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Įvadinis
žodis
Perfrazuojant istoriko Romo Misiūno žodžius, vieni metai – tai laikotarpis, kurio reikšmingumas mūsų akyse priklauso nuo perspektyvos, iš kurios į jį žvelgiame. Ką jie reiškia Vytauto Didžiojo universitetui, 2022 m. švęsiančiam
savo 100-metį?
Žvelgiant atgal, tenka pripažinti, kad praėjusieji metai buvo išmėginimų laisve laikotarpis. Regis, atsidūrėme ten,
kur buvome 1990-aisiais – kupini vilties dėl globalios Lietuvos idėjos, bet neužtikrinti dėl ateities, kurią gali
sugriauti akademinės bendrystės, liberalios minties stoka ir agresyvūs bandymai pažaboti jau ir taip apipešiotą
universitetų autonomiją. Universiteto išlikimas nėra vertybė per se. Tai, ko tikimės laisvoje šalyje, yra įvairovė,
galimybė rinktis ir prasmingai kurti ateities viziją.
Universitetas savo prigimtimi niekuomet nebuvo uždara akademinių žmonių bendruomenė. Europos universitetai tradiciškai buvo siejami ne tik su mokslu ir išsilavinimu – jų kultūroje atsispindėjo visos epochos mąstymo
tendencijos, gyvenimo formos, iš jų sklido naujovės. Ne vieną šimtmetį universitetai buvo modernizacijos pranašai, o juose dirbantys žmonės tikėjo galintys kurti pasaulį ir taip jį pratęsti. Noras priminti ir įprasminti šias
mintis paskatino įkurti „VDU Academia cum laude“ – jau kelerius metus Universiteto bendruomenės brandintą
idėją apie unikalią studentų ir dėstytojų akademinės bičiulystės principais grįstą individualių studijų programą,
skirtą žinojimui, kūrybai ir naujai minčiai puoselėti, kritiškam požiūriui ugdyti ir Lietuvos ateities vizijoms kurti.
Anksčiau pradėtos diskusijos šiais metais suvienijo Vytauto Didžiojo ir Lietuvos edukologijos universitetus dialogui telkti humanitarinių ir socialinių mokslų potencialą, rengti tarptautiniais tyrimais ir nacionaline patirtimi
paremtą naują mokytojų rengimo sistemą. Abipuse pagarba ir pasitikėjimu grįstas bendradarbiavimas davė rezultatų – 2016 m. buvo pradėtos VDU studijos Vilniuje, priimtas universitetų jungimosi veiksmų planas.
2016 m. toliau tęsėme pradėtas fakultetų ir kitų padalinių pertvarkas, keitėme studijų dalykus, pasirinkimo galimybes, labiau atitinkančias artes liberales sistemą. Tikėdami tarpkultūrinio dialogo svarba ir globalios Lietuvos
idėjomis, plėtojome partnerystes, ieškojome bendrų idėjų ir sumanymų su įvairių pasaulio universitetų bendruomenėmis. VDU – Pasaulio lietuvių universitetas, dar aktyviau siekiantis telkti visus lietuvius, kviečiantis dalytis
savo patirtimis, idėjomis ir kūrybiniais projektais. Tikime, kad mūsų Universitetas vis dar yra vieta, kurioje bręsta
kūrybingi ir aktyvūs pilietinės visuomenės nariai.
Visame diskusijų dėl aukštojo mokslo ateities fone dar labiau pasigendame šiais metais amžinybėn iškeliavusių
mūsų bendruomenės narių, drąsių, laisvei ir demokratijai atsidavusių aktyvių visuomenės veikėjų, liudijusių Lietuvą kaip aukštos kultūros ir moralės šalį – vieno iškiliausių šiandienos Europos mąstytojų, idėjų istorikų, žmogaus
teisių ir pilietinių laisvių gynėjo profesoriaus Leonido Donskio ir žurnalisto, tapusio Lietuvos balsu pasaulyje, kurį
per „Amerikos balso“ radiją girdėjo daugelio šalių gyventojai, lektoriaus Romo Sakadolskio.
Vis dar tikiu, kad tuomet, kai didesnė žmonijos dalis galvoja tik apie veiklų efektyvinimą ir optimizavimą, visuomet
yra ir antras mąstymo būdas, priderantis universitetui, pažinti, aiškinti ir suprasti žmogiškąjį patyrimą. VDU įgyvendinamos naujos idėjos neišvengiamai atkartos mūsų vertybinius orientyrus: liberalios minties ir akademinės
laisvės siekį, tautinio tapatumo globalioje erdvėje saugojimą, kultūrinės įvairovės ir dialogo puoselėjimą bei
drąsaus žodžio svarbą.
VDU rektorius
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Vytauto Didžiojo universitetas –
darnus, kūrybiškas, bendruomeniškas
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) 2016 m. veiklos ataskaita parengta
vadovaujantis 2012–2020 m. strategija.

Vizija
Aktyvus, modernus, globaliai
atpažįstamas, artes liberales
principus puoselėjantis, klasikinis

VDU - darnus, kūrybiškas, bendruomeniškas

universitetas, atskleidžiantis
kūrybiškas asmenybes Lietuvai ir
pasauliui.

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

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

•

Socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė

•

Asmenybėms ir talentams atsiskleisti

VDU - darnus, kūrybiškas, bendruomeniškas

Strateginiai
tikslai –

palankios studijos
•

Patikimas tarptautinis partneris

•

Aukščiausio lygio mokslas ir menas

•

Darni ir kūrybiška aplinka

5

Socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė

6

Socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė

7

Svarbiausi 2016 m.
įvykiai ir pasiekimai
•

2016 m. Lietuvos mokslo premijos laureatais tapo Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai: menotyrininkas profesorius Vytautas Levandauskas ir sociologas profesorius Artūras Tereškinas. Prof. V. Levandauskui premija skirta už mokslo darbą „Lietuvos mūro istorija“. Prof. A. Tereškinas apdovanojimu įvertintas
už darbų ciklą „Kultūros sociologijos ir kultūrinių studijų tyrimai (2000–2014 m.)“. Abiem mokslininkams
premija skirta humanitarinių ir socialinių mokslų srityse.

•

Vytauto Didžiojo universiteto garbės profesoriui, rektoriui emeritui Algirdui Avižieniui skirtas prestižinis
Jean-Claude Laprie apdovanojimas už 2004 m. parašytą straipsnį „Basic Concepts and Taxonomy of Dependable and Secure Computing“, laikomą vienu įtakingiausių kompiuterių patikimumo srityje: mokslinių
publikacijų sistemos „Google Scholar“ duomenimis, jis buvo pacituotas daugiau nei 4 tūkst. kartų.

•

Vytauto Didžiojo universiteto garbės profesoriui, buvusiam rektoriui emeritui, Atkuriamojo Senato nariui
profesoriui Broniui Vaškeliui už tarptautinio lygio mokslo laimėjimus ir bendradarbiavimą su Lietuva skirta

Socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė

viena iš penkių LR švietimo ir mokslo ministerijos premijų užsienio lietuviams.
•

Vytauto Didžiojo universiteto Tarybos nariui, Gamtos mokslų fakulteto profesoriui Algimantui Paulauskui
paskirta vardinė Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Pranciškaus Šivickio (biologija) premija.

•

Viešosios komunikacijos katedros lektorius, a. a. Romas Sakadolskis, docentas Mykolas Jurgis Drunga ir ilgametis Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas, kompozitorius prof. Giedrius Kuprevičius išrinkti 2016 m.
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatais.

•

Lietuvos Respublikos kultūros ministras Šarūnas Birutis geriausio bibliotekos vadovo vardą suteikė Vytauto
Didžiojo universiteto bibliotekos direktorei Linai Bloveščiūnienei už profesionalumą ir aktyvumą, įgyvendintus profesinius darbus bei jų sklaidą.

•

Botanikos sodo mokslininkai dr. R. Daubaras ir dr. L. Česonienė užregistravo 5 naujas spanguolių veisles,
kurios perėjo tarptautinę ekspertizę, o dr. A. Balsevičius tarptautiniame jurginų registre (angl. The International Dahlia Register) užregistravo 6 naujas išvestas jurginų veisles.

•

Universitete įkurta unikali individualių studijų sistema Academia cum laude, kuri suteikia galimybes studijuojantiesiems rinktis dalykus artes liberales (lot. „laisvieji menai“) principu ir visų studijų metu dirbti su
pasirinktu savo srities profesionalu, aukščiausio tarptautinio lygio mokslininku, tyrėju ar pripažintu menininku. Akademijos vadovu išrinktas a. a. prof. Leonidas Donskis. Po netikėtos profesoriaus netekties, lapkričio mėnesį Academia cum laude vadovu perrinktas prof. Egidijus Aleksandravičius.
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Svarbiausi 2016 m.
įvykiai ir pasiekimai
•

Įsteigtas Nacionalinis frankofonijos centras (drauge su Prancūzijos ambasada) – akademinė institucija, kuri
skatins prancūzų kalbos ir kultūros sklaidą bei glaudesnį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Prancūzijos.
Atidarytas centras intensyviai bendradarbiaus su Prancūzijos ir kitų prancūzakalbių šalių universitetais,
tarptautinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis.

