT, UKI, SRT, VDU bibliotekos, fakultetų atstovais .
2012 m . Tarptautinių ryšių tarnyba kartu su ne pelno siekiančiai universiteto studentų orga-•	
nizacija	ESN	VMU	koordinavo	socialinius	projektus	„Cultural	Nights:	Puzzle	of	the	World“,	
„Cultural Nights: Taste The Culture“, kurie pristatė per 35 pasaulio kultūrų – šalių, iš kurių 
į VDU yra atvykę užsienio studentai . Projektai suteikė galimybę VDU užsienio studentams pri-
statyti savo šalių kultūrą, o visai VDU bendruomenei – daugiau sužinoti apie kitų šalių tradicijas, 
priimti kultūrinius skirtumus ir pažinti VDU užsienio studentus neformalioje aplinkoje .
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2012 m ., palyginti su 2011 m ., Vytauto Didžiojo universitete daug dėmesio buvo skiriama informa-
ciniam ir komunikaciniam suderinamumui palaikant aplinkai draugiško universiteto idėją:

2012 m . Tarptautinių ryšių tarnyba atnaujino ir išplėtė informacinį leidinį atvykstantiems užsie-•	
nio	studentams	„International	Student	Survival	Guide“,	dar	 labiau	pritaikė	 jį	 studentų	 infor-
macijos poreikiams, atsižvelgė į dažniausiai jų užduodamus klausimus ir sunkumus, kylančius 
studijuojant Vytauto Didžiojo universitete . 
 2012 m . Tarptautinių ryšių tarnyba, siekdama vidinės komunikacijos tobulinimo, organizavo •	
atskirus susitikimus su bendradarbiaujančiais padaliniais: Studentų reikalų tarnyba, Užsienio 
kalbų	institutu,	bendrabučio	administracija.	Jų	metu	buvo	aptariami	svarbiausi	administracinių	
procedūrų ir komunikavimo būdų gerinimo planai .

2012 / 2013 m . m . priimtų užsienio piliečių į studijas Vytauto Didžiojo universitete gerokai padau-
gėjo.	Tai	lėmė	platesnė	studijų	programų,	dėstomų	anglų	kalba,	pasiūla	(28	pav.).	Programos	patvirtintos	
2012 m . kovo 19 d . universiteto Tarybos nutarimu . 

Pirmą kartą patvirtintos trys bakalauro studijų programos, planuojamos dėstyti anglų kalba, jei susi-
darys reikiamas studentų skaičius:

1.	 Bendruomenės	vystymas	(Community Development), SMF .
2 . Karjera ir profesinis konsultavimas (Career and Professional Counselling), SMF .
3 . Tarptautinės politikos ir vystymo studijos (International Politics and Development Studies), 

PMDF .
Iš šių trijų programų, patvirtintų dėstyti anglų kalba, užsienio studentų priimta tik į Tarptautinės 

politikos ir vystymo	studijas.	Šią	studijų	programą	pasirinko	studijuoti	studentai	iš	Venesuelos,	Gruzijos,	
Ukrainos, Azerbaidžano ir Nigerijos .

2011 m . užsienio piliečiai galėjo rinktis tik iš aštuonių magistro programų dėstomų anglų kalba . 
Tačiau jau 2012 m . užsienio piliečių priėmimas vyko į patvirtintas penkiolika magistrantūros studijų 
programų anglų kalba: 

1.	 Marketingas	ir	tarptautinė	komercija	(Marketing and International Commerce),	EVF.
2 .  Marketingas ir pardavimas (Marketing and Sales),	EVF.
3.	 	Finansai	ir	bankininkystė	(Finance and Banking),	EVF.
4.	 	Baltijos	regiono	studijos	(Baltic Region Studies), PMDF .
5.	 	Rytų	Azijos	regiono	studijos	(East Asia Region Studies), PMDF .
6.	 	Socialinė	ir	politinė	kritika	(Social and Political Critique), PMDF .
7.	 	Žurnalistika	ir	medijų	analizė	(Journalism and Media Analysis), PMDF .
8.	 	Diplomatija	ir	tarptautiniai	santykiai	(Diplomacy and International Relations), PMDF .
9.	 	Taikomoji	sociologija	(Applied Sociology), SMF .
10.	 	Socialinis	darbas	(Social Work), SMF .
11.	 	Socialinė	antropologija	(Social Anthropology), SMF .
12 . Karjeros projektavimas (Career Designing), SMF .
13.	 Taikomoji	informatika	(Applied Informatics), IF .
14.	 	Atlikimo	menas	(Performance Art), MA .
15.	 Taikomoji	anglų	kalbotyra	(Applied English Linguistics),	HMF.
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27 pav. Programų, dėstomų anglų kalba, skaičiaus kaita 

2012 m . užsienio piliečiai priimti į „Marketingo ir pardavimo“, „Žurnalistikos ir medijų analizės“, 
„Diplomatijos ir tarptautinių santykių“ ir „Socialinio darbo“ programas . Daugiausia studentų buvo pri-
imta iš Azerbaidžano, Kazachstano, pirmą kartą studijas Vytauto Didžiojo universitete pasirinko stu-
dentė iš Kinijos Liaudies Respublikos .

Dauguma studentų priimti į valstybės nefinansuojamas vietas, o dvi studentės iš Kazachstano už 
puikius studijų rezultatus buvo atleistos nuo vienų metų mokesčio už studijas – laimėjo universiteto 
Auksines stipendijas .

2012 m . pavasarį studijas baigė ir magistro diplomus įgijo pirmieji užsienio piliečiai universitete 
baigę „Rytų Azijos regiono“, „Baltijos regiono“ ir „Socialinio darbo“ programas . Diplomai buvo įteikti 
trims Azerbaidžano ir vienai Rusijos pilietei .

Be didėjančio bakalauro ir magistro studijų programas studijuojančių studentų skaičiaus, džiugina ir 
nuolat augantis užsienio piliečių pasirenkančių studijuoti atskirus studijų dalykus anglų kalba, – klausy-
tojų	(angl.	Free mover) – skaičius universitete .

2012 m . pavasario ir rudens semestrams klausytojais buvo priimti 18 užsienio piliečių, kurie rin-
kosi	 studijų	 dalykus	 iš	 Humanitarinių	 mokslų,	 Socialinių	 mokslų,	 Politikos	 mokslų	 ir	 diplomatijos	
bei	Ekonomikos	 ir	vadybos	 fakultetuose	siūlomų	dalykų.	Humanitarinių	mokslų	 fakultete	klausytojus	
labiausiai	domino	galimybė	studijuoti	lietuvių	kalbą;	jų	atvyko	ne	tik	iš	Europos	–	Suomijos,	Prancūzijos,	
Vokietijos, – bet ir iš Argentinos, Australijos . 

2012 m . informacija apie VDU laipsnį suteikiančias programas anglų kalba buvo viešinama 10-yje 
tarptautinių	studijų	portalų.	2012	m.	sukurti	du	reklaminiai	filmukai	apie	VDU	(VMU Epic history ir 
VMU international students’ interview), skirti universitetui socialiniuose tinkluose viešinti .

2012 m . VDU studijų anglų kalba viešinimui buvo parengti ir išspausdinti šie informaciniai leidi-
niai:

•	 Informacinis	aplankas	su	atskirais	21	programos,	dėstomų	anglų	kalba,	aprašymais.
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•	 Skirtukas	„VMU.	What	you	will	find.	What	you	will	get“.
•	 Informacinis	lankstinukas	užsienio	studentams	apie	laipsnį	suteikiančias	studijas	VDU.
•	 Informacinis	lankstinukas	užsienio	studentams	apie	studijų	mainų	ir	praktikų	galimybes	VDU.
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2.2. daugiakalbysTės ir TarPkulTūrinės 
komunikacijos PlėTojimas

UKI organizuoja užsienio kalbų ir kultūrų pažinimo dalykų studijas, mokslinius tyrimus ir ekspe-
rimentinę	 (socialinę,	 kultūrinę)	 plėtrą	 daugiakalbystės	 srityje,	 teikia	 konsultacines,	 testavimo,	 vertimo	
bei kitas paslaugas daugiakalbystės ir tarpkultūrinės komunikacijos tobulinimo srityse . VDU Užsienio 
kalbų institutas savo paskirtimi ir kryptinga veikla prisideda prie daugiakalbystės politikos įgyvendinimo 
ir tarptautiškumo plėtotės universitete . Pagrindiniai UKI tikslai ir uždaviniai, vadovaujantis universiteto 
strateginiu	veiklos	planu,	įgyvendinant	šalies	kalbų	plėtojimo	politiką	bei	remiantis	Europos	Tarybos	ir	
Europos	Komisijos	kalbų	politikos	gairėmis,	–	prisidėti	prie	tarptautiškumo	ir	daugiakultūriškumo	bei	
kalbų politikos plėtojimo, universiteto patrauklumo ir studijų kokybės gerinimo, teikiant užsienio kalbų 
mokymo	(mokymosi)	bei	kultūrų	pažinimo	dalykus,	užtikrinant	studentų	daugiakalbystės	kompetencijos	
įgijimą .

Studijuodami universitete studentai turi puikių galimybių toliau tobulinti kalbas, kurių mokėsi 
mokykloje, ir išmokti naujų kalbų . UKI parengtų ir siūlomų mokytis pasirenkamų kalbų dalykų skaičius 
nuolat auga . Ne tik Lietuvos, bet ir europiniame kontekste UKI išsiskiria didele ir nuolat gausinama 
pasirenkamų	kalbų	pasiūla,	per	pastaruosius	10	metų	išaugusia	nuo	13	teiktų	mokytis	(2002	m.)	iki	26	
(2011	m.)	ir	29	kalbų	(2012	m.).	Kituose	Europos	ir	Lietuvos	universitetuose	kalbų	teikimą	ne	lingvis-
tinių programų studentams, kaip vieną papildomų funkcijų, atlieka taikomosios kalbotyros, filologijos 
ir kiti fakultetai ar katedros . Pavyzdžiui, Varšuvos universitete 2012 / 2013 m . m . teikiamų 45 kalbų 
(gausiausia	kalbų	pasiūla	Europos	aukštojo	mokslo	institucijoje)	moko	8	fakultetai	ir	centrai.	Kalbų,	kaip	
privalomo ar pasirenkamo dalyko, dėstymo lingvistinių ir nelingvistinių programų studentams organi-
zavimo centralizavimas viename padalinyje leidžia akademiniam personalui sutelkti savo didaktinę ir 
tiriamąją veiklą konkrečiai į taikomosios lingvistikos – svetimosios kalbos įsisavinimo, mokymosi didak-
tikos, daugiakalbės kompetencijos tobulinimo sritis, panaudojant virtualias mokymo aplinkas, naujausias 
kalbų mokymo inovacijas ir technologijas mokant kalbų ir jų tyrimuose, integruojant tyrimų rezultatus į 
mokymosi procesą . 

2012 m . VDU buvo teikiami 29 užsienio kalbų dalykai:
14	ES	kalbų	–	anglų,	danų,	estų,	graikų,	ispanų,	italų,	latvių,	lenkų,	norvegų,	portugalų,	prancūzų,	•	
suomių, švedų, vokiečių .
8 platesnio pasaulio kalbos – arabų, japonų, kinų, kirgizų, korėjiečių, rusų, serbų, turkų .•	
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•	 5	senosios	kalbos	–	hebrajų,	lotynų,	Naujojo	Testamento	graikų,	senoji	graikų,	senoji	islandų.
•	 2	lietuvių	–	lietuvių	gestų	kalba	ir	lietuvių	kalba	užsieniečiams	(pastarąją	teikia	HMF).

2 lentelė

VDU teikiamų ir pasirinktų kalbų spektras 2002–2012 m. (visos kalbos dėstomos UKI, išskyrus 
„Lietuvių kalbą užsieniečiams“, kuri dėstoma HMF)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

14 15 12 14 16 19 19 20 21 23 24Pasirinktos kalbos

Kinų

Teikiamos kalbos/metai
Anglų
Arabų
Čekų
Danų
Estų
Hebrajų
Ispanų
Italų
Japonų

Prancūzų

Kirgizų
Korėjiečių
Latvių
Lenkų
Lietuvių gestų
Lietuvių k. užs.
Lotynų
Naujoji graikų
Norvegų
NT graikų
Portugalų

Turkų
Vokiečių

Rusų
Senoji graikų
Senoji islandų
Serbų
Suomių
Švedų

Iš teikiamų 29 kalbų VDU studentai pasirinko mokytis 24 . 2012 m . pavasario ir rudens semestruose 
24 kalbas bei 5 kalbos ir kultūros dalykus mokėsi 6 137 nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, darbuo-
tojai	ir	laisvieji	klausytojai:	2	083	mokėsi	užsienio	kalbų,	3	157	–	privalomos	anglų	kalbos	1–4	(A1–B2)	
lygiuose,	415	–	pasirenkamos	anglų	kalbos	pažengusiųjų	5–6	(C1–C1/C2)	 lygiuose	 ir	482	–	kalbos	 ir	
kultūros dalykų . 

Populiariausia pasirenkama kalba ir toliau lieka ispanų, kurią mokėsi didžiausias procentas stu-
dentų	–	 17,69	%	 (317)	 iš	 visų	 pasirinkusiųjų	mokytis	 kalbų	 skaičiaus.	Antroji	 populiari	 kalba	 –	 rusų	
(12,83	%),	pralenkusi	iki	tol	buvusią	antrąją	ir	trečiąją	pagal	populiarumą	prancūzų	(11,44	%)	ir	vokiečių	
(8,65	%)	kalbas.	Italų	kalbą	mokytis	rinkosi	beveik	150	studentų	(8,20	%	iš	visų,	kurie	2012	m.	mokėsi	
užsienio kalbų) . 
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2012 m . studentai noriai rinkosi norvegų, lenkų, latvių, kinų, japonų kalbas ir 2012 m . UKI nau-
jieną	–	suomių	kalbą;	kita	2012	m.	pasiūlyta	nauja	kalba	–	kirgizų	–	kol	kas	dar	nebuvo	pasirinkta.	

Arabų; 41Danų; 55
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Naujojo Testamento 
graikų; 13

Norvegų; 90
Portugalų; 47
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Švedų; 7

Turkų; 52

Vokiečių; 
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Kitos kalbos; 298

28 pav. Užsienio kalbas studijuojančiųjų skaičius 2012 m.

Iš parengtų 14 kalbos ir kultūros dalykų 2012 m . buvo teikiami 5, juos lankė 482 studentai: „Islamas 
šiuolaikiniame pasaulyje“, „Arabų kraštų kultūra“, „Tiurkų pasaulis“, „Tiurkų kraštų kultūra“ ir „Antikinė 
mitologija“	(2011	m.	–	350).	Kalbos	ir	kultūros	integruoti	dalykai,	UKI	teikiami	kaip	pasirenkami	dalykai	
D dalykų grupėje, plečia studentų erudiciją, akiratį, supažindina su atskirų kultūrų palikimu įvertinant jų 
įnašą į pasaulio kultūrą, ugdo rašytinių šaltinių analizės, kritinio mąstymo gebėjimus . 
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29 pav. Studentų skaičius UKI teikiamuose kalbos ir kultūros dalykuose 2011 ir 2012 m.

UKI	teikiamų	kalbų	bei	kalbų	ir	kultūrų	dalykų	gali	mokytis	visi	VDU	studentai	(neatsižvelgiant	į	
fakulteto ar studijų programas), VDU bendruomenės nariai, kitų universitetų studentai ir miesto ben-
druomenė.	2012	m.	šia	galimybe	pasinaudojo	ir	kalbų	mokėsi	47	VDU	darbuotojai	(2011	m.	kalbų	mokėsi	
42 VDU akademinio ir neakademinio personalo nariai) . Anglų kalbos pradedančiųjų lygio dalykas buvo 
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teikiamas Botanikos sodo darbuotojams jų darbo vietoje – 18 darbuotojų mokėsi kalbos botanikos sode . 
Kiti VDU dėstytojai ir darbuotojai lankė paskaitas ir tobulino savo kalbinę kompetenciją kartu su stu-
dentais .
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30 pav. VDU personalo užsienio kalbų mokymasis 2012 m.

Vizituojantys VDU studentai taip pat renkasi mokytis kalbų . Nerimą kelia tai, kad dažnas studentas, 
atvažiavęs mokytis programose, kurių studijų dalykai bus dėstomi anglų kalba, pasirenka mokytis anglų 
kalbos	pradedančiojo	vartotojo	(A1	ar	A2)	lygmeniu.	Tai	rodo	anglų	kalbos	reikalavimų	stoką	vizituo-
jančiojo	studento	institucijoje	arba	studento	kompetencijos	vertinimo	neatitiktį	Europos	kalbų	metmenų	
vertinimo sistemai . Džiugu, kad vizituojantys studentai patenkinti UKI kalbų dėstymo kokybe ir papildo 
savo kalbinį profilį naujomis kalbomis ir patobulintomis kalbinėmis kompetencijomis .

3 lentelė

Į VDU atvykusių užsienio studentų kalbų mokymasis 2012 m.

Vizituojančių studentų, besimokiusių užsienio kalbas 2012 m., skaičius 
Kitos kalbos Anglų kalba

Arabų kalba 1 Ispanų kalba 4 1	(A1)	lygis 1
Kinų kalba 6 Vokiečių kalba 2 2	(A2)	lygis 20
Prancūzų kalba 2 Švedų kalba 1 3	(B1)	lygis 30
Turkų kalba 1 Portugalų kalba 4 4	(B2)	lygis 7
Rusų kalba 4 Suomių kalba 1 5	(C1)	lygis 4
Italų kalba 1 6	(C1/C2)	lygis	 4
Iš viso 27 Iš viso 66

UKI užsienio kalbų dėstymo kokybę lemia ir tai, kad studentai turi galimybę mokytis kalbų ben-
draudami su dėstytojais, kuriems jų dėstoma kalba yra gimtoji arba pirmoji kalba:
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4 lentelė

Užsienio kalbų dėstytojai, kuriems dėstoma kalba yra jų pirmoji (gimtoji) kalba

UKI užsienio kalbų dėstytojai, dėstantys savo gimtąją kalbą(-as)
1 Huw	Griffith	Angle anglų kalba
2 Shams Aldeen Shams Aldeen arabų kalba
3 Viktorija Pehk-Ivašcenko estų, rusų kalbos
4 Dr . Moreno Bonda italų kalba
5 Dr . Stefano Maria Lanza italų kalba
6 Dr . Francesco Zamblera italų kalba
7 Miquel	Puertas	Salas ispanų, katalonų kalbos
8 Fengyi	Huang kinų kalba
9 Seo	Jinseok korėjiečių kalba
11 Doc . dr . Irena Miklaševič lenkų kalba
12 Nuno	Andrade	Guimaraes portugalų kalba
13 Dinara Mambetkazieva rusų, kirgizų kalbos
14 Doc . dr . Vladislav B . Sotirovič serbų kalba
15 Tomas Bengt Saadat Tengmark švedų kalba

Siekdamas sudaryti palankias sąlygas užsienio dės ty to jams, tyrėjams ir studentams plėtoti užsienio 
kalbų kompetencijas, VDU UKI 2012 m . didino kalbų dėstomų anglų kalba pasiūlą . Be anksčiau anglų 
kalba dėstytų portugalų, kinų, ispanų ir švedų kalbų, 2012 m . metais sudaryta galimybė mokytis atskirose 
grupėse arabų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbų, naudojant anglų kalbą kaip pagalbinę mokymo kalbą . 
Šia galimybe pirmieji pasinaudojo PMDF fakulteto Tarptautinės politikos ir vystymosi studijų bakalauro 
programos pirmakursiai bei Diplomatijos ir tarptautinių santykių magistrantai .

Siekiant užtikrinti VDU strategijos punkto Nr . 3 .2 .2 „Naujų ir esamų studijų programų orientavi-
mas	į	tarpdiscipliniškumą“	ir	UKI	stategijos	tikslų,	susijusių	su	specialiųjų	poreikių	(atitinkančių	fakul-
tetuose teikiamas studijų programas) akademinės ir profesinės kalbų dalykų parengimu ir atnaujinimu, 
įgyvendinimą, 2012 m . buvo atnaujinti visi anglų kalbos C1 / C2 lygių aprašai ir parengti nauji dalykai, 
orientuoti į tarpdalykiškumą ir skirtingų fakultetų studentų poreikius: „Akademinė anglų kalba“, „Anglų 
kalba socialiniams mokslams“, „Teisės anglų kalba“, „Politikos anglų kalba“, „Verslo anglų kalba“, „Anglų 
kalba kultūrai ir menui“, „Integruoto anglų kalbos ir kultūros kursas darbui ir kelionėms“, „Pasiruošimas 
akademiniams	anglų	kalbos	egzaminams“	(IELTS / TOEFL / Pearson) .

Iš	15	parengtų	specializuotos	kalbos	dalykų	buvo	mokomasi	10:	„Verslo	anglų	kalba“	 (C1	/	C2),	
„Teisinė	anglų	kalba“	(C1	/	C2)	 ir	„Politinė	anglų	kalba“	(C1	/	C2),	„Pasirengimas	standartizuotiems	
anglų	kalbos	(IELTS)	egzaminams“	(C1	/	C2),	„Integruotas	anglų	kalbos	 ir	kultūros	kursas	darbui	 ir	
kelionėms“	(C1	/	C2),	„Anglų	kalba	kultūrai	ir	menui“	(C1	/	C2),	„Anglų	kalba	5	lygis	(C1):	gramatika	
komunikacijai“,	„Anglų	kalba	5	 lygis	 (C1):	 tarpkultūrinei	komunikacijai“,	„Anglų	kalba	5	 lygis“	 (C1),	
„Lotynų kalbos pradmenys teisininkams“ .
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Anglų kalba: gramatika 
komunikacijai; 48

Anglų kalba: 
tarpkultūrinei 

komunikacijai; 43

Anglų k. 5 lygis; 70

Teisinė anglų kalba; 177 Politinė anglų k.; 19

Verslo anglų k.; 20

Integruotas anglų k. ir 
kultūros kursas darbui ir 

kelionėms; 16

Anglų kalba kultūrai ir 
menui; 11

Pasirengimas 
standartizuotiems anglų 
k. (IELTS) egzaminams; 

11

Kitos k.; 38

31 pav. Anglų kalbos C1–C1 / C2 lygių pasirinkimas 2012 m. 

Siekiant įgyvendinti VDU strategijoje iškeltus studijų kokybės tobulinimo tikslus, susijusius su 
dalykų studijų medžiagos parengimu nuotolinių studijų aplinkoje, 2012 m . UKI tęsė kalbų ir kultūros 
kursų nuotolinių studijų plėtrą: buvo analizuojamas nuo 2009 m . UKI pradėtas taikyti mišrus kalbų 
mokymo modelis, tiriami UKI dėstytojų ir kalbų besimokančiųjų studentų lūkesčiai, poreikiai ir realijos, 
susijusios su inovatyvių mokymo metodų taikymu studijų procese ir studijų virtualizavimu .

Tyrimų objektai – UKI parengti ir mišriuoju būdu studentams teikiami bendrosios anglų kalbos 
A1–B2 lygių, specialiosios anglų kalbos C1–C1 / C2 lygių ir kitų užsienio kalbų įvairių lygių nuotolinių 
kursų moduliai . Atlikti tyrimai atskleidė, jog dėstytojai ir studentai pripažįsta informacinių technolo-
gijų	 taikymo	efektyvumą	mokant(is)	užsienio	kalbų,	ypač	akcentuota	autentiškos	mokymo	medžiagos	
analizės svarba, tarpkultūrinės dimensijos patrauklumas, besimokančiojo autonomijos, savarankiškumo, 
savimonės ir refleksijos skatinimas, studentų ir dėstytojo tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo 
virtualioje erdvėje privalumai, sąlygos individualiam mokymosi stiliui kurti . 

2012 m . vyko daugybė UKI organizuotų ir remtų renginių, skatinančių kalbų mokymąsi, tarpkultū-
rinę komunikaciją bei pagarbą kalbų ir kultūrų įvairovei:

Gegužės	2–12	d.	vyko	jau	tradiciniu	tapęs	VDU	UKI	ir	Miguelio	de	Cervanteso	ispanų	kalbos	•	
ir kultūros klubo, bendradarbiaujant su Ispanijos Karalystės ambasada, organizuotas ispaniš-
kojo pavasario „Primavera en espanol“ renginių ciklas „Skirtingi, bet kartu“, skirtas įvairiakul-
tūrei	Ispanijai	ir	jos	regionams	–	Galicijai,	Kantabrijai,	Andalūzijai,	Baskų	kraštui,	La	Riocha,	
Kastilijai bei Leonui ir kitiems – pristatyti, į renginių organizavimą ir dalyvavimą įtraukta per 100 
VDU akademinės bendruomenės narių bei svečių . Kūrybinius projektus apie įvairius Ispanijos 
regionus rengė į komandas susibūrę studentai: lietuviai ir to krašto Erasmus atstovai . Į renginių 
ciklo atidarymą atvyko Ispanijos Karalystės ambasados Lietuvoje misijos vadovo pavaduotojas 
Manuelis	Hernandezas	Gamallo.	Buvęs	Lietuvos	Respublikos	ambasadorius	Ispanijoje	Mečys	
Laurinkus skaitė paskaitą apie Ispanijos istoriją, apie daugiatautės, daugiakalbės ir daugiakultū-
rės valstybės formavimąsi bei jos ateitį . 
Gegužės	3	d.	VU	ispanų	kalbos	lektoriaus	Alfonso	Rascón	Caballero•	  paskaita „Vientisumas ir 
įvairovė . Valstybė ir autonomijos“ suteikė galimybę susipažinti su Ispanija ir jos autonominių 
regionų istorija . 
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Gegužės	 11	 d.	 Tartu	 universiteto	 dėstytojas	 Héctoras	 Alsinet	 Rodriguesas	 skaitė	 paskaitą	•	
„Katalonų kalba ir kultūra: identitetas ir įvairovė“ . 
VDU UKI Rytų bičiulių sambūris •	 Diwan kartu su UKI lietuvių gestų kalbos dėstytoju Arūnu 
Bražinsku Kauno kurčiųjų reabilitacijos centre pristatė žinomo kazachų režisieriaus ir scenaristo 
Jermeko	Tursunovo	juostą	„Nuotaka“,	kurioje	nėra	žodinių	dialogų.
2012 m . į Ispanijos pavasario veiklas įsitraukė „Varpo“ gimnazijos moksleiviai ir kartu su studen-•	
tais piešė grafičius Ispanijos kultūros tematika .
Nuo 2002 m . kasmet rugsėjo 26 d . VDU studentų švenčiama •	 Europos kalbų diena yra tapusi 
išskirtiniu	UKI	organizuojamu	kalbų	mokymo(si)	ir	kultūrų	pažinimo	renginiu.	Vis	naujų	atspal-
vių įgaunantis renginys 2012 m . patraukė ne tik VDU studentų, bet ir gausaus moksleivių būrio ir 
miesto bendruomenės dėmesį . Per universiteto erdves keliavę „Kalbų karavanai“ nešė studentams 
bei VDU padalinių darbuotojams įvairių kultūrų dainas, šokius, viktorinas, gerą nuotaiką bei kvie-
timą	į	pagrindinį	Europos	kalbų	dienos	akcentą	–	rekordo	siekiančią	daugiakalbę	pamoką.	Pamokai	
pasirinkta „Laisvės“ tema, kuria norėta pabrėžti, kad asmenybės laisvės, atvirumo bei kūrybiškumo 
vertybės VDU yra puoselėjamos gebant prabilti daugeliu kalbų . Pamoką, kurioje žodis „laisvė“ 
buvo mokomas ištarti trisdešimt trimis kalbomis ir supažindinta su šios sąvokos samprata įvai-
riose kultūrose, vedė VDU UKI dėstytojai, kalbų besimokantys lietuvių studentai bei Erasmus ir 
kitų programų VDU vizituojantys studentai . Kartu su VDU bendruomene dalyvavo moksleiviai 
iš	Kauno	miesto	bei	kitų	miestų	gimnazijų:	VDU	„Rasos“,	J.	Lukšos,	J.	Jablonskio,	S.	Dariaus	ir	
S.	Girėno,	Maironio,	„Varpo“,	Radviliškio	Lizdeikos	gimnazijų,	Kauno	Juozo	Grušo	meno	vidu-
rinės	mokyklos,	Ukmergės	Antano	Smetonos	gimnazijos	ir	J.	Dobkevičiaus	vidurinės	mokyklos	
moksleiviai . Iš viso suskaičiuota per 520 pamokos dalyvių . Daugiakalbės pamokos rekordas pri-
pažintas ir užregistruotas1 „Factum“ agentūroje kaip „Daugiausiai kalbų vesta pamoka“ .
Gruodžio	10	d.	UKI	ir	Miguelio	de	Cervanteso	ispanų	kalbos	ir	kultūros	klubo	organizuotame	•	
renginyje „Ispanijos regioninis multikultūralizmas. Katalonija“ VDU bendruomenė pasitiko 
išskirtinį svečią – Kauno „Žalgirio“ krepšinio komandos vyriausiąjį trenerį ir rašytoją kataloną 
Joaną	Plazą.	Gyvoje,	 ispaniškomis	Erasmus ir lietuvių studentų dainomis ir trenerio pademons-
truotu	„Sardanos“	šokiu	paįvairintoje	diskusijoje	J.	Plaza	pristatė	savo	gimtojo,	Ispanijos	ekonomi-
kos varikliu vadinamo regiono kultūrą, kalbą, tradicijas ir kitus ypatumus . Diskusija pritraukė ne 
tik akademinę universiteto bendruomenę, bet ir Kauno visuomenę . Iš viso sulaukta apie pusantro 
šimto žmonių, o straipsniai ir vaizdo reportažai apie renginį pasirodė populiariausiuose Lietuvos 
interneto portaluose2, „Lietuvos ryto“ televizijoje3 ir viename Ispanijos naujienų tinklalapyje4 . 
Neeilinis renginys tikriausiai tapo viena iš priežasčių, paskatinusių studentus mokytis katalonų 
kalbos – į pirmą kartą siūlomą katalonų kalbos pirmo lygio grupę užsiregistravo 22 studentai .
Vienas aktyviausių kultūros renginių bei inovatyvaus kalbos ir kultūros mokymo iniciatorių UKI •	
– portugalų kalbos	dėstytojas	Nuno	Guimaraesas	2012	m.	pavasario	semestre	kartu	su	portu-
galų kalbos besimokančiais studentais parengė projektą „Falo eu – Aš kalbu“ . Studentai kūrė 

1 Prieiga per internetą: <http://www.rekordai.lt/?psl=rekordas&rkid=568&rid=519> .
2 Prieiga per internetą: <http://www .lrytas .lt/sportas/krepsinis/vdu-studentus-ispanisku-sokiu-mokes-j-plaza-esu-

siaubingas-sokejas .htm; http://kauno .diena .lt/naujienos/miestas/-zalgirio-treneris-studentus-moke-katalonijos-sok-
iu-466013> .

3  Prieiga per internetą: <http://tv.lrytas.lt/?id=13555780721355569618> .
4 Prieiga per internetą: <http://www.eldesmarque.es/noticias-el-desmarque-tv/49656-plaza-explica-que-es-la-sardana-

en-lituania> .
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http://www.lrytas.lt/sportas/krepsinis/vdu-studentus-ispanisku-sokiu-mokes-j-plaza-esu-siaubingas-sokejas.htm
http://kauno.diena.lt/naujienos/miestas/-zalgirio-treneris-studentus-moke-katalonijos-sokiu-466013
http://kauno.diena.lt/naujienos/miestas/-zalgirio-treneris-studentus-moke-katalonijos-sokiu-466013
http://tv.lrytas.lt/?id=13555780721355569618
http://www.eldesmarque.es/noticias-el-desmarque-tv/49656-plaza-explica-que-es-la-sardana-en-lituania
http://www.eldesmarque.es/noticias-el-desmarque-tv/49656-plaza-explica-que-es-la-sardana-en-lituania
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ir filmavo lėlių teatro siužetus – naujienų reportažus portugalų kalba apie Kauną, kurie vėliau 
subtitravo lietuviškai . Projektas buvo pristatytas VDU bendruomenei gruodžio 4 d . „Portugalijos 
dienos“ renginyje kartu su daugeliu kitų Portugalijos kultūrą atspindinčių akcentų: Albinos 
Griniūtės	fotografijos	paroda	apie	kasdieninį	Portugalijos	gyvenimą,	N.	Guimaraeso	naujo	poe-
zijos	rinkinio	su	vertimu	į	lietuvių	ir	anglų	kalbas	bei	Jose	Saramago	knygos	„Kai	mirtis	nusiša-
lina“ pristatymais, VDU muzikos studenčių dainomis portugalų kalba bei dokumentinio filmo 
„Jose	e	Pilar“ peržiūra.	Renginyje	savo	kūrybą	skaitė	ne	tik	dėstytojas	N.	Guimaraesas,	bet	ir	jo	
įkvėpti	kurti	VDU	studentai.	Eiles	 skaitė	 ir	 įžymūs	Kauno	poetai	Tautvyda	Marcinkevičiūtė,	
Irna	Labokė,	Diana	Jablonskaja	ir	Andrius	Konickis.	
Spalio 20 d . UKI •	 norvegų kalbos dėstytojas Ugnius Mikučionis pakvietė į norvegų literatūrai 
skirtą renginį – susitikimą su šiuolaikiniu norvegų rašytoju Dagu Solstadu . Renginyje pristaty-
tas 2011 m . pabaigoje lietuvių kalba išleistas vienas populiariausių šio žymaus rašytojo romanų 
„Vienuoliktas	romanas,	aštuoniolikta	kalba“	(orig.	Ellevte roman, bok atten), kurį iš norvegų kal-
bos	išvertė	dėstytojas	U.	Mikučionis.	Gausiai	susirinkusiems	VDU	studentams,	universiteto	ben-
druomenės nariams, Kauno publikai rašytojas pasakojo ir konkrečiai apie šį romaną, ir apskritai 
apie savo kūrybą, atsakinėjo į skaitytojų klausimus, dalijo autografus . 

Neformalaus švietimo srityje daug dėmesio skiriama bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams – 
būsimajai akademinei jaunuomenei, kurie, ateidami pasimokyti kalbų, drauge tarsi ateina į ateitį, t . y . 
įžengia į VDU dar į jį neįstoję . UKI bendradarbiavimas su mokyklomis darosi įvairesnis ir intensyves-
nis .

Birželio 11–15 d . moksleiviams pasiūlytos „Virtualios kelionės į daugiakalbį pasaulį“ – tai interaktyvių 
UKI	dėstytojų	vedamų	anglų	(V.	Bijeikienės,	L.	Judickaitės-Pašvenskienės,	R.	Knyzos,	D.	Pundziuvienės,	
V.	 Tuomaitės),	 ispanų	 (R.	 Sabaliauskienės),	 italų	 (M.	 Bonda),	 prancūzų	 (D.	 Kazlauskaitės),	 turkų	
(A.	Ismailov)	ir	vokiečių	( J.	Andriuškevičienės)	kalbų	pamokėlių	ciklas	kompiuterizuoto	kalbų	mokymo	
SANAKO 300 laboratorijoje . Pamokėlių metu moksleiviai tobulino anglų kalbos komunikacinius gebė-
jimus ir susipažino su kitomis kalbomis bei kultūromis virtualiai bendraudami poromis, diskutavo, įsirašė 
savo diskusijas ir jas perklausė, atliko interaktyvias užduotis asmeniškai ir grupėmis, parengė kūrybinius 
pristatymus . 

2012 m . buvo tęsiami UKI dėstytojų vizitai į Kauno miesto mokyklas, per kuriuos moksleiviams 
buvo siūlyta susipažinti ir pradėti mokytis įvairių UKI dėstomų kalbų . 

Gruodžio	 4	 d.	 UKI	 dėstytojai	 vedė	 ispanų	 (M.	 Pertas),	 kirgizų	 (D.	 Mambetkazijeva),	 italų	•	
(S.	Lanza,	F.	Zamblera),	arabų	(S.	Aldeen),	prancūzų	(L.	Boizou)	ir	portugalų	(N.	Guimaraes)	
kalbų pradžiamokslius VDU „Rasos“ gimnazijoje .
Gruodžio	7	d.	su	kirgizų	(D.	Mambetkazijeva),	ispanų	(M.	Puertas),	italų	(S.	Lanza,	F.	Zamblera),	•	
turkų	(A.	Ismailov)	ir	lietuvių	gestų	(A.	Bražinskas)	kalbomis	supažindinti	Maironio gimnazi-
jos moksleiviai . 
Gruodžio	19	d.	anglų	kalbos	dėstytoja	A.	Jankauskaitė	buvo	•	 J. Dobkevičiaus vidurinėje mokyk-
loje vykusio Kalėdinių dainų ir giesmių festivalio-konkurso vertinimo komisijos pirmininkė . 
Tradiciškai 2012 m . sudarytos atskiros •	 lotynų, italų ir ispanų kalbų grupės VDU „Rasos“ gim-
nazijos moksleiviams . 
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2.3. Pasaulio lieTuvių universiTeTo idėjos 
Puoselėjimas

Puoselėjant Pasaulio lietuvių universiteto idėją, 2012 m . buvo toliau plėtojamas projektas „Pasaulio 
lietuvių	akademija“.	Jo	tikslas	–	burti	lietuvių	diasporą,	skatinti	išeivijos	ir	Lietuvos	mokslininkų	bei	stu-
dentų bendradarbiavimą akademiniuose projektuose, pritraukti besidominčius Lietuva ir jos kultūra . Šis 
projektas vienija daug veiklų: visus metus organizuojamus kursus, mainų programas, stažuotes, nuotolinio 
mokymosi galimybes, akademinius renginius . 

Jau	trečius	metus	iš	eilės	tęsiamas	bendradarbiavimas	su	JAV	lietuvių	bendruomene	–	2012	m.	bir-
želio–rugpjūčio mėnesiais organizuota Vasaros stažuočių programa	(sutr.	LISS	–	Lietuvių	išeivijos	stu-
dentų stažuotė), kuri suteikė galimybę trims dešimtims lietuvių kilmės jaunų žmonių įgyti profesinės 
praktikos įvairiose valstybinėse įstaigose, ligoninėse, meno kolektyvuose ir nevyriausybinėse organizaci-
jose, tobulinti kalbos žinias, artimiau susipažinti su Lietuva . 

Šis projektas buvo pristatytas ir liepos 12–15 d . „Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime“ Prienuose . 
Keturių dienų renginyje dalyvavo daugiau nei 3 500 Lietuvos jaunimo atstovų iš 30 pasaulio šalių . Čia 
įvairių sričių ekspertai diskutavo apie Lietuvos jaunimo ateitį, globalaus bendradarbiavimo galimybes ir 
lietuviškos kultūros puoselėjimą . 

Plėtojant projekto „Pasaulio lietuvių akademija“ idėją, trečius metus iš eilės buvo skelbiamas konkur-
sas L. ir F. Mockūnų fondo vardinei stipendijai gauti – šiemet stipendijos laimėtoja stažuosis Australijos 
lietuvių muziejuje ir archyvuose Adelaidėje . 

Nuo	pat	atsikūrimo	1989	m.	aktyviai	plėtodamas	glaudžius	bendradarbiavimo	ryšius	su	JAV	lietuvių	
bendruomenėmis, Vytauto Didžiojo universitetas 2012 m. rugsėjo 27 d. pirmasis iš Lietuvos aukštųjų 
mokyklų atidarė atstovybę Šiaurės Amerikoje	(Vašingtone,	JAV).	Vienas	pagrindinių	VDU	atstovybės	
Šiaurės	Amerikoje	(angl.	Vytautas Magnus University North America, sutr . VMU NA) tikslų – toliau ska-
tinti tarptautinę plėtrą ir plėtoti partnerystę su svarbiausiomis Šiaurės Amerikos mokyklomis, universite-
tais, švietimo ir kultūros projektais .

Į atstovybės atidarymą Kaune atvyko Juilliardo mokyklos prodekanas Adamas Meyeris . 2012 m . 
birželio mėnesį užmegzta partnerystė su šia viena garsiausių meno mokyklų pasaulyje virto realiais dar-
bais	–	VDU	Muzikos	akademijos	studentams	jau	dėsto	Juilliardo	mokyklos	dėstytojai,	patirtimi	dalijasi	
visame pasaulyje žinomi atlikėjai .
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2012	m.	vasarą	jau	14-ą	kartą	VDU	Humanitarinių	mokslų	fakultete	suorganizuoti	intensyvūs	lie-
tuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai ne tik užsienio studentams, planuojantiems savo studijas Lietuvoje, 
bet ir pasaulio lietuvių bendruomenių nariams, Lietuvoje gyvenantiems užsieniečiams .

2012	m.	vasarą	lietuvių	kalbos	mokėsi	33	dalyviai	iš	18	užsienio	šalių	(Vokietijos,	Italijos,	Ispanijos,	
Jungtinės	 Karalystės,	 Uzbekistano,	 Latvijos,	 Lenkijos,	 Estijos,	 Čekijos,	 Prancūzijos,	 Kipro,	 Rusijos,	
Slovėnijos,	Slovakijos,	Nyderlandų,	Kinijos,	Japonijos,	Australijos).	Studentams	buvo	pasiūlyta	plati	kul-
tūrinė programa: pažintinės kelionės po Lietuvą, apsilankymai muziejuose, kultūriniai vakarai, sporto 
varžybos .

2012	m.	pradėtas	įgyvendinti	projektas	„Lituanistikos	(baltistikos)	centrų,	lietuvių	bendruomenių	ir	
Lietuvos	mokslo	ir	studijų	institucijų	bendradarbiavimo	stiprinimas“	glaudžiai	suburs	lituanistikos	(bal-
tistikos)	centrus.	Projekto	partneriai	–	dešimt	Latvijos,	Lenkijos,	Rusijos,	Austrijos,	Jungtinės	Karalystės,	
Australijos	baltistikos	(lituanistikos)	centrų).

Projekte suplanuotos veiklos leis universitetui dar plačiau paskleisti žinią apie VDU kaip Pasaulio 
lietuvių universitetą . Projekto vykdymo metu numatyti VDU dėstytojų vizitai į partnerines institucijas 
dėstymo, stažuočių laikotarpiui, lietuvių kalbos vadovėlių leidyba, įvairių intensyvių kursų užsienio stu-
dentams organizavimas VDU . 2012 m . gruodžio 6 d . surengtuose nuotoliniuose mokymuose, skirtuose 
projekto partneriniams universitetams, paskaitas kursų dalyviams skaitė istorikai, etnologai, literatai .
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3.1. sTudijų Pasirinkimo ir 
individualizavimo laisvės PlėTra

2012 m . Vytauto Didžiojo universitete aktyviai vykdytos studijų marketingo veiklos, didintas uni-
versiteto žinomumas ir puoselėti ryšiai su šalies mokyklomis bei gimnazijomis, taip siekiant į universitetą 
pritraukti geriausius abiturientus . Studijų marketingo tarnyba ir fakultetai nuolat palaiko ryšius su būsi-
mais studentais, analizuoja jų poreikius, atskirų studijų programų paklausą . Tarnyba organizuoja informa-
cinius ir šviečiamuosius renginius, teikia informaciją apie studijas ir studijų programas Vytauto Didžiojo 
universitete, konsultuoja stojimo ir kitais klausimais .

Stiprinant universiteto bendradarbiavimą su bendruomenėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, 
2012 m . buvo pasirašyta 10 bendradarbiavimo sutarčių su Lietuvos mokyklomos ir gimnazijomis, taip 
užmegztas glaudesnis ryšys, leisiantis tenkinti abipusius šalių interesus ir vykdyti daugiau bendrų pro-
jektų . 

Universiteto Studijų marketingo tarnybos ir fakultetų atstovai, didindami universiteto žinomumą, 
vyksta į informacinius ir pažintinius vizitus mokyklose, reprezentuoja universitetą, garsina jo vardą . Iš 
viso per 2012 m . Vytauto Didžiojo universiteto atstovai aplankė 87 Lietuvos mokyklas ir gimnazijas, 66 
jų universiteto dėstytojai skaitė paskaitas moksleiviams . Visose mokyklose pristatytos Vytauto Didžiojo 
universiteto	studijų	programos	ir	galimybės;	su	universiteto	aplinka,	erdvėmis	ir	studijomis	susipažinti	
atvyko 31 moksleivių grupė . Per visus renginius ir informacinius seminarus universiteto erdvėse apsilankė 
apie 3 500 moksleivių, kuriems buvo suteikta informacija apie Vytauto Didžiojo universiteto studijų pro-
gramas, studijų sistemą ir įvairias kitas galimybes .

2012 m . moksleiviams organizuoti renginiai universiteto, fakultetų ir kitų padalinių mastu . 
Moksleiviai dalyvavo tokiuose fakultetų ir padalinių organizuojamuose renginiuose: laboratoriniai darbai 
Gamtos	mokslų	 fakulteto	 laboratorijose,	 jaunojo	 sociologo	 ir	 socialinio	 darbuotojo	 akademijos,	 teisės	
kursai, užsienio kalbos kursai interaktyviose Užsienio kalbų centro laboratorijose, fakultetų ir Muzikos 
akademijos atvirų durų dienos, konkursai ir pan . Šių renginių metu moksleiviams, mokytojams ir tėvams 
buvo pristatomos VDU studijų programos, studijų galimybės, aplinka, universiteto erdvės, dėstytojai, 
konsultacijos su studentais . Renginiai organizuoti ir viso universiteto mastu . 

2012 m . sausio 12 d . moksleiviai, jų mokytojai ir tėvai buvo pakviesti dalyvauti „Moksleivių die-
noje VDU“ . Tai buvo specialus renginys moksleiviams, kurio metu jie iš arčiau galėjo susipažinti su 
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universitetu, jo studentais, dėstytojais ir absolventais, išgirsti atsakymus į visus jiems rūpimus klausimus 
apie studijų programas, studijų sistemą, universitetą ir kt . „Moksleivių dienos VDU“ metu vyko daugiau 
nei 20 informacinių ir kultūrinių renginių . Šiame renginyje dalyvavo apie 1 000 moksleivių iš Kauno ir 
Kauno apskrities, Anykščių, Tauragės, Kupiškio, Varėnos, Panevėžio, Klaipėdos ir kitų Lietuvos miestų .

Universitetas 2012 m . pradžioje tradiciškai dalyvavo 2 studijų mugėse, kuriuose pristatytos studijų 
programos ir studijų galimybės . Sausio mėnesį Kaune vykusi paroda sulaukė daugiau nei 20 tūkst . lanky-
tojų . Vilniaus studijų mugėje „Mokymasis . Studijos . Karjera“ apsilankė apie 35 tūkst . lankytojų – abituri-
entų, studentų, kolegijų ir kitų aukštųjų mokyklų absolventų bei karjera besidominčių dirbančių žmonių . 
Moksleiviai atvyko iš 51 Lietuvos miesto ir rajono . Per tris parodos dienas ją aplankė 96 organizuotos 
moksleivių grupės . Parodų lankytojai aktyviai domėjosi VDU studijų programomis, priėmimo sąlygomis, 
galimybėmis išvykti studijuoti užsienyje pagal mainų programas ir saviraiškos galimybėmis .

Siekiant į universitetą pritraukti gabiausius, labiausiai motyvuotus abiturientus ir jiems padėti pasi-
rengti brandos egzaminams 2012 m . vasario–balandžio mėnesiais buvo rengiamos nemokamos Vytauto 
Didžiojo	universiteto	dėstytojų	konsultacijos	abiturientams.	Jose	dalyvavo	daugiau	nei	1	400	moksleivių,	
dauguma atvyko iš Kauno ir Kauno apskrities, taip pat aktyviai dalyvavo moksleiviai iš kitų Lietuvos 
regionų: Marijampolės, Kaišiadorių, Raseinių, Alytaus, Panevėžio, Vilniaus, Varėnos ir kitų . Konsultacijų 
metu kvalifikuoti universiteto dėstytojai teikė nemokamas lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, biolo-
gijos, chemijos, informacinių technologijų ir anglų kalbos konsultacijas . Šių užsiėmimų pabaigoje moks-
leiviai dalyvavo paskaitoje „Kaip pasirinkti kokybiškas studijas“ . Taip pat moksleiviams, stojantiems į 
menų	srities	studijų	programas	(„Naujųjų	medijų	meno	ir	vaidybos“)	ir	besiruošiantiems	laikyti	stojamąjį	
egzaminą,	vyko	paruošiamieji	kursai	(vasario–gegužės	mėn.).	

2012 m . birželio 11–15 dienomis moksleiviams pirmą kartą organizuotas renginys „VDU vasaros 
mokykla“, kuriame dalyvavo 150 moksleivių iš visos Lietuvos . Renginys moksleiviams suteikė galimybę 
pasijusti VDU studentais . Renginio programoje moksleiviams siūlyta 10 savaitę trukusių paskaitų ciklų, 
kuriuos dėstė Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojai . Moksleiviai galėjo susipažinti su universiteto 
aplinka, fakultetais, dėstytojais, studijų programomis ir studijų kokybe . Moksleiviai, lankydami pasirink-
tus kursus, turėjo galimybę pasitikrinti, kurios sritys juos labiausiai domina, ir tikslingai pasirinkti studijas 
ir profesiją .

2012 m . lapkričio 16 d . moksleiviai kviesti dalyvauti renginyje „Matuokis profesiją 2012“ . Tai spe-
cialus renginys, kurio metu moksleiviai galėjo susipažinti su įvairių sričių specialistų darbu . „Matuokis 
profesiją 2012“ savo profesine patirtimi dalijosi 20 profesionalų, tarp kurių buvo teisininkų, verslininkų, 
politikų, psichologė, genetikas-biologas, žurnalistė, viešųjų ryšių specialistė, menotyrininkė, informacinių 
technologijų	specialistė,	matematikas	ir	kiti;	jie	atskleidė	įvairių	savo	darbo	aspektų.	Visi	renginyje	daly-
vavę specialistai yra Vytauto Didžiojo universiteto absolventai . Renginyje dalyvavo apie 800 moksleivių 
iš visos Lietuvos . Per renginį moksleiviai buvo konsultuojami studijų Vytauto Didžiojo universitete klau-
simais .

Moksleiviai studijų, priėmimo ir Vytauto Didžiojo universiteto studijų aplinkos klausimais konsul-
tuojami telefonu, vizitų mokyklose metu, informaciniuose forumuose interneto portaluose www .kurstoti .
lt, www .studijos .lt ir kitais būdais . Moksleiviams platintas leidinys „Studijos Vytauto Didžiojo universi-
tete 2012 m .“, kuriame pateikta visa aktuali informacija apie studijas, studijų programas ir jų specifiką, 
studijų aplinką . Balandžio mėnesį Viešosios komunikacijos tarnyba išleido specialų Vytauto Didžiojo 
universitetą	pristatantį	leidinį	moksleiviams,	jis	platintas	su	„Diena	Media“	leidiniais	(„Vilniaus	diena“,	
„Kauno diena“, „Klaipėdos diena“) . Pranešimais spaudai visuomenė buvo informuojama apie naujas stu-

http://www.kurstoti.lt
http://www.kurstoti.lt
http://www.studijos.lt
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dijų programas Vytauto Didžiojo universitete, pateikiami jų poreikį pagrindžiantys duomenys ir kita 
aktuali informacija . 

Nuo 2012 m . balandžio mėn . kiekvieną savaitę radijo stotyje „Tau“ vyko rubrika „VDU ir radijo 
TAU gidas būsimiems studentams“, kurios metu pristatytos kiekvieno fakulteto studijų programos, stu-
dijų sistema ir galimybės, teikta informacija stojimo į bakalauro ir magistrantūros studijas klausimais . 

2012 m . informaciniai ir šviečiamieji renginiai moksleiviams organizuoti visus metus . Moksleiviai 
galėjo atvykti į universitetą tiek savarankiškai, tiek grupėmis .

Studentų priėmimas. 2012 m . universitetas stojantiesiems pasiūlė 37 pirmosios pakopos ir vienti-
sųjų studijų programas, iš kurių 4 buvo visiškai naujos, tai – „Italistika ir romanų kalbos“, „Rytų Azijos 
šalių	 kultūros	 ir	 kalbos“,	 „Vaidyba“,	 „Tarptautinės	 politikos	 ir	 vystymo	 studijos“	 (anglų	 kalba).	 Į	 visas	
naujas programas studentų priėmimas buvo sėkmingas .

2012 m . bendrajam priėmimui į 45 Lietuvos aukštąsias mokyklas, kurį vykdė Lietuvos aukštųjų 
mokyklų	 asociacija	 bendrajam	 priėmimui	 organizuoti	 (LAMA	 BPO),	 užsiregistravo	 43	 921	 asmuo.	
Priėmimo	sąlygas	tenkino	ir	konkursuose	dalyvavo	38	476	stojantieji	(2011	m.	–	38	423),	iš	jų	24	854	–	
tų	pačių	metų	 laidos	abiturientai	 (2011	m.	analogiškas	skaičius	buvo	26	577).	13	622	stojantieji	ben-
drojo	lavinimo	mokyklas	baigę	anksčiau	nei	2012	m.	Šiais	metais	4,7	%	padidėjo	stojančiųjų,	pirmuoju	
pageidavimu nurodžiusių Vytauto Didžiojo universitetą, skaičius, – 2012 m . tokių prašymų buvo 2 094 
(2011	m.	–	1	999).	Vis	dėlto	populiarėjant	sveikatos	mokslams,	pagal	šį	rodiklį	universitetas	nukrito	iš	
ketvirtos į penktą vietą .

5 lentelė

Dažniausiai pirmu pageidavimu nurodytas universitetas 2011–2012 m.

2011 m. 2012 m. 
1 VU VU
2 VGTU	 VGTU	
3 KTU ▲ KTU 
4 VDU ▲ LSMU ▲
5 MRU ▼ VDU ▼
6 LSMU ▲ MRU ▼
7 KU ▼ KU 
8 ŠU ŠU
9 LEU LEU	
10 LKKA ASU ▲
11 ASU LKKA ▼
12 ISM ▲ VDA ▲
13 VDA ▼ ISM ▼
14 VU TVM LMTA ▲
15 LMTA VU TVM ▼
16 LKA ▲ LKA
17 EHU	▲ BU FV ▲
18 LCC KSU
19 VVTA ▲ LCC ▼
20 BU FV EHU	▼
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Pagal	pirmąjį	pageidavimą	į	universitetą	priimtų	studentų	procentinė	dalis	padidėjo	3,8	%	ir	siekė	
43,2	%	(2011	m.	–	39,4	%)	(32	pav.). 2012 m . vidutinis pakviestųjų studijuoti į Vytauto Didžiojo univer-
sitetą	pageidavimo	numeris	prašymuose	buvo	3,8	(2011	m.	–	4,2).
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32 pav. Studentų priėmimas į aukštąsias universitetines mokyklas pagal pirmąjį prioritetą (%)

2012 m . į VDU bendrojo priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas metu iš viso priimta 
1	815	studentų	(2011	m.	–	1	794).	Palyginti	su	skaičiumi	studentų,	priimtų	į	kitų	universitetų	studijų	
programas, Vytauto Didžiojo universitetas užima 4 vietą pagal valstybės finansuojamų vietų skaičių ir 5 
vietą pagal bendrą priimtų studentų skaičių .

Universitete išlieka panašus įstojusių į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijas santykis 
(2012	m.	atitinkamai	46	%	ir	54	%).	2012	m.	daugiau	kaip	7	%	buvo	sumažinta	valstybės	finansuojamų	
studijų vietų, tai lėmė ir nežymų faktinį priimtųjų į universiteto pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 
skaičiaus mažėjimą . 2012 m . į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas buvo 
priimta	3	%	mažiau	studentų	–	814	(2011	m.	–	839).	Nors	šis	faktinis	skaičius	sumažėjo,	tačiau	lyginant	
2011 ir 2012 metų bendrai universitetinėms studijoms skirtų valstybės finansuojamų studijų vietų skaičių 
(2011	m.	–	9	680	ir	2012	m.	–	8	975)	su	procentine	dalimi	priimtųjų	į	Vytauto	Didžiojo	universitetą,	
valstybės	finansuojamų	vietų	skaičius	universitete	santykinai	išaugo	nuo	8,66	%	iki	9,06	%.

Universiteto programos, į kurių valstybės finansuojamas vietas priimta daugiausiai studentų, yra: 
„Viešoji	 komunikacija“	 (87	 valstybės	 finansuojamos	 vietos),	 „Aplinkotyra	 ir	 ekologija“	 (60	 valstybės	
finansuojamų	vietų),	„Politikos	mokslai“	(56	valstybės	finansuojamos	vietos),	„Anglų	filologija“	(47	vals-
tybės	finansuojamos	vietos),	„Rytų	Azijos	šalių	kultūros	ir	kalbos“	(47	valstybės	finansuojamos	vietos).

