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ĮVADINIS ŽODIS

TĘSIAME TRADICIJAS, KEIČIAME ATEITĮ

Šių metų rugsėjo 2-ąją švęsdami naujų mokslo metų pradžią, pradėjome ypatingus – VDU jubi-

liejinius 25-uosius mokslo metus (nuo atkūrimo 1989 metais). Prieš ketvirtį amžiaus atkurtas VDU – 

idėjų paieškų ir brandinimo laboratorija, kurioje permąstomi, išbandomi ateities scenarijai. Tai erdvė, 

kurioje svajojama ir siekiama kurti. Vytauto Didžiojo universitete užaugo nauja Lietuvos ir pasaulio karta, 

matoma ir atpažįstama šiandieniame pasaulyje. Tai žmonės, kurių žvilgsniai krypsta į ateitį, kurių širdyse 

pulsuoja atvirumas ir laisvė. 

Atsigręžkime ir peržvelkime nueitą kelią, tačiau nepamirškime kurti ateities universiteto. Tokio uni-

versiteto, kuriame augtų ir skleistųsi vis naujos VDU kartos – laisvos savo dvasia asmenybės, šalies ir 

pasaulio piliečiai.

Pažymėdami šią sukaktį negalime pamiršti politinių, ekonominių, socialinių realijų, į kurias reaguo-

damas Universitetas turi nuolat keistis, ieškoti naujų formų ir būdų išlikti patrauklus, konkurencingas ir 

patikimas aukštojo mokslo židinys, išsaugoti savo išskirtinumą – vienijančią artes liberales idėją ir gebė-

jimą kitaip organizuoti studijas, mokslo tyrimus ir bendruomenės gyvenimą. 

Esame tikri, kad dinamiškoje aplinkoje liksime ištikimi savo vertybėms ir tvirtai saugosime savo 

pamatinį siekį – ugdyti drąsius, eksperimentuoti nebijančius jaunus žmones, tapsiančius profesionaliais, 

neabejingais savo šalies kūrėjais. Todėl Vytauto Didžiojo universitetas ir toliau rems studentus – skirs 

stipendijas, paramą socialiai remtiniems ir neįgaliems studentams, nes jaunų žmonių gebėjimas kritiškai 

mąstyti, nesivadovauti formulėmis Vytauto Didžiojo universitetui svarbesnis už jų galimybę mokėti už 

studijas. 

Šioje metinėje ataskaitoje pateikiama VDU 2013 metų veiklų apžvalga žymi dar vieną Universiteto 

gyvavimo etapą ir atskleidžia jo lyderystę bei meistriškumą studijose ir moksle nuo molekulinės biolo-

gijos iki diasporos tyrimų. Daugybei Universiteto žmonių nuveiktų darbų paminėti ir pažymėti maža 

70 puslapių. Bet būtų maža ir tūkstančio – argi juose sutilptų visų mūsų studentų, darbuotojų, alumnų ir 

partnerių, kuriančių Vytauto Didžiojo universitetą, valandos, mintys ir idėjos? Tad tegul jos nelieka sura-

šytos nei šiuose lapuose, nei tarp Universiteto sienų. VDU – atviras visiems.

Rektorius

Prof. Zigmas Lydeka
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Sausio mėn. įsteigta VDU atstovybė Vilniuje.

Sausio 10-ąją duris atvėrė VDU teatro salė (S. Daukanto g. 27), kuri suteikė sąlygas tiek nebi-

jantiems kūrėjams eksperimentuoti, tiek ir intelektualiems žiūrovams.

Vasario 14 d. iškilmingo VDU Senato posėdžio metu universiteto garbės daktaro vardai suteikti 

Liublino universiteto (Lenkija) profesoriui, kunigui kan. Marekui Chmielewskiui, išeivijos 

mokslininkei, literatūrologei prof. dr. Violetai Kelertienei, istorikui, heraldikos ir sfragistikos 

mokslininkui doc. dr. Edmundui Rimšai bei Liuveno katalikiškojo universiteto profesoriui, 

vadybos ir operacijų valdymo tyrėjui prof. Pierre’ui Semalui.

Kovo 1 d. Vytauto Didžiojo universitete įkurtas Taivano centras – pirmasis tokio pobūdžio 

padalinys visoje Rytų Europoje.

Kovo 28 d. universiteto ir verslo atstovus bendram tikslui subūrė forumas „Bendradarbiavimo 

galimybės: sinergija tarp universiteto ir verslo“. Kartu diskutuota apie galimus bendrus projek-

tus, siekta apžvelgti verslo poreikius bei ateities perspektyvas rengiant specialistus.

Gegužės 6 d. pasaulinio garso gamtosaugininkė, orangutanų tyrinėtoja, VDU garbės daktarė 

prof. Birutė Galdikas universitete skaitė paskaitą apie savanorystę Indonezijoje.

Gegužės 11 d. VDU pirmą kartą organizuota moksleivių tėvų diena, kurioje buvo kviečiami 

apsilankyti visi, iš pirmųjų lūpų norintys išgirsti apie studijų sąlygas ir aplinką, VDU išskirti-

numą, praktikos ir mainų galimybes, savo akimis pamatyti universiteto erdves.

Birželio 14 d. gauta Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro išvada dėl Vytauto Didžiojo 

universiteto 2010, 2011 ir 2012 metų realiųjų išteklių atitikties studijų sąlygų ir organizavimo 

kokybės reikalavimams ir teigiamo įvertinimo pagal visus kriterijus.

Birželio 21 d. VDU garbės daktaro regalijos buvo įteiktos prof. Sauliui Sužiedėliui – mokslininkui, 

istorikui, Milersvilio universiteto istorijos profesoriui emeritui.

Spalio mėn. VDU pateko tarp 40 aukštojo mokslo institucijų, priimančių daugiausiai mainų 

programos „Erasmus“ studentų. Nuo 2000 iki 2011 metų VDU priėmė net 714 studentų, daly-

vaujančių „Erasmus“ – šis pasiekimas pelnė universitetui 39 vietą tarp visų programoje dalyvau-

jančių aukštųjų mokyklų Europoje ir pirmąją vietą Baltijos šalyse.

Spalio 5 d. VDU viešosios komunikacijos ketvirtakursė Urtė Januškevičiūtė tapo oficialia Europos 

personalo atrankos biuro (EPSO) komandos nare – ES karjeros ambasadore Lietuvoje. VDU 

yra vienintelis Lietuvos universitetas, turintis Europos Sąjungos atstovę karjeros klausimais. 
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Spalio 30 d. universitete viešą paskaitą skaitė profesorius Zygmuntas Baumanas – VDU gar-

bės daktaras, vienas svarbiausių pasaulio socialinių mąstytojų ir postmodernizmo tyrinėtojų. 

Paskaita „Moralinis jautrumas netikrumo amžiuje: prof. Z. Baumano ir prof. L. Donskio dialo-

gai“ buvo VDU atkūrimo 25-mečiui skirto renginių ciklo „25 valandos. VDU miesto gatvėse“ 

dalis.

Spalio 24 d. antrajame pagal dydį Ukrainos mieste Charkove vyko iškilmingas VDU atstovybės 

atidarymas. Svarbiausi šios atstovybės veiklos tikslai – plėtoti tarptautinę socialinę partnerystę 

kultūros ir švietimo srityje, prisidėti prie VDU Rytų partnerystės akademinio bendradarbiavimo 

fondo veiklos.

Lapkričio 13 d. VDU rektorato posėdžio metu Vytauto Didžiojo universitetui buvo įteikti 

sertifikatai, patvirtinantys, jog VDU kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemos atitinka ISO 

9001:2008 ir ISO 14001:2004 standartų reikalavimus.

Lapkričio 17 d. garbės daktaro vardo regalijos už nuolatinį siekį konsoliduoti tarptautinės bend-

ruomenės pastangas sprendžiant pasaulinius iššūkius, viešosios diplomatijos idealų sklaidą ir 

nuolatines pastangas bei iniciatyvas taikai ir saugumui pasaulyje užtikrinti buvo įteiktos Jungtinių 

Tautų Generaliniam Sekretoriui Jo Ekscelencijai Ban Ki-moonui. Vienas svarbiausių pareigų 

pasaulyje užimantis diplomatas šia proga skaitė ir viešą paskaitą.

Lapkričio mėn. Vytauto Didžiojo universitetas tapo iniciatyvos „United Nations Academic 

Impact“ (UNAI, „Jungtinių Tautų akademinė įtaka“) nariu. Šiai iniciatyvai priklauso daugiau 

nei 1000 aukštųjų mokyklų iš 120 valstybių, kartu su JT siekiančių įgyvendinti tikslus, susijusius 

su taika, žmogaus teisėmis ir darniu vystymu pasaulyje.

Lapkričio 27 d. – gruodžio 2 d. Kaune vyko fortepijono meno simpoziumas „Pianistas 

XXI amžiuje. Naujų iššūkių ir sprendimų laikas“, kuriame svečiavosi, paskaitas skaitė ir meistriš-

kumo pamokas vedė pianistas, tarptautinių konkursų laureatas, prestižinės Juilliardo mokyklos 

( JAV) profesorius Julianas Martinas.

Gruodžio 10 d. Oksfordo universiteto profesorius Alisteris E. McGrathas VDU didžiojoje auloje 

(Gimnazijos g. 7) skaitė viešą paskaitą „Mokslas ir religija. Didieji klausimai“. Šis susitikimas – 

VDU atkūrimo 25-mečiui skirto renginių ciklo dalis.

FAKULTETUOSE:

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

2013 m. 6-ojoje pasaulinėje „Eduniversal“ Konvencijoje fakultetui jau šeštą kartą suteiktas dviejų 

palmių reitingas.

Fakulteto doktorantas J. Kisieliauskas, šią vasarą Rygoje (Latvija) dalyvavo Campus Europae inici-

juotoje doktorantų, magistrantų ir bakalauro studijų studentų vasaros mokykloje „Economics and 

Management of Innovation: Overcomming The Economic Crisis and Its Social Consequences“, 

kuri subūrė studentus ir dėstytojus iš visos Europos. Vasaros mokyklos dalyviams J. Kisieliauskas 

skaitė paskaitą „Economic Crisis – Why Does It Hurt So Bad?“. Vasaros mokyklos dalyvių 

sprendimu jis buvo pripažintas geriausiu kalbą sakiusiu lektoriumi ir nurungė patyrusius lekto-

rius iš Danijos, Portugalijos, Ispanijos, Lenkijos ir Latvijos.
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UAB „INTER RAO Lietuva“ vardinės stipendijos įteiktos dviem Finansų ir bankininkystės 

programos magistrantams: Monikai Stasiulienei ir Martynui Prieveliui. Šios stipendijos skiria-

mos magistrantų studijoms užsienyje pagal VDU ir Liuveno katalikiškojo universiteto Vadybos 

mokyklos dvigubo diplomo magistrantūros studijų programą bei siekiant šių abiejų universitetų 

diplomų. 

J. Smilgevičiaus vardinė stipendija įteikta penkiems fakulteto bakalauro studijų studen-

tams: Laimai Šidlauskytei, Vaidai Pociūtei, Indrei Povilonytei, Kristinai Urbaitytei, Žygintui 

Dovydėnui (programa „Ekonomika ir finansai“) bei Indrei Pavilonytei (programa „Verslo admi-

nistravimas“). 

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS

2013 m. pradėta vykdyti nauja bakalauro studijų programa „Energijos technologijos“.

Nuo 2013 m. pradėtos vykdyti Molekulinės biologijos ir biotechnologijos magistrantūros stu-

dijų programos anglų kalba.

Ypač sėkmingai vyko priėmimas į Biotechnologijos studijų programą − 2013 m. priimti 73 stu-

dentai, dauguma jų – į valstybės finansuojamasose vietas.

Vadovaujantis VDU strategijos nuostatomis dėl studijų organizavimo tobulinimo, Fizikos kated-

ros studijų Energijos technologijos bakalauro bei Energijos ir aplinkos magistrantūros progra-

mos sujungtos į Energijos technologijų studijų programų grupę, kurių tobulinimu ir atnaujinimu 

rūpinasi programų studijų komitetai, o vykdymu – studijų programų grupės vadovas.

Siekiant, kad Fizikos katedros studijų programos būtų prieinamos ir studentams iš užsienio,  

pagal projektą „Biomedicinos ir Fizinių mokslų studijų programų tarptautiškumo didinimas 

Vytauto Didžiojo Universitete“ buvo atnaujinta ir parengta dėstyti anglų kalba vienuolika 

Energetikos fizikos bakalauro studijų programos dalykų.

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

2013 m. Lietuvos mokslo premija humanitarinių ir socialinių mokslų sekcijoje už darbų ciklą 

„Lietuvos istorijos sintezės ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės miestų tyrimai (1998–2011)“ 

įteikta prof. Zigmuntui Kiaupai.

2013 m. Valstybės Nepriklausomybės stipendija apdovanota istorikė Giedrė Milerytė.

Aktyvią fakulteto literatų veiklą žymi 2013 m. Jurgai Tumasonytei paskirta Kazimiero Barėno 

premija. 2013 m. vardinės prof. Broniaus Vaškelio stipendijos paskirtos Lietuvių literatūros 

kated ros studentėms Ievai Kudaševičiūtei (literatūros ir spaudos magistrantūros programa, II k.) 

ir Justinai Petrulionytei (filologijos krypties doktorantūra, I k.).

2013 m. Lietuvos mokslų akademijos premija Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje, 

geriausių studentų mokslinių darbų konkurso kategorijoje už bakalauro darbą paskirta istorikui 

Mindaugui Balkui.

INFORMATIKOS FAKULTETAS

2013 m. gegužės 29–31 d. vyko Pirmoji Baltijos ir Šiaurės šalių Neuromokslų vasaros mokykla 

„Smegenų funkcijų matematinis ir kompiuterinis modeliavimas bei metodų taikymas klinikinėje 

praktikoje“ (Computations in the Brain and Translational Neuroscience), kurią organizavo VDU 
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Informatikos fakultetas kartu su Tamperės Technikos universitetu, Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto Neuromokslų institutu ir Neurochirurgijos klinika bei Lietuvos Neuromokslų aso-

ciacija.

2013 m. įsikūrė Informatikos studentų klubas IFO. Pirmieji klubo organzuoti renginiai – 

„Programuotojų diena“ bei VDU Informatikos fakulteto diena (kartu su VDU IF Alumni aso-

ciacija).

Informatikos fakultetas kartu su VDU IF Alumni asociacija ir IBM kompanija nuo 2013 m. 

lapkričio 16 d. moksleivius iš Kauno ir visos Lietuvos pakvietė į „Informatikos akademijos“ 

užsiėmimus. 

Geriausio VDU mokslininko / dėstytojo konkurso laureatais fizinių mokslų srityje tapo prof. 

V. Fominas ir prof. M. Tamošiūnaitė.

73-ojoje metinėje Vadybos akademijos (Academy of Management) konferencijoje (http://aom.org) 

prof. V. Fominui įteiktas „Geriausio straipsnio apdovanojimas“ – Best paperaward.

KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETAS

2013 m. gruodžio mėn. prof. Andrius Narbekovas „už mokslą, tikėjimą ir saugomą gyvybę“ buvo 

apdovanotas garbingiausiu Vilniaus miesto apdovanojimu – Šv. Kristoforo statulėle. 

2013 m. gegužės 3–4 d. KTF ir VDU HMF Filosofijos katedra (mokslo ir tyrimų klasteris: 

„Religijos ir kultūros studijos“) surengė tarptautinę mokslinę konferenciją „Tarpreliginis dialo-

gas ir religinis sinkretizmas“ (Interreligious Dialogue and Religious Syncretism).

2013 m. gruodžio 10 d. KTF surengė Londono karališkojo koledžo Teologijos, religijos ir kultūros 

centro vadovo, Oksfordo universiteto profesoriaus Alisterio McGratho viešą paskaitą „Mokslas 

ir religija. Didieji klausimai“ (VDU 25-mečio renginys). Paskaita vyko VDU Didžiojoje auloje.

2013 m. gruodžio 9 d. KTF ir Lietuvos Respublikos seimas surengė tarptautinę konferenciją 

„Mokslo ir krikščioniškojo tikėjimo sąsajos“. 

2013 m. birželio 10–11 d. KTF kartu su Katalikiškuoju Jono Pauliaus II universitetu Liubline 

(Lenkija) ir Ekonomikos ir kultūros universitetu (Latvija) surengė tarptautinę konferenciją 

„Profilaktiniai ir etiniai priklausomybių aspektai“.

MENŲ FAKULTETAS

kuri sulaukė didelio stojančiųjų dėmesio. 

Fakultete 2013 m. sėkmingai studijas baigė pirmoji Naujųjų medijų meno bakalauro studijų 

programos studentų laida.

Fakulteto dėstytojai suorganizavo tarptautinius mokslo ir meno renginius: „Le Magasin, VDU ir 

Kauno Bienalė pristato: kuratorystės seminaras“ (V. Vitkienė); tarptautinį kultūros ir ekologi-

jos festivalį „Grynparkas“ (I. Pukelytė); tarptautinį festivalį „Medijų meno dienos“ (R. Plungė); 

dalyvavo tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje Art Vilnius’13 (pristatė menininkę Renatą 

Vinckevičiūtę); organizavo Šiuolaikinių naujųjų medijų meno kūrybinę stovyklą Palangoje; 

kaip partneris dalyvavo Grenoblio galerijoje Le Magasin pristatant Vytauto Viržbicko par-

odą, organizavo Lietuvą pristatančioje fotografijos parodą Regionų komitete Briuselyje, skirtą 
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Lietuvos pirmininkavimo ES Taryboje paminėti (R. Požerskis); dalyvavo parodoje „Kasdieniai 

tapatybės spektakliai“ Krokuvoje, aukštesniojoje Europos Józefo Tischnerio vardo mokykloje 

(T. Pabedinskas).

Tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje Art Vilnius’13 VDU Galerija 101 pelnė diplomą 

„Geriausia ART VILNIUS’13 galerija, išrinkta žiūrovų“.

Vyriausybės kultūros ir meno premija skirta profesoriui emeritui Vladui Stauskui.

MUZIKOS AKADEMIJA

Prof. Giedrius Kuprevičius gavo Lietuvos nacionalinę premiją už ypatingus nuopelnus Lietuvos 

muzikinei kultūrai. 

Tarptautinių muzikinių konkursų žiuri komisijos nariais dirbo K. Stonkus ( JAV, Rusija), 

S. Martinaitytė, E. Eitmanavičiūtė (Ukraina, Italija, Rusija, Suomija, Portugalija), V. Prudnikovas 

(Estija), Z. Bružaitė, S. Gerulis, R. Zubovas, R. Daugėla, A. Treikauskas, J. Geniušas, J. Krėpšta, 

T. Ladiga, R. Zubovas, A. Dambrauskas (Lietuva). 

Dėstytojai, koncertavę pripažintose meno erdvėse užsienio šalyse (G. Alekna, R. Bliškevičius, 

K. Jakštas, L. Mockūnas, P. Bingelis, K. Stonkus, B. Andriuškevičienė, L. Mikalauskas, 

R. Novikaitė, S. Čepliauskaitė, G. Gelgotas, R. Zubovas, A. Dambrauskas, R. Misiukevičius, 

V. Kijauskas).

Studentai, tapę tarptautinių konkursų laureatais:

o L. Salijus, A. Rakauskas, A. Daučianskaitė, T. Jurkša, S. Veverskytė, L. Katinas, 

K. Dobrovolskaitė (akordeonas);

o J. Šležaitė, A. Stonys, I. Goleckytė, V. Veršinina, M. Žukauskas, J. Jarašius, J. Stankevičiūtė 

(dainavimas);

o A. Staniunaitytė, I. Liudvinavičiūtė (muzikos pedagogika).

o Dėstytojai (T. Ladiga, J. Geniušas, N. Petrokas, V. Kijauskas, L. Mikalauskas, R. Preikšaitė, 

N. Kukulskienė, G. Prunksus, S. Martinaitytė, A. Apšega);

o Studentai ( J. Šležaitė, M. Gacevičius, M. Geniušaitė). 

J. Krėpšta, P. Bingelis, D. Vėbra, J. Janulevičius, J. Geniušas, K. Jakštas, R. Zubovas.

Meistriškumo pamokas užsienio universitetuose ir muzikos akademijose vedė K. Stonkus, 

G. Gelgotas, L. Mockūnas, A. Eitmanavičiūtė, S. Martinaitytė, T. Ladiga.

POLITIKOS MOKSLŲ IR DIPLOMATIJOS FAKULTETAS

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas į universitą pritraukia daugiausiai užsienio studentų 

(2013 m. pagal mainų sutartis studijavo 163 užsienio studentai, bakalauro studijų programoje – 

24 užsienio studentai, magistro programose – 17 užsienio studentų; iš viso – 204 užsienio stu-

dentai). Šiam procesui didelės reikšmės turėjo ir nauja bakalauro studijų programa „Tarptautinės 

politikos ir vystymo studijos“ anglų kalba (pradėta nuo 2012 m.).

Doc. Audronė Nugaraitė gavo Lietuvos žurnalistų sąjungos apdovanojimą „Gerumo plunksna“. 

Doc. A. Moliui įteikta Krašto apsaugos ministro padėka už asmeninį indėlį steigiant NATO 

Energetinio saugumo Kompetencijos centrą, organizuojant jo veiklą. Lietuvos mokslo tarybos 
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pagyrimo raštą gavo dr. G. Jakštaitė už disertaciją „Rusijos sulaikymo ir įtraukimo strategijos 

šiuolaikinėje JAV užsienio politikoje ir Baltijos šalių reikšmingumas“. Vytauto Didžiojo uni-

versiteto Aktyviausio doktoranto apdovanojimas buvo paskirtas G. Česnakui. Lietuvos mokslų 

akademijos Jaunųjų mokslininkų stipendija skirta dr. S. Rakutienei.

Kauno miesto savivaldybė už aktyvią veiklą apdovanojo PMDF studentų organizaciją 

Akademinis politologų klubas (APK) kaip akademiškiausią jaunimo organizaciją Kaune. Tai jau 

antrasis reikšmingas apdovanojimas, tenkantis šiai organizacijai – 2012 m. APK buvo apdova-

nota LR Seime kaip akademiškiausia organizacija Lietuvoje. 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

2013 m. padaugėjo profesorių iš užsienio, nuolat dėstančių studijų programose. Prie fakultete 

jau dirbančių psichologijos profesoriaus R. Kerno, antropologijos profesorių V. de Muncko bei 

I. Schroederio, sociologijos profesorių M. Rothsteino, Ch. Giordano, J. Adamso ir socialinio 

darbo profesorės K. Tyson McCrea prisijungė edukologijos profesoriai N. Costa ir P. Varnagiry 

bei sociologijos profesoriai B. Deaconas ir R. Barriosas, A. Websteris, J. Hillas, R. Parkinas, 

U. Kockelas. 

2013 m. A. Stelmokienė buvo apdovanota LR Prezidentės ir Lietuvos jaunųjų mokslininkų 

sąjungos diplomais kaip konkurso „Geriausia 2012 m. humanitarinių ir socialinių mokslų sričių 

disertacija“ laureatė. A. Endriulaitienė ir L. Šeibokaitė gavo apdovanojimą už mokslinį straipsnį 

(„Highly Commended Paper Award“, 2013), publikuotą žurnale „Baltic Journal of Management“ 

(ISI Web of Science). L. Varžinskienei suteiktas Lietuvos skautijos ordinas „Už nuopelnus“.

Įvairiomis progomis buvo apdovanoti ir fakulteto studentai. Psichologijos III kurso studentė 

Kristina Katkutė gavo Šiaulių banko apdovanojimą. Už akademinius pasiekimus bei nuopelnus 

pedagoginėje profesinėje veikloje Ingai Daugėlaitei, Edukologijos katedros Karjeros projek-

tavimo magistrantūros studentei, VDU Senato posėdyje buvo įteikta Vydūno fondo Broniaus 

Kviklio vardo stipendija (1000 USD). Socialinio darbo magistrantė Klaudia Bandilli buvo apdo-

vanota VDU Aukso stipendija.

TEISĖS FAKULTETAS

2013 m. Teisės fakulteto bendruomenė rinko Metų žmogų, kuris labiausiai atitinka šias fakul-

tetui reikšmingiausias vertybes: erudiciją, kolegialumą, atvirumą naujovėms, etiškumą, kūrybiš-

kumą, tarpdiscipliniškumą. 2013 m. Metų žmogaus titulas atiteko advokatų profesinės bendrijos 

„NORDIA BAUBLYS & Partners“ teisininkui Evaldui Rapolui, kuris apdovanojimui nomi-

nuotas už absolventų iniciatyvas ugdant jaunąją kartą. 

2013 m. buvo užregistruotas ir pradėtas studentų priėmimas į anglų kalba vykdomą Tarptautinio 

verslo teisės magistrantūros studijų programą. Be to, pirmą kartą šiais metais fakultetas pasiūlė 

neformaliąją programą teisės specialistams, praktikams.

2013 m. lapkričio 8 d. įvyko didelio pasisekimo ir daug dalyvių sulaukusi Respublikinė konferen-

cija „Advokato etika: teoriniai ir praktiniai aspektai“, organizuota kartu su Lietuvos Advokatūra, 

Nacionaline teismų administracija ir Teisingumo ministerija.

2013 m. vasario 14 d. per VDU Senato posėdį Teisės fakulteto III kurso studentei, ELSA VDU 

prezidentei Mildai Žaliauskaitei įteikta Vytauto Didžiojo universiteto vardo garbės stipendija 

už aktyvią visuomeninę veiklą reprezentuojant gimtąją Alma mater Lietuvai ir Pasauliui. 2013 m. 
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gegužės 22 d. Rektorato posėdžio metu įteikta S. Frosto lyderystės stipendija VDU Teisės fakul-

teto V kurso studentei Nelei Šimoliūnienei. Lietuvos teisininkų draugija per visuotinį susirin-

kimą VDU Teisės fakulteto studentei Justei Adomaitytei įteikė P. Leono stipendiją. Spalio 9 d. 

šiai studentei už pažangumą ir socialinį aktyvumą buvo įteikta advokatų profesinės bendrijos 

„Magnusson ir partneriai“ vardinė metinė stipendija.



SOCIALIAI AKTYVI IR  
ATSAKINGA BENDRUOMENĖ1.
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1.1. UNIVERSITETO STRUKTŪRA

2013 m. universitete veikė 12 akademinių padalinių: 10 fakultetų, Inovatyvių studijų institutas, 

Užsienio kalbų institutas bei VDU Kauno botanikos sodas, 6 universitetiniai centrai, 12 tarnybų ir 6 kiti 

padaliniai, 2 savivaldos organizacijos: Studentų atstovybė ir Profesinė sąjunga, 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 katedra

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
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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

INSTITUTAI

Inovatyvių studijų institutas

Studijų modernizavimo skyrius 

Technologijų taikymo studijose tyrimų skyrius 

Virtalaus mokymosi technologijų centras

Užsienio kalbų institutas

Inovatyvių studijų institutas

Kauno botanikos sodas
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UNIVERSITETINIAI CENTRAI

Energetinio saugumo ir tyrimų centras 

Karjeros ir kompetencijų centras 

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 

SAVIVALDOS IR PROFESINĖS ORGANIZACIJOS 

Studentų atstovybė

Profesinė sąjunga

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS, KURIŲ STEIGĖJAS  VDU 

VšĮ Baltijos vadybos institutas

VšĮ Demokratinio bendradarbiavimo ir plėtros institutas 
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VšĮ Jaunimo karjeros centras

VšĮ Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas

VšĮ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės institutas 

VšĮ „Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus“

VšĮ Socialinės ekonomikos institutas

VšĮ „Sugiharos fondas“

VšĮ VDU „Rasos“ gimnazija
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1.2. UNIVERSITETO VALDYMAS 

Vytauto Didžiojo universitetas – viešoji įstaiga, kurioje vykdomos universitetinės studijos, atliekami 

moksliniai tyrimai ir plėtojama taikomoji mokslo bei meno veikla. Universitetas turi kolegialius valdymo 

organus – Universiteto Tarybą bei Senatą – ir vienasmenį valdymo organą – rektorių. Rektoriaus pata-

riamoji institucija yra rektoratas.

Universiteto Taryba sudaryta iš 11 narių: šeši išrinkti iš VDU bendruomenės, dar penki nepri-

klauso universiteto personalui ar studentams (iš jų vieną skyrė Studentų atstovybė). Pastarieji penki nariai 

išrinkti viešojo konkurso būdu.

VDU TARYBOS NARIAI: 

SENATAS

Senatas penkerių metų kadencijai buvo sudarytas 2010 m. spalio 13 d. iš mokslininkų ir studentų. 