•

Pasirašytas bendradarbiavimo memorandumas su pasauliniu švietimo kompetencijų centru – UNESCO
Tarptautiniu švietimo biuru (angl. IBE – International Bureau of Education). Šio memorandumo pagrindu
numatomas bendradarbiavimas sprendžiant globalaus švietimo problemas, vykdant studijas. Sutarta, kad
kartu su Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Švietimo vadybos magistro diplomu bus
suteikiamas UNESCO Tarptautinio švietimo biuro sertifikatas Curriculum Design and Development (liet. Mokymo turinio kūrimas ir įgyvendinimas).

•

Siekdamas didinti Ukrainos integraciją į Europos Sąjungą ir stiprindamas ryšius su Ukrainos aukštosiomis

Socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė

mokyklomis, Vytauto Didžiojo universitetas atvėrė informacijos centrą Dniepro (buvusio Dniepropetrovsko)
Nacionaliniame kalnakasybos universitete.
•

Istoriniame pastate, kuriame tarpukariu veikė Lietuvos užsienio reikalų ministerija (S. Daukanto g. 25),
įkurta Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus. Lietuvoje biblioteka-muziejus įkurta pirmą kartą,
pratęsiant JAV tradiciją steigti kadenciją baigusių valstybės vadovų bibliotekas. Tai antroji tokia įstaiga
Europoje – Prahoje veikia Prezidento Vaclavo Havelo biblioteka.

•

Vytauto Didžiojo universitetas ir Jungtinių Tautų Lietuvos asociacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
VDU ir JTLA bendradarbiavimas svarbus įgyvendinant projektus ir iniciatyvas, atitinkančius Jungtinių Tautų keliamus tikslus: tarptautinės taikos ir saugumo palaikymą, draugiškų valstybių tarpusavio santykių
puoselėjimą, siekiant tarptautinio bendradarbiavimo, sprendžiant ekonomines, socialines, kultūrines bei
humanitarines problemas ir užtikrinant žmogaus teises bei laisves.

•

2016 m. Universitete įkurtas Žinių ir technologijų perdavimo centras, kurio pagrindinė funkcija – koordinuoti santykius su verslo organizacijomis ir viešuoju sektoriumi bei konsultuoti Universiteto bendruomenę
MTEP komercinimo ir kitais susijusiais klausimais.

•

Atidarytas darnaus vystymo principus atitinkantis Vytauto Didžiojo universiteto daugiafunkcis mokslo ir
studijų centras (V. Putvinskio g. 23), atviras ne tik visai akademinei bendruomenei, mokslo ir inovacijų
kūrėjams, bet ir pasaulio lietuviams bei plačiajai visuomenei.

•

Po rekonstrukcijos iškilmingai atidaryta atsinaujinusi VDU Muzikos akademija. Naujai rekonstruotos patalpos atitinka visus aukščiausius muzikų ruošimo kokybės standartus ir sudaro puikias sąlygas kokybiškoms
studijoms organizuoti.
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Vytauto Didžiojo universiteto
organizacinė struktūra

Vytauto Didžiojo universiteto organizacinė struktūra
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Asmenybėms ir talentams
atsiskleisti palankios
studijos
Vytauto Didžiojo universitetas yra patrauklus stojantiesiems – jame veikia tiek jau pripažintos ir ne vieną dešimtį
absolventų laidų turinčios, tiek ir naujos, jauniems, motyvuotiems ir gabiems studentams patrauklios studijų
programos. Atsižvelgiant į studentų skaičiaus kaitos tendencijas ir identifikuotas tobulintinas sritis, pradėta įgyvendinti studentų studijavimo pasiekimų stebėsenos ir pagalbos sistema, užtikrinanti efektyvų studijų proceso
stebėjimą ir pagalbos teikimą studentams, susiduriantiems su studijuojant kylančiais sunkumais.
Gabiausiems studentams pasiūlytos individualios studijos Academia cum laude, grįstos tutorystės principais.

Asmenybėms ir talentams atsiskleisti palankios studijos

Atliepiant šiandienos iššūkius ir remiantis tarptautine artes liberales studijų sistemas įgyvendinančių institucijų
patirtimi, buvo modernizuota Universiteto artes liberales studijų sistema – sudarytos dar palankesnės galimybės
studentams patiems susikurti studijų grafiką.
Tobulinant studijų organizavimo kokybę, modernizuotos studijų administravimo veiklos: įdiegta elektroninė
magistrantų priėmimo sistema, užsiėmimų planavimo ir auditorijų užimtumo sistema, patobulinta registracijos
sistema, sudaranti galimybes visiems studijuojantiesiems registruotis ir anuliuoti registraciją į studijų dalykus,
popierinių studentų bylų formavimas perkeltas į skaitmeninę erdvę ir kita.

Studijos
Studijos Universitete buvo vykdomos šešiose studijų srityse. Pirmą kartą vyko priėmimas į pirmosios ir antrosios
pakopos studijų programas ne tik Kaune, bet ir Vilniuje.
Iš viso 2016 m. priėmimas vykdytas į 44 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas Kaune ir 3 pirmosios pakopos studijų programas Vilniuje. Priėmimas vykdytas į 40 antrosios pakopos studijų programų Kaune ir
2 antrosios pakopos studijų programas Vilniuje.
Kaune naujai pradėtos trys bakalauro studijų programos – Neurotechnologijos, Skandinavijos šalių kultūros ir
kalbos, Verslo finansai. Taip pat pradėtas priėmimas į tris naujas magistrantūros studijų programas – Moderniąją
lingvistiką, Diplomatiją ir Socialinę demografiją.
2016 m. į Vytauto Didžiojo universiteto pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas priimti 1 174 studentai. Pagal
bendrą priimtų studentų skaičių į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas Vytauto Didžiojo universitetas užima
4 vietą (2015 m. – 5 vietą) tarp visų Lietuvos universitetų. Vytauto Didžiojo universitetas pritraukė 6,64 proc. visų
universitetams skirtų valstybės finansuojamų vietų.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė Vytauto Didžiojo universitetui skyrė 264 (15 proc. mažiau nei 2015 m.) valstybės
finansuojamas konkrečios studijų srities studijų vietas ir lėšas antrosios pakopos studijoms.
2016 m. į nuolatine forma vykdomas magistrantūros studijas buvo priimtas 451 asmuo. Iš jų – 50 užsienio šalių
piliečių (10 proc. mažiau nei 2015 m.). Daugiausiai priimta į Ekonomikos ir vadybos fakultetą (15), Humanitarinių
mokslų fakultetą (11), Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetą (7).
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Priėmimą į ištęstine forma vykdomas (podiplomines) antrosios pakopos studijas organizavo Ekonomikos ir vadybos, Socialinių mokslų ir Gamtos mokslų fakultetai. Priėmimas į šias studijas išliko stabilus: 2016 m. buvo
priimti 156, 2015 m. – 157, 2014 m. – 145 studentai.
Į laipsnio nesuteikiančias Pedagogikos studijas buvo priimti 36 studentai, dar 31 studentas – į papildomąsias
studijas. Gretutinėse studijų programose studijavo 477 studentai. Studentams buvo siūloma 41 gretutinė programa. 2016 m. Universitete studijavo 396 klausytojai (2015 m. – 409, 2014 m. – 418).
2016 m. spalio 1 d. duomenimis, Universitete studijavo 6 928 studentai. Didžiausias bendras studentų skaičius –
Politikos mokslų ir diplomatijos (1 254), Ekonomikos ir vadybos (1 002), Humanitarinių mokslų (970) fakultetuose.
Negalią turintys studentai (144) sudarė 2 proc. visų Universiteto studentų skaičiaus.
Įteiktas 2 001 pirmosios ir antrosios studijų pakopų diplomas: 1 238 – bakalauro, 707 – magistro bei 56 studijų
pažymėjimai, suteikiantys pedagogo kvalifikaciją.
Universiteto vardo garbės stipendija skirta 7 studentams. 2016 m. už aktyvų dalyvavimą mokslinėje, sportinėje,
kultūrinėje, studentiškoje, visuomeninėje veiklose skirtos vienkartinės skatinamosios stipendijos (276) ir Universiteto rektoriaus vardo stipendijos (91). Studentams, kurių sunki socialinė padėtis, buvo skirtos vienkartinės

Siekiant mažinti socialinę atskirtį, dalis pajamų, gautų iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, bei studentų paramos lėšų, skirta 2 studentų (našlaičių) apgyvendinimo mokesčiui iš dalies apmokėti.