Į daugiausiai Lietuvos studentų pririnkusių programų dešimtuką įeina ir viena Vytauto Didžiojo 
universiteto	programa	–	„Viešoji	komunikacija“	(209	studentai).	Kitos	populiariausios	universiteto	studijų	
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programos	yra:	„Teisė“	(178	studentai),	„Viešasis	administravimas“	(127	studentai),	„Politikos	mokslai“	
(102	studentai).

Vertinant studentų priėmimo rezultatus į atskirų fakultetų pirmosios pakopos ir vientisąsias stu-
dijas,	2012	m.	gerokai	didėjo	priimtųjų	skaičius	 į	Humanitarinių	mokslų	fakultetą	(33	pav.).	Tai	 lėmė	
naujų	programų	(„Rytų	Azijos	šalių	kultūros	ir	kalbos“,	„Italistika	ir	romanų	kalbos“)	populiarumas	tarp	
stojančiųjų.	Studentų	skaičius	sumažėjo	Ekonomikos	ir	vadybos,	Teisės,	Socialinių	mokslų	fakultetuose.	
Mažėjimą lėmė didelė konkurencija ir mažas valstybės finansuojamų vietų skaičius verslo ir vadybos, 
teisės	studijų	krypčių	programose	ir	abiturientams	nepalankios	konkursinio	balo	dedamosios	(pvz.,	geo-
grafijos metinis pažymys reikalingas stojant į menotyros programą) .
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2012 m. 2011 m.

33 pav. Priėmimo į nuolatines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas situacija fakultetuose

2012 m . aukščiausi priimtųjų studijuoti į universitetą konkursiniai balai yra net 18 nuolatinių stu-
dijų	programų.	Daugiau	nei	su	20	konkursiniu	balu	(20,6	–	maksimalus	balas	be	papildomų	balų)	buvo	
priimta	į	šias	nuolatinių	studijų	programas:	„Anglų	filologija“	(23,04),	„Biologija“	(22,84),	„Ekonomika	
ir	finansai“	(22,4),	„Muzikos	pedagogika“	(22,32),	„Prancūzų	filologija“	(22,18),	„Religijos	pedagogika“	
(21,86),	„Vaidyba“	(21,8),	„Tarptautinės	politikos	ir	vystymo	studijos“	(21,48),	„Naujųjų	medijų	menas“	
(20,5),	 „Karjera	 ir	 profesinis	 konsultavimas“	 (20,46),	 „Viešasis	 administravimas“	 (20,42),	 „Politikos	
mokslai“	(20,38),	„Viešoji	komunikacija“	(20,32),	„Biochemija“	(20,16),	„Rytų	Azijos	regiono	kultūros	ir	
kalbos“	(20,14),	„Psichologija“	(20,1),	„Matematika	ir	jos	taikymas“	(20,08),	„Anglų	ir	vokiečių	filologija“	
(20,04).	

Studijas	universitete	stojantieji	renkasi	iš	visų	Lietuvos	regionų	(34	pav.),	tačiau,	kaip	ir	2011	m.,	
lieka	tendencija,	kad	daugiausiai	priimtųjų	yra	iš	Kauno	regiono	55,7	%	(2011	m.	–	54,34	%).	Padidėjo	
įstojusiųjų	skaičius	iš	Marijampolės	9,11	%	(2011	m.	–	8,8	%),	Vilniaus	–	6,03	%	(2011	m.	–	4,79	%).	Ši	
tendencija rodo, kad universiteto programos yra populiarios ir tarp stojančiųjų iš kitų šalies regionų . 
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34 pav. Priimtųjų į universitetą kaita pagal apskritis (%)

2012 metais priimtųjų į Vytauto Didžiojo universitetą skaičius didėjo, nors, mažėjant valstybės 
finansavimui studijoms, sumažėjo ir priimtųjų į universiteto valstybės finansuojamas vietas . Vis dėlto 
procentinė dalis nuo viso universitetinėms studijoms skiriamo finansavimo didėjo . Taigi universitetas yra 
patrauklus stojantiesiems, pripažįstamos studijų programos ir kuriamos naujos patrauklios gabiems bei 
motyvuotiems jauniems žmonėms . Atsižvelgiant į demografines tendencijas, būtina ir ateityje išlaikyti 
aktyvią marketinginę veiklą, stiprinti universiteto identitetą moksleivių bei visuomenės akyse ir išlaikyti 
tiesioginį ryšį su potencialiais studentais .

Kiekvienais metais, kaip ir numatyta Mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 9 dalyje, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė tvirtina valstybės finansuojamų konkrečios studijų krypties antrosios pakopos 
studijų vietų, į kurias priimami studentai, skaičių . 2012 m . Vytauto Didžiojo universitetui buvo patvir-
tinta 260 valstybės finansuojamų vietų antrosios pakopos studijoms pagal studijų kryptis . Laipsnio nesu-
teikiančiai	pedagogikos	studijų	programai	buvo	patvirtintos	5	valstybės	finansuojamos	vietos	(7	lentelė).	
Taip pat 2012 m . buvo paskirta 10 vietų molekulinės biologijos, biofizikos ir biochemijos, fizikos, socio-
logijos,	antropologijos	studijų	kryptims,	kurios	finansuojamos	Europos	Sąjungos	struktūrinių	fondų	lėšo-
mis pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas . 2012 m . priėmimo į antrosios pakopos studijas 
pasiskirstymas pagal fakultetus ir studijų programas pateiktas 6 lentelėje .
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6 lentelė

2012 m. priėmimas į nuolatinės studijų formos antrosios pakopos studijas

Fakultetai, studijų programos
Kvotos Priimta 2012 m.

VF VDU ESSF 
NKP Iš viso VF VDU ESSF 

NKP Iš viso VNF Iš viso

Ekonomikos	ir	vadybos	fakultetas 30 16 0 46 30 16 0 46 15 61

„Firmų organizavimas ir vadyba“ 6   6 6 3  9  9

„Marketingas ir tarptautinė komercija“ 6   6 6 3  9 4 13
„Reklamos vadyba“ 6   6 6 4  10 1 11
„Finansai ir bankininkystė“ 6   6 6 3  9 9 18
„Makroekonominė analizė ir politika“ 6   6 6 3  9 1 10
Gamtos	mokslų	fakultetas	 24 13 6 43 24 13 6 43 6 49
„Aplinkosaugos organizavimas“ 4   4 4 7  11 1 12
„Molekulinė biologija ir biotechnologija“ 8   8 8 4  12 3 15
„Energija	ir	aplinka“ 4  2 6 4 2 2 8  8
„Biocheminė analizė“ 8  4 12 8  4 12 2 14
Humanitarinių	mokslų	fakultetas 53 18  71 53 18  71 13 84
„Lyginamosios kultūrų studijos“ 6   6 6 4  10 2 12
„Praktinė filosofija“ 6   6 6 3  9  9
„Lietuvos istorija“ 8   8 8 2  10 2 12
„Taikomoji anglų kalbotyra“ 10   10 10 2  12 5 17
„Taikomoji lietuvių kalbotyra“ 8   8 8 2  10  10
„Literatūra ir spauda“ 8   8 8 4  12 4 16
„Verslo komunikacija vokiečių kalba“ 7   7 7 1  8  8
Informatikos fakultetas 14 7  21 14 7  21 4 25
„Verslo informatika“ 5   5 5 1  6 3 9
„Taikomoji informatika“ 5   5 5 3  8 1 9
„Taikomoji matematika“ 4   4 4 3  7  7
Katalikų teologijos fakultetas 7 3  10 7 3  10 6 16
„Pastoracinė teologija“ 3   3 3 2  5 3 8
„Religinis švietimas“ 4   4 4 1  5 3 8
Menų fakultetas 21 15  36 21 15 0 36 14 50
„Meno istorija ir kritika“ 10   10 10 1  11 2 13
„Kultūros paveldas ir turizmas“ 11   11 11 2  13 6 19
„Kūrybinės industrijos“ 0   0  12  12 6 18
Muzikos akademija 18 4  22 18 4 0 22 3 25
„Atlikimo menas“ 11   11 11 1  12  12
„Atlikimo meno pedagogika“ 7   7 7 3  10 3 13
Politikos mokslų ir diplomatijos fakul-
tetas 51 17  68 51 17 0 68 18 86

„Integruota komunikacija“ 5   5 5 2  7 6 13
„Žurnalistika ir medijų analizė“ 7   7 7 2  9 2 11
„Šiuolaikinė	Europos	politika“ 7   7 7 2  9  9
„Rytų Azijos regiono studijos“ 8   8 8   8 2 10
„Diplomatija ir tarptautiniai santykiai“ 5   5 6 4  10 4 14
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„Socialinė ir politinė kritika“ 5   5 4 3  7 1 8
„Valstybės institucijų administravimas“ 7   7 8 2  10 3 13
„ES	viešoji	politika	ir	administravimas“ 7   7 6 2  8  8
Socialinių mokslų fakultetas 42 18 4 64 42 18 4 64 34 98
„Mokyklinė psichologija“ 5   5 5 2  7 5 12
„Organizacinė psichologija“ 5   5 5 2  7 6 13
„Sveikatos psichologija“ 4   4 4 2  6 12 18
„Šeimotyra“ 7   7 7 3  10 1 11
„Karjeros projektavimas“ 5   5 5 2  7 1 8
„Socialinė antropologija“ 5  2 7 5 2 2 9 2 11
„Taikomoji sociologija“ 5  2 7 5 3 2 10 1 11
„Socialinis darbas“ 6   6 6 2  8 6 14
Iš viso: 260 111 10 381 260 111 10 381 113 494

7 lentelė
2012 m. priėmimas į laipsnio nesuteikiančias studijas

Fakultetai, studijų programos
Kvotos Priėmimas pagal teikimus 

VF VDU ESSF 
NKP Iš viso VF VDU ESSF 

NKP Iš viso VNF Iš viso

Socialinių mokslų fakultetas 5 2 0 7 5 2 0 7 1 8
„Pedagogika“ 5 2  7 5 2  7 1 8

Daugiausiai valstybės finansuojamų vietų buvo skirta Socialinių mokslų studijų srities programoms – 
130 vietų, tačiau valstybės finansuojamų vietų, skiriamų šiai sričiai, tolygiai mažėja: 2011 m . buvo skirta – 
132,	2010	m.	buvo	skirta167,	o	2009	m.	–	207	vietos	(8	lentelė).	

8 lentelė

Antrosios studijų pakopos valstybės finansuojamos vietos 2009–2012 m.

Studijų sritis 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m.
Biomedicinos mokslų 23 30 20 16
Fizinių mokslų 48 29 24 22
Humanitarinių	mokslų	 91 95 80 81
Meno studijų 0 0 12 11
Socialinių mokslų 207 167 132 130
Technologijos mokslų 0 0 0 0
Iš viso: 369 321 268 260

Universitete yra vykdomos net 28 socialinių mokslų studijų srities antrosios pakopos programos, 
todėl toks nuolatinis finansuojamų vietų mažėjimas kelia grėsmę, kad kai kurių studijų programų vyk-
dymo	reikės	atsisakyti,	nors	stojimo	konkursai	į	šios	srities	studijų	programas	patys	didžiausi	(9	lentelė)	
ir	nuolat	auga	(10	lentelė).

6 lentelės tęsinys
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9 lentelė

2012 m . konkursas į nuolatinės studijų formos antrosios pakopos studijas

Fakultetai, studijų programos
Kvotos

Prašymai KonkursasVF ESSF Iš viso
Ekonomikos	ir	vadybos	fakultetas 30 0 30 101 3,37
„Firmų organizavimas ir vadyba“ 6  6 13 2,17
„Marketingas ir tarptautinė komercija“ 6  6 24 4,00
„Reklamos vadyba“ 6  6 9 1,50
„Finansai ir bankininkystė“ 6  6 48 8,00
„Makroekonominė analizė ir politika“ 6  6 7 1,17
Gamtos	mokslų	fakultetas	 24 6 30 122 4,07
„Aplinkosaugos organizavimas“ 4  4 31 7,75
„Molekulinė biologija ir biotechnologija“ 8 4 12 39 3,25
„Energija	ir	aplinka“ 4 2 6 21 3,50
„Biocheminė analizė“ 8  8 31 3,88
Humanitarinių	mokslų	fakultetas 53  53 131 2,47
„Lyginamosios kultūrų studijos“ 6  6 28 4,67
„Praktinė filosofija“ 6  6 12 2,00
„Lietuvos istorija“ 8  8 15 1,88
„Taikomoji anglų kalbotyra“ 10  10 23 2,30
„Taikomoji lietuvių kalbotyra“ 8  8 17 2,13
„Literatūra ir spauda“ 8  8 28 3,50
„Verslo komunikacija vokiečių kalba“ 7  7 8 1,14
Informatikos fakultetas 14  14 39 2,79
„Verslo informatika“ 5  5 17 3,40
„Taikomoji informatika“ 5  5 16 3,20
„Taikomoji matematika“ 4  4 6 1,50
Katalikų teologijos fakultetas 7  7 26 3,71
„Pastoracinė teologija“ 3  3 10 3,33
„Religinis švietimas“ 4  4 16 4,00
Menų fakultetas 21  21 87 4,14
„Meno istorija ir kritika“ 10  10 22 2,20
„Kultūros paveldas ir turizmas“ 11  11 65 5,91
Muzikos akademija 18  18 26 1,44
„Atlikimo menas“ 11  11 17 1,55
„Atlikimo meno pedagogika“ 7  7 9 1,29
Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas 51  51 316 6,20
„Integruota komunikacija“ 5  5 59 11,80
„Žurnalistika ir medijų analizė“ 7  7 43 6,14
„Šiuolaikinė	Europos	politika“ 5  5 31 6,20
„Baltijos regiono studijos“ 5  5 22 4,40
„Rytų Azijos regiono studijos“ 5  5 15 3,00
„Diplomatija ir tarptautiniai santykiai“ 5  5 48 9,60
„Socialinė ir politinė kritika“ 5  5 17 3,40
„Valstybės institucijų administravimas“ 7  7 44 6,29
„ES	viešoji	politika	ir	administravimas“ 7  7 37 5,29
Socialinių mokslų fakultetas 42 4 46 291 6,33
„Mokyklinė psichologija“ 5  5 30 6,00
„Organizacinė psichologija“ 5  5 35 7,00
„Sveikatos psichologija“ 4  4 52 13,00
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Fakultetai, studijų programos
Kvotos

Prašymai KonkursasVF ESSF Iš viso
„Šeimotyra“ 7  7 17 2,43
„Karjeros projektavimas“ 5  5 44 8,80
„Socialinė antropologija“ 5 2 7 41 5,86
„Taikomoji sociologija“ 5 2 7 29 4,14
„Socialinis darbas“ 6  6 43 7,17
Bendras konkursas 260 10 270 1139 4,22

10 lentelė

Konkursai į nuolatinės studijų formos antrosios pakopos studijas 2009–2012 m.

Fakultetas 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 
Ekonomikos	ir	vadybos 2,2 2,81 3,48 3,37
Gamtos	mokslų 1,5 1,31 2,01 4,07
Humanitarinių	mokslų 2,4 2,32 2 2,47
Informatikos 1,4 4,12 2,09 2,36
Katalikų teologijos 1,1 0,95 1,58 3,71
Menų 3 3,89 3,26 4,14
Muzikos akademija   1,94 1,44
Politikos mokslų ir diplomatijos 2,7 6 6,4 6,2
Socialinių mokslų 2,99 2,8 3,48 6,33
Socialinės	gerovės	(nuo	2011	m.	SMF	institutas) 4,5 2,38 3,86 7,17
Bendras metų konkursas 2,44 2,94 3,14 4,22

Asmenys, sutinkantys mokėti už magistrantūros studijas, rinkosi sveikatos psichologijos, finansų ir 
bankininkystės, kultūros paveldo ir turizmo, kūrybinių industrijų, integruotos komunikacijos, socialinio 
darbo studijų programas .

Antrosios studijų pakopos studentų, priimtų į studijas 2012 m ., pasiskirstymas pagal fakultetus ir 
palyginimas su priimtųjų 2011 m . skaičiumi pateikiamas 35 pav .

Kadangi VDU stengiamasi užtikrinti studijų programų tarpdalykiškumą, bakalauro studijų absol-
ventas gali rinktis ir kitai krypčiai priklausančias magistrantūros studijų programas, todėl didžiąją dalį 
(81,38	%)	priimtųjų	į	magistrantūros	studijų	programas	sudaro	VDU	absolventai	(402).	Iš	kitų	aukštųjų	
mokyklų	buvo	priimti	92	asmenys:	VU	–	33,	LEU	–	13,	LMTA	–	9,	KTU	–	7	ir	kt.	(36	pav.).

9 lentelės tęsinys
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35 pav. Priimtų į magistrantūros studijas studentų skaičiaus kaita fakultetuose 2011–2012 m.
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36 pav. Priimtųjų į magistrantūros studijas pasiskirstymas pagal baigtas aukštąsias mokyklas

2012 m . į ištęstinės formos magistrantūros studijas buvo priimti 162 studentai . Populiariausios ištęs-
tinės	magistrantūros	studijų	programos:	„Švietimo	vadyba“	(priimta	32),	„Sveikatos	psichologija“	(pri-
imta	27),	„Socialinio	darbo	organizavimas“	(priimta	26),	„Marketingas	ir	tarptautinė	komercija“	(priimta	
22) . Į laipsnio nesuteikiančių pedagogikos studijų programos, vykdomos ištęstine forma, pirmąjį kursą 
buvo priimti 72 studentai .

Studentai. 2012	m.	spalio	1	d.	duomenimis,	universitete	studijavo	9	298	studentai	(37	pav.):
pirmosios	pakopos	studijose	–	6	375;•	
vientisosiose	studijose	–	863;•	
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antrosios	pakopos	studijose	–	1	599;•	
trečiosios	pakopos	studijose	–	301;•	
laipsnio nesuteikiančiose studijose – 160 .•	  

Pirmosios pakopos 
studijose; 6375; 

68,56%

Vientisosiose 
studijose; 863; 

9,28%

Antrosios pakopos 
studijose; 1599; 

17,20%
Trečiosios pakopos 

studijose; 301; 
3,24%

Laipsnio 
nesuteikiančiose 
studijose; 160; 

1,72%

37 pav. Studentų pasiskirstymas pagal studijų pakopas
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Analizuojant kiekvienų metų bendrą studentų skaičių universitete, galima teigti, kad jau keletą 
metų	iš	eilės	šis	skaičius	kinta	nežymiai	(38	pav.).	Tačiau	2012	m.	bendras	studentų	skaičius,	palyginti	su	
2011	m.,	universitete	sumažėjo	(1,2	%),	nes	jau	2011	m.	buvo	nutarta	nepriimti	į	ištęstinės	(iki	2008	m.	
neakivaizdinės)	 studijų	 formos	pirmosios	 pakopos	 studijas.	 2012	m.	 studentų	 skaičių	nuolatinėse	 (iki	
2008	m.	dieninėse)	pirmosios	pakopos	studijose	(5	632),	palyginti	su	2011	m.	buvusiu	studentų	skaičiumi	
(5	344),	padidėjo	daugiau	kaip	5	%.	

Didžiausią	studentų	dalį	universitete	sudaro	studijuojantys	pirmosios	pakopos	studijose	–	68,56	%	
(38	pav.).

Vertinant studijuojančiųjų pirmosios pakopos ir vientisosiose studijose pasiskirstymą fakultetuose, 
palyginti su 2011 m ., matyti, kad didžiausi teigiami pokyčiai įvyko Muzikos akademijoje: studentų skai-
čius	išaugo	net	28	%,	Politikos	mokslų	ir	diplomatijos	fakultete	studijuojančiųjų	skaičius	padidėjo	daugiau	
kaip	12	%,	Gamtos	mokslų	–	5,2	%.	Teisės	fakultete,	palyginti	su	2011	m.,	studentų	skaičius	lieka	stabilus	
(padidėjo	tik	2	%).	Ženklus	studentų	sumažėjimas,	palyginti	su	2011	m.	duomenimis,	matyti	Katalikų	
teologijos	fakultete	(sumažėjo	19,71	%),	Socialinių	mokslų	fakultete	(sumažėjo	18,87	%),	Ekonomikos	ir	
vadybos	fakultete	(sumažėjo	13,79	%).

Daugiausiai	studentų	studijuoja	Politikos	mokslų	ir	diplomatijos,	Socialinių	mokslų,	Ekonomikos	
ir vadybos fakultetuose . Mažiausiai studentų turi Katalikų teologijos fakultetas ir Muzikos akademija 
(39	pav.).
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39 pav. Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų pasiskirstymas fakultetuose  
2009–2012 m.

Pagal antrosios pakopos studentų skaičių pirmauja Socialinių mokslų fakultetas, nors, palyginti su 
2011	m.,	magistrantų	sumažėjo	6,59	%	(40	pav.).
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40 pav. Antrosios pakopos studijų studentų pasiskirstymas fakultetuose 2009–2012 m.

Studijuojančiųjų pasiskirstymas fakultetuose pirmosios ir antrosios pakopų studijose, vientiso-
siose ir laipsnio nesuteikiančiose studijose pateiktas 41 pav . Didžiausias studentų skaičius – Politikos 
mokslų	ir	diplomatijos	fakultete	(1	891	studentas),	Socialinių	mokslų	fakultete	studijuoja	1	647	studentai,	
Ekonomikos	ir	vadybos	–	1	435.	Mažiausiai	studentų	mokosi	Katalikų	teologijos	fakultete	–	tik	149.
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41 pav. Studijuojančiųjų pasiskirstymas fakultetuose 2012 m.

Studijų finansavimo pobūdis pateikiamas 42 pav . Daugiau kaip pusę studijuojančiųjų studijas finan-
suoja	savo	lėšomis	(4	642),	kitų	studijos	finansuojamos	valstybės,	Europos	Sąjungos	struktūrinių	fondų	
ar universiteto lėšomis .
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Pirmoji studijų pakopa Antroji studijų pakopa Vientisosios studijos Laipsnio 
nesuteikiančios 
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VF; iš viso 3945 VNF; iš viso 4642 ESSF; iš viso 136 UF; iš viso 274

42 pav. Studentų pasiskirstymas pagal finansavimo pobūdį 2012 m.

Siekiant užtikrinti universitete tarpfakultetinį studijų dalykų pasirinkimą, taip pat suteikiant galimy-
bių įgyti papildomų gebėjimų, VDU studentai gali nemokamai studijuoti gretutinėse studijų programose . 
Gretutinių	studijų	programų	populiarumas	per	pastaruosius	metus	gerokai	išaugo.	2012	m.	spalio	1	d.	
duomenimis,	 gretutinėse	programose	 studijavo	net	452	 studentai.	Gretutinių	programų	populiarumas	
pagal fakultetus pateikiamas 43 pav .
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43 pav. Studijuojančiųjų pasiskirstymas gretutinėse programose 2012 m.
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Pati populiariausia gretutinė programa – „Psichologija“, ją pasirinko studijuoti net 84 studentai, 
antroje	vietoje	–	„Teisės“	gretutinė	programa	(65	studentai),	trečioje	–	„Viešosios	komunikacijos“	gretu-
tinė	programa	(58	studentai).

2012	m.	 įteikta	2	018	 įvairių	 studijų	pakopų	diplomų,	 suteikiančių	 laipsnius:	1	337	–	bakalauro;	
642	–	magistro;	39	–	mokslo	daktarų.	Įteikti	72	studijų	pažymėjimai,	suteikiantys	mokytojo	kvalifikaciją.	
Palyginti	su	2011	m.,	absolventų	skaičius	padidėjo	keliomis	dešimtimis	(44	pav.).

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Profesinė kvalifikacija 0 0 0 0 0 0 0 37 82 75 33 90 35 29 41 68 25 54 26 72
Bakalauro laipsnis 166 245 406 402 451 419 480 572 613 656 797 785 1127 1257 1481 1147 1256 1222 1326 1337
Magistro  laipsnis 41 17 157 199 222 251 303 421 385 429 438 645 663 694 696 685 622 652 657 642
Mokslo daktaro laipsnis 1 7 8 11 17 13 14 28 32 29 32 18 36 36 31 37 40 25 50 39
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44 pav. Absolventų skaičiaus kaita 1993–2012 m.

Išanalizavus 2012 m . studentų priėmimo į pirmosios, antrosios pakopų ir vientisąsias studijas rezul-
tatus, drąsiai galima teigti, kad 2012 m . gali būti vertinami kaip sėkmingi . Vadovaujantis duomenimis 
universitetas ir toliau išlaiko turimas pozicijas konkurencingoje studijų pasiūloje, skatina talentų raidą, o 
kokybiškos studijos ir toliau lieka kiekvieno dėstytojo, darbuotojo ir studento akademinės veiklos prio-
ritetas .
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3.2. sTudijų kokybės Tobulinimas

Vytauto Didžiojo universitete vidinę studijų kokybės stebėseną vykdo ir studijų kokybės plėtotę 
užtikrina Kokybės ir inovacijų centras . Viena iš Kokybės ir inovacijų centro veiklų – teikti metodinę 
pagalbą universiteto bendruomenei periodiškai atnaujinant studijų programas, vykdant jų savianalizę ir 
kuriant naujas studijų programas . 2012 m . konsultuota per trisdešimt studijų programų savianalizės ren-
gimo ir naujai rengiamų studijų programų darbo grupių, taip pat dėstytojai, rengę ir atnaujinę daugiau 
nei	200	dalykų	aprašų	 įvairiose	 studijų	programose.	Organizuoti	 tiksliniai	 seminarai	Gamtos	mokslų,	
Informatikos	ir	Humanitarinių	mokslų	fakulteto	dėstytojams	studijų	rezultatų	atnaujinimo,	pasiekimų	
vertinimo, dėstymo metodų taikymo ir dėstytojo vaidmens aukštojoje mokykloje bei aukštojo mokslo 
didaktikos klausimais prisidėjo prie universiteto bendruomenės profesinio tobulėjimo ir kokybės kultūros 
plėtotės akademinėse veiklose . 

2012 m . Kokybės ir inovacijų centras aktyviai vykdė dėstymo kokybės vertinimo veiklas – išanali-
zavo duomenis ir pateikė ataskaitas apie universiteto studijų dalyko dėstymo kokybės įvertinimą studentų 
požiūriu	 2011	 /	 2012	m.	m.	 rudens	 /	 pavasario	 semestre.	 Studijų	 dalyko	 (modulio)	 dėstymo	 kokybę	
(10	klausimų):	studentai	įvertino	pagal	vertinimo	skalę	nuo	1	iki	10,	kai	0	reiškė	„nevertinu“	arba	„neži-
nau“, 1 – ypač „blogai“, 10 – „puikiai“ . 2011 / 2012 m . m . rudens / pavasario semestro dėstymo kokybės 
įvertinimo vidurkiai pateikti 45 pav .

2011 / 2012 mokslo metų rudens semestre vykdytoje elektroninėje apklausoje bendras visų dalykų 
dėstymo kokybės vertinimo vidurkis – 8,18 balo, o 2011 / 2012 mokslo metų pavasario semestre vyk-
dytoje apklausoje bendras visų dalykų dėstymo kokybės vertinimo vidurkis – 8,22 balo . Šie vertinimo 
rezultatai rodo, kad studentai pasitiki VDU akademinio personalo darbu ir mato studijavimo naudą .

2012 m . Kokybės ir inovacijų centras parengė šiuos studijų kokybės vertinimo instrumentus: bai-
giamojo darbo rengimo vertinimo, studentų praktikos kokybės vertinimo klausimynus bei Muzikos aka-
demijai pritaikytą dėstymo kokybės vertinimo klausimyną . Šių instrumentų taikymas sudarys prielaidas 
konkretiems padaliniams įsigalinti nuosekliai studijų kokybės procesų stebėsenai, demonstruojant socia-
linę atsakomybę . 
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45 pav. 2011 / 2012 m. m. rudens / pavasario semestro dėstymo kokybės vertinimas

2012 m . pradėtas įgyvendinti projektas „Vytauto Didžiojo universiteto studijų sistemos efektyvumo 
didinimas“	(projekto	Nr.	VP-2.1-ŠMM-04-K02-015),	finansuojamas	pagal	2007–2013	m.	Žmogiškųjų	
išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2 .1-ŠMM-04-K prie-
monę	„Studijų	sistemos	efektyvumo	didinimas“	(toliau	–	Projektas).	Apibendrinus	universiteto	vidinės	
kokybės užtikrinimo praktikos gerąją patirtį, projekto metu bus įdiegtos bei sertifikuotos kokybės ir aplin-
kosaugos vadybos sistemos, atitinkančios tarptautinių standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus bei 
grindžiamos	tarptautinio	standarto	IWA2	rekomendacijomis	švietimo	institucijoms.	Taip	pat	bus	sukurta	
universiteto vidaus audito posistemė pagal tarptautinio standarto ISO 19011 reikalavimus, projektų val-
dymo posistemė pagal tarptautinio standarto ISO 10006 reikalavimus, kompiuterizuota veiklos kokybės 
valdymo sistema, atliktas universiteto vertinimas pagal bendrąjį vertinimo modelį ir pakelta darbuotojų, 
atsakingų už kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemos plėtotę, kvalifikacija . Diegiama kokybės ir aplin-
kosaugos vadybos sistema apima visas universiteto veiklos sritis, į diegimo veiklas įtraukiami visų padali-
nių darbuotojai . Projekto veiklos prisideda prie VDU strateginio tikslo įgyvendinimo – tobulinti vidinę 
kokybės užtikrinimo sistemą, optimizuojant universiteto valdymą . Universiteto valdymo optimizavimas 
siejamas su aiškiu funkcijų ir atsakomybių už kokybės ir aplinkosaugos valdymo sritis pasidalijimu ir 
nuolatine valdymo stebėsena, kuri laiduoja galimybę greitai reaguoti į iškylančias problemas ir efektyviai 
jas spręsti .

Pasaulio aukštųjų mokyklų reitinge „QS	World	University	Rankings	2012/2013“ Vytauto Didžiojo 
universitetas pateko tarp 600–700 geriausiųjų, atlikus „QS Stars“ aukštojo mokslo kokybės auditą gavo 
dviejų žvaigždučių įvertinimą . Tarptautiniai vertintojai pažymi, kad VDU lyderiauja paramos studen-
tams užtikrinimo ir tarptautiškumo srityse, turi aukštą įvertinimą pagal absolventų įsidarbinamumo 
rodiklius, aprūpinimą informacinėmis technologijomis ir bibliotekos išteklius . Aukšti įvertinimai suteikti 
dėl regioninio žmogiškojo kapitalo vystymo ir aplinkosaugos projektų vykdymo . Tarptautinių reitingų 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings
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ir įvertinimų rezultatai leido universitetui išsiaiškinti sritis, kuriose numatomi veiklos tobulinimo žings-
niai – akademinio personalo, turinčio daktaro laipsnius, didinimas, karjeros konsultantų skaičiaus didini-
mas, mokslinių tyrimų strategijų numatymas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, iniciatyvos bendruome-
ninėms veikloms .

Dalyvavimas reitinguose padeda įgyvendinti socialiai aktyvios ir atsakingos bendruomenės tikslus 
stiprinant universiteto bendradarbiavimą su reitingavimo atstovais, rodant savo veiklas, didinant žino-
mumą, orientuojantis į tarptautinį universiteto pripažinimą . Universitetui taip pat yra naudinga lyginti 
save	su	kitomis	panašiomis	institucijomis	Europos	aukštojo	mokslo	erdvėje	ir	už	jos	ribų,	nes	tai	leidžia	
išplėsti savęs pažinimo galimybes ir atrasti galimus būdus tobulinti savo veiklą .

Siekiant vykdyti institucinę stebėseną pagal įvairius rodiklius ir juos lyginti bei rengiantis vertini-
mams kituose reitingavimuose, VDU buvo parengtas bendras QS duomenų kaupimo instrumentas, kuris 
prisideda prie darnios ir kūrybiškos universiteto aplinkos kūrimo – jį įdiegus įgyvendintas funkcijų ir 
darbų pasidalijimas kaupiant informaciją, parodančią esmines universiteto veiklas . Atsakomybių paskirs-
tymas tarp universiteto padalinių ir informacijos bei rodiklių analizė yra prioritetinės sritys vykdant vei-
klos kokybės stebėseną . Tai padeda universitetui save pažinti, tai yra išeities taškas sėkmingam kokybės 
užtikrinimui kiekvienoje institucijoje . 
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3.3. mokymosi visą gyvenimą galimybių 
užTikrinimas

Mokymosi visą gyvenimą galimybės universitete užtikrinamos vykdant neformaliojo švietimo pro-
gramas ir tęstinį suaugusiųjų mokymąsi . Tęstinis mokymasis ir neformalus švietimas, su teikiantis galimy-
bių įgyti pa pil domų kva lifikacijų ir kompetencijų bei mokytis visą gyvenimą, universitete sudaro prielaidas 
aukštojo mokslo prieinamumui užtikrinti, individualizuotoms ir lankstesnėms studijoms organizuoti .

Universitetas 2012 m . tapo Lietuvos	universitetų	tęstinių	studijų	institucijų	asociacijos	(LUTSIA)	
nariu.	Pagrindiniai	šios	asociacijos	siekiai	–	skatinti	universitetinių	tęstinių	studijų	padalinių	(institutų,	
centrų) bendradarbiavimą, tarpusavio ir tarptautinius ryšius, bendradarbiauti su valdžios ir valdymo bei 
vietos savivaldos institucijomis tęstinių studijų, perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo srityje . 

Universiteto bendruomenė nuo 2012 m . pradėjo bendradarbiauti su Kauno rajono savivaldybės ir 
Kauno rajono švietimo centro įsteigtu Trečiojo amžiaus universitetu, kuris keturiose Kauno rajono ben-
druomenėse suteikia galimybių vyresnio amžiaus žmonėms dalyvauti nemokamoje švietimo programoje, 
gausinti savo žinias ir tobulinti įgūdžius . VDU kompetentingi lektoriai, kurie savanorystės pagrindais 
prisijungia prie šios idėjos įgyvendinimo, nemokamai skaito senjorams paskaitas, kartu garsina universi-
teto pasiekimus, teikia informaciją apie studijų programas ir tęstinį mokymąsi .

Universitetas dalyvauja tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su tęstinio mokymosi plėtotės gali-
mybėmis . 2011–2013 m . Tęstinių studijų centras dalyvauja įgyvendinant 2011–2013 m . Grundtvig pro-
gramos	mokymosi	 partnerysčių	projektą	„G&G	Grandparents	 and	Grandchildrens“	 („G&G	senjorai	
ir	jaunuoliai“)	(koordinatorius	Lietuvoje	–	VDU	SMF	Profesinio	rengimo	studijų	centras). Ši partne-
rystė	yra	dviejų	buvusių	„G&G“	projektų	tęsinys:	juo	siekiama	išplėsti	mokyklų,	profesinio	rengimo	cen-
trų	ir	kitų	institucijų	grupę,	kuri	naudotų	„G&G“	projekto	metu	sukurtus	įrankius	ir	taikytų	metodiką.	
Projekto metu buvo organizuojami mokymų kursai, per kuriuos besimokantieji galėjo įgyti žinių ir gebė-
jimų naudotis interneto teikiamomis galimybėmis . Metodologijos išskirtinumas sietinas su dialogu tarp 
kartų, skleidžiama gerąja patirtimi, susijusia su kompiuteriniu raštingumu, ir pagalba vyresnio amžiaus 
žmonėms lengviau įsilieti į skaitmeninę visuomenę . Projektas suteikia galimybių nemokamai naudotis 
sukurta metodologija, mokymosi medžiaga ir virtualia mokymosi aplinka visiems suinteresuotiesiems 
kelti suaugusiųjų kompiuterinio raštingumo lygį .
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Universitete plėtojama neformaliojo švietimo programų rengimo ir įgyvendinimo sistema . 
Vadovaujantis „Studijų, vykdomų pagal neformaliojo švietimo programas ir atskirus studijų dalykus, orga-
nizavimo	tvarkos	aprašu“	(patvirtintas	2010	m.	vasario	22	d.	rektoriaus	įsakymu	Nr.	84)	sukurta	neforma-
liojo švietimo programų tvirtinimo, registravimo, sklaidos VDU tinklalapyje sistema . Neformaliojo švie-
timo studijų programų ekspertinį vertinimą universitete vykdo ir programų aprašus tvirtina Neformaliojo 
švietimo programų komitetas prie Tęstinių studijų centro . 

Nuo 2010 m . universitete plėtojama centralizuota neformaliojo švietimo programų rinkodaros sis-
tema . Informacija apie patvirtintas programas skleidžiama universiteto tinklalapyje rubrika „Neformalusis 
švietimas“,	per	socialinius	partnerius;	programos	registruojamos	„Kvalifikacijos	tobulinimo	programų	ir	
renginių registre“, kurio duomenys skelbiami atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo siste-
moje	„AIKOS“	(www .aikos .smm .lt) .

2012	m.	7	akademiniai	padaliniai	vykdė	57	neformalias	suaugusiųjų	švietimo	programas	(1	pav.).	
Trys prioritetiniai padaliniai, kurie pateikė daugiausiai programų: VDU Muzikos akademija – 33 progra-
mos;	Užsienio	kalbų	institutas	–	9	programos;	Socialinių	mokslų	fakulteto	Socialinės	gerovės	instituto	
(toliau	–	SGI)	Socialinio	darbo	kompetencijų	centras	–	4	programos.	Universiteto	akademiniuose	pada-
liniuose buvo vykdoma dvigubai daugiau neformaliojo švietimo programų nei 2011 m . – 30 programų . 

2012 m . mokymuose dalyvavo 1 363 besimokantieji . Daugiausiai klausytojų surinko VDU Muzikos 
akademija – 479 besimokančiuosius, Psichologijos katedra – 394 besimokančiuosius ir Užsienio kalbų 
institutas	–	168	besimokančiuosius	(46	pav.).

46 pav. Universiteto padaliniuose apmokytų dalyvių skaičius 2012 m.

Mokymų	metu	savo	kvalifikaciją	tobulino	arba	(ir)	naujų	žinių	ir	gebėjimų	įgijo	įvairi	besimokan-
čiųjų auditorija: tėvai, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, praktikai, dėstytojai, stu-
dentai, mokytojai ir kt .

Kaip ir 2011 m ., 2012 m . universitete vykdytų neformaliojo švietimo programų finansavimo šaltiniai 
yra projektinės lėšos ir mokymų dalyvių mokestis . 2012 m . universiteto 7 akademiniuose padaliniuose 
siūlomų	57	neformaliojo	švietimo	programų	finansavimo	šaltiniai	pasiskirsto	taip	(47	pav.):	nemokamos	

http://www.aikos.smm.lt
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programos	–	47;	programos,	finansuojamos	iš	projektinių	lėšų	–	2;	programos,	finansuojamos	iš	dalyvio	
mokesčio – 8 .

Neformaliojo švietimo programų finansavimo šaltinių analizė rodo, jog dauguma mokymų buvo 
nemokami, kitos 10 programų finansuojamos iš projektinių lėšų ir dalyvių mokesčio . 

47 pav. Universiteto padalinių siūlomų neformaliojo švietimo programų finansavimo šaltinių 
pasiskirstymas 2012 m.

Analizuojant universiteto neformaliojo švietimo programų pasiūlos kaitą 2007–2012 m . galima 
pastebėti	programų	pasiūlos	augimą	(48	pav.)	–	nuo	5	neformaliojo	švietimo	programų	pasiūla	pakilo	iki	
57 programų .

48 pav. Neformaliojo švietimo programų skaičiaus kitimas 2007–2012 m.

2007 m . neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas vykdė 3 universiteto padaliniai – SMF 
Socialinės gerovės institutas / Socialinio darbo kompetencijų centras, Užsienio kalbų institutas, Profesinio 
rengimo studijų centras . Didesnis akademinių padalinių įsitraukimas į neformalųjį švietimą jaučiamas 
2011	m.:	tuo	metu	6	universiteto	akademiniai	padaliniai	(TSC,	UKI,	SMF,	ISI,	IF,	BPK	/	TPK)	vykdė	
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31 neformaliojo švietimo programą . 2012 m . neformaliojo suaugusių švietimo programas vykdė 7 pada-
liniai, – iš viso 57 programos . Trys prioritetiniai padaliniai, kurie 2012 m . pateikė daugiausiai programų: 
VDU	Muzikos	akademija;	Užsienio	kalbų	institutas;	SMF	Socialinės	gerovės	institutas	/	Socialinio	darbo	
kompetencijų	centras	(49	pav.).

49 pav. Neformaliojo švietimo programų skaičiaus kitimas pagal programas vykdančius 
akademinius padalinius 2007–2012 m.

Neformaliojo švietimo paslaugos 2007–2012 m . buvo suteiktos 5 223 besimokantiesiems . Remiantis 
duomenimis, tuo laikotarpiu daugiausia neformaliojo švietimo paslaugomis pasinaudojo:

Bendrosios psichologijos katedra / Teorinės psichologijos katedra – 1 451 besimokantysis . •	
Tikslinė grupė: ugdymo įstaigose dirbantys specialistai, organizacijose dirbantys specialistai: psi-
chologai, sveikatos ir saugos specialistai, personalo darbuotojai, verslo atstovai, konsultuojantys 
psichologai .
SMF Socialinės gerovės instituto / Socialinio darbo kompetencijų centras – 1 310 besimo-•	
kančiųjų.	Tikslinė	grupė:	vaiko	teisių	apsaugos	tarnybų	(skyrių)	specialistai,	įmonės	darbuotojai	
(mokymai	apie	nediskriminuojantį	elgesį	su	neįgaliais	asmenimis),	socialiniai	darbuotojai-prak-
tikai, socialinių įstaigų darbuotojai .
Užsienio kalbų institutas – 791 besimokantysis . Tikslinė grupė: Lietuvos energetikos instituto •	
darbuotojai, kurso lankytojai, mokytojai, bedarbiai ir įspėti apie atleidimą iš darbo darbinio 
amžiaus asmenys .

Nuo	 2010	m.	 besimokančiųjų	 skaičius	 neformaliojo	 švietimo	 programose	 nuolat	 augo	 (50	 pav.).	
2012	m.	neformaliojo	švietimo	paslaugomis	pasinaudojo	daugiau	besimokančiųjų	(1	363)	nei	2011	m.	
(997	besimokantieji).
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50 pav. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų dalyvių skaičiaus kitimas 2007–2012 m.

2012 m . neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos universitete daugiausia vyko nemokamai . Šiuo 
laikotarpiu vykdyta 142 programos, kurių finansavimo šaltiniai pasiskirsto į keturias grupes: nemokamos 
programos	–	82;	dalyvio	mokestis	–	22	programos;	projektinėmis	lėšomis	finansuojamos	–	22	programos;	
naudojamos užsakovo lėšos – 16 programų . 

2012 m . bendradarbiaujant su Lietuvos darbo birža ir Tęstinių studijų centrui inicijuojant bei 
koordinuojant universitete buvo vykdomos kvalifikacijos tobulinimo programos bedarbiams ir asme-
nims, įspėtiems apie atleidimą iš darbo, kurie galėjo įgyti naujų arba tobulinti jau turimas kvalifikacijas 
(Lietuvos	darbo	biržos	įgyvendinimas	ESF	projektas	„Integravimo	į	darbo	rinką	skatinimas“	VP1-1.2-
SADM-01-V-10-002) . Universitetas, vykdydamas šias programas, siekia didinti darbo ieškančių asmenų 
konkurencines galimybes ir padėti įsitvirtinti darbo rinkoje arba laikinai įsidarbinti . 2012 m . iš pasiūlytų 
27 neformaliojo švietimo programų Lietuvos teritorinėms darbo biržoms paklausiausia programa buvo 
„Anglų kalba profesinėje veikloje pažengusiems“ (A2-B1),	kurioje	besimokantieji	įgijo	žinių	ir	gebėjimų	
komunikuoti	anglų	kalba.	2012	m.	buvo	atnaujintos	2	programos	(„Verslo	kūrimas“,	„Socialinės	paslau-
gos	bendruomenėje“)	ir	pasiūlytos	2	naujos	programos	(„Socialinių	paslaugų	teikimas	negalią	turintiems	
asmenims“,	„Socialinių	paslaugų	organizavimas	bendruomenėje“)	(11	lentelė).	

Universitete organizuojami įvairūs neformaliojo švietimo renginiai moksleiviams . 2012 m ., Tęstinių 
studijų centro atliktos apklausos duomenimis universiteto organizuojamuose neformaliojo švietimo ren-
giniuose mokiniams dalyvavo apie 4 000 mokinių . Siekiant užtikrinti sistemingą veiklą su moksleiviais 
2011 m . buvo parengtas „Neformaliojo švietimo programų mokiniams organizavimo tvarkos aprašas“ . 
2012	m.	buvo	parengtos	3	neformaliojo	švietimo	programos	mokiniams:	„Teisė	ir	aš“	(4	ECTS) (Teisės	
fakultetas),	„Atsinaujinančios	energijos	ir	aplinkos	fizikos	laboratorija“	(3	ECTS)	(Gamtos	mokslų	fakul-
tetas,	Fizikos	katedra),	„Pedagogikos	pagrindai“	(6	ECTS)	(Socialinių	mokslų	fakultetas,	Edukologijos	
katedra) .



/ 1273.3.  mokymosi visą gy venimą galimybių užTikrinima s

11 lentelė 

2012 m. universitete siūlytos kvalifikacijos tobulinimo programos bedarbiams su aukštuoju 
išsilavinimu

Programos vykdytojas Mokymo programos pavadinimas Mokymo programos 
trukmė kreditais

Socialinių mokslų fakultetas / 
Socialinės gerovės institutas 

„Socialinės paslaugos bendruomenėje“ 14
„Socialinių paslaugų teikimas pagyvenusiems žmonėms“ 19
„Socialinių paslaugų teikimas negalią turintiems asmenims“ 18
„Socialinių paslaugų organizavimas bendruomenėje“ 18

Informatikos fakultetas
„Įmonės kompiuterių tinklo administravimas“ 20
„Kompiuterinė grafika ir multimedija“ 20
„Programinės įrangos inžinerija“ 20

Užsienio kalbų Institutas „Anglų	kalba	profesinėje	veikloje	pažengusiems“	(A2-B1)	 8
Ekonomikos	ir	vadybos	fakultetas „Verslo kūrimas“ 20
Gamtos	mokslų	fakultetas „Modernioji biologija“ 20

2012 m . Tęstinių studijų centrui bendradarbiaujant su Informatikos fakultetu ir Menų fakulteto 
Šiuolaikinių menų katedra universiteto darbuotojams pasiūlytos 3 kvalifikacijos tobulinimo programos: 
„Informacinių	technologijų	pagrindai“	(40	val.),	„Naujosios	medijos	ir	jų	taikymas“	(40	val.) ir „Interneto 
technologijos“	(20	val.).	

Podiplominės (ištęstinės magistrantūros) studijos 

2012 m . podiplomines (ištęstinės magistrantūros) studijas vykdė 6 universiteto padaliniai – 
VšĮ	Baltijos	vadybos	institutas,	Ekonomikos	ir	vadybos	fakultetas,	Gamtos	mokslų	fakultetas,	Socialinių	
mokslų fakultetas, Švietimo studijų centras, Teorinės psichologijos katedra . Šiuo metu universitete siū-
loma 20 podiplominių studijų programų . Didžiausia podiplominių studijų programų pasiūla – Socialinių 
mokslų	fakultete	(6	programos)	ir	Ekonomikos	ir	vadybos	fakultete	(5	programos)	(12 lentelė) .  Lyginant 
2011 ir 2012 m . duomenis matyti, jog programų pasiūla išaugo, yra 4 naujos programos, į kurių tei-
kimą įsitraukė 3 nauji universiteto padaliniai . 2011 m . studijas vykdė 3 fakultetai – Socialinių fakultetas 
(6	prog	ramos),	Ekonomikos	ir	vadybos	(2	programos)	bei	Gamtos	mokslų	(4	programos),	kurie	vykdė	
16 podiplominių studijų programų .

Analizuojant podiplominių studentų skaičiaus kaitą šias studijas organizuojančiuose padaliniuose 
2011–2012	metais	 pažymėtina,	 kad	 Ekonomikos	 ir	 vadybos	 fakultete	 studentų	mažėja	 (nuo	 254	 iki	
169), Socialinių mokslų fakultete pastebima studentų skaičiaus didėjimo tendencija nuo 133 iki 179 . 
Atkreiptinas dėmesys, kad atrastos naujos galimybės ištęstinėms studijoms sukūrus naujų patrauklių pro-
gramų ir įsitraukus didesniam skaičiui akademinių padalinių . 

Mokymosi visą gyvenimą universitete galimybių plėtojimas:
Universiteto siūlomų tęstinio mokymosi ir neformaliojo švietimo paslaugų plėtra, kuriant  ú
inovatyvias tarpsritines / tarpdalykines programas ir pritaikant universitete vykdomas pro-
gramas pagal suaugusiųjų poreikius ir darbo rinkos reikalavimus . Dėstytojų kvalifikacijos 
tobulinimas plėtojant darbo su suaugusiaisiais ir didaktines kompetencijas . 
Universitete kuriama ir plėtojama centralizuota tęstinio suaugusiųjų mokymosi ir nefor- ú
maliojo švietimo paslaugų rinkodaros sistema . 
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Didinamas	 suaugusiesiems	 skirtų	 mokymo(si)	 paslaugų	 prieinamumas,	 taikant	 suau- ú
gusiųjų	mokymosi	 specifiką	atitinkančias	mokymosi	 formas	 (pvz.,	nuotolinį	mokymąsi,	
mišrų mokymąsi) .
VDU absolventų kvalifikacijos tobulinimo tyrimų plėtra ir neformaliojo švietimo pro- ú
gramų klausytojų tikslinių grupių paieškos .

12 lentelė 

Universiteto akademiniuose padaliniuose siūlomos podiplominių studijų programos

Ištęstinės magistrantūros studijos
Studijų programa Iš viso

VšĮ Baltijos vadybos institutas 73
„Tarptautinė verslo vadybos programa vadovams“ [ištęstinės] 11
„Tarptautinė verslo vadybos programa vadovams“ [nuo 2010 m . ištęstinės] 62
Ekonomikos ir vadybos fakultetas 169
„Firmų organizavimo ir vadybos“ [ištęstinės] 51
„Firmų organizavimo ir vadybos“ [nuo 2010 m . – ištęstinės] 46
„Marketingo ir pardavimo“ [ištęstinės] 22
„Marketingo ir tarptautinės komercijos“ [ištęstinės] 14
„Marketingo ir tarptautinės komercijos“ [nuo 2010 m . – ištęstinės] 36
Gamtos mokslų fakultetas 20
„Aplinkosaugos organizavimo“ [nuo 2010 m . – ištęstinės] 1
„Molekulinės biologijos ir biotechnologijos“ [nuo 2010 m . – ištęstinės] 19
Socialinių mokslų fakultetas 179
„Socialinio darbo“ [ištęstinės – magistrantūros] 18
„Socialinio darbo“ [magistrantai nuo 2010 m . – ištęstinės] 43
„Socialinio darbo organizavimo“ [ištęstinės – magistrantūros] 23
„Sveikatos psichologijos“ [nuo 2010 m . – ištęstinės] 78
„Švietimo kokybės vadybos“ [nuo 2010 m . – ištęstinės] 0
„Švietimo vadybos“ [nuo 2010 m . – ištęstinės] 17
Švietimo studijų centras 28
„Švietimo vadybos“ [ištęstinės] 4
„Švietimo vadybos“ [nuo 2010 m . ] 24
Teorinės psichologijos katedra 13
„Mokyklinės psichologijos“ [ištęstinės] 2
„Organizacinės psichologijos“ [ištęstinės] 5
„Sveikatos psichologijos“ [ištęstinės] 6
IŠ VISO 482
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3.4. nuoTolinių sTudijų PlėTra

Universitete nuotolinės studijos vykdomos vadovaujantis „VDU Nuotolinių studijų tvarkos aprašu“, 
leidžiančiu įgyvendinti studijų programas arba atskirus studijų dalykus, pritaikytus nuotolinėms studi-
joms . Nuotolinėms studijoms pritaikytų studijų dalykų ir tradiciniu būdu organizuojamų studijų dalykų 
VDU nuotolinių studijų aplinkoje skaičius 2012 m . gerokai išaugo, palyginti su dalykų skaičiumi 2008–
2011	m.	(žr.	51	pav.).
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51 pav. Nuotolinėms studijoms pritaikytų studijų dalykų skaičiaus kitimas 2008–2012 m.

Universiteto studijų dalykų sąrašuose, skelbiamuose universiteto tinklalapyje, teikiama informacija, 
kurie dalykai dėstomi nuotoliniu būdu . Studentams sudarytos visos studijų galimybės rinktis nuotolinių 
studijų dalykus arba pasiekti studijų medžiagą nuotolinių studijų aplinkoje atitinkamai tradicinių studijų 
dalykuose.	2012	m.	nuotoliniu	būdu	teikiamų	dalykų	atskiruose	fakultetuose	daugėjo	(13	lentelė).
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 13 lentelė

Nuotolinių studijų dalykų pasiūla fakultetuose

Fakulteto / grupės pavadinimas 2010 m. 2011 m. 2012 m.
Socialinių mokslų fakultetas 39

43 87
Socialinės gerovės fakultetas 7
Informatikos fakultetas 2 8 42
Ekonomikos	ir	vadybos	fakultetas 6 5 16
Humanitarinių	mokslų	fakultetas 11 15 27
Katalikų teologijos fakultetas - 1 1
Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas 6 8 8
Gamtos	mokslų	fakultetas	 - - 12
Teisės fakultetas - 3 21
Muzikos akademija - - 6
Menų fakultetas - - 5
Užsienio kalbų institutas 28 54 59
(unikalių	srautų	kopijos) 60 58 62
A grupės dalykai 5 5 5
(anglų	kalbos	lygių	srautų	kopijos) 22 26 28
B grupė dalykai 7 8 12
(atskirų	srautų	kopijos) 2 3 3
D grupė dalykai - - 4
Kiti dalykai 2 3 9
Iš viso 197 240 407

VDU nuotolinių studijų aplinka 2012 m . naudojosi 3 253 studentai, kurie studijavo būdami ir 
Lietuvoje,	ir	užsienio	valstybėse.	Unikalūs	vartotojų	prisijungimo	duomenys	fiksuoti	iš	42	šalių	(52	pav.	
ir 14 lentelė) .

Jungtinė Karalystė 
1354

Norvegija 734

Jungtinės valstijos 397
Vokietija 268 Airija 150

Nyderlandai 147
Latvija 146

Danija 111
Marokas 98

Švedija 77

Lenkija 73

Ispanija 64

Rusija 63

Italija 61

Turkija 58

52 pav. Prisijungimai prie VDU nuotolinių studijų aplinkos iš užsienio šalių
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14 lentelė

Prisijungimai prie VDU nuotolinių studijų aplinkos iš užsienio šalių

Šalis Prisijungimai
Belgija 46
Izraelis 39
Prancūzija 31
Estija 29
Gruzija 29
Suomija 26
Čekija 20
Liuksemburgas 20
Baltarusija 15
Šveicarija 14
Indija 14
Bulgarija 12
Kanada 10
Egiptas 8
Nigerija 8
Portugalija 8
Ukraina 8
Austrija 7
Graikija 7
Vengrija 7
Kipras 6
Pietų Korėja 6
Azerbaidžanas 4
Japonija 4
Malta 4
Slovakija 4
Kazachstanas 3

2012 m . įdiegta nauja nuotolinių studijų aplinkos versija „Moodle 2 .2“ . Naujoje nuotolinių studijų 
aplinkos versijoje įdiegta savarankiška studijų dalykų registracija, įdiegti ir išversti į lietuvių kalbą nauji 
aplinkos papildiniai . 2012 m . sukurti 167 nauji studijų dalykai . Pavasario semestre VDU nuotolinių stu-
dijų aplinka buvo naudama 72 studijų dalykams, rudens semestre – 90 studijų dalykų .

2012	m.	sukurta	dėstytojų	ir	studentų	paramos	sistema	(adresas	internete	http://studyonline .lt), kuri 
teikia naujų galimybių vartotojams klausti, gauti techninę pagalbą 24 valandas per parą ir 7 dienas per 
savaitę . Sukurti ir viešai pasiekiami nuotolinių studijų aplinkos vartotojo vadovai dėstytojams ir studen-
tams . Dėstytojams leista teikti paramą studentams studijų metu vaizdo konferencijų būdu . 