Šiuo metu Senatą sudaro 55 nariai:
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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 centras)

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)

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)
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IŠEIVIJOS MOKSLININKAI

Prof. Joseph P. Kairys (socialiniai mokslai)

Prof. Algis Mickūnas (humanitariniai mokslai ir menai)

Prof. Juozas Rimvydas Vaišnys (biomedicinos 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 m. Senato)

akademijos prezidentas, Biochemijos instituto 

profesorius

STUDENTAI

Jonas Okunis (doktorantūros studijos)

Paulius Baltokas, studentų atstovas (magistrantūros studijos)

Justinas Petkus, VDU Studentų atstovybės prezidentas

Rita Bieliauskaitė (magistrantūros studijos)

Jurgita Frišmantaitė (bakalauro studijos)

Odeta Grabauskaitė (bakalauro studijos)

Orinta Movsesjan (magistrantūros studijos)

Lina Paulauskaitė (bakalauro studijos)

Donvina Rutkauskaitė (bakalauro studijos)

Monika Stančiauskaitė (bakalauro studijos)

Milda Žaliauskaitė (bakalauro studijos)

Gintarė Žukaitė (doktorantūros studijos)

REKTORATAS

2013 m. universiteto veiklą organizavo šios sudėties Rektoratas:

Prof. Zigmas Lydeka Rektorius

Doc. Kęstutis Šidlauskas Studijų prorektorius

Prof. Juozas Augutis Mokslo prorektorius

Prof. Natalija Mažeikienė Plėtros prorektorė

Prof. Auksė Balčytienė Viešųjų ryšių prorektorė

Prof. Pranas Žukauskas Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanas

Prof. Algimantas Paulauskas  Gamtos mokslų fakulteto dekanas

Prof. Ineta Dabašinskienė Humanitarinių mokslų fakulteto dekanė
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Doc. Daiva Vitkutė-Adžgauskienė Informatikos fakulteto dekanė

Doc. Benas Ulevičius Katalikų teologijos fakulteto dekanas

Prof. Jonas Ruškus Socialinių mokslų fakulteto dekanas

Doc. Ina Pukelytė Menų fakulteto dekanė

Prof. Šarūnas Liekis Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto 

dekanas

Prof. Julija Kiršienė Teisės fakulteto dekanė

Prof. Nemira Mačianskienė Užsienio kalbų instituto direktorė

Prof. Vida Mildažienė Kauno botanikos sodo direktorė

Rimutė Kunigonienė Akademinių reikalų tarnybos direktorė

Mantas Simanavičius Studentų reikalų tarnybos direktorius

Jonas Okunis Rektoriaus padėjėjas viešajai politikai

Justinas Petkus Studentų atstovybės prezidentas 

VDU STUDENTŲ ATSTOVYBĖ

VDU Studentų atstovybė – tai nuo 1994 m. metų gyvuojanti organizacija. Per šiuos metus daug 

kartų keitėsi nariai, gyvenimo situacija, tačiau organizacijos misija – siekti studentų gerovės, atstovauti 

jų interesams lokaliu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis – išliko. Kertiniai atstovybės tikslai: padėti 

studentams išspręsti rūpimus klausimus, paaiškinti savosios Alma Mater bei Lietuvos aukštojo mokslo 

akademinius niuansus. Nepamirštamas ir studentų laisvalaikis. Kasmet organizuojama daug įvairių ren-

ginių. VDU Studentų atstovybės prezidentas –  Justinas Petkus.
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1.3. UNIVERSITETO PERSONALO STRUKTŪRA

2013 m. universiteto vidutinis darbuotojų etatų skaičius – 1 091: iš jų 26 (2 %) administracijos vado-

vai, 512 (47 %) akademinio personalo, 553 (51 %) kiti universiteto darbuotojai (1 pav.). 2013 m. vidutinis 

dirbančiųjų darbuotojų skaičius – 1 360.

1 pav. Personalo sudėtis 2013 m. (vidutinis darbuotojų etatų skaičius)

2 pav. Vidutinis darbuotojų etatų skaičius 2008–2013 m.
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Akademinis personalas. 2013 m. akademinio personalo etatų skaičius – 512 etatų. Dėstytojų – 

458 etatai (3 pav.), mokslo darbuotojų – 54 etatai (4 pav.):

3 pav. Vidutinis dėstytojų etatų skaičius 2008–2013 m.

4 pav. Vidutinis mokslo darbuotojų etatų skaičius 2008–2013 m.

Lyginant šešerių metų tendencijas, nėra žymių dėstytojų pareigų pokyčių. Nuo 2008 m. mokslo dar-

buotojų sumažėjo 12 etatų. Mokslo laipsnį turi 67 % viso akademinio personalo (5 pav.).
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5 pav. Akademinis personalas pagal mokslo laipsnį (vidutinis darbuotojų etatų skaičius)

Akademinio personalo, turinčio mokslo laipsnį, pasiskirstymas universiteto fakultetuose (6 pav.).

6 pav. Fakultetų akademinio personalo pasiskirstymas pagal mokslo laipsnį

2013 m. universitete apgintos 34 mokslo daktaro disertacijos, iš jų 16 mokslo daktarų liko dirbti 

universitete (7 pav.).
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7 pav. Universitete likę dirbti mokslo daktarai

Dėstytojai ir mokslo darbuotojai, kuriems universitetas yra pagrindinė darbovietė, sudaro 458 etato 

(89 %) (9 pav.) Dėstytojų pareigybių pasiskirstymas pagal pagrindinį darbą pateiktas 8 pav. 

8 pav. Dėstytojų pareigybių pasiskirstymas pagal pagrindinį darbą VDU
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9 pav. Dėstytojų pasiskirstymas pagal pagrindinį darbą VDU

1 lentelė

Akademinio personalo, dirbančio pagrindiniame darbe, kvalifikacinė sudėtis  
(2013 m. vidutinis skaičius)

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų 
pareigybės

Eil. 
nr.

Personalas, 
dirbantis 
pagrin-
diniame 

darbe

Iš jų turi

Personalo

etatų 
skaičius

mokslo laipsnį pedagoginį vardą

daktaro
habili-
tuoto

daktaro
docento

profeso-
riaus

A B 1 2 3 4 5 6

Dėstytojai (pedagoginė veikla yra 
pagrindinė)

       

profesoriai 1 104 68 32 39 51 81

docentai 2 150 137  71  132

lektoriai 3 175 100  1  133

asistentai 4 123 1    57

Iš viso dėstytojų (01–04 eil. suma) 5 552 306 32 111 51 403

Iš jų moterų 6 335 189 7 67 13 247

Iš bendro dėstytojų skaičiaus užsieniečiai, 
dėstantys dalykus (iš 05 eil.)

7 21 13 4 1 3 13

Mokslo darbuotojai (pagrindinė veikla 
yra moksliniai tyrimai ir eksperimentinė 
plėtra)

       

vyriausieji mokslo darbuotojai 8 24 16 8 9 12 11

vyresnieji mokslo darbuotojai 9 16 16  6  8

mokslo darbuotojai 10 32 32  5  18

jaunesnieji mokslo darbuotojai 11 24 11    13

mokslininkai stažuotojai 12 12 12    12

Iš viso mokslo darbuotojų  
(08–12 eil. suma)

13 108 87 8 20 12 62

Iš jų moterų 14 67 55 2 12 2 41
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Lyginant akademinio personalo, turinčio mokslo laipsnį, kitimo tendencijas pagal amžių, pastarai-

siais metais amžių grupėse pasikeitimų nėra.

Akademinis personalas, turintis mokslo laipsnį, iki 55 metų amžiaus sudaro 75 % viso akademinio 

personalo (10 pav.). 

10 pav. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų, turinčių mokslo laipsnį, kaita pagal amžių

Kiti universiteto darbuotojai. 2013 m. neakademinis personalas – 553 etatai. Per 2013 m. kitų uni-

versiteto darbuotojų vidutinis skaičius sumažėjo 8 etatais (11 pav.). 

11 pav. Kitų universiteto darbuotojų etatų kaita (vidutinis darbuotojų skaičius)
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12 pav. Detali kitų darbuotojų sudėtis (vidutinis etatų skaičius)

Pagal etatų pasiskirstymą, dauguma etatų tenka infrastruktūrai. Tai lemia universiteto infrastruktū-

ros specifiškumas – pastatų lokalizacija, IT aptarnavimas ir kt. 
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1.4. UNIVERSITETO IŠORĖS IR VIDAUS 
KOMUNIKACIJOS VEIKLŲ PLĖTOJIMAS

Per savo komunikacines veiklas VDU didelį dėmesį skiria žmogui, jo asmeninio orumo, nuopelnų ir 

savasties pripažinimui, skatina kiekvieną individą ieškoti galimybių save realizuoti, atskleisti savo kūry-

bines idėjas.

2013 m. buvo tęsiamas komunikacinis projektas „VDU. Daugiau nei specialybė“. Išlaikant šio pro-

jekto tikslą – atskleisti, išryškinti svarbiausią VDU studijų aspektą, t. y. atvirų, kūrybingų ir neabejingų 

aplinkai, pokyčiams žmonių ugdymą, kurie neapsiriboja vien tik įgyta specialybe, o žvelgia plačiau, nebijo 

eksperimentuoti, atsiveria naujoms galimybėms, – į projektą buvo įtraukti aktyvūs, iššūkių nebijantys 

VDU absolventai ir dabartiniai studentai. 

Prieš keletą metų pradėtos skleisti VDU kaip socialiai atsakingo, aplinkai neabejingo Universiteto 

idėjos 2013 m. sulaukė dar didesnio VDU bendruomenės palaikymo. Prie „VDU. Mąstyk žaliai“ projekto 

veiklų aktyviai prisijungė Gamtos mokslų fakulteto studentų grupė „Modusas“, darbuotojų ir studentų 

iniciatyva VDU III rūmų (K. Donelaičio g. 52) vidiniame kiemelyje buvo įkurta žalioji zona – auginamos 

daržovės, skatinama rūpintis augalais, išnaudoti žaliąsias erdves. 

„VDU. Mąstyk žaliai“ projektas kartu su VšĮ „Copy1 Akademija“ toliau įgyvendina akciją „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. 

Akcijos lipduku pažymėtose kopijavimo vietose studentai ant šių lapų gali pigiau atsispausdinti 

paskaitų medžiagą ir pan. Ilgainiui suskaičiavus sutaupyto popieriaus lapus ir įvertinus, kiek medžių gali-

mai buvo sunaudota jų gamybai, tiek pat naujų medžių kartu su miesto ir VDU bendruomene ketinama 

pasodinti VDU Kauno botanikos sode.

„Mąstydamas žaliai“ Universitetas jau antrus metus iš eilės puošia gyvą Kalėdų eglutę, augančią šalia 

Universiteto centrinių rūmų. Per jos įžiebimo renginį Universiteto bendruomenė skatinama prisijungti 

prie kitų socialinių akcijų, padėti vargstantiems, vaikų, senelių namuose gyvenantiems likimo nuskriaus-

tiems žmonėms, pamaitinti žiemą alkstančius miško gyvūnus ir pan.

2013 m. rugsėjo mėn. Universitetas su logotipu ir šūkiu „VDU. Nauja karta“ pradėjo jubiliejinius 

25-uosius atkurtojo Vytauto Didžiojo universiteto mokslo metus. Šia proga ištisus metus Universitete vyks 

jubiliejiniai renginiai, bus leidžiami atkūrimo metinėms skirti leidiniai. Pagrindinis Universiteto 25-ųjų 

atkūrimo metinių minėjimo renginys numatomas 2014 m. balandžio 25 d. – tądien bus prisiminta, kaip 
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bendromis Lietuvos ir išeivijos lietuvių mokslininkų pastangomis buvo atkurtas Vytauto Didžiojo uni-

versitetas. 

Kaip ir kasmet, 2013 m. lapkritį į universitetą sugrįžti buvo kviečiami VDU absolventai – vyko susi-

tikimai su fakultetų bendruomenėmis, dėstytojais, buvusiais bendramoksliais bei dabartiniais studentais. 

Po susitikimų fakultetuose ir katedrose absolventai buvo kviečiami į šeštojo aktualaus džiazo festivalio 

„VDU jazz jungtys“ koncertus.

Puoselėjant Pasaulio lietuvių universiteto (PLU) idėją, 2013 m. toliau buvo plėtojamos šio socialinio 

projekto veiklos. Siekiant didesnės su PLU veikla susijusios informacijos sklaidos, iš esmės atnaujintas 

tinklalapis www.pasauliolietuviai.lt. Jame nuolat skelbiamos naujienos lietuvių ir anglų kalbomis, struk-

tūruotai ir interaktyviai pateikiama informacija apie visus PLU projektus ir užsienio lietuviams skirtas 

iniciatyvas. 

Išgryninus Pasaulio lietuvių universiteto idėjas bei Universiteto atkūrimo 25-mečio proga prisime-

nant užsienio lietuvių įnašą į VDU atkūrimą, 2013 m. išleistas žurnalas „VDU – pasaulio lietuvių uni-

versitetas“. Spalio 10 d. akademinei bendruomenei buvo pristatytas ne tik naujasis leidinys, bet ir kitos 

PLU veiklos. 

Ketvirtus metus iš eilės tęsiamas bendradarbiavimas su JAV Lietuvių bendruomene ( JAV LB) – 

2013 m. birželio–liepos mėnesiais tradiciškai suorganizuota bendra VDU ir JAV lietuvių bendruomenės 

Studentų stažuočių programa (Lietuvių išeivijos studentų stažuotė – LISS). Šiemet jos metu 32 lietuvių 

kilmės jaunuoliai iš JAV, Kanados ir Nyderlandų galėjo ne tik įgyti profesinės praktikos Lietuvos valsty-

binėse įstaigose bei privačiose įmonėse, bet ir patobulinti lietuvių kalbos žinias, klausytis VDU profeso-

rių paskaitų, dalyvauti specialiai jiems surengtoje kultūrinėje programoje ir taip artimiau susipažinti su 

Kaunu ir Vytauto Didžiojo universitetu.

Kitas Pasaulio lietuvių universiteto ir užsienio lietuvių bendruomenių bičiulystės pavyzdys – lie-

pos 15–16 d. VDU vykęs Pasaulio lietuvių bendruomenės ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos kraštų 

valdybų pirmininkų suvažiavimas. Tai kasmetis aktyviausių lietuvių išeivijos visuomenininkų susitikimas, 

2013 m. pirmąsyk surengtas Kaune, o PLU tapo šio renginio partneriu.

PLU prisijungė ir prie liepos 17 d. Kauno valstybiniame muzikiniame teatre vykusio koncerto-

minėjimo, skirto Stepono Dariaus ir Stasio Girėno transatlantinio skrydžio 80-mečiui bei Pasaulio 

lietuvių vienybės dienai. Šiame koncerte dalyvavo apie šimtas meno atlikėjų iš devynių pasaulio šalių, jį 

stebėjo septyni šimtai žiūrovų – kauniečių ir miesto svečių iš viso pasaulio.

Plėtojant Pasaulio lietuvių universiteto idėją, ketvirtus metus iš eilės rugsėjo mėn. buvo skelbiamas 

konkursas L. ir F. Mockūnų vardinei stipendijai gauti. Lapkričio 13 d. vyko stipendijos įteikimo iškilmės ir 

aplankytas žymaus išeivijos veikėjo Liūto Mockūno, kurio atminimui ji įsteigta, kapas. Stipendiją laimė-

jęs VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto magistrantas Andrius Stočkūnas 2014 m. sausio mėn. išvyks 

semestro studijų į Centrinės Oklahomos universitetą ( JAV). 

2013 m. toliau buvo palaikomos ir skatinamos studentų iniciatyvos. 2013 m. VDU radijas kartu su kitomis 

studentų iniciatyvų grupėmis (internetiniu portalu Jauti.lt, studentų televizija „Fokusas“ ir kt.) nusprendė 

sujungti savo veiklas ir veikti kaip SIMIC – studentų iniciatyvų ir medijų inovacijų centras. Ši organizacija 

orientuota į visus VDU studentus, kurie siekia realizuoti save ir savo idėjas, susijusias su medijomis (žurna-

listika, televizija, radiju ir t. t.). Čia visiems suteikiamos galimybės rašyti projektus į rėmimo fondus, atlikti 

praktiką, organizuoti įvairius renginius, seminarus, dalyvauti tarptautiniuose mainuose ir t. t.

Sėkmingai savo veiklą tęsė ir prieš ketverius metus suburta VDU savanorių komanda – aktyvių stu-

dentų grupė, padedanti Viešosios komunikacijos bei Studijų marketingo tarnyboms organizuoti įvairius 
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renginius universitete, bendrauti su universiteto svečiais, atsakyti į moksleivių klausimus apie studijas 

ir pan. VDU savanoriai mokosi dirbti komandoje, atlikti įvairius komunikacinius darbus, bendrauti su 

įvairių sričių atstovais, garbiais svečiais ir pan. 

Naujuosius VDU bendruomenės narius – pirmakursius – tradiciškai pasitiko „Įvado į studijas VDU 

2013“ renginių ciklas. Įvadinė savaitė pirmakursiams buvo surengta dar prieš rugsėjo 1-ąją, kad būsimieji 

studentai galėtų išsamiai susipažinti tiek su studijomis bei jų organizavimo sistema, tiek su universiteto 

gyvenimu. Pirmakursiai turėjo galimybę dalyvauti fakultetų, katedrų surengtuose susitikimuose – susipa-

žinti su savo fakulteto dėstytojais, kitais studentais, studijų specifika. 

2013 m. pirmą kartą parengtas ir išleistas informacinis leidinys apie Universitetą rusų kalba „VDU 

alchemija“. Jame trumpai pristatomas universitetas, fakultetai, programos. Rengiamas ir angliškas šio 

leidinio variantas. 

Visus 2013 m. toliau plėtota išskirtinių knygų, pažymėtų „Libri Universitatis Vytauti Magni“ ženk lu, 

serija. Ją papildė prof. Gintauto Mažeikio, fotografo Tomo Pabedinsko, Zbigniewo Brzezinskio knygos. 

Šiais metais VDU Kamerinis orkestras išleido pirmąją kompaktinę plokštelę „Ekspresija“, kuri pradėjo 

naują muzikinių leidinių seriją Acta Musica.



PATIKIMAS TARPTAUTINIS  
PARTNERIS2.
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2.1. TARPTAUTINIS MOBILUMAS

Vytauto Didžiojo universitetas yra įvairių tarptautinių organizacijų bei tinklų narys: EUA (European 

University Association), EAIE (European Association for International Education), AABS (Association for the 

Advancement of Baltic Studies), GreenLight (The European GreenLight Programme), CE (Campus Europae), 

UNAI (United Nations Academic Impact), BESRP (Baltic Energy Security Research Program). 

Šiuo metu VDU yra pasirašęs 124 dvišalio bendradarbiavimo sutartis su aukštojo mokslo instituci-

jomis (AMI) iš 39 pasaulio šalių; su 67 universitetais vykdoma VDU dvišalių mainų programa (13 pav.)
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13 pav. VDU dvišalių mainų programos universitetai

Šiuo metu VDU turi 27 dvišalio bendradarbiavimo partnerius, vertinamus QS World University 

Rankings sistemoje, bei 13 partnerių, patekusių į The Times Higher Education World University Rankings 

powered by Thomson Reuters prestižinę aukštojo mokslo institucijų vertinimo sistemą (14 pav.). Nemažai 

universitetų partnerių yra aukštai reitinguojami nacionaliniu lygmeniu arba kitais tarptautiniais reitingais 

(pvz., Asian unuversities rankings, Eduniversal Rankings ir t. t).
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14 pav. VDU dvišalio bendradarbiavimo partneriai pagal pasaulio universiteto reitingus 2013 m.

Nuo 2009 m., rudens semestre įsteigus VDU mainų programų stipendiją studentams, vykstantiems 

į užsienį pagal VDU dvišalio bendradarbiavimo sutartis, išvykstančiųjų studentų skaičius nuolat didėja, 

studentai noriai dalyvauja konkurse (2011 m. dalyvavo 75 studentai, 2012 m. – 80 studentų, 2013 m. – 

111 studentų). VDU dvišalių mainų studijų galimybėms populiarinti buvo surengti specialūs informa-

ciniai seminarai fakultetuose. Per 2013 m. pavasario semestro konkursą suorganizuota studijų mainų 

galimybių mugė (15 pav.).

2013 m., palyginti su 2012 m., atvyko beveik dvigubai daugiau studentų. Didėjantis atvykstan-

čių VDU dvišalių mainų studentų skaičius rodo didėjantį VDU populiarumą užsienio partnerių AMI. 

Universitetų partnerių studentai vis dažniau renkasi VDU mainų studijoms, partneriai užsienyje prašo 

didinti priimamų mainų studentų kvotas nuo 1 iki 2 studentų vienam semestrui, kai kurios užsienio 

AMI – nuo 2 iki 4 studentų per semestrą. Užsienio AMI, skatindamos VDU mainų studentus, skyrė 

jiems papildomų sąlygų ir patogumų, kurie nebuvo įtraukti į bendradarbiavimo sutartis (nemokamą 

apgyvendinimą, nemokamą maitinimą, lėktuvo bilietų apmokėjimą) (15 pav.). 

VDU dvišalių mainų programos atvykusių ir išvykusių santykis pagal metus
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15 pav. VDU dvišalių mainų programos atvykusių ir išvykusių studentų santykis pagal metus 
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2013 m. stebimi ir studentų mainų geografijos pokyčiai – pirmą kartą studentai išvyko į Kazachstaną, 

Azerbaidžaną (16 pav.). Į šias šalis, išskyrus Japoniją, Gruziją, Pietų Korėją (iš dalies) ir Latviją, studen-

tai vyko su VDU mainų programų stipendijomis. Daugumai studentų, vykstančių į Japoniją, stipendijas 

skyrė Japonijos vyriausybė. Į Gruziją ir Latviją vykstantiems studentams pagal dvišalį susitarimą buvo 

skirtos tų šalių universitetų stipendijos. Pusė atrinktų studentų rinkosi Rytų Azijos šalių ( Japonijos, Pietų 

Korėjos ir Taivano) universitetus, kurių siūlomos programos buvo lengviausiai suderinamos. 

4
5

10

4

1
2 2

3 3

1

5

2

10

4 4

2 2 2 22
3

7

2
3 3

2
1 1

2

44
5

2
1

5

1
2

1 1
2 2

3
2

1
2

0

2

4

6

8

10

12

2009–2013 m. išvykstančių VDU studentų pagal VDU dvišalių mainų programą 
pasiskirstymas pagal šalis

2013 2012 2011 2010 2009

16 pav. 2009–2013 m. išvykstančių studentų pagal VDU dvišalių mainų programą  
pasiskirstymas pagal šalis 

Atvykstančių studentų šalių geografija nuo 2009 iki 2013 metų labai išsiplėtė: nuo 3 (2009 m.) 

iki 11 (2013 m.) šalių. Iš viso per 2009–2013 metų laikotarpį pagal VDU dvišalių mainų programą 

užsienio studentai buvo atvykę iš 19 šalių: Pakistano, Lenkijos, Vokietijos, Baltarusijos, Kinijos, Rusijos, 

Indonezijos, Kazachstano, Gruzijos, Ukrainos, Airijos, Slovakijos, Brazilijos, Čekijos, Italijos, Latvijos, 

JAV, Japonijos ir Pietų Korėjos.

VDU dėstytojai 2013 m. vyko į užsienio šalių AMI ir organizacijų vykdomas konferencijas, semina-

rus, stažuotes, projektų susitikimus: per visus metus buvo suorganizuota 318 vizitų. Atvykusio personalo 

padaugėjo iki 164, palyginti su 2012 m. (120) ir 2011 m (140), tačiau vizitų kryptis liko nesubalansuota – 

iš VDU daugiau dėstytojų išvyko, negu atvyko.

2013 / 2014 m. m. bendras partnerinių AMI skaičius padidėjo nuo 122 AMI 2008 / 2009 m. m. 

26 šalyse iki 245 AMI 2013 / 2014 m. m. 30 šalių. Išvykstantiems studentams ir personalui buvo suda-

rytos didesnės galimybės pasirinkti užsienio AMI bei sulaukta užsienio studentų ir personalo iš daugiau 

užsienio AMI. 

2013 m. universitete studijavo daugiausia užsienio studentų nuo LLP / Erasmus mainų programos 

pradžios – 181 užsienio studentai, atvykę iš 19 užsienio šalių (plg. 2008 m. – 96 užsienio studentai iš 

14 šalių). Daugiausia LLP / Erasmus studijų studentų į VDU atvyko iš Turkijos, Prancūzijos, Ispanijos. 

Dauguma LLP / Erasmus studentų studijavo Politikos mokslų ir diplomatijos, Ekonomikos ir vadybos, 

Humanitarinių mokslų fakultetuose. Didėjančiu užsienio studentų skaičiumi gali pasigirti Socialinių 

mokslų, Gamtos mokslų, Informatikos bei Teisės fakultetai.
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2013 m. pagal LLP / Erasmus mainų programą studijų į užsienio šalių AMI išvyko 188 studentai 

(35 studentais daugiau negu 2012 m.). Daugiausiai išvyko Politikos mokslų ir diplomatijos, Humanitarinių 

mokslų bei Socialinių mokslų fakultetų studentų. 

2013 m. daugiausiai studentų išvyko į Vokietijos (13), Norvegijos (13), Turkijos (16), Ispanijos (20) 

bei Lenkijos (20) AMI. 2013 m. kiek išsiplėtė studentų mainų geografija: palyginti su 2012 m. duome-

nimis, 2013 m. padaugėjo išvykstančių studentų į Ispanijos, Lenkijos, Portugalijos, Slovėnijos, Suomijos, 

Turkijos, Norvegijos, Prancūzijos, Airijos, Maltos bei Nyderlandų užsienio AMI. Į Slovakijos, Šveicarijos, 

Kipro, Italijos ir Vokietijos užsienio AMI išvykstančių studentų skaičius 2013 m. sumažėjo. Austrijos, 

Liuksemburgo ir Vengrijos užsienio AMI išlaikė tokias pačias pozicijas, tad studentų skaičius 2012 m. ir 

2013 m. nesikeitė. 

Lyginant studentų, atvykusių į VDU ir išvykusių studijuoti pagal LLP / Erasmus programą skaičius, 

bendras santykio koeficientas 2013 m. siekė 96 %.

2013 m. LLP / Erasmus praktikos išvyko 15 studentų daugiau nei 2012 m. Pagrindiniais veiksniais, 

lemiančiais nuolatinį studentų, pasirenkančių šio tipo mobilumą, skaičiaus didėjimą galima įvardyti didė-

jantį finansavimą bei praktikų programos žinomumą. 2013 m. aktyviausiai LLP / Erasmus praktikų pro-

gramoje dalyvavo Politikos mokslų ir diplomatijos (22), Gamtos mokslų (17) bei Ekonomikos ir vadybos 

(15) fakultetų studentai.

2013 m. studentai praktiką atliko 22 šalyse (2012 m. – 20 šalių). Palyginti su 2012 m., pasirinktos 

naujos kryptys: Belgija, Čekija, Graikija, Kroatija, Portugalija, Šveicarija.

2012 m. užsienio studentams buvo pristatyta galimybė praktiką atlikti VDU padaliniuose. 2013 m. 

VDU Tarptautinių ryšių tarnyboje, Studijų marketingo tarnyboje, VDU menų galerijoje „101“, Socialinių 

mokslų, Informatikos, Gamtos mokslų fakultetuose bei VDU Kauno botanikos sode praktiką atliko 7 stu-

dentai (2012 m. – 6) iš Ispanijos, Prancūzijos, Latvijos, Italijos, Pietų Korėjos, Slovakijos ir Turkijos. 

2013 m., palyginti su 2012 m., gerokai padaugėjo LLP / Erasmus dėstymo vizitų išvykusių dėstytojų 

(išvyko 21 dėstytoju daugiau). Iš dalies tai lėmė pasikeitusi vizitų administravimo tvarka bei padidė-

jęs programos finansavimas. 2013 m. dėstytojai vizitavo 23 užsienio šalių aukštojo mokslo institucijose 

(AMI). Populiariausios – Turkijos (15 vizitų) ir Italijos (10 vizitų) AMI, o štai 2012 m. buvo Suomijos 

(9 vizitai) ir Turkijos (6 vizitai) AMI.

VDU darbuotojų, pasinaudojusių LLP / Erasmus mokymosi vizitų teikiama galimybe 2013 m., 

skaičius nežymiai išaugo: 2013 m. mokymosi vizitų išvyko 17 darbuotojų, o 2012 m. – 16. 2013 m. 

LLP / Erasmus mokymosi vizitams buvo pasirinkta 11 programoje dalyvaujančių šalių institucijų, 

2012 m. – 10.

VDU siekia sudaryti palankias studijų sąlygas VDU lietuvių ir užsienio studentams skatinti bei 

remti. Be LLP / Erasmus programos stipendijų, dalinių studijų užsienio studentai turi galimybę gauti 

VDU dvišalių mainų ir Lietuvos ar užsienio valstybių stipendijas, taip pat VDU auksinę ir sidabrinę bei 

Lietuvos ar užsienio valstybių stipendijas studijuoti universitete (17 pav.). 
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17 pav. Atvykstančių užsienio studentų metinis pasiskirstymas pagal stipendijas

VDU studentai, norintys studijuoti ar atlikti praktiką užsienyje, be LLP / Erasmus programos sti-

pendijų turi galimybę gauti Lietuvos ar užsienio valstybių, VDU universitetų partnerių bei VDU dvišalių 

mainų stipendijas dalinėms studijoms (18 pav.)