Studijų kokybė
2016 m. parengtos ir Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) organizuojamam išoriniam vertinimui pateikta
11 studijų programų: 6 socialinių, 3 humanitarinių bei 2 technologijos mokslų srityse. Visos pateiktos programos
įvertintos teigiamai ir akredituotos.
Studijų programų įgyvendinimą analizavo kompetentingi tarptautiniai ekspertai: 10 studijų programų SKVC akreditavo maksimaliam 6 metų laikotarpiui, 1 studijų programą – 3 metų laikotarpiui.
Universitete buvo atliktos įvairių socialinių dalininkų grupių apklausos: studentų apklausa apie studijų dalykų

Asmenybėms ir talentams atsiskleisti palankios studijos

socialinės stipendijos (20).

dėstymo kokybę, studentų apklausa apie atskirų studijų programų vykdymo kokybę, studijas baigiančių studentų
apklausa, ketinančių nutraukti studijas studentų apklausa, darbdavių apklausa apie studijų programų poreikį ir
įgyjamų gebėjimų aktualumą, absolventų apklausa apie įsitvirtinimą darbo rinkoje ir kitos apklausos.
2016 m. studijas baigiančių studentų apklausos rezultatai iliustruoja bendrą studijų kokybės būklę būsimųjų
absolventų požiūriu: apibendrinto studijų kokybės vertinimo vidurkis – 3,79 (pagal 5 balų skalę).
Rudens semestro studijų dalykų dėstymo kokybės apklausa rodo, kad studentai itin aukštai vertina dėstytojų
erudiciją ir dėstomo dalyko turinio išmanymą (pagal 10 balų skalę įverčių vidurkis – 9,27).
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Nuotolinių studijų plėtra
Universiteto lyderystę, kuriant technologijomis grindžiamas mokymosi paslaugas, stiprina narystė ir pripažinimas
tarptautinėse organizacijose (Europos nuotolinio ir el. mokymosi tinkle (EDEN), Tarptautinėje nuotolinio švietimo
taryboje (ICDE)) bei Lietuvos nuotolinio ir el. mokymosi (LieDM) asociacijos veiklų koordinavimas.
Universitetas prižiūri 23 nuotolinio mokymosi aplinkas, skirtas kitoms organizacijoms. Taip pat teikia vaizdo konferencijų paslaugas Lietuvos mokslo ir studijų bei švietimo organizacijoms, palaiko Lietuvos nuotolinio ir el. mokymosi (LieDM) asociacijos vaizdo konferencijų paslaugų sistemą. VDU vaizdo konferencijų sistema 2016 m.
naudojosi 27 organizacijos.
2016 m. įregistruota bakalauro studijų programa Švietimas ir informacinės technologijos, vykdoma bendradarbiaujant su Lietuvos edukologijos universitetu, Klaipėdos universitetu ir Šiaulių universitetu. Ji skirta mokymosi visą
gyvenimą tikslinės grupės atstovams: emigrantams, neįgaliesiems, dirbantiems, norintiems grįžti į darbo rinką ir
persikvalifikuoti. Programa teikiama nuotoliniu būdu ir yra vienintelė Lietuvoje.
Rengiant nuotolinių studijų dalykus, Universiteto dėstytojams organizuojami mokymai fakultetuose, katedrose ir

Asmenybėms ir talentams atsiskleisti palankios studijos

centralizuotai. 2016 m. mokymuose dalyvavo 100 dėstytojų, 16 doktorantų ir 16 studentų.

Karjera ir savanorystė
2016 m. Universitetas turėjo 115 studentų savanorių (2015 m. – 67), pasirašiusių Savanoriškos veiklos sutartis ir
vykdančių savanorišką veiklą Universitete. Karjeros centro iniciatyva buvo pradėtas leisti periodinis (3 kartus per
metus) Praktikų ir savanorystės vietų katalogas.
Buvo tęsiama prieš metus pradėta vykdyti pirmakursių mentorių programa. 2016 m. mentoriais paskirti 26 studentai.
VDU studentų ir absolventų įsidarbinimui skatinti vyko kasmetinis renginys „VDU karjeros dienos 2016“ bei Karjeros mugė, kurioje dalyvavo 34 įvairių įmonių, valstybinių įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.
Karjeros centre įvyko 72 karjeros konsultacijos. Daugiausia studentų konsultavosi dėl gyvenimo aprašymo (CV) ir
motyvacinio laiško rašymo, darbo vietos paieškos būdų ir studijų pasirinkimo klausimais.
Studijas baigiančių studentų apklausoje apie esamą karjeros situaciją bei planus dalyvavo 1 550 studentų, t. y.
beveik 85 proc. 2015–2016 m. m. studijas baigusių absolventų. 49 proc. studentų jau dirbo, iš jų 39 proc. – su
studijų programa susijusį darbą.
Vidutiniškai Lietuvos darbo biržoje užsiregistravusių 2016 m. bakalauro studijų programų absolventų skaičius
nesiekia 7 proc., o magistro studijų programų absolventų užsiregistruoja į LDB mažiau nei 3 procentai.

18

Tolesnis veiklų plėtojimas
•

Tęsti artes liberales studijų modelio modernizavimo veiklas: remiantis tarptautine patirtimi, didinti galimybes studentams patiems modeliuoti studijų procesą, persitvarkyti studijų programas ir pereiti prie
modulinio studijų programų sudedamųjų dalių principo.

•

Nevykdyti studentams nebeaktualių studijų programų, pakeisti jas naujomis, šiandienos iššūkius atitinkančiomis programomis.

•

Tęsti studijų organizavimo modernizavimo veiklas: studijų proceso administravimo veiklas perkelti į informacines sistemas ir didesnį dėmesį skirti asmeninėms konsultacijoms, pagalbai studentams, ieškant
individualių sprendimų.

•

Plėtoti studentų pasiekimų stebėsenos ir pagalbos teikimo sistemą, siekiant stabilizuoti studentų skaičiaus
mažėjimą.

•

Plėtoti individualiąsias Academia cum laude vykdomas studijas – padidinti studijuojančiųjų skaičių bent

•

Atverti neformalaus švietimo mokymosi galimybes pasaulio lietuviams – nuotoliniu būdu mokytis įvairių
studijų dalykų bei kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo programų.

•

Didinti studijų programų komitetų veiklos efektyvumą: studijų programų kokybei tobulinti efektyviau
naudoti Universiteto socialinių dalininkų apklausų, įvairių tyrimų ir kitus duomenis, taip pat suaktyvinti
studentų dalyvavimą komitetų veikloje.

•

Plėtoti akademinio personalo kompetencijų tobulinimo sistemą, organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarus, konsultacijas, gerųjų patirčių dalijimąsi.

•

Didinti studentų praktinių gebėjimų plėtojimo galimybes: plėsti Verslumo akademijos veiklas ir siūlyti
daugiau studentų studijuoti verslumo modulius bei atverti galimybes įsijungti mokiniams. Pertvarkyti
praktikų organizavimo sistemą, sudaryti galimybes studentams įgyti kuo įvairesnės praktinės patirties ir
kompetencijų.

•

Asmenybėms ir talentams atsiskleisti palankios studijos

trečdaliu ir į jos vykdomas veiklas įtraukti mokinius.

Peržiūrėti Universiteto studentų klubus, skatinti jų veiklą, taip pat pakeisti veiklos finansavimo sąlygas –
pereiti iš projektų konkurso finansavimo pateiktiniu būdu į Universiteto konkurso būdu veiklų užsakomąjį
modelį.

•

Daugiau dėmesio skirti ilgalaikėms savanorių veikloms – užtikrinti didesnį savanoriškos veiklos valandų,
o ne savanorių skaičių.
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Šalys, su kuriomis
bendradarbiaujama
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Strateginė partnerystė
su Šiaurės Amerika

Argentina

Danija

Izraelis

Azerbaidžanas

Gruzija

Japonija

Airija

Graikija

Jungtinės Amerikos Valstijos

Austrija

Honkongas

Jungtinė Karalystė

Belgija

Indija

Kanada

Bulgarija

Indonezija

Kazachstanas

Brazilja

Islandija

Kinijos Liaudies Respublika

Čekija

Ispanija

Kipras

Estija

Italija

Kroatija

Svarbūs partneriai
Rytuose

Intensyviausias
bendradarbiavimas
su Europos šalimis

su Rytų Azijos šalimis

Latvija

Portugalija

Švedija

Lenkija

Prancūzija

Tailandas

Liuksemburgas

Jordanija

Taivanas

Makedonija

Rusija

Turkija

Malta

Rumunija

Ukraina

Norvegija

Slovakija

Vengrija

Nyderlandai

Slovėnija

Vokietija

Pietų Korėja

Suomija

Pakistanas

Šveicarija
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Patikimas tarptautinis
partneris
Tarptautiškumas buvo sėkmingai plėtojamas. Intensyviai bendradarbiauta su pripažintais pasaulio universitetais,
toliau stiprintas ryšys su regiono lyderiais bei posovietinės erdvės šalimis.
Pasauliniame universitetų reitinge „QS World University Rankings 2016/2017“ Universitetas išlaiko 701+ poziciją,
o itin gerus rezultatus pasiekė tarptautiškumo srityje.
Dėl dvigubo diplomo studijų programų vykdymo derybos pradėtos su daugiau nei 20 universitetų iš Ukrainos,
Kazachstano, Rusijos, Jordanijos, Pietų Korėjos, Japonijos bei Kinijos Liaudies Respublikos.
Atidarytas Vytauto Didžiojo universiteto informacijos centras Dniepre, Ukrainoje, Nacionaliniame kalnakasybos
universitete.