Nuotolinių studijų aplinka plėtojama diegiant besimokančiųjų komandinio ir grupinio darbo įran-
kių	įvairovę	ir	sąveikos	priemones	bei	formas	(15	lentelė).

http://studyonline.lt
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15 lentelė

Naujai įdiegtos studijavimo veiklų formos (įrankiai) ir jų panaudojimo statistika VDU nuotolinių 
studijų aplinkoje 2012 m.

Įrankis Sukurta veiklų
 Užduotis 1 045

 Pokalbis 215

 Kontrolinis	sąrašas	(check list) 2

 Pasirinkimas	(choice) 73

 Grįžtamojo	ryšio	anketa 20

 Forumas 1 928

 Žodynėlis 190

 Registracija į grupę 8

 Testai ir kryžiažodžiai 748

 Savarankiškas interaktyvus mokymasis 77

 Minčių žemėlapis 12

 Testas 922

 Klausimynas realiu laiku 3

 „Wiki“	kūrimas 56

 Mokymasis	bendradarbiaujant	(Workshop) 38

 

VDU nuotolinių studijų aplinka pritaikyta užsienio studentams ir dėstytojams pateikiant aplinką 
ir visų dalykų aprašus anglų kalba . Vaizdo konferencijų įrankiai ir nuotolinio mokymosi aplinka sudaro 
palankias sąlygas užsienio tyrėjams sinchroniniu ir asinchroniniu būdu dalyvauti ir transliuoti paskaitas 
universitete	(53	pav.).	

53 pav. VDU nuotolinių studijų aplinka, pritaikyta tarptautinėms studijoms 

VDU nuotolinių studijų aplinka yra pritaikyta neįgaliesiems, suteikiant galimybę įvairiai prisitaikyti 
pateikiamos	informacijos	vaizdą	ir	formatą	(54	pav.).
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54 pav. VDU nuotolinių studijų aplinka, pritaikyta neįgaliesiems

2012 m . sukurtas nuotolinių studijų programų viešinimo ir sklaidos portalas http://campus .vdu .lt, 
kuriame pristatomos 3 VDU nuotolinių studijų programos:

1 . VDU SMF įgyvendinama bakalauro studijų programa „Švietimas ir informacinės technologi-
jos“	(priimta	19	studentų,	tarp	jų	3	gyvenantys	Anglijoje,	2	–	Airijoje,	1	–	Norvegijoje).

2 . VDU SMF įgyvendinama laipsnio nesuteikianti profesinių studijų programa „Pedagogika“ 
(priimta	9	studentai).

3.	 VDU	 IF	 įgyvendinama	 bakalauro	 studijų	 programa	 „E.	mokymosi	 technologijos“	 (2012	m.	
nebuvo priimta studentų) .

Nuotolinių studijų programų pasiūla sukūrė galimybes vyresnio amžiaus asmenims grįžti į studijas 
(19	nuotolinių	studijų	programose	studijuojančių	asmenų	yra	baigę	vidurinę	mokyklą	daugiau	kaip	prieš	
10 metų) . 

Bendradarbiavimas su verslo įmonėmis. Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis nuotolinėse stu-
dijose dėstantys dėstytojai ir studentai panaudos būdu gavo 41 planšetinį kompiuterį . Toliau bendra-
darbiaujant, kuriama nauja universiteto studijų paslauga – kvalifikacijos tobulinimo programos aukštos 
profesinės kvalifikacijos specialistams mokyti bendradarbiaujant su darbdaviais . 

16 lentelė

Mokymai VDU akademinei bendruomenei

Organizuoti mokymai Dalyvių skaičius
VDU Informatikos fakultetas 21
Skirtingų fakultetų dėstytojai 33
VDU Psichologijos katedra 21
VDU Menų fakultetas 6
VDU	Humanitarinių	mokslų	fakultetas	 20
Iš viso 101

Nuotolinės studijos įgalino glaudesnį universitetinių padalinių bendradarbiavimą rengiant bei siūlant 
studentams pasirinkti nuotolinių studijų dalykus . Taip pat nuotolinių studijų aplinkos naudojimas turėjo 
reikšmingos įtakos akademinio personalo gebėjimų stiprinimui taikant inovatyvias technologijas studijose . 

2012	m.	buvo	organizuojami	mokymai	VDU	fakultetų	akademiniam	personalui	(16	lentelė).

http://campus.vdu.lt
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Nuotolinių studijų programose nuotoliniu būdu dėstė 30 VDU dėstytojų, tačiau nuotolinėms studi-
joms	pritaikytus	dalykus	tradicinėse	studijų	programose	iš	viso	dėstė	159	dėstytojai	(17	lentelė).

17 lentelė

Dėstytojų, dirbančių nuotolinių studijų aplinkoje, skaičius

Dėstytojų, dirbančių VDU nuotolinių studijų aplinkoje, skaičiaus kaita
2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m.

4 54 78 112 159

2012	m.	 Inovatyvių	 studijų	 institutas	 (ISI)	vykdė	aktyvią	 socialiai	 atsakingą	 ir	 savanorišką	veiklą	
bendradarbiaudamas su bendrojo lavinimo mokyklomis, suaugusiųjų mokymo centrais, švietimo centrais 
ir kitomis organizacijomis . 

VDU	 ISI	 specialistai	 sukūrė	 nuotolinio	 mokymo	 aplinką	 mokykloms	 (adresas	 http://mokykla .
liedm .net/moodle)	 ir	nuotolinio	mokymo	aplinką	suaugusiųjų	mokymo	centrams	(adresas	http://smc .
liedm .net) . Naudodamasis šiomis aplinkomis, bendrojo lavinimo mokyklų bendruomenės ir suaugusiųjų 
mokymo centrai plėtojo mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formas . 

Šios aplinkos sukurtos universitete skatinant atsakingą partnerystę . ISI prižiūri šias aplinkas ir teikia 
mokyklų bendruomenėms konsultacijas . Šia paslauga naudojasi įvairios bendrojo lavinimo mokyklos, 
suaugusiųjų	mokymo	centrai	ir	universitete	įgyvendinami	projektai	(18	lentelę).

18 lentelė

VDU ISI prižiūri nuotolinio mokymosi aplinkas (mokyklos ir suaugusiųjų mokymo centrai)

Mokykla / projektas Vartotojų skaičius
Nuo 1 iki 100

Kauno Simono Daukanto vidurinė mokykla 5
Pilėnų vidurinė mokykla 3
Juozo	Grušo	meno	vidurinė	mokykla 6
Maironio universitetinė gimnazija 3
Tado Ivanausko vidurinė mokykla 5
Utenos „Saulės“ gimnazija 52
Prienų „Žiburio“ gimnazija 98
Prienų „Ąžuolo“ pagrindinė mokykla 75
Šiaulių Didždvario gimnazija 91
Gelgaudiškio	vidurinė	mokykla 23
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla 23

Nuo 101 iki 500
Projektas „Užsienio kalbos ir dalyko sinergija“ 131
Projektas „Verslumo akademija“ 142
Suaugusiųjų mokymo centrai 389

Nuo 500
Trakų švietimo centras 899
Iš viso 1 945

2012 m . buvo organizuojami mokymai mokytojams bei mokyklų bendruomenių nariams, taip pat 
profesinio rengimo ir mokymo institucijoms apie nuotolinio mokymo diegimą institucijoje, nuotolinio 
mokymo aplinkos administravimą ir naudojimą mokymo procese .

http://mokykla.liedm.net/moodle
http://mokykla.liedm.net/moodle
http://smc.liedm.net
http://smc.liedm.net
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19 lentelė

2012 m. organizuoti mokymai

Organizuoti mokymai Dalyvių skaičius
Lietuvos	policijos	mokyklai	(Klaipėda) 14
Lietuvos	policijos	mokyklai	(Trakai) 11
Utenos kolegijai 15
„Moodle“ administratorių mokymai LieDM asociacijos institucijoms 8
Kauno savivaldybės Švietimo skyriaus e . mokyklos būrelio mokytojams 19
Kėdainių, Plungės, Alytaus, Klaipėdos, Marijampolės ir Tauragės suaugusiųjų mokymo 
centrams 22

Prienų „Žiburio“ gimnazijai 18
Prienų „Ąžuolo“ progimnazijai 21
Iš viso 128

VDU pirmasis Lietuvoje 2010 m . pradėjo virtualaus mobilumo tyrimus ir virtualaus mobilumo 
taikymą	studijose.	Ši	veikla	tęsta	ir	2012	m.,	pasirašant	bendradarbiavimo	sutartis	su	Europos	universite-
tais įgyvendinant naujus projektus, skirtus virtualiam mobilumui įgyvendinti: „Mokymosi visą gyvenimą 
Erasmus	 programos	 projektas	 „VMCOLAB:	 bendros	Europos	 erdvės	 virtualaus	mobilumo	 integravi-
mui	 į	 aukštojo	mokslo	 inovacijų	 ir	modernizavimo	 strategijas	 sukūrimas“	 (Nr.	 527770-LLP-1-2012-
1-BE-ERASMUS-ESMO);	 „UBICampus:	 integruotas	 virtualaus	 mobilumo	 problemų	 sprendimas“	
(Nr.	 526843-LLP-1-2012-ES-ERASMUS-ESMO),	 skirtas	 mokymosi	 turinio	 pritaikymo	 virtualaus	
mobilumo veikloms ir virtualiam mobilumui tarptautinėse studijose įgyvendinti .

VDU,	atstovaujamas	ISI,	aktyviai	dalyvauja	Europos	nuotolinio	ir	e.	mokymosi	tinklo	(EDEN)	bei	
Europos	e.	mokymosi	kokybės	užtikrinimo	fondo	(EFQUEL)	veiklose.

2012	m.	ISI	koordinavo	tarptautinį	projektą	„REVIVEVET:	profesinio	mokymo	ir	rengimo	prak-
tikų	vertinimas	ir	tobulinimas“	(Nr.	LLP-LDV-TOI-2011-LT-0087),	skirtą	nuotolinio	ir	e.	mokymosi	
turinio peržiūrai bei kokybės kriterijų nuotoliniam mokymuisi sukūrimui . Partnerio teisėmis ISI įgyven-
dino 7 „Mokymosi visą gyvenimą“ programos tarptautinius projektus . 
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3.5. sTudenTų karjeros Planavimas

Universitete vis daugiau dėmesio skiriama studentų karjeros planavimo gebėjimų lavinimui . 2012 m . 
kovo mėnesį buvo organizuojamos 6 dienų trukmės VDU Karjeros dienos, kurių metu studentams siūlyta 
dalyvauti 13 skirtingų renginių: praktinėje studentų konferencijoje „Karjeros kelias: iššūkiai, atradimai, 
galimybės“, susitikimuose su įmonių, organizacijų atstovais, realiuose pokalbiuose dėl darbo, 9 semina-
ruose bei debatuose apie sėkmingos karjeros Lietuvoje galimybes . Seminarų metu studentai turėjo gali-
mybę susipažinti su realia jaunimo situacija darbo rinkoje, išbandyti streso valdymo technikas, naudingas 
ruošiantis pokalbiui su darbdaviu, patobulinti prisistatymo darbdaviui, CV, motyvacinio laiško rengimo, 
kontaktų tinklo kūrimo gebėjimus, lavinti verslumo gebėjimus, analizuojant verslo kūrimo, individualios 
veiklos organizavimo, apmokestinimo klausimus . Susitikimuose su įmonių, organizacijų atstovais visi 
besidomintys galėjo susipažinti su dominančios įmonės veikla, praktikos, įsidarbinimo ir karjeros gali-
mybėmis .

Nuo 2010 m . VDU kartu su kitomis 25 Lietuvos aukštosiomis mokyklomis dalyvauja 2007–2013 m . 
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2 .3-ŠMM-
01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ projekte „Aukštųjų 
mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais 
dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas 
(I	etapas)“	Nr.	VP1-2.3.-ŠMM-01-V-01-001.	Šio	projekto	metu	buvo	parengti	8	specialistai	ugdymo	
karjerai paslaugų teikimui universitete . 

2012 m . Karjeros ir kompetencijų centras suorganizavo 27 „Asmeninės karjeros valdymo gebėjimų 
lavinimo“	seminarus	(vieno	trukmė	–	8	val.,	iš	viso	–	260	val.)	ir	80	val.	trukmės	mokymus	„Asmeninės	
karjeros valdymo patirtinė studija“ . Šiuose mokymuose studentai tobulino karjeros projektavimo gebėji-
mus – kurti karjeros viziją, apibrėžti karjeros tikslus, vertinti savo asmenybės stipriąsias ir silpnąsias ypa-
tybes, planuoti laiką, formuoti karjerai naudingų kontaktų tinklą, parengti gyvenimo aprašymą, efektyviai 
prisistatyti būsimam darbdaviui, valdyti asmeninius finansus ir t . t . Iš viso mokymuose dalyvavo 217 
VDU	studentų	(175	iš	pirmosios	pakopos	studijų	ir	31	iš	antrosios	pakopos	studijų),	kurių	daugiausia	
buvo	iš	Socialinių	mokslų	(34	%),	Ekonomikos	ir	vadybos	(22	%)	bei	Politikos	mokslų	ir	diplomatijos	
(16	%)	fakultetų,	mažiausiai	(4	%)	–	iš	Menų,	Katalikų	teologijos,	Informatikos	fakultetų	bei	Muzikos	
akademijos	(55	pav.). 
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SMF
34%

EVF
22%

PMDF
16%

GMF
10%

HMF
8%

TF
6%

Kiti fakultetai
4%

55 pav. Studentų, dalyvavusių karjeros planavimo mokymuose, procentinis pasiskirstymas pagal 
fakultetus

Nuo 2010 m . universitete diegiama absolventų karjeros stebėsenos sistema . 2012 m . buvo tęsiama 
absolventų	įsidarbinimo	stebėsena.	Elektroninė	absolventų	apklausa	vykdyta	praėjus	6–7	mėn.	po	studijų	
baigimo.	Apklausoje	dalyvavo	685	 respondentai	 (N	=	685),	 tai	 sudaro	38	%	visų	2011	m.	absolventų.	
Didesnioji	anketas	užpildžiusių	absolventų	dalis	(75	%)	nurodė,	kad	jie	dirba.	Didžioji	dalis	jų	(60	%)	turi	
darbą,	susijusį	su	universitete	įgyta	specialybe	(56	pav.).

56 pav. Absolventų pasiskirstymas pagal universitete įgytos specialybės ir atliekamo darbo 
atitiktį

40	%	absolventų,	studijas	baigusių	2011	m.,	turi	darbą,	nesusijusį	su	universitete	įgyta	specialybe.	
Respondentų pasiskirstymas pagal darbo sąsajas su turima specialybe lieka analogiškas ankstesniais 
metais atlikto tyrimo rezultatams . 
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Iš 685 anketas užpildžiusių ir dirbančių absolventų didžiausias įsidarbinamumas, kaip ir ankstesniais 
metais stebimas tarp Informatikos fakulteto absolventų ir Katalikų teologijos fakulteto . Pastebima, kad 
padidėjo įsidarbinusių Socialinių mokslų fakulteto absolventų ir Teisės fakulteto absolventų įsidarbina-
mumas .

Didžiausia	dalis	(60	%)	absolventų	dirba	paslaugų	sektoriuje,	dar	33	%	studijas	baigusiųjų	–	pramo-
nės	sektoriuje	(57	pav.).	

Paslaugų 
sektoriuje 

dirbančiųjų
60%

Pramonės, 
amatų, statybos 

sektoriuje 
dirbančiųjų

33%

Kita
7%

57 pav. Dirbančių absolventų pasiskirstymas pagal ūkio sektorius

Iš	jų	38	%	dirba	prekybos	srityje,	19	%	–	švietimo,	po	18	%	visų	absolventų	dirba	marketingo,	rekla-
mos	ir	konsultavimo,	taip	pat	sveikatos	priežiūros	ir	socialinio	darbo	srityse	(58	pav.).

38 18 19 18 6 11

Prekybos šakoje paslaugas teikiančiųjų dalis 

Marketingo, reklamos ir konsultavimo (teisės, apskaitos ir pan.) šakoje paslaugas 
teikiančiųjų dalis
Švietimo šakoje paslaugas teikiančiųjų dalis

Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo šakoje paslaugas teikiančiųjų dalis

Rekreacijos (kultūrinės, meninės ir sportinės veiklos, poilsio, laisvalaikio 
organizavimo) šakoje paslaugas teikiančiųjų dalis
Kita

58 pav. Procentinis absolventų, dirbančių paslaugų sektoriuje, pasiskirstymas pagal paslaugų 
šakas

Pramonės,	amatų	ir	statybos	sektoriuje	dirba	33	%	absolventų.	Dalis	jų	turi	darbą	tekstilės	ir	drabu-
žių	sektoriuje	(4	%),	dalis	–	elektronikos	ir	elektrotechnikos	sektoriuje	(2	%),	maisto	chemijos	medžiagų	
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ir	produktų	sektoriuje	(5	%)	bei	statybų,	mašinų	ir	įrengimų	gamybos	sektoriuje	(5	%)	(59	pav.).	Vis	dėlto	
didžiausia	pramonės,	amatų	ir	statybos	sektoriuje	dirbančiųjų	absolventų	dalis	(78	%)	pasirinko	variantą	
„kita“, tačiau savo veiklos specifikos nenurodė .

11 5 4 2 781

Maisto chemijos medžiagų ir produktų šakoje dirbančiųjų

Statybų, mašinų ir įrengimų gamyba šakoje dirbančiųjų

Tekstilės ir drabužių šakoje dirbančiųjų

Elektronikos ir elektrotechnikos šakoje dirbančiųjų

Kita (informacijos (mokslinių technologijų kūrimas bei diegimas ir pan.), tiesioginio gamtos 
gėrybių (miško bei kitų gamtos turtų) naudojimo)

59 pav. Procentinis absolventų, dirbančių pramonės sektoriuje, pasiskirstymas pagal paslaugų 
šakas

Absolventų atsakymai apie organizacijoje užimamą poziciją pasiskirstė taip: dauguma respondentų 
(33	%)	vykdo	funkcijas,	priskirtas	specialisto	pareigybei,	30	%	absolventų	priklauso	aptarnaujančio	per-
sonalo	grupei	(60	pav.).	9	%	absolventų	eina	padalinio	vadovo	pareigas,	5	%	yra	valstybės	tarnautojai,	3	%	
absolventų	eina	aukščiausio	lygio	vadovo	pareigas.	10	%	respondentų	dirba	individualiai	ir	šis	skaičius,	
palyginti	su	ankstesnių	metų	duomenimis,	yra	padidėjęs	7	%.	

Aukščiausio lygio 
vadovo (įmonių, 

įstaigų, organizacijų 
vadovas) pozicijoje 

dirbančiųjų
3%

Vidutinio lygio 
vadovo (padalinių, 

skyrių ir pan. 
vadovas) pozicijoje 

dirbančiųjų
9%

Valstybės tarnautojo 
pozicijoje dirbančiųjų

5%

Specialisto pozicijoje 
dirbančiųjų

33%

Aptarnaujančio 
personalo pozicijoje 

dirbančiųjų
30% Dirbu pats vienas

10% Pedagogo pozicijoje 
dirbančiųjų

1%

Kita
9%

60 pav. Dirbančių absolventų pasiskirstymas pagal užimamą poziciją organizacijoje
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Lyginant 2011 m . absolventų įsidarbinamumo duomenis su 2010 m . pastebima, kad absolventų 
pasiskirstymas pagal įsidarbinamumą, darbo vietos priklausymą ūkio sektoriams ir ūkio šakoms bei pasis-
kirstymas pagal darbe užimamas pozicijas lieka analogiškas anksčiau gautiems rezultatams: 

•	 didžioji	dalis	universiteto	absolventų,	praėjus	6	mėnesiams	po	studijų	baigimo,	įsidarbina;
•	 didesnė	dalis	absolventų	dirba	su	įgyta	specialybe	susijusį	darbą;

daugiausiai universiteto absolventų dirba paslaugų sektoriaus specialistais ir aptarnaujančiame •	
personale . 

Užtikrinant mokymosi visą gyvenimą plėtros procesus universitete vykdomas studentų neformaliojo 
ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas studijų rezultatais . 

Karjeros	ir	kompetencijų	centras	konsultuoja	studentus	(kandidatus),	siekiančius	neformaliai	įgytų	
mokymosi pasiekimų pripažinimo . 2012 m . individualiai konsultuota 18 studentų . 13 iš jų siekė kom-
petencijų pripažinimo . Net 12 kandidatavimo atvejų neformaliai ir savaime įgyti mokymosi pasiekimai 
buvo įvertinti ir pripažinti atitinkančiais studijų dalykų studijų rezultatus . Didžioji dauguma 2012 m . 
kandidatų	(9)	siekė	mokymosi	pasiekimų,	įgytų	neformaliu	ir	savaiminiu	būdu,	pripažinimo	atitinkan-
čiais	magistro	pakopos	studijų	rezultatus.	Daugiausiai	(67	%)	mokymosi	pasiekimų	buvo	sukaupta	švie-
timo	ir	ugdymo	bei	pedagogikos	studijų	srityje	(61	pav.).	17	%	visų	vertintų	mokymosi	pasiekimų	buvo	
pripažinti	atitinkančiais	verslo	studijų	srityje	apibrėžtus	studijų	rezultatus	(ankstesniais	metais	daugiau-
siai buvo kandidatų, pasižyminčių informatikos srities mokymosi pasiekimais) .

Informatika 
8%

Švietimas ir 
ugdymas 

/pedagogika
67%

Anglų / vokiečių / 
rusų filologijos

8%

Verslas
17%

61 pav. Neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų, pripažintų atitinkančiais 
studijų rezultatus, pasiskirstymas pagal studijų sritis (2012 m.)

Siekiant plėtoti mokymosi visą gyvenimą procesus universitete buvo atnaujintos mokymosi pasie-
kimų,	įgytų	neformaliu	ir	savaiminiu	būdu,	vertinimo	metodikos	(edukologijos,	psichologijos,	socialinio	
darbo ir filologijos mokslų krypčių) . Universitete sukaupta neformalaus ir savaiminio mokymosi vertinimo 
ir pripažinimo patirtis perduodama kitoms Lietuvos aukštosioms mokykloms, dalyvaujančioms Karjeros 
ir kompetencijų centro įgyvendinamame projekte „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo 
sistemos	sukūrimas	aukštojo	mokslo	įstaigose“	Nr.	VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003	(2012–2014	m.).	

Siekiant užtikrinti Vytauto Didžiojo universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų praktikos 
organizavimo tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimą, Kokybės ir inovacijų centro specialistai identifikavo 
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praktikos kokybės vertinimo parametrus, padedančius praktikos dalyviams – studentams, praktikos koor-
dinatoriams, praktikos vadovams universitete ir įmonėje / įstaigoje – vadovaujantis aiškiais praktikos 
tikslais, veiklomis ir rezultatais atpažinti, diegti ir užtikrinti praktikos valdymo kokybę universitete bei 
įmonėje / įstaigoje, tiesiogiai dalyvaujant praktikos planavimo, vykdymo, vertinimo ir tobulinimo pro-
cesuose . Identifikuoti praktikos kokybės vertinimo parametrai taip pat sudaro prielaidas kurti naujus 
in strumentus, padedančius vykdyti praktikos kokybės universitete ir įmonėje / įstaigoje stebėseną, užti-
krinti sklandžią praktikos dalyvių veiklų, rezultatų ir lūkesčių sąveiką . 
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3.6. sTudenTų rėmimas, skaTinimas, 
socialinės aTskirTies mažinimas

Studentų rėmimas, skatinimas ir socialinės atskirties mažinimas daugeliu atvejų yra priskirtas orga-
nizuoti, administruoti ir vykdyti universiteto neakademiniam padaliniui, Studentų reikalų tarnybai . Šis, 
studentų socialinės srities, gerinimas yra susijęs su geresniu studijų sąlygų kūrimu bei įvairia studentams 
teikiama finansine parama . 

2012 m . universiteto pasiekimai studentų rėmimo, skatinimo ir socialinės atskirties mažinimo sri-
tyje:

prof . Broniui Vaškeliui ir jo žmonai Stasei Vaškelienei buvo suteikti Lietuvos Respublikos Seimo •	
apdovanojimai	–	Gabrielės	Petkevičaitės-Bitės	atminimo	medaliai	„Tarnaukite	Lietuvai“	kate-
gorijoje „už filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą“ . Medaliai jiems buvo 
suteikti už ilgametį Vytauto Didžiojo universiteto studentų rėmimą sudarant jiems palankias 
sąlygas siekti mokslo aukštumų, nepaisant socialinių skirtumų .
2012 m . gruodį atliktame tarptautiniame „QS Stars“ aukštojo mokslo kokybės audite Vytauto •	
Didžiojo universitetas gavo aukščiausius balus vertinant universiteto studentų paramos sistemą . 
Lietuvos studentų sąjungos ir 15min .lt „Studentų zonos“ apdovanojimuose Vytauto Didžiojo •	
universitetas tapo laureatu nominacijoje „Metų pasiekimas“, kaip labiausiai pritaikyta ir daugiau-
siai studentų su specialiaisiais poreikiais priėmusi aukštoji mokykla . 

Universitete studentams skatinti ir remti yra sudarytas Vytauto Didžiojo universiteto stipendijų 
fondas	iš	Skatinamųjų	stipendijų	fondo	(LR	valstybės	biudžeto	skirtų	lėšų)	ir	kitų	lėšų,	skirtų	studentų	
paramai . Šio fondo lėšos yra skirstomos vadovaujantis „Vytauto Didžiojo universiteto stipendijų sky-
rimo tvarkos aprašu“ . 2012 m . kovo 30 d . patvirtinus „Vytauto Didžiojo universiteto studentų skatinimo, 
rėmimo ir lengvatų teikimo tvarkos aprašą“ buvo išplėsta studentų rėmimo sistema, kuri sudarė galimybę 
papildomai remti studentus, t . y . išmokėti studentams vienkartines, vardines ar kitas tikslines stipendijas, 
iš privačių asmenų lėšų, rėmimo fondų, organizacijų ir universiteto fakultetų / padalinių lėšų .
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62 pav. Stipendijų fondo dydžio kaita 2010–2012 m.

2012 m . sausio mėn . Studentų reikalų tarnyba, suderinusi su Finansų tarnyba, Tarptautinių ryšių 
tarnyba ir Akademinių reikalų tarnyba, parengė studentų skatinimo ir rėmimo priemonių plano gaires, 
paskirstydama stipendijų fondą pagal atitinkamas stipendijų rūšis . 

20 lentelė

Stipendijų fondo diversifikavimas 2011–2012 m.

 
Skatinamosios  

stipendijos Vienkartinės stipendijos Mainų programų  
stipendijos 

Universiteto garbės 
vardo

2011 m . 2 293 800,00 Lt 285 000,00 Lt 250 000,00 Lt 2 600,00 Lt
2012 m . 2 692 200,00 Lt 50 000,00 Lt 250 000,00 Lt 7 800,00 Lt

Vadovaujantis „Vytauto Didžiojo universiteto stipendijų skyrimo tvarkos aprašu“, skatinamosios sti-
pendijos skiriamos geriausiems studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose ir valstybės nefi-
nansuojamose vietose, atsižvelgiant į studijų rezultatus .

Bakalauro ir magistrantūros studijų stipendijų dydžiai 2012 m . pateikti 21, 22 ir 23 lentelėse . 
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21 lentelė

Bakalauro studijų stipendijos 2012 m.

Fakultetai
2011 / 2012 m. m. pavasario semestras 2012 / 2013 m. m. rudens semestras

BSI
Mainų Iš 

viso
BSI

Mainų Iš 
viso1 1,5 1,7 2,5 2,7 4 6,5 1 1,5 1,7 2,5 2,7 4

Ekonomikos	
ir vadybos  49 3 60 1 13   126 2 13 3 56 1 6  81
Gamtos	
mokslų  32  30  15   77  25  39  11  75
Humanitari-
nių mokslų  40 2 81  18   141  41 1 98  16 2 158
Informatikos  5  6  8   19  8  7  7  22
Katalikų 
teologijos  6  9 1 3   19 1 5 1 7  4  18
Menų  10 1 19  6   36  14 1 31  4 2 52
Muzikos 
akademijos  12  10  9 1  32  12  20  3  35
Socialinių 
mokslų 3 51 6 88 2 14  1 165  59 1 138 1 12  211
Politikos 
mokslų ir 
diplomatijos  48 2 86  12  1 149 5 41 5 48 3 11 5 118
Iš viso 3 253 14 389 4 98 1 2 764 8 218 12 444 5 74 9 770

22 lentelė

Magistrantūros studijų stipendijos 2012 m.

Fakultetai

2011 / 2012 m. m. pavasario semes-
tras

2012 / 2013 m. m. rudens semes-
tras

BSI
Mainų Iš viso

BSI
Mainų Iš viso

2,5 4 2,5 4
Ekonomikos	ir	vadybos 21   21 11 1  12
Gamtos	mokslų 19 7  26 8 5  13
Humanitarinių	mokslų 25 8  33 14 6 2 22
Informatikos 12 2  14 4 1  5
Katalikų teologijos 2 4  6 2 2  4
Menų 11 3 1 15 8   8
Muzikos akademija 14 6  20 13   13
Socialinių mokslų 39 2 1 42 22 1 2 25
Politikos mokslų ir diplomatijos 23 4 1 28 16 1 5 22
Iš viso 166 36 3 205 98 17 9 124
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23 lentelė

Vientisųjų studijų stipendijos 2012 m.

Fakultetai
2011 / 2012 m. m. pavasario semestras 2012 / 2013 m. m. rudens semestras

BSI Mainų
Iš viso

BSI Mainų
Iš viso1,5 2,5 4 1,5 2,5 4

Teisės 5 24 3 1 33 7 34 3 1 45
Iš viso 5 24 3 1 33 7 34 3 1 45

Vadovaujantis „Vytauto Didžiojo universiteto stipendijų skyrimo tvarkos aprašu“, iki 4 BSI dydžio 
vienkartinės papildomos stipendijos gali būti skiriamos visų studijų formų studentams, neatsižvelgiant į 
studijų apmokėjimo formą, šiais atvejais:

•	 netekus	vieno	iš	tėvų;	
•	 įvykus	nelaimei;	
•	 pasikeitus	socialinei	šeimos	padėčiai;	

studentams už aktyvų dalyvavimą mokslinėje, sportinėje, kultūrinėje, studentiškoje visuomeninėje •	
veikloje;

•	 kitais	atvejais.	

63 pav. Stipendijų fondo lėšos, skirtos vienkartinėms stipendijoms 2010–2012 m.
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2010 m. 2011 m. 2012 m.

Papildomos vienkartinės 
stipendijos 

136 90 304
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 64 pav. Vienkartinių stipendijų, skirtų už aktyvią sporto, meno ir visuomeninę veiklą ar esant 
sunkiai socialinei padėčiai, kaita 2010–2012 m.

Skatinant VDU studentų akademinį mobilumą buvo sudarytos sąlygos studentams dalyvauti mainų 
programų konkursuose į užsienio universitetus, jiems skirtos VDU įsteigtos mainų programų stipendijos, 
kurios teikiamos vadovaujantis 2012 m . vasario 1 d . rektoriaus įsakymu patvirtintu „Vytauto Didžiojo 
universiteto mainų programų stipendijų skyrimo tvarkos aprašu“ . Pagal mainų programas 2012 m . išvyko 
25 studentai . 

65 pav. Mainų programų stipendijų pasiskirstymas tarp fakultetų

2012 m . mainų programų stipendijoms išvykstantiems studentams ir skatinamosioms stipendi-
joms atvykstantiems studentams, kurios mokamos pagal bendradarbiavimo sutartis, universitetas skyrė 
250 000 Lt, faktiškai studentų stipendijoms buvo išmokėta 154 110 Lt .
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66 pav. Mainų programų stipendijoms skirtų lėšų kaita 2010–2012 m.

Vykdant tarptautiškumo plėtotę ir vadovaujantis „Asmenims, įgijusiems išsilavinimą užsienio šalių 
institucijose, stipendijų skyrimo tvarkos aprašu“, 2012 m . skirtos dvi Auksinės stipendijos:

•	 Politikos	mokslų	ir	diplomatijos	fakulteto	I	kurso	magistrantei	A.	Duismaganbetovai,
•	 Socialinių	mokslų	fakulteto	I	kurso	magistrantei	L.	Akhmedzyanovai.

67 pav. Stipendijos asmenims, įgijusiems išsilavinimą užsienio šalių institucijose

2012 m . buvo inicijuotas „Vytauto Didžiojo universiteto stipendijų skyrimo tvarkos aprašo“ pakei-
timas, kuris buvo patvirtintas 2012 m . spalio 31 d . Šis aprašas supaprastino stipendijų skyrimo tvar-
kos administravimą ir įteisino naujas stipendijų rūšis, skirtas magistrantams ir doktorantams . 2012 m . 
gruodžio 4 d . rektoriaus įsakymu buvo patvirtintas „Vytauto Didžiojo universiteto doktorantų stipendijų 
skyrimo tvarkos aprašas“, kuris sudarė sąlygas remti geriausius VDU doktorantus, studijuojančius univer-
siteto finansuojamose vietose .

2012 m . kovo 30 d . patvirtinus „Vytauto Didžiojo universiteto studentų skatinimo, rėmimo ir 
lengvatų teikimo tvarkos aprašą“ buvo išplėsta studentų rėmimo sistema, kuri sudarė galimybę studen-
tams kompensuoti patirtas išlaidas pagal pateiktus dokumentus iš privačių asmenų lėšų, rėmimo fondų, 
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organizacijų ir universiteto fakultetų / padalinių lėšų . Taip siekiant platesnio tarptautinio universiteto 
pripažinimo 2012 m . buvo finansuojamos 32 studentų, išvykstančių į tarptautines konferencijas, kelionių 
išlaidos	(2	730,00	Lt),	kurios	apmokėtos	iš	projektinių	arba	universiteto	lėšų.

68 pav. Studentų patirtų kelionės išlaidų apmokėjimas

2012 m . vasario 14 d . Lietuvos universiteto 90 šventės proga studentams, ypač pasižymėjusiems studi-
jose, mokslinėje, kūrybinėje, sporto ar visuomeninėje veikloje reprezentuojant universitetą, įteikta 10 BSI 
Universiteto vardo garbės stipendijų:

•	 Ekonomikos	ir	vadybos	fakulteto	4	kurso	studentui	M.	Prieveliui;
•	 Muzikos	akademijos	1	kurso	magistrantams	R.	Bieliauskaitei	ir	A.	Apšegai;
•	 Menų	fakulteto	4	kurso	studentui	J.	Kalinauskui;

Politikos	mokslų	ir	diplomatijos	fakulteto	4	kurso	studentui	M.	Jockui	ir	2	kurso	magistrantui	•	
I . Kalpokui .

69 pav. Vytauto Didžiojo universiteto vardo garbės stipendijų skyrimas 2010–2012 m.
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2012 m . balandžio 17 d . rektoriaus įsakymu buvo patvirtinti atnaujinti „Vytauto Didžiojo universi-
teto vardo garbės stipendijos skyrimo nuostatai“ .

Kiekvienais finansiniais metais universitetas metinio biudžeto plane numato tikslinių lėšų dalį ir taip 
sudaro studentų paramos fondą, taip pat skiria kitas, savo turimas ar iš kitų finansinių šaltinių gaunamas, 
lėšas, kurios įgalina veikti universiteto rėmimo ir lengvatų teikimo sistemą, reikalingą paramos stokojan-
tiems studentams . Universitete identifikuotos šios socialinės paramos reikalaujančios grupės:

•	 neįgalūs	studentai;
studentai našlaičiai, t . y . studentai, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo •	
nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;

•	 studentai	iš	šeimų,	kuriose	yra	keturi	ar	daugiau	besimokančių	/	studijuojančių	vaikų;
•	 studentai	iš	šeimų,	kurios	gauna	mažas	pajamas.

2012 m . kovo 30 d . rektoriaus įsakymu buvo patvirtintas „Vytauto Didžiojo universiteto studentų 
skatinimo, rėmimo ir lengvatų teikimo tvarkos aprašas“, kuris formalizavo studentų skatinimo, rėmimo ir 
įvairių lengvatų suteikimo procedūrą . Vadovaujantis šiuo aprašu, 2012 m . semestrų pradžioje buvo vykdomi 
konkursai universiteto teikiamoms mokestinėms lengvatoms, atsižvelgiant į socialines grupes, studentams, 
kurie	studijuoja	valstybės	nefinansuojamoje	vietoje,	 iki	100	%	galėjo	būti	sumažintas	mokestis	už	studijas	
ir	(ar)	studentams,	nepriklausomai	nuo	studijų	formos,	sudariusiems	su	universitetu	ilgalaikę	apgyvendinimo	
bendrabutyje sutartį – mokestis už apgyvendinimą bendrabutyje .

2012 m ., įvertinus ankstesnių metų lėšų poreikį suteikiant mokestines lengvatas studentams, uni-
versiteto biudžete buvo sudarytas 400 000 Lt dydžio Studentų paramos fondas, kuris santykinai buvo 
diferencijuotas į 350 000 Lt skiriant mokesčio už studijas lengvatoms ir 50 000 Lt – mokesčiui už apgy-
vendinimą . 

70 pav. Universiteto lėšos, skirtos mokestinėms lengvatoms
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2010 m. 2011 m. 2012 m.

prašymų skaičius 193 386 559

patenkinta prašymų 126 229 307
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71 pav. Mokesčio už studijas paraiškų teikimo kaita 2010–2012 m.

2010 m. 2011 m. 2012 m.

prašymų skaičius 225 261 332

patenkinta prašymų 183 201 238

0

50

100

150

200

250

300

350

72 pav. Lengvatų apgyvendinimo mokesčiui bendrabutyje teikimas 2010–2012 m.

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m.

Studijų mokestis 83% 65% 59% 55%

Apgyvendinimo 
mokestis

35% 81% 77% 72%
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73 pav. Paraiškų patenkinimas
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Paramą atskiroms socialinės grupėms 2012 m ., kaip ir iki tol, teikė ne tik universitetas, bet ir kitos 
suinteresuotos institucijos: Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, Valstybinis studijų fondas, 
Švietimo ir mokslo ministerija, nevyriausybinės organizacijos, atskiri fiziniai ir juridiniai asmenys .

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skyrė lėšų finansinės 
pagalbos priemonėms tenkinti, universitete studijuojantiems neįgaliesiems, – tam per 2012 m . iš viso 
buvo panaudota 200 389,28 Lt, iš kurių:

•	 išmokas	specialiesiems	poreikiams	tenkinti	gavo	113	neįgalių	studentų	(156	074,00	Lt);
•	 tikslines	išmokas	studijų	išlaidoms	iš	dalies	kompensuoti	gavo	62	studentai	(36	608,00	Lt);
•	 finansinės	pagalbos	priemonėms	administruoti	(7	707,28	Lt).

Vytauto Didžiojo universitetas bendradarbiavo su Valstybiniu studijų fondu, kuris atsakydamas už 
kokybišką ir skaidrų finansinės paramos studentams administravimą skiria:

valstybės	paskolas	 ir	 valstybės	 remiamas	paskolas	 (studijų	mokesčiui;	pragyvenimo	 išlaidoms;	•	
studijoms	užsienyje)	studentams;	
socialines	stipendijas;•	
per atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos studijų kainos kompensavimą daliai valstybės nefi-•	
nansuojamose pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų vietose geriausiai pirmuosius dvejus metus 
(ištęstinių	studijų	atveju	–	pusę	studijų	programos)	ir	likusius	studijų	metus	baigusių	asmenų;
valstybės paramos skyrimą išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių •	
studijoms	Lietuvos	aukštosiose	mokyklose;
švietimo ir mokslo ministro pavedimu įgyvendina kitas aukštojo mokslo kokybei ir prieinamu-•	
mui užtikrinti skirtas priemones . 

Studentų, gavusių 
paskolą studijų 

mokesčiui

Studentų, gavusių 
paskolą pragyvenimo 

išlaidoms

Studentų, gavusių 
paskolą studijoms 

užsienyje

2010 m. 248 132

2011 m. 294 162 1

2012 m. 325 164 3
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74 pav. Paskolų skaičiaus kaita 2010–2012 m.
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Valstybinio studijų fondo administruojamą socialinę stipendiją galėjo gauti studentai, atitinkantys 
bent vieną iš šių kriterijų:

yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys •	
socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šei-
moms	ir	vieniems	gyvenantiems	asmenims	įstatymą;
turi	teisės	aktų	nustatyta	tvarka	45	%	ar	mažesnį	darbingumo	lygį	arba	sunkų	ar	vidutinį	neįga-•	
lumo	lygį;	
yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo skirta globa •	
(rūpyba)	arba	jų	tėvai	(turėtas	vienintelis	iš	tėvų)	yra	mirę.

Studentas yra iš 
nepasiturinčios šeimos 

Studentas turi  45 % ar 
mažesnį darbingumo lygį 

Studentui iki pilnametystės 
įstatymų nustatyta tvarka 
buvo nustatyta globa arba 

jų tėvai yra mirę 
2010 m. 307 72 45
2011 m. 550 123 88
2012 m. 857 195 133
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75 pav. Socialinių stipendijų kaita pagal skyrimo kriterijų 2010–2012 m.

Vadovaudamasis „Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašu“ Vytauto Didžiojo 
universitetas pateikė siūlymą 275 studentams skirti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, tačiau tik 
62 studentams, atitinkantiems kriterijus, kompensacija buvo išmokėta .

2011 m. 2012 m.

Iš viso studentams 
grąžinta Lt

1060445,58 184756,67
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76 pav. Valstybės lėšų, skirtų sumokėtos studijų kainos kompensacijoms, kaita 2011–2012 m.
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77 pav. Sumokėtos studijų kainos kompensavimas valstybės lėšomis pagal fakultetus  
2011–2012 m.

Valstybės parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams tei-
kiama	du	kartus	per	metus	(rudens	ir	pavasario	semestre)	konkurso	būdu,	2012	m.	finansinė	parama	buvo	
skirta 31 studentui, besimokančiam VDU .

Nuo 2012 m . balandžio 10 d . vykdamas projektas, skirtas įgyvendinti 2007–2013 m . Žmogiškųjų 
išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2 .3-ŠMM-07-V prie-
monę „Specialiųjų poreikių turintiems studentams studijų prieinamumo užtikrinimas“, kuriam lėšas 
skyrė	Europos	 socialinis	 fondas	 ir	Lietuvos	Respublikos	nacionalinis	biudžetas,	projekto	vykdytojas	–	
Valstybinis	studijų	fondas,	šio	projekto	partneris	Vytauto	Didžiojo	universitetas	(Studentų	reikalų	tar-
nyba) . Projekto tikslai – tikslinių išmokų studijų prieinamumui didinti teikimas, informacinės ir fizinės 
aplinkos	pritaikymas	specialiųjų	poreikių	turintiems	studentams.	Skiriama	mėnesinė	4	BSI	(bazinė	soci-
alinė išmoka) dydžio tikslinė išmoka, kurią neįgalūs studentai gali panaudoti individualiems poreikiams 
studijų procese tenkinti . Vadovaujantis partnerystės sutartimi ir 2012 m . balandžio 20 d . rektoriaus įsa-
kymu patvirtintu „Vytauto Didžiojo universiteto neįgaliems studentams skiriamų tikslinių išmokų sky-
rimo	tvarkos	aprašu“,	parama	skirta	144	studentams	(412	880,00	Lt).

Dviem VDU studentams švietimo ir mokslo ministro įsakymu buvo paskirtos Lietuvos Respublikos 
prezidentų	Antano	Smetonos	ir	Kazio	Griniaus	vardinės,	7	bazinių	socialinių	išmokų	per	mėnesį	dydžio,	
stipendijos:

Prezidento Antano Smetonos stipendija – M . Vingriui, magistrantūros studijų programos •	
„Lyginamoji	kultūra“	pirmakursiui;
Prezidento	 Kazio	 Griniaus	 stipendija	 –	 G.	 Steponaičiui,	 magistrantūros	 studijų	 programos	•	
„Molekulinė biologija ir biotechnologija“ pirmakursiui .
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2012	m.	studentams	papildomą	paramą	per	universitetą	(iš	viso	52	948,00	Lt)	skyrė:
•	 St.	Petsburgo	lietuvių	bendruomenė	Floridoje,
•	 UAB	„Thermo	Fisher	Scientific“,
•	 „Aurelijos	ir	Aurelijaus	Rusteikų	fondas“,
•	 Lietuvos	socialdemokratų	partija,
•	 UAB	„Inter	Rao	Lietuva“,
•	 UAB	„Scaent	Baltic“.

 

78 pav. Fizinių ir juridinių asmenų skirtos paramos paskirstymas pagal studijų pakopas

2012 m . vasario 2 d . rektoriaus įsakymu buvo patvirtintas „Vytauto Didžiojo universiteto organiza-
cijų įteisinimo ir jų veiklos aprašas“, kuris pagal VDU Statuto normas formalizavo organizacijų stiegi-
mosi, jų įteisinimo, pripažinimo, universiteto organizacijos statuso suteikimo ir panaikinimo procedūras . 
2012 m . Vytauto Didžiojo universiteto organizacijos statusas suteiktas šiems akademiniams ir studentų 
klubams:

•	 Miguelio	de	Cervanteso	ispanų	kalbos	ir	kultūros	klubui	(2012	m.	balandžio	18	d.),
•	 Akademinio	jaunimo	mokslinei	draugijai	„Modusas“	(2012	m.	gegužės	4	d.),
•	 VDU	japonistikos	klubui	HASHI	(2012	m.	liepos	13	d.),
•	 Vytauto	Didžiojo	universiteto	aplinkos	studijų	klubui	DISOMA	(2012	m.	lapkričio	22	d.),
•	 klubui	VDU	„Economicus“	(2012	m.	gruodžio	11	d.),
•	 ESN	VMU	(2012	m.	gruodžio	20	d.),
•	 Vytauto	Didžiojo	universiteto	istorijos	studentų	draugijai	(2012	m.	gruodžio	20	d.).

2012 m . sukurta sistema, kuri, vadovaujantis VDU Statuto normomis, studentiškoms universiteto 
organizacijoms leidžia vykdyti savo visuomeninę veiklą per kūrybinius projektus tarp studentų, darbuo-
tojų, moksleivių ir ALUMNI . Tad 2012 m . balandžio 27 d . patvirtinus nuostatus pradėjo dirbti Vytauto 
Didžiojo universiteto studentiškų organizacijų šalpos valdyba, kuri, vadovaudamasi 2012 m . gegužės 31 d . 
patvirtintais „Vytauto Didžiojo universiteto studentiškų organizacijų paramos konkurso nuostatais“, 
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reglamentuojančiais Vytauto Didžiojo universiteto paramos, skirtos universiteto studentiškoms orga-
nizacijoms remti, paraiškų teikimo, vertinimo, sutarties sudarymo, lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsis-
kaitymo už jas tvarką, buvo atsakinga už studentiškos veiklos projektams skatinti universitete sudaryto 
Studentiškų organizacijų paramos fondo paskirstymą . Nors šiame fonde 2012 m . buvo 50 000 Lt, tačiau 
rektorius, atsižvelgdamas į šalpos valdybos siūlymą, skyrė 36 100 Lt įgyvendinti Akademinio jaunimo 
mokslinės	draugijos	(AJMD)	„Modusas“,	VDU	japonistikos	klubo	HASHI	ir	Vytauto	Didžiojo	univer-
siteto	Studentų	atstovybės	atitinkamiems	projektams	(iš	viso	–	10).

2012 m . vasario 9 d . Studentų reikalų tarnyba inicijavo universiteto administracijos ir neįgaliųjų 
studentų susitikimą, kurio metu buvo suformuota neformali darbo grupė, skirta spręsti konkrečioms neį-
galiųjų problemoms, kylančioms studijuojant . Darbo grupės veikla buvo organizuojama teminiu pobū-
džiu, o jos susirinkimai vyko kartą per mėnesį visus 2012 m . Šių susirinkimų pagrindu Rūta Kupčinskaitė 
parengė mokslinę galimybių studiją tema „Universitetinė neįgaliųjų integracijos programa“, kuria remian-
tis bus toliau nuosekliai vykdoma neįgaliųjų veikla universitete .

Siekiant pritaikyti fizinę universiteto aplinką neįgaliesiems 2012 m . buvo įrengti keltuvai 
S . Daukanto g . 27 ir 28 universiteto rūmuose . VDU Didžiojoje salėje padarytas įvažiavimas ir įrengtas 
liftas, taip pat neįgaliųjų, turinčių judėjimo negalią, spec . vežimėlių keltuvas . K . Donelaičio g . 52 rūmuose 
laiptų turėklai sužymėti Brailio raštu nurodant aukštus, įvardijant studentų poilsio kambarį . Pagrindinėje, 
V . Biržiškos, skaitykloje buvo atnaujinta neįgaliesiems įrengta darbo vieta: padaryta laisvesnė prieiga, 
pastatytas platesnis monitorius ant darbo stalo, kurio aukštis reguliuojamas .

Vytauto Didžiojo universitetas, būdamas projekto, skirto įgyvendinti 2007–2013 m . Žmogiškųjų 
išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2 .3-ŠMM-07-V 
priemonei „Specialiųjų poreikių turintiems studentams studijų prieinamumo užtikrinimas“, partneriu, 
buvo aprūpintas specialia programine įranga ir technika, skirta neįgaliųjų studijų procesui užtikrinti, už 
47 458,62 Lt, kurią sudarė:

•	 skaitmeninė	koduoto	vidinio	ryšio	sistema	su	imtuvais;	
•	 alternatyvios	kompiuterinės	pelės;
•	 įrenginiai,	leidžiantys	prijungti	daugiau	negu	1	spec.	poreikių	įrenginį	prie	kompiuterio;
•	 klaviatūros,	pritaikytos	silpnaregiams;
•	 programinė	įranga	„EasyConverter“	su	lietuvių	kalbos	sintezatoriumi	„Wintalker	Voice“;
•	 programinė	natų	vertimo	į	Brailio	raštą	įranga.

2012 m . sukūrus informatyvią ir neįgaliesiems pasiekiamesnę skiltį www .vdu .lt interneto svetainėje, 
pabrėžiant VDU kaip neįgaliesiems draugiško universiteto idėją, jaunuoliai, turintys negalią ir 2012 m . sto-
jantys į universitetus, dažniau rinkosi Vytauto Didžiojo universitetą . 
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79 pav. Neįgalių studentų skaičiaus kaita 2006–2012 m.

80 pav. Neįgalių studentų skaičiaus kaita pagal darbingumo lygį 2010–2012 m.

Sudarant sąlygas studentams bei jų šeimos nariams siekti kitų studentams, kaip studento statusą 
turintiems asmenims, pagal nustatytus teisės aktus suteikiamų socialinių garantijų iš valstybinių, privačių 
ir nevyriausybinių organizacijų bei institucijų, 2012 m . buvo išduodamos šį statusą atitinkančios pažymos 
bei pažymėjimai .
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81 pav. 2010–2012 m. studento statusą patvirtinančių pažymų išdavimo kaita (vnt.)

82 pav. Pagamintų ir pratęstų Lietuvos studentų pažymėjimų skaičiaus kaita 2010–2012 m.

Studentai kreipėsi į Studentų reikalų tarnybą, kad ši padėtų įgyvendinti jų idėjas . Taip 2012 m . 
buvo:

•	 suburta	merginų	tinklinio	komanda;
pradėta vykdyti VDU kartu su iniciatyviais studentais bendra verslumą skatinanti veikla – šiuo-•	
laikinio	meno	knygynas	„[six	chairs]	BOOKS“	idėja.

Atsižvelgiant į šias studentų iniciatyvas, Studentų reikalų tarnyba 2012 m . pradėjo kurti virtualaus 
„Kuriančio universiteto“ projekto modelį . Šio projekto tikslas – siekti, kad kiekvienas, neabejingas VDU 
bendruomenei, galėtų pasiūlyti idėją, projektą, mintį kuriant ir tobulinant savo svajonių universitetą . 
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2012 m . rugsėjo mėnesį Studentų reikalų tarnyba pradėjo kuruoti universiteto bendruomenės daly-
vavimą savanoriškoje veikloje . Per ataskaitinį laikotarpį SRT iniciatyva buvo suorganizuoti trys susitiki-
mai su VDU savanoriais, kuriuose aptartas savanorystės programos įgyvendinimas bei jo gairės, taip pat 
buvo suorganizuoti mokymai . VDU teatro atidaryme, Lietuvos universiteto 90-mečio minėjime, VDU 
bendruomenės narių pagerbimo ceremonijoje, Alfredo Senno knygos pristatyme, Diplomų įteikimų 
šventėse,	Įvado	į	studijas	savaitėje,	Birutės	Galdikas	Ažuoliukų	giraitės	sodinime	KBS,	VMU	NA	atida-
ryme, Moksleivių dienoje, Studijų mugėje, universiteto pristatymuose mokyklose, sutarčių su universiteto 
sudarymo metu, Moksleivių konsultacijų metu, VDU ralio taurėje, VDU vasaros mokykloje, renginyje 
„Matuokis profesiją“ ir kituose universiteto organizuojamuose renginiuose dirbo per 80 savanorių, kurių 
veiklos trukmė – daugiau kaip keli šimtai savanoriško darbo valandų .

2012 m . imtasi konkrečių priemonių, skirtų daugiapakopei biurokratijai mažinti . Balandžio mėnesį 
buvo inicijuota Studentų atsiskaitymo su universitetu sistemos pertvarka įgyvendinant studentų aptarna-
vimo vieno langelio principą, dėl to 2012 m . gegužės 23 d . buvo pakeistas „Vytauto Didžiojo universiteto 
studentų atsiskaitymo su universitetu tvarkos aprašas“ . Buvo optimizuotos VDU informacinės sistemos 
galimybės, taip perskirstant padalinių atsakomybes ir atskaitomybes, kad VDU bibliotekos ir kitų pada-
linių	apkrova	buvo	mažesnė,	o	sprendimų	priėmimo	veiksmingumas	įvertintas	90	%.

2010 m. 2011 m. 2012 m.

Išduota atsiskaitymo su 
universitetu pažymų

2063 2237 2256

Studentų atsiskaitymo 
fiksavimas bibliotekoje

2063 2237 54
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83 pav. Studentų atsiskaitymo su universitetu efektyvumas įvedus vieno langelio principą (vnt.)



AUKŠČIAUSIO LYGIO  
MOKSLAS IR MENAS4.
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Kadangi moksliniai tyrimai universitete turi būti integruoti su studijomis, todėl svarbu turėti opti-
malią mokslinių tyrimų ir socialinės-eksperimentinės plėtros vykdymo ir valdymo struktūrą, kuri leistų 
geriausiai panaudoti žmogiškuosius, finansinius ir materialinius išteklius .

VDU vadovaujamasi dviem mokslinių tyrimų prioritetų nustatymo kriterijais . Pirmiausia moks-
liniai tyrimai turi būti vykdomi visose srityse, kuriose universitetas vykdo magistrantūros ir doktoran-
tūros studijas . Moksliniai tyrimai pageidautini ir tose kryptyse, kuriose vykdomos pirmosios pakopos 
studijos,	tačiau	čia	moksliniai	tyrimai	negali	apimti	visos	bakalauro	programos,	kuri	yra	labai	plati	(pvz.,	
„Ekonomika“),	bet	gali	būti	vykdomi	atskirose	ekonomikos	mokslo	temose;	antrasis	kriterijus	yra	moks-
linės temos ir darbai, kurie universitete jau vykdomi moksliniuose universiteto centruose, mokslininkų 
grupėse pagal mokslinių tyrimų projektus ir turi tam tikrus mokslinio įdirbio rezultatus . Pagal LR švie-
timo ir mokslo bei aukštojo mokslo įstatymus ir įvairius norminius aktus universitete turi būti vykdomos 
vadinamosios	biudžetinės	mokslinių	tyrimų	ir	eksperimentinės	bei	socialinės	plėtros	temos.	Jose	turėtų	
dalyvauti visas universiteto pedagoginis personalas .

Universiteto mokslinių tyrimų skatinimo ir kokybės vertinimo sistema kuriama ir tobulinama, sie-
kiant kurti naujus ir plėtoti esamus mokslo / meno klasterius, skatinti aktyviai dalyvauti mokslinėje ir 
meninėje veikloje, kuriant aukščiausio lygio mokslinę ir meninę produkciją, puoselėti mokslui, kūrybai ir 
menams palankią aplinką .