18 pav. Išvykstančių VDU studentų metinis pasiskirstymas pagal stipendijas

Nuo 2009 m. VDU pradėtos vykdyti programos anglų kalba. 2012 / 2013 m. m. studentų priėmimui 

be magistrantūros studijų programų pirmą kartą buvo patvirtintos ir bakalauro programos, dėstomos 

anglų kalba, o 2013 / 2014 m. m. padidėjo magistrantūros programų skaičius. Nuo 2014 / 2015 m. m. 

planuojama parengti ir dėstyti bakalauro ir magistro programas ne tik anglų, bet ir rusų kalbomis. Iš 

viso užsienio kalbomis planuojama parengti 9 bakalauro ir 21 magistrantūros programas užsienio stu-

dentų priėmimui (19 pav.). 2013 m. didžiausio užsienio piliečių susidomėjimo sulaukė Politikos mokslų 

ir diplomatijos fakulteto bakalauro programa „Tarptautinės politikos ir vystymo studijos“, bei Gamtos 

mokslų fakulteto magistrantūros programa „Molekulinė biologija ir biotechnologijos“.
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19 pav. VDU studijų programos užsienio kalba

Universitete ne tik kuriamos ir vystomos programos lietuvių ir anglų kalbomis, bet ir, bendradar-

biaujant su užsienio institucijomis vykdomos jungtinės, dvigubo laipsnio ir sertifikatinės programos. Jau 

beveik dešimt metų vykdoma tarpdisciplininė jungtinė magistrantūros studijų programa „Rytų Europos 

studijos ir tyrimai“. 2013 m. pradėta jungtinė magistrantūros programa „Sociolingvistika ir daugiakal-

bystė“. Be jungtinių studijų programų universitete vykdomos dvigubo laipsnio ir sertifikatinės programos 

(2 lentelė). 

2 lentelė.

VDU vykdomos studijų programos 

Studijų programos 
pavadinimas

Fakultetas Universitetas partneris Programa Studijų pakopa

Sociolingvistika ir 
daugiakalbystė 

HMF
Johano Gutenbergo universitetas 
(Vokietija), Stokholmo universitetas 
(Švedija), Tartu universitetas (Estija)

Jungtinė studijų 
programa

Magistrantūra

Rytų Europos studijos ir 
tyrimai (MIREES)

PMDF
Bolonijos universitetas (Italija), Sankt 
Peterburgo universitetas (Rusija), 
Corvinus universitetas (Vengrija)

Jungtinė studijų 
programa

Magistrantūra

Finansai ir bankininkystė EVF
Katalikiškojo Liuveno universiteto 
verslo mokykla (Belgija)

Dvigubo 
diplomo

Magistrantūra

Marketingas ir tarptautinė 
komercija

EVF
Katalikiškojo Liuveno universiteto 
verslo mokykla (Belgija)

Dvigubo 
diplomo

Magistrantūra

Socialinė antropologija SMF
Pietų Ilinojaus Carbondale universite-
tas ( JAV)

Sertifikato Magistrantūra

Tarptautinė verslo teisė TF
Michigan State universiteto (MSU) 
Teisės mokykla

Sertifikato Magistrantūra

Nuo 2010 iki 2012 metų priimtų užsienio piliečių skaičius nuolat didėjo: 2013 m. net 170 užsienio 

piliečių iš įvairių pasaulio šalių yra priimta į bakalauro ir magistrantūros studijas.
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2013 / 2014 m. m. Vytauto Didžiojo universitete daugiausia studentų studijuoja iš Indijos, 

Azerbaidžano, Gruzijos, Vokietijos. Pirmą kartą studijuoti atvyko studentų iš Barbadoso, Pietų Korėjos, 

Maroko, Tadžikistano ir Sirijos. Iš viso universitete pilnas studijų programas studijuoja studentai iš 

40 šalių (3 lentelė).

3 lentelė.

VDU studentai iš užsienio valstybių 

Afganistanas Jungtinės Amerikos Valstijos Prancūzija

Albanija Kazachstanas Rumunija

Armėnija Kinijos Liaudies Respublika Rusija

Azerbaidžanas Latvija Serbija

Baltarusija Lenkija Sirija

Barbadosas Libija Slovėnija

Beninas Makedonija Suomija

Bulgarija Marokas Tadžikistanas

Čekija Meksika Turkija

Estija Moldova Ukraina

Graikija Nigerija Vengrija

Gruzija Norvegija Vokietija

Indija Olandija

Italija Pietų Korėja

2013 m. padaugėjo atskirus studijų dalykus anglų kalba pasirenkančių studijuoti užsienio piliečių 

klausytojų (angl. Free mover) universitete. 2013 m. užsienio studentų, atvykusių visų ir dalinių studijų bei 

praktikos, skaičius Universitete yra didžiausias nuo 2009 m. – 531.

2013 m. Tarptautinių ryšių tarnyba koordinavo mentorių programą siekdama skatinti VDU stu-

dentų bendruomeniškumą bei savanorišką veiklą. Programos tikslas – sudaryti galimybes VDU studen-

tams 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 užsie-

nyje, reintegracijos gerinimo. 

2013 m. pavasarį VDU Tarptautinių ryšių tarnyba inicijavo konkursą „VMU Goes Creative: Story 

and Photo Hunting“, kurio tikslas – skatinti VDU studentų kūrybiškumą ir komandinį darbą bei užsie-

nio studentų, studijuojančių VDU, integraciją. VDU studijuojantys užsienio studentai ir jų mentoriai 

buvo kviečiami fiksuoti įdomiausias akimirkas, rašyti istorijas kiekvieno mėnesio potemei: vasario mėne-

sio potemė – „Vytauto Didžiojo universitetas“, kovo – „Kaunas“, balandžio – „Lietuva“. Universiteto stu-

dentai, studijuojantys ar atliekantys praktiką užsienyje, buvo kviečiami dalyvauti konkurse bei siųsti isto-

rijas ir nuotraukas potemei „VDU užsienyje“. VDU bendruomenei siūlyta apsilankyti socialinio tinklo 

„Facebook“ puslapyje „VMU On the Move“ ir rinkti VDU mentorių, užsienio studentų bei universiteto 

studentų, studijuojančių ar atliekančių praktiką užsienyje, įdomiausias mėnesio nuotraukas ir istorijas.

2013 m. rudenį švenčiant universiteto atsikūrimo 25-metį Tarptautinių ryšių tarnyba organizavo 

trumpametražių filmų konkursą „Mano VDU! My VMU!“, kurio tikslas – puoselėti VDU istoriją, ska-

tinti kūrybiškumą ir komandinį darbą bei naujai atrasti Vytauto Didžiojo universitetą. Universiteto stu-

dentai buvo kviečiami dalyvauti konkurse ir individualiai arba komandoje kurti trumpametražį filmuką 

apie Universitetą. Kūrėjams suteikta laisvė pasirinkti temą, formą, trukmę ir kalbą. Konkursas bus tęsia-

mas ir 2014 m.
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2.2. AKADEMINĖ LYDERYSTĖ 
DAUGIAKALBYSTĖS SRITYJE

Tarptautiškumo plėtojimas – geriausias atsakas į globalizacijos keliamus iššūkius. VDU Užsienio 

kalbų institutas (UKI) – atviras ir modernus kalbų mokymo lyderis Lietuvoje ir Europoje, savo misi-

jos ir strategijos įgyvendinimu prisideda prie tarptautinės ir tarpkultūrinės dimensijos įgyvendinimo 

Universitete. UKI vykdo „tarptautiškumo namie“ misiją: puoselėja humanitarinę kultūrą, ugdo žmogų, 

gebantį palaikyti tarpkultūrinį dialogą; skatina Europos ir kitų pasaulio kalbų mokymą(si); plėtoja ir sklei-

džia Lietuvos kultūros savitumą užsienio kalbomis; atsižvelgdamas į pasaulines edukacines tendencijas 

bei įgyvendindamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas, plėtoja lanksčią ir modernią kalbų mokymo(si) 

sistemą, laiduojančią galimybę mokytis visą gyvenimą. 2013 m. UKI išskirtinė ir nuosekli veikla įvertinta 

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA) šiais metais įsteigtu „Baltojo filologo skrynelės“ apdovano-

jimu už inovatyviausią kalbininkų veiklą ir pamatuotą jos naudą visuomenei. Nominacija įsteigta siekiant 

įvertinti gimtosios kalbos saugojimo ir puoselėjimo, daugiakalbystės sklaidos, kalbų pedagogų kompeten-

cijų tobulinimo bei kūrybiškumo, humanizmo, tolerancijos ir pilietiškumo ugdymo pastangas.

UKI savo paskirtimi ir kryptinga veikla prisideda prie daugiakalbystės politikos įgyvendinimo 

Universitete:

toliau tobulinama jau mokykloje įgyta arba naujai įgyjama anglų kalbos kompetencija; visi VDU 

pirmosios pakopos studentai turi įgyti B2 lygio anglų kalbos kompetenciją (pagal Bendruosius 

Europos kalbų metmenis); gali toliau ją tobulinti C1 ir C1 / C2 lygiuose;

sudarytos sąlygos įgyti daugiakalbystės – transversalią – kompetenciją pagal Bolonijos proceso 

reikalavimus (2013 m. siūlyta 31 kalba);

platus kalbos ir kultūros dalykų pasiūlos spektras leidžia išsiugdyti tarpkultūrinės komunikacijos 

gebėjimus;

mišrusis kalbos mokymas(is) integruojant mokymąsi auditorijoje ir virtualioje mokymosi erdvėje 

užtikrina efektyvų ir veiksmingą kalbinės komunikacinės kompetencijos įgijimą ir išlaikymą, 

parengia autonomiškam kalbų mokymuisi ir tobulinimui visą gyvenimą.

Geras kelių kalbų mokėjimas tapo vienu iš XXI a. veiklaus žmogaus bruožų, tad absolventai, geban-

tys komunikuoti keliomis kalbomis, palaikyti tarpkultūrinį dialogą, integruotis į tarptautinę mokslo 

ir darbo rinką, yra šiuolaikinės aukštosios mokyklos siekiamybė. Ši nuostata įgyvendinama VDU nuo 

pat atkūrimo pradžios, todėl VDU absolventai pasižymi aukštesniu nei kitų universitetų anglų kalbos 
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kompetencijos lygmeniu bei daugiakalbystės kompetencija. UKI atlikti tyrimai rodo, kad beveik kas tre-

čias VDU absolventas studijuodamas mokėsi dviejų užsienio kalbų, o kas dešimtas – trijų kalbų. Per 3 % 

absolventų mokėsi 4 kalbų (20 pav.).

20 pav. VDU I pakopos absolventų (2008 m., 2010 m., 2011 m.)  
kalbinės kompetencijos profilis (%)

Kiekvienais metais nuosekliai daugėja  UKI siūlomų kalbų – 2013 m. bendras kalbų dalykų skaičius 

pasiekė 31 (studentai pasirinko 22 kalbas). 2008–2013 metais populiariausios buvo pagrindinės Europos 

tautų kalbos: ispanų, prancūzų, rusų, italų, vokiečių ir norvegų. Tačiau susidomėjimo sulaukė ir retesnės 

kalbos, tokios kaip serbų, hebrajų ar katalonų (21 pav.).

2013 m. studentų skaičius klausiusių užsienio kalbos dalykus
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21 pav. Studentų skaičius užsienio kalbų dalykuose 2008–2013 m.
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Daug studentų užsienio kalbų mokosi ne tik dėl asmeninių poreikių. Kasmet daugėja studijų pro-

gramų, numatančių privalomą užsienių kalbų mokymąsi. Vien Humanitarinių mokslų fakultete yra 

7 tokios studijų programos, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete – 4, Ekonomikos, Teisės, Katalikų 

teologijos fakultetuose ir Muzikos akademijoje – po 1. Be jau tradicinėmis tapusių Baltijos regiono ir kitų 

didžiųjų Europos šalių kalbų į studijų programas įtraukiamos ir Rytų ar Vidurio Europos valstybių kalbos 

(PMDF fakultete), daugėja besimokančiųjų rusų, arabų, turkų kalbų.

Kalbų mokymasis ir kultūrų pažinimas vyksta ir neformaliuoju būdu – per klubinę veiklą. Didėjanti 

UKI kalbų pasiūla paskatino studentus ne tik aktyviau mokytis kalbų, bet ir plačiau pažinti kitas kultūras, 

kurti panašių interesų bendruomenės narių sambūrius. 2013 m. UKI kalbų dėstytojai ir studentai subūrė 

tris neformalių kalbų ir kultūrų sklaidos klubus: Pessoa(s) portugalų kalbos ir kultūros klubą, A. Mickevičiaus 

lenkų kalbos ir kultūros klubą ir Lietuvių gestų kalbos klubą „Gyva gestų kalba“. 2013 m. Lietuvių gestų kalbos 

klubui buvo suteiktas Kauno mero apdovanojimas už jaunimo indėlį Kauno miestui. 



ASMENYBĖMS IR TALENTAMS
ATSISKLEISTI PALANKIOS  
STUDIJOS3.
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3.1. STUDIJŲ PASIRINKIMO IR 
INDIVIDUALIZAVIMO LAISVĖS PLĖTRA

2013 m. VDU aktyviai vykdytos studijų marketingo veiklos, didintas Universiteto žinomumas bei 

puoselėti ryšiai su šalies mokyklomis bei gimnazijomis – taip siekta į universitetą pritraukti geriausius 

abiturientus. Studijų marketingo tarnyba ir fakultetai nuolat palaiko ryšius su būsimais studentais, anali-

zuoja jų poreikius, atskirų studijų programų paklausą. 

Stiprinant Universiteto bendradarbiavimą su bendruomenėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, 

2013 m. buvo pasirašytos 6 bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos mokyklomis ir gimnazijomis.

Per 2013 m. VDU atstovai aplankė 112 Lietuvos mokyklų ir gimnazijų, 64-se iš jų Universiteto dės-

tytojai skaitė paskaitas moksleiviams. Visose mokyklose pristatytos VDU studijų programos ir galimybės; 

su Universiteto aplinka, erdvėmis bei studijomis susipažinti atvyko 36 moksleivių grupės. Per visus rengi-

nius ir informacinius seminarus universiteto erdvėse apsilankė apie 3 500 moksleivių.

2013 m. moksleiviams organizuoti renginiai Universitete ir fakultetuose bei kituose padaliniuose. 

Moksleiviai dalyvavo laboratoriniuose darbuose Gamtos mokslų fakulteto laboratorijose, jaunojo socio-

logo ir socialinio darbuotojo akademijose, teisės kursuose, užsienio kalbos kursuose interaktyviose Užsienio 

kalbų instituto laboratorijose, fakultetų ir Muzikos akademijos atvirų durų dienose, konkursuose ir pan. 

Šiuose renginiuose moksleiviams, mokytojams ir tėvams buvo pristatomos Vytauto Didžiojo universiteto 

studijų programos, studijų galimybės, aplinka, Universiteto erdvės, dėstytojai, konsultacijos su studentais. 

Renginiai organizuoti ir visame Universitete. 

2013 m. sausio 18 d. moksleiviai, jų mokytojai ir tėvai buvo pakviesti dalyvauti „Moksleivių dienoje 

VDU“. Tai buvo specialus renginys moksleiviams, kuriame jie iš arčiau galėjo susipažinti su Universitetu, 

studentais, dėstytojais ir absolventais, išgirsti atsakymus į visus rūpimus klausimus apie studijų programas, 

studijų sistemą, Universitetą ir kt. „Moksleivių dienos VDU“ metu vyko daugiau nei 20 informacinių ir 

kultūrinių renginių. „Dienose“ dalyvavo apie 1 000 moksleivių iš Kauno ir Kauno apskrities, Alytaus, 

Jonavos, Marijampolės, Tauragės, Zarasų, Vilniaus, Panevėžio ir kitų Lietuvos miestų.

2013 m. Pradžioje Universitetas tradiciškai dalyvavo 2 studijų mugėse, kuriose pristatė studijų pro-

gramas ir studijų galimybes. Sausio mėn. Kaune vykusi paroda sulaukė maždaug 20 tūkst. lankytojų. 

Vilniaus studijų mugėje „Mokymasis. Studijos. Karjera“ apsilankė apie 35 tūkst. Lankytojų – abiturientų, 

studentų, kolegijų ir kitų aukštųjų mokyklų absolventų bei karjera besidominčių dirbančių žmonių.  
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Siekiant į Universitetą pritraukti gabiausius, labiausiai motyvuotus abiturientus ir padėti jiems pasi-

rengti brandos egzaminams, 2013 m. vasario–balandžio mėn. buvo rengiamos nemokamos VDU dėsty-

tojų konsultacijos abiturientams. Jose dalyvavo daugiau nei 700 moksleivių, dauguma atvyko iš Kauno 

bei Kauno apskrities, taip pat aktyviai dalyvavo moksleiviai iš kitų Lietuvos miestų – Marijampolės, 

Kaišiadorių, Raseinių, Alytaus, Panevėžio, Vilniaus, Varėnos, – ir regionų. Konsultacijų metu kvalifikuoti 

Universiteto dėstytojai teikė nemokamas lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, biologijos, chemijos, 

informacinių technologijų bei anglų kalbos konsultacijas. Per pratybas moksleiviai turėjo galimybę atlikti 

anglų kalbos diagnostinį testą ir įvertinti savo užsienio kalbos žinias. Moksleiviams, stojantiems į menų 

srities studijų programas (naujųjų medijų meno, vaidybos, atlikimo meno) ir besiruošiantiems laikyti sto-

jamąjį egzaminą, vyko parengiamieji kursai (vasario–gegužės mėn.). 

2013 m. gegužės 11 d. pirmą kartą organizuotas specialus renginys moksleivių tėvams „Tėvų info 

diena VDU“. Jo metu buvo pristatytas Vytauto Didžiojo universitetas, studijų sistema bei aplinka, tarp-

tautinės galimybės, studijų programos, 2013 m. priėmimo sąlygos.

2013 m. birželio 10–14 d. antrą kartą organizuotas renginys „VDU vasaros mokykla“, kuriame daly-

vavo 150 moksleivių iš visos Lietuvos. Renginys suteikė galimybę moksleiviams pasijusti VDU studentais. 

Į renginio programą įtrauktas savaitę trukęs 11 paskaitų ciklas, kurias skaitė VDU dėstytojai. Moksleiviai 

galėjo susipažinti su Universiteto aplinka, fakultetais, dėstytojais, studijų programomis ir studijų kokybe. 

Galėjo pasitikrinti, kokios sritys labiausiai juos domina ir bus naudingos ateityje renkantis studijas ir 

profesiją.

2013 m. spalio ir lapkričio mėn. vyko Studentų atstovybės organizuotas renginys „Moksleivi, pabūk 

studentu“. Jis suteikė moksleiviams galimybę vieną pasirinktą savaitę pabūti studentais – susipažinti su 

universiteto siūlomomis programomis, fakultetais, dėstytojais. Projekto trukmė vienam moksleiviui – 

1 savaitė. Per ją moksleiviai lankė paskaitas kartu su studentais, turėjo galimybę įvertinti studijų kokybę 

ir bendrabučius bei susipažinti su universitetu, jo istorija. Projekte dalyvavo 104 moksleiviai iš visos 

Lietuvos.

2013 m. lapkričio 15 d. moksleiviai kviesti dalyvauti renginyje „Matuokis profesiją 2013“. Per šį 

specialų renginį apie 1 000 moksleivių iš visos Lietuvos galėjo susipažinti su skirtingų sričių specialistų 

darbu. „Matuokis profesiją 2013“ savo profesine patirtimi dalijosi 20 profesionalų – teisininkai, verslinin-

kai, politikai, psichologė, genetikas-teisininkas, žurnalistė, viešųjų ryšių specialistė, aktorius, informacinių 

technologijų specialistas, matematikas ir kt., – atskleidė įvairius savo darbo aspektus. Visi renginyje daly-

vavę specialistai yra Vytauto Didžiojo universiteto absolventai. Moksleiviai buvo konsultuojami studijų 

Vytauto Didžiojo universitete klausimais.

Studentų priėmimas. Dalyvauti 2013 m. bendrajame priėmime į 44 Lietuvos aukštąsias mokyklas 

(21 universitetą ir 23 kolegijas), kurį vykdė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui 

organizuoti, užsiregistravo 41 015 asmenų (2012 m. – 43 921). Priėmimo sąlygas tenkino ir konkurse 

dalyvavo 35 492 stojantieji (2012 m. – 38 476), iš jų 21 734 – šių metų laidos abiturientai (2012 m. – 

24 854). 2013 m. VDU stojantiesiems pasiūlė 40 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų, 

iš kurių 3 buvo visiškai naujos – Energijos technologijos, Europos ekonomikos studijos (anglų kalba), 

Kūrybinės industrijos bei Atlikimo meno nauja specializacija – choro dirigavimas. Į visas naujas pro-

gramas studentų priėmimas buvo sėkmingas.

Šiais metais 6,6 % sumažėjus bendram stojančiųjų skaičiui, sumažėjo ir stojančiųjų, pirmuoju pageida-

vimu nurodžiusių Vytauto Didžiojo universitetą, skaičius – 2013 m. tokių prašymų buvo 1 924 (2012 m. – 

2 094). Situaciją lėmė tiek bendras mažesnis stojančiųjų skaičius, tiek ir bendros tendencijos – mažėjantis 
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socialinių ir humanitarinių mokslų populiarumas; 2013 m. universitetų sektoriuje apie 2,6 % sumažėjo 

trauka į socialinius mokslus, beveik 1 % mažiau siekiančių humanitarinių mokslų, tačiau 1,3 % daugiau 

rinkosi technologijos mokslų sritį, 0,9 % – fizinius mokslus, 1,7 % – biomedicinos mokslus. Populiarėjant 

technologiniams ir sveikatos mokslams, pagal šį rodiklį Universitetas nukrito iš penktos į šeštą vietą 

(4 lentelė).

4 lentelė

Dažniausiai pirmu pageidavimu nurodytas universitetas 2011–2013 m.

2011 m. 2012 m. 2013 m.

1 VU VU VU

2 VGTU VGTU VGTU

3 KTU ▲ KTU MRU ▲
4 VDU ▲ LSMU ▲ KTU ▼
5 MRU ▼ VDU ▼ LSMU ▼
6 LSMU ▲ MRU ▼ VDU ▼
7 KU ▼ KU KU

8 ŠU ŠU ASU ▲
9 LEU LEU ŠU ▼
10 LKKA ASU ▲ LSU ▲
11 ASU LKKA ▼ LEU ▼
12 ISM ▲ VDA ▲ VDA

13 VDA ▼ ISM ▼ ISM

14 VU TVM LMTA ▲ LMTA

15 LMTA VU TVM ▼ VU TVM

16 LKA ▲ LKA KSU ▲
17 EHU ▲ BU FV ▲ LKA ▼
18 LCC KSU BU FV ▼
19 VVTA ▲ LCC ▼ LCC

20 BU FV EHU ▼ EHU

2013 m. bendrojo priėmimo metu į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas į VDU iš viso priimta 

1 718 studentų (2012 m. – 1 815). Lyginant su priimtųjų studentų skaičiumi į kitų universitetų studijų 

programas, VDU išlaiko pozicijas ir užima 4 vietą pagal valstybės finansuojamų vietų skaičių bei 5 vietą 

pagal bendrą priimtų studentų skaičių.

Universitete išlieka panašus įstojusių į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijas santykis 

(2013 m. atitinkamai 43 % ir 57 %). 2013 m. daugiau kaip 13 % buvo sumažinta valstybės finansuojamų 

studijų vietų, tai lėmė ir faktinį priimtųjų į Universiteto pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas skai-

čiaus mažėjimą. 2013 m. į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas priimta 

12,8 % mažiau studentų – 706 (2012 m. – 810). Nors šis faktinis skaičius sumažėjo, tačiau lyginant 

2012 m. ir 2013 m. bendrai universitetinėms studijoms skirtų valstybės finansuojamų studijų vietų skai-

čių (2012 m. – 8 975 ir 2013 m. – 7 774) su procentine dalimi priimtųjų į Vytauto Didžiojo universitetą, 

valstybės finansuojamų vietų skaičius Universitete išliko stabilus – 9 %.
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Pagal pirmąjį pageidavimą į Universitetą priimtų studentų procentinė dalis siekė 40,9 % (2012 m. – 

43,2 %). 2013 m. vidutinis pakviestųjų studijuoti į Vytauto Didžiojo universitetą pageidavimo numeris 

prašymuose buvo 3,3 (2012 m. – 3,8).

Universiteto programos, į kurių valstybės finansuojamas vietas priimta daugiausiai studentų yra: 

Biotechnologija (72 valstybės finansuojamos vietos), Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos (61 valstybės 

finansuojama vieta), Viešoji komunikacija (58 valstybės finansuojamos vietos), Anglų filologija (39 vals-

tybės finansuojamos vietos), Aplinkotyra ir ekologija (38 valstybės finansuojamos vietos).

Vertinant studentų priėmimo rezultatus į atskirų fakultetų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas, 

2013  m. žymiai didėjo priimtųjų skaičius į Menų fakultetą (22 pav.). Tai lėmė naujos studijų programos 

(Kūrybinės industrijos) populiarumas. Taip pat dėl priėmimo į naują studijų programą (Europos ekono-

mikos studijos) padidėjo bendras priimtųjų skaičius į Ekonomikos ir vadybos fakultetą. Studentų skaičius 

sumažėjo Politikos mokslų ir diplomatijos, Humanitarinių mokslų, Teisės fakultetuose. Tai paveikė didelė 

konkurencija ir mažėjantis valstybės finansuojamų studijų skaičius bei abiturientams nepalankios kon-

kursinio balo dedamosios (pvz., matematikos brandos egzamino pažymys, reikalingas stojant į filosofijos 

programą).

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

2013 m. aukščiausi priimtųjų studijuoti į Universitetą konkursiniai balai nuolatinių studijų pro-

gramose yra 8. Daugiau nei su 20 konkursiniu balu (20,6 – maksimalus balas be papildomų balų) buvo 

priimta į šias nuolatinių studijų programas: Teisė (21,14), Menotyra (20,88), Katalikų teologija (20,56), 

Naujųjų medijų menas (20,51), Italistika ir romanų kalbos (20,4), Atlikimo menas (20,36), Europos eko-

nomikos studijos (20,33), Vaidyba (20,20). 

Studijas Universitete renkasi visų Lietuvos regionų (23 pav.) moksleiviai, daugiausiai priimtųjų – 

iš Kauno regiono 56,21 %  (2012 m. – 55,7 %). Daugiau studentų įstojo iš Marijampolės 9,68 % (2012 m. – 

9,11 %), Šiaulių – 6,33 (2012 m. – 5,64 %), Utenos – 2,39 (2012 m. – 1,73 %). Ši tendencija rodo, kad 

Universiteto programos yra populiarios ir tarp stojančiųjų iš kitų didesnių šalies regionų. 
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23 pav. Priimtųjų į Universitetą kaita pagal apskritis (%)

2013 m. mažėjant stojančiųjų skaičiui bei valstybės finansavimui studijoms, sumažėjo ir priimtųjų 

į Vytauto Didžiojo universitetą. Vis dėlto procentinė dalis nuo viso universitetinėms studijoms skiriamo 

finansavimo liko stabili. Taigi Universitetas yra patrauklus stojantiesiems, pripažįstamos studijų pro-

gramos bei kuriamos naujos, patrauklios gabiems bei motyvuotiems jauniems žmonėms. Atsižvelgiant 

į demografines tendencijas, būtina ir ateityje išlaikyti aktyvią marketingo veiklą, stiprinti Universiteto 

identitetą moksleivių ir visuomenės akyse bei išlaikyti tiesioginį ryšį su potencialiais studentais.

2013 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 

9 dalimi, VDU patvirtino 289 valstybės finansuojamas konkrečios studijų krypties antrosios pakopos 

studijų vietas (5 lentelė), tai 11 % daugiau negu 2012 m. 

Daugiau kaip 37 % padidėjo biomedicinos mokslų sričiai skirtų valstybės finansuojamų studijų vietų, 

socialinių mokslų studijų sričiai skirtų valstybės finansuojamų studijų vietų padidėjo 23 %, nežymiai 

padaugėjo ir menų studijų sričiai skirtų vietų, sumažėjo humanitarinių mokslų studijų sričiai skirtų vietų 

skaičius (10 %).

2013 m. daugiausia valstybės finansuojamų vietų buvo skirta Socialinių mokslų studijų srities pro-

gramoms – 160 vietų (6 lentelė), tačiau šiai studijų sričiai priklausančių antrosios pakopos programų taip 

pat turime daugiausiai – net 27, todėl konkursas į šios srities programas ir toliau išlieka didžiausias (7 ir 

8 lentelės). 

5 lentelė

2013 m. priėmimas į nuolatinės studijų formos antrosios pakopos studijas

Fakultetai, studijų programos
Kvotos Priimta 2013 m.

VF Iš viso VF VDU Iš viso VNF Iš viso

Ekonomikos ir vadybos 48 48 48 1 49 24 73

Firmų organizavimas ir vadyba 10 10 10 1 11 5 16

Marketingas ir tarptautinė komercija 9 9 9  9 4 13

Reklamos vadyba 9 9 9  9 3 12
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Fakultetai, studijų programos
Kvotos Priimta 2013 m.