Patikimas tarptautinis partneris

Tarptautinės studijos ir mobilumas
2016 m. pasiūlytos 9 bakalauro ir 16 magistrantūros studijų programos, dėstomos anglų kalba. Iš viso laipsnį
suteikiančiose programose studijavo 316 studentų, t. y. 18 proc. daugiau nei pernai. Iš visų anglų kalba dėstomų
programų didžiausio užsienio piliečių susidomėjimo sulaukė PMDF magistrantūros studijų programa Diplomatija
ir tarptautiniai santykiai ir HMF jungtinė magistrantūros studijų programa Sociolingvistika ir daugiakalbystė.
Pagal dvišalių mainų programą į Universitetą atvyko 101 studentas, išvyko – 43 studentai. Daugumą išvykusiųjų
sudarė HMF studijų programų studentai. Atvykę užsienio studentai aktyviai rinkosi HMF, SMF, EVF ir PMDF siūlomus studijų dalykus, taip pat, naudodamiesi artes liberales studijų principu, rinkosi bent po kelis dalykus iš kitų
fakultetų.
VDU mobilumo stipendijų skaičius liko panašus, tačiau net trys iš jų skirtos tarptautinėms praktikoms Japonijoje,
Gruzijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. 2016 m. gauta daugiau stipendijų iš Japonijos vyriausybės bei Švietimo mainų paramos fondo (ŠMPF).
Pagal Erasmus+ programą Universitete studijavo 183 užsienio studentai, atvykę iš 21 užsienio šalies. Daugiausia studentų pagal Erasmus+ mainų programą atvyko iš Italijos, Ispanijos ir Prancūzijos. Pagal Erasmus+ mainų
programą studijuoti išvyko 182 studentai. Daugiausiai studentų išvyko į Italiją (29), Vokietiją (24) bei Čekiją (15).
Į Erasmus+ praktikas išvyko 86 studentai, o Erasmus+ absolventų praktikos galimybe pasinaudojo 58 absolventai:
41 bakalauro studijų ir 17 magistrantūros studijų. Aktyviausiai šioje programoje 2016 m., kaip ir 2015 m., dalyvavo PMDF, HMF bei GMF absolventai. Absolventai praktikai pasirinko 21 šalyje veikiančias įmones ir organizacijas.
Universitete (GMF bei Botanikos sode) praktiką atliko 7 studentai iš Turkijos bei Prancūzijos.
Dėstytojai vizitavo 23 užsienio šalių universitetus. Populiariausi buvo Lenkijos (13 vizitų), Latvijos (11 vizitų) bei
Italijos (10 vizitų) universitetai. Erasmus+ dėstymo vizitų teikiamomis galimybėmis pasinaudojo visų Universiteto
fakultetų dėstytojai.
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Pasaulio lietuvių universiteto idėjos puoselėjimas
Šeštus metus tęsiamas bendradarbiavimas su JAV Lietuvių bendruomene (JAV LB).
2016 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais tradiciškai organizuota bendra VDU ir JAV lietuvių bendruomenės studentų
Stažuočių programa (LISS – Lietuvių išeivijos studentų stažuotė) bei trečius metus surengta Summer Internship
Program (SIP) programa. Šiose programose dalyvavo apie 30 jaunuolių iš JAV, Ispanijos, Baltarusijos, Čekijos ir
kitų šalių.
Septynioliktus metus iš eilės sėkmingai organizuojami Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai, kuriuose pernai
dalyvavo 42 studentai.
Sukurta darbo grupė nuotolinių studijų programoms ir moduliams rengti ir siūlyti ne Lietuvoje gyvenantiems ir
norintiems įgyti laipsnį ar žinių lietuviams.

Akademinė lyderystė daugiakalbystės srityje
Dėstomų užsienio kalbų skaičius Universitete priklauso nuo studentų pasirinkimo: iš siūlomų 30 kalbų 2016 m.
pavasario ir rudens semestruose buvo dėstoma po 17 kalbų. Kalbų dėstymo kokybę užtikrino kompetentinga,
gimtosios kalbos.
Moodle erdvėje tandeminiu būdu 13 kalbų – anglų, estų, ispanų, italų, japonų, kinų, korėjiečių, lietuvių, norvegų,
prancūzų, rusų, turkų ir vokiečių – mokėsi 31 studentas.
Buvo tęsiamas tarptautinis projektas FAB – Formative Assessment Benchmarking (Formuojamojo vertinimo gairės
užsienio kalbų mokymui(si) aukštajame moksle).
Teiktos kalbų mokymo ir kalbinių kompetencijų vertinimo paslaugos miesto bendruomenei ir visuomenei visoje

Patikimas tarptautinis partneris

daugiakalbė ir daugiakultūrė 21 anglų kalbos ir 29 kitų kalbų dėstytojų komanda, kurios 8 dėstytojai moko

Lietuvoje (2016 m. tokios paslaugos suteiktos 226 asmenims). UAB „Intermedix Lietuva“ darbuotojams buvo
sudarytos net 6 anglų kalbos grupės. Taip pat rengti norvegų ir vokiečių kalbų kursai.
Vis sėkmingiau veikia tradicinė VDU darbuotojų anglų kalbos žinių tobulinimo sistema (trumpalaikiai kursai
žiemą arba vasarą), pritraukianti daugiau norinčiųjų mokytis, siūlanti įvairesnę programą.
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Tolesnis veiklų plėtojimas
•

Didinti Universiteto aktyvumą bei atpažįstamumą tarptautiniu mastu, stiprinti įvaizdį, palaikyti patikimo
tarptautinio partnerio reputaciją.

•

Siekti bendradarbiavimo su pripažintais pasaulio universitetais, gerinti studijų, ypač mokslo, kokybę, rengti
jungtines magistro laipsnio programas.

•

Stiprinti bendradarbiavimą su regiono lyderiais (Baltijos ir Skandinavijos šalyse) mokytojų rengimo ir jų
kvalifikacijos tobulinimo klausimais.

•

Plėsti partnerių tinklą posovietinės erdvės šalyse ir Rytų Azijos regione dvigubo laipsnio programoms
rengti.

•

Didinti laipsnį suteikiančiose programose studijuojančių užsieniečių skaičių – per 3 metus iki 10 proc. visų
studijuojančiųjų.

•

Stiprinti Pasaulio lietuvių universitetą, burti aktyvių šios idėjos plėtotojų spiečių, pasirengusį dalytis
patirtimis ir naujomis vizijomis. Aktyviai pradėti bendradarbiavimą su šeštadieninių ir kitokių mokyklų
bendruomenėmis, ypač mokytojais, aiškintis jų poreikius ir teikti ekspertinę pagalbą. Parengti ir plėtoti
nuotolinių studijų programas, kviesti įvairių sričių ekspertus, akademikus ir menininkus skaityti paskaitų,

Patikimas tarptautinis partneris
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dalyvauti kultūros renginiuose ir kitose veiklose.
•

Plėsti kalbų mokymo ir kalbinių kompetencijų vertinimo paslaugas miesto bendruomenei, turtinti mokymo
formų įvairovę, didinti mokymų lankstumą ir prieinamumą.

Patikimas tarptautinis partneris
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Aukščiausio lygio mokslas ir menas
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Aukščiausio lygio
mokslas ir menas
2016 m. Universitete sėkmingai buvo siekiama aukščiausių mokslo ir meno rezultatų: mažinama asimetrija tarp
mokslo ir studijų, glaudinant mokslo ir studijų erdves, aktyviai rengiami mokslo projektai EK programose (ypač
Horizon 2020), mokslininkai ir dėstytojai skatinti siekti aukščiausių mokslo pasiekimų, ypač rengti bei publikuoti
straipsnius pripažintuose tarptautiniuose leidiniuose, siekta mokslo ir verslo / pramonės partnerysčių, glaudesnio bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis, skatintas mokslinės ir eksperimentinės plėtros bei
inovacijų užsakymų bei sutarčių sudarymas su ūkio subjektais, viešintas mokslinis įdirbis, ypač išryškinant VDU
kompetencijų lyderystę, peržiūrėti ir optimizuoti mokslo leidiniai, jų potencialas ir įtaka socialinei ekonominei
šalies raidai, optimizuotas finansavimas, skirtas mokslo etatams ir mokslui skatinti, siekta didesnio tarptautiškumo, socialinio, ekonominio bei kultūrinio poveikio šalies raidai globaliame kontekste, didintas meninės veiklos
užimtumas per užsiėmimų skaičių bei didesnę meninės veiklos formų pasiūlą, optimizuoti resursai identifikavus
pagrindinius reprezentacinius renginius bei daugiau dėmesio skyrus unikaliems projektams, turintiems didesnę
pridėtinę meninę vertę ir reikšmę.