Prioritetinės mokslo tyrimų kryptys, dalyvavimas tarptautinėse ir nacionalinėse mokslo programose, 
moksliniai projektai ir užsakomieji moksliniai tyrimai, monografijos, straipsniai ir citavimai, registruoti 
duomenų bazėse „Thomson Reuters“ ir „Scopus“, valstybiniame ir tarptautiniame patentų biure užregis-
truoti patentai, pranešimai konferencijose, suorganizuotos konferencijos ir seminarai, jų atitiktis univer-
siteto misijai ir strateginiams tikslams, koncertai ir parodos, gauti kultūriniai apdovanojimai yra svarbūs 
universiteto mokslinės / meninės veiklos rodikliai . Pagal juos reitinguojami Lietuvos universitetai, šie 
rodikliai turi įtakos skiriant valstybės finansavimą universitetams, parodo universiteto mokslinį / meninį 
potencialą, universiteto mokslinių tyrimų ir meninės veiklos tarptautiškumą, tyrimų aktualumą, jų atitiktį 
valstybės prioritetinėms mokslo kryptims .

4. aukščiausio lygio moksl a s ir mena s
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4.1. Tyrėjų gruPių PrioriTeTinėse mokslo 
ir meno kryPTyse Telkimas

Universiteto mokslo tiriamieji darbai vykdomi mokslo klasteriuose, t . y . mokslininkų grupėse ir 
tyrimų centruose . Sėkmingai mokslo plėtrai svarbus yra mokslinių tyrimų finansavimas . Universiteto 
finansavimas klasteriams susideda:

iš lėšų, skiriamų mokslo darbuotojų ir pedagoginio personalo mokslinės dalies etatams,  ú
priedams	už	mokslinę	produkciją	ir	t.	t.;
iš VDU mokslo fondo lėšų, skiriamų pagal klasterio veiklos rezultatus, kurias klasterio  ú
mokslininkai	naudoja	bendru	narių	sutarimu	(konferencijoms,	bendram	projektų	finan-
savimui ir t . t .) .

Mokslo	darbuotojams	per	2012	m.	iš	visų	lėšų	(biudžeto,	specialiųjų	ir	pavedimų)	buvo	išmokėta	
3	874	055	Lt	(2011	m.	–	3	654	419	Lt).	Dar	450	tūkst.	Lt	buvo	skirta	iš	VDU	mokslo	fondo	(150	tūkst.	Lt	
daugiau nei 2011 m .) . 

2012	m.	pasikeitė	ir	Mokslo	fondo	struktūra,	padaugėjo	fondo	lėšomis	organizuojamų	konkursų	(84,	
85 pav .) .
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84 pav. Universiteto mokslo fondo struktūra 2011 m.
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85 pav. Universiteto mokslo fondo struktūra 2012 m.

2012 m . universitete mokslo tyrimus atliko ir kitą mokslinę veiklą vykdė 36 prioritetiniai mokslo / 
meno	tyrimų	klasteriai	(24	lentelė):	

- humanitarinių ir socialinių mokslų srityse – 26, 
- fizinių ir biomedicinos mokslų srityse – 9,
- menų – 1 .

Penki iš jų susiformavo 2012 m ., o vienas baigė savo veiklą . Klasteriams, atsižvelgus į jų veiklos 
rezultatus	 (mokslo	produkciją,	kitą	mokslinę,	didaktinę	veiklą	 ir	kt.),	 iš	VDU	mokslo	 fondo	2012	m.	
skirta 200 tūkst . Lt, t . y . 15 tūkst . Lt daugiau nei 2011 m . Klasterių mokslininkai Mokslo fondo skirtas 
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lėšas naudojo mokslinių konferencijų išlaidoms kompensuoti, mokslo renginiams organizuoti, mokslo 
leidinių leidybai, įsigyti inventoriui ir reagentams, skirtiems moksliniams tyrimams .

24 lentelė

VDU prioritetinių mokslo / meno tyrimų krypčių (klasterių) sąrašas

Reg. Nr. Mokslininkų grupės vadovas Klasterio pavadinimas
H-08-01 prof . dr . Vaida Kamuntavičienė „Bažnyčios santykiai su valstybe ir visuomene Lietuvoje“
H-08-02 dr.	Liudas	Glemža „Lietuvos miestų tarpdalykinių tyrimų klasteris“

H-08-03 prof.	habil.	dr.	Egidijus	Aleksandra-
vičius „Migracijos ir diasporos tyrimai“

H-08-04 dr . Kęstutis Bartkevičius „Komunizmo irimas ir pokomunistinės transformacijos“
H-08-05 prof.	dr.	Jonas	Vaičenonis „Lietuvos karo istorijos ir paveldo tyrimų klasteris“

H-08-06 prof . Ph . D . Bronius Vaškelis „Tarpkultūrinių	meninių	mainų	tyrimai	Rytų	ir	Vidurio	Europoje:	
globalūs kontekstai ir vietinės praktikos“

H-08-07 doc . dr . Aušrinė Slavinskienė „Lietuvos meno ir kultūros paveldo tapatumo tyrimai“

H-08-08 doc . dr . Irena Ragaišienė „Tarpkultūrinės komunikacijos ir vertimo problematikos taikomieji 
tyrimai“

H-08-09 prof . dr . Nemira Mačianskienė „Daugiakalbystės kompetencijos tobulinimo tyrimai“
H-08-10 doc . dr . Arūnas Vaicekauskas „Tauta ir tradicija šiuolaikiniame pasaulyje: etnologinės studijos“
H-08-11 prof . dr . Asija Kovtun „Česlovas Milošas ir Lietuva: teoriniai ir taikomieji studijų aspektai“

H-08-12 prof . habil . dr . Rūta Marcinkevičienė „Teksto ir balso skaitmeniniai tyrimai, išteklių ir technologijų kūri-
mas bei taikymas“

H-08-13 doc . dr . Dalia Kuizinienė „Literatūros tekstų ir kultūros procesų sąsajos“
H-08-14 prof . dr . Andrius Narbekovas „Žmogiškųjų santykių tyrimai bioetikoje“
H-12-01 prof.	dr.	Gintautas	Mažeikis „Praktinės filosofijos tyrimai“
H-12-02 doc . dr . Agnė Budriūnaitė „Religijos ir kultūros studijos“
M-11-01 doc.	dr.	Saulius	Gerulis „Muzikinio ugdymo dimensijos“
S-08-01 prof . dr . Artūras Tereškinas „Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje“

S-08-02 doc . dr . Aidas Perminas „Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo geri-
nimo galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose“

S-08-03 prof . dr . Laima Sajienė „Mokymosi visą gyvenimą tyrimai“
S-08-04 dr . Aušra Vinciūnienė „Europos	viešoji	erdvė:	politika,	komunikacija,	diskursas“
S-08-05 prof . dr . Ineta Dabašinskienė „Daugiakultūriškumo ir kalbos kaitos tyrimai globalizacijos kontekste“
S-08-06 prof . habil . dr . Rimas Vaišnys „Tarpdisciplininiai mažųjų visuomenės grupių tyrimai“
S-08-07 doc . dr . Tomas Berkmanas „Globalizacijos	įtakos	teisei	tyrimai“
S-12-01 dr . Miglė Šontaitė-Petkevičienė „Marketingo vadybos šiuolaikinėje aplinkoje tyrimai“

S-12-02 prof . dr . Irena Bakanauskienė „Vadybinės transformacijos socialiai darniai visuomenei ir konku-
rencingai valstybei plėtoti“

S-12-03 prof.	dr.	Egdūnas	Račius „Tarpdisciplininiai regionų tyrimai“
B-10-01 prof.	habil.	dr.	Romualdas	Juknys „Antropogeninių aplinkos pokyčių poveikis ekosistemoms“

B-08-01 prof . dr . Algimantas Paulauskas „Klimato kaitos ir aplinkos taršos poveikis organizmų sąveikai ir 
sveikatingumui	geno-ekosistemos	lygmenyse	(KLIGEN)“

B-08-02 prof.	dr.	Gintautas	Saulis „Biofizika	bionanotechnologijai	ir	medicinai	(BIOMEDTECH)“
B-11-01 prof . dr . Saulius Šatkauskas „Vaistų ir genų pernašos į ląsteles ir audinius tyrimai“
F-10-01 prof . habil . dr . Liudvikas Pranevičius „Alternatyvi energija“
F-08-02 prof . dr . Rimantas Daugelavičius „Molekulinė bioenergetika“

F-08-03 prof . habil . dr . Audrius Maruška „Instrumentinės analizės metodų vystymas ir jų taikymas molekuli-
nei biologinių objektų, sintetinių produktų ir aplinkos analizei“

F-08-04 prof . habil . dr . Vytautas Kaminskas „Sistemų analizė, modeliavimas, valdymas ir optimizavimas“
F-08-05 prof.	habil.	dr.	Juozas	Augutis „Patikimumo, saugumo ir rizikos analizės metodai“
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2012	 m.	 įvyko	 pirmoji	 universiteto	 klasterių	 atsiskaitomoji	 mokslinė	 konferencija.	 Jos	 tikslas	 –	
sudaryti sąlygas universiteto dėstytojams ir mokslo darbuotojams, doktorantams ir studentams daugiau 
sužinoti apie universitete pasiektus mokslo rezultatus, diskutuoti apie juos, vertinti . Konferencijos metu 
atliekamus tyrimus pristatė visų universiteto klasterių atstovai, diskutavo apie tokios konferencijos reika-
lingumą, apie jos galimybę tapti kasmetine moksline konferencija .

2012 m . universitete išleistas ir pirmasis universiteto mokslo klasterių konferencijos pagrindu sudary-
tas mokslo darbų žurnalas „Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasteriai“ . Šiame leidinyje išspausdinti 
1 menų, 11 humanitarinių, 7 socialinių ir 9 fizinių bei biomedicinos mokslų sričių straipsniai, kuriuose 
pristatoma klasterių veikla, atlikti tyrimai ir gauti rezultatai, kitų metų siekiai ir planai .

2011 m . rugsėjo 28 d . Senato nutarimu Nr . 7-7 VDU Muzikos akademijoje buvo patvirtinta pirmoji 
prioritetinė meno / mokslo kryptis, vienijanti menininkus ir mokslininkus, dirbančius muzikinio ugdymo 
srityje, susibūrusius į „Muzikinio ugdymo dimensijų“ klasterį . Tai labai svarbus ir reikšmingas įvykis 
Muzikos akademijos gyvenime, telkiant pačius geriausius ir aktyviausius menininkus ir mokslininkus . Šio 
klasterio mokslininkai ir menininkai jau dalyvavo ir pirmojoje organizuotoje universiteto klasterių konfe-
rencijoje, kurioje pristatė klasterio tyrimų sritis, planus ir siekius, tokius kaip galimybių studijos dėl meno 
doktorantūros parengimas, meno veiklos kokybės vertinimo metodikos kūrimas . Atliekami tyrimai, vyk-
doma muzikinė veikla ir būsimų tyrimų gairės buvo pristatyti ir straipsnyje „Muzikinio ugdymo dimen-
sijos	socialinių	ir	humanitarinių	mokslų	sankirtoje“	(autoriai	dr.	Daiva	Bukantaitė	ir	dr.	Saulius	Gerulis),	
publikuotame universiteto mokslo darbų žurnale „Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasteriai“ . 
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4.1.1. dalyvavimas mokslo Programose, 
ProjekTuose, Tyrimuose

Universiteto	mokslininkai	vykdo	penkis	ES	7-ios	programos	projektus,	aktyviai	dalyvavo	teikiant	
paraiškas	šiai	programai	(pateikta	70	paraiškų).	Pažymėtina	mokslo	klasterio	KLIGEN	profesorė	Regina	
Gražulevičienė,	vadovaujanti	net	4	iš	jų	(25	lentelė).	

Daugiausiai projektų vykdyta pagal Lietuvos mokslo tarybos administruojamas programas . 
Universiteto	mokslininkai	vykdo	3	visuotinės	dotacijos	projektus	(buvo	pateikta	15	paraiškų)	(26	lentelė),	
11	nacionalinių	mokslo	programų	projektų,	iš	kurių	8	finansavimas	buvo	skirtas	2012	m.	(27	lentelė). 

25 lentelė

Dalyvavimas ES 7-oje bendroje mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės 
veiklos programoje 

Klasterio pavadinimas, vadovas Laimėto projekto pavadinimas, vadovas, vykdymo laikotarpis

„Klimato kaitos ir aplinkos taršos 
poveikis organizmų sąveikai ir 
sveikatingumui geno-ekosistemos 
lygmenyse	(KLIGEN)“
Vadovas: prof . dr . A . Paulauskas

„The	Human	Early-Life	Exposome	–	novel	tools	for	integrating	early-life	envi-
ronmental	exposures	and	child	health	across	Europe	(HELIX)“
Vadovė:	prof.	habil.	dr.	R.	Gražulevičienė.	Vykdymo	laikotarpis:	2012–2016	m.
„Europos	lygmens	žmogaus	biomonitoringo	konsorciumas	(COPHES)“
Vadovė:	prof.	habil.	dr.	R.	Gražulevičienė.	Vykdymo	laikotarpis:	2009–2012	m.
„Positive health effects of the natural outdoor environment in typical populations 
in	different	regions	in	Europe	(PHENOTYPE)“
Vadovė:	prof.	habil.	dr.	R.	Gražulevičienė.	Vykdymo	laikotarpis:	2012–2015	m.
„ESCAPE,	European	study	of	cohorts	for	air	pollution	effects	(Large-scale	
integrating project)“
Vadovė:	prof.	habil.	dr.	R.	Gražulevičienė.	Vykdymo	laikotarpis:	2008–2012	m.

„Pilietiškumas ir tapatumas šiuo-
laikinėje visuomenėje“
Vadovas: prof . dr . A . Tereškinas

„Work	and	life	quality	in	new	and	growing	jobs	(WALQING)“
Vadovė:	doc.	dr.	J.	Kuznecovienė.	Vykdymo	laikotarpis:	2010–2012	m.
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26 lentelė

Klasterio pavadinimas, vadovas Laimėto projekto pavadinimas, vadovas, vykdymo laikotarpis
„Tauta ir tradicija šiuolaikiniame pasaulyje: 
etnologiniai tyrimai“
Vadovas: doc . dr . Arūnas Vaicekauskas

„Etninės	muzikos	gaivinimo	judėjimas	Lietuvoje
XX a . 7 deš .–XXI a . pr .“
Vadovas: prof . habil . dr . R . Apanavičius

„Migracijos ir diasporos tyrimai“
Vadovas:	prof.	habil.	dr.	E.	Aleksandravičius

„Vidurio	Rytų	Europa:	nacionalinių	naratyvų	ir	atminties	politikos	
konstravimo	procesų	tyrimas	(1989–2011	m.)“
Vadovas:	prof.	habil.	dr.	E.	Aleksandravičius

„Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje 
visuomenėje“
Vadovas: prof . dr . A . Tereškinas

„Socialinė atskirtis ir socialinis dalyvavimas pokyčių Lietuvoje“
Vadovas: prof . dr . A . Tereškinas

27 lentelė

Dalyvavimas nacionalinėse mokslo programose

Programos 
pavadinimas Klasterio pavadinimas, vadovas Laimėto projekto pavadinimas, vadovas, vykdymo 

laikotarpis
Lietuvos ekosis-
temos: klimato 
kaita ir žmogaus 
poveikis

„Klimato kaitos ir aplinkos taršos poveikis 
organizmų sąveikai ir sveikatingumui geno-
ekosistemos	lygmenyse	(KLIGEN)“
Vadovas: prof . dr . A . Paulauskas

„Svetimkraščių žinduolių invazyvumas, genominiai 
pokyčiai ir adaptacija vandens ir sausumos ekotone“
Vadovas: prof . dr . A . Paulauskas
Vykdymo laikotarpis: 2012–2014 m .

Ateities energe-
tika

„Patikimumo, saugumo ir rizikos analizės 
metodai“
Vadovas:	prof.	habil.	dr.	J.	Augutis

„Lietuvos energetinio saugumo tyrimas ir energetinio 
saugumo lygio įvertinimas“
Vadovas:	prof.	habil.	dr.	J.	Augutis
Vykdymo laikotarpis: 2012–2014 m .

„Patikimumo, saugumo ir rizikos analizės 
metodai“
Vadovas:	prof.	habil.	dr.	J.	Augutis

„Energetinio	saugumo	analizės	ir	integruoto	saugumo	
lygio vertinimo metodikos sukūrimas ir tyrimas“
Vadovas:	prof.	habil.	dr.	J.	Augutis
Vykdymo laikotarpis: 2010–2012 m .

„Alternatyvi energija“
Vadovas: prof . habil . dr . L . Pranevičius

„Vandenilio gavyba iš vandens garų plazmos moleku-
linės implantacijos būdu“
Vadovas: prof . dr . L . Pranevičius
Vykdymo laikotarpis: 2010–2012 m .

Sveikas ir saugus 
maistas

„Instrumentinės analizės metodų vysty-
mas ir jų taikymas molekulinei biologinių 
objektų, sintetinių produktų ir aplinkos 
analizei“
Vadovas: prof . habil . dr . A . Maruška

„Vertingesnių ir saugesnių maisto produktų kūrimas 
taikant augalinės žaliavos kietafazę fermentaciją“
Vadovas: prof . habil . dr . A . Maruška
Vykdymo laikotarpis: 2011–2013 m .

Valstybė ir tauta: 
paveldas ir tapa-
tumas

„Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje 
visuomenėje“
Vadovas: prof . dr . A . Tereškinas
„Migracijos ir diasporos tyrimai“
Vadovas:	prof.	habil.	dr.	E.	Aleksandravičius

„Globalizacijos	(transnacionalizmo)	poveikis	valstybi-
nio ir tautinio tapatumo fragmentacijai“
Vadovas: prof . dr . V . Čiubrinskas
Vykdymo laikotarpis: 2012–2014 m .

„Lietuvos meno ir kultūros paveldo tapa-
tumo tyrimai“
Vadovė: doc . dr . A . Slavinskienė

„Krikščioniškoji ikonografija XVII–XX a . Lietuvos 
dailėje: tradicijos ir transformacijos“
Vadovė: prof . dr . L . Šinkūnaitė
Vykdymo laikotarpis: 2012–2014 m .
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Programos 
pavadinimas Klasterio pavadinimas, vadovas Laimėto projekto pavadinimas, vadovas, vykdymo 

laikotarpis

Valstybė ir tauta: 
paveldas ir tapa-
tumas

„Bažnyčios santykiai su valstybe ir visuo-
mene Lietuvoje“
Vadovė: doc . dr . Vaida Kamuntavičienė
„Migracijos ir diasporos tyrimai“
Vadovas:	prof.	habil.	dr.	E.	Aleksandravičius

„Lietuvių tautinė katalikų bažnyčia: etnoreliginis 
tapatumas išeivijoje“
Vadovė: dr . Ilona Strumickienė
Vykdymo laikotarpis: 2012–2014 m .

„Praktinės filosofijos tyrimai“
Vadovas:	prof.	dr.	G.	Mažeikis

„Sovietinių atminties ritualizavimo formų perėmimas: 
lyginamoji	Vidurio–Rytų	Europos	analizė“
Vadovas:	prof.	dr.	G.	Mažeikis
Vykdymo laikotarpis: 2012–2014 m .

„Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuo-
menės raidos tyrimai“
Vadovas:	dr.	Vytas	Jankauskas

„Politinė tauta LDK XV–XVI a .: kunigaikščių 
sluoksnio integravimo prielaidų tyrimas“
Vadovas:	dr.	Vytas	Jankauskas
Vykdymo laikotarpis: 2012–2014 m .

„Tauta ir tradicija šiuolaikiniame pasaulyje: 
etnologiniai tyrimai“
Vadovas: doc . dr . Arūnas Vaicekauskas

„Kalendorinių	švenčių	(re)konstrukcijų	santykio	su	
lietuvių tapatumu tyrimai“
Vadovė: doc . dr . Dalia Senvaitytė
Vykdymo laikotarpis: 2012–2014 m .

Pagal finansuojamų projektų skaičių universiteto mokslininkai daugiausia vykdo nacionalinių mokslo 
programų „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ bei „Ateities energetika“ projektus, atitinkamai – 6 
ir 3 projektus . Klasterio „Alternatyvi energija“ mokslininkai kartu su Lietuvos energetikos instituto ir 
Kauno technologijos universiteto mokslininkais, vykdydami nacionalinės programos „Ateities energe-
tika“	projektą	„Vandenilio	gavyba	iš	vandens	garų	plazmos	molekulinės	implantacijos	būdu“	(Nr.	ATE-
02/2010), atliko membranų tyrimus ir užpatentavo naują vandenilio gamybos iš vandens būdą, kuris 
gali padėti spręsti aktualias vandenilio ekonomikos ir gamtos apsaugos problemas .
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86 pav. Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija).  
Finansuojamų projektų skaičius pagal institucijas (2010 ir 2011 m. kvietimai)

27 lentelės tęsinys
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Palyginti su kitais Lietuvos universitetais pagal finansuojamų visuotinės dotacijos projektų skaičių, 
Vytauto	Didžiojo	universitetas	dalijasi	5-6	vieta	su	Klaipėdos	universitetu	(86	pav.),	o	pagal	nacionalinių	
mokslo programų projektų skaičių universitetas yra trečioje vietoje, tik vienu projektu nusileidžia Kauno 
technologijos	universitetui	(28	lentelė).

28 lentelė

Lietuvos universitetų vykdomi nacionalinių mokslo programų projektai 

Eil. 
Nr. Institucija „Ateities 

energetika“

„Valstybė ir 
tauta: paveldas 
ir tapatumas“

„Lietuvos ekosiste-
mos: klimato kaita ir 
žmogaus poveikis“

„Sveikas ir sau-
gus maistas“

Iš viso finansuojamų 
nacionalinių mokslo 
programų projektų

1 . VU 4 4 2 5 15

2 . KTU 3 4 1 4 12

3 . VDU 3 6 1 1 11

4 . LSMU 0 3 3

5 . KU 0 1 1 2

6 . VGTU 2 1 3

7 . ŠU 0 1 1

8 . MRU 0 1 1

9 . Iš viso 12 18 5 13 48

 Universiteto mokslininkai aktyviai dalyvavo teikdami paraiškas LMT organizuojamose kitose tarp-
tautinėse	ar	tarpvalstybinio	bendradarbiavimo	(29	lentelė)	ir	Lietuvos	mokslo	programose:	„Nacionalinės	
lituanistikos plėtros 2009–2015 m . programoje“ (23	 finansuojami	 projektai	 per	 visus	 kvietimus,	 2-oji	
vieta	tarp	Lietuvos	universitetų)	(87	pav.),	mokslininkų	grupių	projektuose	(2012	m.	–	7	finansuojami	
projektai)	(88	pav.)	ir	universiteto	Mokslo	fondo	organizuojamuose	konkursuose.	

2012 m . universitete jau antrą kartą vyko klasterių mokslo projektų konkursas, kurio tikslas – plėtoti 
mokslo tyrimus Vytauto Didžiojo universitete . Konkursui iš VDU Mokslo fondo buvo skirta 126 575 Lt . 
Konkursui	buvo	pateikta	41	paraiška	(15	paraiškų	daugiau	negu	praėjusiais	metais).	18	projektų	buvo	
skirtas dalinis finansavimas . Projektų lėšos panaudotos technikai, reikalingai tyrimams vykdyti, moksli-
nėms stažuotėms, literatūrai įsigyti ir pan .
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29 lentelė

Klasterių mokslininkų dalyvavimas tarpvalstybinių programų projektuose

Tarpvalstybinės programos Laimėto projekto pavadinimas, vadovas, vykdymo 
laikotarpis

Klasterio pavadinimas, 
vadovas

Lietuvos–Latvijos–Kinijos 
(Taivano)	bendri	trišaliai	
mokslinių tyrimų projektai

„Ląstelių elektroporacijos ir sonoporacijos tyrimai efekty-
viai vaistų pernašai ir navikų gydymui“ 
Vadovas:	prof.	Saulius	Šatkauskas,	LV	–	habil.	dr.	prof.	Janis	
Spigulis;	TW	–	Dr.,	Assoc.	Prof.	Wen-Shiang	Chen
Vykdymo laikotarpis: 2011–2013 m .

„Vaistų ir genų pernašos 
tyrimų klasteris“
Vadovas: prof . dr . Saulius 
Šatkauskas

Dvišalio bendradarbiavimo 
mokslinių tyrimų ir eksperi-
mentinės plėtros srityje Lietu-
vos ir Prancūzijos integruotos 
veiklos programa „Žiliberas“

„Kultūriniai Lietuvos ir Prancūzijos ryšiai XVIII–XIX 
amžiuje“
Vadovė: prof . dr . Irena Buckley 
Vykdymo laikotarpis: 2011–2012 m .

„Literatūros tekstų ir kul-
tūros procesų sąsajos“
Vadovė: doc . dr . Dalia 
Kuizinienė

Lietuvos ir Baltarusijos 
dvišalio bendradarbiavimo 
mokslo ir technologijų srityje 
programa

„Lyginamasis Lietuvos ir Baltarusijos energetinio sau-
gumo vertinimas tarpdalykiniu požiūriu“
Vadovas: prof . dr . Antanas Kulakauskas 
Vykdymo laikotarpis: 2011–2012 m .

„Patikimumo, saugumo ir 
rizikos analizės metodai“
Vadovas: prof . habil . dr . 
Juozas	Augutis

„Lietuvos ir Baltarusijos nacionalinės tapatybės ypatumai 
Europos	integracijos	kontekste:	panašumai	ir	skirtumai“
Vadovė:	prof.	dr.	Regina	Jasiulevičienė	
Vykdymo laikotarpis: 2011–2012 m .

„Europos	viešoji	erdvė:	
politika, komunikacija, 
diskursas“
Vadovė: dr . Aušra Vin-
ciūnienė

„Augalų medžiagų apykaitos ir fungicidinės apsaugos ska-
tinimas, sėklas ir sodinamąją medžiagą veikiant plazma ir 
radijo bangomis“
Vadovė: prof . dr . Vida Mildažienė
Vykdymo laikotarpis: 2011–2012 m .

„Molekulinės bioenerge-
tikos klasteris“
Vadovas: prof . dr . Riman-
tas Daugelavičius
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87 pav. Lietuvos universitetų vykdomų Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 m. 
programos projektų skaičius
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88 pav. Mokslininkų grupių projektų, vykdomų Lietuvos universitetuose 2010–2012 m., skaičius

Universiteto mokslininkų dalyvavimo nacionalinėse mokslo programose ir kituose projektuose rodi-
kliai yra geri . Pagal finansuojamų projektų skaičių universitetas pirmauja tarp kitų Lietuvos universitetų . 
Tačiau dalyvavimą užsienio ir tarptautinėse programose būtina plėsti .

Universiteto klasterių narių dalyvavimas tarptautinėse ir nacionalinėse mokslo programose ir kituose 
projektuose pateikiamas 30 lentelėje .

30 lentelė

Universiteto klasterių mokslininkų dalyvavimas tarptautinėse, nacionalinėse programose ir 
kituose projektuose

Programos,  projektai
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„Alternatyvi energija“    1   2
„Antropogeninių aplinkos pokyčių poveikis ekosistemoms“       1
„Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo geri-
nimo galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose“

     2 3

„Bažnyčios santykiai su valstybe ir visuomene Lietuvoje“    1 1 1 2
„Biofizika	bionanotechnologijai	ir	medicinai	(BIOMEDTECH)“       1
„Česlovas Milošas ir Lietuva: teoriniai ir taikomieji studijų aspektai“       2 
„Daugiakalbystės kompetencijos tobulinimo tyrimai“       1
„Daugiakultūriškumo ir kalbos kaitos tyrimai globalizacijos kon-
tekste“

    2  2

„Europos	viešoji	erdvė:	politika,	komunikacija,	diskursas“  1     1
„Globalizacijos	įtakos	teisei	tyrimai“      1  1
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Programos,  projektai
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„Instrumentinės analizės metodų vystymas ir jų taikymas molekuli-
nei biologinių objektų, sintetinių produktų ir aplinkos analizei“

   1  1 2

„Klimato kaitos ir aplinkos taršos poveikis organizmų sąveikai ir 
sveikatingumui	geno-ekosistemos	lygmenyse	(KLIGEN)“

5   1   3

„Komunizmo irimas ir pokomunistinės transformacijos“     1  
„Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės raidos tyrimai“    1  1
„Lietuvos karo istorijos ir paveldo tyrimų klasteris“     1  1
„Lietuvos meno ir kultūros paveldo tapatumo tyrimai“    1 3   1
„Lietuvos miestų tarpdalykinių tyrimų klasteris“     2  
„Literatūros tekstų ir kultūros procesų sąsajos“  1   3  
„Marketingo vadybos šiuolaikinėje aplinkoje tyrimai“       
„Migracijos ir diasporos tyrimai“   1  2  1
„Mokymosi visą gyvenimą tyrimai“       2
„Molekulinė bioenergetika“ 1 1     4
„Muzikinio ugdymo dimensijos“       1
„Patikimumo, saugumo ir rizikos analizės metodai“  1  2    
„Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje“ 1  1 1 1  1 1
„Praktinės filosofijos tyrimai“    1    1
„Religijos ir kultūros studijos“        
„Sistemų analizė, modeliavimas, valdymas ir optimizavimas“ 2      1
„Tarpkultūrinių	meninių	mainų	tyrimai	Rytų	ir	Vidurio	Europoje:	
globalūs kontekstai ir vietinės praktikos“

    1   

„Tauta ir tradicija šiuolaikiniame pasaulyje: etnologinės studijos“   1 1  3  2
„Teksto ir balso skaitmeniniai tyrimai, išteklių ir technologijų 
kūrimas bei taikymas“

    3  1

„Vadybinės transformacijos socialiai darniai visuomenei ir konku-
rencingai valstybei plėtoti“

       1

„Vaistų ir genų pernašos į ląsteles ir audinius tyrimai“  1     2
Iš viso 9 5 3 11 23 7 40

30 lentelės tęsinys



/ 172

4.1.2. mokslo Produkcija: monograFijos, 
sTraiPsniai, konFerencijos 

2012 m . tarptautinės ir užsienio leidyklos išleido 3, o Lietuvos leidyklos – 15 universiteto moks-
lininkų monografijų . Dėstytojai ir mokslo darbuotojai, įvertinus asmeninį autorių indėlį, paskelbė 695 
mokslinius straipsnius, iš jų 77,7 leidiniuose, referuojamuose duomenų bazėje „Thomson Reuters“, 436 – 
mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse .

Fizinių ir biomedicinos mokslų srityse publikuoti 2 knygų, išleistų tarptautinių leidyklų, skyriai ir 
paskelbti 137 straipsniai:

43,2 straipsnio leidiniuose, referuojamuose duomenų bazėje „Thomson Reuters“, iš jų 34 turintys •	
nenulinį citavimo indeksą . Mokslinių publikacijų leidiniuose, referuojamuose duomenų bazėje 
„Thomson Reuters“ ir turinčiuose nenulinį citavimo indeksą, skaičius, įvertinus asmeninį autorių 
indėlį,	pateikiamas	89	pav.;	
29,4	straipsnio	moksliniuose	leidiniuose,	referuojamuose	kitose	tarptautinėse	duomenų	bazėse;	•	
62 straipsniai kituose recenzuojamuose moksliniuose periodiniuose ar vienkartiniuose Lietuvos •	
ir užsienio leidiniuose .

Pažymėtini	klasterio	KLIGEN	mokslininkai,	paskelbę	9,5	mokslinio	straipsnio	leidiniuose,	referuo-
jamuose	duomenų	bazėje	„Thomson	Reuters“	ir	turinčiuose	nenulinį	citavimo	indeksą	(28	%	nuo	bendro	
skaičiaus) .
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Mokslo straipsniai leidiniuose,
referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje (IF>0) 

Fizinių ir biomedicnos mokslų klasteriai 
Viso 34 moksl. str.

89 pav. Fizinių ir biomedicinos klasterių mokslininkų 2012 m. paskelbti straipsniai (įvertinus 
institucijos autorių indėlį) leidiniuose, referuojamuose duomenų bazėje „Thomson Reuters“, 

kurių citavimo rodiklis didesnis už nulį

Humanitarinių	ir	socialinių	mokslų	sričių	dėstytojai	ir	mokslo	darbuotojai	išleido:	
18	mokslo	monografijų	(3	iš	jų	tarptautinėse	mokslo	leidyklose),	•	
5 mokslo studijas, •	
daugiau kaip 65 mokslo šaltinių publikacijas, sudarytus mokslo darbus ir taikomųjų mokslo •	
darbų leidinius, mokslinių veikalų vertimus, 
2 vadovėlius aukštųjų mokyklų studentams . •	

Taip pat paskelbė: 
34,6	 straipsnio	 leidiniuose,	 referuojamuose	 duomenų	 bazėje	 „Thomson	 Reuters“	 (90	 pav.),	•	
iš jų 13,1 – moksliniai straipsniai, turintys nenulinį citavimo indeksą . Pažymėtini klasterių 
„Daugiakultūriškumo ir kalbos kaitos tyrimai globalizacijos kontekste“ ir „Pilietiškumas ir tapa-
tumas	šiuolaikinėje	visuomenėje“	mokslininkai,	atitinkamai	paskelbę	3,7	ir	3,6	(56	%)	mokslinio	
straipsnio leidiniuose, referuojamuose duomenų bazėje „Thomson Reuters“ ir turinčiuose nenu-
linį citavimo indeksą . 
407 mokslinius straipsnius leidiniuose, referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse •	
ir	(arba)	išleistuose	tarptautinėse	leidyklose,	
daugiau kaip 170 mokslinių straipsnių kituose periodiniuose ir tęstiniuose bei vienkartiniuose •	
kultūros, meno ir profesiniuose mokslo leidiniuose, 
daugiau kaip 64 mokslinius pranešimus tarptautinių, Lietuvos ir užsienio konferencijų prane-•	
šimų medžiagoje .



/ 1744.1.2.  mokslo Produkcija: monogr aFijos, sTr aiPsniai,  konFerencijos 

3,6

1,3
1

3,7

1

2
1,5

1 1

2

0,5
1

2
1,5

0,5
1

1,8

0,7
1

B
až

ny
či

os
 sa

nt
yk

ia
i s

u 
va

ls
ty

be
 ir

 v
is

uo
m

en
e 

…

K
om

un
iz

m
o 

iri
m

as
 ir

 
po

ko
m

un
is

tin
ės

 …

Ta
rp

ku
ltū

rin
ių

 m
en

in
ių

 
m

ai
nų

 ty
rim

ai
 R

yt
ų 

ir 
…

Li
et

uv
os

 m
en

o 
ir 

ku
ltū

ro
s 

pa
ve

ld
o 

ta
pa

tu
m

o 
ty

rim
ai

Ta
ut

a 
ir 

tra
di

ci
ja

 
ši

uo
la

ik
in

ia
m

e 
pa

sa
ul

yj
e:

 …

Li
te

ra
tū

ro
s t

ek
st

ų 
ir 

ku
ltū

ro
s p

ro
ce

sų
 są

sa
jo

s

Pr
ak

tin
ės

 fi
lo

so
fij

os
 ty

rim
ai

R
el

ig
ijo

s i
r k

ul
tū

ro
s 

st
ud

ijo
s

Pi
lie

tiš
ku

m
as

 ir
 ta

pa
tu

m
as

 
ši

uo
la

ik
in

ėj
e 

vi
su

om
en

ėj
e

A
sm

en
s p

si
ch

os
oc

ia
lin

is
 

fu
nk

ci
on

av
im

as
 ir

 …

M
ok

ym
os

i v
is

ą 
gy

ve
ni

m
ą 

ty
rim

ai

Eu
ro

po
s v

ie
šo

ji 
er

dv
ė:

 
po

lit
ik

a,
 k

om
un

ik
ac

ija
, …

D
au

gi
ak

ul
tū

riš
ku

m
o 

ir 
ka

lb
os

 k
ai

to
s t

yr
im

ai
 …

Ta
rp

di
sc

ip
lin

in
ia

i m
až

ųj
ų 

vi
su

om
en

ės
 g

ru
pi

ų 
ty

rim
ai

G
lo

ba
liz

ac
ijo

s į
ta

ko
s t

ei
se

i 
ty

rim
ai

V
ad

yb
in

ės
 tr

an
sf

or
m

ac
ijo

s 
so

ci
al

ia
i d

ar
ni

ai
 …

Mokslo straipsniai leidiniuose, referuojamuose 
Thomson Reuters duomenų bazėje 2012 m.

Humanitarinių ir socialinių mokslų klasteriai
Viso 28.1 moksl. str.

IF>0

IF=0

90 pav. Humanitarinių ir socialinių mokslų klasterių mokslininkų (institucijos autorių indėlis) 
2012 m. paskelbti straipsniai leidiniuose, referuojamuose duomenų bazėje „Thomson Reuters“ 

2009–2012 m . mokslinių straipsnių skaičius, kurį sudaro universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų 
indėlis pagal atskiras mokslo sritis, pateiktas 91–93 pav .
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Iš viso paskelbta 
mokslo straipsnių

59

245

556

50,5

344,5

641,4

76,1

391,2

640,0

77,7

436,4

695,2

Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų 
mokslinių straipsnių skaičius 

2009-2012 m.

2009 2010 2011 2012

91 pav. Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų mokslinių straipsnių 
skaičius (institucijos autorių indėlis 2009–2012 m.)



/ 1754.1.2.  mokslo Produkcija: monogr aFijos, sTr aiPsniai,  konFerencijos 

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

Mokslo str. 
leidiniuose, 

referuojamuose 
Thomson Reuters  
duomenų bazėje

Mokslo str. 
leidiniuose, 

referuojamuose  
kitose 

tarptautinėse 
duomenų bazėse

Mokslo str. 
kituose Lietuvos 

ir užsienio 
mokslo 

leidiniuose

28,9
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34,6

407,1

118,7

Humanitarinių ir socialinių mokslų srities dėstytojų ir 
mokslo darbuotojų mokslinių straispnių skaičius 

2009-2012 m.

2009 2010 2011 2012

92 pav. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių dėstytojų ir mokslo darbuotojų mokslinių 
straipsnių skaičius (institucijos autorių indėlis 2009–2012 m.)
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referuojamuose  kitose 
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Mokslo str. kituose 
Lietuvos ir užsienio 
mokslo leidiniuose

29,9 31,6

70,1

27,6

40,0

67,2

39,5

31,6

51,2

43,2

29,4

62,4

Biomedicinos ir fizinių mokslų srities dėstytojų ir mokslo 
darbuotojų mokslinių straipsnių skaičius 

2009-2012 m.

2009 2010 2011 2012

93 pav. Biomedicinos ir fizinių mokslų sričių dėstytojų ir mokslo darbuotojų mokslinių straipsnių 
skaičius (institucijos autorių indėlis 2009–2012 m.)

Fizinių ir biomedicinos mokslų sričių straipsnių, referuojamų duomenų bazėje „Thomson Reuters“, 
skaičius	2012	m.	(palyginti	su	2011	m.)	padidėjo	beveik	4	vienetais,	o	humanitarinių	ir	socialinių	mokslų	
sričių – sumažėjo 2 vienetais . Duomenų bazėje „Thomson Reuters“ referuojamuose užsienio leidiniuose 
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publikuoti humanitarinių ir socialinių mokslų sričių straipsniai sudaro	 33	%,	 fizinių	 ir	 biomedicinos	
mokslų	sričių	–	62	%	visų	mokslinių	straipsnių,	publikuotų	leidiniuose,	referuojamuose	duomenų	bazėje	
„Thomson	Reuters“	(94–95	pav.).

23,2; 67%

11,4; 33%

Mokslo str. leidiniuose, referuojamuose
Thomson Reuters duomenų bazėje

humanitarinių ir socialinių mokslų srityse
2012 m.

Lietuvos leidiniai

Užsienio leidiniai

94 pav. Mokslinių straipsnių leidiniuose, referuojamuose duomenų bazėje „Thomson Reuters“ , 
pasiskirstymas Lietuvos ir užsienio leidiniuose (humanitariniai ir socialiniai mokslai)

16,3; 38%

26,87; 62%

Mokslo str. leidiniuose, referuojamuose 
Thomson Reuters duomenų bazėje 

fizinių ir biomedicinos mokslų srityse 2012 m.

Lietuvos leidiniuose

Užsienio leidiniuose

95 pav. Mokslinių straipsnių leidiniuose, referuojamuose duomenų bazėje „Thomson Reuters“, 
pasiskirstymas Lietuvos ir užsienio leidiniuose (fiziniai ir biomedicinos mokslai)

Humanitarinių	ir	socialinių	mokslų	mokslinių	straipsnių	skaičius	padidėjo	47	vienetais	leidiniuose,	
referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse . Tačiau didžiąją dalį šių publikacijų sudaro moksli-
niai	straipsniai,	išleisti	Lietuvos	leidiniuose	(96	pav.).	Užsienio	leidiniuose	publikuoti	straipsniai	sudaro	
tik	24,4	%	(2011	m.	–	25,6	%)	publikacijų	leidiniuose,	referuojamuose	tarptautinėse	duomenų	bazėse.	
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Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslo straipsniai, leidiniuose 
referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse

2011 2012

96 pav. Humanitarinių ir socialinių mokslų moksliniai straipsniai leidiniuose, referuojamuose 
kitose tarptautinėse duomenų bazėse, jų pasiskirstymas Lietuvos ir užsienio leidiniuose  

2011–2012 m.

Fizinių ir biomedicinos mokslų moksliniai straipsniai tarptautiniuose leidiniuose, referuojamuose 
duomenų	bazėje	„Thomson	Reuters“,	sudaro	32	%,	humanitarinių	ir	socialinių	mokslų	–	6	%	(97	pav.).	
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Humanitarinių ir socialinių mokslų sritis 

97 pav. Moksliniai straipsniai, referuojami „Thomson Reuters“ duomenų bazėje, procentais pagal 
mokslo sritis 2009–2012 m.

Palyginti su kitais universitetais, VDU mokslininkai pagal savo sukuriamą mokslinę produkciją pir-
mauja	beveik	visose	srityse.	31–34	lentelėse	pateikiami	mokslo	produkcijos	vertinimo	rezultatai	(pagal	
LMT vertinimo sistemą) per 2009–2011 metus atskirose mokslų srityse .
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31 lentelė

2009–2011 m. mokslo ir studijų institucijų mokslo produkcijos vertinimo rezultatai – 
humanitarinių mokslų sritis

Eil. 
Nr. Institucija 2009 m. taškų 

suma
Eil. 
Nr. Institucija 2010 m. taškų 

suma
Eil. 
Nr. Institucija 2011 m. taškų 

suma
1 VU 32 203,91 1 VU 44 062,20 1 VU 33 297,10
2 VDU 13 038,86 2 VDU 20 472,70 2 VDU 14 646,55
3 LEU 9 282,72 3 KU 11 476,64 3 KU 9 715,62
4 KU 7 308,57 4 LEU 10 321,41 4 LEU 7 692,69
5 ŠU 4 897,75 5 LMTA 6 934,39 5 KTU 5 048,79
6 LMTA 4 386,94 6 VDA 5 788,69 6 VDA 4 602,02
7 VDA 3 397,54 7 KTU 5 583,24 7 ŠU 3 959,02
8 KTU 2 990,23 8 ŠU 3 226,60 8 LMTA 3 728,94
9 VGTU 1 895,42 9 MRU 3 106,11 9 MRU 3 157,74
10 MRU 1 345,68 10 VGTU 3 002,18 10 VGTU 2 824,42
11 LKA 249,66 11 LKA 191,82 11 LKA 1 197,98
12 ASU 156,13 12 ASU 15,16 12 EHU 1 071,38
13 LSMU 5,01 13 LSMU 0,00 13 ASU 6,25

Kaip matyti 31 lentelėje, humanitarinių mokslų srityje pagal mokslo produkcijos vertinimo taškus 
VDU užima antrąją vietą tarp Lietuvos universitetų ir atsilieka tik nuo Vilniaus universiteto, kuris turi 
2,5 karto daugiau šios srities tyrėjų .

32 lentelė

2009–2011 m. mokslo ir studijų institucijų mokslo produkcijos vertinimo rezultatai – socialinių 
mokslų sritis

Eil. 
Nr. Institucija 2009 m. 

taškų suma
Eil. 
Nr. Institucija 2010 m. taškų 

suma Eil. Nr. Institucija 2011 m. 
taškų suma

1 VU 30 442,36 1 VU 24 873,64 1 MRU 30 053,28
2 MRU 28 479,36 2 MRU 22 437,45 2 VU 28 584,40
3 KTU 20 060,24 3 KTU 17 750,29 3 KTU 21 391,79
4 VDU 15 779,84 4 VDU 17 267,66 4 VDU 14 157,72
5 ŠU 9 486,91 5 KU 7 279,02 5 LEU 12 024,71
6 VGTU 8 199,11 6 VGTU 6 121,91 6 KU 10 337,23
7 KU 6 979,33 7 ŠU 6 088,19 7 ŠU 9 144,51
8 LEU 6 762,23 8 LEU 5 099,04 8 VGTU 7 469,87
9 LSU 5 497,83 9 ISM 3 214,63 9 LSU 5 372,32
10 ASU 4 576,46 10 LSU 3 173,24 10 ISM 4 127,45
11 ISM 2 820,91 11 ASU 2 706,86 11 ASU 2 284,24
12 LKA 2 576,95 12 LKA 328,55 12 LKA 1 578,92
13 LSMU 2 540,94 13 VDA 183,00 13 EHU 1 370,82
14 VDA 2 498,58 14 LSMU 27,76 14 LSMU 1 283,84
15 LMTA 2 311,28 15 LMTA 1,20 15 VDA 609,55
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Socialinių	mokslų	srityje	VDU	yra	ketvirtoje	vietoje	po	VU,	MRU	ir	KTU	(32	lentelė).	Tai	rodo,	kad	
VDU turi didinti savo tyrėjų pajėgumą socialinių mokslų srityje, nes mokslinė kompetencija yra aukšta, 
tačiau ketvirtoji vieta yra per žema .

33 lentelė

2009–2011 m. mokslo ir studijų institucijų mokslo produkcijos vertinimo rezultatai – fizinių 
mokslų sritis

Eil. 
Nr. Institucija 2009 m. 

taškų suma
Eil. 
Nr. Institucija 2010 m. 

taškų suma
Eil. 
Nr. Institucija 2011 m. taškų 

suma
1 VU 49 068,37 1 VU 48 584,27 1 VU 67 555,22
2 KTU 12 234,00 2 KTU 6 497,67 2 KTU 12 721,20
3 LEU 2 182,42 3 LEU 3 172,78 3 VDU 2 878,96
4 VDU 2 062,61 4 VDU 2 384,72 4 VGTU 2 787,00
5 VGTU 1 607,02 5 VGTU 2 097,10 5 LSMU 2 017,32
6 KU 1 137,96 6 LSMU 2 013,54 6 LEU 1 922,71
7 ŠU 660,83 7 ŠU 638,52 7 KU 1 223,20
8 LSMU 102,02 8 MRU 90,35 8 ŠU 1 031,52
9 MRU 33,63 9 KU 32,09 9 MRU 231,07

Fizinių mokslų srityje pagal mokslo produkcijos vertinimo taškus 2011 m . VDU buvo trečioje vietoje 
po VU ir KTU, tačiau VDU svoris pagal bendrą produkcijos kiekį nėra didelis . Net 23 kartus atsiliekame 
nuo VU pagal produkcijos apimtį, o palyginti su KTU, šie rodikliai yra mažesni daugiau nei 4 kartus .

34 lentelė

2009–2011 m. mokslo ir studijų institucijų mokslo produkcijos vertinimo rezultatai – 
biomedicinos mokslų sritis

Eil. 
Nr. Institucija 2009 m. 

taškų suma
Eil. 
Nr. Institucija 2010 m. 

taškų suma
Eil. 
Nr. Institucija 2011 m. taškų 

suma
1 LSMU 37 862,44 1 LSMU 13 873,61 1 LSMU 19 293,86
2 VU 23 826,97 2 VU 10 907,08 2 VU 15 220,35
3 VDU 5 857,45 3 LSU 2 420,30 3 VDU 2 620,01
4 KU 4 141,05 4 VDU 2 399,16 4 KU 2 455,88
5 LSU 1 741,77 5 KU 2 363,38 5 LSU 2 273,39
6 LEU 917,23 6 LEU 447,21 6 LEU 494,13
7 KTU 229,29 7 KTU 239,13 7 ŠU 160,52
8 ŠU 21,87 8 ŠU 101,36 8 MRU 113,47

VDU Muzikos akademijos dėstytojai ir studentai, „Muzikinio ugdymo dimensijų“ klasterio meni-
ninkai	(35	lentelė)	aktyviai	koncertavo	užsienio	ir	Lietuvos	prestižinėse	ir	žinomose	koncertų	erdvėse,	
dalyvavo prestižiniuose meno renginiuose . Reikšmingiausi koncertai įvardijami 36 lentelėje .
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35 lentelė

VDU Muzikos akademijos dėstytojų ir studentų koncertų skaičius

Dėstytojų koncertų skaičius
Koncertinė erdvė 2011 m. 2012 m.

Reikšmingas meno kūrinio skelbimas prestižiniame kontekste arba dalyvavi-
mas prestižiniame meno renginyje

127 161

Meno kūrinio atlikimo skelbimas žinomame kontekste 334 557
Studentų koncertų skaičius

Koncertai prestižinėse erdvėse:
Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Kauno valstybinėje filharmonijoje, 
Kauno valstybiniame muzikiniame teatre, Kauno rotušėje

19

Koncertai žinomose erdvėse:
Kauno menininkų namuose, VDU Didžiojoje auloje, meno galerijose, muzie-
juose, muzikos gimnazijose, konservatorijose, muzikos mokyklose, bendrojo 
lavinimo mokyklose ir kitose erdvėse

122

Iš viso 461 859

36 lentelė

VDU Muzikos akademijos dėstytojų reikšmingiausi koncertai

Vardas, pavardė Koncertai
Audronė	Eitmanavičiūtė Koncertas	Lietuvos	Respublikos	ambasadoje	Maskvoje	(Rusija)	
Sabina Martinaitytė Koncertas	Kijevo	nacionalinėje	filharmonijoje	(Ukraina)	

Rečitalis	Bytomo	operos	teatre	(Lenkija)	
St.	Monuzsko	festivalio	atidarymo	koncertas	Kudova	Zdroj	(Lenkija)	
A.	Dvorak	operinei	kūrybai	skirtas	koncertas	Prahos	(Čekija)	filharmonijoje

Rita Novikaitė Opern-Abend, Musiksalon ERFURT,	Gracas,	Austrija	
Kęstutis	Stasys	Jakštas Šekspyro	„Hamletas“,	Laerto	vaidmuo.	

Tarptautinis Šekspyro festivalis Londone, Globe teatre	(DB).	
Beata Andriuškevičienė XXVI	Tarptautinis	Macao	(Kinija)	muzikos	festivalis.	Atl.:	Kauno	valstybinis	choras	

(vad.	prof.	P.	Bingelis),	koncertmeisterė	Beata	Andriuškevičienė
Robertas Bliškevičius Styginių kvarteto Chordos koncertas Liebenberg Musiksommer festivalyje Liebenbergo 

mieste	(Vokietija)	
Raminta Vaicekauskaitė Tarptautiniame	festivalyje	LUCERNE	FESTIVAL	(Concert Hall, Lucerna, Šveicarija) 

atliktos	soprano	partijos	oratorijose	„Johanes	passion“	ir	„Ostern	oratorium“

Lietuvos mokslo tarybai atlikus 2009–2011 m . meno veiklos vertinimą yra pateikti institucijų ver-
tinimo	rezultatai	(pagal	LMT	metodiką).	Universitetas	pirmą	kartą	buvo	reitinguojamas	ir	pagal	meno	
produkciją,	tarp	Lietuvos	universitetų	jis	užima	3	vietą	(37	lentelė).

Apie mokslinio tiriamojo / meno veiklos darbo rezultatus galima spręsti ir pagal valstybės biudžeto 
lėšas, skiriamas už mokslo / meno produkciją, dalyvavimą tarptautinėse tyrimų / meno programose ir 
ūkio subjektų užsakymų vykdymą .



/ 1814.1.2.  mokslo Produkcija: monogr aFijos, sTr aiPsniai,  konFerencijos 

37 lentelė

2009–2011 m. mokslo ir studijų institucijų meno produkcijos vertinimo rezultatai 

Eil. 
Nr. Institucija 2009 m. taškų 

suma
Eil. 
Nr. Institucija 2010 m. taškų 

suma
Eil. 
Nr. Institucija 2011 m. taškų 

suma
1 VDA 15 052,47 1 VDA 13 350,42 1 VDA 20 708,31
2 LMTA 14 837,45 2 LMTA 12 952,10 2 LMTA 14 136,13
3 KU 2 885,36 3 VDU 3 143,50 3 VDU 3 627,34
4 VDU 2 547,62 4 KU 2 868,42 4 KU 2 804,97
5 ŠU 1 895,17 5 VGTU 2 074,47 5 ŠU 2 031,05
6 VGTU 1 702,38 6 ŠU 1 810,58 6 VGTU 1 476,71
7 LEU 1 011,52 7 KTU 1 453,22 7 KTU 1 376,43
8 KTU 410,53 8 LEU 1 081,14 8 LEU 1 291,37
9 ISM 6,83 9 EHU 28,44 9 EHU 45,91
10 EHU 4,88 10 LSMU 0,00 10 ISM 3,09

Lietuvos	mokslo	tarybai	atlikus	2009–2011	m.	mokslo	(meno)	ir	mokslinių	tyrimų	bei	eksperimen-
tinės veiklos vertinimą, universitetui buvo paskirstytos ir lėšos už dalyvavimą tarptautinėse programose 
bei	ūkio	subjektų	užsakymų	vykdymą	(98	pav.)

0,0

400,0

800,0

1200,0

1600,0

lėšos skirtos už 
dalyvavimą tarptautinėse 

mokslo programose

lėšos skirtos už ūkio 
subjektų užsakymų 

vykdymą

685,8

192,6

1409,4

35,6

553,2

278,1

Lėšos už dalyvavimą tarptautinėse mokslo programose ir 
užsakymų vykdymą su ūkio subjektais 2009-2011 m.

2009 - 878,4 tūkst. Lt 2010 - 1445,0 tūkst. Lt 2011 - 831,3 tūkst. Lt

98 pav. Lėšos, skirtos už dalyvavimą tarptautinėse mokslo programose bei ūkio subjektų 
užsakymų vykdymą 2009–2011 m. 

Lėšų, skirtų mokslo ir meno institucijoms už dalyvavimą tarptautinėse mokslo / meno programose ir 
užsakymų	su	ūkio	subjektais	vykdymą	2009–2011	m.,	statistika	pateikiama	38	lentelėje.	Jei	pagal	dalyva-
vimo tarptautinėse mokslo / meno programose universiteto rodikliai gana neblogi, tai užsakymų su ūkio 
subjektais apimtį ir skaičių reikėtų didinti . 
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38 lentelė

Lėšos, skirtos mokslo ir meno institucijoms už dalyvavimą tarptautinėse mokslo/ meno 
programose ir užsakymų su ūkio subjektais vykdymą 2009–2011 m.

2009 m. 2010 m. 2011 m.
Eil. 
Nr. Institucija *Si 

(TTP)
**Si 

(USU)
IŠ 

VISO
Institu-

cija
*Si 

(TTP)
**Si 

(USU)
IŠ 

VISO
Institu-

cija
*Si 

(TTP)
**Si 

(USU)
IŠ 

VISO
1 KTU 6 505 4 350 10 855 KTU 2 847 2 713 5 560 VDA 1 453 4 798 6 251
2 VU 2 914 1 478 4 392 VU 2 461 796 3 257 KTU 3 190 2 067 5 257
3 VGTU 265 1 819 2 084 VDA 0 1 777 1 777 VU 2 751 841 3 591
4 VDA 0 1 639 1 639 VDU 1 409 36 1 445 VGTU 733 959 1 692
5 LSMU 754 860 1 614 KU 550 851 1 402 KU 912 261 1 173
6 KU 1 005 205 1 210 SU 1 170 99 1 269 VDU 600 231 831
7 VDU 686 193 878 VGTU 102 839 941 LSMU 216 588 805
8 ASU 170 380 549 LSMU 510 125 635 SU 421 114 535
9 MRU 78 28 106 ASU 125 157 282 ASU 180 313 493
10 SU 74 23 97 MRU 13 140 154 EHU 302 0 302
11 LSU 0 74 74 EHU 138 0 138 LEU 0 31 31
12 LEU 0 50 50 LEU 0 93 93 LSU 0 0 0
13 ISM 2 0 2 ISM 41 41 MRU 0 0 0
14 EHU 0 0 0 LSU 0 15 15 ISM 0 0 0

*Si (TPP)	–	lėšų,	kurias	gavo	institucija	dalyvaudama	tarptautinių	programų	projektuose,	suma	(tūkst.	Lt).	
**Si (USU)	–	lėšų,	kurias	gavo	institucija	vykdydama	ūkio	subjektų	užsakymus,	suma	(tūkst.	Lt).	