VF Iš viso VF VDU Iš viso VNF Iš viso

Finansai ir bankininkystė 10 10 10  10 11 21

Tarptautinė ekonomika 10 10 10  10 1 11

Gamtos mokslų 32 32 32 0 32 24 56

Aplinkosaugos organizavimas 6 6 6  6 7 13

Molekulinė biologija ir biotechnologija 11 11 13  13 11 24

Energija ir aplinka 5 5 5  5 4 9

Biocheminė analizė 10 10 8  8 2 10

Humanitarinių mokslų 43 43 43 0 43 23 66

Lyginamosios kultūrų studijos 8 8 8  8 5 13

Lietuvos istorija 9 9 8  8 3 11

Migracijos politika ir lietuvių diasporos istorija 8 8 9  9 4 13

Taikomoji anglų kalbotyra 10 10 10  10 6 16

Literatūra ir spauda 8 8 8  8 5 13

Informatikos 11 11 11 0 11 12 23

Taikomoji informatika 6 6 6  6 7 13

Taikomoji matematika 5 5 5  5 5 10

Katalikų teologijos 12 12 12 0 12 7 19

Pastoracinė teologija 6 6 6  6 3 9

Religinis švietimas 6 6 6  6 4 10

Menų fakultetas 23 23 23 0 23 19 42

Teatrologija ir scenos menų vadyba 9 9 9  9  9

Kultūros paveldas ir turizmas 7 7 7  7 13 20

Kūrybinės industrijos 7 7 7  7 6 13

Muzikos akademija 15 15 15 4 19 2 21

Atlikimo menas 15 15 15 4 19 2 21

Politikos mokslų ir diplomatijos 56 56 56 8 64 60 124

Žurnalistika ir medijų analizė 11 11 11  11 4 15

Integruota komunikacija 0 0  8 8 15 23

Šiuolaikinė Europos politika

31 31

7  7 2 9

Baltijos regiono studijos 8  8 1 9

Diplomatija ir tarptautiniai santykiai 8  8 17 25

Socialinė ir politinė kritika 8  8 2 10

Valstybės institucijų administravimas
14 14

7  7 13 20

ES viešoji politika ir administravimas 7  7 6 13

Socialinių mokslų 49 49 49 0 49 91 140

Mokyklinė psichologija 6 6 6  6 11 17

Organizacinė psichologija 6 6 6  6 14 20

Sveikatos psichologija 6 6 6  6 30 36

Šeimotyra 7 7 7  7 3 10

Švietimo vadyba 6 6 6  6 13 19

Socialinė antropologija 6 6 6  6 10 16

Taikomoji sociologija 6 6 6  6 2 8

Socialinis darbas 6 6 6  6 8 14

Teisės 11 11

Tarptautinio verslo teisė 11 11

Iš viso: 289 289 289 13 302 273 575

5 lentelės tęsinys
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6 lentelė
Antrosios studijų pakopos valstybės finansuojamos vietos 2008–2013 m.

Studijų sritis 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m.

Biomedicinos mokslų 20 23 30 20 16 21

Fizinių mokslų 75 48 29 24 22 22

Humanitarinių mokslų 123 91 95 80 81 71

Meno studijų 0 0 0 12 11 15

Socialinių mokslų 362 207 167 132 130 160

Technologijos mokslų 0 0 0 0 0 0

Iš viso: 580 369 321 268 260 289

7 lentelė
2013 m. konkursas į nuolatinės studijų formos antrosios pakopos studijas

Fakultetai, studijų programos VF vietų skaičius Pateikta prašymų Konkursas

Ekonomikos ir vadybos 48 257 5,35

Firmų organizavimas ir vadyba 10 64 6,40

Marketingas ir tarptautinė komercija 9 64 7,11

Reklamos vadyba 9 39 4,33

Finansai ir bankininkystė 10 51 5,10

Tarptautinė ekonomika 10 39 3,90

Gamtos mokslų 32 73 2,28

Aplinkosaugos organizavimas 6 17 2,83

Molekulinė biologija ir biotechnologija 11 26 2,36

Energija ir aplinka 5 11 2,20

Biocheminė analizė 10 19 1,90

Humanitarinių mokslų 43 112 2,60

Lyginamosios kultūrų studijos 8 21 2,63

Lietuvos istorija 9 17 1,89

Migracijos politika ir lietuvių diasporos istorija 8 22 2,75

Taikomoji anglų kalbotyra 10 29 2,90

Literatūra ir spauda 8 23 2,88

Informatikos 11 26 2,36

Taikomoji informatika 6 15 2,50

Taikomoji matematika 5 11 2,20

Katalikų teologijos 12 23 1,92

Pastoracinė teologija 6 8 1,33

Religinis švietimas 6 15 2,50

Menų 23 107 4,65

Teatrologija ir scenos menų vadyba 9 16 1,78

Kultūros paveldas ir turizmas 7 62 8,86

Kūrybinės industrijos 7 29 4,14

Muzikos akademija 15 22 1,47

Atlikimo menas 15 22 1,47

Politikos mokslų ir diplomatijos 56 242 4,32

Žurnalistika ir medijų analizė 11 30 2,73

Šiuolaikinė Europos politika

31

29

3,58

Baltijos regiono studijos 18

Rytų Azijos regiono studijos 12

Diplomatija ir tarptautiniai santykiai 33

Socialinė ir politinė kritika 19
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Fakultetai, studijų programos VF vietų skaičius Pateikta prašymų Konkursas

Valstybės institucijų administravimas
14

62
7,21

ES viešoji politika ir administravimas 39

Socialinių mokslų 49 287 5,86

Mokyklinė psichologija 6 41 6,83

Organizacinė psichologija 6 48 8,00

Sveikatos psichologija 6 65 10,83

Šeimotyra 7 17 2,43

Švietimo vadyba 6 55 9,17

Socialinė antropologija 6 30 5,00

Taikomoji sociologija 6 15 2,50

Socialinis darbas 6 16 2,67

Iš viso: 289 1149 3,98

8 lentelė

Konkursai į nuolatinės studijų formos antrosios pakopos studijas 2008–2013 m.

Fakultetas 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m.

Ekonomikos ir vadybos 1,9 2,2 2,81 3,48 3,37 5,35

Gamtos mokslų 1,5 1,5 1,31 2,01 4,07 2,28

Humanitarinių mokslų 1,1 2,4 2,32 2 2,47 2,60

Informatikos 0,8 1,4 4,12 2,09 2,36 2,36

Katalikų teologijos 0,8 1,1 0,95 1,58 3,71 1,92

Menų 2,5 3 3,89 3,26 4,14 4,65

Muzikos akademija   1,94 1,44 1,47

Politikos mokslų ir diplomatijos 3,8 2,7 6 6,4 6,2 4,32

Socialinių mokslų 2,2 2,99 2,8 3,48 6,33 5,86

Socialinės gerovės (nuo 2011 m. SMF institutas) 2 4,5 2,38 3,86 7,17 2,67

Bendras metų konkursas 1,84 2,44 2,94 3,14 4,22 3,98

Asmenys, sutinkantys mokėti už magistrantūros studijas, rinkosi Sveikatos psichologijos, Diploma-

tijos ir tarptautinių santykių, Finansų ir bankininkystės, Kultūros paveldo ir turizmo, Integruotos komu-

nikacijos, Molekulinės biologijos ir biotechnologijos studijų programas.

Antrosios studijų pakopos studentų, priimtų į studijas 2013 m., pasiskirstymas pagal fakultetus ir 

palyginimas su ankstesniųjų metų priimtųjų skaičiumi, pateiktas 24 pav.
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24 pav. Priimtų į magistrantūros studijas studentų skaičiaus dinamika fakultetuose 2008–2013 m.

7 lentelės tęsinys
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Siekiant užtikrinti VDU studijų programų tarpdiscipliniškumą, bakalauro studijų absolventai gali 

rinktis ir kitai krypčiai priklausančias magistrantūros studijų programas. Todėl didžiąją dalį (68,7 %) pri-

imtųjų į magistrantūros studijų programas sudaro VDU absolventai (395). Iš kitų aukštųjų mokyklų buvo 

priimta 180 asmenų: VU (43), LEU (19), KTU (15), ŠU (12), LMTA (12), MRU (12) ir kt. (25 pav.) 

VDU; 395; 68,70 %

VU; 43; 7,48 %

LEU; 19; 3,30 %

KTU; 15; 2,61%

KU; 9; 1,57 %

ŠU; 12; 2 09 %

MRU; 12; 2,09 % LMTA; 12; 2,09 % LSU; 5; 0 ,87 %

ISM ; 3; 0,52 %

VGTU; 2; 0,35 % %

LKA; 2; 0,35 %

kiti; 46; 8,00

25 pav. Priimtųjų 2013 m. į magistrantūros studijas pasiskirstymas pagal baigtas aukštąsias 
mokyklas

2013 m. į ištęstinės formos magistrantūros studijas buvo priimti 158 studentai. Populiariausios 

ištęstinės magistrantūros studijų programos: Sveikatos psichologija (priimta 24), Firmų organizavimas ir 

vadyba (priimta 24), Socialinis darbas (priimta 19), Švietimo vadyba (priimta 18).

2013 m. spalio 1 d. duomenimis, Universitete studijavo 8 813 studentų (26 pav.):

pirmosios pakopos studijose – 6 066;

vientisosiose studijose – 879;

antrosios pakopos studijose – 1 526;

trečiosios pakopos studijose – 289;

laipsnio nesuteikiančiose studijose – 53.

pirmosios pakopos 
studijose; 6066; 

68,83%

vientisosiose 
studijose; 879; 

9,97%

antrosios pakopos 
studijose; 1526; 

17,32%

trečiosios pakopos 
studijose; 289; 

3,28%

laipsnio 
nesuteikiančiose 

studijose; 53; 0,60%

26 pav. Studentų pasiskirstymas pagal studijų pakopas
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Dauguma Universiteto studentų, kaip ir ankstesniais metais, studijuoja pirmosios pakopos studi-

jose – 68,83 % (26 pav.).Tolygiai didėja studijuojančiųjų vientososiose studijose: 2013 m. jau beveik 

10 %, 2012 m. – 9,28 %, 2011 m. – 9,0 %, 2010 m. – 7,4 %, 2009 m. – 4,7 %, o 2008 m. – tik 2,17 % visų 

studijuojančių skaičiaus. Stabilumas, palyginti su ankstesnių metų studentų skaičiais, išlieka antrojoje ir 

trečiojoje studijų pakopose.
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27 pav. Studentų skaičiaus dinamika 1989–2013 m.

2013 m. bendras studentų skaičius, palyginti su 2012 m., sumažėjo daugiau kaip 5 % (27 pav.). 

Studijuojančiųjų skaičius mažėja dėl ne itin populiarių ištęstine studijų forma vykdomų antrosios pako-

pos studijų. Nuolatine studijų forma vykdomų antrosios pakopos studijų studentų skaičiai kinta nežymiai 

(28 pav.).
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28 pav. Ištęstine ir nuolatine formomis vykdomų antrosios studijų pakopos studentų skaičiai 
2008–2013 m.

Didžiausią įtaką bendram studentų skaičiaus mažėjimui turėjo jau 2009 m., ypač 2010 m., paste-

bėtas mažas pirmosios pakopos studijų, vykdomų ištęstine forma, populiarumas. Todėl 2011 m. priimtas 

sprendimas atsisakyti priėmimo į ištęstines pirmosios pakopos studijas. Ištęstinių (iki 2008 m. neakivaiz-

dinių) studijų pirmosios pakopos studentų skaičiai 2008–2013 m. pateikti 29 pav.
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29 pav. Ištęstine ir nuolatine formomis vykdomų pirmosios studijų pakopos studentų skaičiai 
2008–2013 m.

2013 m. pirmosios pakopos nuolatinėse studijose studijuojančių studentų skaičių (5 602) palyginus 

su 2012 m. studentų skaičiumi (5 632), stebimas nedidelis sumažėjimas – 0,5 %, o palyginti su 2011 m. 

(5 344 studentai) – skaičius padidėjo beveik 5 %. 

Vertinant studijuojančiųjų pirmosios pakopos ir vientisosiose studijose pasiskirstymą fakultetuose, 

palyginti su 2012 m., matyti, kad teigiami pokyčiai įvyko Menų fakultete: studentų padaugėjo net 25 % dėl 

itin sėkmingo 2013 m. pirmakursių priėmimo į naują studijų programą „Kūrybinės industrijos“, Gamtos 

mokslų fakultete studijuojančiųjų padidėjo beveik 8 %. Teisės fakultete, palyginti su 2012 m., studentų 

skaičius išlieka stabilus (padidėjo beveik 2 %). Lyginant su 2012 m. duomenimis, studentų ryškiai suma-

žėjo Socialinių mokslų fakultete (sumažėjo 16,5 %), Ekonomikos ir vadybos fakultete (sumažėjo 13,4 %), 

Humanitarinių mokslų fakultete (sumažėjo 7,4 %).

Daugiausiai pirmosios pakopos studentų studijuoja Politikos mokslų ir diplomatijos, Humanitarinių 

mokslų ir Ekonomikos ir vadybos fakultetuose. Mažiausiai studentų turi Katalikų teologijos fakultetas ir 

Muzikos akademija (30 pav.).
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30 pav. Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų pasiskirstymas fakultetuose  
2008–2013 m.
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Lyderis pagal antrosios pakopos studentų skaičių išlieka Socialinių mokslų fakultetas, nors, paly-

ginus su ankstesniųjų metų magistrantų skaičiais, stebimas mažėjimas, kaip ir daugumos kitų fakultetų 

(31 pav.). Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto antrosios pakopos studentų skaičius žymiai padidėjo 

dėl itin sėkmingai vykdomos jungtinės studijų programos „Rytų Europos studijos ir tyrimai“, kurioje, 

2013 m. spalio 1 d. duomenimis, studijavo 94 studentai. 
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31 pav. Antrosios pakopos studentų pasiskirstymas fakultetuose 2008–2013 m.

Studijuojančiųjų pasiskirstymas fakultetuose pirmojoje ir antrojoje pakopose, vientisosiose ir laips-

nio nesuteikiančiose studijose pateiktas 32 pav. Daugiausia studentų – Politikos mokslų ir diplomatijos 

fakultete (1 922), Socialinių mokslų fakultete studijuoja 1 346 studentai, Ekonomikos ir vadybos – 1 273. 

Mažiausiai studentų mokosi Katalikų teologijos fakultete – tik 146.
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32 pav. Studijuojančiųjų pasiskirstymas fakultetuose 2013 m.

Studijų finansavimo pobūdis pateiktas 33 pav. Daugiau kaip pusę studijuojančiųjų studijas finan-

suoja savo lėšomis (4 376), kitų studijos finansuojamos valstybės, Europos Sąjungos Struktūrinių fondų 

ar kitomis lėšomis.
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33 pav. Studentų pasiskirstymas pagal finansavimo pobūdį 2013 m.

Siekiant Universitete užtikrinti tarpfakultetinį studijų dalykų pasirinkimą, suteikiant papildomų 

gebėjimų įgijimo galimybes, VDU studentai gali nemokamai studijuoti gretutinėse studijų programose. 

Gretutinių studijų programų populiarumas per pastaruosius metus ryškiai padidėjo. Studentams ir klau-

sytojams siūlomos 42 gretutinės programos. Atlikimo meno gretutinėje programoje siūlomos net 7 spe-

cializacijos. Tik 3 gretutinės programos nesulaukė studijuojančių susidomėjimo – Energetikos fizika, 

Vokiečių filologija ir Baltijos regiono kultūros. 

2013 m. spalio 1 d. duomenimis, gretutinėse programose studijavo 421 studentas. Gretutinių prog-

ramų populiarumas pagal fakultetus pateiktas 34 pav.

34 pav. Studijuojančiųjų pasiskirstymas gretutinėse programose 2013 m.

Populiariausia gretutinė programa – Psichologija, ją pasirinko studijuoti net 75 studentai, antroje 

vietoje – Teisės gretutinė programa (39 studentai), trečioje vietoje – Viešosios komunikacijos bei 

Ekonomikos ir finansų gretutinės programos (po 32 studentus).

2013 m. įteikti 2 204 įvairių studijų pakopų diplomai, suteikiantys laipsnius: 1 362 – bakalauro; 

696 – magistro; 34 – mokslo daktarų. Taip pat įteikta 112 studijų pažymėjimų, suteikiančių mokytojo 

kvalifikaciją. Palyginti su 2012 m., absolventų skaičius padidėjo keliomis dešimtimis (35 pav.).
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35 pav. Absolventų skaičiaus kaita 1993–2013 m.

Išanalizavus 2013 m. studentų priėmimo į pirmosios, antrosios pakopų ir vientisąsias studijas rezul-

tatus, galima teigti, kad Universitetas išlaiko savo išskirtinumą iš kitų Lietuvos universitetų, yra populiarus 

ir patrauklus stojantiesiems. 2013 m. gali būti vertinami kaip sėkmingi metai, o, vadovaujantis pateiktais 

duomenimis, Universitetas ir toliau išlaiko turimas pozicija, kokybiškos studijos ir toliau lieka kiekvieno 

dėstytojo, darbuotojo ir studento akademinės veiklos prioritetas.
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3.2. MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PLĖTRA 
UNIVERSITETE

Mokymosi visą gyvenimą galimybės Universitete užtikrinamos ugdant studentų karjeros planavimo 

ir verslumo gebėjimus, vertinant ir pripažįstant neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytus mokymosi pasie-

kimus, vykdant neformaliojo švietimo programas bei tęstinį suaugusiųjų mokymąsi. 

Universitete vis daugiau dėmesio skiriama studentų karjeros planavimo gebėjimams lavinti. 2013 m. 

kovo mėn. buvo organizuojamos 5 dienų trukmės VDU Karjeros dienos, per kurias studentams siūlyta 

dalyvauti 8 skirtinguose renginiuose: idėjų konkurse „Mano svajonių darbo paieškos strategija“, 4 karje-

ros planavimo seminaruose, susitikimuose su įmonių, organizacijų atstovais ir tikruose pokalbiuose dėl 

darbo. Seminarų metu studentai turėjo galimybę susipažinti su realia jaunimo situacija darbo rinkoje, 

patobulinti CV rengimo bei prisistatymo darbdaviui gebėjimus, lavinti verslumo gebėjimus, analizuoti 

verslo kūrimo, individualios veiklos organizavimo, apmokestinimo klausimus. Susitikimuose su įmonių, 

organizacijų atstovais visi besidomintys galėjo susipažinti su dominančios įmonės veikla, praktikos, įsi-

darbinimo bei karjeros galimybėmis. 

2013 m. Karjeros ir kompetencijų centras suorganizavo 15 „Asmeninės karjeros valdymo gebėjimų 

lavinimo“ seminarų (vieno trukmė – 8 val.), 5 paskaitų ciklus „Asmeninės karjeros valdymas“ (vieno ciklo 

trukmė – 32 val.) bei 80 val. trukmės mokymus „Asmeninės karjeros valdymo patirtinė studija“. Šiuose 

mokymuose studentai tobulino karjeros projektavimo gebėjimus – kurti karjeros viziją, apsibrėžti karjeros 

tikslus, vertinti savo asmenybės stipriąsias ir silpnąsias puses, planuoti laiką, formuoti karjerai naudingų 

kontaktų tinklą, parengti gyvenimo aprašymą, efektyviai prisistatyti būsimam darbdaviui, valdyti asmeni-

nius finansus ir t. t. Iš viso mokymuose dalyvavo 233 VDU studentai.

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“ VP12.3ŠMM

01V 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. 2013 m. šio projekto metu buvo parengti 2 specialistai 

karjeros konsultavimo ir 1 specialistas karjeros vertinimo paslaugoms Universitete teikti.
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2013 m. buvo tęsiama absolventų įsidarbinimo stebėsena1.

Užtikrinant mokymosi visą gyvenimą plėtros procesus Universitete, vykdomas studentų neforma-

liojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas studijų rezultatais. 2013 m. Karjeros 

ir kompetencijų centras atliko 16 individualių konsultacijų. Konsultacijos dėl galimybės siekti kompeten-

cijų pripažinimo ir toliau aktualios neakivaizdinių ir ištęstinių studijų studentams, turintiems profesinės 

veiklos patirties. 2012–2013 m. duomenys rodo, kad neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 

pripažinimas dažniau nei ankstesniais metais domina magistrantus. 4 iš 8 kandidatavimo atvejų paliudijo, 

jog turimi gebėjimai atitinka magistro lygmens studijų programos rezultatus. Daugiausia gebėjimų, siektų 

pripažinti, yra socialinių mokslų (švietimo vadybos, psichologijos) ir menų (naujųjų medijų) srities. 

2013 m. Universitetas kartu su 10 Lietuvos aukštųjų mokyklų tęsė dvejų metų trukmės ESF pro-

jektą „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstai-

gose“ (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003). Įgyvendinant projektą, buvo atnaujinta Universiteto turima 

metodinė medžiaga, parengta ir išleista mokymo ir mokymosi medžiaga, padedanti aukštųjų mokyklų 

akademiniam ir administraciniam personalui pasirengti neformaliai ir savaime įgytoms kompetencijoms 

pripažinti savo institucijose. 2013 m. buvo įvykdyti 6 mokymų seminarai aukštųjų mokyklų akademiniam 

ir administraciniam personalui, t. y. parengta 50 vertintojų ir 30 konsultantų, ateityje dirbsiančių savo 

institucijose neformaliai ir savaime įgytų kompetencijų pripažinimo procese. 

2013 m. VDU koordinavo ir administravo Lietuvos universitetų tęstinių studijų institucijų asociaci-

jos (LUTSIA) veiklą ir aktyviai dalyvavo Lietuvos švietimo viešojoje politikoje: inicijavo ir parengė jung-

tinę universitetų laipsnio nesuteikiančią studijų „Pedagogika“ programą; inicijavo „Andragogo profesinės 

veiklos aprašo“ patvirtinimą (patvirtintas LR ŠMM ministro įsakymu 2013-10-22) ir kt. 

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 galimybes vyresnio amžiaus žmonėms dalyvauti nemokamoje švietimo programoje, 

gausinti savo žinias bei tobulinti įgūdžius. Kompetentingi VDU lektoriai savanorystės pagrindais prisi-

jungia prie šios idėjos įgyvendinimo, nemokamai skaito senjorams paskaitas, tuo pačiu garsina universiteto 

pasiekimus, teikia informaciją apie studijų programas bei tęstinį mokymąsi. 2012 m. senjorams pratybas 

vedė vieno akademinio padalinio dėstytojai: Užsienio kalbų instituto; 2013 m. prie senjorų mokymų pri-

sijungė dar trys universiteto padaliniai – Sporto centras, Muzikos akademija, Tęstinių studijų centras.

Universitete plėtojama neformaliojo švietimo programų rengimo ir įgyvendinimo sistema. 2013 m. 

patvirtintos ir užregistruotos 24 naujos neformaliojo švietimo programos, iš jų 9 – skirtos mokiniams. 

2013 m. VDU 11 akademinių padalinių vykdė 61 neformalią suaugusių švietimo programą, mokymuose 

dalyvavo 1 765 besimokančiųjų: daugiausiai klausytojų surinko VDU Užsienio kalbų institutas – 375, 

inovatyvių studijų institutas – 343, KTF santuokos ir šeimos studijų centras – 260. Mokymuose savo 

kvalifikaciją tobulino arba (ir) naujų žinių ir gebėjimų įgijo tėvai, šeimos gydytojai, socialiniai darbuotojai, 

socialinių darbuotojų padėjėjai, praktikai, dėstytojai, studentai, mokytojai, ir kt. asmenys.

2013 m. podiplomines (ištęstinės magistrantūros) studijas vykdė 6 universiteto padaliniai – Baltijos 

vadybos institutas, Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Gamtos mokslų fakultetas, Socialinių mokslų 

fakultetas, Švietimo studijų centras, Teorinės psichologijos katedra. Šiuo metu VDU siūloma 16 podip-

lominių studijų programų, daugiausiai – Socialinių mokslų fakultete (6 programos) ir Ekonomikos ir 

vadybos fakultete (5 programos). 

1 2013 m. absolventų apklausa vykdoma 2013 m. gruodžio – 2014 m. sausio mėn. Apklausos rezultatai bus 2014 m. vasario mėn. 
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3.3. NUOTOLINIŲ STUDIJŲ PLĖTRA

VDU yra Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos narys, koordinuojantis asocia-

cijos veiklą. VDU aktyviai dalyvauja Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklo (EDEN) veiklose bei 

Europos e. mokymosi kokybės užtikrinimo fondo (EFQUEL) veiklose. 

Universitete įgyvendinant įvairius projektus, sukurtos galimybės mokytis ir studijuoti mokymosi 

visą gyvenimą tikslinėms grupėms:

nuotolinio mokymosi aplinka ir mokymo programos socialinės atskirties grupėms (http://ldrmt.

liedm.net/mokymai/);

mokytojams ir dėstytojams parengta metodinė medžiaga, nuotolinio mokymosi kursai pagrįsti 

praktinėmis užduotimis, skirti jų gebėjimams ugdyti, nuotoliniam mokymui kurti ir organizuoti 

(http://moodle.liedm.net);

sukurtas atvirų švietimo išteklių portalas „E-mentorystė“ mentorystei skatinti (http://www.e-

mentoring.eu/);

sukurtos ir prižiūrimos nuotolinio mokymosi aplinkos (pvz., Lietuvos bendrojo lavinimo moky-

kloms, internetinis adresas http://mokykla.liedm.net/moodle; Vytauto Didžiojo Universiteto 

„Rasos“ gimnazijai, internetinis adresas http://rasos.vdu.lt/; Kauno Gedimino sporto ir sveika-

tinimo vidurinei mokyklai, internetinis adresas http://gediminovm.liedm.net/; Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centrams, internetinis adresas http://smc.liedm.net ir kt.).

Naudodamiesi sukurtomis nuotolinio mokymosi aplinkomis, VDU fakultetai kuria inovaty-

vias bendradarbiavimo formas su moksleiviais. VDU Informatikos fakultetas kartu su IBM naudoja 

VDU sukurtą nuotolinio mokymosi aplinką Lietuvos mokykloms (http://mokykla.liedm.net/moodle) 

Informatikos akademijos veikloms vykdyti. Užsienio kalbų institutas aktyviai naudoja šią aplinką integ-

ruotam dalyko ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokymui taikyti, moksleivių gebėjimams 

ugdyti – sėkmingai priimti šiuolaikinio gyvenimo keliamus iššūkius. Kartu su „Verslumo akademijos“ 

projekto partneriais VDU puikiai pritaiko nuotolinio mokymo aplinką mokytojų kvalifikacijos kėlimo 

programai realizuoti, verslumo gebėjimams ugdyti. 

VDU pirmasis Lietuvoje 2006 m. pradėjo studijoms taikyti virtualaus mobilumo tyrimus ir vir-

tualų mobilumą. Ši veikla tęsta ir 2013 m., įgyvendinant 2 naujų projektų, skirtų virtualiam mobilu-

mui, bendradarbiavimo sutartis su Europos universitetais. Šie projektai – 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-
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1-BE-ERASMUS-ESMO) ir „UBICampus: Integruotas virtualaus mobilumo problemų sprendimas“ 

(Nr. 526843-LLP-1-2012-ES-ERASMUS-ESMO), skirtas mokymosi turinio pritaikymo virtualaus 

mobilumo veikloms bei virtualaus mobilumo tarptautinėse studijose realizavimui. 

2013 m. organizuota tarptautinė dviejų savaičių trukmės „Erasmus IP“ intensyvi programa doktoran-

tams „Virtualus mobilumas ir mokymasis“. Šią programą rėmė Europos Komisija. Programoje dalyvavo 

44 doktorantai iš 6 Europos universitetų partnerių: Latvijos universiteto, Jogailos universiteto (Lenkija), 

Aveiro universiteto (Portugalija), Oviedo universiteto (Ispanija), Pavios universiteto (Italija) ir VDU.

2013 m. lapkričio–gruodžio mėn. pradėtos tarptautinio virtualaus mobilumo studijos „Atviri švie-

timo ištekliai“ (3 ECTS). Šias virtualias tarptautinio bendradarbiavimo sesijas organizuoja VDU kartu su 

5 Europos Sąjungos švietimo institucijomis: Granados universitetu (Ispanija), Pavios universitetu (Italija), 

Porto universitetu (Portugalija), Jyvaskiulės universitetu (Suomija) ir Europos e. mokymosi kokybės tin-

klu (EFQUEL, Belgija), įgyvendindama MVG Erasmus programos projektą „VMCOLAB – Bendros 

Europos erdvės virtualaus mobilumo integravimui į aukštojo mokslo inovacijų ir modernizavimo strate-

gijas sukūrimas“.

Tarptautinės studijos vykdomos naudojant nuotolinę mokymosi aplinką bei vaizdo konferencijas 

sinchroniniu ir asinchroniniu būdu. 2013 m. sinchroniniu būdu įvyko apie 70 tarptautinių vaizdo kon-

ferencijų sesijų: VDU studentai dalyvavo virtualaus mobilumo sesijose vaizdo konferencijų būdu su JAV 

Layola universitetu Čikagoje (31 sesija); VDU studentams buvo dėstoma arabų kalba vaizdo konferen-

cijų būdu (12 sesijų); VDU darbuotojai dalyvavo „Atviri švietimo ištekliai“ virtualaus mobilumo sesijose 

vaizdo konferencijų būdu; VDU studentai dalyvavo vaizdo konferencijose su JAV Nebraskos universi-

tetu; VDU doktorantai dalyvavo „Erasmus IP“ virtualaus mobilumo sesijose.

VDU tradicinių studijų programų studentai klausė užsienio ekspertų paskaitų iš JAV, Belgijos, 

Prancūzijos, Suomijos vaizdo konferencijų būdu.

Universitete nuotolinės studijos vykdomos vadovaujantis VDU nuotolinių studijų tvarka, kuri lei-

džia įgyvendinti studijų programas nuotoliniu būdu arba atskirus studijų dalykus, pritaikytus nuotoli-

nėms studijoms. Nuotolinėms studijoms pritaikytų studijų dalykų ir tradiciniu būdu organizuojamų stu-

dijų dalykų VDU nuotolinių studijų aplinkoje skaičius 2013 m., palyginti su 2008–2013 m., akivaizdžiai 

padidėjo (36 pav.):

36 pav. Bendras studijų dalykų augimas VDU nuotolinių studijų aplinkoje
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VDU nuotolinių studijų aplinka 2013 m. naudojosi 7 689 studentai, studijavę ir Lietuvoje, ir užsienio 

valstybėse. Užfiksuota, jog 2013 m. prie VDU nuotolinių studijų aplinkos jungtasi iš 72 užsienio šalių.