Aukščiausio lygio mokslas ir menas

Moksliniai tyrimai ir ekspertinė veikla
Universiteto moksliniai tyrimai ir kita mokslinė veikla plėtojami pagal prioritetines mokslo kryptis 40-yje mokslo klasterių. 2016 m. įkurtas tarpdisciplininis mokslo klasteris „Taikomosios etikos tyrimai“, kuriam vadovauja
prof. Johnas Stewartas Gordonas. Mokslinių tyrimų rezultatai 2016 m. pristatyti 21-ame tarptautiniame renginyje
ir daugelyje respublikinių renginių.
Spalio 6 d. naujajame daugiafunkciame mokslo ir studijų centre surengtas VDU Mokslo ir inovacijų forumas „Social Code“, į kurį susibūrę verslo ir kūrybinio sektoriaus atstovai, mokslininkai ir tyrėjai aptarė socialinių inovacijų
padėtį Baltijos šalyse ir Europoje.
Vytauto Didžiojo universitetas kartu su Tautybių studijų asociacija (angl. Association for the Study of Nationalities)
birželio 30 – liepos 2 dienomis surengė tarptautinę konferenciją „Europa, tautos ir nesaugumas: identiteto
iššūkiai“.
Rugsėjo 29 – spalio 1 dienomis Kaune ir Vilniuje vyko trijų tarpdalykinių renginių ciklas, tyrinėjantis kintančias
demokratinio dalyvavimo formas. Kongrese pristatytos tarptautinės urbanistinės, meninės ir pilietinės praktikos,
sėkmingai sujungiančios naujas demokratinio dalyvavimo technologijas, alternatyvų ateities miestų dizainą ir
bendruomenių mobilizavimo metodus. Kongresas buvo organizuojamas dalyvaujant Masačusetso technologijų
instituto Meno, kultūros ir technologijų programai (MIT, JAV).
Universitetas pasirašė sutartį su Kauno miesto savivaldybe dėl STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Math
and Arts) Atviros prieigos centro veiklų Kaune. Vytauto Didžiojo universitetas kuruoja vieną iš steigiamo centro
laboratorijų – Kūrybinių industrijų ir entreprenerystės, taip pat aktyviai dalyvauja kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu bei Lietuvos sporto universitetu kuriant Biologijos ir chemijos laboratoriją.
Universiteto mokslininkai tęsė tyrimus dviejose ES 7-osios Bendrosios programos projektuose, keturiuose visuotinės dotacijos ir septyniuose Nacionalinių mokslo programų projektuose. 2016 m. Universiteto mokslininkai
pateikė Horizon 2020 programos 17 paraiškų (2-iems iš jų skirtas finansavimas) bei aktyviai dalyvavo 10-yje COST
programos veiklų.
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2016 m. paskelbtas naujas konkursinis finansavimas pagal Lituanistikos 2016–2024 m. programą. Vytauto Didžiojo universitetas pagal laimėtų projektų skaičių užima 2 vietą tarp visų Lietuvos universitetų.
Universiteto mokslininkų kompetentingumas pripažįstamas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Tai liudija
narystė įvairiose organizacijose, aktyvus mokslininkų dalyvavimas ekspertinėje veikloje bei jiems įteiktos
premijos.
Lietuvos mokslų akademijoje Universitetas turi septynis atstovus: šeši universiteto mokslininkai yra Lietuvos
mokslų akademijos tikrieji nariai (akademikai) ir vienas mokslininkas – LMA užsienio narys.
Prof. Jonas Ruškus dalyvauja Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto veikloje, prof. Šarūnas Liekis yra išrinktas
Strasbūre įsikūrusio Europos Tarybos komisijos biuro prieš netoleranciją ir rasizmą (ECRI) nariu. Tai pirmas kartas,
kai į Europos tarybos komisijos biurą išrinktas nepriklausomas atstovas iš Lietuvos.
2016 m. Universitete įkurtas Žinių ir technologijų perdavimo centras, kurio pagrindinė funkcija – koordinuoti
santykius su verslo organizacijomis ir viešuoju sektoriumi bei konsultuoti Universiteto bendruomenę MTEP komercinimo ir kitais susijusiais klausimais.

Mokslo produkcija
(2015 m. – 436), iš jų – 126 (2015 m. – 117) leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science/Scopus
duomenų bazėse, 188 – mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse, 108 – kituose
recenzuojamuose mokslo leidiniuose. Publikuota 13 monografijų, taip pat išleista daugiau kaip 550 kitų mokslo
darbų (mokslinių tekstų vertimų, mokslo šaltinių publikacijų, sudarytų darbų ir kt.).
Fizinių ir biomedicinos mokslų srityse publikuota 1 mokslo monografija, 3 knygų skyriai, išleisti tarptautinėse
leidyklose, ir paskelbti 94 mokslo straipsniai, iš kurių 46 – išleisti leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics
Web of Science/Scopus duomenų bazėse (40 iš jų – turintys nenulinį citavimo rodiklį). Bendras publikacijų skaičius
leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science/Scopus duomenų bazėse sumažėjo (palyginti su
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2016 m. dėstytojai ir mokslo darbuotojai, įvertinus asmeninį autorių indėlį, paskelbė per 402 mokslo straipsnius

2014 m. – 54 ir 2015 m. – 50), tačiau nuo 28,9 (2014 m.) iki 40,1 (2016 m.) padidėjo straipsnių skaičius leidiniuose,
kurių citavimo rodiklis yra didesnis už nulį.
Botanikos sodo mokslininkai dr. R. Daubaras ir dr. L. Česonienė užregistravo 5 naujas spanguolių veisles, kurios
perėjo tarptautinę ekspertizę, o dr. A. Balsevičius tarptautiniame jurginų registre (The International Dahlia Register) užregistravo 6 naujas išvestas jurginų veisles.
Humanitarinių ir socialinių mokslų dėstytojai ir mokslo darbuotojai išleido 12 mokslo monografijų, 6 mokslo
studijas, 2 vadovėlius aukštųjų mokyklų studentams, 23 knygų skyrius (13 iš jų – tarptautinėse mokslo leidyklose). Taip pat paskelbė 81 (2015 m. – 67) straipsnį leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science/
Scopus duomenų bazėse (iš jų 49 (2015 m. – 12) – leidiniuose, turinčiuose nenulinį citavimo rodiklį), 172 mokslo
straipsnius (2015 m. – 190) leidiniuose, referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse ir (arba) išleistuose
tarptautinėse leidyklose ir 76 straipsnius – kituose recenzuojamuose mokslo periodiniuose ar vienkartiniuose
Lietuvos ir užsienio leidiniuose, išspausdino daugiau kaip 150 mokslo straipsnių, santraukų tarptautinių, Lietuvos
ir užsienio konferencijų pranešimų medžiagoje.
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Reikia pažymėti, kad bendras mokslo publikacijų skaičius 2016 m. sumažėjo iki 402, tačiau padidėjo mokslo
straipsnių skaičius leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science/Scopus duomenų bazėse. Aukščiausio lygio Universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų mokslo produkcija (straipsniai, referuojami Clarivate
Analytics Web of Science/Scopus duomenų bazėse) sudaro 31,5 proc. bendro mokslo straipsnių skaičiaus, įvertinus
autoriaus indėlį; 2012 m. šis rodiklis siekė 11,2 procento.
Universitete buvo leidžiama 18 tarptautinėse duomenų bazėse referuojamų ir indeksuojamų periodinių mokslo
ir meno leidinių, atstovaujančių socialiniams, humanitariniams, gamtos, teisės ir religijos mokslams bei menams.

Mokslinės, meninės ir akademinės veiklos skatinimas
Universiteto Mokslo fondui, kurio tikslas – skatinti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, iš Universiteto
biudžeto 2016 m. skirta 150 tūkst. Eur. Dalis šių lėšų buvo paskirstytos 4 konkursų (mokslo klasterių projektų,
dėstytojų / mokslininkų / menininkų mokslinių išvykų, doktorantų mokslinių išvykų bei aktyviausių doktorantų
ir jaunųjų mokslininkų) būdu. Iš viso šiems konkursams pateiktos 146 paraiškos.
Universiteto mokslo klasterių veiklai (konferencijų išlaidoms kompensuoti, mokslo renginiams organizuoti,
mokslo leidinių leidybai, inventoriaus ir reagentų, skirtų moksliniams tyrimams atlikti, įsigijimui, projektų kofinansavimui, kt.) iš Universiteto mokslo fondo 2016 m. skirta 64 tūkst. Eur, o mokslo darbuotojų etatų išlaikymui,
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priedams už mokslinę produkciją buvo išmokėta daugiau nei 865 tūkst. Eur.
2016 m. iš Universiteto mokslo fondo pradėtas skirti papildomas finansavimas už mokslinę sklaidą (originalius
mokslo populiarinimo straipsnius) ir reikšmingiausius mokslo (meno) rezultatus (aukščiausio lygio mokslo produkciją, MTEP užsakymų iš ūkio subjektų vykdymą ir reikšmingiausių mokslo paraiškų rengimą). Pagal šias veiklas
lėšos buvo skirtos daugiau kaip 80 darbuotojų ir doktorantų.
2016 m. spalio 26 d. VDU Senate patvirtinti Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos edukologijos universiteto Jungtinio mokslo fondo nuostatai. Tikimasi, kad abu universitetai sėkmingai bendradarbiaus moksliniuose
tyrimuose ir eksperimentinėje plėtroje, dėstytojai, mokslininkai, menininkai, doktorantai ir jaunieji mokslininkai
vykdys tarpuniversitetinę mokslinę veiklą, padidės bendros mokslo produkcijos kokybė, tarptautinis mobilumas
ir bendrų mokslo rezultatų sklaida.
Už aukštus mokslo produkcijos, mokslinės ir didaktinės veiklos rezultatus dėstytojai ir mokslo darbuotojai buvo
skatinami ir papildomomis priemokomis (nuo 5 iki 30 proc.). Šias priemokas gavo daugiau nei du trečdaliai
pareigas konkurso būdu užėmę dėstytojai ir mokslo darbuotojai. 2017 m. planuojama įkurti Akademinės veiklos
skatinimo fondą, kurio valdyba papildomai skirtų lėšų dėstytojams ir mokslo darbuotojams už sėkmingą akademinę veiklą.
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Doktorantūros studijos
Universitetas yra įgijęs 18 mokslo krypčių doktorantūros teisę kartu su kitomis Lietuvos bei užsienio aukštojo
mokslo ir tyrimų institucijomis, bendradarbiaujama su 25-iomis Lietuvos bei užsienio aukštojo mokslo ir tyrimų
institucijomis.
Lietuvos mokslo taryba įvertino 4 mokslo krypčių (edukologijos, ekonomikos, psichologijos ir vadybos) doktorantūros studijų savianalizių suvestines. Visų 4 mokslo krypčių doktorantūros studijos įvertintos gerai su rekomendacija tęsti doktorantūros studijas maksimalų galimą laikotarpį – 3 metus.
2016 m. Universitetui buvo patvirtintos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos 28 doktorantūros studijų vietos, 8 vietas Lietuvos mokslo taryba finansavo konkurso būdu ES struktūrinių fondų lėšomis iš projekto Doktorantūros studijų plėtra.
Į doktorantūros studijas priimti 37 doktorantai, 4 jų – iš užsienio.
43 doktorantai buvo išvykę į 21-os užsienio šalies universitetus ir mokslo įstaigas dalyvauti stažuotėse, seminaruose, konferencijose ir kituose mokslo renginiuose. Pagal Erasmus+ studentų praktikų programą buvo išvykę
6 doktorantai (biologijos, biofizikos, edukologijos bei politikos mokslo krypčių).