Valstybės biudžeto lėšų už mokslo / meno produkciją paskirstymas mokslo ir studijų institucijoms 
pateikiamas 39 lentelėje .

39 lentelė

Valstybės biudžeto lėšų už mokslo / meno produkciją paskirstymas

Eil. 
Nr. Institucija

2009 m.
lėšos mokslui 

(menui) tūkst. Lt

Eil. 
Nr. Institucija

2010 m.
lėšos mokslui 

(menui) tūkst. Lt

Eil. 
Nr. Institucija

2011 m. 
lėšos mokslui 

(menui) tūkst. Lt
1 VU 28,187 1 VU 27 1 VU 26,931
2 LSMU 10,424 2 KTU 15,786 2 KTU 17,203
3 VGTU 9,145 3 LSMU 10,908 3 LSMU 9,533
4 KTU 8,393 4 VGTU 7,885 4 VGTU 7,338
5 VDU 4,299 5 VDU 4,316 5 VDU 4,677
6 LEU 3,75 6 KU 3,563 6 KU 4,216
7 KU 3,642 7 LEU 3,516 7 ASU 3,081
8 ASU 3,59 8 ASU 3,505 8 LEU 2,926
9 MRU 3,06 9 MRU 3,032 9 VDA 2,898
10 ŠU 2,859 10 ŠU 2,774 10 MRU 2,778
11 LMTA 2,276 11 LMTA 2,145 11 ŠU 2,38
12 VDA 2,044 12 VDA 2,073 12 LMTA 2,221
13 LKKA 0,865 13 LKKA 0,871 13 LKKA 0,914

Pagal valstybės biudžeto lėšas, skiriamas už mokslo produkciją, universitetas pastaraisiais metais 
išlaiko penktą vietą tarp Lietuvos universitetų, užleisdamas į priekį tik didžiuosius Lietuvos universitetus . 
Tai rodo stabilią universiteto mokslininkų vykdomą mokslinę veiklą ir mokslo produkcijos kūrimą . 
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4.1.3. TarPTauTinių mokslo renginių 
organizavimas

Kiekvienais metais universiteto mokslininkai organizuoja įvairias tarptautines konferencijas, sim-
poziumus, seminarus ir kitus mokslo renginius, siekiant pritraukti tarptautiniu mastu pripažintų moks-
lininkų ir menininkų . Reikšmingiausių 2012 m . universitete vykusių tarptautinių renginių sąrašas patei-
kiamas 40 lentelėje . 

40 lentelė

2012 m. universiteto organizuoti tarptautiniai mokslo renginiai

Klasterio pavadinimas Tarptautinio mokslo renginio pavadinimas
Organizuotos konferencijos
„Daugiakultūriškumo ir kalbos kaitos tyrimai 
globalizacijos kontekste“

Tarptautinė konferencija „Netipinė vaikų kalba: kuo galime 
padėti?“	

„Globalizacijos	įtakos	teisei	tyrimai“ Tarptautinė	mokslinė	konferencija	„Globalizacijos	įtaka	teisei:	
visuomeninė ir profesinė teisininko atsakomybė“ 

„Klimato kaitos ir aplinkos taršos poveikis orga-
nizmų sąveikai ir sveikatingumui geno-ekosiste-
mos	lygmenyse	(KLIGEN)“

„Instrumentinės analizės metodų vystymas ir jų 
taikymas molekulinei biologinių objektų, sinteti-
nių produktų ir aplinkos analizei“

Aštuonioliktoji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Žmo-
gaus	ir	gamtos	sauga	2012“	(2	sekcija.	„Aplinka	ir	sveikata“)

„Klimato kaitos ir aplinkos taršos poveikis orga-
nizmų sąveikai ir sveikatingumui geno-ekosiste-
mos	lygmenyse	(KLIGEN)“

4-oji mokslinė-praktinė konferencija „Botanikos sodai – biologi-
nės įvairovės puoselėtojai ir žalioji mokymosi aplinka“
6-oji	tarptautinė	jaunųjų	mokslininkų	konferencija	„Gyvasis	
gamtos ženklas“ 
5-asis Baltijos genetikų kongresas

„Lietuvos miestų tarpdalykinių tyrimų klasteris“ Tarptautinė konferencija „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII 
amžiuje: miestai ir miesteliai“ 

„Migracijos ir diasporos tyrimai“ Tarptautinė	konferencija	„Vidurio	Rytų	Europa	mūšio	prie	Mėly-
nųjų Vandenų metu“ 

„Mokymosi visą gyvenimą tyrimai“ Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Kvalifikacija – asme-
niui, valstybei, pasauliui“
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Klasterio pavadinimas Tarptautinio mokslo renginio pavadinimas

„Muzikinio ugdymo dimensijos“ Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Meninio ugdymo 
realijos ir plėtros perspektyvos“

„Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuo-
menėje“

Tarptautinė mokslinė konferencija „Socialinis darbas darniai 
socialinei raidai”

„Praktinės filosofijos tyrimai“ Tarptautinė konferencija „Leibnico metafizika ir virtualumo 
fenomenologija“ 
Tarptautinė konferencija „Socialinės teorijos galimybės“ 

„Religijos ir kultūros studijos“ Tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija „Religinė 
patirtis ir tradicija“ 

„Tarpkultūrinių meninių mainų tyrimai Rytų ir 
Vidurio	Europoje:	globalūs	kontekstai	ir	vietinės	
praktikos“

Tarptautinė konferencija „Medijų kultūra: menas, komunikacija, 
technologijos“

„Žmogiškųjų santykių tyrimai bioetikoje“ 2-oji tarptautinė konferencija „Šiuolaikinio žmogaus gyvenimo 
kokybės	stilius“,	Stalowa	Wola,	Lenkija	

Seminarai, simpoziumai

„Daugiakalbystės kompetencijos tobulinimo 
tyrimai“

Renginys „Portugalijos diena“ 
Renginys „Ispanijos regioninis multikultūralizmas . Katalonija“ 
Kazachų	režisieriaus	Jermeko	Tursunovo	kino	vakaras,	juostos	
„Nuotaka“ peržiūra
Susitikimas su norvegų rašytoju Dagu Sostadu, romano „Vienuo-
liktas romanas, aštuoniolikta kalba“ pristatymas

„Molekulinės bioenergetikos klasteris“ Pirmoji tarptautinė „Žavėjimosi augalais diena“, arba „Augalų 
žavadienis“

„Tarpkultūrinių meninių mainų tyrimai Rytų ir 
Vidurio	Europoje:	globalūs	kontekstai	ir	vietinės	
praktikos“

Didžiosios Britanijos University Campus Suffock, Bratislavos dailės 
akademijos ir VDU Menų fakulteto Šiuolaikinių menų katedros 
studentų darbų pristatymas tarptautiniame festivalyje „Kaunas 
Photo“ 
Romualdo Požerskio paroda „Lietuvos senamiesčiai“ Centrinės 
Europos	fotografijos	namuose,	Bratislavoje
VII tarptautinis multimedijos meno ir muzikos festivalis „Cen-
tras“
Personalinė	paroda	29	STEW	galerijoje,	Noridže,	Jungtinėje	
Karalystėje

Kiti 
„Daugiakultūriškumo ir kalbos kaitos tyrimai 
globalizacijos kontekste“

Susitikimas	su	Japonijos	ambasadore	Lietuvoje	E.	Kazuko	Skiraisi,	
Osakos universiteto profesoriumi Takishi Kitamura 

„Globalizacijos	įtakos	teisei	tyrimai“

Susitikimas	su	JAV	institucijų	ir	Lietuvos	teisinių	struktūrų	aukš-
čiausio rango pareigūnais, susijusiais su baudžiamųjų bylų tyrimais 
Diskusija	su	JAV	teisininke	Ellen	Hollcroft
Apskritojo	stalo	diskusija	„Europos	Sąjungos	Teisingumo	Teismo	
įtaka	nacionalinei	teisei“	su	ES	Teisingumo	Teismo	teisėju	prof.	
E.	Jarašiūnu

„Klimato kaitos ir aplinkos taršos poveikis orga-
nizmų sąveikai ir sveikatingumui geno-ekosiste-
mos	lygmenyse	(KLIGEN)“

VDU	garbės	daktarės	prof.	Birutės	Galdikas	vieša	paskaita-disku-
sija, knygos „Rojaus atspindžiai: mano gyvenimas Borneo saloje su 
orangutanais“ pristatymas

„Tarpkultūrinių meninių mainų tyrimai Rytų ir 
Vidurio	Europoje:	globalūs	kontekstai	ir	vietinės	
praktikos“

Susitikimas	su	šveicarų	teatro	režisieriumi	Micheliu	Schröderiu

40 lentelės tęsinys
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Užsienio mokslininkai aktyviai dalyvavo ir kituose VDU renginiuose: mokslinėse diskusijose, susiti-
kimuose, viešose paskaitose, mokslinių leidinių pristatymuose, tarptautinių projektų mokslininkų grupių 
susitikimuose .

 „Muzikinio ugdymo dimensijų“ klasterio mokslininkų iniciatyva buvo organizuota tarptautinė kon-
ferencija „Meninio ugdymo realijos ir plėtros perspektyvos“ . Konferencijos metu buvo publikuotas moks-
linių straipsnių leidinys „Meninio ugdymo realijos ir plėtros perspektyvos“ . Klasterio menininkai aktyviai 
dalyvavo organizuojant tarptautinius meno renginius:

-	 tarptautinį	festivalį	„Muzikos	ruduo“;
-	 tarptautinį	festivalį	„Operetė	Kauno	pilyje“;
-	 tarptautinį	Pažaislio	muzikos	festivalį;
-	 VDU	kamerinio	orkestro	reprezentacinį	koncertą	ir	seminarus	tarptautiniame	festivalyje	„Euro-

Med	Youth	Music	Expo	2012“	Kipre;
- tarptautinius chorų festivalius „Kaunas Musica Religiosa“ ir „Kaunas Cantat“ .

Muzikos akademijoje vyko nemažai tarptautiniu mastu pripažintų Lietuvos išeivijos ir kitų užsienio 
atlikėjų meistriškumo pamokų, simpoziumų, kursų .

Šiuo metu universitete leidžiamas 21 periodinis mokslinis žurnalas, įtrauktas į tarptautines duo-
menų	bazes	(41	lentelė).	

41 lentelė

Periodiniai mokslo leidiniai, įtraukti į tarptautines duomenų bazes

Leidinio pavadinimas Vyriausiasis / mokslinis 
redaktorius Tarptautinės duomenų bazės

„Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai“ prof . P . Zakarevičius Business Source Complete,
ProQuest, CEEOL, Central & 
Eastern European Academic Source, 
VINITI, TOC Premier

„Soter“ prel . prof . V . S . Vaičiūnas CEEOL, 
The Philosopher’s Index 

„Archivum Lithuanicum“ 
(kartu	su	Lietuvių	kalbos	institutu,	Klaipėdos,	
Šiaulių, Vilniaus universitetais)

dr.	G.	Subačius MLA International Bibliography 

„Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba“ 
(kartu	su	Kauno	technologijos,	Aleksandro	Stul-
ginskio, Vilniaus, Klaipėdos universitetais, Lietu-
vos energetikos institutu ir Inžinerinės ekologijos 
asociacija)

vyr . redaktorius – 
prof.	J.	Staniškis,	
vyr . redaktoriaus pavaduo-
tojas	–	prof.	R.	Juknys

CAB Abstracts,
Central & Eastern European Aca-
demic Source,
Environment Complete,
Environment Index,
Pollution Abstracts Selective,
TOC Premier,
INSPEC, VINITI

„Meno istorija ir kritika“ prof . V . Levandauskas MLA International Bibliography, 
CEEOL 

„Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai“ prof . P . Žukauskas Business Source Complete, ProQuest, 
CEEOL, Index Copernicus 
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Leidinio pavadinimas Vyriausiasis / mokslinis 
redaktorius Tarptautinės duomenų bazės

„Aukštojo mokslo kokybė“ prof . K . Pukelis CEEOL,
Central & Eastern European Aca-
demic Source,
Index Copernicus,
MLA International Bibliography, 
Education Research Complete,
TOC Premier

„Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos“  doc . V . Tūtlys Index Copernicus, CEEOL, 
Central & Eastern European Aca-
demic Source, Education Research 
Complete, 
TOC Premier

„International	Journal	of	Psychology:	A	Bio-
psychological Approach / Tarptautinis psicholo-
gijos	žurnalas:	biopsichosocialinis	požiūris“	(kartu 
su Nebraskos universitetu)

doc.	A.	Endriulaitienė,	
prof.	Max	McFarland	

Index Copernicus
PsychInfo 
Academic Search Complete

„Socialinis darbas . Patirtis ir metodai“ prof.	J.	Ruškus Index Copernicus
EBSCO

„Darbai ir dienos“ prof.	E.	Aleksandravičius CEEOL,
Central & Eastern European Aca-
demic Source,
TOC Premier

„Baltic	Journal	of	Law	&	Politics” dr . T . Berkmanas MetaPress 
„Grupės	ir	aplinkos“ doc.	E.	Ramanauskaitė CEEOL
„Politikos mokslų almanachas“ prof.	R.	Jasiulevičienė CEEOL
„Kultūra ir visuomenė . Socialinių tyrimų žurnalas 
/	Culture	and	Society.	Journal	of	Social	Research“

prof . A . Tereškinas Index Copernicus
DOAJ Directory of Open Access 
Journals

„OIKOS: lietuvių migracijos ir lietuvių diasporos 
studijos“	(kartu	su	Lietuvių	išeivijos	institutu)

prof.	E.	Aleksandravičius SocIndex, Toc Premier, Central & 
Eastern European Academic Source

„Biologija“	(kartu	su	VU	ir	Lietuvos	mokslų	
akademija)

prof . A . Paulauskas Academic Search Complete
CAB Abstracts
Central & Eastern European Acade-
mic Source 
TOC Premier
Zoological Record (Thomson Reuters)
VINITI

„Regioninės studijos“ prof . I . Dabašinskienė CEEOL
„Teisės apžvalga“ dr . Aušra Kargaudienė CEEOL
„Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilin-
gualism“

prof . N . Mačianskienė CEEOL

„Česlovo Milošo skaitymai“ prof . A . Kovtun CEEOL

Universitete leidžiami ir kiti periodiniai bei tęstiniai recenzuojami moksliniai leidiniai ir mokslinių 
darbų rinkiniai:

-	 „Kauno	istorijos	metraštis“	(vyr.	redaktorius	prof.	dr.	Zigmantas	Kiaupa);	
-	 „Laikas	ir	žodis“	(vyr.	redaktorė	doc.	dr.	Dalia	Kuizinienė);

41 lentelės tęsinys
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-	 „Medijų	transformacijos“	(redaktoriai:	prof.	Auksė	Balčytienė,	dr.	Aušra	Vinciūnienė	ir	prof.	Jaq	
Greenspon);

-	 „Vytauto	Didžiojo	 universiteto	Botanikos	 sodo	 raštai	 /	 Scripta	Horti	 Botanici	Universitatis	
Vytauti	Magni“	(vyr.	redaktorė	dr.	V.	Snieškienė);

-	 „Teatrologiniai	eskizai“	(vyr.	redaktorius	dr.	Martynas	Petrikas);
-	 „Agora:	politinių	komunikacijų	studijos“	(vyr.	redaktorius	prof.	Lauras	Bielinis).

Kokybės ir inovacijų centro specialistai atliko Vytauto Didžiojo universiteto periodinių leidinių 
(mokslinių	žurnalų	ir	mokslinių	darbų	rinkinių)	analizę	pagal	tarptautinius	duomenų	bazėse	„Thomson	
Reuters“ ir „SCOPUS“ viešinamus mokslinių periodinių leidinių kokybės vertinimo kriterijus . Analizė 
atskleidė tobulintinus individualios bei institucinės mokslinės raiškos universitete aspektus ir inici-
javo universiteto periodinių leidinių kokybės identifikavimo, vertinimo ir tobulinimo strateginių gairių 
kūrimą . 

Vytauto Didžiojo universitete siekiant tarptautinius periodinių leidinių kokybės vertinimo kriterijus 
atitinkančio ir kokybės augimą skatinančio periodinių leidinių rengimo, sukurtas žurnalų mokslo ir vady-
bos kokybės vertinimo parametrais bei kiekybinių ir kokybinių vertinimo kriterijų sistema grindžiamas 
instrumentas.	 Jis	 padės	 vertinti	 universiteto	 periodinių	 leidinių	 kokybę,	 –	 tai	 sudarys	 prielaidas	 skai-
driam periodinių leidinių finansavimo mechanizmo bei leidybos procesų užtikrinimui . Kai tai prisidės 
prie mokslo leidinių kokybės didinimo ir šių leidinių konkuravimo tarptautinėje ir nacionalinėse mokslo 
erdvėse .

VDU leidykla, vykdydama akademinės minties sklaidos misiją universitete ir už jo ribų, 2012 m . 
išleido 194 mokslo ir studijų leidinius: 33 serialinių mokslo leidinių tomus, 12 tarptautinių konferencijų 
medžiagų ir straipsnių rinkinių, 10 monografijų, 2 mokomąsias knygas, 5 metodines priemones, 3 infor-
macinius leidinius, 48 daktaro disertacijas ir 46 jų santraukas, 35 papildomus anksčiau leistų leidinių 
tiražus . 

99 pav. 2012 m. išleistų leidinių pasiskirstymas pagal pobūdį 

Greta	leidybinio	darbo,	leidyklos	spaustuvė	atliko	257	universiteto	padalinių	užsakytus	operatyvius	
spaudos ir poligrafijos darbus, organizavo 44 leidinių spausdinimą viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta 
tvarka pasirinktose spaustuvėse, kuriuos inicijavo kiti universiteto padaliniai .
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100 pav . atsispindi leidybos darbų pokyčiai 2011–2012 metais . 

100 pav. Leidinių pokyčiai 2011–2012 m.

Leidybos darbų kaita per pastarąjį dešimtmetį pavaizduota 101 pav .

101 pav. 2003–2012 m. leidybos darbų kaita 

2011–2014 metais VDU leidykla dalyvauja Lietuvos mokslų akademijos ir partnerių inicijuotame 
serialinių	mokslo	leidinių	leidybos	projekte,	kurį	remia	Europos	Sąjungos	socialinis	fondas.	Švietimo	ir	
mokslo ministerijos ekspertų atrinktiems 4 universiteto leidiniams išleisti 2012 m . skirta 119 tūkst . Lt . 
Įvairiais	tiražais	(nuo	100	iki	300	egz.)	išleista	11	leidinių	numerių,	kurių	bendra	apimtis	–	144	spaudos	
lankai .

Kaip numatyta leidyklos strateginiame plane plėtojant mokslo ir technologijų naujoves leidyboje 
ir leidinių sklaidoje, 2012 m . elektroniniai leidiniai su metaduomenimis toliau buvo keliami į virtualią 
akademinę	biblioteką	(eLABa),	iš	kurios	VDU	akademinė	bendruomenė	gali	skaityti	visateksčius	doku-
mentus	kompiuterio	ekrane.	Per	metus	į	eLABa		įkelti	29	(2011	m.	–	38)	mokslo	ir	studijų	leidiniai	ir	32	
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(2011	m.	–	24)	serialiniai	mokslo	leidiniai.	Išorės	skaitytojams	atidaryta	svetainė	ebooks.vdu.lt,	kurioje	
paskelbta 312 pavadinimų leidinių .

Siekiant didinti universiteto tarptautiškumą didžioji dalis serialinių leidinių keliama į tarptautines 
duomenų bazes: EBSCO Publishing	(įkelti	8	numeriai),	Vidurio	ir	Rytų	Europos	virtualioji	biblioteka	
CEEOL	(įkelta	18	numerių),	VINITI,	ProQuest, The Philosopher’s Index, MLA International Bibliography, 
Index Copernicus, DOAJ .  

2012 m ., universitetui sudarius bendradarbiavimo sutartį su Tarptautine leidėjų ryšių asociacija 
(Publishers International Linking Association, Inc	(PILA)),	redakcinėms	kolegijoms	pradėtos	teikti	plagi-
ato	prevencijos	(CrossCheck) paslaugos, dalis mokslo leidinių ir straipsnių juose sužymėta skaitmeniniais 
objekto	identifikavimo	(DOI)	kodais,	leidinių	metaduomenys	pradėti	kelti	į	CrossRef platformą .

Universiteto leidiniai kasmet pristatomi Vilniaus knygų mugėje, platinami 12-oje knygynų, tarp 
kurių 3 teikia didmeninės prekybos paslaugas platindami leidinius Lietuvos knygynams, bibliotekoms ir 
užsienio pirkėjams .
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4.2. dalyvavimo mokslinėje / meninėje 
veiklose skaTinimas

Laikantis uždavinių, numatytų VDU strateginiame plane, universitete ir toliau sėkmingai taikoma 
dėstytojų ir mokslo darbuotojų vertinimo bei skatinimo sistema pagal 2011 m . kovo 17 d . universi-
teto Tarybos patvirtintą Vytauto Didžiojo universiteto pedagoginių ir mokslo darbuotojų, viešo kon-
kurso būdu užėmusių pareigas, tarnybinių atlyginimų ir mokslingumo priemokų nustatymo metodiką . 
Atsižvelgus į išsakytas dėstytojų ir mokslo darbuotojų pastabas bei siūlymus, rektoriaus įsakymu buvo 
patvirtintas naujas 2012 m . universiteto mokslinių publikacijų klasifikatorius ir kitos mokslinės / meninės 
veiklos skaičiavimo lentelės . 

Pagal šią metodiką VDU dėstytojų ir mokslo darbuotojų atlyginimų koeficientai yra skirstomi į tris 
dalis kiekvienoje užimamoje pareigybės pozicijoje . Toliau pateikiamuose paveiksluose matyti pedago-
ginio	personalo	(profesorių,	docentų	ir	 lektorių)	atlyginimų	koeficientų	kaita	(be	Muzikos	akademijos	
meno darbuotojų) 2008–2012 m . humanitariniuose ir socialiniuose moksluose . 
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102 pav. Profesorių skaičiaus pasiskirstymas pagal atlyginimo koeficientų ribas 2008–2012 m. 
humanitariniuose ir socialiniuose moksluose 
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2012 m . humanitarinių ir socialinių mokslų profesorių, gaunančių atlyginimus, esančius ties viršutine 
(aukščiausia)	koeficientų	riba,	buvo	daugiausiai	–	60,6	%	,	ties	vidutine	koeficiento	riba	–	24,2	%,	o	ties	
žemutine	–	15,2	%	(102	pav.).	Šis	pasiskirstymas	beveik	tolygus	per	visą	lyginamąjį	laikotarpį.	Pastebima	
nežymi žemutinės ir vidutinės koeficientų ribų mažėjimo tendencija .

Docentų,	dirbančių	humanitarinių	 ir	 socialinių	mokslų	srityse	 (103	pav.),	atlyginimo	koeficientai	
2012	m.	visose	atlyginimų	koeficientų	ribose	pasiskirstę	beveik	proporcingai	(kiek	mažesnis	procentas	
(23	%)	yra	docentų,	gaunančių	atlyginimą	pagal	žemutinį	koeficientą).	2012	m.	šių	darbuotojų	atlyginimo	
koeficientų	pasiskirstymo	kaita	labai	panaši	į	2008	ir	2011	m.,	kai	vyrauja	vidutinė	(vidurinė)	atlyginimo	
koeficiento	riba	(skirtingai	nei	humanitarinių	ir	socialinių	mokslų	srityse	dirbančių	profesorių).	
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103 pav. Docentų skaičiaus pasiskirstymas pagal atlyginimo koeficientų ribas 2008–2012 m. 
humanitariniuose ir socialiniuose moksluose

Humanitariniuose	 ir	 socialiniuose	 moksluose	 pastaraisiais	 metais	 (ypač	 2011–2012	 m.)	 ryškėja	
lektorių	(104	pav.),	gaunančių	atlyginimus,	esančius	ties	viršutine	(aukščiausia)	riba,	procento	didėjimo	
tendencija:	2008	m.	tokie	lektoriai	sudarė	33,3	%,	o	2012	m.	–	jau	57,3	%.	Šis	pokytis	sąlygotas	nuolat	
tobulinamos ir jau tapusios daug lankstesnės atlyginimų ir priedų nustatymo metodikos, kurią keičiant 
buvo iškeltas uždavinys pagerinti jaunų pedagoginių ir mokslo darbuotojų darbo užmokesčio situaciją 
(padidėjo	ir	 jų	priemokos	už	mokslinę	bei	kitą	veiklas).	O	žvelgiant	į	vidurinę	koeficiento	ribą	matyti	
gana	ryški	mažėjimo	tendencija:	nuo	48	%	2008	m.	iki	23,6	%	2012	m.	Lektorių	procentas,	gaunantis	
žemutinės	ribos	koeficientą	per	visus	penkerius	metus,	lieka	gana	stabilus:	tarp	16,5	ir	19,1	%.	

Panašios profesorių, docentų ir lektorių atlyginimų koeficientų pasiskirstymo tendencijos pastebi-
mos ir fiziniuose bei biomedicinos moksluose .

Pagal šiuo metu galiojančią lanksčią mokslingumo priemokų nustatymo metodiką dėstytojai ir 
mokslo darbuotojai už aukštus mokslo produkcijos, mokslinės ir didaktinės veiklos rezultatus skatinami 
mokslingumo	priemokomis	prie	atlyginimo	nuo	5	iki	30	%.	Priemokos	prie	atlyginimo	skaičiuojamos	
po	5	%	už	kiekvieną	pasiektą	lygį	atskirai	pagal	mokslo	produkcijos	ir	mokslinės	bei	didaktinės	veiklos	
rezultatus . Šiuo metu tokias priemokas gauna du trečdaliai dėstytojų ir mokslo darbuotojų . Priemokos 
kasmet perskaičiuojamos nuo rugsėjo 1 d . 
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104 pav. Lektorių pasiskirstymas pagal atlyginimo koeficientų ribas 2008–2012 m. 
humanitariniuose ir socialiniuose moksluose 

Remiantis	 2010–2012	m.	 duomenimis	 (105	 pav.;	 statistikoje	 nėra	Muzikos	 akademijos,	 į	 2010–
2011	m.	duomenis	įtraukti	ir	didesni	nei	30	%	priedai),	2012	m.	sumažėjo	profesorių,	gaunančių	20–30	%	
mokslingumo	priemokas	prie	atlyginimų	(nuo	77,9	%	2011	m.	iki	59,3	%	2012	m.),	tačiau	šis	procen-
tas	 lieka	gana	aukštas.	Kita	vertus,	padaugėjo	profesorių,	skatinamų	5–15	%	priemokomis	(iki	19,8	%	
2012 m .) . 
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105 pav. Profesorių, docentų ir lektorių skaičiaus pasiskirstymas pagal priemokas prie atlyginimo 
už mokslinę ir didaktinę veiklas ir mokslo produkciją 2010–2012 m.

Docentų	mokslingumo	priemokos	2010–2012	m.	nuolat	 kito.	Didžiausias	 (20–30	%)	priemokas	
2012	m.	gavo	33,1	%	darbuotojų,	kai	2011	m.	jos	buvo	išmokėtos	47,9	%	darbuotojų,	o	2010	m.	–	33,8	%.	
5–15	%	priemokas	 gaunančiųjų	 procentas	 didėjo	 laipsniškai:	 nuo	 11	%	2010	m.	 iki	 26,6	%	2012	m.	
Per	pastaruosius	trejus	metus	sumažėjo	ir	priemokų	visai	negaunančių	docentų	skaičius	(nuo	55	%	iki	
40,3	%).
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Geriausi	lektorių	mokslingumo	priemokų	rodikliai	pasiekti	2012	m.	(lyginant	trejų	pastarųjų	metų	
duomenis):	nuo	75,7	iki	30,2	%	sumažėjo	lektorių,	negaunančių	jokių	mokslingumo	priemokų	procentas,	
nuo	9,1	 iki	35,4	%	padidėjo	gaunančiųjų	5–15	%	priemokas,	nuo	15,2	 iki	34,4	%	išaugo	gaunančiųjų	
didžiausias	(20–30	%)	priemokas.

Jei	2010	ir	2011	m.	keli	darbuotojai	už	ženklius	mokslo	produkcijos	rezultatus	buvo	skatinami	nuo	
50	iki	100	%	metiniais	priedais,	tai	2012	m.	buvo	surengtas	geriausio	metų	mokslininko	/	menininko	/	
dėstytojo	konkursas,	kurio	18	nugalėtojų	apdovanoti	piniginėmis	premijomis	iš	VDU	Mokslo	fondo	(iš	
viso premijoms išmokėta 26 tūkst . Lt) . 

Mokslo tiriamajai ir eksperimentinei veiklai plėtoti Lietuvos mokslo taryba universitetui skyrė 
91,514	tūkst.	Lt	(2012	m.	spalio	5	d.	finansavimo	sutartis	Nr.	USU-29/2012).	Vadovaujantis	šia	sutartimi,	
41,514 tūkst . Lt buvo skirti mokslo / meno klasterių aktyviausiems mokslininkams skatinti . Už kitas lėšas 
(50	tūkst.	Lt)	buvo	nupirkta	17	kompiuterių	ir,	atsižvelgus	į	2007–2011	m.	klasterių	veiklos	santykinius	
indeksus, už geriausius rodiklius konkurso būdu buvo paskirstyti mokslo / meno klasteriams .

Universitete vyko dėstytojų / mokslininkų / menininkų mokslinių išvykų finansavimo konkursas . 
Šio konkurso tikslas – skatinti Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojus / mokslininkus / menininkus 
kelti mokslinę kvalifikaciją, didinti tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos dėstytojų / mokslininkų / meni-
ninkų tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą . Konkurse galėjo dalyvauti universiteto dėstytojai, mokslinin-
kai, menininkai, tyrėjai ir doktorantai . Mokslinėms išvykoms iš VDU Mokslo fondo lėšų buvo skirta 
50 tūkst . Lt . Konkurso metu buvo pateiktos 46 paraiškos mokslinėms išvykoms finansuoti: 1 paraiška 
menų, 14 – fizinių ir biomedicinos, 12 – humanitarinių ir 19 – socialinių mokslų sričių . 

Vadovaujantis konkurso nuostatais, apibendrinus mokslo sričių ekspertų komisijos, mokslo produk-
cijos ir mokslinės veiklos rezultatus, finansavimas buvo skirtas 5 fizinių ir biomedicinos, 6 humanitarinių, 
8 socialinių mokslų sričių dėstytojams ir mokslininkams bei 1 menininkui .

Universiteto dėstytojai sėkmingai naudojosi ir galimybe gauti lėšų mokslinėms kelionėms ir iš LMT 
finansuojamos programos . 2012 m . kovo 12 d . LMT paramos mokslinėms išvykoms skyrimo komisijos 
nutarimu 68 tyrėjų mokslinėms išvykoms buvo skirta parama, iš jų 14 buvo skirta Vytauto Didžiojo uni-
versiteto mokslininkams .

Vadovaujantis 2012–2020 m . universiteto strateginiu planu, siekiant aukščiausio lygio mokslinės 
ir meninės produkcijos kūrimo ir atsižvelgus į griežtesnius mokslo produkcijos vertinimo metodikos 
reikalavimus, parengtas ir pristatytas universiteto dėstytojams ir mokslo darbuotojams naujas minimalių 
kvalifikacinių	pareigybių	reikalavimų	pagal	mokslo	sritis	projektas.	Jame	siūloma	padidinti	aukščiausio	
lygio, t . y . mokslinių straipsnių, referuojamų duomenų bazėje „Thomson Reuters“ ir kitose tarptautinėse 
duomenų bazėse, straipsnių, publikuojamų užsienyje, rodiklius . Projektas apsvarstytas fakultetuose, klas-
teriuose ir parengus galutinę redakciją bus teikiamas Senatui tvirtinti .
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4.2.1. universiTeTo mokslininkų 
Pasiekimai ir aPdovanojimai

VDU Senato pirmininkas, „Lietuvos miestų tarpdalykinių tyrimų“ klasterio narys, profesorius 
Zigmuntas Kiaupa tapo	2012	m.	Lietuvos	mokslo	premijos	laureatu.	Jam	skirta	humanitarinių	ir	socia-
linių mokslų premija už darbų ciklą „Lietuvos istorijos sintezės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
miestų	tyrimai	(1998–2011)“.

Klasterio „Literatūros tekstų ir kultūros procesų sąsajos“ docentei dr. Astai Gustaitienei už išskir-
tinę veiklą vaikų literatūros srityje ir monografiją „Hansas Christianas Andersenas: pastangos (at)
pažinti“ buvo įteikta Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigta Vaikų literatūros premija . 

Klasterio „Migracijos ir diasporos tyrimai“ narei dr. Giedrei Milerytei buvo paskirta LR Seimo 
įsteigta Nepriklausomybės stipendija, kuri yra skiriama humanitarinių ir socialinių mokslų jauniesiems 
mokslininkams už Lietuvos valstybingumo stiprinimui svarbius mokslo tyrimus . 

Klasterio „Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės orga-
nizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose“ narei dr. Rasai Markšaitytei buvo skirta Lietuvos mokslų 
akademijos jaunųjų mokslininkų stipendija . 

Klasterio „Patikimumo, saugumo ir rizikos analizės metodai“ vadovas profesorius Juozas Augutis 
gavo	Pasaulio	energetikos	tarybos	(PET)	Lietuvos	komiteto	apdovanojimą	–	garbės	ženklą	už	nuopelnus	
energetikos srityje Lietuvoje . 

Klasterio „Sistemų analizė, modeliavimas, valdymas ir optimizavimas“ docentė Aušra Saudargienė 
gavo Švietimo mainų paramos fondo padėką už aktyvų dalyvavimą Erasmus programoje plėtojant Lietuvos 
aukštojo mokslo tarptautiškumą .

Baltijos Asamblėjos medaliu už aktyvų bendradarbiavimą su Baltijos šalimis diegiant informacines 
technologijas moksliniuose tyrimuose, plėtojant internetą, kuriant akademinius kompiuterių tinklus ir 
užtikrinant jų sąveiką, apdovanotas klasterio „Sistemų analizė, modeliavimas, valdymas ir optimizavimas“ 
profesorius Laimutis Adolfas Telksnys . 

Klasterio „Žmogiškųjų santykių tyrimai bioetikoje“ nariui prelatui Vytautui Steponui Vaičiūnui 
buvo	įteiktas	Kauno	miesto	burmistro	Jono	Vileišio	pasidabruotas	medalis	už	pilietinių	iniciatyvų	įgyven-
dinimą bei miesto įvaizdžio stiprinimą . Prelatas Vytautas S . Vaičiūnas taip pat gavo Lietuvos Respublikos 

http://www.smm.lt
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Seimo pirmininkės Irenos Degutienės padėkos raštą už ilgametį ir neatlyginamąjį darbą Trečiojo amžiaus 
universiteto Kauno apskrities filiale einant dekano pareigas . 

Klasterio „Klimato kaitos ir aplinkos taršos poveikis organizmų sąveikai ir sveikatingumui geno-eko-
sistemos	lygmenyse	(KLIGEN)“	nariai:	vyresnysis mokslo darbuotojas Remigijus Daubaras ir mokslo 
darbuotoja Laima Česonienė	gavo	Maisto	technologijų	instituto	(IFT),	JAV	leidžiamo	žurnalo	„Journal	
of Food Science“ nominacijas už daugiausiai cituojamą straipsnį sekcijoje „Food Chemistry“ .

Klasterio „Muzikinio ugdymo dimensijos“ profesorius Tomas Ladiga 2012 m . gavo ne vieną apdo-
vanojimą.	Jam	buvo	įteiktas	Kauno	valstybinio	muzikinio	teatro	apdovanojimas	–	auksinis	garbės	ženklas,	
LR	prezidento	Valdo	Adamkaus	vardinis	atminimo	medalis,	LR	Seimo	pirmininko	pavaduotojo	Eriko	
Tamašausko padėkos raštas „Už Lietuvos vardo garsinimą užsienio scenose ir sėkmingą jaunųjų atlikėjų 
ugdymą	Kauno	VDU“	ir	LR	kultūros	ministro	Arūno	Gelūno	padėkos	raštas	„Už	kūrybinę	veiklą	ir	nuo-
pelnus Lietuvos sceniniam menui“ .

VDU absolventui, biochemikui Skirmantui Kriaučioniui 2012 m . buvo įteikta LR švietimo ir 
mokslo ministerijos įsteigta mokslo premija už tarptautinio lygio mokslo pasiekimus ir bendradarbiavimą 
su Lietuva . Skirmantas Kriaučionis įgijo bakalauro laipsnį Vytauto Didžiojo universitete, vėliau studijavo 
ir	daktaro	laipsnį	įgijo	Edinburgo	universitete	(Škotija).	Čia	apgynęs	daktaro	disertaciją,	mokslinę	veiklą	
tęsė	Rokfelerio	universitete	(Niujorkas,	JAV),	šiuo	metu	vadovauja	Oksfordo	universiteto	Ludvigo	vėžio	
tyrimų instituto mokslinei grupei, kuri gilinasi į tai, kokią įtaką vėžio plitimui turi jo atrastas naujas DNR 
elementas .

Buvusiam	VDU	Japonijos	studijų	centro	vadovui	Arvydui	Ališauskui	Japonijos	ambasadorė	įteikė	
apdovanojimą	 už	 nuopelnus	 skatinant	 Japonijos	 kultūros	 populiarinimą	 ir	 japonų	 kalbos	 studijas	 –	
„Tekančios saulės ordiną su aukso spinduliais ir rozete“ . A . Ališauskas tapo pirmuoju civiliu asmeniu 
Lietuvoje,	kurį	Japonijos	vyriausybė	apdovanojo	šiuo	ordinu.	Iš	lietuvių	šį	apdovanojimą	tėra	gavęs	pre-
zidentas Valdas Adamkus .
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4.3. aukščiausio lygio eksPerTinių 
Paslaugų PlėTojimas

Universiteto mokslininkų kompetencijos yra pripažįstamos nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu . 
Tai liudija narystė Lietuvos mokslų akademijoje, Lietuvos mokslo taryboje, suteikti užsienio universitetų 
garbės	vardai,	narystės	tarptautinėse	organizacijose	(Europos	universitetų	asociacijoje	ir	kitose), eksper-
tinėje veikloje, įvairių konkursų komisijose . Tai leidžia formuoti ekspertų grupes ir plėtoti įvairių mokslo 
krypčių ekspertinių paslaugų teikimą . 

Net	 keturi	 universiteto	 mokslininkai	 –	 prof.	 Liudvikas	 Pranevičius,	 prof.	 Juozas	 Augutis,	 prof.	
Vytautas	Kaminskas	ir	prof.	Povilas	Zakarevičius	–	yra	Lietuvos	mokslų	akademijos	tikrieji	nariai	(aka-
demikai), o prof . Algirdas Avižienis yra LMA užsienio narys . Taigi iš viso universitetas Lietuvos mokslų 
akademijoje turi penkis atstovus . 

Lietuvos	mokslo	 tarybos	 pirmininko	 pavaduotoja,	Humanitarinių	 ir	 socialinių	mokslų	 komiteto	
pirmininkė yra universiteto prof . habil . dr . Rūta Marcinkevičienė . 

Klasterio	„Europos	viešoji	erdvė:	politika,	komunikacija,	diskursas“	profesorė	Auksė	Balčytienė lai-
mėjo	kviestinio	profesoriaus	grantą	pagal	„Žiniasklaida	ir	demokratija	centrinėje	ir	rytų	Europoje“	pro-
jektą ir stažavosi Oksfordo universiteto Šv . Antonijaus koledže . Profesorė Auksė Balčytienė taip pat buvo 
išrinkta	ECREA	Vidurio	ir	Rytų	Europos	tinklo	(CEE Network) pirmininke . Iki tol dvejus metus ji buvo 
viena	iš	šio	tinklo	vicepirmininkių,	taip	pat	ECREA	valdybos	narė.

Klasterio	„Patikimumo,	saugumo	ir	rizikos	analizės	metodai“	vadovas,	profesorius	Juozas	Augutis	
yra išrinktas NATO programos „Mokslas taikai ir saugumui“ ekspertu 2013–2015 m ., vertina projektų 
paraiškas, dalyvauja šios ekspertų grupės projektų pristatymuose ir atrankose Briuselyje . 

Klasterio „Muzikinio ugdymo dimensijų“ menininkai, Muzikos akademijos dėstytojai / menininkai 
aktyviai	dalyvavo	tarptautinių	konkursų	komisijose	(42	lentelė).
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42 lentelė

Vardas, pavardė Tarptautinio konkurso / renginio pavadinimas
Rokas Zubovas Tarptautinis	konkursas	„Muzikuojame	drauge“	(Kaunas	)

Tarptautinis	konkursas	„Mano	vaikystės	draugas	–	fortepijonas“	( Jonava)
Kazys Stonkus Tarptautinis	konkursas	„62	Trophee	Mondeale	Spokane“	(Vašingtonas,	JAV)
Sabina Martinaitytė
Audronė	Eitmanavičiūtė

Tarptautinis	dainininkų	konkursas	„XXI	amžiaus	švietimas	ir	menas“	(Ukraina)
Tarptautinis	dainininkų	konkursas	„XXI	amžiaus	muzikos	pedagogika“	(Italija)
Tarptautinis	dainininkų	konkursas	„XXI	amžiaus	menas“	(Suomija)
Tarptautinis	dainininkų	konkursas	„Romansiada“	(Rusija)
Tarptautinis	forumas	„XXI	amžiaus	švietimas	ir	menas“	(Ukraina)
Tarptautinis	forumas	„XXI	amžiaus	muzikos	pedagogika“	(Italija)	
Tarptautinis	forumas	„XXI	amžiaus	menas“	(Suomija)
Tarptautinis	forumas	„XXI	amžiaus	muzikinė	edukacija“	(Portugalija)

Algimantas Treikauskas Tarptautinis jaunųjų muzikų festivalis „Kaunas 2012“
Tarptautinis	M.	K.	Čiurlionio	ir	E.	Griego	muzikos	festivalis	(Kaunas)

Tomas Ladiga Tarptautinio vokalistų konkurso „Lietuvos Romansiada 2012“ organizacinio komiteto 
narys, komisijos narys

Vladimiras Prudnikovas Konkurso „Bibigul Tuligenova“ Kazachstane žiuri narys
Tarptautinio	konkursas	„Tiit	Kuusik“	Estijoje	žiuri	pirmininkas
Tarptautinio	konkursas	„Romansiada“	žiuri	narys	(Maskva)

Artūras Dambrauskas Tarptautinio	chorų	festivalio	„Kaunas	Cantat“	vertinimo	komisijos	narys	(Kaunas)
Petras Bingelis Tarptautinio	chorų	konkurso	„Kaunas	Musica	Religiosa“	komisijos	narys	(Kaunas)
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4.4. TarPTauTinės dokToranTūros kūrimas

dokToranTūros sTudijų kokybės Tobulinimas

 Siekiant tobulinti vykdomų doktorantūros studijų kokybę ir rengti mokslininkus, kurie sėkmingai 
bei kryptingai integruotųsi į nacionalinę ir tarptautinę mokslo aplinką bei išsiugdytų įgūdžius ir gebėji-
mus, sudarančius galimybes jiems dirbti tarpdalykinėse, tarpinstitucinėse ir tarptautinėse tyrėjų koman-
dose, doktorantūros studijos buvo iš esmės pradėtos atnaujinti 2011 m ., universitetui įgijus doktorantūros 
teisę 18-oje mokslo krypčių kartu su kitomis Lietuvos bei užsienio aukštojo mokslo ir tyrimų instituci-
jomis . Pagal mokslo krypčių, kuriose suteikta doktorantūros teisė, skaičių Vytauto Didžiojo universite-
tas yra antroje vietoje, nusileidžia tik Vilniaus universitetui, kuris doktorantūros teisę yra įgijęs 25-iose 
mokslo	kryptyse	(106	pav.)

Doktorantūros studijos jau antri metai iš esmės yra tarpinstitucinės . Kiekvienoje mokslo kryptyje 
buvo	sutelktos	ir	sujungtos	geriausių	šalies	(o	kai	kuriose	kryptyse	–	ir	užsienio)	mokslininkų	pajėgos	ir	
imta kurti įvairių mokslo krypčių doktorantūros studijų tinklus . 

Šis inovatyvus doktorantūros studijų modelis leidžia sutelkti geriausią dalyvaujančių institucijų 
mokslinį potencialą, žinias ir patirtį, naudoti bendrą institucijų infrastruktūrą ir išteklius, efektyviau 
spręsti tyrimų kokybės klausimus, įgalinti didesnę vidinę ir išorinę mokslinę kritiką, atvirumą ir nešališ-
kumą, išvengti tyrimų dubliavimo, drauge koordinuoti įvairaus pobūdžio tyrimus ir užtikrinti aukščiausią 
jų kokybę . 

2012 m . buvo toliau plėtojamos jungtinės doktorantūros studijos, siekiant, kad jos teiktų geografinį 
bei tarpdalykinį mobilumą ir plėtotų tarpinstitucinį bei tarptautinį bendradarbiavimą, išnaudojant inte-
gruotą tarpuniversitetinio bendradarbiavimo ir ryšių su kitais partneriais erdvę .
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106 pav. Mokslo krypčių, kuriose Lietuvos aukštosios mokyklos turi teisę vykdyti doktorantūros 
studijas, skaičius 

TarPinsTiTucinio mobilumo skaTinimas

18-oje mokslo krypčių, kuriose Vytauto Didžiojo universitetas turi teisę vykdyti doktorantūros studi-
jas, bendradarbiaujama su 25 Lietuvos bei užsienio aukštojo mokslo ir tyrimų institucijomis . Didžiausias 
partnerių	skaičius	(penki)	yra	ekonomikos	bei	vadybos	ir	administravimo,	edukologijos,	biologijos	mokslo	
kryptyse . Partnerių skaičius pagal mokslo kryptis pateiktas 107 pav . 
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107 pav. Doktorantūros institucijų partnerių skaičius pagal mokslų kryptis
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Siekiant plėsti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, doktorantūros studijos vykdomos bendradarbiau-
jant partnerių institucijų dėstytojų komandoms ir organizuojamos taip, kad studijų dalykai doktorantams 
būtų skaitomi keliose doktorantūros partnerių institucijose, ir tokiu būdu doktorantai galėtų susipažinti 
su kitomis mokslo institucijomis, jų mokslininkais bei atliekamais tyrimais, dalytis žiniomis ir patirtimi, 
plėsti ir stiprinti mokslinius ryšius . 

Tam tikslui 2012 m . buvo inicijuotos ir pasirašytos tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartys, 
nustatančios bendros doktorantūros studijų organizavimo ir tarpusavio atsiskaitymo tvarką su dvylika 
doktorantūros institucijų, turinčių bendrą doktorantūros teisę su VDU .

Skatindamas universiteto doktorantus rinktis studijų dalykus kitose institucijose, universitetas 
apmoka kelionės į paskaitas ar seminarus partnerių institucijose išlaidas . Siekiant pritraukti kitų dokto-
rantūros partnerių institucijų doktorantus klausyti paskaitų VDU, atvykstantiems doktorantams sutei-
kiamas bendrabutis, partnerių doktorantai yra registruojami VDU duomenų bazėje, jiems suteikiamas 
registracijos numeris, jie gali naudotis VDU bibliotekos ištekliais, laboratorijomis . 

Per 2012 m . VDU doktorantai humanitarinių ir socialinių mokslų srityse išklausė doktorantūros 
studijų	dalykų,	kurių	bendra	apimtis	sudaro	416	kreditų.	Beveik	trečdalis	šių	kreditų	(148,5)	buvo	įgyta	
studijuojant	kitose	doktorantūros	partnerių	institucijose	(108	pav.).	
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108 pav. VDU doktorantų studijų kreditai, įgyti įvairiose doktorantūros institucijose
 
VDU organizuotose doktorantūros studijose dalyvavo daug doktorantų iš partnerių institucijų . 

Bendra humanitarinių ir socialinių mokslų studijų apimtis sudarė 1 615 kreditų . Daugiau nei du trečda-
lius	šių	kreditų	(1	199)	įgijo	doktorantai	iš	kitų	doktorantūros	institucijų.	Daugiausiai	kreditų	VDU	įgijo	
doktorantai	iš	Mykolo	Romerio	universiteto	(109	pav.).
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109 pav. Vytauto Didžiojo universitete įgytų doktorantūros studijų kreditų skaičius

TarPTauTiškumo skaTinimas

Doktorantūros studijų tarptautiškumas, bendradarbiavimas su užsienio šalių doktorantūros partne-
riais ir kitomis pirmaujančiomis užsienio aukštosiomis mokyklomis – strateginis Vytauto Didžiojo uni-
versiteto uždavinys . 

Universitetas turi net keturių mokslo krypčių doktorantūros teisę kartu su užsienio partneriais: 
edukologijos	 –	 su	Aveiro	 universitetu	 (Portugalija)	 psichologijos	mokslo	 –	 su	 Kordobos	 universitetu	
(Ispanija),	biochemijos	mokslo	–	su	Nenckio	eksperimentinės	biologijos	institutu	(Lenkija),	biologijos	
mokslo	–	su	Agderio	universitetu	(Norvegija)	ir	Latvijos	universitetu.	

Šių partnerių institucijų mokslininkai yra doktorantūros komitetų nariai, aktyviai dalyvauja dok-
torantūros komitetų darbe ir doktorantūros procese . Ypač intensyvus tarptautinis bendradarbiavimas 
2012	m.	 vyko	 edukologijos	mokslo	 kryptyje;	 doktorantams	 buvo	 paskirti	 konsultantai	 iš	Aveiro	 uni-
versiteto, kurie nuotoliniu būdu konsultavo juos mokslinių tyrimų klausimais . Doktorantų atliekamų 
tyrimų projektams analizuoti ir įvertinti 2012 m . rugsėjo 28 d . buvo organizuotas tarptautinis nuotolinis 
metodologinis seminaras su Aveiro universitetu, kurio metu doktorantai turėjo galimybę pristatyti savo 
tyrimus, o Aveiro universiteto mokslininkų komanda komentavo pristatytus tyrimus, diskutavo su dok-
torantais, išsakė kritines pastabas ir pasiūlymus, kaip būtų galima tyrimus tobulinti .

Pagal naujus mokslo doktorantūros nuostatus, ne mažiau kaip vienas daktaro disertacijos gynimo 
tarybos narys turi būti iš užsienio mokslo ir studijų institucijos . Siekiant didesnio atvykstančių moksli-
ninkų dalyvavimo doktorantūros procese, buvo teikiamos paraiškos Lietuvos mokslo tarybai dėl paramos 
mokslininkų	vizitams.	2012	m.	šią	paramą,	įgyvendinant	ES	struktūrinių	fondų	projektą	„Konkursinis	
trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas“, iš LMT gavo ir edukologijos mokslo krypties disertacijų 
gynimo tarybose dalyvavo du mokslininkai iš Latvijos universiteto ir vienas iš Barselonos universiteto 
(Ispanija).	



/ 2024.4.  TarPTauTinės dokTor anTūros kūrima s

kviesTiniai dokToranTai ir ProFesoriai

Plėtojant tarptautiškumą 2012 m . buvo sukurtas ir patvirtintas kviestinio doktoranto statuso sutei-
kimo tvarkos aprašas . Statusas suteikiamas doktorantams, atvykstantiems į Vytauto Didžiojo universitetą 
iš užsienio institucijų 1–12 mėnesių . Universitetas skiria jiems mokslinį konsultantą, sudaro sąlygas vyk-
dyti mokslo tyrimus ir studijuoti doktorantūros dalykus, naudotis biblioteka, laboratorijomis, gali suteikti 
bendrabutį . 

2012 m . universitetas kviestinio doktoranto statusu priėmė studijuoti tris doktorantus: į psichologi-
jos	mokslo	kryptį	–	Oleksandrą	Galkiną	iš	Pietų	Ukrainos	nacionalinio	pedagoginio	universiteto;	į	socio-
logijos	mokslo	kryptį	–	Mariką	Laudere	iš	Daugpilio	universiteto	(Latvija)	ir	Anną	Christine	Beresniovą	
iš	Indianos	universiteto	( JAV).	

Plėtojant tarptautinę bei tarpinstitucinę akademinę veiklą ir skatinant pritraukti pirmaujančių užsie-
nio šalių aukštųjų mokyklų mokslininkų, kurie dalyvautų doktorantūros procese, 2012 m . buvo sukurta 
ir patvirtinta kviestinio profesoriaus statuso suteikimo tvarka . Kviestinis profesorius – tai garbės statusas, 
suteikiamas 5 metams nacionalinėje ar tarptautinėje bendruomenėje pripažintam asmeniui, aktyviai daly-
vaujančiam universiteto akademinėje veikloje, doktorantūros studijų organizavimo ir vykdymo procese, 
moksliniuose tyrimuose . 

2012	m.	 šis	 statusas	buvo	 suteiktas	4	užsienio	 šalių	profesoriams:	 Johnui	Stewartui	Gordonui	 iš	
Kelno	universiteto	(Vokietija),	Peteriui	Grossui	iš	Tenesio	universiteto	( JAV),	Rolandui	Schroederiui	iš	
BiTS	Verslo	ir	informacinių	technologijų	mokyklos	(Vokietija)	ir	Epp	Lauk	iš	Juveskiulės	universiteto	
(Suomija).

dokToranTų mokslinės išvykos į užsienio mokslo insTiTucijas

Akademinis	mobilumas	suteikia	doktorantams	galimybę	gauti	mokslinės	patirties	kitose	Europos	ir	
pasaulio šalyse, kelti mokslinę kvalifikaciją, dalyvauti moksliniuose renginiuose, pristatyti savo tyrimus, 
plėsti akiratį, plėtoti ir gilinti tarptautinį bendradarbiavimą ateityje . Doktorantų išvykų skatinimas yra 
vienas prioritetinių universiteto uždavinių . 

Per 2012 m . 23 doktorantai buvo išvykę į stažuotes, seminarus, konferencijas, vasaros mokyklas ir 
kitus mokslo renginius užsienio šalių universitetuose ir mokslo įstaigose . Šalių, į kurias buvo išvykę dok-
torantai, geografija pavaizduota 110 pav .

Siekdamas skatinti doktorantų akademinį mobilumą, universitetas nuo 2011 m . organizuoja para-
mos doktorantų mokslinėms išvykoms konkursą . 2012 m . doktorantų išvykoms finansuoti buvo skirta 
30	000	Lt	(t.	y.	10	000	Lt	daugiau	nei	pernai)	 ir	suteikta	finansinė	parama	13	doktorantų	išvykoms	į	
užsienio mokslo institucijas .

Paramą doktorantų akademinėms išvykoms kasmet teikia ir Lietuvos mokslo taryba . 2012 m . į šią 
paramą pretendavo 11 universiteto doktorantų, 3 iš jų tokia parama buvo suteikta . 

LMT	paramą	doktorantų	stažuotėms	užsienio	mokslo	centruose	finansuoti,	įgyvendinant	ES	struk-
tūrinių fondų projektą „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“ 2012 m . gavo psichologijos mokslo 
krypties	doktorantė	Milda	Astrauskaitė	stažuotei	į	Kalifornijos	valstijos	universitetą	Los	Andžele	( JAV)	
ir etnologijos mokslo krypties doktorantė Kristina Blockytė stažuotei į Ilinojaus universitetą Čikagoje 
( JAV).	
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110 pav. Doktorantų išvykų skaičius 2012 m. pagal šalis 

Pagal LLP / Erasmus praktikos programą 2012 m . į užsienio universitetus buvo išvykę 2 doktorantai: 
sociologijos	mokslo	krypties	doktorantas	Apolonijus	Žilys	į	Humboldto	universitetą	(Vokietija)	ir	biolo-
gijos	mokslo	krypties	doktorantė	Indrė	Lipatova	į	Parazitologijos	institutą	(Slovakija).	

2012 m . vardinę Liūto ir Francoise Mockūnų stipendiją, suteikiančią galimybę doktorantams atlikti 
praktiką	Jungtinėse	Amerikos	Valstijose,	laimėjo	ir	į	Niujorko	universiteto	Lotynų	Amerikos	ir	Karibų	
studijų	centrą	( JAV)	buvo	išvykusi	politikos	mokslų	krypties	doktorantė	Gintarė	Žukaitė.