Nuotolinių studijų bakalauro programoje „Švietimas ir informacinės technologijos“ ir laipsnio nesu-

teikiančioje (kvalifikacinėje) programoje „Pedagogika“ 2013 m. nuotoliniu būdu dėstė 34 VDU dėstyto-

jai, o nuotolinėms studijoms pritaikytus dalykus tradicinėse studijose 2013 m. dėstė 506 dėstytojai.

2013 m. universiteto nuotolinių studijų aplinka atnaujinta į Moodle 2.5 versiją.
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3.4. STUDENTŲ RĖMIMAS, SKATINIMAS, 
SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS

Įgyvendinant VDU, kaip draugiško universiteto idėją, neįgalių studentų skaičius universitete 

nuosekliai didėja (37 pav.). Jaunuoliai, turintys negalią, 2013 m. daugiausia rinkosi studijas VDU 

Socialinių (50) bei Humanitarinių mokslų fakultetuose (30), taip pat Politikos mokslų ir diplomatijos 

fakultete (23). 

37 pav. Neįgaliųjų studentų skaičiaus kaita 2006–2013 m.

Studentai skatinami ir remiami iš stipendijų fondo, kurį sudaro biudžetinės lėšos ir universiteto 

specialiosios lėšos. Stipendijų fondo pasiskirstymas pagal atitinkamas stipendijų rūšis 2013 m. pateiktas 

38 pav.
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38 pav. Stipendijų fondo diversifikavimas 2011–2013 m.

Skatinant VDU studentų akademinį mobilumą, buvo sudarytos sąlygos dalyvauti mainų programų 

konkursuose į užsienio universitetus skiriant VDU įsteigtas Mainų programų stipendijas. Užsienio studen-

tams, studijuojantiems VDU, skiriamos skatinamosios stipendijos (2013 m. – 11; 2012 m. – 8; 2011 m. – 4), 

suteikiamos gyvenamosios vietos bendrabučiuose (2013 m. – 170; 2012 m. – 140; 2011 m. – 80) bei apgy-

vendinimo mokesčio lengvatos (2013 m. – 12; 2012 m. – 7; 2011 m. – 5). 2013 m. tiek atvykstančių, tiek 

išvykstančių studentų mobilumui skatinti skirtų stipendijų lėšos sudarė 250 000 Lt (39 pav.).

39 pav. Studentų mobilumui skirtų lėšų kaita 2010–2013 m.

Be Skatinamųjų stipendijų 2013 m. studentams buvo skirta 140 iki 4 BSI dydžio papildomų vien-

kartinių stipendijų (netekus vieno iš tėvų; įvykus nelaimei; pasikeitus socialinei šeimos padėčiai; studen-

tams už aktyvų dalyvavimą mokslinėje, sportinėje, kultūrinėje, studentiškoje visuomeninėje veikloje ar 

kitais atvejais), kurių bendra suma sudarė 64 230,00 Lt (2012 m. skirtos 304 stipendijos / 120 285,00 Lt, 

2011 m. skirta 90 stipendijų / 41 645,00 Lt). 40 pav. parodyta vienkartinių stipendijų sudėtis ir kaita 

2012–2013 m.
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40 pav. Vienkartinių stipendijų, kaita 2012–2013 m.

Spręsdamas studentų socialines problemas, Universitetas skiria mokesčių lengvatas ir kitą finansinę 

paramą jos stokojantiems: neįgaliesiems studentams; studentams našlaičiams, t. y. studentams, kuriems iki 

pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš 

tėvų) yra mirę; studentams iš šeimų, kuriose yra keturi ar daugiau besimokančių / studijuojančių vaikų; 

studentams iš šeimų, kurios gauna mažas pajamas. Vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto studentų 

skatinimo, rėmimo ir lengvatų teikimo tvarkos aprašu, 2013 / 2014 m. m. semestrų pradžioje buvo vykdomi 

konkursai universiteto teikiamoms mokesčių lengvatoms, atižvelgiant į socialines grupes. Studentams, kurie 

studijuoja valstybės nefinansuojamoje vietoje, galėjo būti sumažintas mokestis už studijas ir (ar) studentams, 

sudariusiems su universitetu Apgyvendinimo sutartį − apgyvendinimo bendrabutyje mokestis, iki 100 %.

2013 m. skirta apgyvendinimo mokesčio lengvatų už 105 676,00 Lt (2012 m. – 140 926,72 Lt; 

2011 m. – 27 391,25 Lt), mokesčio už studijas lengvatų suma 2013 m. sudarė 598 130,86 Lt (2012 m. – 

558 113,43 Lt; 2011 m. – 313 309,00 Lt; 2010 m. – 182 941,60 Lt). 2013 m. suteikiant paramą studen-

tams daug dėmesio skirta mokesčio už studijas lengvatoms skirti, o prašymų sumažinti apgyvendinimo 

mokestį patenkinta mažiau (41 pav.). 

41 pav. Studentų prašymų skirti lengvatas mokesčiams patenkinimas
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2013 m. išimties tvarka VDU rektorius suteikė 119 studentų mokesčio už studijas lengvatų visam 

studijų laikotarpiui, jei studentai neturės akademinių skolų. 

Paramą atskiroms socialinės grupėms 2013 m., kaip ir iki tol, teikė ne tik universitetas, bet ir kitos 

suinteresuotos institucijos: Neigaliųjų reikalų departamentas, Valstybinis studijų fondas, Švietimo ir 

mokslo ministerija, nevyriausybinės organizacijos, atskiri fiziniai ir juridiniai asmenys. 2013 m. valstybės 

paskolas ir valstybės remiamas paskolas studijų mokesčiui gavo 485 studentai, pragyvenimo išlaidoms – 

231 studentas, studijoms užsienyje – 3 studentai (42 pav.). 

42 pav. Paskolų skaičiaus kaita 2010–2013 m.

2013 m. Valstybinio studijų fondo administruojamos socialinės stipendijos gali būti skirtos studen-

tams iš nepasiturinčių šeimų, gaunantiems socialinę pašalpą (2013 m. skirta 919 stipendijų), turintiems 

45 % ar mažesnį darbingumo lygį (2013 m. skirta 159 stipendijų) ar ne vyresniems kaip 25 metų, kuriems 

iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis 

iš tėvų) yra mirę (2013 m. skirtos 108 stipendijos) (43 pav.) 

43 pav. Socialinių stipendijų kaita pagal skyrimo kriterijų 2010–2013 m.
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2013 m. vadovaudamasis Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašu VDU pateikė 

siūlymą Valstybiniam studijų fondui 406 studentams skirti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, 

tačiau tik 58 studentams, atitinkantiems kriterijus, kompensacija buvo skirta. Iš viso 2013 m. studen-

tams grąžinta sumokėtų mokesčių suma sudarė 424 036,93 Lt (2012 m. – 498 691,68 Lt; 2011 m. – 

1 060 445,58 Lt).

2013 m. pirmą kartą kompensuota už studijas sumokėtos kainos dalis (35 448,00 Lt) 4 studentams, 

atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigusiems bazinius karinius mokymus.

Valstybės parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams tei-

kiama du kartus per metus (rudens ir pavasario semestre) konkurso būdu. 2013 m. finansinė parama 

skirta 17 studentų besimokančių VDU (2012 m. – 31).

Įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą pro-

jektą „Specialiųjų poreikių turintiems studentams studijų prieinamumo užtikrinimas“, 2013 m. parama 

skirta 170 studentų (498 160,00 Lt; 2012 m. – 144 studentams / 414 880,00 Lt).

2013 m. papildomą paramą studentams per universitetą (iš viso 45 700,00 Lt) skyrė šie stipendijų 

steigėjai: St. Petersburgo (Florida, USA) Lietuvių bendruomenė Floridoje; UAB „Thermo fisher scienti-

fic“; prof. Bronius Vaškelis ir AB „Šiaulių bankas“.

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

Universiteto atkūrimo šventės proga studentams Mantui Gacevičiui, Laimonui Salijui, Somonui 

Jazavitai, Mildai Žaliauskaitei ir Deimantei Kuconytei, ypač pasižymėjusiems studijose, mokslinėje, kūry-

binėje, sporto ar visuomeninėje veikloje reprezentuojant universitetą, įteiktos 10 BSI dydžio Universiteto 

vardo garbės stipendijos (2012 m. skirtos 6, 2011 m. – 2, 2010 m. – 2 stipendijos).

Vykdant „Lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje stiprinimas, jų veiklos bei bendradarbiavimo 

su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis skatinimas“ ir kitus projektus, studentams skatinti skirta 

12 900 Lt.

Vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto statutu ir 2012 m. gegužės 31 d. rektoriaus įsakymu, 

patvirtintais Vytauto Didžiojo universiteto studentiškų organizacijų paramos konkurso nuostatais stu-

dentiškos veiklos projektams skatinti universitetas sudarė fondą ir skyrė jam 80 000 Lt. Ši parama išskirs-

tyta 13 projektų.
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2013 m. birželio mėn. patvirtintas Vytauto Didžiojo universiteto užsienio lietuvių stipendijų sky-

rimo tvarkos aprašas, kuriuo vadovaujantis Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto I kurso studentui 

Domantui Sabaičiui skirta 4 BSI dydžio Užsienio lietuvių stipendija. 

2013 m. Vytauto Didžiojo universiteto organizacijos statusas suteiktas šiems Universitete veikusiems 

akademiniams ir studentų klubams: Teatro diskusijų klubui, VDU Sociologų klubui, Studentų iniciatyvų 

ir medijų inovacijų centrui, Adomo Mickevičiaus lenkų kalbos ir kultūros klubui, Portugalų kalbos ir 

kultūros Pessoa(s) klubui, Vytauto Didžiojo universiteto prancūzų kultūros klubui, Klubui „Gyva gestų 

kalba“, Vytauto Didžiojo universiteto filosofijos studentų mokslinei draugijai „Agora“.

2013 m. toliau plėtojama 2012 m. pradėta kuruoti universiteto savanorystės programa, kurios 

tikslas – aktyvus VDU bendruomenės dalyvavimas savanoriškoje veikloje. 2013 m. pasirašytos 8 sava-

norystės sutartys su VDU studentais, kurių veikla buvo susieta su studentų priėmimo organizavimu. 

2013 m. į savanorišką veiklą asistuojant neįgaliesiems universitete įsijungė studentas iš Pietų Korėjos. 

Vykdant tarptautiškumo plėtotę ir vadovaujantis Asmenims, įgijusiems išsilavinimą užsienio šalių 

institucijose, stipendijų skyrimo tvarkos aprašu, 2013 m. Socialinių mokslų fakulteto I kurso magistrantei 

Bandilli Klaudia skirta Auksinė stipendija.

2013 m. patenkinti 67 % studentų prašymų aprūpinti gyvenamuoju plotu (915 vietų), 2012 m. – 

61 % (907 vietos), 2011 m. – 73 % (879 vietos), 2010 m. – 56 % (641 vieta). 2013 m. vasarą VDU suteikė 

323 gyvenamąsias vietas konferencijų ir vasaros mokyklų dalyviams, atvykusiems iš užsienio bei Lietuvos 

stažuočių, praktikų, mokslo, žinių ir kitais tikslais.



AUKŠČIAUSIO LYGIO
MOKSLAS IR MENAS4.
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4.1. PRIORITETINIŲ MOKSLO IR MENO KRYPČIŲ 
TYRĖJŲ GRUPIŲ TELKIMAS

Universiteto mokslo tiriamieji darbai vykdomi mokslo klasteriuose, t. y. mokslininkų grupėse ir 

tyrimų centruose. 2013 m. Universitete mokslo tyrimus atliko ir kitą mokslinę veiklą vykdė 36 klasteriai:

humanitarinių ir socialinių mokslų sričių – 26;

fizinių ir biomedicinos mokslų sričių – 9;

menų srities – 1. 

Atsižvelgiant į klasterių veiklos rezultatus (mokslo produkciją, kitą mokslinę, didaktinę veiklas 

ir kt.), kasmet iš VDU Mokslo fondo jiems skiriama lėšų. 2013 m. Universiteto Mokslo fondui buvo 

skirta 510 tūkst. Lt (2012 m. – 450 tūkst. Lt). Klasterių mokslininkai Mokslo fondo skirtas lėšas nau-

dojo mokslinių konferencijų išlaidoms padengti, mokslo renginiams organizuoti, mokslo leidiniams leisti, 

inventoriui ir reagentams, skirtiems moksliniams tyrimams atlikti, įsigyti. Darbo užmokestis mokamas 

ne iš fondo lėšų. 

2013 m. įvyko antroji universiteto klasterių atsiskaitomoji-mokslinė konferencija. Joje klasteriai pri-

statė atliktus tyrimus, gautus svarbiausius rezultatus ir ateities planus. 2013 m. pabaigoje Universitete bus 

išleistas ir antrasis Universiteto mokslo klasterių konferencijos pagrindu sudarytas Universiteto mokslo 

darbų žurnalas „Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasteriai“.

4.1.1. DALYVAVIMAS MOKSLO PROGRAMOSE, PROJEKTUOSE, 
TYRIMUOSE

Universiteto mokslininkai per pastaruosius šešerius metus vykdė dešimt ES 7-osios programos 

projektų, aktyviai dalyvavo teikiant paraiškas šiai programai (pateikta daugiau kaip 70 paraiškų). Verta 

išskirti, jog mokslo klasterio KLIGEN prof. R. Gražulevičienė 2013 m. vadovo 2, o 2009–2012 m. – net 

5-iems šios programos projektams. 2013 m. Universitete pradėtas įgyvendinti dar vienas 7BP progra-

mos projektas, kuriam vadovauja doc. D. Vitkutė-Adžgauskienė, o prof. I. Dabašinskienės parengtai 

Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos 

programos (7BP) paraiškai pagal 2013 m. darbo programų kvietimus buvo skirta parama (LMT 2013-

11-25 Pirmininko įs. Nr. Y-398).
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2013 m. daugiausiai projektų vykdyta pagal Lietuvos mokslo tarybos administruojamas programas. 

Universiteto mokslininkai vykdo 6 visuotinės dotacijos projektus (2013 m. buvo pateiktos 9 paraiškos, 

2012 m. – 15 paraiškų). Universiteto mokslininkai daugiausia vykdo nacionalinės mokslo programos 

„Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ projektus (6). Klasterio „Alternatyvi energija“ mokslininkai 

kartu su Lietuvos energetikos instituto ir Kauno technologijos universiteto mokslininkais, įgyvendindami 

nacionalinės programos „Ateities energetika“ projektą „Vandenilio gavyba iš vandens garų plazmos mole-

kulinės implantacijos būdu“ (Nr. ATE-02/2010), atliko tyrimus ir užpatentavo naują vandenilio gavybos 

iš vandens būdą. 2012–2013 m. buvo užregistruoti 2 nauji patentai, kuriuose aprašyti nauji būdai, kaip 

išgauti vandenilį iš vandens naudojant plazmines technologijas, 1 patentas – pateiktas užregistruoti.

Palyginti su kitais Lietuvos universitetais, pagal finansuojamų visuotinės dotacijos projektų skaičių 

Vytauto Didžiojo universitetas užima penktąją vietą, o pagal nacionalinių mokslo programų projektų 

skaičių – trečiąją (tik vienu projektu nusileidžia Kauno technologijos universitetui).

Universiteto mokslininkai 2013 m. aktyviai teikė paraiškas LMT organizuojamose COST progra-

mos veiklose, kitose tarptautinėse ar tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir Lietuvos mokslo programose: 

„Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programoje“ (25 finansuojami projektai per visus kvie-

timus, 2-oji vieta tarp Lietuvos universitetų), mokslininkų grupių projektuose (2012 m. – 7 finansuojami 

projektai, 2013 m. – 6 finansuojami projektai) ir Universiteto Mokslo fondo organizuojamuose konkur-

suose (2013 m. – 44 paraiškos, 19 finansuojamų projektų). 

4.1.2. MOKSLO PRODUKCIJA: MONOGRAFIJOS, STRAIPSNIAI, 
KONFERENCIJOS

2013 m.1 tarptautinės ir užsienio leidyklos išleido 2, o Lietuvos leidyklos – 9 Universiteto moks-

lininkų monografijas. Dėstytojai ir mokslo darbuotojai, įvertinus asmeninį autorių indėlį, paskelbė 

725 mokslinius straipsnius, iš jų – 52 leidiniuose, referuojamuose duomenų bazėje „Thomson Reuters“, 

235 – mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse, 438 – kituose recenzuo-

jamuose mokslo leidiniuose.

Fizinių ir biomedicinos mokslų srityse2 publikuotas 1-as knygos, išleistos tarptautinėje leidykloje, sky-

rius ir paskelbta 118,5 straipsnio: 34,5 straipsnio leidiniuose, referuojamuose duomenų bazėje „Thomson 

Reuters“, iš jų – 21 turintis nenulinį citavimo indeksą, 12 straipsnių mokslo leidiniuose, referuojamuose 

kitose tarptautinėse duomenų bazėse; 72 straipsniai kituose recenzuojamuose moksliniuose periodiniuose 

ar vienkartiniuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose.

Pažymėtini klasterio KLIGEN mokslininkai, paskelbę 6,7 (2012 m. – 9,5) mokslo straipsnio leidi-

niuose, referuojamuose duomenų bazėje „Thomson Reuters“, turinčių nenulinį citavimo indeksą (32 % 

bendro skaičiaus).

Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse dėstytojai ir mokslo darbuotojai3 išleido: 11 mokslo mono-

grafijų (2 iš jų tarptautinėse mokslo leidyklose); 5 mokslo studijas; daugiau kaip 20 mokslo šaltinių publi-

kacijų, sudarytų mokslo darbų ir taikomųjų mokslo darbų leidinių, mokslinių veikalų vertimų; 2  vado-

vėlius aukštųjų mokyklų studentams. Taip pat paskelbė: 17,9 straipsnio leidiniuose, referuojamuose 

1 2013 m. lapkričio 25 d. duomenys.
2 2013 m. lapkričio 25 d. duomenys.
3 2013 m. lapkričio 25 d. duomenys.
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duomenų bazėje „Thomson Reuters“, iš jų 6,7 – moksliniai straipsniai, turintys nenulinį citavimo indeksą; 

223 mokslo straipsnius leidiniuose, referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse ir (arba) išleis-

tuose tarptautinėse leidyklose; daugiau kaip 90 mokslinių straipsnių kituose periodiniuose ir tęstiniuose 

bei vienkartiniuose kultūros, meno ir profesiniuose mokslo leidiniuose; išspausdino daugiau kaip 37 

mokslinius pranešimus tarptautinių, Lietuvos ir užsienio konferencijų pranešimų medžiagoje.

Duomenų bazėje „Thomson Reuters“ referuojamuose užsienio leidiniuose publikuoti humanitari-

nių ir socialinių mokslų sričių straipsniai sudaro 374 % (2012 m. – 33 %), fizinių ir biomedicinos mokslų 

sričių – 725 % (2012 m. – 62 %) visų mokslo straipsnių, publikuotų leidiniuose, referuojamuose duomenų 

bazėje „Thomson Reuters“.

4.1.3. TARPTAUTINIŲ MOKSLO RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS, 
UNIVERSITETO MOKSLO LEIDINIAI

Kiekvienais metais Universiteto mokslininkai organizuoja įvairias tarptautines konferencijas, sim-

poziumus, seminarus ir kitus mokslo renginius, kad pritrauktų tarptautiniu lygmeniu pripažintų moksli-

ninkų ir menininkų. Reikšmingiausių 2013 m. Universitete vykusių tarptautinių mokslo renginių sąrašas 

pateikiamas 9 lentelėje.

9 lentelė

Svarbiausi 2013 m. organizuoti tarptautiniai mokslo renginiai

Klasteris Tarptautinio mokslo renginio pavadinimas

„Europos viešoji erdvė: politika, komunikacija, diskursas“

Tarptautinė konferencija „CEECOM 2013: medijų 
takumas, fragmentacija ir individualizmo sklaida Rytų ir 
Vidurio Europoje“ 

Tarptautinis mokslinis seminaras „20 metų Baltijos 
žiniasklaidos tyrėjų asociacijai (BAMR): Baltijos šalių 
žiniasklaidos tyrimai vakar ir šiandien“

Tarptautinis mokslinis-taikomasis seminaras „Medijų 
amžiaus iššūkiai ir moderniosios leidybos ateitis“ 

Tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras „Duomenų 
žurnalistika: kas tai ir kokia jos ateitis?“ 

„Tarpdisciplininiai regionų tyrimai“
Tarptautinis seminaras „Globalus mąstymas, 
vietiniai gyvenimai: kultūrinė multikultūralizmų, 
kosmopolitanizmų ir sekuliarizmų politika“

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

Tarptautinė konferencija „Augalų įvairovės tyrimai dabar 
ir ateityje“

6-oji tarptautinė Baltijos regiono botanikos sodų tinklo 
konferencija

19-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija 
„Žmogaus ir gamtos sauga“

4 2013 m. lapkričio 25 d. duomenys.
5 2013 m. lapkričio 25 d. duomenys.
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Klasteris Tarptautinio mokslo renginio pavadinimas

„Klimato kaitos ir aplinkos taršos poveikis organizmų 
sąveikai ir sveikatingumui geno-ekosistemos lygmenyse 
(KLIGEN)“ ir „Instrumentinės analizės metodų 
vystymas ir jų taikymas molekulinei biologinių objektų, 
sintetinių produktų ir aplinkos analizei“

7-oji tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija 
„Gyvasis gamtos ženklas“ 

„Vadybinės transformacijos socialiai darniai visuomenei ir 
konkurencingai valstybei plėtoti“

Tarptautinė konferencija „Vadybos horizontai 
besikeičiančioje ekonominėje aplinkoje: vizija ir 
iššūkiai“

„Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės ir 
visuomenės raidos tyrimai“

Tarptautinė konferencija „Kunigaikščių sluoksnio 
transformacijos nuo karinės-gentinės aristokratijos iki 
politinės tautos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ 

„Tarpdisciplininiai mažųjų visuomenės grupių tyrimai“ Tarptautinė konferencija „Religinis paveldas ir turizmas“

„Praktinės filosofijos tyrimai“
Tarptautinė konferencija „Gyvenimas ir fenomenologija: 
Algiui Mickūnui 80“

„Religijos ir kultūros studijos“

Tarptautinė konferencija „Tarpreliginis dialogas ir 
religinis sinkretizmas“

Tarptautinė mokslinė konferencija „Profilaktiniai ir 
etiniai priklausomybių aspektai“

„Migracijos ir diasporos tyrimai“
Tarptautinė konferencija „Nacionalinių naratyvų 
konstravimas ir atminties politika Vidurio Rytų Europoje 
po 1989 m.“

„Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir 
psichologinės jo gerinimo galimybės organizacijose, 
ugdymo ir sveikatos institucijose“

XII tarptautinis vaizdo simpoziumas „Aktualūs tyrimai 
psichologijoje: tarptautinė patirtis“

„Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje“ 
Tarptautinis seminaras „Žmogaus teisės ir neįgalumas: 
tarp pasirinkimo ir kontrolės“

„Globalizacijos įtakos teisei tyrimai“

Tarptautinė konferencija „Nepriekaištinga teisininko 
reputacija: teoriniai ir praktiniai aspektai“

Tarptautinė konferencija „Šiandieninės teisinės 
problemos švietimo srityje“

Tarptautinė konferencija „Advokato etika: teoriniai ir 
praktiniai aspektai“

„Daugiakalbystės kompetencijos tobulinimo tyrimai“
II tarptautinė mokslinė konferencija „Darnioji 
daugiakalbystė: tyrimai, studijos, kultūra“

„Sistemų analizė, modeliavimas, valdymas ir 
analizavimas“

XVII tarpuniversitetinė tarptautinė magistrantų ir 
doktorantų konferencija „Informacinė visuomenė ir 
universitetinės studijos“

VDU taip pat organizavo įvairias mokslines diskusijas, susitikimus, viešas paskaitas, mokslinių lei-

dinių pristatymus, tarptautinių projektų mokslininkų grupių susitikimus, studentų ir doktorantų vasaros 

mokyklas bei kursus, kuriuose dalyvavo užsienio šalių mokslininkai ir studentai. 

„Muzikinio ugdymo dimensijų“ klasterio menininkai aktyviai dalyvavo organizuojant tarptautinius 

meno renginius: tarptautinį festivalį „Muzikos ruduo“, tarptautinį festivalį „Operetė Kauno pilyje“, tarp-

tautinį Pažaislio muzikos festivalį, tarptautinius chorų festivalius „Kaunas Musica Religiosa“ ir „Kaunas 

Cantat“ bei kitus muzikos festivalius.

9 lentelės tęsinys
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Muzikos akademijoje vyko nemažai tarptautiniu mastu pripažintų Lietuvos išeivijos ir kitų užsienio 

atlikėjų meistriškumo pamokų, simpoziumų, kursų.

Menų centras dalyvavo tarptautiniuose Kauno mieste įgyvendinamuose projektuose. 2013 m. 

Menų centras tapo Kauno bienalės UNITEKSTAS partneriu edukacijai vykdyti ir parengė specialias pro-

gramas įvairaus amžiaus parodų lankytojų grupėms. Kauno bienalė, bendradarbiaudama su Nacionaliniu 

Grenoblio šiuolaikinio meno centru „Le Magasin“ ir Vytauto Didžiojo universitetu, šiais metais pristato 

įvairius bendrus renginius: Vytauto Viržbicko personalinę parodą „– Kaip papasakoti tau žinomą isto-

riją? – Nepasakok“ Grenoblio šiuolaikinio meno centre „Le Magasin“; spalio 29–31 d. Kaune, VDU 

menų galerijoje „101“, vyko kuratorystės seminaras, kurį vedė Lore Gablier („Ecole du Magasin“ koor-

dinatorė) ir Nataša Ilic (kuratorė; Zagrebas). Rugsėjo 3–spalio 11 d. Kaune, VDU menų galerijoje „101“, 

vyko Karinos Bisch personalinė paroda „Liudininkas“. Balandžio 8–14 dienomis Kauno miesto centro 

kultūrinėse erdvėse vyko VIII tarptautinis medijų meno ir muzikos festivalis „Centras“, vienijantis profe-

sionalius ir pradedančiuosius tarpdisciplininio audiovizualinio meno kūrėjus.

VDU Menų centro kolektyvai garsina Universiteto vardą įvairiuose konkursuose, meno mugėse 

ir festivaliuose Lietuvoje, Baltijos ir Skandinavijos šalyse, Vakarų Europoje, JAV, Kanadoje. Vizualiojo 

meno veiklą koordinuoja VDU menų galerija „101“ (kuratorės Daiva Citvarienė ir Viltė Migonytė). 

Gausu atlikėjų ir scenos meno kolektyvų: folkloro ansamblis LINAGO (vadovės Laimutė Proškutė, 

Laura Lukenskienė), tautinių šokių ansamblis ŽILVITIS (vadovas Edgaras Šnipaitis), Akademinis mer-

ginų choras (vadovas Viktoras Masevičius, chormeisterė Vita Tamulionytė), Akademinis judesio teatras 

(vadovai Agnė Augulevičiūtė, Marius Pinigis), akademinis studentų teatras ERRO (vadovas Justinas 

Kalinauskas), „Capoeira“ grupė (vadovas Audrius Kiuberis). 

Šiuo metu Universitete leidžiami 22 periodiniai mokslo žurnalai, įtraukti į tarptautines duomenų 

bazes. Universitete leidžiami ir kiti periodiniai bei tęstiniai recenzuojami mokslo leidiniai ir mokslo 

darbų rinkiniai: „Kauno istorijos metraštis“ (vyr. redaktorius prof. dr. Zigmantas Kiaupa), „Laikas ir 

žodis“ (vyr. redaktorė doc. dr. Dalia Kuizinienė), „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. redakto-

rius prof. Lauras Bielinis), „Index seminum 2012“ (vyr. redaktorė Kristina Stankevičienė).
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Įgyvendinant uždavinius, numatytus VDU strateginiame plane, Universitete ir toliau sėkmin-

gai taikoma dėstytojų ir mokslo darbuotojų vertinimo bei skatinimo sistema pagal 2011 m. kovo 17 d. 

Universiteto Tarybos patvirtintą VDU pedagoginių ir mokslo darbuotojų, viešojo konkurso būdu gavusių 

pareigas, tarnybinių atlyginimų ir mokslingumo priemokų nustatymo metodiką. Atsižvelgus į išsaky-

tas dėstytojų ir mokslo darbuotojų pastabas bei siūlymus, Rektoriaus įsakymu buvo patvirtintas naujas 

2013 m. Universiteto mokslinių publikacijų klasifikatorius bei kitos mokslinės / meninės veiklos skai-

čiavimo lentelės. Senato nutarimu, į publikacijų klasifikatorių buvo įtraukti nauji priedai – tarptautinių 

leidyklų ir tarptautinių duomenų bazių sąrašai. 2013 m. buvo diegiama galimybė registruoti meno dar-

buotojų meno produkciją bibliotekoje pagal pateiktus meno produkcijos įrodymus. 