doktoranto statuso ir vizituojančio profesoriaus statuso suteikimo tvarkos. 2016 m. vizituojančio profesoriaus
statusas suteiktas mokslininkui prof. Alpo Rusi iš Suomijos.
Universitete buvo apgintos 33 mokslo daktaro disertacijos. Pagal efektyvumo ir rezultatyvumo rodiklį (įstojusiųjų
į doktorantūros studijas ir apsigynusiųjų daktaro disertacijas santykį) puikiai vertinamos biofizikos, biologijos,
ekologijos ir aplinkotyros, etnologijos ir filologijos mokslo krypčių doktorantūros.
2016 m. naujai patvirtinti VDU doktorantų mokslinės veiklos skatinimo nuostatai, kuriais vadovaujantis nuo
2016 m. iš VDU Mokslo fondo teikiama finansinė parama nuolatinių studijų 1 ir 2 kursų bei ištęstinių studijų 1,
2 ir 3 kursų doktorantams, studijuojantiems valstybės finansuojamose doktorantūros studijose. Parama skirta jų
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Siekiant didinti doktorantūros tarptautiškumą, 2012 m. Universitete buvo sukurtos ir patvirtintos vizituojančio

mokslinei kvalifikacijai kelti, regioniniam ir tarptautiniam mobilumui didinti, doktorantų tyrimų rezultatų sklaidai
remti.
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Meninė veikla
Vytauto Didžiojo universiteto teatras – pirmasis profesionalus universiteto teatras Lietuvoje ir nauja teatro erdvė,
skirta bendriems jau žinomų ir perspektyvių jaunų Lietuvos ir užsienio menininkų projektams. Teatras pradėjo
veiklą 2012 m. Jo kūrybinės programos tikslas – pristatyti sceninės raiškos formų įvairovę, ugdyti naujovėms
atvirą scenos meno publiką, skatinti novatoriškus teatro ir kitų scenos bei naujųjų medijų meno reiškinius. VDU
teatras – taip pat ir kūrybinė studija, laboratorija, skirta VDU Vaidybos studijų programos ir kitų Menų fakulteto
specialybių studentams, kurioje galima dirbti kartu su profesionaliais teatro menininkais, dalyvauti profesionalaus teatro procese ir jį tyrinėti. VDU teatro vadovė – Auksinių scenos kryžių nominantė, aktorė doc. Goda Piktytė.
VDU teatras savo spektaklius režisuoti kviečia žymiausius šalies režisierius, organizuoja edukacinių renginių
ciklus, dalyvauja tarptautiniuose meno pleneruose ir kūrybinėse dirbtuvėse.
Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos kamerinis orkestras yra vienas iš profesionaliausių kamerinių
orkestrų Kauno mieste. Orkestras įkurtas ne tik siekiant plėsti klasikinės muzikos bei šiuolaikinių jos interpretacijų kultūrą laikinojoje sostinėje, bet ir tarptautiniu lygiu atstovauti Lietuvai, Kauno miestui bei Universitetui,
reprezentuoti juos užsienyje. Kolektyvo repertuaras pasižymi muzikos stilių ir žanrų įvairove. Nenuvertindamas
klasikinės muzikos reikšmės, orkestras visuomet atviras netikėtiems eksperimentams ir neįprastam dalykų derinimui, todėl nuolat drąsiai imasi naujų projektų, bendradarbiauja su visų meno sričių menininkais.
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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) veiklas Menų centre įgyvendina
aštuoni kolektyvai.
VDU menų galerija „101“ suorganizavo 10 parodų, 3 kūrybines dirbtuves Kauno moksleiviams, dalyvavo Kauno
galerijų renginyje Gallery Weekend. Galerijos vadovė Daiva Citvarienė gegužės mėnesį pristatė audiovizualinį
maršrutą „Dvasios gidas po senąjį Kauną“. Maršrutas Kauno technologijos universiteto mugėje „Technorama“ buvo
įvertintas TEO apdovanojimu už technologijų panaudojimą. Taip pat gruodžio 13 d. D. Citvarienė pristatė naują
mobiliąją aplikaciją apie V. Putvinskio gatvę „Gilus Kaunas“ (kartu su Ryčiu Zemkausku).
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Tolesnis veiklų plėtojimas
•

Parengti ir patvirtinti detalius Vytauto Didžiojo universiteto intelektinės nuosavybės nuostatus, kurie skatintų naujų inovacijų kūrimą ir komercializavimą, į šias veiklas aktyviai įtraukti ne tik Universiteto darbuotojus, bet ir studentus.

•

Parengti ir patvirtinti Vytauto Didžiojo universiteto teikiamų MTEP, VDU organizuojamų išorinių mokymų
bei kitų paslaugų kainodaros formavimo aprašą, kuris skatintų bendradarbiavimą su išoriniais vartotojais.

•

Vytauto Didžiojo universitete plėtoti tyrimus, pagrįstus atvirų inovacijų koncepcija. Aktyviai dalyvauti tarptautinių atvirųjų inovacijų platformų veikloje ir bendradarbiaujant su tarptautinėmis kompanijomis įsitraukti į tiriamąsias veiklas bei naujų technologijų ar produktų kūrimą.

•

Skatinti mokslo projektų rengimą pagal EK programas, ypač Horizon 2020.

•

Skatinti mokslinės ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų užsakymus bei sutarčių sudarymą su Lietuvos
ūkio subjektais.

•

Siekti mokslo ir verslo / pramonės partnerysčių, glaudesnio bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis ir
kitomis organizacijomis.
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•

Didinti meninės veiklos užimtumą per užsiėmimų skaičių bei didesnę meninės veiklos formų pasiūlą.
Optimizuoti resursus, identifikavus pagrindinius reprezentacinius renginius bei daugiau dėmesio skyrus
unikaliems projektams, turintiems didesnę pridėtinę meninę vertę ir reikšmę. Sukurti efektyvią kūrybinių
veiklų skatinimo sistemą.

•

Skatinti mokslininkus, dėstytojus ir studentus siekti mokslo aukštumų, ypač rengiant ir publikuojant
straipsnius pripažintuose tarptautiniuose leidiniuose.

•

Aktyviau viešinti mokslinį įdirbį, pasiekimus ir kompetencijas, ypač išryškinant VDU kompetencijų lyderystę
Lietuvos mokslo strategijos prioritete – įtrauki ir kūrybinga visuomenė.
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Darni ir kūrybiška aplinka
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3 777

3 576

3 391
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Integruotos komunikacijos veiklos
Sustiprintos integruotos komunikacijos veiklos, patvirtinta Universiteto komunikacijos strategija, kurioje išryškintos VDU vertybės, ateinančių metų vizija. Pradėta kurti stiliaus knyga naujajam vizualiniam identitetui. Tarptautinių strateginės komunikacijos ekspertų vertinimu, per kurį išryškėjo Universiteto stiprybės, charakteristikos ir
kompetencijos, VDU išsiskyrė kaip turintis puikią kvalifikaciją, globalios orientacijos, laisvos dvasios ir liberalaus
požiūrio klasikinis artes liberales universitetas, suteikiantis visapusišką išsilavinimą ateities kūrėjams. Įvykdytos
kelios sėkmingos viešųjų ryšių ir rinkodaros kampanijos Kaune ir Vilniuje: apie pirmąją Lietuvoje individualių
studijų programą Academia cum laude, įvaizdžio „Išsilavinimas 360°“ bei apie sostinėje pradedamas organizuoti
studijas.
Buvo užtikrintas operatyvus ir reguliarus turinys žiniasklaidai, dar labiau sustiprėjo ekspertinės pozicijos, fiksuotas dominuojantis vaidmuo nuomonės lyderių kategorijoje. Pagal įtakos rodiklį, paminėjimų ir kontaktų skaičių
visose medijose VDU užima vienas iš lyderiaujančių pozicijų ir yra antras iš visų Lietuvos universitetų bei pirmas
Kaune (rodiklis beveik dvigubai aukštesnis nei kitų Kauno universitetų). Aukščiausias rodiklis pasiektas interneto
ir spaudos kategorijose.