Siekdamas tobulinti doktorantūros studijas, universitetas diegia įvairias doktorantūros studijų vidi-
nio kokybės užtikrinimo sistemas . Organizuojamas grįžtamasis ryšys iš studijų proceso dalyvių: kuriami 
klausimynai, vykdomos doktorantų ir dėstytojų apklausos, rezultatai aptariami doktorantūros komite-
tuose . Taip pat siekiama spartesnės ir geresnės informacijos sklaidos, kuriami doktorantūros mokslo kryp-
čių tinklalapiai . 2012 m . buvo baigtas kurti edukologijos mokslo krypties doktorantūros studijų interneto 
puslapis lietuvių ir anglų kalbomis, kuris virto produktyviai veikiančia informacijos sklaidos platforma . 

Priėmimas į dokToranTūrą 2012 m.

Konkursas į doktorantūrą, kaip ir pernai, vyko dviem etapais: pirmiausia vyko disertacijų tematikų, 
atitinkančių universiteto vykdomų mokslinių tyrimų kryptis, ir doktorantų vadovų konkursas, o antra-
jame etape – atviras doktorantų konkursas į atitinkamos mokslo krypties atrinktas tematikas . 

2012 m . visose mokslo kryptyse ir visose institucijose buvo pateikti 193 prašymai studijuoti jung-
tinėje doktorantūroje, net 83 iš jų – Vytauto Didžiojo universitete . Palyginti su praėjusiais metais, nors 
prašymų	 skaičius	 studijuoti	VDU	doktorantūroje	 ir	 truputį	 padidėjo	 (nuo	 75	 iki	 83),	 konkursas	 šiek	
tiek	sumažėjo	(nuo	1,75	iki	1,5	pretendento	į	vieną	vietą).	Pateiktų	prašymų	ir	priimtų	doktorantų	kaita	
2008–2012 m . patyti 111 pav .
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Metai Konkursas

2008 1,05

2009 2,02

2010 2,43

2011 1,75

2012 1,50

111 pav. Pateiktų prašymų ir priimtų doktorantų skaičius 2008–2012 m.

Didžiausias konkursas į doktorantūros studijas buvo politikos mokslų kryptyje – 3 prašymai į vieną 
vietą, istorijos mokslo kryptyje – 2,5 prašymo, menotyros mokslo kryptyje – 2 prašymai į vieną vietą . 
Daugelyje mokslo krypčių konkurso nebuvo, tačiau visos finansuojamos studijų vietos buvo užpildytos . 
Pateiktų prašymų ir priimtų doktorantų skaičius pagal mokslo kryptis pavaizduotas 112 pav .

Be Švietimo ir mokslo ministerijos skirtų valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų doktorantūros 
vietų, 2012 m . universitetas pirmą kartą skyrė 19 doktorantūros vietų, finansuojamų paties universiteto 
lėšomis . Dešimčiai į šias vietas priimtų doktorantų skirta ir doktoranto stipendija .

Jau	treti	metai	Švietimo	ir	mokslo	ministerija	skiria	doktorantūros	vietas,	finansuojamas	ES	struktū-
rinių fondų lėšomis . 2012 m . į nuolatines doktorantūros studijas pagal Tyrėjų karjeros programą buvo pri-
imti 8 doktorantai į 4 filologijos mokslo, 2 sociologijos, po vieną menotyros ir politikos mokslų kryptis . 
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112 pav. Pateiktų prašymų ir priimtų doktorantų skaičius pagal mokslo kryptis 
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Antri metai pretendentų pasirengimą studijuoti doktorantūroje vertina kiekvienos mokslo krypties 
komitetas, susidedantis iš aukšto tarptautinio lygio tos mokslo krypties mokslininkų, iš įvairių dokto-
rantūros teisę gavusių institucijų . Kadangi pretendentų atranką į doktorantūros studijas vykdo 18 dok-
torantūros komitetų, priėmimo procedūros organizavimas ir koordinavimas yra sudėtingesnis, tačiau tai 
padeda užtikrinti kandidatų atrankos kokybę, skaidrumą ir objektyvumą . 
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113 pav. Bendras doktorantų, priimtų 2011–2012 metais į visas doktorantūros institucijas, 
skaičius

Bendras per pastaruosius dvejus metus pagal naują tvarką priimtų doktorantų skaičius į visas par-
tnerių institucijas pagal mokslo kryptis pavaizduotas 113 pav . Studijuoti Vytauto Didžiojo universitete 
pasirinko	40	%	visų	doktorantų,	priimtų	į	jungtinę	doktorantūrą.

universiTeTo dokToranTai ir aPginTos dakTaro diserTacijos

2012 m . Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje studijavo:
pavasario semestre ú  – 206 dieninių / nuolatinių studijų doktorantai, 7 nuolatinių studijų 
doktorantai,	kurių	studijos	finansuojamos	Europos	Sąjungos	struktūrinių	fondų	lėšomis	
pagal Nacionalinę kompleksinę programą, 13 nuolatinių studijų doktorantų, kurių studi-
jos	finansuojamos	Europos	Sąjungos	struktūrinių	fondų	lėšomis	pagal	Tyrėjų	kompleksinę	
programą,	40	neakivaizdinių	/	ištęstinių	studijų	doktorantų	ir	6	eksternai;	
rudens semestre ú  – 213 dieninių / nuolatinių studijų doktorantai, 7 nuolatinių studijų 
doktorantai,	kurių	studijos	finansuojamos	Europos	Sąjungos	struktūrinių	fondų	lėšomis	
pagal Nacionalinę kompleksinę programą, 21 nuolatinių studijų doktorantas, kurio studi-
jos	finansuojamos	Europos	Sąjungos	struktūrinių	fondų	lėšomis	pagal	Tyrėjų	komplek-
sinę programą, 18 universiteto lėšomis finansuojamų nuolatinių studijų doktorantų, 41 
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ištęstinių / neakivaizdinių studijų doktorantas, 1 universiteto lėšomis finansuojamų ištęs-
tinių studijų doktorantas ir 5 eksternai . 

Doktorantų	(išskyrus	eksternus)	pasiskirstymas	pagal	mokslo	sritis	2012	m.	rudens	semestre	pavaiz-
duotas 114 pav . 
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31
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 Iš viso 301 

114 pav. Doktorantų pasiskirstymas pagal mokslo sritis 2012 m. rudens semestre

44 lentelė

2012 m. apgintų disertacijų skaičius

Mokslo sritis ir kryptis Disertacijų skaičius
Dieninių Neakivaizdinių Eksternų

Biomedicinos mokslai 0
Ekologija	ir	aplinkotyra 0
Fiziniai mokslai 5
Biochemija 2
Chemija 1
Fizika 1
Informatika 1
Humanitariniai	mokslai 11 1
Filosofija 1
Filologija 1
Istorija 4 1
Etnologija 1
Menotyra 2
Teologija 2
Socialiniai mokslai 18 1 4
Edukologija 1 1 2
Ekonomika 4
Psichologija 3
Sociologija 1
Politikos mokslai 5
Vadyba ir administravimas 4 1
Teisė 1
Iš viso 34 2 4
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115 pav. 2012 m. apgintų disertacijų pasiskirstymas pagal mokslo sritis

2012 m . universitete buvo apginta 40 daktaro disertacijų, daugiausiai jų – socialinių mokslų srityje . 
Disertacijų pasiskirstymas pagal mokslo kryptis ir sritis pavaizduotas 44 lentelėje ir 115 pav . 

2012 m . baigėsi doktorantūros studijų ir daktaro disertacijai apginti skirtas terminas 2007 m . pri-
imtiems universiteto doktorantams . Iš 53 asmenų, priimtų į dienines ir neakivaizdines doktorantūros 
studijas,	laiku	daktaro	disertacijas	apgynė	26,	arba	49	%	priimtų	doktorantų	(45	lentelė). 

45 lentelė 

Šešioliktos doktorantūros laidos (2007–2011 m.) disertaciją apgynusių doktorantų statistika

Mokslo sritis ir kryptis Priimta Apgynė disertaciją Apgynusių %
Biomedicinos mokslai 3 2 67
Ekologija	ir	aplinkotyra 3 2 70
Fiziniai mokslai 9 3 33
Biochemija 2 2 100
Chemija 2 0 0
Fizika 3 0 0
Informatika 2 1 50
Humanitariniai	mokslai 19 9 47
Filosofija 3 0 0
Filologija 3 0 0
Istorija 5 3 60
Etnologija 3 2 67
Teologija 2 2 100
Menotyra 3 2 67
Socialiniai mokslai 22 12 55
Edukologija 3 1 33
Psichologija 2 1 50
Sociologija 3 1 33
Politikos mokslai 5 2 40
Ekonomika 4 3 75
Vadyba ir administravimas 5 4 80
Iš viso 53 26 49
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Vienas svarbiausių doktorantūros vykdymo kokybės rodiklių yra efektyvumo ir rezultatyvumo rodi-
klis, t . y . doktorantų ir parengtų mokslo daktarų santykis . Pagal šį rodiklį labai gerai vertinamos bioche-
mijos	ir	teologijos	(100	%	apgynusių),	ekonomikos,	vadybos	ir	administravimo	mokslo	krypčių	dokto-
rantūros	(75–85	%	apgynusių).	Mažesnis	disertacijas	apgynusių	ar	kol	kas	neapgynusių	kitose	mokslo	
kryptyse skaičius fiksuojamas todėl, kad net 12 šios laidos doktorantų buvo išėję akademinių atostogų ir 
disertacijas gins vėliau .

Doktorantūros studijos universitete vykdomos nuo 1992 m ., taigi 2012 m . buvo jubiliejiniai – uni-
versitetas minėjo doktorantūros įsteigimo universitete 20-metį . Minėjimo metu buvo apžvelgta dokto-
rantūros įsteigimo istorija, pristatyta naujoji doktorantūros tvarka, įsigaliojusi nuo 2011 m ., pasidžiaugta 
per du dešimtmečius pasiektais rodikliais ir diskutuota apie ateities perspektyvas bei vizijas . Šia proga 
buvo apdovanoti pirmieji universiteto doktorantai, daugiausiai doktorantų parengę vadovai ir kiti prie 
doktorantūros studijų įsteigimo bei puoselėjimo prisidėję asmenys . 

Nuo doktorantūros įsteigimo pradžios, universitetas iš viso yra parengęs 523 mokslininkus . Didžiausia 
jų	dalis	(44	%)	–	humanitarinių	mokslų	srityje.
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116 pav. Apgintos daktaro disertacijos pagal mokslo sritis 1993–2012 m.
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Apgintų	daktaro	disertacijų	pasiskirstymas	pagal	mokslo	sritis	pateiktas	116	pav.	Jų	skaičiaus	kaita	
per visą doktorantūros vykdymo universitete laikotarpį pavaizduota 117 pav .

2012 m . gruodžio 31 d . duomenimis, iš 277 doktorantų, apgynusių daktaro disertacijas 2006–
2012	m.,	111	(40	%)	liko	toliau	eiti	universitete	asistentų,	lektorių,	mokslo	darbuotojų	ir	docentų	parei-
gas . Šie duomenys rodo teigiamą jaunų mokslininkų, baigusių doktorantūros studijas, tolesnės karjeros 
siekimo	tendenciją	(46	lentelė,	118	pav.).

46 lentelė

2006-2012 m. apgynusių daktaro disertacijas ir likusių dirbti universitete mokslo daktarų 
skaičius pagal mokslo sritis
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dokToranTų skaTinimas ir laimėjimai 

Skatinant doktorantų mokslinį iniciatyvumą, remiant jų mokslines ir kūrybines idėjas, dalyvavimą 
tarptautiniuose mokslo renginiuose, kasmet yra skiriama konkursinė finansinė parama iš VDU mokslo 
fondo . 2012 m . buvo organizuoti trys konkursai, kuriuose galėjo dalyvauti doktorantai . 

Aktyviausių doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkursas organizuojamas jau trečius metus iš eilės . 
Konkurso tikslas – skatinti doktorantus ir jaunuosius mokslininkus aktyviai vykdyti mokslinius tyrimus, 
skelbti gautų tyrimų rezultatus Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo žurnaluose, referuojamuose duomenų 
bazėse, dalyvauti mokymuose, seminaruose, kursuose, laiku vykdyti doktorantūros studijų programą . 
Dalyviams skatinti buvo skirta 16 000 Lt . Konkurse dalyvavo 33 doktorantai ir 6 jaunieji mokslininkai . 
Konkurso premijas laimėjo 13 doktorantų ir 3 jaunieji mokslininkai . 

Doktorantų mokslinių išvykų finansavimo konkursas organizuojamas jau antri metai . Konkurso 
tikslas – skatinti doktorantus kelti mokslinę kvalifikaciją, didinti tarptautinį mobilumą, didinti jų atlie-
kamų tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą . Šiam konkursui buvo skirta 30 000 Lt . Vienas doktorantas 
galėjo pretenduoti į ne didesnę kaip 4 000 Lt paramą . Buvo gauta 31 paraiška, kuriose buvo prašoma 
padengti konferencijos dalyvių mokesčius, vasaros mokyklų išlaidas, kelionės išlaidas ir pan . Parama buvo 
suteikta 16 doktorantų .

Mokslininkų mokslinių išvykų finansavimo konkursas pradėtas organizuoti nuo 2012 m ., jame gali 
dalyvauti ir doktorantai . Šio konkurso tikslas – skatinti universiteto dėstytojus, mokslininkus, tyrėjus 
kelti mokslinę kvalifikaciją, didinti tarptautinį mobilumą, remti jų atliekamų tyrimų rezultatų tarptautinę 
sklaidą . Šiam konkursui buvo skirta 50 000 Lt . Kartu su mokslininkais konkurse dalyvavo ir 8 doktoran-
tai, keturiems iš jų buvo skirta finansinė parama . 

Tokius konkursus planuojama organizuoti ir kitais metais bei taip skatinti aktyvesnę doktorantų 
veiklą .

Konkursinę paramą doktorantams kasmet skiria ir Lietuvos mokslo taryba . Finansavimas skiriamas 
pagal dvi paramos rūšis – doktoranto stipendiją ir paramą doktoranto akademinei išvykai .

Doktoranto	stipendija	(ne	didesnė	kaip	8	bazinių	socialinių	išmokų	dydžio	per	mėnesį)	suteikiama	
už akademinius pasiekimus doktorantams, aktyviai vykdantiems mokslinius tyrimus, turintiems paskelbtų 
mokslinių darbų rengiamos disertacijos tema . LMT skiriamai doktoranto stipendijai gauti 2012 m . buvo 
pateikta 91 paraiška, stipendiją gavo 43 doktorantai . 

Kartu su stipendija už akademinius pasiekimus vieną kartą per metus doktorantams gali būti suteikta 
ne didesnė kaip 30 bazinių socialinių išmokų dydžio parama kelionės į tarptautinį mokslo ar meno ren-
ginį pristatyti savo mokslinį tyrimą išlaidoms padengti . Šiai paramai gauti buvo pateikta 11 paraiškų, 
3 doktorantams parama buvo skirta . 

Dvi universiteto doktorantės gavo Lietuvos mokslo tarybos finansinę paramą mokslinei kvalifika-
cijai	atkurti	po	motinystės	atostogų,	kuri	buvo	skiriama	 įgyvendinant	ES	struktūrinių	 fondų	projekto	
„Lyčių	 lygybės	moksle	 skatinimas	 (LYMOS)“	1.2.1	priemonę	„Finansinės	paramos	priemonių,	 skirtų	
mokslininkams ir kitiems tyrėjams, taikymas“ . 

Filologijos mokslo krypties doktorantui Ramūnui Čičeliui buvo skirta profesoriaus Broniaus Vaškelio 
stipendija . Šiam doktorantui taip pat buvo skirta kultūrinio savaitraščio „Literatūra ir menas“ premija už 
2012 m . leidinyje skelbtus prozos tekstus . 
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2011 m . vasario 1 d . buvo įkurta VDU Muzikos akademija, kuri tapo reikšmingu muzikinio lavi-
nimo centru universitete ir Kaune . 

Per 2012 metus buvo įsteigti regionui strategiškai svarbūs ir aktyvia koncertine veikla Lietuvoje ir 
užsienyje pasižymintys meno kolektyvai:

reprezentacinis VDU Muzikos akademijos kamerinis orkestras, ú
ansamblis „Ma‘Tango“, ú
džiazo	kolektyvas	„MaJam“, ú
VDU Muzikos akademijos styginių instrumentų kvartetas, ú
VDU teatras . ú

VDU MA kamerinio orkestro repertuarinis spektras – nuo baroko laikų kompozicijų iki naujausių 
šiuolaikinių kūrinių . Neseniai susikūręs kamerinis orkestras jau turi partnerių ir už Lietuvos ribų . Šiuo 
metu orkestras planuoja bendrus projektus su muzikantais ir projektų vykdytojais iš Vokietijos, Norvegijos 
ir Italijos . Orkestras šiais metais koncertavo žymiausiuose Lietuvos tarptautiniuose muzikos festivaliuose 
(tarptautinis	Pažaislio	muzikos	festivalis,	šiuolaikinės	muzikos	festivalis	„Muzikos	ruduo“).

Ansamblis „Ma‘Tango“, sukurtas studentų iniciatyva, sudarytas iš dviejų akordeonų, smuiko ir forte-
pijono,	atlieka	argentinietišką	muziką	–	tango.	Jis	jau	koncertavo	ir	tokioje	erdvėje	kaip	Kauno	valstybinis	
dramos teatras .

Studentų	iniciatyva	įkurtas	džiazo	kolektyvas	„MaJam“	dar	tik	pirmuosius	gyvavimo	mėnesius	skai-
čiuojantis kolektyvas surengė kelis pasirodymus . Sudėtis – vokalas, dvi elektrinės gitaros ir mušamieji .

VDU Muzikos akademijos styginių instrumentų kvartetas, klasikinės styginių instrumentų sudėties 
kolektyvas, koncertuoja intelektualiose erdvėse, įvairiuose VDU renginiuose .

2012 m . buvo įkurtas ir pradėjo savo veiklą pirmasis profesionalus universiteto teatras Lietuvoje, 
kuriam	vadovauja	aktorė	docentė	Goda	Piktytė.	Šis	teatras,	savo	kūrybinę	erdvę	suradęs	VDU	IV	rūmuose	
(S.	Daukanto	g.	27),	siekia	pristatyti	sceninės	raiškos	formų	įvairovę	ir	ugdyti	naujovėms	atvirą	scenos	
meno publiką . Kartu tai – kūrybinė laboratorija, skirta VDU vaidybos studijų programos ir kitų Menų 
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fakulteto specialybių studentams, kurioje jie gali dirbti kartu su profesionaliais teatro menininkais, ekspe-
rimentuoti, rengti bendrus projektus, dalyvauti profesionalaus teatro procese ir jį tyrinėti . 

VDU teatras sėkmingai plėtoja ryšius su Lietuvos ir užsienio režisieriais, pristato scenos meno mylė-
tojams aktualius renginius . Be sceninės kūrybos, VDU teatre rengiami susitikimai su žymiais teatralais, 
menininkais ir mokslininkais .

Strateginiame VDU plane numatyta kurti mokslo ir verslo klasterius, skatinti šių sektorių bendra-
darbiavimą . Šio tikslo siekiama įvairiais būdais: kuriant naujų verslo centrų idėjas, dirbant jau esamuose, 
rengiant rekomendacinio pobūdžio medžiagą apie tam tikrų verslo šakų specifiką, teikiant projektų 
paraiškas .

Bene giliausios universiteto ir verslo sektoriaus bendradarbiavimo tradicijos yra susiklosčiusios 
Ekonomikos	 ir	 vadybos	 fakulteto	 Verslo	 konsultavimo	 ir	 podiplominių	 studijų	 centre,	 įkurtame	 dar	
1989 m . Konsultacinius darbus čia vykdo klasterių „Vadybinės transformacijos socialiai darniai visuome-
nei ir konkurencingai valstybei plėtoti“ ir „Marketingo vadybos šiuolaikinėje aplinkoje tyrimai“ moksli-
ninkai,	taip	pat	Ekonomikos	ir	vadybos	fakulteto	dėstytojai,	doktorantai,	kitų	organizacijų	darbuotojai,	
patyrę praktikai . Verslo sektoriaus atstovai čia konsultuojami verslo planų ir investicinių projektų rengimo, 
firmos finansų valdymo sistemos tobulinimo, firmos strategijos formavimo ir vystymo, organizacinių val-
dymo struktūrų reorganizavimo, firmos personalo valdymo sistemos tobulinimo, firmos įvaizdžio forma-
vimo ir prezentacijos organizavimo, firmos psichologinio klimato formavimo ir gerinimo klausimais .

Klasterio „Antropogeninių aplinkos pokyčių poveikis ekosistemoms“ vadovas prof . Romualdas 
Juknys	brandina	idėją	universitete	įkurti	Poveikio	aplinkai	vertinimo	centrą.	Centre	galėtų	būti	teikiamos	
tarpusavyje glaudžiai susijusios paslaugos: poveikio aplinkai vertinimo konsultacijos, pagal užsakymus 
rengiamos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir teikiamos mokamos oro, 
vandens, dirvožemio, biologinių bandymų užterštumo analizės paslaugos .

Klasterio „Klimato kaitos ir aplinkos taršos poveikio organizmų sąveikai ir sveikatingumui geno-eko-
sistemos	lygmenyse	(KLIGEN)“ mokslininkai dr . Laima Česonienė ir dr . Remigijus Daubaras šilauogių 
auginimo specifiką versle planuoja 2013 m . pateikti ūkininkams rengiamoje rekomendacinėje medžiagoje 
„Sodinių šilauogių plantacinio auginimo verslas“ . Kauno botanikos sode sukaupta didžiausia Lietuvoje 
sodinių šilauogių veislių ir šilauogės genties rūšių kolekcija, čia nuolat vyksta įvairūs moksliniai-praktiniai 
seminarai, konsultuojami ūkininkai .

VDU	kartu	su	partneriais	 (VšĮ	Aleksandro	Stulginskio	universitetu	 (projekto	pareiškėjas),	MTP	
„Technopolis“, MTP „Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas“, VšĮ „Lietuvos agrarinių ir 
miškų mokslų centras“, VšĮ „Kauno technikos kolegija“, VšĮ „Baltijos vadybos institutas“) šiais metais 
dalyvavo	Mokslo,	 inovacijų	 ir	 technologijų	 agentūros	 (MITA)	 skelbtame	mokslo	 ir	 studijų	 institucijų	
verslumo skatinimo centrų projektų paraiškų konkurse .

Šio konkurso tikslas – sukurti mokslo ir studijų institucijose atviras inovatyvumo ir verslumo erdves, 
suteikiančias galimybių mokslininkams, tyrėjams ir studentams generuoti savo idėjas, kurti produktų 
maketus bei prototipus, steigti naujus verslus . VDU su partneriais siekia sukurti tarpdalykinio verslumo 
ir	inovatyvumo	skatinimo	centrą	„Erdvė	be	sienų“,	kurio	tikslas	–	skatinti	studentų	verslumą	formuojant	
praktinio verslumo kompetencijas ir įgūdžius . Į projekto veiklą ketinama įtraukti ir menų sektorių . 
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kurdamas darnią ir kūrybišką aplinką Vytauto Didžiojo universitetas siekia toliau optimizuoti uni-
versiteto valdymą, diversifikuoti pajamų šal tinius ir aktyvinti lėšų pritraukimą, užtikrinti palankias sąlygas 
pedagoginei, mokslinei ir meninei veikloms, plėtoti universiteto veiklų virtualumą, kurti universitetą kaip 
patrauklų darbdavį .

Vytauto Didžiojo universiteto lėšų šaltiniai 2012 m . buvo šie:
valstybės biudžeto asignavimai, ú
valstybės investicijos, ú
tikslinės biudžeto lėšos, ú
mokestis už studijas, ú
stojančiųjų mokestis, ú
Europos	Sąjungos	struktūrinių	fondų	parama, ú
tarptautiniai projektai ir grantai, ú
ūkiskaitiniai darbai, ú
parama, ú
kitos tikslinės lėšos, ú
ūkinė veikla ir paslaugos . ú

Valstybės biudžeto 
asignavimai ir 

investicijos 
35459,7       41,5%

Specialiosios lėšos 
21090,2       24,7%

Tikslinės lėšos 
28833,6       33,8%

119 pav. Universiteto pajamos 2012 m. (tūkst. Lt)



/ 2155.1.  Finansinių išTeklių valdyma s

Universiteto pajamų struktūra parodyta 119 pav ., o jų kitimas – 120 pav . Universiteto pajamos sudarė 
85	383,5	tūkst.	Lt	(palyginti	su	2011	m.	padidėjo	3	832,3	tūkst.	Lt,	arba	4,7	%).

 

2003m. 2004m. 2005m. 2006m. 2007m. 2008m. 2009m. 2010m. 2011m. 2012m.
Kitos universiteto lėšos 15655,4 16335,2 21491,7 24276,7 33153,6 30546,2 24166,0 33170,6 46613,6 49923,8
Valstybės investicijos (kitos lėšos) 388,0 508,9 428,4 1587,5 674,0 1317,0 396,0 2255,0
Valstybės investicijos (biudžeto lėšos) 2003,0 1103,0 4303,6
Valstybės biudžeto asignavimai 18873,1 21758,5 23419,4 25539,9 29049,8 36894,9 36065,0 30776,0 34937,6 35459,7

18873,1 21758,5 23419,4 25539,9 29049,8
36894,9 36065,0

30776,0
34937,6 35459,7
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1103,0
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36919
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49643,1
51404,1

62877,4

68758,1

60627,0

120 pav. Pajamų kitimas 2003–2012 m. (tūkst. Lt)

Pagrindinis universiteto pajamų šaltinis – valstybės biudžeto asignavimai . 
Lietuvos Respublikos 2012 m . valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvir-

tinimo įstatymu 2011 m . gruodžio 20 d . Nr . XI-1823 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m . vasa-
rio 15 d . nutarimu Nr . 196 uni versitetui buvo skirta 3 2962,0 tūkst . Lt išlaidoms – darbo už mokesčiui, 
socialinio	draudimo	ir	stipendijų	įnašams	(turto	įsigijimo	išlaidoms	neskirta).

 

Darbo užmokestis
23141,2 65,3%

Socialinio draudimo ir 
garantinio fondo įmokos

7074,5 20,0%

Stipendijos
5120,0 14,4%

Kitos prekės ir ūkio 
išlaidos

124,0     0,3%

121 pav. Valstybės biudžeto asignavimai 2012 m. (tūkst. Lt)
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Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m . spalio 24 d . įsakymu Nr . V-1491 „Dėl 
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų studentų, 2012 metais priimtų studijuoti 
valstybės finansuojamose studijų vietose pagal universitetinių studijų programas, studijoms, tikslinėms 
skatinamosioms išmokoms, pedagogų rengimo programų studentų tikslinėms stipendijoms, tiksliniu 
būdu finansuojamoms studijoms, pirmosios pakopos universitetinių katalikų teologijos studijų progra-
mos studentų, įstojusių 2012 m . ir studijuojančių valstybės nefinansuojamose studijų vietose, paramos 
studijų kainai padengti ir su šių studentų studijomis susijusioms prekėms bei paslaugoms, paskirstymo 
pagal universitetus“ universitetui skirta 2 469,0 tūkst . Lt .

Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų studijų programą keičiančių stu-
dentų studijoms finansuoti, perskirstymo tarp aukštųjų mokyklų, universitetas gavo 28,7 tūkst . Lt .

2012	m.	gauti	biudžeto	asignavimai	sudarė	35	459,7	tūkst.	Lt	(47	lentelė	ir	121	pav.)	ir,	palyginti	su	
2011	m.,	padidėjo	522,1	tūkst.	Lt	(1,5	%).	Valstybės	biudžeto	asignavimai	2012	m.	sudarė	41,5	%	uni-
versiteto pajamų .

47 lentelė

Valstybės biudžeto asignavimai 2012 m. (tūkst. Lt)

Eil. Nr. Išlaidų pavadinimas Skirta metų 
pradžioje Gauti asignavimai Išlaidos

1 Išlaidos 32 962,0 35 459,7 35 459,7
1 .1 . Darbo užmokestis  23 141,2 23 141,2

1 .2 . Socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokos  7 074,5 7 074,5

1 .3 . Šildymas  98,1 98,1
1 .4 . Elektra  25,9 25,9

1 .5 . Stipendijos  5 120,0 5 120,0

 Iš viso 32 962,0 35 459,7 35 459,7

2012	m.	universiteto	kitos	lėšos	sudarė	49	923,8	tūkst.	Lt	(58,5	%)	visų	pajamų	(122	pav.).	Šios	lėšos	
3	310,2	tūkst.	Lt,	arba	7,1	%,	didesnės	nei	2011	m.	Kitos	lėšos	pasiskirstė	taip:

Tikslinės	 lėšos	 sudarė	28	833,6	 tūkst.	Lt	 (3	582,0	 tūkst.	Lt,	 arba	14,2	%,	didesnės	nei	 ú
2011	m.).	Valstybės	investicijoms	2012	m.	lėšų	neskirta.	2012	m.	ES	struktūrinių	fondų	
paramos	projektams	vykdyti	universitetas	gavo	19	389,3	tūkst.	Lt,	tai	sudaro	22,7	%	visų	
universiteto	pajamų.	Palyginti	su	2011	m.,	šios	lėšos	padidėjo	5	859,1	tūkst.	Lt	(43,3	%).	
Tarptautiniams	projektams	vykdyti	gauta	1	804,2	tūkst.	Lt;	palyginti	su	2011	m.,	šios	lėšos	
sumažėjo	449,6	tūkst.	Lt	(19,9	%).	Lietuvos	mokslo	taryba	2012	m.	įvairiems	projektams	
ir programoms vykdyti skyrė 3 920,8 tūkst . Lt .
Specialiųjų	 lėšų	 2012	m.	 gauta	 21	090,2	 tūkst.	Lt;	 jos	 sudarė	 24,7	%	 visų	 universiteto	 ú
pajamų.	Per	metus	 šių	 lėšų	 sumažėjo	271,8	 tūkst.	Lt	 (1,3	%).	Pagrindiniai	pajamų	šal-
tiniai	 –	mokestis	 už	 nuolatines	 ir	 ištęstines	 bakalauro	 studijas	 (77,4	%	 visų	 specialiųjų	
lėšų),	mokestis	už	magistrantūros	ištęstines	(podiplomines),	doktorantūros	studijas	ir	kva-
lifikacijos	kėlimo	kursus	ir	mokymus	pagal	sutartis	(12,7	%),	ūkiskaitiniai	darbai,	ūkinė	
veikla	ir	kitos	paslaugos	(9,9	%).	Lėšų,	gautų	už	mokamas	nuolatines,	bakalauro	ištęstines,	
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magistrantūros	ištęstines	(podiplomines)	ir	doktorantūros	studijas,	kvalifikacijos	kursus	ir	
mokymus	pagal	sutartis,	palyginti	su	2011	m.,	sumažėjo	498,2	tūkst.	Lt	(2,6	%).	Specialiųjų	
išlaidų pajamos ir išlaidos parodytos 49 lentelėje, išlaidų struktūra – 123 pav .

 

Mokestis už studijas 
8999,1 38,1%

Ūkinė veikla ir paslaugos 
2040,2      4,1%

Tarptautiniai projektai ir grantai 
1804,2 3,6%

Ūkiskaitiniai darbai 
50,9 0,1%

Kitos tikslinės lėšos 
3571,3      7,2%

Parama 
48,0 0,3%

ES stuktūrinių fondų parama
19389,3      38,8%

Lietuvos mokslo taryba
3920,8 7,9%

122 pav. Kitos lėšos 2012 m. (tūkst. Lt)

Pajamų šaltiniai ir jų panaudojimas nurodytas 48 lentelėje .

48 lentelė 

Tikslinės lėšos (tūkst. Lt)

Eil. 
Nr. Lėšų šaltinis 2011 m. 

pajamos
2012 m. 
pajamos

Palyginti su 
2011 m., %

2012 m. 
išlaidos

1 . Valstybės investicijos     
2 . Sutartys su Švietimo ir mokslo ministerija 336,8 373,1 10,8 373,1

3 . Sutartys su Lietuvos valstybiniu mokslo ir 
studijų fondu 3,7 7,3 97,3 7,3

4 . Sutartys su Lietuvos mokslo taryba 3 595,6 3 920,8 9,0 3 923,9
5 . Sutartys su kitomis ministerijomis 271,5 145,0 –46,6 118,5
6 . Sutartys su Valstybine lietuvių kalbos komisija 89,5 89,9 0,4 89,9
7 . Sutartys su savivaldybėmis 35,5 32,0 –9,9 32,0
8 . Sutartys su kitomis Lietuvos institucijomis 209,0 688,8 229,6 546,1
9 . Sutartys su Švietimo mainų paramos fondu 2 110,3 2 193,4 3,9 1 879,5

10 . Europos	Sąjungos	struktūrinių	fondų	paramos	
sutartys 13 530,2 19 389,3 43,3 17 517,2

11 . Norvegijos finansinio mechanizmo sutartys 156,9  –100,0  
12 . Tarptautinių projektų sutartys 2 253,8 1 804,2 –19,9 2 670,6
13 . Sutartys su darbo birža  37,4  37,4
14 . Fizinių ir juridinių asmenų parama 140,1 148,0 5,6 116,4
15 . Kitos tikslinės lėšos 18,7 4,4 –76,5 2,1
16 . Paskola pastatui įsigyti 2 500,0    

 Iš viso 25 251,6 28 833,6 14,2 27 314,0
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49 lentelė 

Specialiųjų išlaidų struktūra 2012 m. (tūkst. Lt)

Eil. 
Nr. PAJAMOS 2011 m. 2012 m. Palyginti su 

2011 m., %
1 . Mokestis už nuolatines studijas 12 421,6 14 069,6 13,3
2 . Mokestis už bakalauro ištęstines studijas 3 856,6 2 252,3 –41,6
3 . Mokestis už magistrantūros ištęstines studijas 2 261,5 2 231,4 –1,3
5 . Mokestis už doktorantūros studijas 265,5 234 –11,9
6 . Mokestis už kvalifikacijos kėlimo kursus 105 50,9 –51,5
7 . Mokestis už mokymus pagal sutartis 587,1 160,9 –72,6
8 . Studijų organizavimo paslaugos 38,1 25,8 –32,3
9 . Ūkiskaitiniai darbai 192,2 50,9 –73,5
10 . Ūkinė veikla ir paslaugos 1 466,5 1 810,3 23,4
11 . Ilgalaikio turto nuoma 167,9 204,1 21,6
 Iš viso 21 362,0 21 090,2 –1,3
 IŠLAIDOS    
1 . Darbo užmokestis 5 085,4 7 965,2 56,6
2 . Socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokos 2 194,6 2 518,6 14,8
3 . Autorinis atlyginimas 1 009 645,5 –36
4 . Stipendijos 277,4 5,2 –98,1
5 . Ilgalaikio turto įsigijimas 742,3 1 094,7 47,5
 5 .1 . Materialusis turtas 655,5 1 046,0 59,6
 5 .2 . Nematerialusis turtas 86,8 48,7 –43,9
6 . Pastatų renovavimas ir rekonstravimas 2 386,5 557,7 –76,6
7 . Ilgalaikio turto remontas 785,7 628,3 –20
8 . Ilgalaikio turto nuoma 462,4 613,8 32,7
9 . Ūkis 2 631,1 3 442,0 30,8
 9 .1 . Šildymas 1 334,3 1 767,2 32,4
 9.2.	Elektra 754,8 1 063,1 40,8
 9 .3 . Ryšių išlaidos 168,4 183,8 9,1
 9 .4 . Vandentiekis ir kanalizacija 171,4 188,9 10,2
 9 .5 . Transporto išlaikymas 202,2 239,0 18,2
10 . Kitos išlaidos prekėms ir paslaugoms 5 358,1 6 404,9 19,5
 10 .1 . Trumpalaikis turtas 644,5 591,8 –8,2
 10 .2 . Spaudiniai 421,9 405,6 –3,9
 10 .3 . Komandiruočių išlaidos 452,5 666,4 47,3
 10 .4 . Kvalifikacijos kėlimas 93,8 8,3 –91,2
 10 .5 . Prekės 889 980,6 10,3
 10 .6 . Kitos paslaugos 2 856,4 3 752,2 31,4
11 . Paskolos grąžinimas  625,0  
12 . Atgautos	2011	m.	išlaidos	iš	ES	projektų –467,2 –913,9 95,6
 Iš viso 20 465,3 23 587,0 15,3
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Darbo užmokestis 
7965,2 33,8%

Socialinio draudimo ir 
garantinio fondo įmokos 

2518,6 10,7%
Autorinis atlyginimas 

645,5 2,7%Ilgalaikio turto įsigijimas 
1094,7 4,6%

Pastatų renovavimas ir 
rekonstravimas 
557,7      2,4%

Ilgalaikio turto remontas 
628,3 2,7%

Ilgalaikio turto nuoma 
613,8 2,6%

Ūkis 
3442,0 14,6%

Kitos išlaidos prekėms ir 
paslaugoms

6121,2      25,9%

123 pav. Specialiųjų lėšų išlaidų struktūra 2012 m. (tūkst. Lt)

Visos	universiteto	išlaidos	sudarė	86	360,7	tūkst.	Lt	(50	lentelė	ir	124	pav.)	(9254,3	tūkst.	Lt	(12,0	%),	
didesnės	nei	2011	m.).	Išlaidos	materialinei	bazei,	palyginti	su	2011	m.,	padidėjo	1805,7	tūkst.	Lt	(36,4	%),	
pastatų	renovavimui	–	sumažėjo	833,7	tūkst.	Lt	(20,8	%.)

50 lentelė

Išlaidų pasiskirstymas (tūkst. Lt)

 2011 m. 2012 m. Palyginti su 
2011 m., %

Darbo užmokestis su pašalpomis 33 245,6 39 903,7 20,0
Socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokos 10 566,2 12 439,5 17,7
Autorinis atlyginimas 1 400,2 1 127,4 –19,5
Stipendijos 7 773,9 7 501,3 –3,5
Kitos išlaidos 9 415,4 11 497,3 22,1
 spaudiniai 599,5 718,3 19,8
 komandiruotės 1 879,3 2 429,5 29,3
 kvalifikacijos kėlimas 93,8 8,3 –91,2
 prekės 1 249,9 1 781,8 42,6
 kitos paslaugos 5 592,9 6 559,4 17,3
Ūkis 3 234,2 3 948,6 22,1
 šildymas 1 569,1 1 959,4 24,9
 elektra 1 078,7 1 320,6 22,4
 ryšių išlaidos 178,8 191,8 7,3
 vandentiekis 171,4 188,9 10,2
 transporto išlaikymas 236,2 287,9 21,9
Materialinė bazė 4 967,1 6 772,8 36,4
 ilgalaikis materialusis turtas 2.605,1 4 255,6 63,4
 nematerialusis turtas 194,3 191,8 –1,3
 trumpalaikis turtas 872,9 945,0 8,3
 ilgalaikio turto remontas 793,7 750,3 –5,5
 ilgalaikio turto nuoma 501,1 630,1 25,7
Pastatų įsigijimas 2 500,0  –100,0
 Vytauto pr . 71 2 500,0  –100,0
Statyba ir pastatų renovavimas 4 003,8 3 170,1 –20,8
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 S . Daukanto g . 28 1 336,9 2 606,8 95,0
 Vileikos g . 8 195,8 56,0 –71,4
 S . Daukanto g . 27 434,8 264,8 –39,1
 Taikos pr . 119 1 766,7  –100,0
	Jonavos	g.	66 34,3 85,5 149,3
 Muitinės g . 7  56,4  
Botanikos sodo oranžerijos 35,3  –100,0
Botanikos sodo takai 200,0 100,6 –49,7
Iš viso 77 106,4 86 360,7 12,0

 

Darbo užmokestis
39903,7 46,2%

Socialinio draudimo ir 
garantinio fondo įmokos

12439,5 14,4%

Autorinis atlyginimas
1127,4 1,3%

Stipendijos 
7501,3 8,7%

Kitos išlaidos
11497,3 13,3%

Ūkis 
3948,6 4,6%

Materialinė bazė
6772,8      7,8%

Statyba ir pastatų 
renovavimas

3170,1      3,7%

124 pav. Išlaidų struktūra 2012 m. (tūkst. Lt)

2012	m.	atskirų	kategorijų	universiteto	darbuotojų	vidutinis	mėnesinis	darbo	užmokestis	(žr.	51	len-
telę) .

51 lentelė 

Darbuotojai Pareigybinis atlyginimas (Lt) Su visomis priemokomis (Lt)
Akademinio personalo 2 642 3 184
Kitų darbuotojų 1 416 1 891
Visų darbuotojų 2 010 2 515

2012 m . dėstytojų ir mokslo darbuotojų vidutinis pareigybinis atlyginimas, palyginti su 2011 m ., 
padidėjo	2,6	%,	vidutinis	darbo	užmokestis	su	visomis	priemokomis	–	0,2	%.	Kitų	darbuotojų	vidutinis	
darbo	užmokestis	padidėjo	4,0	%,	su	priemokomis	–	5,3	%.	Viso	personalo	vidutinis	darbo	užmokestis	
padidėjo	1,4	%,	su	priemokomis	–	0,6	%.	Įvairios	priemokos	iš	universiteto	uždirbtų	lėšų	sudarė	19,6	%	
darbuotojų vidutinio pareigybinio atlyginimo .

Universiteto kreditinis įsiskolinimas iš biudžeto ir specialiųjų lėšų metų pabaigoje sudarė 
1	728,4	tūkst.	Lt	(52	lentelė)	už	gruodžio	mėnesį	gautas	prekes	ir	paslaugas.	Pagrindinė	kreditinio	įsis-
kolinimo dalis – 848,3 tūkst . Lt yra nesumokėtos socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokos už 
gruodžio mėnesį . 

50 lentelės tęsinys
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52 lentelė 

Kreditinis įsiskolinimas (tūkst. Lt)

Išlaidų pavadinimas Universiteto 
skola 2011 12 31

Universiteto 
skola 2012 12 31

Palyginti su 
2011 m., %

Socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokos 600,0 848,3 41,4
Šildymas 301,1 382,4 27,0
Elektros	energija 134,3 140,7 4,8
Ryšių paslaugos 14,4 15,5 7,6
Vandentiekis ir kanalizacija 16,8 21,3 26,8
Ilgalaikio materialiojo turto nuoma 199,3 133,9 -32,8
Ilgalaikio turto įsigijimas 17,8 165,4 829,2
Kitos prekės ir paslaugos 146,6 20,9 -85,7
Iš viso 1 430,3 1 728,4 20,8

Vidaus	 audito	 tarnybos	 (VAT)	 tikslas	 –	 sistemiškai	 ir	 visapusiškai	 vertinant	 universiteto	 veiklos	
procesą, jo rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padėti įgyvendinti universiteto tikslus, analizuoti ir vertinti 
vidaus kontrolės veiksmingumą ir pakankamumą, universiteto veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įsta-
tymams ir kitiems teisės aktams, teikti rekomendacijas valdymo, veiklos, resursų paskirstymo klausimais, 
numatyti rizikingas sritis ir padėti tas rizikas mažinti .

VAT yra savarankiškas universiteto padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas universiteto rekto-
riui, kuris užtikrina vidaus auditorių veiklos ir organizacinį nepriklausomumą .

 VAT paskirtis – atlikti nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą siekiant 
gerinti universiteto veiklą . 

Vidaus auditoriai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, vadovaujasi rektoriaus patvirtintais Vidaus 
audito tarnybos nuostatais, patvirtinta VAT vidaus audito metodika, pareigybių aprašymais, Vidaus kon-
trolės ir vidaus audito įstatymo nuostatomis, vidaus audito profesinės praktikos standartais bei kitais 
teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą . Vidaus audito tarnybos darbuotojams sudarytos sąlygos 
nuolat tobulinti savo žinias, profesinius įgūdžius bei gebėjimus .

2012 m . buvo parengtas strateginis VAT planas, kuriame išanalizuoti atliktų vidaus auditų rezultatai, 
suformuluoti VAT strateginiai tikslai 2012–2014 metams, atlikta VAT aplinkos ir išteklių analizė, iškelti 
uždaviniai, pasiūlytas VAT strateginio plano įgyvendinimas .

Parengta ir pateikta Finansų ministerijai metinė Vidaus audito tarnybos ataskaita .
2012	m.	planuoti	ir	atlikti	5	vidaus	auditai	(1	finansinis	ir	4	veiklos	ir	valdymo)	(53	lentelė).
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53 lentelė

Eil. 
Nr.

Atlikto vidaus audito arba atrankinių 
patikrinimų pavadinimas 

Vidaus audito 
trukmė  

(darbo dienos)

Vidaus kon-
trolės sistemos 

įvertinimas

Pateiktų rekomen-
dacijų dėl vidaus 

kontrolės skaičius 

Įgyvendintų 
rekomenda-
cijų skaičius

1
Studentų pasiektų rezultatų vertinimo 
atitikimo patvirtintiems studijų apra-
šams	vidaus	auditas	Nr.	2011-04	(audito	
truk mė nuo 2011-11-21 iki 2012-02-10)

57 Gera	 4 4

2
Inventorizacijos Muzikos akademijoje 
organizavimo ir atlikimo 2011 m . vidaus 
auditas	Nr.	2011-05	(audito	trukmė	nuo	
2011-11-22 iki 2012-02-10)

37 Gera 1 1

3

VDU Kauno botanikos sodo Lietuvos 
Respublikos kelių priežiūros ir plėtros 
programos lėšų panaudojimo pagal tiks-
linę paskirtį vidaus auditas  
Nr.	2012-01	(audito	trukmė	nuo	 
2012-02-18 iki 2012-02-25)

14 Gera – –

4
Kauno botanikos sodo veiklos ir valdymo 
vidaus	auditas	Nr.	2012-02	(audito	tru-
kmė nuo 2012-10-02 iki 2013-02-22)

95 Patenkinama 4 –

5
Inventorizacijos organizavimo ir atlikimo 
2012 m . vidaus auditas  
Nr.	2012-03	(audito	trukmė	nuo	 
2012-11-22 iki 2013-02-10)

38 Gera 1 1

Iš viso 241 10 6

Vidaus audito ataskaitose nurodomos išvados apie nustatytus faktus, taip pat ir teigiamus . Visos 
ataskaitos yra tik rekomendacinio pobūdžio .

Atsižvelgiant į ataskaitose pateiktų išvadų ir rekomendacijų reikšmingumą, visus metus daug dėme-
sio skirta veiklai po audito stebėti . Vidaus auditoriai vykdė rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, ana-
lizavo, kaip vykdomas vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas, ar skiriamas tin-
kamas dėmesys papildomoms vidaus kontrolės procedūroms kurti . Ne visus planuotus rodiklius pavyko 
įgyvendinti . 2012 m . VAT pateikė 10 rekomendacijų . Padalinių vadovai parengė rekomendacijų įgyvendi-
nimo planus, pagal kuriuos 2012 m . buvo įgyvendintos 6 rekomendacijos . Kitas rekomendacijas numatyta 
įgyvendinti 2013 m .
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5.2. ProjekTinės veiklos PlėTra

Praėjusieji metai vykdant projektinę universiteto veiklą buvo sėkmingiausi per visą 2007–2013 m . 
ES	struktūrinės	paramos	panaudojimo	laikotarpį	ir	pasiekė	193	projektų,	finansuojamų		ES	struktūrinių	
ir kitų fondų lėšomis, įgyvendinimo ribą . Ši riba priklauso ne tik nuo universiteto įdirbio gauti paramą, 
bet	ir	nuo	struktūrinės	paramos	paskirstymo	kitimo,	kuris	2007–2012	metais	siejamas	su	ES	struktūrinių	
fondų programavimo savitumais . 

Toks	 didelis	 projektų	 skaičius	 tapo	 iššūkiu	 ne	 tik	 projektus	 įgyvendinančių	 padalinių	 (fakultetų,	
centrų) darbuotojams, kuriems teko suformuoti sklandžiai dirbančias tyrėjų, ekspertų, projektų vadovų 
komandas,	bet	ir	projektų	horizontalių	(administracinių)	veiklų	vykdytojams	(tarnyboms).	Dalis	veiklos,	
susijusios su projektų horizontalių veiklų vykdymu bei projektų finansavimo sąlygų aprašų atitikties verti-
nimu, teko projektinės veiklos tarnybos specialistams . Siekiant užtikrinti savalaikį projekto veiklų įgyven-
dinimą, daug dėmesio skirta viešųjų pirkimų procedūroms, patiriamoms išlaidoms ir kitiems klausimams, 
susijusiems su projektų veiklų ir stebėsenos rodikliais . 
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Įvertinus,	kad	universiteto	projektinė	veikla	plėtėsi	(tai	galima	pasakyti	iš	didėjančio	projektų	skai-
čiaus), akivaizdu ir tai, kad pajamos, gautos iš šios veiklos, buvo vienos didžiausių visoje universiteto 
pajamų	struktūroje.	Kaip	matyti	iš	126	pav.	beveik	30	%.	(25	mln.	Lt.)	gautų	pajamų	2012	metais	sudarė	
pajamos, gautos įgyvendinant įvairaus pobūdžio projektus .

29,41%

70,59%

Lėšos gautos 
įgyvendinant 
projektus

Kiti pajamų 
šaltiniai

126 pav. Pajamos, gautos iš projektų visoje pajamų, struktūroje 2012 m.

Atlikus projektinės veiklos analizę pagal vykdomų projektų sutarčių vertę matyti, kad didžioji dalis 
ES	ir	LR	paramos	lėšų	skirta	infrastruktūriniams	projektams.	Įgyvendindamas	projektą	„Pasaulio lietuvių 
universiteto	(PLU)	idėjos	realizavimas	Vytauto	Didžiojo	universitete“ universitetas modernizuoja studi-
joms ir mokslinei veiklai reikalingą infrastruktūrą, stiprina universiteto ryšius su išeivija studijų, moks-
linių tyrimų, bendruomeninės veiklos, kultūros, tapatumo išsaugojimo srityse, – tai atliepia VDU stra-
teginio plano 2012–2020 m . punktą Nr . 2 .6 .2 „Projektų, pritraukiančių ir įtraukiančių išeivijos lietuvius, 
rengimas ir vykdymas“ . Įgyvendinant	projektus,	skirtus	mokslo	ir	studijų	infrastruktūrai	kurti	ir	MTEP	
stiprinti,	aktyviai	dalyvauja	Gamtos	mokslų	fakultetas,	kuris	vykdo	VDU	strateginio	plano	2012–2020	m.	
4 skyriaus nuostatą „Aukščiausio lygio mokslo ir meno kūrimas“ . 

Lyginant	2007–2013	m.	ES	paramos	finansuojamus	projektus	su	praėjusiu	BPD	priemonės	2004–
2006 m . programavimo laikotarpiu, padalinių, vykdančių „minkštuosius“ projektus, gautos paramos vertė 
ženkliai nepasikeitė . Visi fakultetai, akademiniai padaliniai, centrai, institutai aktyviai dalyvauja įvairiose 
programose	 (pvz.,	 ES	 struktūrinių	 fondų	 administruojamose	 nacionalinėse	 kompleksinėse	 mokslo	 ir	
švietimo	programose;	kuriant	jungtines	ir	dvigubą	laipsnį	teikiančias	studijų	programas;	Lietuvos	mokslo	
tarybos organizuojamose nacionalinėse, mokslininkų grupių programose, Švietimo mainų paramos fondo 
vykdomose	tarptautinėse	studijų	ir	„Mokymosi	visą	gyvenimą“	programose,	Europos	Komisijos	adminis-
truojamuose 7BP projektuose .
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2012 m. projektų vertė, mln. Lt

127 pav. 2012 m. įgyvendintų projektų vertė

Pagal	vykdomų	projektų	skaičių	Socialinių	mokslų	fakultetą	(45	vykdomi	projektai)	galima	išskirti	
kaip	aktyviausią.	Taip	pat	aktyviai	projektus	įgyvendina	Humanitarinių	mokslų	(41	projektas)	ir	Gamtos	
mokslų	(21	projektas)	fakultetai.	

2012	 m.	 labai	 išaugo	 Universiteto	 dalyvavimas	 įgyvendinant	 ES	 struktūrinių	 fondų	 projektus.	
Palyginti	su	2011	metais,	vien	koordinuojamų	projektų	skaičius	išaugo	34,62	%	(iš	viso	buvo	vykdomi	35	
projektai) . Bendra Universiteto koordinuojamų struktūrinių fondų projektų vertė siekia 82,3 mln . Lt . ir, 
palyginti su praėjusiais metais, beveik nepasikeitė .

54 lentelė

2012 m. VDU koordinuojami ES struktūrinių fondų projektai

Eil 
Nr. Projekto Nr. Projekto pavadinimas Projekto 

finansavimas
Studijų programų kokybės ir edukacinės inovacijos

1 VP1-2 .2-ŠMM-
07-K-01-084

„Pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų programų atnauji-
nimas	Vytauto	Didžiojo	universitete	remiantis	vieningos	Europos	
aukštojo	mokslo	erdvės	principais	(santrumpa	-	SPRA	VDU)“

604 005 Lt .

2 VP1-2 .1-ŠMM-
04-K-03-003

„Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūri-
mas aukštojo mokslo įstaigose“ 523 080 Lt .

3 VP1-2 .2-ŠMM-
09-V-01-012

„Humanitarinių	ir	socialinių	mokslų	specialistų	rengimo	tobulinimas	
skatinant	ūkio	plėtrą	(HSM	NKP	studijos)“ 2 195 559 Lt .

4 VP1-2 .2-ŠMM-
07-K-02-028

„Edukologijos	mokslo	krypties	studijų	kokybės	gerinimas	ir	tarptautiš-
kumo didinimas Vytauto Didžiojo universitete“ 980 000 Lt .

5 VP1-2 .2-ŠMM-
07-K-02-048

„Istorijos, etnologijos, filosofijos ir politikos mokslų krypties pirmosios 
pakopos studijų programų atnaujinimas ir tarptautiškumo didinimas“ 818 893 Lt .
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Eil 
Nr. Projekto Nr. Projekto pavadinimas Projekto 

finansavimas
6 VP1-2 .2-ŠMM-

07-K-02-055
„Biomedicinos ir fizinių mokslų studijų programų tarptautiškumo 
didinimas Vytauto Didžiojo universitete“ 920 430 Lt .

7 VP1-3 .1-ŠMM-
03-V-01-001

„II pakopos fizinių mokslų studijų programų įgyvendinimas paren-
giant aukštos kvalifikacijos specialistus žinioms ir mokslui imliuose 
ūkio	subsektoriuose	(II	pakopos	fizinių	mokslų	studijos)“

1 677 419 Lt .

8 VP1-2 .2-ŠMM-07 
K-02-016

„Psichologijos ir socialinio darbo studijų kokybės gerinimas ir tarptau-
tiškumo didinimas Vytauto didžiojo universitete 892 855 Lt .

Studijų tarptautiškumo didinimas
1 VP1-2 .2-ŠMM-

07-K-02-077
„Jungtinės	magistro	studijų	programos	„Rytų	Europos	studijos	ir	tyri-
mai“ įgyvendinimas 1 139 000 Lt .

2 VP1-2 .2-ŠMM-
07-K-02-091

„Jungtinės	tarptautinės	magistratūros	studijų	programos	„Sociolingvis-
tika ir daugiakalbystė“ rengimas ir įgyvendinimas“ 758 587 Lt .

3 VP1-2 .2-ŠMM-
07-K-02-027

„Galimybių	studija	dėl	jungtinės	tarptautinės	magistrantūros	studijų	
programos“ „Baltijos jūros regiono šalių kalbų studijos“ poreikio, ren-
gimo ir vykdymo galimybių“

281 026 Lt .

4 VP1-2 .2-ŠMM-
07-K-02-023

„Galimybių	studija	Azijos	studijų	tarptautiškumo	plėtrai	Vytauto	
Didžiojo	universitete	(Azijos	studijos	VDU)“ 299 120 Lt .

5 VP1-2 .2-ŠMM-
07-K-02-014

„Galimybių	studija	dėl	Vytauto	Didžiojo	universiteto	ir	Teksaso	Tech	
universiteto II studijų pakopos teisės jungtinių studijų programos 262 838 Lt .

6 VP1-2 .2-ŠMM-
07-K-02-020

„Galimybių	studija	dėl	jungtinės	studijų	programos	„Tarptautinio	
verslo vadyba darnai” poreikio, rengimo ir vykdymo galimybių“ 280 957 Lt .

7 VP1-2 .2-ŠMM-
07-K-02-019

„Galimybių	studija	dėl	jungtinės	tarptautinės	magistrantūros	studijų	
programos „Tarptautiniai finansai“ poreikio, rengimo ir vykdymo 
galimybių“

262 954 Lt .