Pagal Tarnybinių atlyginimų ir mokslingumo priemokų nustatymo metodiką VDU dėstytojų ir 

mokslo darbuotojų atlyginimų koeficientai yra skirstomi į tris dalis kiekvienoje užimamoje pareigybės 

pozicijoje. Toliau paveiksluose pateikiama humanitarinių ir socialinių mokslų pedagoginio personalo 

(profesorių, docentų ir lektorių) atlyginimų koeficientų dinamika (be Muzikos akademijos meno dar-

buotojų) 2008–2013 m. 
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pagal atlyginimo koeficientų ribas 2008–2013 m.
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46 pav. Humanitarinių ir socialinių mokslų docentų pasiskirstymas  
pagal atlyginimo koeficientų ribas 2008–2013 m.
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47 pav. Humanitarinių ir socialinių mokslų lektorių pasiskirstymas  
pagal atlyginimo koeficientų ribas 2008–2013 m.

Panašios yra ir fizinių bei biomedicinos mokslų profesorių, docentų ir lektorių atlyginimų koefi-

cientų pasiskirstymo tendencijos.

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 mokslinės 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. 

Antrus metus iš eilės birželio mėn. buvo organizuojamas Geriausio mokslininko / menininko / 

dėstytojo konkursas, kurio tikslas – skatinti Universiteto mokslininkus, menininkus ir dėstytojus kelti 

mokslo produkcijos kokybę. Konkursui iš VDU Mokslo fondo buvo skirta 25 tūkst. Lt. Universiteto 

mokslo sričių ekspertų komisija, remdamasi konkurso nuostatais, atsižvelgdama į kandidatų mokslinės 
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produkcijos rezultatus, rekomendavo Rektoriui skirti vienkartines mokslingumo išmokas 18 Universiteto 

mokslininkų, menininkų ir dėstytojų (iš viso 2012–2013 m. premijoms išmokėta 51 tūkst. Lt).

Mokslo tiriamajai ir eksperimentinei veiklai plėtoti Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 

Universitetui skyrė 62,641 tūkst. Lt (2013 m. spalio 29 d. finansavimo sutartis Nr. 31V-124). Vadovaujantis 

šia sutartimi, 41,514 tūkst. Lt buvo skirta mokslo / meno klasterių mokslininkams, rengiantiems moksli-

nes apžvalgas apie Lietuvai svarbias aktualijas. Už likusias lėšas (21,126 tūkst. Lt) buvo nupirkta kompiu-

terių, spausdintuvų ir kitos kompiuterinės technikos besikuriantiems naujiems mokslo klasteriams.

Antrus metus iš eilės buvo organizuojamas Dėstytojų / mokslininkų / menininkų mokslinių išvykų 

finansavimo konkursas, kurio tikslas yra skatinti Universiteto dėstytojus, mokslininkus, menininkus kelti 

mokslinę kvalifikaciją, didinti tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos dėstytojų, mokslininkų, menininkų 

tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą. Konkurse galėjo dalyvauti visi Universiteto dėstytojai, mokslinin-

kai, menininkai, tyrėjai ir doktorantai. Vienas pareiškėjas galėjo pretenduoti į ne didesnę kaip 4 000 Lt 

sumą. Iš viso konkursui iš VDU mokslo fondo buvo skirta 65 tūkst. Lt (2012 m. buvo skirta 50 tūkst. Lt). 

Konkurso metu buvo gautos 54 paraiškos (2012 m. – 46): 21 – socialinių mokslų srities, 22 – humanitari-

nių mokslų srities, 11 – fizinių ir biomedicinos mokslų srities. Pagal konkurso nuostatus, atsižvelgdama į 

pateiktas paraiškas ir įvertinusi mokslinės produkcijos ir mokslinės veiklos rezultatus bei ekspertų vertini-

mus, Universiteto mokslo sričių ekspertų komisija rekomendavo Rektoriui skirti finansavimą 34 paraiš-

koms: 13 – humanitarinių mokslų srities, 11 – socialinių mokslų srities, 10 – fizinių ir biomedicinos 

mokslų srities.

Universiteto dėstytojai taip pat naudojosi galimybe gauti lėšų mokslinėms kelionėms ir iš LMT 

finansuojamos programos: dalyvauti tarptautiniuose mokslo renginiuose išvyko 20 universiteto moksli-

ninkų, 6 – skaityti paskaitų ir seminarų.

Aktyviai siekiama stiprinti Universiteto tarptautinį konkurencingumą ir patrauklumą. Šiam tiks-

lui kiekvienais metais siekiama pritraukti aukštos kvalifikacijos užsieniečių dėstytojų į Universitetą dės-

tyti paskaitų bakalaurantams ir magistrantams. Jau antrus metus iš eilės buvo teikiamos paraiškos pagal 

Švietimo ir mokslo ministerijos kvietimą „Dėl paramos užsieniečiams dėstytojams, atvykstantiems dės-

tyti Lietuvos aukštosiose mokyklose“. Pagal šį kvietimą 2013 m. buvo pateikta 11 paraiškų. Finansavimas 

gautas 9 dėstytojų vizitams į Universitetą. 8 dėstytojai atvyko iš JAV, Kanados, Didžiosios Britanijos, 

Vokietijos ir Belgijos universitetų bei mokslo centrų. 2012 m. finansavimas buvo skirtas 16 vizitų.

4.2.1. UNIVERSITETO MOKSLININKŲ PASIEKIMAI IR 
APDOVANOJIMAI

Klasterio „Muzikinio ugdymo dimensijos“ nariai buvo įvairių tarptautinių konkursų nugalėtojai. 

Pianistė Eglė Andrejevaitė buvo apdovanota specialiu prizu už geriausią šiuolaikinio kūrinio atlikimą 

XX tarptautiniame Johaneso Brahmso kamerinių ansamblių konkurse Austrijoje. Solistas Andrejus 

Apšega tapo tarptautinio A. Didur dainininkų konkurso laureatu ir tarptautinio A. Hiolskio daini-

ninkų konkurso laureatu bei geriausiu baritonu. VDU kameriniam orkestrui (meno vadovas ir diri-

gentas doc. dr.  Robertas Bliškevičius) buvo skirtas „Didžiojo muzikų parado“ publikos simpatijų pri-

zas – Auksinis smuiko raktas. Prof. Sabinai Martinaitytei buvo įteiktas Kauno valstybinio muzikinio 

teatro apdovanojimas „Auksinis garbės ženklas“. Prof. Vladimirui Prudnikovui buvo suteiktas Šv. Annos 

III laipsnio ordinas. Akordeonistas Povilas Velikis tarptautiniame muzikos konkurse „Terem Crossover“ 

Sankt Peterburge užėmė trečiąją vietą ir laimėjo žiūrovų simpatijų prizą. 
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Klasterio „Mokymosi visą gyvenimą tyrimai“ tarybos pirmininkei prof. dr. Vaivai Zuzevičiūtei buvo 

suteiktas Vengrijos Pečo universiteto (angl. University of Pecs) Garbės profesoriaus vardas.

Klasterio „Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės orga-

nizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose“ narė dr. Aurelija Stelmokienė buvo apdovanota Lietuvos 

Respublikos Prezidentės ir Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos diplomais už geriausią 2012 m. 

humanitarinių ir socialinių mokslų sričių disertaciją „Pavaldinių požiūris į vadovavimo efektyvumą: 

asmenybės bruožų, socialinio suvokimo charakteristikų ir vertinimo sąlygų svarba“. Taip pat šio klas-

terio narės doc. dr. Auksė Endriulaitienė ir dr. Laura Šeibokaitė buvo apdovanotos už labai gerai įver-

tintą straipsnį „The Role of Personality Traits, Work Motivation and Organizational Safety Climate 

in Risky Occupational Performance of Professional Drivers“, kuris buvo publikuotas „Baltic Journal 

of Management“. Dr. Viktorijai Čepukienei ir dr. Ryčiui Pakrosniui buvo suteiktos Europos trumpalaikės 

terapijos asociacijos tyrimų stipendijos.

Klasterio „Europos viešoji erdvė: politika, komunikacija, diskursas“ narei dr. Simai Rakutienei buvo 

skirta Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendija.

Klasterio „Sistemų analizė, modeliavimas, valdymas ir optimizavimas“ narys prof. dr. Vladislav Fomin 

73-iojoje metinėje „Vadybos akademijos“ konferencijoje gavo Geriausio straipsnio apdovanojimą.

Klasterio „Lietuvos miestų tarpdalykiniai tyrimai“ doktorantas Mindaugas Balkus gavo Lietuvos 

mokslų akademijos premiją už bakalauro darbą Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių studentų 

geriausių mokslinių darbų konkurso kategorijoje. 

Klasterio „Tauta ir tradicija šiuolaikiniame pasaulyje: etnologiniai tyrimai“ magistrantui Martynui 

Vingriui buvo skirta LR Prezidento Antano Smetonos vardinė stipendija už mokslinį aktyvumą. 

Klasterio „Literatūros tekstų ir kultūros procesų sąsajos“ magistrantei Jurgai Tumasonytei buvo 

skirta rašytojo Kazimiero Barėno premija jaunajam prozininkui.
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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, narystė tarptautinėse organizacijose (Europos universitetų asociacijoje ir kitose; 2013 m. 

buvo pateikta paraiška dėl narystės Europos aukštųjų muzikos mokyklų asociacijoje), įsitraukimas į eks-

pertinę veiklą, narystė įvairių konkursų komisijose. Tai įgalina sudaryti 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 

(akademikai), 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 pir-

mininkė yra klasterio „Teksto ir balso skaitmeniniai tyrimai, išteklių ir technologijų kūrimas bei taikymas“ 

vadovė prof. habil. dr. Rūta Petrauskaitė. Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto nare pen-

kerių metų kadencijai buvo patvirtinta klasterio „Tarpkultūrinių meninių mainų tyrimai Rytų ir Vidurio 

Europoje: globalūs kontekstai ir vietinės praktikos“ Tarybos pirmininkė prof. dr. Jurgita Staniškytė.

Klasterio „Europos viešoji erdvė: politika, komunikacija, diskursas“ profesorė Auksė Balčytienė lai-

mėjo kviestinio profesoriaus stipendiją pagal projektą „Žiniasklaida ir demokratija Centrinėje ir Rytų 

Europoje“ ir stažavosi Oksfordo universiteto Šv. Antonijaus koledže. Profesorė Auksė Balčytienė taip pat 

buvo išrinkta ECREA Vidurio ir Rytų Europos tinklo (angl. 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 

buvo išrinktas NATO programos „Mokslas taikai ir saugumui“ ekspertu 2013–2015 m., vertina projektų 

paraiškas, dalyvauja šios ekspertų grupės projektų pristatymuose ir atrankose. 
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4.4. DOKTORANTŪROS STUDIJŲ KOKYBĖS 
TOBULINIMAS

4.4.1. TARPINSTITUCINIO MOBILUMO SKATINIMAS

18-oje mokslo krypčių, kuriose Vytauto Didžiojo universitetas turi teisę vykdyti doktorantūros stu-

dijas, bendradarbiaujama su 25 Lietuvos ir užsienio aukštojo mokslo ir tyrimų institucijomis. Daugiausiai 

partnerių (penki) yra ekonomikos ir vadybos, edukologijos, biologijos mokslo kryptyse.

Siekiant plėsti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, doktorantūros studijos ir šiais metais buvo vykdo-

mos bendradarbiaujant partnerių institucijų dėstytojų komandoms ir organizuojamos taip, kad studijų 

dalykai doktorantams būtų dėstomi keliose doktorantūros partnerių institucijose ir taip būtų suteikta 

galimybė susipažinti su kitomis mokslo institucijomis, jų mokslininkais ir atliekamais tyrimais, dalytis 

žiniomis ir patirtimi, plėsti ir stiprinti mokslinius ryšius. 

2013 m. VDU doktorantai išklausė doktorantūros studijų dalykų, kurių bendra apimtis sudaro 

681 kreditą. Dalis šių kreditų (122,6) buvo įgyta studijuojant kitose doktorantūros partnerių institucijose. 

VDU organizuotose doktorantūros studijose taip pat dalyvavo daug doktorantų iš partnerių institucijų. 

Bendra humanitarinių ir socialinių mokslų sričių studijų apimtis sudarė 1 217,9 kredito. Daugiau nei 

pusę šių kreditų (659,5) įgijo doktorantai iš kitų doktorantūros institucijų. Daugiausiai kreditų VDU 

įgijo doktorantai iš Mykolo Romerio universiteto.

4.4.2. 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 teisę vykdyti doktorantūros studijas kartu su užsienio partneriais net keturiose 

mokslo kryptyse: edukologijos mokslo kryptyje – su Aveiro universitetu (Portugalija), psichologijos 

mokslo kryptyje – su Kordobos universitetu (Ispanija), biochemijos mokslo kryptyje – su Nenckio ekspe-

rimentinės biologijos institutu (Lenkija), biologijos mokslo kryptyje – su Agderio universitetu (Norvegija) 

ir Latvijos universitetu. 
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Jungtinės edukologijos mokslo krypties doktorantūros studijų komitetas aktyviai skatina bendra-

darbiauti tarptautiniu lygmeniu ir palaikyti glaudžius ryšius su konsorciumo partneriu Aveiro universi-

tetu (Portugalija). Vyko intensyvi doktorantų „Erasmus“ programa „Virtualus mobilumas ir mokymasis“, 

kuriame dalyvavo 25 doktorantai ir 10 dėstytojų iš 5 Europos šalių bei 10 doktorantų ir 10 dėstytojų 

iš Lietuvos universitetų. Ši intensyvi programa leido doktorantams susipažinti su virtualaus mobilumo 

teikiamomis galimybėmis kitoje aukštojo mokslo institucijoje bei daugiakultūrėje aplinkoje. Buvo suor-

ganizuotas tarptautinis tęstinis metodologinis seminaras, kurio metu doktorantai pristatė savo tyrimų 

projektus. Šiuos tyrimų projektus recenzavo Aveiro universiteto paskirti konsultantai, kurie nuotoliniu 

būdu konsultavo doktorantus jiems aktualiais klausimais, išsakė pastabas ir pasiūlymus tolimesniems 

teoriniams ar empiriniams tyrimams. 

2013 m. spalio 9 d. vyko Edukologijos jungtinės doktorantūros tarptautinė paskaita-refleksija (vaizdo 

konferencija) apie disertacinio tyrimo projektavimą; joje dalyvavo I–III kurso doktorantai. 2013 m. gruo-

džio 13–14 d. taip pat buvo vykdomas intensyvus kursas „Academic Writing“, skirtas Jungtinės edu-

kologijos mokslo krypties doktorantams, kurį vedė partnerio, Aveiro universiteto, konsorciumo narė 

prof. dr. Nilza Costa (Portugalija). Dviejų intensyvių dienų veikla bus tęsiama nuotoliniu būdu, sutei-

kiant galimybę doktorantams ilgiau ir giliau analizuoti disertacijų temas bei tobulinti mokymosi virtualiai 

gebėjimus. Į šį kursą aktyviai įsitraukia jau I kurso doktorantai.6

Siekiant didinti tarptautiškumą, Universitete yra sukurta ir patvirtinta kviestinio doktoranto sta-

tuso suteikimo tvarka. 2012 m. į Vytauto Didžiojo universitetą buvo atvykę 3 užsienio šalių doktorantai. 

2013 m. universitetas kviestinio doktoranto statusu priėmė studijuoti Ekologijos ir aplinkotyros mokslo 

krypties doktorantą Umbetalių Sarsembiną iš Kazachijos nacionalinio technikos universiteto. Pateikus 

atliktų tyrimų ataskaitas buvo pratęstas sociologijos mokslo krypties kviestinio doktoranto statusas 

Marikai Laudere iš Daugpilio universiteto (Latvija).

Universitete sėkmingai plėtojama tarptautinė ir tarpinstitucinė akademinė veikla, skatinant pri-

traukti pirmaujančių užsienio šalių aukštųjų mokyklų mokslininkus, kad jie dalyvautų doktorantūroje. 

2013 m. kviestinio profesoriaus statusas buvo suteiktas 8 mokslininkams: Ullrichui Kockelui iš Heriot 

Watt universiteto (Didžioji Britanija), Jonathanui Hillui iš Pietų Ilinojaus universiteto ( JAV), Nilzai 

Costai iš Aveiro universiteto (Portugalija), Mikaeliui Rothsteinui iš Kopenhagos universiteto (Danija), 

Ingo Wolfgangui Schroderiui iš Marburgo universiteto (Vokietija), Jeanui-Jacques’ui Detraux iš Liege 

universiteto (Belgija), Juhai Henrikui Perttulai iš Laplandijos universiteto (Suomija), Katherine’ai Tyson 

McCrea iš Čikagos Lojolos universiteto ( JAV). 

Kviestinis profesorius Ingo Wolfgangas Schroderis iš Marburgo universiteto buvo paskirtas sociolo-

gijos mokslo krypties doktoranto moksliniu vadovu.

Nuo 2012 m., kai buvo sukurta ir patvirtinta kviestinio profesoriaus statuso suteikimo tvarka, šį gar-

bės statusą jau įgijo 12 užsienio šalių mokslininkų. 

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. Skatinti doktorantų išvykas yra vie-

nas iš prioritetinių Universiteto uždavinių. 

2013 m. net 32 doktorantai buvo išvykę į stažuotes, seminarus, konferencijas ir kitus mokslinius 

renginius 21 užsienio šalies universitetuose ir mokslo įstaigose.

6 Pateikti duomenys nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 22 d.
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Nuo 2011 m., siekdamas skatinti doktorantų akademinį mobilumą, universitetas organizuoja para-

mos doktorantų mokslinėms išvykoms konkursą. Pirmaisiais metais doktorantų išvykoms finansuoti buvo 

skirta 20 000 Lt, 2012 m. – 30 000 Lt, o 2013 m. ši suma padidėjo iki 35 000 Lt. Padaugėjo ir doktorantų, 

kurių išvykoms buvo suteikta finansinė parama. 

LMT paramą doktorantų stažuotėms užsienio mokslo centruose finansuoti, įgyvendinant ES struk-

tūrinių fondų projektą „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“, 2013 m. gavo 5 doktorantai.

2013 m. padaugėjo doktorantų, pasinaudojusių programos „LLP / Erasmus“ teikiama galimybe išvykti 

studijuoti / atlikti praktiką užsienio šalių aukštojo mokslo institucijose ar verslo įmonėse. 2012 m. pagal 

praktikos programą „LLP / Erasmus“ buvo išvykę 2 doktorantai, 2013 m. – 6: sociologijos mokslo kryp-

ties doktorantės Ž. Kėrytė ir E. Ozolinčiūtė – į Mainco Johanneso Gutenbergo universitetą (Vokietija), 

ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantės I. Pūraitė ir L. Griciuvienė – į „Telemark“ univer-

siteto koledžą (Norvegija), filologijos mokslo krypties doktorantės: G. Vaitonytė – į Helsinkio universi-

tetą (Suomija), A. Kalninytė – į įmonę LTLT LIMITED (Didžioji Britanija). 

Pagal studijų programą „LLP / Erasmus“ 2013 m. Bolonijos universitete (Italijoje) stažavosi politi-

kos mokslų krypties doktorantė Viktorija Rusinaitė.

4.4.3. PRIĖMIMAS Į DOKTORANTŪRĄ 2013 M. 

Konkursas į doktorantūrą, kaip ir ankstesniais metais, vyko dviem etapais: pirmiausiai vyko diser-

tacijų tematikų, atitinkančių universiteto vykdomų mokslinių tyrimų kryptis, ir doktorantų vadovų 

konkursas, o antrajame etape – atviras doktorantų konkursas rašyti darbą atitinkamos mokslo krypties 

atrinkta tematika. 

2013 m. visose mokslo kryptyse ir visose institucijose buvo pateikti 189 prašymai studijuoti jungti-

nėje doktorantūroje, net 67 iš jų – Vytauto Didžiojo universitete. Palyginti su praėjusiais metais, nors pra-

šymų studijuoti VDU doktorantūroje buvo šiek tiek mažiau (nuo 83 iki 67), konkursas truputį padidėjo 

(nuo 1,50 iki 1,68 pretendento į vieną vietą). Pateiktų prašymų ir priimtų doktorantų skaičiaus dinamika 

2011–2013 m. pateikta 48 pav.
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Didžiausias buvo konkursas į teisės ir filosofijos mokslų krypčių doktorantūros studijas – 3 prašy-

mai į vieną vietą, politikos mokslų krypies – 2,4 prašymo, sociologijos mokslo krypties – 2,25 prašymo, 

istorijos, menotyros, psichologijos ir etnologijos mokslo krypčių – 2 prašymai į vieną vietą. Visos finan-

suojamos studijų vietos buvo užpildytos. Pateiktų prašymų ir priimtų doktorantų skaičius pagal mokslo 

kryptis pateiktas 49 pav. 
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49 pav. Pateiktų prašymų ir priimtų doktorantų skaičius pagal mokslo kryptis 2013 m.

Be Švietimo ir mokslo ministerijos skirtų valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų doktorantū-

ros vietų, 2013 m. Universitetas skyrė 11 doktorantūros vietų, finansuojamų paties Universiteto lėšomis. 

Aštuoniems į šias vietas priimtiems doktorantams buvo skirta ir doktoranto stipendija. 

Jau ketvirti metai Švietimo ir mokslo ministerija skiria doktorantūros vietas, finansuojamas ES struk-

tūrinių fondų lėšomis. 2013 m. į nuolatines doktorantūros studijas pagal Tyrėjų karjeros programą buvo 

priimti 5 – biofizikos, biologijos, sociologijos, menotyros ir filologijos mokslų krypčių doktorantai. 

2013 m. doktorantūros studijas Vytauto Didžiojo universitete pasirinko 3 doktorantai, įgiję magistro 

laipsnį užsienyje: filosofijos mokslo krypties – Tomas Kaulius, baigęs Popiežiškąjį Laterano universitetą 

(Vatikanas); menotyros mokslo krypties – Neringa Stoškutė, baigusi Kingstono universitetą (Didžioji 

Britanija); sociologijos mokslo krypties – Saulius Matulevičius, baigęs Kembridžo universitetą (Didžioji 

Britanija).

Bendras pagal naują tvarką 2013 m. priimtų doktorantų skaičius į visas partnerių institucijas pagal 

mokslo kryptis pateiktas 50 pav. Studijuoti Vytauto Didžiojo universitete pasirinko 34 % visų doktorantų, 

priimtų į jungtinę doktorantūrą. 



/ 834.4.  DOKTOR ANTŪROS STUDIJŲ KOKYBĖS TOBULINIMA S

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Vadyba

Ekonomika

Edukologija

Teisė

Filologija

Biologija

Informatika

Politikos mokslai

Sociologija

Psichologija

Istorija

Filosofija

Ekologija ir aplinkotyra

Etnologija

Menotyra

Biofizika

Biochemija

Teologija 

Priimta doktorantų partnerių institucijose Priimta doktorantų VDU

50 pav. Bendras doktorantų, priimtų 2013 m. į visas doktorantūros institucijas, skaičius

4.4.4. UNIVERSITETO DOKTORANTAI IR APGINTOS  
DAKTARO DISERTACIJOS

2013 m. rudens semestre VDU studijavo 289 doktorantai: 184 dieninių / nuolatinių studijų dok-

torantai, kurių studijos finansuojamos LR biudžeto lėšomis; 6 nuolatinių studijų doktorantai, kurių 

studijos finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal Nacionalinę kompleksinę 

programą; 26 nuolatinių studijų doktorantai, kurių studijos finansuojamos Europos Sąjungos struktūri-

nių fondų lėšomis pagal Tyrėjų kompleksinę programą; 25 nuolatinių studijų doktorantai, kurių studijos 

finansuojamos Universiteto lėšomis; 16 nuolatinių studijų doktorantų, kurių studijos nefinansuojamos; 

20 ištęstinių / neakivaizdinių studijų doktorantų, kurių studijos finansuojamos LR biudžeto lėšomis; 

10 ištęstinių studijų doktorantų, kurių studijos nefinansuojamos; 2 Universiteto lėšomis finansuojami 

ištęstinių studijų doktorantai; 2 eksternai. 

Pastebima tendencija, kad 2010–2013 m. studijuojančių doktorantų skaičius Universitete išlieka 

stabilus – apie 300. Džiugina didėjantis biomedicinos mokslų doktorantų skaičius (nuo 11 2008 m. iki 

31 2013 m.). Pastarosios mokslų srities doktorantų skaičiaus didėjimui turėjo įtakos ES lėšomis finansuo-

jamas projektas BIOMEDOKT.

2013 m. Universitete buvo apgintos 34 daktaro disertacijos, daugiausiai – socialinių mokslų srities. 

2013 m. baigėsi doktorantūros studijų ir daktaro disertacijai apginti skirtas terminas 2008 m. priimtiems 

Universiteto doktorantams. Iš 60 asmenų, priimtų į dienines ir neakivaizdines doktorantūros studijas, 

laiku daktaro disertacijas apgynė 50 % priimtų doktorantų. 
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4.4.5. DOKTORANTŲ SKATINIMAS IR LAIMĖJIMAI

Skatinant doktorantų mokslinį iniciatyvumą, remiant jų mokslines ir kūrybines idėjas bei dalyva-

vimą tarptautiniuose mokslo renginiuose, kasmet yra skiriama konkursinė finansinė parama iš VDU 

Mokslo fondo. 2013 m. buvo surengti keturi konkursai, kuriuose galėjo dalyvauti doktorantai: Aktyviausių 

doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkursas (iš VDU Mokslo fondo skirta 15 tūkst. Lt.); Doktorantų 

mokslinių išvykų finansavimo konkursas (iš VDU Mokslo fondo skirta 35 tūkst. Lt); Dėstytojų / mokslo 

darbuotojų / menininkų išvykų finansavimo konkursas; Klasterių mokslo projektų konkursas.

Konkursinę paramą doktorantams kasmet skiria ir Lietuvos mokslo taryba: LMT skiriamai dok-

toranto stipendijai gauti 2013 m. buvo pateikta 90 paraiškų, stipendiją gavo 47 doktorantai (2012 m. 

buvo pateikta 91 paraiška, stipendiją gavo 43 doktorantai); paramai doktoranto akademinei išvykai gauti 

2013 m. buvo pateikta 21 paraiška, 4 doktorantams parama buvo skirta. 

2013 m. lapkričio 13 d. VDU rektorato posėdyje buvo iškilmingai įteiktos ilgamečio VDU Rektoriaus, 

VDU garbės profesoriaus Broniaus Vaškelio vardinės stipendijos. Konkursinė komisija, peržiūrėjusi kan-

didatų paraiškas, vardines prof. Broniaus Vaškelio stipendijas skyrė filologijos mokslo krypties doktoran-

tei Justinai Petrulionytei ir menotyros mokslo krypties doktorantui Andriui Jevsejevui.
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Vytauto Didžiojo universiteto teatras – tai pirmasis profesionalus universiteto teatras Lietuvoje ir 

nauja teatrinė erdvė, skirta bendriems jau žinomų ir perspektyvių jaunų Lietuvos ir užsienio menininkų 

projektams. Teatras veiklą pradėjo 2012 m. sausio mėn. Jo kūrybinės programos tikslas – pristatyti sceni-

nės raiškos formų įvairovę, ugdyti naujovėms atvirą scenos meno publiką, skatinti novatoriškus teatro ir 

kitų scenos bei naujųjų medijų meno reiškinius. VDU teatras yra ir kūrybinė studija, laboratorija, skirta 

VDU Vaidybos studijų programos ir kitų Menų fakulteto specialybių studentams, kurioje jie gali dirbti 

kartu su profesionaliais teatro menininkais, dalyvauti profesionalaus teatro veikloje ir ją tyrinėti. VDU 

teatro vadovė – Auksinių scenos kryžių nominantė, aktorė doc. Goda Piktytė.

2012–2013 m. VDU teatras organizavo penkių edukacinių renginių ciklą „Uždaras vakaras. Persona 

grata...“. Renginiuose „Persona grata...“ dalyvavo tokie įžymūs žmonės kaip L. Donskis, R. Rastauskas, 

G. Mažeikis, J. Budraitis ir K. Sabaliauskaitė. Renginių ciklo metu sulaukta 480 žiūrovų. 

VDU teatras aktyviai įsilieja į tarptautinius ir tarptautinio bendradarbiavimo projektus. 2013 m. kovo–

gegužės mėn. kartu su „ArtScenico“ (Vokietija), „Lines of Desire“ (Didžioji Britanija) ir „Scenocosme“ 

(Prancūzija) jis dalyvavo trijuose festivalio „Grynparkas“ renginiuose (režisierius Rolfas Dennemannas). 

2013 m. gegužės–birželio mėn. ir 2013 m. rugsėjo–spalio mėn. kartu su Grenoblio miesto teatru „Le 

Tricycle“ (Prancūzija) VDU teatras surengė 10 pasirodymų (K. Hunsinger „Miško tankmėje“, režisierius 

Jeanas-Paulis Vadi). 