Studijų ir mokslo išteklių plėtra
Darni ir kūrybiška aplinka

Efektyviam studijų ir mokslo procesui organizuoti 2016 m. įsigyta 434 501 tradicinių ir elektroninių dokumentų,
beveik 17 tūkst. daugiau nei 2015 m. Tradicinių dokumentų įsigyta 19 720, elektroninių – 414 781.
Universitete prenumeruota 50 duomenų bazių iš 24 užsienio ir Lietuvos tiekėjų.
Universiteto bendruomenei duomenų bazėse prieinama beveik 415 tūkst. visateksčių dokumentų: 178 tūkst.
knygų, 34 tūkst. žurnalų ir 203 tūkst. kitų el. dokumentų. Palyginti su 2015 m., el. dokumentų skaičius duomenų
bazėse padidėjo 4,3 proc.
Bibliotekos įgytų informacijos išteklių svarbą parodo jų panaudos rodikliai. 2016 m. vartotojai atliko beveik 4 mln.
(2015 m. – 2,3 mln.) paieškų, skaitė per 1,8 mln. visateksčių dokumentų (2015 m. – 1,6 mln.) iš licencijuojamų
duomenų bazių bei el. publikacijų talpyklos. Tai reiškia, kad vienas akademinės bendruomenės narys skaitė po
249 (2015 m. – 214) el. dokumentus.
28 informacinio raštingumo paskaitas po 1 akad. val. (lietuvių arba anglų kalbomis) apie informacijos paiešką virtualioje bibliotekoje ir prenumeruojamose duomenų bazėse, bibliotekos teikiamas paslaugas išklausė
1 158 vartotojai. Parengta nauja paskaita apie plagiato prevenciją studijų ir mokslo darbuose.
2016 m. VDU mokslo / meno darbų kataloge buvo užregistruota Universiteto 1 550 mokslininkų publikacijų. Iš
viso kataloge yra 20 383 mokslinių publikacijų įrašai.
Universiteto šešių autorių knygos turi atvirosios prieigos licencijas tarptautiniame Atvirosios prieigos knygų kataloge (angl. Directory of Open Access Books). Šiame kataloge Vytauto Didžiojo universitetas yra vienintelis leidėjas
iš Lietuvos tarp 165 pasaulio atvirosios prieigos knygų leidėjų. Net 91 proc. iš 6 tūkst. VDU el. publikacijų talpykloje sukauptų el. knygų, žurnalų ir kitų dokumentų yra atvirai prieinami internete.
Iš viso sukaupta 6 600 Universiteto magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir santraukų el. dokumentų (ETD) naujoje eLABa ETD posistemėje. VDU pirmauja pagal el. baigiamųjų darbų kiekį tarp kitų Lietuvos
universitetų.
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Siekiant didinti Universiteto autorių žinomumą, portale ebooks.vdu.lt sukurta Vytauto Didžiojo universiteto elektroninių leidinių kolekcija, kurią sudaro 56 akademinės knygos humanitarinių, socialinių ir fizinių mokslų temomis. Lietuvos bibliotekoms, kitoms institucijoms sudarytos sąlygos prenumeruoti šią kolekciją. Spausdinti Universiteto leidiniai buvo platinami 5 akademiniuose ir 5 neakademiniuose, 3 internetiniuose knygynuose, perduoti
16-ai bibliotekų.
Atidaryta Ekonomikos ir politikos mokslų biblioteka, kurioje suformuotas atviras 25 tūkst. leidinių fondas, sukurtos 145 darbo vietos (35 jų kompiuterizuotos), 5 individualių studijų patalpos, 5 erdvės grupiniam darbui, poilsio
zonos, 2 darbo vietos, aprūpintos specialiaisiais baldais ir įranga.
2016 m. rudenį, dalyvaujant Japonijos ambasadoriui, Kinijos Liaudies Respublikos, Taipėjaus Misijos atstovams,
V. Biržiškos skaitykloje atidaryta Azijos knygų erdvė.

3 777

Žmogiškųjų ir finansinių išteklių valdymas
3 576

Universiteto vidutinis darbuotojų etatų skaičius – 951 (palyginti su 2015 m., sumažėjo 3
51391
etatu, arba 5,1 proc.):
•

433 akademinio personalo etatai (2015 m. – 450): dėstytojų – 390 etatų (2015 m. – 406), mokslo darbuotojų – 43 etatai (2015 m. – 44). Akademinis personalas 2016 m. sudarė 45,6 proc. vidutinio visų darbuotojų
etatų skaičiaus.
493 neakademinio personalo etatai, palyginti su 2015 m., sumažėjo 33 etatais, arba 6,3 proc.. Neakademinis personalas 2016 m. sudarė 51,8 proc. vidutinio visų darbuotojų etatų skaičiaus.

•

25 etatai administracijos vadovų, palyginti su 2015 m. sumažėjo 1 etatu. Administracijos vadovų etatai
2016 m. sudarė 2,6 proc. vidutinio visų darbuotojų etatų skaičiaus.

Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius – 1 268 (2015 m. – 1 330), per metus sumažėjo 62, arba 4,7 proc..
2016 m. gruodžio 22 d. Universiteto Tarybos sprendimu, 10 proc. buvo padidinti dėstytojų ir mokslo darbuotojų
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•

atlyginimų koeficientai. Šiais metais suteikta galimybė nustatyti ne tik dėstytojų ir mokslo darbuotojų, užėmusių
pareigas konkurso būdu, bet ir dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis, atlyginimo koeficientą vadovaujantis
mokslinės produkcijos ir mokslinės veiklos rezultatais.
Universiteto pajamas sudarė:
•

Valstybės biudžeto asignavimai ir investicijos – 12 370,4 tūkst. Eur (iš jų 900,0 tūkst. Eur valstybės investicijos daugiafunkcinio mokslo ir studijų centro pastato Kaune, V. Putvinskio g. 23, statybai), palyginti su
2015 m., padidėjo 244,3 tūkst. Eur (2,0 proc.). Valstybės biudžeto asignavimai 2016 m. sudarė 52,7 proc.
Universiteto pajamų.

•

tikslinės lėšos – 5 099,2 tūkst. Eur (4 025,8 tūkst. Eur, arba 44,1 proc. mažesnės nei 2015 m.). Tikslinės lėšos
sudarė 21,7 proc. visų Universiteto pajamų.

•

nuosavos lėšos 6 022,0 tūkst. Eur, palyginti su 2015 m., sumažėjo 296,5 tūkst. Eur (4,7 proc.). Nuosavos lėšos
sudarė 25,6 proc. visų Universiteto pajamų.
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•

Iš viso Universiteto pajamos buvo 23 491,6 tūkst. Eur (palyginti su 2015 m. – sumažėjo 4 078,0 tūkst. Eur,
arba 14,8 proc.).

•

Universiteto visos išlaidos sudarė 22 209,7 tūkst. Eur (6 954,5 tūkst. Eur, arba 23,8 proc. mažesnės nei 2015
m.). Išlaidos materialinei bazei, palyginti su 2015 m., sumažėjo 433,8 tūkst. Eur (arba 33,0 proc.), pastatų
renovavimui – sumažėjo 6 726,0 tūkst. Eur, arba 85,7 proc..

Infrastruktūros kūrimas ir tobulinimas
Baigti daugiafunkcio studijų ir mokslo centro pastato statybos darbai (1 416,51 kv. m.) bei Prezidento Valdo
Adamkaus bibliotekos-muziejaus pastato kapitalinio remonto ir tvarkybos darbai (798,26 kv. m.).
Pabaigtas Universiteto Kauno botanikos sodo pagalbinio ūkio paskirties pastatas (pergola) bei apynynas.
Parengtas Universiteto mokomojo korpuso kapitalinio remonto techninis projektas, gautas statybą leidžiantis
dokumentas ir leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus.
Baigta tvarkyti Aukštosios Fredos dvaro rūmus, patalpų interjerą ir fasadą: parengti restauravimo, remonto ir
avarijos grėsmės pašalinimo darbų projektai, gauti leidimai atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo
statinio tvarkybos darbus.
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Įdiegtas elektroninis sutarčių pasirašymas. Naudojant šią galimybę, Universitete sėkmingai pasirašomos bakalauro, magistro, nuotolinių ir kitos priėmimo į studijas sutartys. Papildomai buvo prijungtos ir bendrabučio apgyvendinimo sutartys. Šis automatizavimas palengvino ir studentų priėmimo procesą į antrosios pakopos studijas.
Toliau plečiamas ir modernizuojamas belaidis tinklas. Per 2016 m. Universiteto administruojamų belaidės prieigos įrenginių skaičius padidėjo 10 proc., tad metų pabaigoje veikė 260 belaidės prieigos įrenginių, išdėstytų
19-oje pastatų ir aprėpiančių labiausiai lankomus bei daugiausiai vartotojų sutraukiančius taškus.
Įsigyta papildoma duomenų saugykla ir juostinis įrenginys, skirti atsarginėms serverių ir kitų sistemų kopijoms
daryti.
Universitete įdiegta nauja centralizuota spausdinimo paslauga. Sistema leidžia spausdinti per bet kurį aparatą,
nepriklausomai nuo fizinės jo vietos. Spausdinama, kopijuojama, skenuojama tik autentifikavus vartotoją. Įdiegus
šią sistemą, 30 proc. sumažėjo spausdinimo išlaidos.