8 VP1-2 .2-ŠMM-
07-K-02-018

„Galimybių	studija	dėl	jungtinės	tarptautinės	magistrantūros	studijų	
programos „Plėtros ekonomika“ poreikio, rengimo ir vykdymo galimy-
bių

252 019 Lt .

9 VP1-2 .2-ŠMM-
07-K-02-017

„Galimybių	studija	dėl	jungtinės	tarptautinės	studijų	programos“	
“Skaitmeninis menas / medijų menas” poreikio, rengimo ir vykdymo 
galimybių“

291 735 Lt .

Pasaulio lietuvių universiteto idėjos plėtojimas
1 VP1-2 .2-ŠMM-

03-V-01-006
„Integruoto modelio, skirto užsienyje gyvenantiems bei iš užsienio 
atvykusiems lietuvių ir kitų šalių vaikų lituanistiniam ugdymui bei su 
jais dirbančių pedagogų ir specialistų kvalifikacijos tobulinimui, sukū-
rimas	ir	išbandymas	(lituanistinis	modelis)“

1 123 101 Lt .

2 VP1-2 .2-ŠMM-
08-V-02-006

„Lituanistikos	(baltistikos)	centrų,	lietuvių	bendruomenių	ir	Lietuvos	
mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas“ 2 753 881 Lt .

Edukacinės inovacijos bendrojo lavinimo sistemai
1 VP1-2 .2-ŠMM-

05-K-02-025
„Užsienio kalbos ir dalyko sinergija“ 888 796 Lt .

2 VP1-2 .3-ŠMM-
06-K-01-005

„Pradinio mokyklinio amžiaus gabiems vaikams skirto pagilinto turi-
nio gamtamokslinio ugdymo metodo sukūrimas ir taikymas“ 550 875 Lt .

54 lentelės tęsinys
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Eil 
Nr. Projekto Nr. Projekto pavadinimas Projekto 

finansavimas
Moksliniai tyrimai, ūkio plėtra, mokslininkų gebėjimų ugdymas ir nacion-kompleksinės programos

1 VP2-3 .1-IVPK-
12-K-01-007

„Lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės sistema tekstynui, 
lietuviškam internetui ir viešojo sektoriaus taikymams“ 10 993 314 Lt .

2 VP1-3 .1-ŠMM-
08-K-01-017

„Kultūros institucijų komunikacinių kompetencijų plėtra žinių ir kūry-
bos visuomenės kontekste“ 639 478 Lt .

3 VP1-3 .1-ŠMM-
08-K-01-016

„Psichosocialinių veiksnių ir komercializavimo svarba efektyviam 
pa slaugas teikiančių organizacijų funkcionavimui ir vystymuisi“ 479 875 Lt .

4 VP1-3 .1-ŠMM-
01-V-03-002

„Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuome-
nės	poreikius,	biomedicinos	srityje	rengimo	tobulinimas	–	BIOME-
DOKT“

2 226 233 Lt .

5 VP1-2 .2-ŠMM-
09-V-01-004

„Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuome-
nės poreikius biologinių ir žemės gelmių išteklių naudojimo srityje, 
rengimo	tobulinimas	(BIOGEONAUDA-A)“

1 103 251 Lt .

Universiteto valdymo tobulinimas
1 VP1-2 .1-ŠMM-

04-K-02-015
„Vytauto Didžiojo universiteto studijų sistemos efektyvumo didinimas 1 484 283 Lt .

2 VP1-2 .1-ŠMM-
04-K-01-017

„Universiteto restruktūrizavimas ir veiklos bei valdymo optimizavimas 
įgyvendinant švietimo reformos nuostatas“ 1 052 060 Lt .

Aplinkosauginis ugdymas
1 VP3-1 .4-AM-

09-K-02-001
„Žalių	idėjų	mokykla	(Žaliasis	Aleksotas	2)“ 201 105 Lt .

2 VP3-1 .4-AM-
09-K-01-113

„Žaliasis Aleksotas“ 307 870 Lt .

Infrastruktūros tobulinimas ir plėtra
1 Nr . VP2-

1 .1-ŠMM-
06-V-01-009

„Vytauto	Didžiojo	universiteto	(VDU)	duomenų	saugyklų	moderniza-
vimas nacionalinių mokslo programų bei mokslinių tyrimų ir techno-
loginės	plėtros	(MTTP)	projektų	vykdymui“

1 864 012 Lt .

2 VP3-2 .2-ŠMM-
18-V-02-007

„Humanitarinių	ir	socialinių	mokslų	studijų	bei	vizualinės	kultūros	
produktų kūrimui, tyrimams ir sklaidai vykdyti reikalingos infrastruk-
tūros plėtra Vytauto Didžiojo universitete“

13 030 649 Lt .

3 VP3-2 .2-ŠMM-
18-V-02-001

„Pasaulio	lietuvių	universiteto	(PLU)	idėjos	realizavimas	Vytauto	
Didžiojo universitete“ 27 000 000 Lt .

4 VP3-3 .4-ŪM-
03-V-03-014

„Vytauto	Didžiojo	universiteto	IV	rūmų	(S.	Daukanto	g.	27,	Kaunas)	
pastato atitvarų ir energetinių sistemų modernizavimas“ 1 295 358 Lt .

5 VP3-3 .4-ŪM-
03-V-03-015

„Vytauto Didžiojo universiteto centrinių rūmų didžiosios salės 
(S.	Daukanto	g.	28,	Kaunas)	pastato	atitvarų	ir	energetinių	sistemų	
modernizavimas“

2 830 515 Lt .

Vytauto	Didžiojo	universitetas	taip	pat	įsijungė	į	kitus	ES	struktūrinės	paramos	finansuojamus	pro-
jektus, kuriuose dalyvauja partnerio teisėmis . Tokių projektų universitete buvo vykdoma 24 .
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55 lentelė

2012 m. ES projektai, kuriuose VDU dalyvauja kaip partneris

Eil 
Nr. Projekto Nr. Projekto pavadinimas Projekto 

finansavimas
Nacionalinė kompleksinės ir mokslinės veiklos programos plėtra

1 VP3-1 .4-AM-
07-V-01-015 „Ekotoksiškumo	kontrolės	sistemos	tobulinimas“ 653 400 Lt

2 VP2-1 .1-ŠMM-
04-V-02-003 

„Biotechnologijos	ir	biofarmacijos	specialistų	rengimui	ir	MTEP	veiklai	
skirtos	infrastruktūros	kūrimas	bei	atnaujinimas	(BIOTEFA-C/D)“ 1 777 000 Lt

3 VP2-1 .1-ŠMM-
04-V-02-007

„Biologinių ir žemės gelmių išteklių studijoms reikalingos infrastruktū-
ros	atnaujinimas	ir	sukūrimas	(BIOGEONAUDA-C)“ 2 584 600 Lt

4 VP2-1 .1-ŠMM-
04-V-02-004

„Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų ir mokslo tyrimams 
bei meninei praktikai skirtos technologinės ir informacinės infrastruktū-
ros kūrimas ir atnaujinimas“

1 137 171 Lt

5 VP1-2 .2-ŠMM-
08-V-02-005 „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, visuomenė“ 227 764 Lt

6 P2-1 .1-ŠMM-
04-V-02-009

„Biologinių	ir	žemės	išteklių	tyrimo	ir	naudojimo	technologijų	MTEP	vei-
klai	skirtos	infrastruktūros	kūrimas	ir	atnaujinimas	(BIOGEONAUDA	D) 4 500 000 Lt

7 VP1-2 .2-ŠMM-
09-V-01-007

„Aukštojo mokslo studijų plėtra Lietuvos kūrybinėms ir kultūrinėms 
industrijoms“ 398 014 Lt

8 VP1-2 .2-ŠMM-
09-V-01-009

„Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifika-
cijos	specialistų	rengimo	tobulinimas	(BIOTEFA-A)“ 1 569 366 Lt

9 VP1-3 .2-ŠMM-
02-V-02-002 „Periodinių mokslo leidinių leidyba“ 357 638 Lt

Inovacijos bendrojo lavinimo sistemai

1 VP1-2 .2-ŠMM-
03-V-01-002

„Gamtos	mokslų	mokytojų	eksperimentinės	veiklos	kompetencijos	
tobulinimas atnaujintų mokymo priemonių ir 9–12 klasių bendrųjų 
programų pagrindu“

184 805 Lt

2 VP1-2 .2-ŠMM-
02-V-01-006 Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ Priklausomai nuo 

faktinių išlaidų

3 VP1-2 .2-ŠMM-
05-K-02-007

„Inovatyvios gimtosios lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijos tobuli-
nimo programos įgyvendinimas“ 4 700 Lt

Studijų programų tobulinimas, edukacinės inovacijos

1 VP1-2 .2-ŠMM-
08-V-02-004

„Užsienio institucijose įgytų, susijusių su aukštuoju mokslu, kvalifikacijų 
akademinio	pripažinimo	sistemos	tobulinimas	(KAPRIS)“ 2 314 060 Lt

2 VP1-2 .2-ŠMM-
07-K-03-034

„Studentų verslumo ugdymas integruotuose mokslo, studijų ir verslo 
centruose	(slėniuose)	-	START“ 73 907 Lt

3 VP1-2 .2-ŠMM-
09-V-01-003

„Aukštojo mokslo I ir II pakopų informatikos ir informatikos inžinerijos 
krypčių studijų programų atnaujinimas bei naujų sukūrimas ir įgyvendi-
nimas	(AMIPA)“

4 100 000 Lt

4 VP1-2 .2-ŠMM-
07-K-01-106

„Studentų praktinių įgūdžių stiprinimas viešbučių ir restoranų sekto-
riuose“ 1 271 480 Lt

5 VP1-2 .2-ŠMM-
08-V-01-001

„Europos	kreditų	perkėlimo	ir	kaupimo	sistemos	(ECTS)	nacionalinės	
koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasieki-
mais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas“

Darbinami VU 

6 VP1-2 .2-ŠMM-
08-V-02-003

„Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir I-II pakopų studentų tarptauti-
nių	praktikų	/	stažuočių	užsienyje	(ES,	ELPA	ir	NATO	šalyse)	reziduo-
jančiose įmonėse ir tarptautinėse organizacijose modelio sukūrimas“

Priklausomai nuo 
faktinių išlaidų
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Eil 
Nr. Projekto Nr. Projekto pavadinimas Projekto 

finansavimas

7 VP1-2 .2-ŠMM-
07-K-01-101

„Studijų programų atnaujinimas diegiant probleminio mokymo metodą 
(PROMOK)“ 166 435 Lt

8 VP1-2 .2-ŠMM-
07-K-01-054

„IT PRAKTIKA: studentų praktikos organizavimo modelio sukūrimas 
ir įdiegimas“ 29 732 Lt

9 VP1-2 .3-ŠMM-
07-V-01-001

Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems stu-
dentams“

Priklausomai nuo 
faktinių išlaidų

10 VP1-2 .3 .-ŠMM-
01-V-01-001

„Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos 
modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orien-
tavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių 
sukūrimas“	(I	etapas)

937 000 Lt

11 VP1-2 .2-ŠMM-
09-V-01-006

„Chemijos ir chemijos inžinerijos specialistų rengimo tobulinimas, dės-
tytojų kvalifikacijos gerinimas bei mobilumo skatinimas“ 2 791 418 Lt

12 VP1-2 .2-ŠMM-
05-K-02-021 „Verslumo akademija“ 72 000 Lt

Kita išlikusi teigiama tendencija ir 2012 m . – aktyvus universiteto mokslininkų dalyvavimas Lietuvos 
mokslo tarybos administruojamose mokslo, nacionalinėse ir kt . programose . 2012 m . Lietuvos mokslo 
taryba finansavo 65 Vytauto Didžiojo universitete vykdomus projektus . Bendra įvairiems projektams 
skirtų lėšų suma siekė 14,15 mln . litų, o tai sudarė 10,47 proc . viso gauto finansavimo projektinei veiklai 
vykdyti .

56 lentelė

2012 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuoti projektai

Eil 
Nr. Projekto Nr. Projekto pavadinimas Projekto 

finansavimas
1 VAT-30/2012 „Kalendorinių	švenčių	(re)konstrukcijų	santykio	su	lietuvių	tapatumu	tyri-

mai	(KaTa)“ 149 600 Lt

2 MIP-019/2012 „Kriminalinis vyriškumas Lietuvos pataisos namuose: formos, kaita, alterna-
tyvų paieškos“ 185 700 Lt

3 VAT-12031 „Krikščioniškoji ikonografija XVII - XX a . Lietuvos dailėje: tradicijos ir 
transformacijos“ 223 900 Lt

4 LIT-12094 „Broniaus Vaškelio straipsnių rinkinys “Žvilgsnis iš atokiau . III“ 20 500 Lt
5 ATE-06/2012 „Lietuvos energetinio saugumo tyrimas ir energetinio saugumo įvertinimas 876 100 Lt
6 MIP-010/2012 „Patyčios darbe: organizuotų prichologinių veiksmų reikšmė ir gyvenimo 

stilius kaip moderatorius“ 37 700 Lt

7 LEK-07/2012 „Svetimkraščių žolinių augalų invazyvumą sąlygojančių veiksnių ir genomi-
nių pokyčių tyrimai“ 242 200 Lt

8 LEK-12027 „Svetimkraščių žinduolių invazyvumas, genominiai pokyčiai ir adaptacija 
vandens	ir	sausumos	ekotone	(Invazyvumas	ekotone)“ 506 200 Lt

9 MOR-028/2012 „6-oji	tarptautinė	mokslinė	konferencija	“Gyvasis	gamtos	ženklas” 9 300 Lt
10 MOR-12008 „Tarptautinis Baltarusijos Tyrinėtojų Kongresas“ 4 500 Lt
11 MIP-006/2012 „LDK diplomatai ART pasiuntinybių tarnyboje 1570–1618 m .: santykių su 

Rusija sfera“ 154 600 Lt

12 LIT-5-4 „Kompleksinis lietuvių kalbos teksto prozodijos tyrimas: intonacija, ritmas ir 
loginis kirtis“ 400 000 Lt

55 lentelės tęsinys
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Eil 
Nr. Projekto Nr. Projekto pavadinimas Projekto 

finansavimas
13 LIT-5-5 Monografijos “Lietuvos mūro istorija” rengimas spaudai ir leidyba 96 000 Lt
14 LIT-5-38 Monografijos	“Lietuvos	diplomatinės	tarybos	šefas	Stasys	Lozoraitis	(1940-

1983)” 20 000 Lt

15 LIT-5-40 Monografija “Senoji Apytalaukio parapija” leidyba 32 000 Lt
16 LIT-5-43 J.	J.	Mašiotas.	Nuo	Vaitiškių	iki	Augsburgo:	karo	meto	atsiminimai 16 500 Lt
17 LIT-5-45 Parama demokratijai ir piliečių dalyvavimas Lietuvoje 17 000 Lt
18 LIT-6-12 “Archimedė”- Kauno miesto medinės architektūros duomenų bazė 134 300 Lt
19 VP1-3 .1-ŠMM-

07-K-02-024
„Vidurio	Rytų	Europa:	nacionalinių	naratyvų	ir	atminties	politikos	konstra-
vimo	procesų	tyrimas	(1989	–	2011)“ 899 347 Lt

20 MIP- 020/2012 Teisininkų etikos reglamentavimo bei etinio ugdymo tobulinimo koncep-
cija“ 224 400 Lt

21 VP1-3 .1-ŠMM-
07-K-02-045

„Socialinė atskirtis ir socialinis dalyvavimas pokyčių Lietuvoje“ 899 266 Lt

22 LIT-12565 „Lietuvos persitvarkymo sąjudis: nuo idėjos iki organizacijos 22 000 Lt
23 VAT-59/2012 „Lietuvių tautinė katalikų bažnyčia: etnoreliginis tapatumas išeivijoje 132 200 Lt
24 VAT-55/2012 „Politinė tauta LDK XV - XVI a . kunigaikščių sluoksnio integravimo prie-

laidų  tyrimas“ 227 500 Lt

25 LIT-12567 „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje: Miestai ir miesteliai“ 4 500 Lt
26 MIP-12282, 

MIP-111/2012
Psichofiziologinės įtampos mažinimo metodų efektyvumo įvertinimas 
studentų populiacijoje“ 113 300 Lt

27 MIP-104/2012 „Kauno šv . Mikalojaus bažnyčios ir benediktinių vienuolyno istorija“ 277 600 Lt
28 VAT-43/2012 „Sovietinių atminties ritualizavimo formų perėmimas lyginamoji Vidurio-

Rytų	Europos	analizė“ 200 000 Lt

29 LIT-6-13 „Lietuvių vaikų kalbos ilgalaikio stebėjimo tekstyno formavimas“ 95 400 Lt
30 	IEP01/1231-2 „Ilgalaikė	institucinė	Ekonomikos	mokslinių	tyrimų	programa	2012-2014	

metams “Lietuvos ekonomikos ilgalikio konkurencingumo iššūkiai/Institu-
cinis konkurencinių jėgų aktyvinimas per kainų reguliavimą monopolizuotų 
rinkų efektyvumui didinti“

50 000 Lt

31 VP1-3 .1-ŠMM-
07-K-01-161

„Etninės	muzikos	gaivinimo	judėjimas	Lietuvoje	XX	a.	7	deš.-XXI	a.	pr.“ 656 771 Lt

32 MIP-084/2012 „Priešvėžinių gauromečio ekstraktų frakcijų išskyrimas ir jų molekuliniai ir 
biologiniai tyrimai“ 319 200 Lt

33 MOR-047/2012 „Socialinis darbas darniai socialinei raidai“ 9 260 Lt
34 USU-29/2012 „Finansavimas	MTEP	veiklai	plėtoti“ 91 514 Lt
35 VAT-41/2012 / 

VAT-12025
„Globalizacijos	(transnacionalizavimo)	poveikis	valstybinio	ir	tautinio	tapa-
tumo fragmentacijai“ 191 300 Lt

36 MIP-11343 „Universitetų absolventų įsidarbinimą ir užimtumo kokybę skatinantys 
mechanizmai“ 120 600 Lt

37 LIT-2-44 „Švietimo	ir	mokslo	terminų	automatinis	identifikavimas	(ŠIMTAI	2)“ 240 000 Lt
38 MIP-11306 „Socialinė atskirtis Lietuvos didmiesčiuose: erdvinės segregacijos ir poliari-

zacijos formos“ 168 500 Lt

39 MIP-11463 „Įgalinimo strategijomis grindžiamo socialinių paslaugų modelio kūrimas 
Lietuvoje“ 160 500 Lt

40 MIP-11023 „Savivaldus, savaiminis mokymasis ir bendrosios kompetencijos: sąsajos 
studijuojant savarankiškai“ 151 000 Lt

41 VAT-10056 „Sekuliarizacijos proceso ypatumai Lietuvoje: viešo ir privataus religingumo 
sankirtos“ 450 000 Lt

42 MIP-11496 „Mediciniškai nepaaiškinami negalavimai: iššūkiai Lietuvos pirminės svei-
katos priežiūros sistemai“ 141 600 Lt

56 lentelės tęsinys
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Eil 
Nr. Projekto Nr. Projekto pavadinimas Projekto 

finansavimas
43 VAT-10022 „Lietuviai pasaulyje: tautinio identiteto išsaugojimas emigracijoje“ 284 000 Lt
44 VAT-10014 „Lietuvių egzodo paveldo likimai“ 229 200 Lt
45 TAP-10029 „Ląstelių ektroporacijos ir sonoporacijos tyrimai efektyviai vaistų pernašai ir 

navikų gydymui“ 96 798 Lt

46 MIP-11174 
(MIP-071/2011)

„Erkių	pernešamų	ligų	sukėlėjų	paplitimo	ir	genomo	sekų	tyrimai“ 180 000 Lt

47 SVE04/2011 „Retesniųjų uoginių augalų bioaktyvių komponentų kitimas priklausomai 
nuo genotipo ir aplinkos“ 1 000 000 Lt

48 SVE-11019 „Vertingesnių ir saugesnių maisto produktų kūrimas taikant augalinės žalia-
vos kietafazę fermentaciją“ 938 400 Lt

49 MIP-106/2011 „Foneminė lietuvių kalbos žodžių ir morfemų struktūra: jų tipai, distribucija, 
morfemų ankloda“ 58 700 Lt

50 MIP-113/2011 „Studentų ir moksleivių migracijos procesų tyrimai“ 173 700 Lt
51 LIT-4-22 „Šiuolaikinės miesto kultūros tyrimai“ 194 100 Lt
52 LIT-4-13 „Lietuvių šeima vertybių sankirtoje“ 46 500 Lt
53 K-9/2011 „Jaunimo	kirčiavimo	polinkiai:	bendrinės	kalbos	normos	ir	šnekamosios	

„kalbos kirčiavimo tencencijos“ 61 300 Lt

54 TAP-10038 „Kultūriniai Lietuvos ir Prancūzijos ryšiai XVIII-XIX amžiuje“ 18 000 Lt
55 LIT-10077 „Pasaulio lietuvių akademija“ 105 000 Lt
56 LIT-10144 „Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: miestai ir miesteliai“ 2 600 Lt
57 VP1-3 .1-ŠMM-

07-K-01-161
„Etninės	muzikos	gaivinimo	judėjimas	Lietuvoje	XX	a.	7	deš.	-	XXI	a.	pr.“ 656 771 Lt

58 TAP-10077 „Lietuvos	ir	Baltarusijos	nacionalinės	tapatybės	ypatumai	Europos	integra-
cijos kontekste: panašumai ir skirtumai 18 700 Lt

59 MIP-11242 „Lyginamasis Lietuvos ir Baltarusijos energetinio saugumo vertinimas 
tardpalykiniu požiūriu“ 35 700 Lt

60 MIP-11081 „Lietuvos žurnalistika: kontekstas ir kultūra 149 700 Lt
61 MIP-11404 „Nerinkiminių kampanijų įtaka politikos procesams Lietuvoje 87 300 Lt
62 LIT-4-8 „Šiuolaikinis moksleivių folkloras“ 153 000 Lt
63 MIP-026/2011 „Tampant europiečiais: lietuvių kolektyvinės tapatybės konstravimas po 

įstojimo	į	Europos	Sąjungą“ 103 000 Lt

64 VP1-3 .1-ŠMM-
01-V-02-004

„Podoktorantūros	(post	doc)	stažuočių	įgyvendinimas	Lietruvoje“ 583 332 Lt

65 PUB-12023 „Parama paskelbti mokslinį straipsnį žurnale “Psychology Research“ 1 902 Lt

Universitetas, vykdydamas projektinę veiklą, siekia, kad šie projektai leistų pasiekti ir išsikelti stra-
teginius tikslus . 

Socialinių mokslų fakultetas įgyvendina VDU strateginio plano 2 .6 .6 punktą „Bendradarbiavimo 
su lituanistikos ir baltistikos centrais užsienyje aktyvinimas“ vykdydamas projektą „Integruoto modelio, 
skirto užsienyje gyvenantiems bei iš užsienio atvykusiems lietuvių ir kitų šalių vaikų lituanistiniam ugdy-
mui	bei	su	jais	dirbančių	pedagogų	ir	specialistų	kvalifikacijos	tobulinimui,	sukūrimas	ir	išbandymas	(litu-
anistinis modelis)“, kurio tikslas – sukurti ir išbandyti integruotą modelį, skirtą užsienyje gyvenančių ir iš 
užsienio atvykusių vaikų lituanistiniam ugdymui bei su jais dirbančių pedagogų kvalifikacijos tobulinimui . 
Projekto pridėtinė vertė: sukurtas integruotas lituanistinio ugdymo modelis aktualus ne vien Lietuvos, 
bet	ir	tarptautiniu	mastu,	nes	jo	metu	sukurtais	produktais	(mokymo	medžiaga,	kvalifikacijos	tobulinimo	
programomis, informacinėmis sistemomis) gali naudotis viso pasaulio lituanistinių mokyklų mokytojai . 

56 lentelės tęsinys
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Šis projektas prisideda ir prie kito Strateginio plano punkto įgyvendinimo – 2 .6 .2 punkto „Projektų, pri-
traukiančių ir įtraukiančių išeivijos lietuvius, rengimas ir vykdymas“, nes projekto metu sukurta virtuali 
informacinė sistema yra atvira visoms lituanistinio švietimo srityje dirbančioms institucijoms: bendrojo 
lavinimo mokykloms Lietuvoje, lituanistinėms mokykloms užsienyje, administracijos darbuotojams, 
mokslinių tyrimų institutams, aukštosioms mokykloms .

Socialinių mokslų fakulteto projektas, skirtas darbo ir gyvenimo kokybei naujuose ir besiplečiančiuose 
darbo	sektoriuose	 (7BP	projektas	WALQING) atliepė ir Strateginio plano 2 .3 .3 punktą „Tarptautinių 
tyrimų projektų rengimas ir įgyvendinimas, mokslininkų mobilumas, narystė tinkluose“ .

Humanitarinių	 mokslų	 fakultetas	 vykdo	 net	 kelis	 projektus,	 taip	 įgyvendindamas	 Strateginio	
plano 2 .6 .6 punktą „Bendradarbiavimo su lituanistikos ir baltistikos centrais užsienyje aktyvinimas“, 
nes projektuose skatinamas bendradarbiavimas su lituanistikos ir baltistikos centrais užsienyje . Projekto 
„Lituanistikos	(baltistikos)	centrų,	lietuvių	bendruomenių	ir	Lietuvos	mokslo	ir	studijų	institucijų	ben-
dradarbiavimo stiprinimas“ tikslas – stiprinti lituanistikos ir baltistikos centrų, geografiniu atžvilgiu toli 
nuo Lietuvos ir Lietuvoje esančių lituanistikos mokslo institucijų, bei mokslininkų ir lietuvių bendruome-
nių komunikaciją, įgalinti didesnį tarptautinį bendradarbiavimą . Projekto metu taip pat organizuojama 
studentų	 stažuočių	–	praktikų	programa,	kuria	 skatinamas	 lituanistikos	 (baltistikos)	 centrų	 ir	 išeivijos	
studentijos bei Lietuvos ir užsienio studentų bendradarbiavimas akademiniuose projektuose . Taip pat 
organizuojamos	lituanistikos	(baltistikos)	centrų	studentų	ir	dėstytojų	vasaros	ir	žiemos	lietuvių	kalbos	
mokyklos bei etninės kultūros mokykla, todėl įgyvendinamas ir kitas, Strateginio plano 2 .6 .3 punktas 
„Išeivijos studentų praktikos, vasaros stovyklų planų sudarymas ir įgyvendinimas“ .

Projektas „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė“, kuriame Vytauto Didžiojo univer-
sitetas partnerio teisėmis dalyvauja Vilniaus universiteto vykdomame projekte, siekia šio tikslo: lituanisti-
kos	(baltistikos)	centrų	užsienyje	stiprinimo,	jų	veiklos	ir	bendradarbiavimo	su	Lietuvos	mokslo	ir	studijų	
institucijomis skatinimo, todėl Strateginio plano 2 .6 .6 punktas „Bendradarbiavimo su lituanistikos ir 
baltistikos centrais užsienyje aktyvinimas“ yra papildomas . Projekto metu plėtojami Lietuvos mokslo 
ir	studijų	institucijų	ir	užsienio	lituanistikos	centrų	bendradarbiavimo	tinklai	(tiesioginiai	ir	virtualūs),	
skatinamas bendradarbiavimas, gerinama lituanistikos užsienyje ir Lietuvoje dėstymo kokybė, teikiama 
metodinė, mokslinė ir materialinė parama lituanistikos centrams . 

Humanitarinių	mokslų	fakultetas,	prisidėdamas	prie	Strateginio	plano	2.2.3	punkto	„Jungtinių	ir	
dvigubą laipsnį teikiančių studijų programų kūrimas, studijų programų atnaujinimas, jas pritaikant dės-
tyti užsienio kalba“ įgyvendinimo, vykdo projektą „Istorijos, etnologijos, filosofijos ir politikos mokslų 
krypties pirmosios pakopos studijų programų atnaujinimas ir tarptautiškumo didinimas“ . 

Siekiant dar daugiau prisidėti prie Strateginio plano 2 .2 .3 punkto	„Jungtinių	ir	dvigubą	laipsnį	tei-
kiančių studijų programų kūrimas, studijų programų atnaujinimas, jas pritaikant dėstyti užsienio kalba“, 
2012	m.	pabaigoje	pasirašyta	projekto	„Jungtinės	magistro	studijų	programos	„Rytų	Europos	studijos	ir	
tyrimai“ įgyvendinimas“ finansavimo ir administravimo sutartis . Šio projekto metu įgyvendinama jung-
tinė magistrantūros studijų programa, skirta plėsti jos tarptautiškumą sudarant sąlygas studentų ir dar-
buotojų mobilumui, suteikiant galimybę skirtingų šalių, patirčių ir kultūrų studentams studijuoti skir-
tingoje akademinėje, socialinėje bei kultūrinėje erdvėje ir sudarant sąlygas studentams perimti skirtingų 
šalių ir aukštojo mokslo institucijų studijų patirtį .

Gamtos	mokslų	fakultetas	prisideda	prie	Strateginio	plano	2.3.3	punkto	„Tarptautinių	tyrimų	projektų	
rengimas ir įgyvendinimas, mokslininkų mobilumas, narystė tinkluose“ . Šiame fakultete tirtas oro taršos 
poveikis	žmogaus	sveikatai	(7BP	projektas	ESCAPE), darnios žmogaus biomonitoringo sistemos sukūrimas 
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Europoje	siekiant	gerinti	aplinkos	kokybę	(7BP	projektas	COPHES) . 2012 m . sausio 1 d . pradėtas vykdyti 
7BP PHENOTYPE	projektas,	kuriame	tiriamas	tarpusavio	ryšys	tarp	gamtinės	aplinkos	(kaimo	ir	miesto)	
ekspozicijos ir geresnės žmogaus sveikatos bei gerovės ypatumų . Projekte nagrinėjamas įvairių gamtinių 
charakteristikų daromas poveikis sveikatai ir jų reikšmė žemėtvarkai bei žaliųjų plotų valdymui .

Gamtos	mokslų	fakultetas	prisideda	prie	Strateginio	plano	2.2.3	punkto	„Jungtinių	ir	dvigubą	laipsnį	
teikiančių studijų programų kūrimas, studijų programų atnaujinimas, jas pritaikant dėstyti užsienio kalba“ 
įgyvendinimo vykdydamas projektą „Biomedicinos ir Fizinių mokslų studijų programų tarptautiškumo 
didinimas Vytauto Didžiojo universitete“ .

Prie strateginio plano 2 .1 .1 punkto „Strateginės partnerystės krypčių, partnerių įvardijimas, veiklų 
bei	 priemonių	 plano	 parengimas	 (tarptautinio	 bendradarbiavimo	 sutarčių	 sudarymas,	 veiksnumo	 ver-
tinimas ir sutarčių atnaujinimas, bendrų projektų rengimas, vykdymas, mainų vykdymas) Universiteto, 
akademinių ir kitų padalinių lygmenyje“ įgyvendinimo prisideda Menų fakultetas, kai 2012 m . pasirašy-
tas	Ketinimų	protokolas	su	Jungtinės	Karalystės	Centrinio	Lankašyro	universitetu	(University of Central 
Lancashire, toliau – UCLAN), skirtas sukurti materialinę bazę tarptautiniam bendradarbiavimui plėtoti 
šiuolaikinių menų ir kūrybinių industrijų srityje, ir parengtas projektas, kurio metu VDU kartu su UCLAN 
kuria	Tarptautinę	kūrybinių	industrijų	mokyklą	(International School of Creative Industries) .

2012 m . atlikta metinė universiteto projektinės veiklos analizė parodė, kad įgyvendinant projektus 
buvo diegiamas studijų inovacijos ir tobulinama studijų kokybė, rengiamos naujos studijų programos, 
sudarytos	didesnės	galimybės	mokslinės	veiklos	sklaidai	(per	2012	m.	~260	mokslininkų	dalyvavo	tarp-
tautinėse konferencijose, stažuotėse), vykdyta mokslinė veikla, įsigyta naujų knygų, spaudinių, nupirkta 
įrangos, paslaugų ir kt . Visos šios priemonės buvo vykdomos įgyvendinant VDU strateginio plano 2012–
2020	m.	5	skyriaus	„Darni	ir	kūrybiška	aplinka“	nuostatas.	Didelė	dalis	ES	ir	LR	paramos,	skirtos	uni-
versitetui,	lėšų	buvo	panaudota	projektų	vykdytojų	darbo	užmokesčiui.	Tai	sudaro	daugiau	kaip	50	%	visų	
projektų lėšų, kurios yra skirtos paremti dėstytojų, mokslininkų, tyrėjų, ekspertų darbui . Ši informacija 
skatina universiteto bendruomenę dar aktyviau įsitraukti į projektinę veiklą . 

Darbo 
užmokestis

51%

Komandiruotės
4%

Intelektualinės 
paslaugos

14%

Prekės
4%

Ilgalaikis turtas
15%

Knygos ir kt. 
spauda

1% Statyba
11%

128 pav. Lėšų panaudojimas 2012 m.
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Dauguma Vytauto Didžiojo universitete vykdomų projektų yra orientuojami į monografijų, moky-
mosi	priemonių,	metodikų,	straipsnių	kūrimą	ir	rašymą;	didžiąją	dalį	lėšų	sudaro	darbo	užmokesčio	fon-
das	(11,52	mln.	Lt).	Taip	pat	projektų	įgyvendinimo	metu	sudarytos	galimybės	pirkti	įvairaus	pobūdžio	
intelektualines paslaugas, skirtas mokslinei ir ekspertinei veiklai vykdyti . 

 

0,00
2,00
4,00
6,00
8,00

10,00
12,00

D
ar

bo
 u
žm

ok
es
tis

Ilg
al

ai
ki

s 
tu

rt
as

In
te

le
kt

ua
lin

ės
 

pa
sl

au
go

s

St
at

yb
a

Pr
ek

ės

Ko
m

an
di

ru
ot
ės

Kn
yg

os
 ir

 k
t. 

sp
au

da

11,52

3,43 3,13 2,51
0,91 0,78 0,31

m
Ln

. L
t

129 pav. Projektinių lėšų, kurių bendra suma sudaro 22,59 mln. Lt, panaudojimas pagal išlaidų 
kategorijas 2012 m. 

Toliau	pateikta	informacija	apie	studijų	ir	mokslinės	veiklos	produktus	(iš	viso	sukurta	~400	įvairių	
mokslinių produktų), kuriuos 2012 m . sukūrė universiteto mokslininkų grupės, ekspertai, tyrėjai, aktyviai 
dalyvaudami	Lietuvos	mokslo	tarybos,	ES	struktūrinių	fondų,	Europos	Komisijos	ir	kitų	fondų	finan-
suojamose programose .
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Kaip	matyti	iš	130	pav.,	didžioji	dalis	mokomųjų	priemonių	buvo	sukurta	įgyvendinant	ES	struk-
tūrinių fondų projektus, o dauguma mokslinių straipsnių buvo parengta atsiliepiant į Lietuvos mokslo 
tarybos kvietimus . Dalis mokslinės produkcijos buvo sukurta ir per tarptautinius projektus . Mokomųjų 
priemonių kūrimas ženkliai prisideda prie studijų kokybės gerinimo, edukacinių inovacijų procese 
kūrimo – vieno iš universiteto strateginio plano uždavinių . 

Per	2012	m.	universiteto	mokslininkai	ir	darbuotojai	aktyviai	rengė	paraiškas	ES	ir	kitų	fondų	para-
mai gauti . Iš viso buvo teikiamos 102 paraiškos, iš kurių jau patvirtintas finansavimas 30 paraiškų, dar 
40 paraiškų yra vertinamos pagal kvietimo administravimo ir finansavimo atitikties kriterijus . Daugiausiai 
paraiškų buvo teikiama pagal Lietuvos mokslo tarybos skelbiamus kvietimus – iš viso buvo pateiktos 
72 paraiškos . Pagal Struktūrinių fondų kvietimus buvo pateikta 16 paraiškų, pagal tarptautinių ir kitų 
fondų	 kvietimus	 –	 14	 paraiškų.	Vertinant	 patvirtintą	 paraiškų	 skaičių	matyti,	 kad	ES	 struktūriniams	
fondams	teikiamų	paraiškų	sėkmės	procentas	buvo	69	%,	tarptautinėms	programoms	–	44	%,	o	į	LMT	–	
21	%.

Kaip matyti iš 131 pav ., kol kas ne visos teiktos paraiškos yra įvertintos . Šiuo metu yra vertinama apie 
40	%	paraiškų,	iš	kurių	didžioji	dalis	buvo	pateikta	Lietuvos	mokslo	tarybos,	struktūrinių	fondų,	tarp-
tautinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių paramai gauti . Tikimasi, kad daugelis paraiškų bus sėkmingai 
įvertintos ir padidins 2013 m . vykdomų projektų skaičių . 
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131 pav. 2012 m. teiktos paraiškos finansavimui gauti

Kita	svarbi	ES	ir	LR	paramos	lėšų	panaudojimo	sritis	–	studijų	infrastruktūros	gerinimas,	moderni-
zavimas, naujų pastatų statyba ir kt . Šiuo metu universitetas vykdo 10 infrastruktūrinių projektų, kuriuose 
numatyta pagerinti studijų infrastruktūrą 8 universitetui priklausančiuose pastatuose . Planuojama pasta-
tyti	daugiafunkcį	pastatą	V.	Putvinskio	g.	23	(šiuo	metu	rengiamas	detalusis	planas,	vykdomas	projekta-
vimo	paslaugų	pirkimo	konkursas),	 įrengti	Socialinių	mokslų	 fakultetą	erdviose	patalpose	 Jonavos	g.	66	



/ 2365.2.  ProjekTinės veiklos PlėTr a

(parengtas	techninis	projektas,	šiuo	metu	vyksta	rangos	darbų	viešojo	pirkimo	procedūra),	įkurti	modernų	
Menų	fakultetą	Muitinės	g.	7	(parengtas	techninis	projektas,	šiuo	metu	vyksta	rangos	darbų	viešojo	pirkimo	
procedūra),	rekonstruoti	laboratorijas	Ž.	E.	Žilibero	g.	7	(vyksta	projektavimo	ir	rangos	darbų	viešojo	pir-
kimo	konkursas),	pastatyti	naujas	laboratorijas	Vileikos	g.	8	(parengtas	techninis	projektas,	šiuo	metu	vyksta	
rangos darbų viešojo pirkimo konkursas), modernizuoti V . Biržiškos biblioteką, įrengti aukščiausius techno-
loginius reikalavimus atitinkančias serverinės patalpas K . Donelaičio g . 52, sukurti modernią virtualizacijos 
aplinką visai universiteto bendruomenei ir kt . 2012 m . projektų lėšomis jau atnaujinta pastatų už 2,51 mln . 
Lt,	modernioms	IT	diegti	(virtualizacijos	aplinkai)	skirta	2,1	mln.	Lt.	

VDU,	įgyvendindamas	projektą,	kurio	metu	buvo	atliktas	VDU	Didžiosios	salės	(S.	Daukanto	g.	28,	
Kaunas) pastato remontas, 2012 m . pradėjo kurti Virtualizacijos aplinką, keičiančią supratimą apie inf-
rastruktūrą, jos optimalų panaudojimą, valdymą . Ši technologija leis vienam kompiuteriui atlikti kelių 
kompiuterių darbą ir taip maksimaliai išnaudoti vieno kompiuterio resursus kelioms sistemoms aptar-
nauti . Projekto metu kuriamas duomenų centras, kurio pajėgumai užtikrins virtualių kompiuterinių darbo 
vietų veikimą vienu metu . Siekiant užtikrinti savarankiško mokymosi galimybes, visos VDU patalpos bus 
aprūpintos saugiu bevieliu ryšiu, papildytos automatizuotais valdymo ir administravimo įrankiais, lei-
džiančiais efektyviai, greitai ir optimaliai skirstyti infrastruktūros resursus . Įdiegta moderni, IT sistemas 
palaikanti virtualizacijos sistema taps baze visų pagrindinių studijų programų įgyvendinimui, sukuriant 
sąlygas visų krypčių studentams studijuoti ir dirbti savarankiškai, komandoje, konsultuojantis su dėstyto-
jais ir t . t . Šis projektas prisideda prie VDU patvirtinto 2012–2020 m . Strateginio plano uždavinių įdiegti 
mokslo	ir	meno	virtualias	aplinkas	(Strateginio	plano	5.4.10	punktas	„Mokslo,	meno	ir	valdymo	virtualių	
aplinkų diegimas“) .

Įgyvendintas	projektas,	kurio	metu	buvo	atliktas	VDU	Didžiosios	salės	(S.	Daukanto	g.	28)	pastato	
remontas.	Esamos	I	ir	II	aukštų	fojė	patalpos	suskirstytos	į	poilsio,	praktinių	darbų	demonstravimo,	per-
žiūros, maitinimosi ir kitas erdves . Taip bus įgyvendintas Strateginio plano 5 .3 .2 punktas „Šiuolaikiškų 
ir patrauklių studijų, darbo, kultūros, poilsio, bendravimo, rekreacijos, apgyvendinimo erdvių atnaujinimo 
projektų rengimas“ .

Šios erdvės bus naudojamos programų „Menotyra“, „Meno istorija ir kritika“, „Teatrologija ir scenos 
menų vadyba“, „Kūrybinės industrijos“, „Naujųjų medijų meno studijos“ studentų praktiniams darbams 
demonstruoti ir universiteto artes liberales	aktualizuoti	(visų	studijų	programų	studentams).	Projekto	lėšo-
mis nupirkta moderni audiovizualinės įrangos sistema: žiūrovų salėje įrengta garso akustinė sistema, grin-
džiama naujausiais akustinių bangų sklidimo sprendiniais – linijinio masyvo modulinė akustinė sistema 
(angl.	„Line	Array“).	Įrengta	nauja	vaizdo	konferencijų	įranga.

Remonto metu S . Daukanto g . 28 pastato dalis buvo pritaikyta žmonėms su specialiais poreikiais: 
buvo įrengtas modernus vertikalus keltuvas žmonėms su negalia, įrengti privažiavimo takai, sudaryta 
galimybė mobiliu kopikliu patekti į žiūrovų salę, joje paliktos specialios vietos ir kita .

Didžioji	ES	ir	LR	paramos	lėšų	dalis	2012	m.	buvo	panaudota	pastate,	esančiame	adresu	S.	Dau-
kanto g . 28, vykstančių studijų kokybei gerinti ir pritaikyti . Tvarkant kitus universiteto pastatus 2012 m . 
įsisavinta mažiau lėšų dėl viešųjų pirkimų procedūrų, detaliojo plano derinimo, pastatų paskirties keitimo 
ir kt . 
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132 pav. Lėšų panaudojimas universiteto infrastruktūrai gerinti

Iki	2015	m.	planuojama	įsisavinti	daugiau	kaip	50	mln.	Lt	ES	ir	LR	paramos	lėšų,	skirtų	universiteto	
infrastruktūros plėtrai .



/ 238

5.3. Palankių sąlygų Pedagoninei, 
mokslinei ir meninei veikloms 
užTikrinimas

5.3.1. sTudijų ir  
mokslo išTeklių PlėTra

Tiesioginė bibliotekos paskirtis – tenkinti akademinės bendruomenės informacinius poreikius, 
organizuojant prieigą prie studijoms, moksliniams tyrimams reikalingų informacijos išteklių .

Kaupti studijų ir mokslo dokumentų fondą – svarbiausia bibliotekos veikla, daranti tiesioginę įtaką 
studijų ir mokslinės veiklos kokybei . Komplektuojamų dokumentų tematika, rūšinė ir kalbinė sudėtis turi 
atitikti universiteto strategines nuostatas, studijų ir mokslo kryptis, universiteto padalinių poreikius .

2012	m.	 įsigyta	234	 tūkst.	 (234	253;	 2011	m.	–	113	218)	 tradicinių	 ir	 elektroninių	dokumentų:	
tradicinių	–	per	20	tūkst.	(20	585;	2011	m.	–	20	702)	leidinių	ir	daugiau	kaip	10	tūkst.	(10	267;	2011	m.	–	
10	598)	pavadinimų,	elektroninių	(licencijuojamose	duomenų	bazėse)	–	per	213	tūkst.	(213	668;	2011	m.	–	
92	516).	Taigi,	tradicinių	dokumentų	pirkimas	pastaraisiais	metais	stabilizavosi	(per	20	tūkst.),	o	elektro-
ninių dokumentų įsigijimas nuolat didėja . Aiški informacijos išteklių plėtra į elektroninę erdvę . 2012 m . 
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įsigyti	el.	dokumentai	sudarė	91	%	(2011	m.	–	82	%),	tradiciniai	–	9	%	(2011	m.	–18	%)	visų	tais	metais	
pirktų dokumentų .

Ataskaitiniais	metais	fondams	atnaujinti	išlaidos,	skirtos	ištekliams,	padidėjo	per	68	%.	Iš	1,34	mln.	Lt	
skirtų fondui atnaujinti vien už projektines lėšas informacijos išteklių įsigyta beveik už 754 tūkst . Lt, t . y . 
56,2	%	daugiau,	palyginti	su	2011	m.

2012	 m.	 46	 licencijuojamose	 duomenų	 bazėse	 iš	 26	 užsienio	 ir	 Lietuvos	 tiekėjų	 131	 %	 išaugo	
el.	dokumentų	nuo	beveik	92,5	tūkst.	iki	213,7	tūkst.,	palyginti	su	2011	m.	El.	knygų	skaičius	išaugo	per	
10	kartų	–	nuo	12	tūkst.	iki	beveik	130	tūkst.	Visateksčių	žurnalų	skaičius	–	nuo	27	tūkst.	(2011	m.)	iki	
31 tūkst ., kitų dokumentų – nuo 49 iki 52 tūkst . 
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133 pav. Tradicinių ir elektroninių dokumentų įsigijimas 2010–2012 m.

2012	m.	pabaigoje	tradiciniame	bibliotekos	fonde	buvo	saugoma	per	296	tūkst.	(296	783;	2011	m.	–	
279	169)	leidinių	ir	per	144	tūkst.	(144	127;	2011	m.	–	134	843)	pavadinimų	spausdintų	ir	kitų	doku-
mentų.	Per	metus	bibliotekos	tradicinis	fondas	išaugo	6,3	%.	Fondo	augimo	tempai	jau	keletą	metų	yra	
stabilūs .

Didžioji tradicinio fondo dalis yra nusipirkta, o per 12 tūkst . leidinių – dovanos .
Universitetas,	 kaip	 Lietuvos	 mokslinių	 bibliotekų	 asociacijos	 (LMBA)	 narys,	 dalyvavo	 Europos	

Sąjungos	 struktūrinių	 fondų	 projekto	 „eMoDB.Lt:	 Elektroninių	 duomenų	 bazių	 atvėrimas	 Lietuvai“	
pirmajame	etape	(nuo	2009-07-21	iki	2012-07-21)	ir	turėjo	galimybę	trejus	metus	naudotis	28	duomenų	
bazėmis,	prie	kurių	prieiga	buvo	apmokėta	iš	projekto	lėšų.	Antrajame	(nuo	2012-05-30	iki	2015-09-20)	
projekto etape duomenų bazių prenumeratą apmokėti numatyta ne tik projekto, bet ir universiteto lėšo-
mis . Pagal šį projektą suteikta galimybė naudotis 22 duomenų bazėmis . Dar 24 duomenų bazės prenu-
meruotos universiteto ir jo vykdomų projektų lėšomis . 2012 m . prenumeruotų duomenų bazių sąrašas 
pateiktas 57 lentelėje .
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57 lentelė 

2012 m. prenumeruotų duomenų bazių sąrašas

Eil. 
Nr. Duomenų bazės pavadinimas Tematika

1 . Academic	Search	Complete	(EBSCO	Publishing)	 Daugiatemė
2 . American Institute of Physics Fizika
3 . American Physical Society Fizika
4 . Business	Source	Complete	(EBSCO	Publishing)	 Ekonomika,	verslas
5 . Cambridge	Journals	Online	(HSS	kolekcija/archyvas) Daugiatemė

6 . Datamonitor360 Market Line Bendrovių, pramonės šakų aprašymai, 
pasaulio šalių statistiniai duomenys

7 . eBook	Collection	(EBSCOhost) Daugiatemė

8 . Ebrary	(Education, Psychology and Social Work, Sociology and Ant-
hropology kolekcijos)

Švietimas, psichologija, socialinis darbas, 
sociologija, antropologija

9 . EDP	Sciences	(Mathematics	&	Computer	Sciences	Collection)	 Matematika, kompiuterija
10 . Education	Research	Complete	(EBSCO	Publishing)	 Švietimas
11 . Emerald	Management	eJournals	Collection	 Ekonomika,	vadyba
12 . ERIC	(EBSCO	Publishing)	 Švietimas
13 . European	Views	of	the	Americas:	1493	to	1750	(EBSCO	Publishing) Istorija
14 . GreenFILE	(EBSCO	Publishing)	 Aplinkos apsauga
15 . Health	Source	–	Consumer	Edition	(EBSCO	Publishing)	 Sveikatos apsauga, medicina
16 . Health	Source:	Nursing	/	Academic	Edition	(EBSCO	Publishing)	 Sveikatos apsauga, slauga
17 . HeinOnline	 Teisė
18 . Humanities	International	Complete	(EBSCO	Publishing)	 Humanitariniai	mokslai
19 . INFOLEX.	Praktika	ir	Teisės	aktai	 Teisė
20 . IOPscience / IOP Publishing Archive collection 1874–1999 Fizika
21 . JSTOR	(I,	II,	III	kolekcijos)	 Daugiatemė

22 . Library,	Information	Science	&	Technology	Abstracts	(EBSCO	
Publishing) 

Informacijos mokslai ir technologijos

23 . LITLEX	 Teisė
24 . MasterFILE	Premier	(EBSCO	Publishing) Daugiatemė
25 . MEDLINE	(EBSCO	Publishing) Medicina, slauga
26 . Newspaper	Source	(EBSCO	Publishing) Daugiatemė
27 . OECDiLibrary Daugiatemė
28 . Oxford	Art	Online Dailė
29 . Oxford	Journals	Online	 Daugiatemė
30 . Oxford	Music	Online	 Muzika
31 . Oxford	Reference	Online:	The	Premium	Collection Daugiatemė

32 . Passport	GMID Informacija apie pramonės šakas, šalis, 
vartotojus

33 . Project	MUSE	 Humanitariniai,	socialiniai	mokslai
34 . PsycARTICLES	(EBSCO	Publishing) Psichologija

35 . RefWorks Bibliografinės el . informacijos tvarkymo 
įrankis

36 . Regional	Business	News	(EBSCO	Publishing)	 Verslas
37 . Sage	Journals	Online	 Daugiatemė
38 . ScienceDirect Daugiatemė
39 . SocINDEX	with	Full	Text	(EBSCO	Publishing) Sociologija
40 . SpringerLink	(archyvas) Daugiatemė
41 . Taylor and Francis Daugiatemė
42 . Teacher	Reference	Center(EBSCO	Publishing)	 Švietimas
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Eil. 
Nr. Duomenų bazės pavadinimas Tematika

43 . Westlaw	International	 Teisė
44 . Wiley	InterScience	(SSH	kolekcija)	 Daugiatemė

45 . VGTU	leidyklos	elektroninės	knygos	 Humanitariniai,	fiziniai,	sociali-
niai mokslai

46 . MRU leidyklos elektroninės knygos Humanitariniai,	fiziniai,	sociali-
niai mokslai

Didžiąją tradicinio leidinių fondo dalį pagal Universalios dešimtainės klasifikacijos žinių sričių 
skirstymą	sudaro	humanitarinių	mokslų	(filosofija,	religija,	grožinė	literatūra,	lingvistika,	istorija,	menai,	
muzika)	dokumentai	–	58	%.	Socialiniams	mokslams	tenka	26	%,	gamtos	ir	taikomiesiems	mokslams	–	
16	%.	Universiteto	licencijuojamose	duomenų	bazėse	humanitarinių	ir	socialinių	mokslų	profilį	atitin-
kančių	el.	dokumentų	yra	apie	75	%,	gamtos	ir	taikomųjų	–	25	%.	

Daugiau	kaip	pusė	el.	dokumentų	licencijuojamose	duomenų	bazėse	–	anglų	kalba	(63	%),	kitomis	
kalbomis	(vokiečių,	prancūzų,	lenkų	ir	kt.)	–	per	28	%,	lietuvių	kalba	–	per	8	%.	Palyginti	su	tradicinio	
fondo kalbine sudėtimi, matomi esminiai skirtumai . Tradicinių dokumentų fonde leidinių lietuvių kalba 
yra	daugiau	kaip	pusė	fondo	(51	%),	anglų	kalba	–	30	%,	likusi	–	leidiniai	prancūzų,	vokiečių,	rusų,	japonų	
ir kitomis kalbomis . 

2012 m . universiteto bendruomenės nariai, be licencijuojamų duomenų bazių, turėjo galimybę tes-
tuoti 36 duomenų bazes ir galimybę prieiti prie daugiau kaip 72 tūkst . el . knygų, 20 tūkst . el . žurnalų, 
kitos	medžiagos	(konferencijų	pranešimų,	statistinių	duomenų,	natų,	vaizdo,	garso	įrašų,	dokumentinių	
filmų) .

Ataskaitiniais metais sukurta universiteto institucinė talpykla – Vytauto Didžiojo universiteto 
el.	mokslinių	publikacijų	talpykla	(VDU	ePub;	http://etalpykla.vdu.lt;	http://erepository.vdu.lt), rekto-
riaus	įsakymu	(Nr.	595a,	2012-11-30)	patvirtinti	„Vytauto	Didžiojo	universiteto	el.	mokslinių	publikacijų	
talpyklos nuostatai“ . Talpykla – tai integrali universiteto mokslo ir studijų priemonių ir paslaugų infras-
truktūros dalis, skirta universiteto skaitmeninei produkcijai kaupti, valdyti, sklandžiai prieigai ir sklaidai, 
ilgalaikiam	išsaugojimui.	Esminis	talpyklos	ideologinis	pamatas	–	įgyvendinti	atviros	prieigos	principus	
universiteto akademinėje aplinkoje cirkuliuojančiai mokslinei ir studijų informacijai . Tai – pirmoji ins-
titucinė talpykla Lietuvoje, sukurta panaudojus Lietuvos mokslo ir studijų el . dokumentų informacinę 
infrastruktūrą	(eLABa).	VDU	ePub	užregistruota	pasauliniame	atviros	prieigos	talpyklų	registre	Registry 
of Open Access Repositories	(ROAR) su kitomis 3 343 talpyklomis . Talpykloje esančių publikacijų sklaida 
užtikrinama	 specialiu	OAI–PMH	 protokolu	 (angl.	 the Open Archives Initiative Protocol for Metadata 
Harvesting), kurį informacijai iš įvairių internete šaltinių surinkti paprastai naudoja visos plačiai paplitu-
sios paieškos sistemos, pvz .: „Google“, „Baze“, „DART-Europe“ .

Nuo 2012 m . institucinėje talpykloje pradėta archyvuoti ne tik universiteto, bet ir kitų Lietuvos bei 
užsienio leidėjų, išleista studijų ir mokslinė produkcija . Universiteto nuostatos dėl autorių publikacijų 
el . kopijų archyvavimo, įgyvendinant VDU ePub, autoriams rekomenduojama, pagal licencines sutartis 
suteikiant darbų publikavimo teises leidėjams, redakcinėms kolegijoms ar kt ., prie standartinės sutarties 
teikti	parengtą	priedą	„Priedas	prie	publikacijos	susitarimo“	(angl.	Addendum to publication agreement), 
garantuojantį teisę archyvuoti publikacijos el . kopiją VDU ePub . 

57 lentelės tęsinys

http://etalpykla.vdu.lt; http://erepository.vdu.lt
http://roar.eprints.org
http://www.google.lt/
http://www.base-search.net/index.php?i=b&l=en
http://www.dart-europe.eu/
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Bibliotekos darbuotojai pradėjo naują veiklos sritį, susijusią su autorių licencinių sutarčių nagrinė-
jimu, klausimų, iškilusių dėl publikacijų, kurių turtinės autoriaus teisės buvo perduotos tretiesiems asme-
nims, archyvavimo VDU ePub, sprendimu . Tikslindami publikacijų atviros prieigos galimybes darbuoto-
jai pradėjo komunikuoti su leidėjais, redakcinėmis kolegijomis, teikti konsultacijas ir pagalbą autoriams, 
sudarantiems naujas licencines sutartis . 