VDU kamerinis orkestras – vienintelis kamerinis orkestras Kauno mieste. Jis įkurtas siekiant išsau-

goti Kauno miestui talentingų ir perspektyvių muzikantų kartą, kuri galėtų laisvai kurti ir aktyviai įsi-

lietų į Kauno miesto ir visos Lietuvos kultūrinį gyvenimą bei sėkmingai reprezentuotų savo miestą ir 

šalį tarptautinėje erdvėje. 2013 m. orkestras surengė 23 koncertus. 9 soliniai koncertai vyko prestižinėje 

Kauno valstybinėje filharmonijoje, jis įrašė ir išleido kompaktinį diską „Ekspresija“. Orkestras jau kon-

certavo žymiausiuose Lietuvos tarptautiniuose muzikos festivaliuose: tarptautiniame Pažaislio muzikos 

festivalyje, kompozitorių E. Grygo ir M. K. Čiurlionio muzikos festivalyje, tarptautiniame festivalyje 

„Muzikos ruduo“, tarptautiniame festivalyje „Operetė Kauno pilyje“, tarptautiniame religinės muzikos 

festivalyje „Musica Sacra“. „Didžiajame muzikų parade“ tiesioginiame eteryje iš LRT studijos orkestras 

pelnė portalo „Delfi“ simpatijų prizą. 2013 m. liepos mėn. orkestras debiutavo prestižiniame festivalyje 

Šlėzvige-Holšteine (Schleswig-Holstein), Vokietijoje, ir sužavėjo daugiatūkstantinę publiką.
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Menų centras vienija Universiteto meno kolektyvus ir atskiras studentų kūrybines iniciatyvas, 

kuria sąlygas kolektyvų nariams ir renginių savanoriams vystyti kūrybinius ir organizacinius gebėjimus. 

Šiuolaikinio vizualaus meno, judesio, teatro, muzikos kultūros (choras, etninės muzikos kolektyvas) veik-

las Menų centre įgyvendina septyni kolektyvai ir kelios iniciatyvinės grupės (skaičius kasmet kinta).

Siekdamas sukurti tarpdisciplininio verslumo ir inovatyvumo skatinimo centrą „Erdvė be sienų“, 

skatinantį studentų verslumą, formuojantį praktinio verslumo kompetencijas ir įgūdžius, Universitetas 

kartu su partneriais 2012 m. dalyvavo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) paskelbtame 

mokslo ir studijų institucijų verslumo skatinimo centrų projektų paraiškų konkurse. Bendru MITA ir 

projektų pareiškėjų sutarimu visi 2012 m. pateikti jaunimo verslumo skatinimo projektai buvo sujungti 

į vieną didelį projektą „Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas“. Projekto tikslas – sukurti mokslo ir studijų 

institucijose atviras inovatyvumo ir verslumo erdves, suteikiančias galimybių mokslininkams, tyrėjams ir 

studentams generuoti savo idėjas, kurti produktų maketus ir prototipus, steigti naujus verslus. Pateikto 

projekto biudžetas – 9 638 740 Lt, VDU dalis – 502 183 Lt. Projektas buvo vertinamas Lietuvos verslo 

paramos agentūroje (vertinimo pabaiga – 2013 m. gruodžio 1 d.).

Šiandieninė VDU ir verslo bendradarbiavimo situacija, verslo poreikiai ir ateities perspektyvos ren-

giant specialistus bei galimybės bendrauti naujais būdais buvo aptartos 2013 m. kovo 28 d. Universitete 

vykusiame forume „Bendradarbiavimo galimybės: sinergija tarp universiteto ir verslo“. Dalyviai darbo 

grupėse diskutavo apie abipusiai naudingą Universiteto ir verslo bendradarbiavimą. Svarstyta, kokie stu-

dentų gebėjimai reikalingi verslo įmonėms ir kaip juos ugdyti Universitete, taip pat kaip verslo įmonės 

galėtų prisidėti prie praktinių studentų verslumo įgūdžių skatinimo.

Forumo metu numatyta, jog ateityje būtų tikslinga sukurti klasterius, į kuriuos įsitrauktų Universiteto 

atstovai (dėstytojai / tyrėjai), verslo įmonių atstovai ir studentai. Pabrėžtas šių klasterių tarpdisciplinišku-

mas. Išsakyta mintis ir dėl tam tikrų idėjų biržų ar bankų susikūrimo bei bendradarbiavimo internetinėje 

erdvėje: verslo įmonės galėtų siūlyti užduotis studentams, tyrimams, baigiamiesiems darbams, skelbtų 

praktikos vietas ir darbo pasiūlymus. Šioje erdvėje studentai ir verslo įmonės kartu generuotų ir vystytų 

idėjas.

Siekiant mokslo ir verslo glaudesnio bendradarbiavimo, 2013 m. buvo pasirašyta Universiteto ben-

dradarbiavimo sutartis su UAB „LingJob“, kurios verslumo skatinimo portalas leidžia studentams len-

gviau surasti kontaktų su verslu, gauti praktikos vietą, prisitaikyti darbo rinkoje, leidžia verslui ir mokslui 

lengviau bendradarbiauti. Sutartimi numatoma, kad Universitetas ir bendrovė bendradarbiaus viešinant 

VDU studentų ir tyrėjų darbus portale „LingJob.lt“, skatinant verslumą, įtraukiant studentus į verslo 

bendruomenę. 

Universitete artimiausioje ateityje planuojama įsteigti ir VDU verslumo centrą, kuris sieks priartinti 

verslą prie studijų proceso, skatins bendradarbiauti su įmonėmis, didins įmonių indėlį į studijas ir drauge 

Universiteto indėlį ugdant verslumo įgūdžius.



DARNI IR
KŪRYBIŠKA APLINKA5.
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5.1. PROJEKTINĖS VEIKLOS PLĖTRA

2013 metai Universiteto projektinėje veikloje išsiskyrė kaip aktyvus iš ES struktūrinių fondų finan-

suojamų projektų įgyvendinimo laikotarpis. Sumažėjus naujų kvietimų teikti paraiškas, Universiteto ben-

druomenė susitelkė į esamus projektus: stambių viešųjų pirkimų užbaigimą, planuotų rezultatų pasie-

kimą, tokių kaip studijų programų atnaujinimas, jų pritaikymas dėstyti užsienio kalba, galimybių studijų 

pagrindu kurti naujas jungtines studijų programas su užsienio universitetais, kokybės procesų studijų ir 

kitos akademinės veiklos tobulinimas, mokslinei ir pedagoginei veiklai reikalingos įrangos įsigijimas, 

studijų infrastruktūros tobulinimas ir t. t. Aktyvi projektinė veikla lėmė ir didesnį lėšų įsisavinimą: jau 

vien iš Struktūrinių fondų finansuojamų projektų (iš viso buvo vykdoma 30 projektų) vertė 2013 m. siekė 

95,7 mln. Lt ir, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 16,3 %. VDU universitetas taip pat įsijungė į 

kitus iš ES struktūrinės paramos finansuojamus projektus, kuriuose dalyvauja partnerio teisėmis. Tokių 

projektų Universitete buvo vykdoma 20.

Bendras projektų skaičius, 2013 m. lapkričio 1 d. duomenimis, siekė 166, jų vertė sudarė 161,89 mln. Lt. 

Tačiau įvertinus, kad dalis projektų yra vis dar vertinimo etape, tikėtina, jog iki metų pabaigos projektų 

skaičius bus panašus į 2011–2012 m. 

51 pav. Vykdomų projektų skaičius 2002–2013 m.
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Intensyvi projektinė veikla pareikalavo mobilizuoti esamus padalinių žmogiškuosius išteklius, sie-

kiant suderinti mokslo ir studijų padalinių darbuotojų mokslinę, pedagoginę ir projektinę veiklą. Kita 

vertus, projektinė veikla suteikė galimybių įtraukti VDU absolventus, doktorantus, jaunus mokslininkus, 

kurie iš ES struktūrinių fondų, LMT finansuojamų projektų metu parengė vertingos mokslinės produk-

cijos: straipsnių, metodinių priemonių, monografijų, konferencijų pranešimų ir kt. 

Išorinių ryšių plėtros aspektu projektinė veikla sudarė prielaidas sukurti naujus tinklinius Universiteto 

ryšius su darbdaviais (projektas „Universiteto paslaugų atvėrimas apmokant aukštos profesinės kvalifi-

kacijos specialistus“), asocijuotomis verslo struktūromis bei kitais socialiniais dalininkais (partneriniai 

projektai „Verslumo akademija“, „Studentų verslumo ugdymas integruotuose mokslo, studijų ir verslo 

centruose (slėniuose) – START“). 

Studijų kokybės tobulinimo tematikos projektai yra vieni populiariausių Universitete. Keletas šios 

srities projektų yra ypač stambūs tiek pagal finansavimą, tiek pagal partnerių skaičių. Iš tokių Universiteto 

koordinuojamų projektų reikėtų išskirti šiuos: projektą „Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių 

valstybės ir visuomenės poreikius, biomedicinos srityje rengimo tobulinimas – BIOMEDOKT“, kurį 

įgyvendinant siekiama suteikti galimybių doktorantams pasiruošti rengti biomedicinos mokslų srities 

disertacijas, atitinkančias valstybės ir visuomenės poreikius; projektą „II pakopos fizinių mokslų studijų 

programų įgyvendinimas parengiant aukštos kvalifikacijos specialistus žinioms ir mokslui imliuose ūkio 

subsektoriuose (II pakopos fizinių mokslų studijos)“, kurio metu 7 Lietuvos universitetuose buvo įgyven-

dinama 40 II pakopos fizinių mokslų studijų programų ir parengti 668 specialistai, kurie, sėkmingai baigę 

studijas, savo žinias ir gebėjimus galės pritaikyti žinioms ir mokslui imliuose subsektoriuose. 

Studijų tarptautiškumo didinimo erdvėje 2013 m. studijų programos buvo atnaujinamos ir pritaiko-

mos dėstyti užsienio kalba, taip pat kartu su užsienio universitetais kuriamos naujos jungtinės studijų pro-

gramos. Socialinių mokslų fakultete buvo įgyvendinami du studijų programų tarptautiškumo plėtojimo 

projektai („Edukologijos mokslo krypties studijų kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas Vytauto 

Didžiojo universitete“, „Psichologijos ir socialinio darbo studijų kokybės gerinimas ir tarptautiškumo 

didinimas Vytauto Didžiojo universitete“), po vieną – Gamtos mokslų fakultete („Biomedicinos ir fizinių 

mokslų studijų programų tarptautiškumo didinimas Vytauto Didžiojo universitete“) ir Humanitarinių 

mokslų fakultete („Istorijos, Etnologijos, Filosofijos ir Politikos mokslų krypties pirmosios pakopos stu-

dijų programų atnaujinimas ir tarptautiškumo didinimas“). Humanitarinių mokslų fakultetas taip pat 

sėkmingai dirba ir kuriant jungtines studijų programas („Jungtinės magistro studijų programos „Rytų 

Europos studijos ir tyrimai“ įgyvendinimas bei Jungtinės tarptautinės magistratūros studijų prog-

ramos „Sociolingvistika ir daugiakalbystė“ rengimas ir įgyvendinimas“). 2013 m. į šią veiklą įsijungė 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas su nauju projektu „Jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų pro-

gramos „Tarptautinė ekonomika“ rengimas bei įgyvendinimas“. 

2013 metai ypač sėkmingi aukščiausio lygio mokslinių tyrimų projektams. Aktyviai dalyvau-

dami visuotinės dotacijos trijuose kvietimuose teikti paraiškas (2010–2013 m.), Universiteto moksli-

ninkai laimėjo net 6 projektus. 3 projektus įgyvendina Socialinių mokslų fakulteto mokslininkų gru-

pės („Technologijomis grįsto mokymosi turinio integracija į organizacijas“, „Suaugusiųjų bendrųjų 

kompetencijų lavinimo tyrimų ir plėtros platforma“, „Socialinė atskirtis ir socialinis dalyvavimas poky-

čių Lietuvoje“), 2 projektus – Humanitarinių mokslų fakultetas („Vidurio Rytų Europa: nacionalinių 

naratyvų ir atminties politikos konstravimo procesų tyrimas (1989–2011)“, „Etninės muzikos gaivinimo 

judėjimas Lietuvoje XX a. 7 deš.–XXI a. pr.“), 1 – Menų fakultetas („Lietuva karuose: kultūra, tapatybės, 

egzilis“). Visuotinės dotacijos priemonės projektai yra skirti dvejų–ketverių metų trukmės tarptautinio 
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lygmens moksliniams tyrimams atlikti įvairiose mokslo srityse. Šiems projektams būdinga tai, kad juose 

dalyvauja ne tik Lietuvos, bet ir užsienio aukštųjų mokyklų tiek aukščiausio lygio, tiek jaunieji mokslinin-

kai, skatinamas tarptautinis mobilumas. 

Kaip ir 2012 m., daugiausiai ES struktūrinių fondų lėšų atiteko VDU koordinuojamiems infra-

struktūros tobulinimo projektams. Iš viso 2013 m. buvo įsisavinta beveik 7 mln. Lt ES paramos lėšų 

Universiteto pastatų remontui ir statybai. 

52 pav. Lėšų panaudojimas Universiteto infrastruktūrai gerinti 2013 m.

Nors 2013 m. sumažėjo kvietimų teikti paraiškas pagal ES struktūrinių fondų finansuojamas prie-

mones, tai nesumažino Universiteto bendruomenės aktyvumo rengiant ir teikiant projektines paraiškas 

kitiems fondams: Lietuvos mokslo tarybai, tarptautinėms studijų ir mainų programoms, tyrimų pro-

gramoms ir pan. Iš viso buvo pateikta 114 paraiškų, iš kurių 33 paraiškoms finansavimas jau patvirtin-

tas; 58 paraiškos dar yra vertinamos pagal kvietimo administravimo ir finansavimo atitikties kriterijus. 

Daugiausiai paraiškų buvo teikiama atsiliepiant į Lietuvos mokslo tarybos skelbiamus kvietimus – 

iš viso 69 paraiškos. Tarptautinei paramai gauti buvo pateiktos 23 paraiškos, atsiliepiant į Struktūrinių 

ir kitų fondų kvietimus buvo pateiktos 22 paraiškos. Vertinant patenkintų paraiškų skaičių, ES struk-

tūriniams fondams pateiktos paraiškos buvo patenkintos 100 %, tarptautinėms programoms – 44 %, 

o LMT – 61 %.

Išlikusi teigiama tendencija ir 2013 m. – aktyvus Universiteto mokslininkų dalyvavimas Lietuvos 

mokslo tarybos administruojamose mokslo, nacionalinėse ir kt. programose. 2013 m. Lietuvos mokslo 

taryba finansavo 56 Vytauto Didžiojo universitete vykdomus projektus. Bendra įvairiems projektams 

skirtų lėšų suma siekė 15,07 mln. Lt, – tai sudarė 8,8 % viso gauto finansavimo projektinei veiklai.

2013 m. įgyvendinant minkštuosius projektus buvo sukurta beveik 200 įvairių mokomųjų priemonių, 

vyko daug tarptautinių stažuočių, mokymų ir kitų veiklų, skatinančių Universiteto akademinio ir neaka-

deminio personalo mobilumą, kvalifikacijos tobulinimą. 
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53 pav. 2013 m. sukurti produktai, išskaidyti pagal finansavimo šaltinius

Dalyvavimas LMT ir ES struktūrinių fondų projektuose sudaro naujas sąlygas vykdyti mokslinius 

tyrimus, kurių pagrindu rengiami straipsniai, monografijos ir plėtojama veikla, palanki kurti įvairią moks-

linę produkciją. 2013 m. įgyvendinant studijų programų atnaujinimo projektus, net 15 studijų programų 

buvo atnaujintos, jas pritaikant dėstyti užsienio kalba. Šios permainos leidžia plėtoti tarptautinio bendra-

darbiavimo su kitomis aukštosiomis mokyklomis veiklas, pritraukti daugiau užsienio studentų, skatina 

siekti aukštesnės studijų kokybės. 
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5.2. STUDIJŲ IR MOKSLO IŠTEKLIŲ PLĖTRA

2013 m. įsigyta 247 tūkst. (247 024) tradicinių ir elektroninių dokumentų: tradicinių – per 20 tūkst. 

(20 158) leidinių ir per 10 tūkst. (10 170) pavadinimų, o elektroninių (licencijuojamose duomenų bazėse) – 

per 226 tūkst. (226 866). Tradicinių dokumentų pirkimas pastaraisiais metais stabilizavosi (per metus 

nuperkama per 20 tūkst. leidinių), o elektroninių dokumentų įsigyjama vis daugiau. Akivaizdi yra infor-

macijos išteklių plėtra į elektroninę erdvę. 2013 m. įsigyti el. dokumentai sudarė 92 % , o tradiciniai – 8 % 

visų tais metais pirktų dokumentų.
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54 pav. Įsigytų tradicinių ir elektroninių dokumentų skaičius 2008–2013 m.

2013 m. spausdintų ir elektroninių bei kitų dokumentų, įsigytų bibliotekoje, finansinė vertė – 

1 345 277,1 mln. Lt, iš jų projektų lėšomis – 769 023,37 tūkst. Lt. Iš viso fondo naujienoms įsigyti 

2013 m. išleista 1 082 000,2 Lt. 
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55 pav. Lėšos naujiems dokumentams įsigyti 2008–2013 m.

Teminė tradicinio fondo sudėtis (pagal Universalios dešimtainės klasifikacijos žinių sričių skirs-

tymą): humanitarinių mokslų (filosofijos, religijos, grožinės literatūros, lingvistikos, istorijos, menų, 

muzikos) dokumentų – 58 %, socialinių mokslų – 26 %, gamtos ir taikomųjų mokslų – 16 %. El. doku-

mentų Universiteto licencijuojamose duomenų bazėse, skirtų humanitariniams-socialiniams mokslams, 

yra apie 75 %, o gamtos ir taikomiesiems – apie 25 %. Daugiau kaip pusė el. dokumentų licencijuoja-

mose duomenų bazėse – anglų kalba (63 %), kitomis kalbomis (vokiečių, prancūzų, lenkų ir kt.) – per 

28 %, lietuvių kalba – per 8 %. Palyginti su tradicinio fondo kalbine sudėtimi, matyti esminiai skirtumai. 

Tradicinių dokumentų fonde leidinių lietuvių kalba yra daugiau kaip pusė (51 %), anglų kalba – 30 %, 

likusioji – leidiniai prancūzų, vokiečių, rusų, japonų ir kt. kalbomis. 

2013 m. pabaigoje tradiciniame bibliotekos fonde buvo saugoma per 315 tūkst. (315 924; 2012 m. – 

296 783) leidinių ir per 153 tūkst. (153 639; 2012 m. – 144 127) pavadinimų spausdintų ir kitų tradicinių 

dokumentų. Fondo augimo tempas jau keletą metų yra stabilus.
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Bibliotekos strateginė nuostata – atverti bibliotekos dokumentų fondus vartotojams, siekiant 

labiau atskleisti informacijos išteklius, priartinti juos prie vartotojų, pateikti išsamios informacijos apie 

spaudinius, saugomus bibliotekoje. 2013 m. atvirai prieinamo fondo dalis pasiekė apie 51 %. Buvo 

išplėsti ir pertvarkyti skaityklų fondai pagal patogesnę paieškos sistemą, lengvinančią informacijos 

šaltinių paiešką.

Pagal tradicinio dokumentų fondo panaudą biblioteka užima 2 vietą tarp kitų Lietuvos aka-

deminių bibliotekų (fondo apyvartos rodiklis – 1,87). Fondo apyvartą rodo ir nuolat auganti išduotis 

(123 200 dokumentų 2013 m.). Lyginant apyvartos rodiklį su panašiais užsienio universitetais, matyti, 

kad pastarųjų bibliotekose tradicinių dokumentų fondai yra mažiau naudojami, pvz., Roskildės universi-

teto (Danija) bibliotekos fondų apyvartos rodiklis 2012 m. siekė 0,18, Tamperės universiteto (Suomija) 

bibliotekos – 0,19.

2013 m. bibliotekos fondus papildė vertingos dovanotos kolekcijos: prof. Peterio Reddaway’aus ( JAV) 

ir prof. Andrew Blane’o ( JAV) knygų kolekcijos politikos temomis (per 6 500 leidinių), Šv. Kazimiero 

seserų kongregacijos (Čikaga) dovana – leidiniai apie Lietuvą lietuvių ir anglų kalbomis (apie 3 000 leidi-

nių), kunigo prof. K. Trimako bibliotekos dalis taip pat perduota bibliotekai (per 500 leidinių). 

2013 m. 46 licencijuojamose duomenų bazėse iš 25 užsienio ir Lietuvos tiekėjų Universiteto ben-

druomenei prieinamų el. dokumentų buvo 227 tūkst., el. knygų – 143 tūkst. („eBooks on EBSCOhost“, 

„eBooks on ScienceDirect“, „ebrary“, MRU ir VGTU leidyklų elektroninės knygos), visateksčių žur-

nalų – 35 tūkst. 2011–2013 m. buvo prenumeruojama daugiausiai duomenų bazių – 46 (panašų duomenų 

bazių skaičių 2013 m. prenumeruoja Talino universitetas (9 520 studentų) – 54, Latvijos universitetas 

(17 060 studentų) – 43, Bialystoko universitetas (Lenkija) (15 034 studentų) – 41). 
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57 pav. Elektroniniai dokumentai licencijuojamose duomenų bazėse 2008–2013 m.

2008–2013 m. testuotos 235 duomenų bazės. 2013 m. jose buvo galima naudotis 156 tūkst. el. knygų, 

per 15 tūkst. el. žurnalų, kitais dokumentais (konferencijų pranešimais, ataskaitomis, statistiniais duome-

nimis, žemėlapiais, archyviniais dokumentais). 2013 m. iš Universiteto ir jo vykdomų projektų (daugiau-

sia Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto „eMoDB.Lt: elektroninių duomenų bazių atvėrimas 
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Lietuvai“) lėšų buvo prenumeruojamos 24 duomenų bazės. Elektroninių išteklių licencijuojamose duo-

menų bazėse panaudos dinamika 2008–2013 m. pavaizduota 58 pav. 

58 pav. Elektroninių išteklių naudojimas licencijuojamose duomenų bazėse 2008–2013 m.

Siekiant gerinti studijų baigiamųjų darbų kokybę, mažinti plagijavimo galimybes rengiant darbus, 

didinti mokslinių tyrimų rezultatų prieinamumą, 2008 m. Universitetas įsijungė į Lietuvos magistro bai-

giamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų (ETD) informacinę sistemą. 

Iki 2013 m. į sistemą buvo įtraukti 3 944 ETD dokumentai. Per metus į sistemą įkeliama vidutiniškai 

apie 650 naujų ETD dokumentų. Nuo 2012 m. ETD rodomi ir institucinėje talpykloje. Universitetas 

pagal 2008–2013 m. pateiktų ETD darbų skaičių (3 900) pirmauja tarp kitų universitetų.
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2013 m. pabaigoje VDU institucinėje talpykloje („VDU ePub“, http://etalpykla.vdu.lt arba http://

erepository.vdu.lt) buvo sukaupta per 6 tūkst. el. objektų (6 282). Knygų ir straipsnių kolekcijoje – 

2 438 el. objektai (95 knygos, 2 038 straipsniai iš 33 pavadinimų žurnalų ir 272 žurnalų numerių), 4 300 – 

ETD kolekcijoje (3 492 magistro baigiamieji darbai, 224 daktaro disertacijos, 228 daktaro disertacijų 

santraukos). 79,2 % Universiteto darbų yra atvirai prieinami internete ar institucijos intranete. Plėtojant 

Universiteto institucinę talpyklą, stebimas spartus Universiteto el. dokumentų panaudos augimas. 

Daugėjant visateksčių dokumentų joje, panauda tolygiai didėja: 2013 m. atsisiųsta apie 600 tūkst. 

visateksčių dokumentų, t. y. 3 kartus daugiau nei 2010 m.

Bibliotekos kuriamuose kataloguose ir duomenų bazėse 2013 m. buvo 161 924 bibliografiniai įrašai. 

Nuosekliai didėjantis bibliografinių įrašų skaičius priartina galimybę atskleisti vartotojams visą bi bliotekos 

išteklių fondą. Per metus parengiama vidutiniškai per 13 000 naujų bibliografinių įrašų. VDU biblioteka 

patenka tarp trijų daugiausiai naujų bibliografinių įrašų per metus parengiančių Lietuvos akademinių 

bibliotekų (po VU ir VGTU).

2013 m. buvo tobulinama VDU elektroninė biblioteka – el. išteklių ir paslaugų visuma. El. biblioteka 

užtikrina perėjimą prie virtualių elektroninių išteklių ir paslaugų bet kuriuo laiku ir bet kurioje vietoje. 

Gerėja prieiga prie informacijos turinio bei jo sklaida, vis greičiau pateikiama informacija, gerėja kokybė, 

taupomas vartotojų laikas, mažinama socialinė atskirtis, paslaugos tampa prieinamos negalią turintiems 

žmonėms ir kt. Geriausiai elektroninės bibliotekos svarbą parodo jos panaudos rodikliai: 2013 m. var-

totojai atliko 2 860 035 paieškų bibliotekos rengiamuose kataloguose ir duomenų bazėse, Universiteto 

institucinėje talpykloje ir licencijuojamose duomenų bazėse, taip pat atsisiuntė beveik 1,2 mln. visateksčių 

dokumentų.
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5.3. PASTATŲ INFRASTRUKTŪROS KŪRIMAS IR 
TOBULINIMAS

2013 m. buvo vykdomi įvairūs pastatų remonto, modernizavimo, avarinės būklės šalinimo, patalpų 

remonto ir statinių statybos techninės priežiūros ir projektų administravimo darbai.

2013 m. vasario 20 d., atlikus Vytauto Didžiojo universiteto supaprastintų viešųjų mažos vertės pirkimų 

procedūras, buvo pasirašyta paslaugų teikimo sutartis „Projektavimo darbų sutartis“ Nr. 2013.02-2PR dėl 

VDU mokslo pastato (S. Daukanto g. 28, Kaunas) renovacijos (modernizavimo) ir dalies patalpų papras-

tojo remonto techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros (autorinės priežiūros).

2013 m. gegužės 7 d. buvo pasirašyta „Projektų finansavimo klimato kaitos specialiosios programos 

lėšomis teikiant subsidiją sutartis“ Nr. KKS-S-53(2013)-1-47a, siekiant modernizuoti Vytauto Didžiojo 

universiteto pastatą S. Daukanto g. 28, Kaune. Bendra projekto vertė – 1 487 017,17 Lt, iš jų VDU lėšo-

mis finansuojama dalis – 473 636,62 Lt.

2013 m. liepos 19 d. buvo paskelbtas supaprastintas atviras konkursas „VDU mokslo paskirties pas-

tato S. Daukanto g. 28, Kaune, atnaujinimo (modernizavimo) darbų pirkimas, įgyvendinant lėšų naudo-

jimo 2012 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (II dalies 1.1.1 punktą) „Švietimo įstaigų pastatų 

atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“ (Nr. kksp 2012/1.1.1.15)“. 

Bendra pasiūlymo vertė – 1 202 666,45 Lt, iš jų 1 108 686,95 Lt – lėšos, skirtos pastato atnaujinimo 

(modernizavimo) darbams, ir 93 979,50 Lt – lėšos, skirtos pastato dalies patalpų paprastojo remonto 

darbams. 

2013 m. vasario 1 d. buvo paskelbtas supaprastintas atviras konkursas „VDU Kauno botanikos 

sodo pastato-laboratorijos (Ž. E. Žilibero g. 2, Kaunas) tvarkybos ir techninio projekto parengimo 

paslaugos ir tvarkybos darbų (projektas „Biologinių ir žemės gelmių išteklių studijoms reikalingos 

infrastruktūros atnaujinimas ir sukūrimas (BIOGEONAUDA-C) Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-007 

bei pastato-sandėlio-dirbtuvių (Ž. E. Žilibero g. 7) ir pastato-oranžerijos (Ž. E. Žilibero g. 9, Kaune) 

tvarkybos ir techninio projekto parengimo paslaugos ir avarinės būklės šalinimo darbų pirkimas“). 

Pastato-laboratorijos (Ž. E. Žilibero g. 2, Kaunas) tvarkybos ir techninio projekto parengimo paslaugos 

ir tvarkybos darbų bendra sutarties kaina – 1 126 981,01 Lt, iš jų Universiteto finansuojama dalis – 

151 839,63 Lt. Pastato-sandėlio-dirbtuvių (Ž. E. Žilibero g. 7) ir pastato-oranžerijos (Ž. E. Žilibero g. 9, 

Kaunas) tvarkybos ir techninio projekto parengimo paslaugos ir avarinės būklės šalinimo darbų bendra 

sutarties kaina – 412 271,20 Lt. 
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2013 m. balandžio 18 d. buvo pradėti administracinio pastato Ž. E. Žilibero g. 6, Kaune (žymuo 

plane – 40C2p, unikalus Nr. 1998-7004-8323), stogo ir antrojo aukšto perdangos paprastojo remonto 

darbai. Projektui toliau vykdyti objektas buvo perduotas VĮ „Lietuvos paminklai“. Šiuo metu VĮ „Lietuvos 

paminklai“ atlieka remonto valdytojo funkcijas. Bendra atliekamų darbų vertė – 754 489,0 Lt. Darbus 

lygiomis dalimis finansuoja Vytauto Didžiojo universitetas ir Kultūros paveldo departamentas prie 

Kultūros ministerijos. 

Kapitalinės statybos skyrius 2013 m. taip pat įvykdė studentų bendrabučių, VDU Centrinių rūmų, 

mokslo pastato K. Donelaičio g. 52 patalpų remontą. Socialinio darbo katedros ir Socialinių mokslų 

fakulteto lėšomis 406 ir 408 patalpose buvo įrengtos stiklinės pertvaros už 12 081,85 Lt.