VDU ePub institucinėje talpykloje 2012 m . pabaigoje buvo sukaupta beveik 5 tūkst . el . objektų 
(4	745).	Knygų	ir	straipsnių	kolekcijoje	–	1	458	el.	objektai	(87	knygos,	1	264	straipsniai	iš	12	pavadinimų	
žurnalų	ir	95	žurnalų	numerių),	3	287	–	ETD	kolekcijoje	(2	899	magistrų	baigiamieji	darbai,	197	daktaro	
disertacijos, 191 daktaro disertacijų santraukos) .
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134 pav. Visateksčiai VDU ePub 2007–2012 m.

2012	m.	pabaigoje	bibliotekos	informacinėje	sistemoje	(BIS)	buvo	per	147	tūkst.	(147	516;	2011	m.	–	
132	802)	bibliografinių	įrašų	ir	per	288	tūkst.	(288	225;	2011	m.	–	265	214)	egzempliorių	įrašų.	Jų	skai-
čius	 per	 2012	m.	 bibliotekos	 ištekliuose	 išaugo	 11,1	%.	 Per	 2012	m.	 visuose	 bibliotekos	 kataloguose	
buvo	parengta	beveik	15	tūkst.	(14	714;	2011	m.	–	13	672)	bibliografinių	įrašų	ir	per	24	tūkst.	(24	355)	
egzempliorių	įrašų.	Tai	7,6	%	bibliografinių	įrašų	daugiau	ir	9,2	%	egzempliorių	įrašų	mažiau	nei	2011	m.	
Pagal parengtus naujus bibliografinius ir egzempliorių įrašus 2012 m . biblioteka tarp kitų Lietuvos aka-
deminių	bibliotekų	užėmė	2	vietą	(2011	m.	–	3).	Ataskaitiniais	metais	bendrasis katalogas	atspindėjo	97	%	
(2011	m.	–	95	%)	viso	bibliotekoje	saugomo	tradicinio	fondo.

Nuolat analizuojamas fondo aktualumas, jo naudojimo efektyvumas atsižvelgiant į išteklių panaudą . 
Akademinėse bibliotekose jau keletą metų stebimas didėjantis vartotojų naudojimasis el . ištekliais ir vir-
tualiomis	paslaugomis.	2012	m.	paieškų	seansų	skaičius	el.	bibliotekoje	siekė	2,78	mln.	ir	išaugo	11,5	%.	
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135 pav. Paieškos el. bibliotekoje 2006–2012 m.

Vartotojai	skaitė	(atsisiuntė)	per	813	tūkst.	(813	403;	2011	m.	–	450	156)	visateksčių,	t.	y.	80,7	%	
daugiau, palyginti su 2011 m . Tai rodo, kad vartotojai rado svarbią informaciją ir išnaudojo el . šaltinių 
teikiamas galimybes gauti naujausią bei aktualiausią informaciją .
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136 pav. Visateksčių atsisiuntimas 2010–2012 m.

2012	m.	licencijuojamose	duomenų	bazėse	prisijungimų	skaičius	padidėjo	66,1	%,	paieškų	–	27,9	%,	
atsisiųstųjų	visateksčių	dokumentų	–	78,1	%,	santraukų	–	117,9	%,	palyginti	su	2011	m.	Galima	teigti,	kad	
vienas	universiteto	bendruomenės	narys	2012	m.	prie	duomenų	bazių	jungėsi	5,8	karto	(2011	m.	–	3,2),	
vidutiniškai	atliko	145	paieškas	(2011	m.	–	105)	ir	skaitė	27,6	(2011	m.	–	14,5)	visateksčius	straipsnius. 
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Sukūrus universiteto institucinę talpyklą, stebimas spartus universiteto el . dokumentų panaudos 
augimas.	2012	m.	atsisiųsta	per	330	tūkst.	(330	213)	ETD	darbų.	Tai	net	60,6	%	daugiau	nei	2011	m.	ir	
net	181,4	%	daugiau	nei	2010	m.	Knygų,	straipsnių	atsisiųsta	per	103	tūkst.	(103	114;	2011	m.	–	42	089),	
per	145	%	daugiau	nei	2011	m.

Universiteto bendruomenė dažniausiai naudojasi EBSCO Publishing,	JSTOR,	ScienceDirect, Emerald, 
HeinOnline, Ebrary duomenų bazėmis . Universiteto vartotojų naudojimasis EBSCO Publishing yra vienas 
didžiausių tarp prenumeruojančių LMBA narių . Išaugusį naudojimąsi duomenų bazėmis lėmė šie veiks-
niai: itin patogus nuotolinis prisijungimas prie duomenų bazių per programinę įrangą ezproxy	(http://
ezproxy.vdu.lt) ir pirmą kartą prenumeruotos net 4 el . knygų duomenų bazės .

Svarbus informacijos išteklius, leidžiantis skleisti kitus bibliotekos ir pasaulio išteklius, yra tinklala-
pis . Naudojimasis juo nuolat auga . 2012 m . išaugo apsilankymų tinklalapyje skaičius: unikalių lankytojų – 
per	104	tūkst.	(104	062,	2011	m.	–	89	443),	unikalių	apsilankymų	per	dieną	–	289	(2011	m.	–	224).	Iš	viso	
tinklalapyje	užfiksuota	per	182	tūkst.	(182	015)	apsilankymų.

58 lentelė 

Pagrindiniai bibliotekos veiklos rodikliai 2011–2012 m.

Rodiklis 2011 m. 2012 m. Pokytis %
Bendri
Plotas m2 2 932 2 962 +1
Darbuotojai / etatai 51 / 46,5 51 / 46,5 0
Abonementai / Skaityklos 3 / 11 3 / 11 0
Tradiciniai fondai
Bibliotekos	fondas	(fiz.	vnt.	/	pavad.) 279 169 / 134 843 296 783 / 144 127 +6,3 / 6,9
Dokumentai atviruose fonduose 141 740 149 084 +5,2
Gauta	dokumentų	per	metus	(fiz.	vnt.	/	pavad.) 20 702 / 10 598 20 585 / 10 267 –0,6 / 3,1
Vartotojai
Vartotojų skaičius 11 510 10 950 –4,9
Lankytojų skaičius 412 720 441 032 +6,9
Išduotis į namus 118 335 122 701 +3,7
Vartotojų darbo vietos / iš jų kompiuterinės 465 / 100 481 / 100 +3,4 / 0
Elektroninė	biblioteka
Licencijuojamos duomenų bazės 46 46 0
Testuojamos duomenų bazės 37 36 –3,0
El.	dokumentai	licenzijuojamų	duomenų	bazėse 92 516 213 668 +131,0
El.	dokumentai	institucinėje	talpykloje: 2 463 592 2 781 225 +12,9
-	 El.	knygos	ir	el.	žurnalai 935 1 458 +55,9
-	 ETD	darbai 2 636 3 287 +24,7
Informacijos paieškos seansai: 1 118 668 1 430 947 +27,9
- Licencijuojamų duomenų bazėse 1 118 668 1 430 947 +27,9
- Bibliotekos informacinėje sistemoje 1 344 924 1 350 278 +0,4
Atsisiųstieji dokumentai: 450 156 813 403 +80,7
- Iš licenzijuojamų duomenų bazių 202 473 380 076 +87,7
- Iš institucinės talpyklos 247 683 433 327 +74,9
Įrašai bibliotekos informacinėje sistemoje 132 802 147 516 +11,1
Parodos ir renginiai 12 14 +16,7

http://ezproxy.vdu.lt
http://ezproxy.vdu.lt
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Vartotojų poreikis gauti leidinius į namus taip pat liko aktualus . Per ataskaitinius metus į namus 
buvo	išduota	beveik	123	tūkst.	(122	701;	2011	m.	–	118	335)	dokumentų	tradicinėse	laikmenose,	t.	y.	
3,5	%	daugiau	nei	2011	m.	Iš	viso	vartotojai	skaitė	per	555	tūkst.	(555	774)	tradicinių	dokumentų,	esan-
čių	bibliotekos	fonduose.	Jau	keletą	metų	bibliotekos	fondo	aktualumo	matas	–	fondo	apyvartos	rodiklis	
(2,11),	rodantis,	kiek	kartų	vidutiniškai	dokumentas	buvo	išduotas	vartotojui,	yra	vienas	geriausių	tarp	
Lietuvos akademinių bibliotekų . 

Pagal pasaulines tendencijas didėjant išteklių ir paslaugų plėtrai į el . erdvę bibliotekose fiksuojamas 
vartotojų fizinių apsilankymų skaičiaus mažėjimas, tačiau universiteto bibliotekoje stebimas kitoks reiški-
nys . Fizinis bibliotekos vartotojų lankomumas tolygiai mažėjo iki 2008 m ., tačiau per pastaruosius metus 
didėja,	o	per	ataskaitinius	metus	išaugo	6,42	%.	Per	441	tūkst.	(441	032)	lankytojų	–	tai	yra	didžiausias	
skaičius	bibliotekoje	nuo	2008	metų,	padidėjęs	per	 tą	 laikotarpį	34,24	%.	Nuolat	augantis	bibliotekos	
lankytojų skaičius sietinas su pasikeitusiais studijų poreikiais ir besiformuojančia nauja studijų kultūra . 
Bibliotekos erdvėse studentai naudojasi tradiciniais ir elektroniniais informacijos ištekliais, kompiuteri-
zuotomis darbo vietomis, belaidžiu internetu, techninėmis paslaugomis, mokosi savarankiškai ar grupė-
mis, teikia informacijos užklausas, gauna individualias profesionalų konsultacijas, bendrauja tarpusavyje, 
praleidžia laisvalaikį, peržiūri bibliotekos rengiamas parodas .

2012 m . rudenį universiteto bendruomenei sudaryta galimybė naudotis modernia institucine vir-
tualia	 biblioteka	–	Vytauto	Didžiojo	universiteto	 virtualia	 biblioteka	 (VDU	Primo,	http://vb .vdu .lt /, 
http://vb .vdu .lt/en) . Tai – integrali ir vartotojui draugiška paieškos ir pateikimo sistema, veikianti vieno 
langelio principu ir leidžianti ieškoti Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos rengiamuose katalo-
guose ir duomenų bazėse, universiteto institucinėje talpykloje, universiteto prenumeruojamose duomenų 
bazėse, įvairiose pasaulio bibliotekose ir duomenų bazėse, atviros prieigos talpyklose ir archyvuose, taip 
pat siūlanti patogias rezultatų tikslinimo, saugojimo, eksportavimo, persiuntimo ir kitas tvarkymo pas-
laugas.	Paieškos	langelis	„VDU	virtuali	biblioteka	(Primo)“	integruotas	bibliotekos	tinklalapyje	http://
biblioteka .vdu .lt) .

Vaizdo paskaitos – nauja bibliotekos informacinio raštingumo paslauga bendruomenei . Ataskaitiniais 
metais įrašyta ir bibliotekos tinklalapyje paskelbta vaizdo paskaita „Universiteto licencijuojamos duo-
menų	bazės:	apžvalga	 ir	prieigos	galimybės“	(http://biblioteka .vdu .lt/informacinio-rastingumo-kursai-
bibliotekoje) . Bendruomenės nariai vaizdo paskaitas gali stebėti jiems patogioje vietoje ir patogiu laiku . 
Ataskaitiniais metais parengtos ir bibliotekos tinklalapyje paskelbtos interaktyvios instrukcijos apie 
informacijos paiešką, užsakymą, leidinių pratęsimą, delspinigius bibliotekos informacinėje sistemoje 
(http://biblioteka .vdu .lt/leidiniu-paieska-uzsakymas-grazinimas) .

2012 m . bibliotekos darbuotojai parengė ir rekomendavo bendruomenei paskaitų ciklą šiomis temo-
mis: Informacijos ištekliai universiteto prenumeruojamose duomenų bazėse;	Refworks	(informacijos	šaltinių	
aprašų / dokumentų kaupimo, saugojimo, jų tvarkymo, dalijimosi jais, naudojimo studijų ir mokslo dar-
buose)	 programa;	 Universiteto elektroninių dokumentų talpykla. Vytauto Didžiojo universiteto virtualioji 
biblioteka Primo . Mokymai buvo siūlomi ir vykdomi atsižvelgiant į atskirų universiteto padalinių pagei-
davimus . Ataskaitiniais metais suorganizuoti 6 ciklo pristatymai įvairių fakultetų dėstytojams ir studen-
tams .

http://vb.vdu.lt
http://biblioteka.vdu.lt/
http://biblioteka.vdu.lt/
http://biblioteka.vdu.lt/informacinio-rastingumo-kursai-bibliotekoje
http://biblioteka.vdu.lt/informacinio-rastingumo-kursai-bibliotekoje
http://biblioteka.vdu.lt/leidiniu-paieska-uzsakymas-grazinimas
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2012 m ., kuriant šiuolaikišką ir patrauklią universiteto infrastruktūrą, vykdytos kapitalinės statybos, 
pastatų remonto, techninės priežiūros, eksploatacijos, apsaugos, racionalaus resursų naudojimo, aptarna-
vimo transportu veiklos . 

Kapitalinė statyba.	2012	m.	baigtas	VDU	IV	rūmų	(S.	Daukanto	g.	27,	Kaunas)	pastato	atitvarų	ir	
energetinių sistemų modernizavimo projektas: įrengtas keltuvas neįgaliesiems, antro aukšto virtuvėlėje 
įrengta pastato rekuperacinės sistemos aptarnavimo aikštelė, gipso kartono plokštėmis uždengti patalpas 
kertantys ortakiai, taip pat suremontuota pagrindinė pastato laiptinė . Pastate įrengtas pirmasis profesio-
nalus universiteto teatras Lietuvoje . 

VDU	muzikos	 akademijoje	 (V.	 Čepinskio	 g.	 5,	 Kaunas)	 įkūrus	 Akordeono	 katedrą,	 buvo	 sure-
montuotos	ir	mokymo	tikslams	pritaikytos	patalpos	(įrengtos	5	auditorijos	ir	akordeonų	sandėliavimo	
patalpa) .

Siekiant pagerinti VDU bendrabučio Nr . 3 „Karas“ studentų gyvenimo kokybę, kapitaliai suremon-
tuoti pastato rūsyje esantys sanitariniai mazgai, pakeistos pagrindinio įėjimo durys ir greta jų esančios 
vitrinos .

VDU	bendrabutyje	Nr.	2	„Baltija“	ir	Šiuolaikinių	menų	katedroje	(Vytauto	pr.	71,	Kaunas)	2012	m.	
studentų	iniciatyva	rūbinės	patalpa	pritaikyta	šiuolaikinio	meno	knygyno	„[six	chairs]	BOOKS“	reik-
mėms, įrengta veidrodžių siena ir kilnojamieji porankiai – taip salė pritaikyta šokio paskaitoms, sure-
montuotas šiuolaikinių menų katedros stogas, terasa prie įėjimo . Bendrabučio Nr . 2 „Baltija“ patalpose, 
įrengus du sanitarinius mazgus, buvo sukurti 2 papildomi kambariai VDU studentams, taip pat atlikti 
aliuminio fasado langų remonto darbai .

VDU	I	rūmų	(Laisvės	al.	53,	Kaunas)	pastate	kapitaliai	suremontuotos	dvi	srautinės	auditorijos	ir	
administracinių kabinetų patalpos . Suremontavus koridorių prie įėjimo į VDU Menų galeriją bei salėje 
Nr . 101 įrengus lengvų konstrukcijų sieną, buvo praplėstas galerijos ekspozicijos plotas . 

Remonto	 darbai	 taip	 pat	 buvo	 vykdomi	 VDU	 Centriniuose	 rūmuose	 (S.	 Daukanto	 g.	 28),	
III	rū	muose	(K.	Donelaičio	g.	52),	IV	rūmuose	(S.	Daukanto	g.	27).	
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Pastatų ir statinių priežiūra. Pastatų ir statinių priežiūrą universitete užtikrina 143 darbuotojai 
(135	etatai)	–	 rūmų	 ir	bendrabučių	valdytojai,	budėtojai,	valytojai,	pagalbiniai	darbininkai,	 rūbininkai,	
specialistai, prižiūrėtojas, ūkio inžinierius . 

Siekiant racionaliai panaudoti valstybės patikėtą turtą ir iki minimumo sumažinti galimus nuosto-
lius, susijusius su disponuojamų pastatų eksploatacinėmis išlaidomis, universitete vykdoma ilgalaikė ir 
trumpalaikė patalpų nuoma, kurios struktūra yra ši:

1 . Ilgalaikė nuoma:
•	 Universitetas	nuomoja:

viešojo	maitinimo	įstaigai	„Samsonas“	(Vileikos	g.	8), ú
knygynui	„Humanitas“	(K.	Donelaičio	g.	52), ú
pardavimo	ir	kopijavimo	automatams	(S.	Daukanto	g.	28,	K.	Donelaičio	g.	52	ir	60,	Lais- ú
vės	al.	53,	Vileikos	g.	8;	Gedimino	g.	44;	Gimnazijos	g.	7,	Vytauto	pr.	71,	V.	Čepinskio	g.	5),
ryšio	priėmimo	ir	perdavimo	retransliavimui	UAB	„Bitė	Lietuva“	(Vytauto	pr.	71), ú
renginių	aptarnavimo	ir	projektų	pristatymo	paslaugų	teikimo	veikloms	UAB	„Ex	prompto“	 ú
(S.	Daukanto	g.	28).

•	 Universitetas	nuomojasi:
auditorinio	pastato	dalį	(Gedimino	g.	44), ú
Teisės	fakulteto	ir	auditorijų	patalpas	(Ožeškienės	g.	18), ú
auditorijas	(K.	Donelaičio	g.	60), ú
„Alfa“	salę	(K.	Donelaičio	g.	27), ú
450	vietų	salę	Kauno	pramogų	ir	sporto	rūmuose	(Karaliaus	Mindaugo	pr.	50), ú
patalpas	GMF	biotechnologijos	programoms	vykdyti	(Breslaujos	g.	3).	 ú

2 . Trumpalaikė nuoma:
•	 Renginiams	ir	konferencijoms	organizuoti	universiteto	infrastruktūra.
•	 Laikino	apgyvendinimo	paslaugos	bendrabučiuose.

Ilgalaikė nuoma . Universitetas nuomoja patalpas viešojo maitinimo paslaugoms, renginių aptarna-
vimo ir projektų pristatymo paslaugoms teikti ir knygynui . Universitete esančių pardavimo automatų 
nuoma vykdoma studentų patogumui, kad jie galėtų įsigyti karštų gėrimų, užkandžių ir saldumynų . 
Kopijavimo, įrišimo, spausdinimo aparatai nuomojami atsižvelgiant į studentų poreikius .

Trumpalaikė nuoma . Universiteto salės nuomojamos įvairiems komerciniams bei nekomerciniams 
renginiams laisvu metu, kai neorganizuojami universiteto renginiai . VDU bendrabutyje nuomojami 
gyvenamieji kambariai dėstytojams ir kviestiniams svečiams apgyvendinti .

Česlovo	Milošo	gimtinės	fondo	kompleksas	Šeteniuose	(Kėdainių	r.)	nuomojamas	įvairioms	kon-
ferencijoms, seminarams, bet yra atviras visiems kaip muziejus . Šios patalpos buvo dažnai naudojamos 
VDU Studentų atstovybės organizuojamiems mokymams bei seminarams, fakultetų organizuojamiems 
išvažiuojamiesiems posėdžiams .

Nuo 2010 m . birželio mėnesio, prasidėjus Didžiosios salės renovacijos projektų įgyvendinimui, 
salėje paskaitos ir renginiai nevyksta, todėl pavasario semestrui buvo išnuomota 550 vietų „Alfa“ salė 
UAB	„Hotel	Neris“,	rudens	semestrui	išnuomota	450	vietų	salė	UAB	„Kauno	arena“.

	Dėstytojams	ir	kviestiniams	svečiams	apgyvendinti	išnuomoti	4	butai	(Laisvės	al.	74).
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Nuo	2012	m.	rudens	semestro,	GMF	pradėjus	vykdyti	naują	pirmosios	pakopos	studijų	biotechno-
logijos programą, buvo išnuomotos papildomos patalpos Breslaujos g . 3 .

Visi renginiai, vykstantys universiteto infrastruktūroje, administruojami elektroniniu būdu . 

Pastatų ir statinių remontas. 2012 m . atlikti einamieji universiteto pastatų energetinių sistemų prie-
žiūros, elektros sistemų remonto darbai ir smulkūs pastatų vidaus patalpų remonto darbai . Statybos ir 
remonto darbams naudojamos naujausios medžiagos ir technologijos, rūpinamasi lėšų, skirtų remontui ir 
priežiūrai, planavimu bei racionaliu jų panaudojimu, atliekamų darbų kokybe .

Šilumos ūkis
Universiteto	šildomų	patalpų	plotas	51,8	tūkst.	kv.	m	(į	šį	plotą	neįtrauktas	VDU	Kauno	botanikos	

sodas), šildoma gaunant šiluminę energiją iš miesto centralizuotų šilumos tinklų gamtinėmis dujomis, 
taip pat kūrenant kietąjį kurą . Šiuo metu eksploatuojami 13 šilumos punktų, 4 dujinės katilinės, viena 
dujinė infraraudonųjų spindulių Sporto centro salės šildymo sistema, viena kietojo kuro katilinė, kūre-
nama akmens anglimi . Dauguma eksploatuojamų šilumos punktų ir dujinių katilinių yra rekonstruo-
tos.	Metų	pabaigoje	modernizuotos	 energetinės	 sistemos	 ir	 atitvaros	 IV	 rūmų	 (S.	Daukanto	g.	 27)	 ir	
Centrinių rūmų Didžiosios salės pastatuose . Šiuose rūmuose įrengtos modernios šildymo ir oro kondici-
onavimo sistemos, leisiančios taupyti energiją ir užtikrinančios optimalias studijų ir darbo sąlygas patal-
pose . Infrastruktūros tarnybos Pastatų ir statinių remonto skyrius organizavo ir vykdė šildymo–vėdinimo, 
oro kondicionavimo, vandentiekio–nuotekų ir gamtinių dujų sistemų eksploatacijos, modernizavimo ir 
naujų	sistemų	įrengimo	darbus	(137	pav.).

137 pav. Energetiniams resursams 2008–2012 m. sunaudotos lėšos 
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Šiluminės	 energijos	 kaina	 kilo	 nuo	 34,93	 cnt/kWh	 (2012	 m.	 sausio	 mėn.)	 iki	 36,14	 cnt/kWh	
(2012	m.	gruodžio	mėn.),	2012	m.	liepos	mėn.	buvo	37,64	cnt/kWh.

Vandens	 kaina	 didėjo	 nuo	 4,43	 Lt/m3	 (2012	m.	 sausio	 mėn.)	 iki	 5,06	 Lt/m3	 (2012	m.	 gruo-
džio mėn .)

Gamtinių	dujų	kaina	svyravo	nuo	1,32	Lt/m3	(2012	m.	sausio	mėn.)	iki	1,31	Lt/m3	(2012	m.	gruo-
džio mėn .) ir metų viduryje buvo pasiekusi 1,47 Lt/m3	(2012	m.	gegužės	mėn.).

Kylant elektros energijos kainai, siekiama taupyti . Daugiausiai elektros suvartojama patalpoms 
apšviesti, kompiuteriams, org . technikai ir įvairiai mokslinės technikos aparatūrai bei patalpų ventiliacijos 
bei šaldymo sistemoms . Universitete nuosekliai ir planingai kaitrinės lempos keičiamos į energiją tau-
pančias kompaktines lempas, atnaujinami seni ir susidėvėję elektros paskirstymo įrenginiai . Per 2012 m . 
suvartota	2	500	684	kWh	elektros	energijos,	 išlaidos	už	 suvartotą	elektros	energiją	padidėjo	14,29	%	
ir sudarė 1 277 411,42 Lt . Per 2012 m . elektra pabrango, todėl išlaidos, palyginti su 2011 m ., padidėjo 
6,3	%.	

Transporto skyrius. Universiteto transporto skyrius skirtas studentams ir darbuotojams aptarnauti, 
užtikrinti palankias sąlygas pedagoginei, mokslinei ir meninei veiklai, taip pat administracijos ir infras-
truktūros tarnybos darbuotojams, siekiant sukurti patrauklią ir šiuolaikišką universiteto infrastruktūrą . 

Šiuo	metu	automobilių	ūkį	sudaro	2	mikroautobusai	(19	ir	8	vietų),	8	 lengvieji	automobiliai	 ir	1	
krovininis automobilis . 

Transporto skyriaus personalą sudaro 6,75 etato dirbantys 7 žmonės, t . y . 5 vairuotojai-autošaltkal-
viai ir 2 administracijos darbuotojai . Per praėjusius metus etatų skaičius nepakito .

138 pav. Transporto paslaugų užsakymai 2007–2012 m.

2012 m . transporto paslaugos, kurių universitetas negalėjo patenkinti turimomis priemonėmis, buvo 
parenkamos atliekant apklausas kiekvieno užsakymo metu . 2012 m . užsakomų paslaugų kaina nepakito . 
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139 pav. Transporto užsakymų skaičius mėnesiais 2008–2012 m.

140 pav. Transporto skyriaus išlaidos 2008–2012 m.
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sporto centras įgyvendina sporto strategiją, skatina studentus rinktis kūno kultūros ir sporto paslau-
gas, sudaro tinkamas sąlygas fiziškai lavintis, stiprinti ir saugoti sveikatą bei darbingumą, tinkamai repre-
zentuoti universitetą šalies ir tarptautiniuose renginiuose . VDU Sporto centras siekia, kad kūno kultūra ir 
sportas turėtų savo vietą bendroje universiteto struktūroje ir prisideda prie reikšmingų socialinių pokyčių 
universiteto bendruomenėje .

Studentų laisvalaikio fizinio aktyvumo ir sporto veiklą vykdo kūno kultūros ir sporto skyriai . Kūno 
kultūros skyrius organizuoja studentų fizinio aktyvumo pagal sporto šakas užsiėmimus, rūpinasi jų svei-
katinimu, norimų sporto žinių ir mokėjimų įgijimo veikla . 

Sporto skyrius organizuoja komandų komplektavimą pagal sporto šakas, jų rengimą ir dalyvavimą 
įvairaus lygio varžybose . Šis skyrius organizuoja sporto renginius universitete, ieško naujų sporto talentų, 
rūpinasi didelio meistriškumo sportininkų skatinimo priemonėmis .

Kūno kultūros skyriuje 2012 m . buvo vykdomi krepšinio, aerobikos, fizinio rengimo ir jogos prakti-
niai dalykai ir dėstomas teorinis kursas „Sveikatos ugdymas“ . Kūno kultūros skyriaus vykdomų praktinių 
sporto dalykų ir teorinio kurso programos 2012 m . buvo atnaujintos . Pratybų metu perteikiamos sporto 
šakos teorinės ir praktinės žinios .

2012	m.	į	Sporto	centro	dalykus	registravosi	atitinkamai	851	ir	663	studentai	(žr.	141	pav.).	Į	prak-
tinius dalykus pavasario ir rudens semestruose registruojasi panašus studentų skaičius, kuris pavasario 
semestre padidėjo dėl dėstomo teorinio kurso „Asmens sveikatos ugdymas“, 2012 m . į jį užsiregistravo 
157 studentai .

Sporto centro dėstytojų etatų skaičius ir struktūra pastaraisiais metais beveik nekito ir sudarė 
8,5	etato	(1,5	docento	ir	7	lektoriaus).

Per 2012 m . kūno kultūros skyriaus dėstytojai skaitė pranešimus seminaruose ir konferencijose . 
Dėstytoja dr . Asta Mockienė 2012 m . skaitė paskaitas Trečiojo amžiaus universitete .

2012 m . parengtas projektas „VDU krepšinio komandos pasirengimas ir dalyvavimas tarptautiniuose 
turnyruose“, kuriiam įgyvendinti gauta 25 tūkst . Lt iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeri-
jos, leidžiančios tinkamai pasirengti ir reprezentuoti universitetą tarptautinėse studentų žaidynėse . 



/ 2525.3.3.  sveikaTingumo ir rekre acijos erdvės

141 pav. Sporto centro dalykus pasirenkančių studentų skaičiaus kitimas 2008–2012 m.

Universiteto studentai 2012 m . dalyvavo Lietuvos studentų sporto asociacijos renginiuose ir aukš-
tųjų	mokyklų	 įvairių	 sporto	 šakų	čempionatuose	 (dziudo,	 lengvosios	 atletikos,	orientavimosi,	kulkinio	
šaudymo, fechtavimo, teniso, stalo teniso), Lietuvos	studentų	krepšinio	 (vaikinų	 ir	merginų),	 tinklinio	
(merginų)	ir	futbolo	lygų	čempionatuose.	Universiteto	krepšinio	komanda	dalyvavo	Baltijos	šalių	SELL	
(Suomija,	Estija,	Latvija,	Lietuva)	žaidynėse	Suomijoje.	Vaikinų	futbolo	komanda	dalyvavo	Kauno	aps-
krities futbolo turnyre .

2012 m . Sporto centre vyko šie renginiai: krepšinio ir futbolo turnyrai Rektoriaus taurei laimėti, 
Kalėdinis salės futbolo turnyras, Olimpinis festivalis, buvo renkamas sveikiausias studentas „VDU svei-
kuolis – 2012“, „VDU dėstytojas sveikuolis – 2012“ . Universiteto sportininkai dalyvavo „Sporto visiems“ 
respublikiniame festivalyje . Universiteto bendrojo fizinio parengimo grupės studentai dalyvavo Lietuvos 
Respublikos Prezidento taurės fizinės sveikatos vertinimo konkurse „Lietuvos sveikuolis – 2012“ . 

Universiteto sportininkų pasiekimai 2012 m .:
VDU	vaikinų	krepšinio	komanda	tapo	I	Europos	universitetų	sporto	žaidynių	Ispanijoje	 ú
nugalėtoja.	Šis	laimėjimas	Vytauto	Didžiojo	universitetui	2012	m.	Europos	universitetų	
sporto	laimėjimų	reitinge	leido	užimti	aukštas	8–24	vietas	(tarp	154	įskaitiniame	sporto	
renginyje dalyvavusių universitetų) . 
VDU vaikinų krepšinio komanda dešimtą kartą tapo Lietuvos studentų krepšinio lygos  ú
čempionais . 
VDU	vaikinų	krepšinio	komanda	penktą	kartą	laimėjo	aukso	medalius	Baltijos	šalių	SELL	 ú
žaidynėse	(Suomija).
VDU krepšininkai laimėjo tradicinius tarptautinius krepšinio turnyrus „The friendship  ú
games	2012“	Izraelyje	ir	„EuroRoma	2012“	Italijoje.
VDU vaikinų krepšinio komanda pripažinta geriausia 2012 m . studentiško sporto  ú
komanda .
Keturi	VDU	 studentai,	 universiteto	 krepšinio	 komandos	 žaidėjai	 –	Edgaras	Ulanovas,	 ú
Vytenis	Čižauskas,	Rolandas	Jakštas	ir	Paulius	Vaitiekūnas	–	su	Lietuvos	jaunimo	rinktine	
tapo	2012	m.	Europos	jaunimo	čempionato	nugalėtojais.
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Merginų krepšinio komanda pirmą kartą laimėjo LSKL čempionato aukso medalius . ú
Merginų krepšinio komandos narė Mantė Kvedaravičiūtė pripažinta geriausia 2012 m .  ú
Lietuvos studentų krepšinio lygos žaidėja .
Merginų	krepšinio	komanda	Baltijos	šalių	SELL	žaidynėse,	Suomijoje,	iškovojo	bronzos	 ú
medalius .
VDU	lengvosios	atletikos	 rinktinės	nariai	Eva	Misiūnaitė	 (100	m	bėgimas)	 ir	Andrius	 ú
Latvinskas	(110	m	b	/	bėgimas)	SELL	žaidynėse	užėmė	2	vietas.	
Laimonas Mikutavičius iškovojo 1 vietą Lietuvos Respublikos Prezidento taurės fizinės  ú
sveikatos vertinimo konkurse ,,Lietuvos sveikuolis – 2012“ .
Ramūnas Bučelis iškovojo 2 vietą Lietuvos Respublikos Prezidento taurės fizinės sveika- ú
tos vertinimo konkurse „Lietuvos sveikuolis – 2012“ .
Eva	Misiūnaitė	Lietuvos	studentų	žiemos	lengvosios	atletikos	čempionate	iškovojo	1	vietą	 ú
ir pasiekė geriausią Lietuvos sezono rezultatą .
Andrius Latvinskas Lietuvos studentų žiemos lengvosios atletikos čempionate iškovojo  ú
I vietą .

Siekiant užtikrinti palankias sąlygas kūno kultūros ir sporto veiklai 2012 m .:
įsigyti	modernūs	širdies	ir	kraujagyslių	/	kvėpavimo	sistemą	lavinantys	(kardio ú -) ir jėgos 
treniruokliai;
suremontuotos	persirengimo	ir	prausimosi	patalpos; ú
Sporto centre pastatyti gaiviųjų gėrimų pardavimo aparatai, leidžiantys studentams atsi- ú
gaivinti	po	pratybų;
modernizuota įgarsinimo įranga .  ú

Skatinant Sporto centro veiklą, plėtojant kūno kultūros ir sporto aplinkos virtualumą:
modernizuojama	Sporto	centro	interneto	svetainė; ú
sukurtas krepšinio komandos interneto puslapis ir „Facebook“ . ú

Didinant sportinės veiklos galimybių pasirinkimą:
sudarytos sąlygos studentams tobulinti sportinius įgūdžius tose sporto šakose, kuriose  ú
vyksta	Lietuvos	universitetų	čempionatai	(lengvosios	atletikos,	orientavimosi	sporto,	stalo	
teniso,	svarsčių	kilnojimo,	kulkinio	šaudymo,	badmintono	ir	kt.);
suburta	ir	Respublikos	studentų	lygoje	dalyvavo	VDU	studenčių	tinklinio	komanda; ú
nominuotas	sveikiausias	VDU	studentas; ú
išrinktas geriausių VDU sportininkų dešimtukas ir du atstovai deleguoti į Lietuvos stu- ú
dentų sporto asociacijos geriausių sportininkų rinkimus . 

Svarbiausiu Sporto centro prioritetu liks teikiamų sportavimo paslaugų kokybė, kuri atitiktų stu-
dentų lūkesčius, taip pat įsigyti pakankamai reikalingos įrangos kūno kultūros ir sporto procesui organi-
zuoti ir vykdyti .
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5.3.4. aPgyvendinimo sąlygų gerinimas

vytauto Didžiojo universiteto studentai 2012 m . galėjo apsigyventi trijuose universiteto bendrabu-
čiuose:	Taikos	pr.	119	(Nr.	1),	Vytauto	pr.	71	(Nr.	2),	Taikos	pr.	123	(Nr.	3).	Universiteto	svečiai	ir	darbuo-
tojai, be jiems skirtų atskirų gyvenamųjų vietų studentų bendrabučiuose, taip pat galėjo būti apgyvendinti 
Muitinės	g.	7	(Nr.	3)	ir	Laisvės	al.	74.

Gyvenamosios	vietos	bendrabutyje,	vadovaujantis	„Vytauto	Didžiojo	universiteto	bendrabučių	sutei-
kimo ir valdymo tvarkos aprašu“, prioriteto tvarka buvo suteiktos:

neįgaliems	studentams;•	
našlaičiams, t . y . studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta •	
globa	(rūpyba)	arba	jų	tėvai	(turėtas	vienintelis	iš	tėvų)	yra	mirę;
studentai	iš	šeimų,	kuriose	yra	keturi	ar	daugiau	besimokančių	/	studijuojančių	vaikų;•	
studentams	iš	socialiai	remtinų	šeimų;•	
užsienio	šalių	piliečiams,	atvykusiems	studijuoti	į	universitetą;•	
studentams,	kurie	aktyviai	dalyvauja	universiteto	visuomeninėje,	sporto	ir	meno	kolektyvų	veikloje;	•	
studentams, kurių pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, yra mažos .•	

2010-2011 m. m. 2011-2012 m. m. 2012-2013 m. m.

Vietų skaičius 641 879 907
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142 pav. Gyvenamųjų vietų, skirtų studentams, plėtra bendrabučiuose
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Patenkinti prašymai Prašymų skaičius
Užsienio studentų 

prašymai

2010-2011 m. m. 641 1238 88

2011-2012 m. m. 879 1196 90

2012-2013 m. m. 907 1374 150
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143 pav. Studentų poreikio gauti gyvenamąją vietą bendrabutyje kaita

2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m.

Patenkinta prašymų 55% 62% 59% 63% 56% 73% 61%
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144 pav. Studentų aprūpinimo gyvenamuoju plotu kaita 2006–2012 m.

Kryptingai tęsiant studentų studijų mobilumo politiką universitete 2012 m . ir vadovaujantis dviša-
lėmis sutartimis, studentams, atvykusiems iš užsienio universitetų ir studijuojantiems VDU, arba VDU 
studijuojantiems užsieniečiams ne konkurso tvarka buvo suteiktos gyvenamosios vietos bendrabučiuose:

•	 2012	m.	pavasario	semestre	–	68	vietos,
•	 2012	m.	rudens	semestre	–	148	vietos.

Vytauto Didžiojo universitetas suteikė gyvenamąsias vietas konferencijų ir vasaros mokyklų daly-
viams, atvykusiems iš užsienio mokslo ir žinių tikslais:

•	 Pasaulio	lietuvių	kalbos	kursų	vasaros	stovyklos	dalyviams	–	10	vietų;
•	 „Baltic	practice“	programos	dalyviams	–	28	vietos;
•	 IP	Erasmus	„Managing	diversity“	programos	dalyviams	–	29	vietos;
•	 Vasaros	kursai	atvykstantiems	studentams	–	60	vietų.
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2012 m ., atsižvelgiant į pasikeitusias VDU bendrabučių eksploatacines išlaidas, kito apgyvendinimo 
mokesčių dydžiai, kurie didėjo priklausomai nuo gyvenimo sąlygų kokybės bendrabučiuose ir jų disloka-
cijos vietos mieste . 

59 lentelė 

Apgyvendinimo mokesčių dydžių kaita 2010–2012 m.

 

VDU-1
Taikos pr. 119

VDU-2 
Vytauto pr. 71

VDU-3
Muitinės g. 7

VDU-3
Taikos pr. 123

Nuom. vt. 
iš kitų AM

mokestis 
Lt/mėn. vt. sk. mokestis 

Lt/mėn. vt. sk. mokestis 
Lt/mėn. vt. sk. mokestis 

Lt/mėn. vt. sk. vt. sk.

2010 m .   170 358 170 24 65 208 51
2011 m . 170 338 190 357 60 204
2012 m . 170 338 190 365 100 208

Siekiant pagerinti studentų gyvenimo ir veiklos bendrabutyje sąlygas, vadovaujantis „Vytauto 
Didžiojo universiteto bendrabučio tarybos nuostatais“, buvo išrinktas kiekvieno bendrabučio studentų 
savivaldos organas – Bendrabučio taryba, renkama Visuotinio bendrabučio gyventojų susirinkimo metu . 
Taip pat buvo įkurta Universiteto bendrabučių taryba – patariamoji institucija, sudaryta iš studentų tarybų, 
bendrabučio administracijos ir studentų reikalų tarnybos atstovų, sprendžianti klausimus, susijusius su 
bendrabučiais .

Siekiant sukurti kokybiškas gyvenimo sąlygas 2012 m . VDU bendrabutyje Nr . 1 buvo pertvarkytos 
bendrosios erdvės, skirtos studentų mokymuisi, laisvalaikiui, sporto ir kitiems užsiėmimams, – taip atsi-
žvelgta į studentų poreikius:

Bendrabutyje Nr . 2 pertvarkytas patalpų suplanavimas: 2-ame aukšte įrengti du papildomi dvi-•	
viečiai ir triviečiai kambariai studentams gyventi . 1-ame aukšte buvo atnaujinta budėtojo darbo 
vieta, įrengtas valdytojos kabinetas su laukiamuoju . Bendrabučio gyventojams atsirado galimybė 
pasinaudoti tame pačiame pastate esančio Menų centro erdvėmis . VDU-2 bendrabutyje į rūsį 
iškelti sandėliai, atnaujinta skalbykla perkelta į naujas patalpas . 2012 m . rugsėjo mėn . įdiegta 
saugaus patekimo į bendrabutį elektroninė sistema .
VDU-3 bendrabutyje renovuoti vyrų ir moterų dušai, atnaujinti baldai, pertvarkius bendrabu-•	
čio administracines patalpas – įrengti du dviviečiai kambariai, skirti studentams, o bendrabučio 
administracija perkelta į pirmą bendrabučio aukštą . 
Visuose VDU bendrabučiuose 2012 m .:•	

bendrose	virtuvėse	pastatyti	virtuviniai	stalai	su	kėdėmis; ú
skalbyklose	studentams	suteiktos	nemokamos	skalbimo	ir	džiovinimo	paslaugos; ú
įrengtos studentų laisvalaikio erdvės su biliardo ir stalo futbolo stalais . ú

Naudojantis informacinėmis technologijomis, kiekvienam studentui, norinčiam apsigyventi ben-
drabutyje, per mokslo metus informacija apie laisvas gyvenamąsias vietas bendrabučiuose tapo viešai 
prieinama „realiuoju laiku“ . Dėl sistemos padidėjo bendrabučio užimtumas .
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145 pav. Universiteto darbuotojų ir svečių apgyvendinimo galimybė 2012 m.

146 pav. Darbuotojų ir universiteto svečių apgyvendinimo kaita 2011–2012 m.

2012 m . sėkmingai eksploatuojta ir tobulinta 2011 m . sukurta VDU svečių ir darbuotojų apgy-
vendinimo bendrabučių kambariuose rezervacijos sistema, kuria naudojantis universiteto padaliniai gali 
rezervuoti kambarius savo svečiams / darbuotojams, atvykstantiems iš užsienio . Iš viso svečiams ar dar-
buotojams, atvykstantiems į universitetą darbo, konferencijų ar kitais tikslais, 2012 m . buvo galimybė 
rezervuoti gyvenamąsias vietas 29 kambariuose .

Visi	kambariai,	kuriuose	apgyvendinami	universiteto	svečiai	ar	darbuotojai,	yra	vienviečiai;	viename	
kambaryje gali gyventi 2 asmenys – tokiu atveju svečio apgyvendinimo bendrabutyje mokesčiui taikoma 
25	%	nuolaida.
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5.4. universiTeTo veiklų virTualumo 
PlėTra

Informacinių technologijų plėtra

Kompiuterių ir techninės įrangos parkas ir jo atnaujinimas. Šiuo metu universitete yra 1 470 kompiu-
terių . 146 pav . pateiktas kompiuterių skaičiaus didėjimas . 

147 pav. Universiteto kompiuterių skaičiaus didėjimas

2012	m.	universitete	nupirkti	 87	kompiuteriai	 (AK).	Šiuo	metu	universitete	 yra	14	kompiuterių	
klasių	(iš	viso	173	kompiuteriai)	studentams	mokytis	ir	savarankiškai	dirbti.	Darbui	internete	ir	intranete	
skirtos 72 darbo vietos 8-iose universiteto skaityklose .
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2012	m.	nupirkta	15	naujų	multimedijos	projektorių	(MMP).	148	pav.	parodytas	multimedijos	pro-
jektorių ir didelės įstrižainės LCD televizorių ir auditorijų, stacionariai aprūpintų jais, skaičiaus augimas 
universitete . 

148 pav. Auditorijų multimedijos įrangos kiekio kaita

Universitetas	turi	programinės	 įrangos	nuomos	(„MS	Windows	upgrade“	 ir	„MS	Office“)	sutartį	
su „Microsoft“ . Sutartis leidžia naujomis programų versijomis atnaujinti visus senus universiteto kom-
piuterius.	 Informatikos	 fakultetas	 yra	 sudaręs	MSDNAA	 („Microsoft	Developer	Network	Academic	
Alliance“) sutartį su „Microsoft“, pagal kurią informatikos studijoms nemokamai galima naudotis dau-
geliu „Microsoft“ programų . Daugelis studentų atliekamų mokomųjų tyrimų apdorojama su statistikos 
programa SPSS . 

Kompiuterių tinklas ir internetas. Tęsiami darbai plečiant ir tobulinant bendrą universiteto kompiu-
terių tinklą . Visų pagrindinių VDU pastatų ir bendrabučių kompiuterių tinklai sujungti optinėmis arba 
radijo ryšio linijomis . Keičiami seni radijo ryšio įrenginiai naujos kartos įrenginiais ir didinamas bevielio 
ryšio	prieigų	taškų	skaičius.	2012	m.	optine	ryšio	linija	sujungti	su	V.	Čepinskio	g.	5	rūmais	(Muzikos	
akademija) .

Informacinių sistemų kūrimas, vystymas ir priežiūra universitete apima platų informacinių sistemų 
spektrą – daugiau nei 30 informacinių sistemų ir stambesnių posistemių .

2012 m . programuojant informacines sistemas atlikti šie darbai:
sukurta	elektroninių	žiniaraščių	informacinė	sistema	(EŽIS);•	
studentų	atsiskaitymo	su	universitetu	sistemos	(STAUNIS)	ir	VDU	bibliotekos	 informacinės	•	
sistemos	(ALEPH)	integracija;
sukurta	elektroninė	VDU	bendrabučio	rezervacijos	sistema	dėstytojams	svečiams;•	
studentams	sukurta	VDU	bendrabučių	laisvų	kambarių	peržiūra;	•	
VDU	archyvui	sukurta	studentų	duomenų	peržiūros	sąsaja;•	
mokslinių	 tyrimų	 temų	 (klasterių)	 apskaitos	 sistemos	 sukūrimas	 ir	 šių	 duomenų	 viešinimas;	•	
mokslinės	/	meninės	produkcijos	(MP)	ir	mokslinės	/	meninės	veiklos	(MV)	naujų	dedamųjų	
kūrimo	darbai	MATIS	sistemoje;
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pradėti informacinių paslaugų konsolidavimo darbai atskiroms suinteresuotoms grupėms – stu-•	
dentams,	dėstytojams,	darbuotojams;
parengta	informacinė	infrastruktūra	dėstytojų	registrui;•	
telefonų	limitų	apskaitos	sistemos	(TELEFIS)	tobulinimas;•	
absolventų	karjeros	stebėsenos	informacinės	sistemos	(AKSIS)	tobulinimas;•	

Kiti svarbūs pokyčiai:
studentų	mokėjimų	duomenų	formavimas	Valstybinei	mokesčių	inspekcijai; ú
pokyčiai	studentų	bendrojo	priėmimo	posistemėje	(BPO); ú
naujų	ataskaitų	apie	studentus	sukūrimas,	metinė	statistinė	ataskaita; ú
STUDIS:	Dalykų	registro	pokyčiai;	 ú
suformuoti	nauji	šablonai	STUDIS:	Priedėlių	spausdinimo	sistemoje; ú

2012	m.	sukurta	bei	rudenį	paleista	elektroninių	žiniaraščių	informacinė	sistema	(EŽIS)	leido	opti-
mizuoti universiteto studijų apskaitos veiklą:

sutrumpino	studijų	rezultatų	suvedimą	į	Studijų	apskaitos	sistemą	(STUDIS);•	
sumažino	klaidų	skaičių	pervedant	iš	popierinio	žiniaraščio	į	studijų	apskaitos	sistemą	(anksčiau	•	
skenuojant	būdavo	naudojamas	ranka	parašytų	skaičių	atpažintuvas);
kaupiami	duomenys	apie	tarpinius	atsiskaitymus;•	
taupomas	popierius	(vietoj	dviejų	pasirašytų	dokumentų	(kaupiamojo	balo	ir	galutinio	pažymio)	•	
dabar	reikalingas	tik	vienas	pasirašytas	dokumentas);
suinteresuotoms grupėms įgyvendintas žiniaraščių galutinių įvertinimų analizės funkcionalu-•	
mas: dėstytojams – savianalizei, fakultetams – visų padalinio žiniaraščių analizei, Akademinių 
reikalų tarnybai – visų universiteto žiniaraščių analizei .

Studentų	atsiskaitymo	su	universitetu	sistemos	(STAUNIS)	ir	VDU	bibliotekos	informacinės	sis-
temos	(ALEPH)	integracija	leido	studentų	atsiskaitymą	perkelti	iš	dviejų langelių	(Studentų	reikalų	tar-
nyba, VDU biblioteka) į vieno langelio	principą	(Studentų	reikalų	tarnyba)	(1.2.8).	Šių	sistemų	integra-
vimo	rezultatas	–	daugiau	nei	90	%	(1	824	iš	1	971,	2011	/	2012	m.	m.	pavasario	semestro	duomenimis)	
iš visų studijas baigiančių studentų nebereikia kreiptis į VDU bibliotekos centrinį abonementą .

Elektroninė	VDU	bendrabučio	rezervacijos	sistema	dėstytojams	svečiams	leido	supaprastinti	ben-
drabučio kambarių užsakymo ir apgyvendinimo procedūrą . Anksčiau popierinės užsakymo paraiškos 
turėjo būti pristatomos į Studentų reikalų tarnybą . Šiuo metu visi su kambarių rezervacija susiję klausimai 
sutvarkomi elektroniniu būdu: Studentų reikalų tarnybai pateikiami tik parašais patvirtinti dokumentai . 
Iš viso per 2012 m . VDU darbuotojai pateikė daugiau kaip 600 tokių elektroninių paraiškų .

2012 m . pabaigoje paleista VDU bendrabučių laisvų kambarių peržiūros studentams sistema, kurios 
funkcionalumas	 jau	šiuo	metu	 leidžia	daugiau	nei	60	%sumažinti	besikreipiančiųjų	 į	Studentų	reikalų	
tarnybą informacijos srautus  .

Sukurtos studentų duomenų peržiūros funkcionalumas VDU archyvui palengvino informacijos 
paiešką . Minėtam padaliniui nebereikia prašyti Akademinių reikalų tarnybos darbuotojų pateikti infor-
maciją apie sėkmingai baigusius universitetą studentus ir jų diplomų bei priedėlių numerius .
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2012 m . sukurta ir paleista klasterių apskaitos sistema, kurioje skelbiama ir analizuojama įvairi sta-
tistinė	 informacija	 apie	 klasterius.	Anksčiau	MT	klasterių	 apskaita	 buvo	 vykdoma	naudojant	 „Excel“	
lenteles . Ypač daug problemų kildavo priskyrus naujus narius ir atlikus esamų narių MP, MV duomenų 
korekcijas, nes duomenis reikėdavo atnaujinti rankiniu būdu . Sukurta klasterių apskaita yra integruota su 
MATIS	sistema,	tai	užtikrina,	kad	visi	MATIS	duomenys	(MP,	MV	ir	didaktinė	veikla	(DV))	yra	panau-
dojami klasterių apskaitoje, t . y . atlikus atitinkamų MP, MV, DV duomenų korekcijas MATIS sistemoje, 
jų pokyčiai atsispindi klasteriuose .

Šiuo metu vykdoma 36 klasterių apskaita, kuriems priklauso daugiau nei 600 narių . Apskaitoje taip 
pat	atlikta	klasterių	analizė	pagal	3	mokslo	sričių	grupes	(fizinius,	biomedicinos	ir	technologinius;	huma-
nitarinius	ir	socialinius;	menų).	Ši	analizė	leidžia	padaryti	kiekvieną	klasterį	efektyvesnį	mokslo	srities	
grupės kontekste – apskaičiuojamas „klasterio svoris“ bendroje mokslo srities grupėje pagal klasterio 
duomenis ir įvertinama, kiek reikia mokslo darbuotojų etatų – gali plėstis ar privalo susitraukti .

2012 m . klasterių apskaitos duomenys jau buvo naudojami kasmetinėje klasterių metinių rezultatų 
ir veiklos strategijų pristatymo mokslinėje konferencijoje .

Mokslo	darbuotojų	MP,	MV,	DV	duomenų	apskaitos	bei	analizės	sistemoje	(MATIS),	MP	ir	MV	
duomenų klasifikatoriai atitinkamai buvo papildyti 29 ir 11 naujų dedamųjų . MP, MV klasifikatorių 
dedamųjų	augimas	nuo	sistemos	pradžios	(2008	m.)	matyti	149	pav.
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149 pav. MATIS MP ir MV klasifikatorių dedamųjų augimas 2008–2012 m.

Pradėti informacinių paslaugų konsolidavimo darbai atskiroms suinteresuotoms grupėms . 2012 m . 
imtas kurti dėstytojo portalas, kurio pagrindinis tikslas – konsoliduoti visiems dėstytojams aktualias 
informacines	 sistemas	 į	 vieną	 informacinę	 sistemą	 (portalą),	 viena	 iš	 jau	veikiančių	 šiame	portale	 sis-
temų	–	el.	žiniaraščių	informacinė	sistema	(EŽIS).	Pradėti	dėstymo	kokybės	apklausų	valdymo	sistemos	
(APAS)	integravimo	darbai	į	dėstytojo	portalą.	

2012 m . identifikuotos svarbiausios studentams informacinės sistemos, kurios galėtų būti sujungtos 
ir konsoliduotos studentų savitarnos sistemoje . Ši sistema bus projektuojama dvikalbystės principu . 

2012 m . parengta informacinė infrastruktūra dėstytojų registrui . Iki 2012 m . buvo labiau kon-
centruotasi į studentų duomenų apskaitą, mažai dėmesio telkta į dėstytojų / universiteto darbuotojų 
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duomenų tvarkymą . Universitete atsiradus poreikiui informacines paslaugas konsoliduoti atskiroms suin-
teresuotoms	grupėms	(studentams,	dėstytojams,	darbuotojams	/	administracijai),	pirmajame	darbuotojų	
duomenų tvarkymo etape nuspręsta skirti atitinkamus išteklius universiteto dėstytojų duomenims išgry-
ninti.	Svarbiausi	darbai:	REGIS	sistemoje	perprogramuotos	su	dėstytojų	duomenism	susijusios	vartotojų	
sąsajos,	STUDIS	sistemoje	sutikrinti	ir	atnaujinti	visų	dėstytojų	baziniai	duomenys	(asmens	kodai,	var-
dai, pavardės) . Kitame duomenų tvarkymo etape bus siekiama integruoti atitinkamas Personalo tarnybos, 
Finansų tarnybos informacines sistemas, kad šie, o vėliau ir kitų VDU darbuotojų, duomenys būtų nuo-
latos prižiūrimi ir automatiškai atnaujinami .

2012	m.	patobulinta	 telefonų	 limitų	apskaitos	 sistema	 (TELEFIS),	 įgyvendintas	 telefonų	 sujun-
gimo į grupes funkcionalumas, suprogramuotas telefonų ataskaitų generavimas pagal padalinius, taip pat 
suprogramuotas telefonų sutarčių ir su telefonų naudojimu susijusių potvarkių registravimas . Į sistemą 
įtrauktų telefonų numerių yra 539, įtrauktų sujungtų telefonų grupių – 46 . 

2012	m.	tobulinta	absolventų	karjeros	stebėsenos	informacinės	sistema	(AKSIS)	.	Kiekvienais	metais	
išsiunčiamų	elektroninių	pildymo	anketų	skaičius	nežymiai	didėjo	(1	649	–	2010	m.,	1	647	–	2011	m.,	
1	817	–	2012	m.),	tačiau	absolventų	užpildytų	anketų	skaičius	liko	panašus	–		apie	40	%.	Kadangi	absol-
ventams el . laiškai išsiunčiami automatizuotai iš vieno adreso ir su vienodu laiškų turiniu, tokius laiškus 
priimantys serveriai dažnai traktuoja juos kaip brukalus – tai automatiškai daro įtaką užpildomų anketų 
skaičiui . 2012 m . pakeistas laiškų persiuntimo mechanizmas, kad būtų galima išvengti minėtos problemos 
ir,	negalutiniais	duomenimis,	jau	sulaukta	apie	40	%	anketų.	Užpildytos	anketos	vėliau	naudojamos	uni-
versitetų rangavimui, pateikiamos programų komitetams ir naudojamos programų savianalizei, padeda 
Kokybės ir karjeros centro darbuotojams rengti VDU metines ataskaitas .

2012 m . atlikti ir kiti svarbūs darbai:
automatizuoti studentų mokėjimai per „Swedbank“ ir DNB bankus į STUDIS, įdiegtas  ú
studentų	mokėjimų	duomenų	formavimas	Valstybinei	mokesčių	inspekcijai;	
iš esmės atnaujinta studentų bendrojo priėmimo posistemė pasikeitus studentų duomenų  ú
paėmimo tvarkai iš Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organi-
zuoti	(LAMABPO)	sistemai;	
sukurtos	naujos	ataskaitos	apie	užsienio	studentus,	atvykusius	dalinių	studijų; ú
vykdyti	studijų	dalykų	ECTS	kreditais	pertvarkymo	darbai.	 ú
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