Šiuo metu Universitete yra 2 081 kompiuteris. 2013 m. Universitete buvo nupirkta 600 kompiu-

terių, kurie pakeis pasenusius kompiuterius. Šiuo metu Universitete yra 14 kompiuterių klasių (iš viso 

173 kompiuteriai) studentų mokymui ir savarankiškam darbui. Darbui internete ir intranete yra skirtos 

72 darbo vietos 8-iose Universiteto skaityklose. 

Toliau plečiamas ir tobulinamas bendras Universiteto kompiuterių tinklas. Visų pagrindinių VDU 

pastatų ir bendrabučių kompiuterių tinklai yra sujungti optinėmis arba radijo ryšio linijomis. Keičiami 

seni radijo ryšio įrenginiai naujos kartos įrenginiais ir didinamas bevielio ryšio prieigų taškų skaičius. 

2013 m. optine ryšio linija buvo prijungti Universiteto rūmai Jonavos g. 66. Pakeista optinė atkarpa nuo 

S. Daukanto g. 28 iki Laisvės al. 53.

Informacijos sistemų programavimo skyrius centralizuotai kuria, vysto ir prižiūri VDU informaci-

nes sistemas. Svarbiausi ISP skyriaus pokyčiai ir pasiekti rezultatai 2013 m.:

dėstymo kokybės informacinės sistemos (DEKIS) sukūrimas;

rodiklių kaupimo ir stebėsenos informacinės sistemos (RODIS) sukūrimas;

studijų programų apskaitos informacinės sistemos (SPROGIS) kūrimas;

konferencijų organizavimo informacinės sistemos (KONFIS) įdiegimas;

kokybės ir aplinkosaugos dokumentų apskaitos sistemos (KAVS DOK) sukūrimas; 

projektų apskaitos modulio „Projektinės veiklos tarnybai“ sukūrimas;

užsienio studentų apklausų valdymo sistemos sukūrimas;

studentų apgyvendinimo Universiteto bendrabučiuose informacinės sistemos (SABIS) sukūri-

mas ir kiti informacinių sistemų vystymo darbai.
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5.4. SVEIKATINGUMO IR REKREACIJOS ERDVĖS

VDU Sporto centras įgyvendina sporto strategiją, skatina studentus rinktis kūno kultūros ir sporto 

vertybes, sudaro tinkamas sąlygas fiziškai lavintis, stiprinti ir išsaugoti sveikatą bei darbingumą, tinkamai 

reprezentuoti Universitetą šalies ir tarptautiniuose renginiuose. 

2013 m. pavasario ir rudens semestruose į Sporto centro praktinius dalykus registravosi atitinkamai 

793 ir 580 studentų. Palyginti su ankstesniais metais (2012 m. – 851/663; 2011 m. – 918/664; 2010 m. – 

922/805; 2008 m. – 795/690), studentų fizinio aktyvumo rodikliai išlieka panašūs ir nepakankami. Į pava-

sario semestre dėstomą teorinį kursą „Asmens sveikatos ugdymas“ 2013 m. užsiregistravo 161 studentas.

2013 m. rudens semestre Kūno kultūros skyriaus dėstytojai pradėjo vykdyti projektą „Kūno sudėties 

kaita dėl reguliarių aerobinių pratybų poveikio“, kuriame dalyvauja 200 VDU studentų. 

Universiteto studentai 2013 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 

ir futbolo lygų čempionatuose. Universiteto krepšinio komanda dalyvavo Baltijos šalių SELL (Suomija, 

Estija, Latvija, Lietuva) žaidynėse Latvijoje. Vaikinų futbolo komanda dalyvavo Kauno apskrities futbolo 

turnyre.

2013 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 – 2013“. 

Universiteto sportininkų pasiekimai 2013 m.:

VDU merginų krepšinio komanda antrą kartą laimėjo Lietuvos studentų krepšinio lygos (LSKL) 

čempionato aukso medalius. 

VDU merginų tinklinio komanda pirmą kartą dalyvavo Respublikos studentų tinklinio lygos 

(RSTL) čempionate ir laimėjo auksą.

VDU vaikinų krepšinio komanda 2013 m. Lietuvos studentų krepšinio lygos čempionate lai-

mėjo bronzos medalius.

VDU krepšininkai laimėjo tradicinius tarptautinius krepšinio turnyrus „The Friendship Games 

2013“ Izraelyje ir „EuroRoma 2013“ Italijoje.
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Monika Apčinikovaitė Lietuvos studentų plaukimo čempionate 50 m ir 100 m plaukimo laisvu 

stiliumi rungtyse iškovojo aukso medalius, SELL žaidynėse Rygoje 50 m ir 100 m plaukimo 

rungtyse ji iškovojo aukso medalius. 

Eva Misiūnaitė Lietuvos studentų lengvosios atletikos čempionate 100 m bėgimo rungtyje lai-

mėjo aukso medalį, SELL žaidynėse 100 m bėgimo rungtyje laimėjo sidabro medalį.

Laimonas Mikutavičius Lietuvos studentų Olimpiniame festivalyje, skirtame tarptautinei stu-

dentų dienai paminėti, svarsčių kilnojimo rungtyje pasidalijo II–III vieta su Vilniaus universi-

teto atstovu.

Pastaba. Vytauto Didžiojo universiteto finansiniai metai – metinis ataskaitinis laikotarpis, kuriam 

sudaromas metinių ataskaitų rinkinys – sutampa su kalendoriniais metais. 2013 m. finansinių ir biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinys yra sudaromas ir rengiamas vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais – 

periodiškumo, kaupimo, palyginimo principais ir yra sudaromas pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis. 

LR finansų ministerijos Turto valdymo departamentui finansinių ataskaitų rinkinys pateikiamas ne vėliau 

kaip iki 2014 m. kovo 15 d.



UNIVERSITETO LĖŠOS

Vytauto Didžiojo universiteto lėšų šaliniai:

valstybės biudžeto asignavimai,

valstybės investicijos,

tikslinės biudžeto lėšos,

mokestis už studijas,

stojančiųjų mokestis,

Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama,

tarptautiniai projektai ir grantai,

užsakomieji darbai,

parama,

kitos tikslinės lėšos,

ūkinė veikla ir paslaugos.

Universiteto pajamų struktūra parodyta L-1 pav., o jų dinamika – L-2 pav. Universiteto pajamos 

sudarė 94396,3 tūkst. Lt (lyginant su 2012 m. padidėjo 9012,8 tūkst. Lt arba 10,6 %) .

L-1 pav. Universiteto pajamos 2013 m. (tūkst.Lt)

Vytauto Didžiojo universiteto 
2013 metų veiklos ataskaitos 
priedai
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2004m. 2005m. 2006m. 2007m. 2008m. 2009m. 2010m. 2011m. 2012m. 2013m.
Kitos universiteto lėšos 16335,2 21491,7 24276,7 33153,6 30546,2 24166,0 33170,6 46613,6 49923,8 57347,7
Valstybės investicijos (kitos lėšos) 508,9 428,4 1587,5 674,0 1317,0 396,0 2255,0
Valstybės investicijos (biudžeto lėšos) 1103,0 4303,6
Valstybės biudžeto asignavimai 21758,5 23419,4 25539,9 29049,8 36894,9 36065,0 30776,0 34937,6 35459,7 37048,6
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L-2 pav. Pajamų dinamika 2004–2013m. (tūkst.Lt)

Pagrindinis universiteto pajamų šaltinis – valstybės biudžeto asignavimai. 

Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 

patvirtinimo įstatymu 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. XII-65 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. 

vasario 13 d. nutarimu Nr. 144 uni versitetui buvo skirta 34681,0 tūkst. Lt išlaidoms – darbo už mokesčiui, 

įnašams socialiniam draudimui ir stipendijoms. Turto įsigijimo išlaidoms neskirta.

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-934 „Dėl 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų studentų, 2013 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, ir su šių studentų studijomis susijusioms prekėms bei paslaugoms, 

paskirstymo pagal universitetus“ universitetui skirta 2350,0 tūkst. Lt.

Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų studijų programą keičiančių  stu-

dentų studijoms finansuoti, perskirstymo tarp aukštųjų mokyklų, universitetas gavo 17,6 tūkst. Lt.

 2013 m. gauti biudžeto asignavimai sudarė 37048,6 tūkst. Lt (L-1 lentelė ir L-3 pav.) ir lyginant  

su 2012 m. padidėjo 1588,9 tūkst. Lt (4,5 %). Valstybės biudžeto asignavimai 2013 m. sudarė 39,3 % 

universiteto pajamų.

2013 m. visos iš valstybės gautos lėšos – biudžeto asignavimai ir investicijos – sudarė 37048,6 tūkst. Lt 

(39,3 %) universiteto pajamų. Per metus šios lėšos padidėjo 1588,9 tūkst. Lt arba 4,5 %. 
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L-3 pav. Valstybės biudžeto asignavimai 2013 m. (tūkst.Lt)

L-1 lentelė 

Valstybės biudžeto asignavimai 2013 m. (tūkst.Lt)

Eil. Nr. Išlaidų pavadinimas
Skirta metų 

pradžioje
Gauti asignavimai Išlaidos

1 Išlaidos 34681,0 37048,6 37048,6

1.1. Darbo užmokestis  24442,3 24442,3

1.2. Socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokos  7606,3 7606,3

1.3. Stipendijos  5000,0 5000,0

 Iš viso:: 34681,0 37048,6 37048,6

2013 m. universiteto kitos lėšos sudarė 57347,7 tūkst. Lt (60,7 %) visų pajamų (L-4 pav.). Šios lėšos 

7423,9 tūkst. Lt  arba 14,9 % didesnės nei 2012 m. Kitos lėšos pasiskirstė:

- tikslinės lėšos (įskaitant valstybės investicijas) sudarė 35512,6 tūkst. Lt (6679,0 tūkst. Lt arba 

23,2 % didesnės nei 2012 metais). Valstybės investicijoms 2013 m. lėšų neskirta. 2013 m. ES struktūrinių 

fondų paramos projektų vykdymui universitetas gavo 24649,1 tūkst. Lt, tai sudaro 26,1 % visų univer-

siteto pajamų. Lyginant su 2012 m. šios lėšos padidėjo 5259,8 tūkst. Lt (27,1 %). Tarptautinių projektų 

vykdymui gauta 3132,2 tūkst. Lt, lyginant su 2012 m. šios lėšos padidėjo 1328,0 tūkst. Lt (73,6 %). 

Lietuvos mokslo taryba 2013 m. įvairių projektų ir programų vykdymui skyrė 3164,4 tūkst. Lt lyginant 

su 2012 m. šios lėšos sumažėjo 756,4 tūkst. Lt arba 19,3 %.

- specialiųjų lėšų 2013 m. gauta 21835,1 tūkst. Lt ir jos  sudarė 23,1 % visų universiteto pajamų. 

Per metus šios lėšos padidėjo 744,9 tūkst. Lt (3,5 %). Pagrindiniai pajamų šaltiniai – mokestis už nuola-

tines ir ištęstines bakalauro studijas (74,7 % visų specialiųjų lėšų), mokestis už magistrantūros ištęstines 

(podiplomines), doktorantūros studijas ir kvalifikacijos kėlimo kursus ir mokymus pagal sutartis (13,4 %), 

užsakomieji darbai, ūkinė veikla ir kitos paslaugos (11,9 %). Lėšos, gautos už mokamas nuolatines, baka-

lauro ištęstines, magistrantūros ištęstines (podiplomines) ir doktorantūros studijas, kvalifikacijos kursus, 
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bei mokymus pagal sutartis lyginant su 2012 m. padidėjo 222,1 tūkst. Lt (1,2 %). Specialiųjų išlaidų paja-

mos ir išlaidos parodytos L-3 lentelėje, o išlaidų struktūra L-5 paveiksle.

L-4 pav. Kitos lėšos 2013 m. (tūkst.Lt)

Pajamų šaltiniai ir jų panaudojimas pateiktas L-2 lentelėje.

L-2 lentelė 

Tikslinės lėšos (tūkst. Lt)

Eil. 
Nr.

Lėšų šaltinis
2012 m.  
pajamos

2013 m.  
pajamos

Palyginimas su 
2012 m.,  %

2013 m.  
išlaidos

1. Valstybės investicijos     

2. Sutartys su Švietimo ir mokslo ministerija 373,1 381,9 2,4 381,9

3.
Sutartys su Lietuvos valstybiniu mokslo ir 
studijų fondu

7,3 3,7 –49,3 3,7

4. Sutartys su Lietuvos mokslo taryba 3920,8 3164,4 –19,3 3164,7

5. Sutartys su kitomis ministerijomis 145,0 191,8 32,3 324,8

6. Sutartys su Valstybine lietuvių kalbos komisija 89,9 94,7 5,3 94,7

7. Sutartys su savivaldybėmis 32,0 40,3 25,9 40,3

8. Sutartys su kitomis Lietuvos institucijomis 688,8 926,0 34,4 926,0

9. Sutartys su Švietimo mainų paramos fondu 2193,4 2675,4 22,0 2683,9

10. Europos struktūrinių fondų paramos sutartys 19389,3 24649,1 27,1 25987,1

11. Tarptautinių projektų sutartys 1804,2 3132,2 73,6 1609,4

12. Sutartys su darbo birža 37,4 18,2 –51,3 18,2

13. Fizinių ir juridinių asmenų parama 148,0 219,6 48,4 187,5

14. Kitos tikslinės lėšos 4,4 15,3 247,7 23,0

 Iš viso:: 28833,6 35512,6 23,2 35445,2
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L-3 lentelė

Specialiųjų išlaidų struktūra 2013 m. (tūkst. Lt)

Eil. 
Nr.

PAJAMOS 2012 m. 2013 m.
Palyginimas su 

2012 m.  %

1. Mokestis už nuolatines studijas 14069,6 15059,0 7,0

2. Mokestis už bakalauro ištęstines studijas 2252,3 1245,6 –44,7

3. Mokestis už magistrantūros ištęstines studijas 2231,4 2394,2 7,3

4. Mokestis už doktorantūros studijas 234 332,1 41,9

5. Mokestis už kvalifikacijos kėlimo kursus 50,9 120,0 135,8

6. Mokestis už mokymus pagal sutartis 160,9 70,3 –56,3

7. Studijų organizavimo paslaugos 25,8 3,4 –86,8

8. Užsakomieji darbai 50,9 312,4 513,8

9. Ūkinė veikla ir paslaugos 1810,3 2021,9 11,7

10. Ilgalaikio turto nuoma 204,1 276,2 35,3

Iš viso:: 21090,2 21835,1 3,5

IŠLAIDOS    

1. Darbo užmokestis 7965,2 8597,8 7,9

2. Socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokos 2518,6 2758,4 9,5

3. Autorinis atlyginimas 645,5 439,5 –31,9

4. Stipendijos 5,2 193,9 3628,8

5. Ilgalaikio turto įsigijimas 1094,7 805,8 –26,4

5.1. Materialusis turtas 1046,0 764,8 –26,9

5.2. Nematerialusis turtas 48,7 41,0 –15,8

6. Pastatų renovavimas ir rekonstravimas 557,7 1640,6 194,2

7. Ilgalaikio turto remontas 628,3 442,9 –29,5

8. Ilgalaikio turto nuoma 613,8 676,5 10,2

9. Ūkis 3442,0 3935,8 14,3

9.1. Šildymas 1767,2 1882,2 6,5

9.2. Elektra 1063,1 1395,5 31,3

9.3. Ryšių išlaidos 183,8 219,0 19,2

9.4. Vandentiekis ir kanalizacija 188,9 227,1 20,2

9.5. Transporto išlaikymas 239,0 212,0 –11,3

10. Kitos išlaidos prekėms ir paslaugoms 6404,9 6218,1 –2,9

10.1.Trumpalaikis turtas 591,8 386,9 –34,6

10.2.Spaudiniai 405,6 370,9 –8,6

10.3.Komandiruočių išlaidos 666,4 688,8 3,4

10.4.Kvalifikacijos kėlimas 8,3 10,6 27,7

10.5. Prekės 980,6 900,4 –8,2

10.6.Kitos paslaugos 3752,2 3860,5 2,9

11. Paskolos grąžinimas 625,0 592,0 –5,3

12. Atstatytos 2012 m. išlaidos iš ES projektų –913,9 –1221,4 33,6

Iš viso:: 23587,0 25079,9 6,3
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L-5 pav. Specialiųjų lėšų išlaidų struktūra 2013 m. (tūkst.Lt)

Universiteto visos išlaidos sudarė  97573,70 tūkst. Lt (L-4 lentelė ir L-6 pav.) (11213,0 tūkst. Lt 

(13,0 %) didesnės nei 2012 m.). Išlaidos materialinei bazei lyginant su 2012 m. padidėjo 2853,4 tūkst. Lt 

( 42,1 %), pastatų renovavimui – padidėjo 4002,9 tūkst. Lt (126,3 %).

L-6 pav. Išlaidų struktūra 2013 m. (tūkst.Lt)
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L-4 lentelė

Išlaidų pasiskirstymas (tūkst. Lt)

 2012 m. 2013 m.
Palyginimas su 

2012 m. %
Darbo užmokestis su pašalpom 39.903,7 42.456,2 6,4

Socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokos 12.439,5 13.336,7 7,2

Autorinis 1.127,4 611,2 –45,8

Stipendijos 7.501,3 8.170,3 8,9

Kitos išlaidos 11.497,3 11.961,9 4,0

Spaudiniai 718,3 630,7 –12,2

Komandiruotės 2.429,5 2.481,3 2,1

Kvalifikacijos kėlimas 8,3 10,6 27,7

Prekės 1.781,8 1.679,8 –5,7

Kitos paslaugos 6.559,4 7.159,5 9,1

Ūkis 3.948,6 4.238,2 7,3

Šildymas 1.959,4 1.983,3 1,2

Elektra 1.320,6 1.556,4 17,9

Ryšių išlaidos 191,8 226,3 18,0

Vandentiekis 188,9 227,1 20,2

Transporto išlaikymas 287,9 245,1 –14,9

Materialinė bazė 6.772,8 9.626,2 42,1

Ilgalaikis materialusis turtas 4.255,6 5.782,5 35,9

Nematerialusis turtas 191,8 1.730,6 802,3

Trumpalaikis turtas 945,0 949,0 0,4

Ilgalaikio turto remontas 750,3 458,3 –38,9

Ilgalaikio turto nuoma 630,1 705,8 12,0

statyba ir pastatų renovavimas 3.170,1 7.173,0 126,3

S.Daukanto g. 27 264,8 30,5 –88,5

S.Daukanto g. 28 2.606,8 1.154,5 –55,7

Vileikos g. 8 56,0 1.056,7 1787

Jonavos g. 66 85,5 1.797,6 2002,5

Muitinės g. 7 56,4 1.939,3 3338,5

V.Putvinskio g. 23  30,9  

Ž.E.Žilibero g. 2  136,6  

Ž.E.Žilibero g. 4  98,1  

Ž.E.Žilibero g. 6  318,3  

Ž.E.Žilibero g. 7  94,6  

Ž.E.Žilibero g. 9  317,7  

Botanikos sodo takai 100,6 198,2 97,0

Iš viso:: 86.360,70 97.573,7 13,0
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Studentų ir magistrantų stipendijų dydžiai ir jų skaičius pateikta L-5, L-6 ir L-7 lentelėse. 

L-5 lentelė 

Bakalauro studijų stipendijos 2013 m.

Fakultetai

2012 / 2013 m. m. pavasario semestras 2013 / 2014 m. m. rudens semestras

BSI
Mainų

Iš 
viso

BSI
Mainų

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

Ekonomikos ir 
vadybos

 34  38 4 21 2 99 19 4 7 33  2  65

Gamtos mokslų  30  29  20 1 80 28  12 41  5 1 87

Humanitarinių 
mokslų

 65  61  47 2 175 52 1 29 72  8 4 166

Informatikos  8  5  11  24 5  3 11  2  21

Katalikų teolo-
gijos

1 6  3 1 8  19 6  2 6 1 1  16

Menų  17  11 1 12 1 42 7 1 23 15  2 1 49

Muzikos akade-
mijos

 13  12  10  35 21  15 17  4  57

Socialinių mokslų 6 51 3 40 6 25 2 133 32 9 9 44 1 1  96

Politikos mokslų 
ir diplomatijos

 56  76 2 35 2 171 54 3 31 101  5 5 199

Iš viso: 7 280 3 275 14 189 10 778 224 18 131 340 2 30 11 756

L-6 lentelė 

Magistro studijų stipendijos 2013 m.

Fakultetai

2012 / 2013 m. m. pavasario semestras 2013 / 2014 m. m. rudens semestras

BSI
Mainų Iš viso

BSI
Mainų Iš viso

1,5 2,5 4 2 2,5 4

Ekonomikos ir vadybos 2 21 3  26 3 11 2 4 20

Gamtos mokslų 2 18 5  25 2 12 1  15

Humanitarinių mokslų 3 24 10  37 8 15 1  24

Informatikos  7 2  9 1 4   5

Katalikų teologijos 2 4 2  8 3 4 1  8

Menų fakultetas  11 4  15 8 8   16

Muzikos akademija 7 5 7  19 7 1 5  13

Socialinių mokslų 1 31 2  34 14 20 4  38

Politikos mokslų ir diploma-
tijos

4 31 5 4 44 7 17 2 3 29

Iš viso:  21 152 40 4 217 53 92 16 7 168
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L-7 lentelė 

Vientisųjų studijų stipendijos 2013 m.

Fakultetai

2012 / 2013 m. m. pavasario semestras 2013 / 2014 m. m. rudens semestras

BSI
Mainų Iš viso

BSI
Iš viso

1,5 2,5 4 1 2 2,5 4

Teisės 5 19 8 1 33 16 12 30 1 59

Iš viso: 5 19 8 1 33 16 12 30 1 59

2013 m. atskirų kategorijų universiteto darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis:

Darbuotojai
Pareigybinis atlyginimas 

(Lt)
Su visomis priemokomis (Lt)

Akademinio personalo 2663 3187

Kitų darbuotojų 1423 1917

Visų darbuotojų 2019 2528

 Universiteto darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio dinamika 2004–2013 m. pateikta L-7 pav. 

2013 m. dėstytojų ir mokslo darbuotojų vidutinis pareigybinis atlyginimas lyginant su 2012 m. padidėjo 

0,8 %, vidutinis darbo užmokestis su visomis priemokomis – 0,1 %. Kitų darbuotojų vidutinis darbo 

užmokestis padidėjo 0,5 %, su priemokomis padidėjo 1,4 %. Viso personalo vidutinis darbo užmokestis 

padidėjo 0,4 %, su priemokomis – 0,5 %. Įvairios priemokos iš universiteto uždirbtų lėšų sudarė 25,2 % 

darbuotojų vidutinio pareigybinio atlyginimo.

2004m 2005m 2006m. 2007m. 2008m. 2009m. 2010m. 2011m. 2012m. 2013m.
Akademinio personalo 3720 3749 3841 4598 5168 3958 3133 3174 3181 3187
Kitų darbuotojų 1048 1253 1406 1491 1596 1507 1516 1796 1891 1917
Bendras visų darbuotojų 2037 2145 2461 2760 3119 2707 2292 2501 2515 2528
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L-7 pav. Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2004–2013 m. (Lt)
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Universiteto kreditinis įsiskolinimas iš biudžeto ir specialiųjų lėšų metų pabaigoje sudarė 

1961,6 tūkst. Lt. (L-8 lentelė) už gruodžio mėnesį gautas prekes ir paslaugas. Pagrindinė kreditinio 

įsiskolinimo dalis – 885,0 tūkst. Lt yra nesumokėtos socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokos už  

gruodžio mėnesį. 

L-8 lentelė 

Kreditinis įsiskolinimas (tūkst.Lt)

Išlaidų pavadinimas
Universiteto skola         

2012 12 31
Universiteto skola         

2013 12 31
Palyginimas su 

2012 m.  %

Socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokos 848,3 885,0 4,3

Šildymas 382,4 254,2 –33,5

Elektros energija 140,7 183,9 30,7

Ryšių paslaugos 15,5 15,1 –2,6

Vandentiekis ir kanalizacija 21,3 21,0 –1,4

Ilgalaikio materialiojo turto nuoma 133,9 44,0 –67,1

Statyba ir pastatų renovavimas  191,6  

Ilgalaikio turto įsigijimas 165,4 207,2 25,3

Kitos prekės ir paslaugos 20,9 159,6 663,6

Iš viso: 1728,4 1961,6 13,5
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VIDAUS AUDITAS

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.

Vidaus audito tarnyba yra savarankiškas Universiteto padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas 

Universiteto Rektoriui, kuris užtikrina vidaus auditorių veiklos ir organizacinį nepriklausomumą.

Vidaus audito tarnybai nebuvo daromas poveikis, kai buvo planuojami ir atliekami vidaus auditai bei 

pateikiami vidaus audito rezulatai.

 VAT paskirtis – atlikti nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą siekiant 

gerinti Universiteto veiklą. 

Tarnyba vykdė nepriklausomą ir objektyvią tikrinimo, vertinimo ir stebėjimo veiklą, kurios pagrin-

dinis tikslas – tobulinti Universiteto rizikos veiksnių valdymą ir vidaus kontrolę, teisės aktų ir vadovų 

nurodymų laikymąsi, turto ir informacijos apsaugos priežiūrą, užtikrinti klaidų bei apgaulės nustatymą 

ir prevenciją, korupcijos rizikos valdymo vertinimą, finansinės bei valdymo informacijos patikimumą ir 

pateikimą laiku.

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  (2013 m. kvalifikacijos kėlimui buvo skir-

tos 152 valandos). Kvalifikacija keliama ir savarankiškai.

2013 m. buvo parengtas strateginis VAT planas, kuriame išanalizuoti atliktų vidaus auditų rezultatai, 

suformuluoti VAT strateginiai tikslai 2013–2015 metams, atlikta VAT aplinkos  ir išteklių analizė, iškelti 

uždaviniai, pasiūlytas VAT strateginio plano įgyvendinimas.

Parengta ir pateikta Finansų ministerijai metinė Vidaus audito tarnybos ataskaita.
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2013 m. planuoti ir atlikti 7 vidaus auditai (finansinis ir 6 veiklos ir valdymo):

Eil. 
nr.

Atlikto vidaus audito arba atrankinių  
patikrinimų pavadinimas 

Vidaus audito 
truk mė 
(darbo  
dienos)

Vidaus 
kontrolės 
sistemos 

įvertinimas

Pateiktų reko-
mendacijų dėl 
vidaus kontro-

lės skaičius 

Įgyven-
dintų reko-
mendacijų 

skaičius

1
VDU Kauno botanikos sodo veiklos ir valdymo 
vidaus auditas Nr. 2012-02 (audito trukmė  
nuo 2012-10-02 iki 2013-02-22).

40 Patenkinama 4 4

2
Inventorizacijos organizavimo ir atlikimo 2012 metų 
vidaus auditas  Nr. 2012-03 (audito trukmė  
nuo 2012-11-22 iki 2013-02-12).

27 Gera 1 1

3

VDU Kauno botanikos sodo Lietuvos Respub-
likos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų 
panaudojimo pagal tikslinę paskirtį vidaus auditas 
Nr. 2013-01 (audito trukmė nuo 2013-02-07  
iki 2013-02-28).

16 Gera - -

4
Iš užsienio atvykstantiems studentams organizuo-
jamų studijų proceso vidaus auditas Nr.  2013-02 
(audito trukmė nuo 2013-03-12 iki 2013-12-06).

133 Gera 3 3

5
Studijų organizavimo ir krūvio apskaitos vidaus 
auditas Nr. 2013-03 (audito trukmė  
nuo 2013-04-23 iki 2013-05-21).

20 Gera 5 2

6

Studijų organizavimo ir krūvio apskaitos vidaus 
auditas Bendrosios psichologijos,  
Etnologijos katedrose ir Užsienio kalbų institute 
(2012 / 2013 m. m.) Nr.  2013-04  
(audito trukmė nuo 2013-06-03 iki 2013-12-21).

79 Gera 3 -

7
Inventorizacijos organizavimo ir atlikimo 2013 metų 
vidaus auditas Nr. 2013-05 (audito  
trukmė nuo 2013-11-25 iki 2014-02-07).

24 Gera 1 -

Iš viso: 339 17 10

  

Vidaus audito ataskaitose nurodomos išvados apie nustatytus faktus, tarp jų ir teigiamus. Visos atas-

kaitos yra tik rekomendacinio pobūdžio.

Atsižvelgiant į ataskaitose pateiktų išvadų ir rekomendacijų reikšmingumą, visus metus atidžiai ste-

bėta veikla po audito. Vidaus auditoriai kontroliavo rekomendacijų įgyvendinimą, analizavo, kaip vyk-

domas vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas, ar skiriamas tinkamas dėme-

sys papildomoms vidaus kontrolės procedūroms kurti. Pabrėžta, jog būtina kuo operatyviau įgyvendinti 

pateiktas rekomendacijas, kurios registruojamos pažymose apie rekomendacijų įgyvendinimą, patikrinti 

rekomendacijų įgyvendinimą pagrindžiančius dokumentus. Ne visus planuotus rodiklius pavyko įgyven-

dinti. 2013 m. VAT pateikė 17 rekomendacijų. Padalinių vadovai parengė rekomendacijų įgyvendinimo 

planus pagal kuriuos 2013 m. buvo įgyvendintos 10 rekomendacijų. Kitas  rekomendacijas numatyta 

įgyvendinti 2014 m.