Sveikatingumo ir rekreacijos erdvės
Sporto centre ir toliau sėkmingai vyko laisvalaikio sporto užsiėmimai (fizinis rengimas, krepšinis, aerobika, stalo
tenisas, badmintonas), dalyvauta įvairiose varžybose (krepšinio, tinklinio, futbolo, šokėjų palaikymo grupių), organizuoti edukaciniai renginiai („Asmens sveikatos ugdymas“).
Vytauto Didžiojo universiteto studentai, atstovaudami Universitetui, dalyvavo daugelyje Lietuvos studentų sporto asociacijos, Lietuvos studentų futbolo (LSFL), krepšinio (LSKL), tinklinio (NSTL) lygų organizuotuose atskirų
sporto šakų Lietuvos studentų čempionatuose, Baltijos šalių SELL žaidynėse (Tampere, Suomijoje) ir Europos
universitetų žaidynėse (Zagrebe, Kroatijoje).
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VDU sportininkai iškovojo 38 medalius (18 aukso, 12 sidabro, 8 bronzos) svarbiausiuose studentų sporto renginiuose. Aukso medaliais įvairiose tarptautinėse bei nacionalinėse varžybose 2016 m. dabinosi vaikinų krepšinio
komanda, merginų tinklinio komanda bei merginų šokių palaikymo grupė – komandinėse sporto šakose, badmintono, sambo, dziudo, lengvosios atletikos, kulkinio šaudymo – individualiose sporto šakose.
Universiteto vaikinų krepšinio komanda Lietuvos studentų sporto asociacijos (LSSA) buvo išrinkta geriausia
2016 m. Lietuvos studentų sporto komanda.

Tolesnis veiklų plėtojimas
•

Plėtoti infrastruktūros vystymo procesus, į Universitetą investuoti nekilnojamąjį turtą, kurį Universitetas
valdo patikėjimo teise.

•

3 777

Optimizuoti Universiteto išlaidas, diversifikuoti pajamų struktūrą siekiant pritraukti daugiau rėmėjų lėšų,
verslo ir viešojo sektoriaus užsakomųjų darbų.

•

3 576

3 391

Tobulinti bibliotekos darbuotojų informacines kompetencijas, ugdyti visų Universiteto bendruomenės narių informacinio raštingumo gebėjimus, užtikrinančius sėkmingą mokymąsi, mokslinę veiklą bei profesinę
lyderystę žinių visuomenės kontekste.
Užtikrinti aktyvų dalyvavimą projektinėje veikloje, pasirengti sėkmingai įgyvendinti ES SF projektus naujuoju finansavimo periodu.

•

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

•

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

•

Plėsti laisvalaikiui skirtus sporto užsiėmimus, bet mažinti varžybų-reprezentacines komandines sporto vei-

Darni ir kūrybiška aplinka

•

klas, siekiant daugiau finansinių resursų skirti toms sporto šakoms, kurių pasiekimai aiškiai matyti (vaikinų
krepšiniui, merginų tinkliniui).
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2016 m.
svarbiausi įvykiai
•

2016 m. lapkritį Ekonomikos ir vadybos fakultetui įteiktas prestižinis „Eduniversal“ apdovanojimas
9-ojoje iškilmingoje ceremonijoje Perto (Perth) mieste, Australijoje. „Eduniversal“ reitinge iš viso dalyvauja
1 000 verslo universitetų ir mokyklų iš 154 pasaulio šalių. VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas 2016 m.
įvertintas itin aukštu 3 palmių šakelių reitingu (angl. Excellent Business School with reinforcing international
influence). Trys reitingo palmės lapeliai skiriami puikioms verslo mokykloms, turinčioms sustiprintą tarptautinę įtaką. 2016 m. tarp geriausių magistrantūros programų taip pat pateko EVF Reklamos vadybos studijų
programa, gavusi 3 palmės šakelių įvertinimą.

•

Gegužės 13 d. jau devynioliktąjį kartą surengta Respublikinė doktorantų ir magistrantų mokslinė konferencija „Europos sąjungos ekonomikos, finansų ir verslo procesai bei tendencijos“. Plenarinį konferencijos
pranešimą pristatė VDU absolventas, leidyklos „Flintas“ generalinis direktorius Sikstas Ridzevičius.

•

Kovo 7 d. Studijų kokybės vertinimo centras 6 metams akreditavo naują bakalauro studijų programą Verslo
finansai. Studentų priėmimas į Verslo finansų bakalauro studijų programą pradėtas nuo 2016–2017 mokslo

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

metų.
•

Unikalaus Vytauto Didžiojo universiteto ir įmonės „Volfas Engelman“ edukacinio projekto „Marketingo laboratorija“ dalyviai sukūrė naują produktą ir suplanavo strateginį jo pateikimą rinkai.

•

Paskaitas skaitė užsienio šalių profesoriai: L. Mittone (Trento universitetas) ir P. Semal (Luveno katalikiškojo
universiteto vadybos mokykla).

•

Fakultete vyko tarptautiniai kursai „Customized Product / Service Innovation & Marketing through Traditional, Digital and Social Media“, skirti Norvegijos, Danijos, Suomijos, Švedijos, Islandijos, Lietuvos, Latvijos,
Estijos studentams ir dėstytojams, kuriuos suorganizavo „Nordplus Nordic and Baltic Business Innovation
Network“.
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2016 m.
svarbiausi įvykiai
•

VDU Tarybos nariui, Gamtos mokslų fakulteto profesoriui Algimantui Paulauskui paskirta vardinė Lietuvos
mokslų akademijos (LMA) Pranciškaus Šivickio (biologija) premija už darbų ciklą „Parazitų ir jų šeimininkų
genetinės įvairovės tyrimai“ (VDU).

•

„Thermo Fisher Scientific“ vardines stipendijas gavo ketvirto kurso Biotechnologijos studijų programos studentė Diana Dilytė, magistro Biochemijos studijų programos pirmo kurso studentė Ieva Lukošiūnaitė, magistro Taikomosios biotechnologijos studijų programos pirmo kurso studentė Ieva Čepaitė.

•

Gautas finansavimas Lietuvos ir Latvijos Taivano projektui „Biomedicinai ir biotechnologijai pritaikomų
viduląstelinių pokyčių mielėse anhidrobiozės metu tyrimai“ (Nr. TAP-LLT-3/2016, 2016–2018 metams). Projekto vadovas – prof. R. Daugelavičius.

•

Biochemijos studijų programos vadovas prof. R. Daugelavičius tapo Amerikos mikrobiologų draugijos ambasadoriumi Lietuvoje.

Gamtos mokslų fakultetas

•

Gegužės 19–20 d. vyko 9-oji tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija „Gyvasis gamtos ženklas“
(angl. The Vital Nature Sign). Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkas – prof. Audrius Maruška.

•

Gegužės 4–6 d. vyko 22-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 2016“.
Konferencijos koordinatoriai: prof. Regina Gražulevičienė ir prof. Ona Ragažinskienė.

•

Birželio 14 d. vyko STEM metodologija pagrįsto projekto „Birutės Pajiedaitės takais“ tarptautiniai mokymai.
Jų metu pristatytas tarpukario laikotarpio VDU studentės Birutės Pajiedaitės mokslinis darbas, kurio atradimo istorija grindžiama unikalaus projekto idėja.

•

Liepos 5–8 d. vyko tarptautinis seminaras „Biomedicinai ir biotechnologijai pritaikomų viduląstelinių pokyčių mielėse anhidrobiozės metu tyrimai“. Organizatorius ir projekto vadovas – prof. R. Daugelavičius.

•

Akademinio jaunimo mokslinė draugija „Modusas“ tęsė tradiciją organizuoti tokius renginius, kaip „Didįjį
Vileikos Protmūšį“, mokslinių seminarų ciklą, šaškių ir šachmatų turnyrą, Erasmus+ patirties pasidalijimus.
Dauguma veiklų, kurias organizavo AJMD „Modusas“, paįvairino fakulteto bei jo bendruomenės kasdienybę
ir populiarino gamtos mokslus.

•

Rugsėjo 30 d. pasirašyta sutartis dėl dvigubo diplomo bakalauro studijų programos Biologija vykdymo su
Pavlodaro valstybiniu pedagoginiu institutu (Kazachstano Respublika).

•

Pasirašyta dvišalių studentų, mokslininkų ir dėstytojų mainų sutartis pagal Mevlana (angl. Mevlana Exchange Programme) programą su Aksarajaus (Aksaray) universitetu (Turkija). Tai Turkijos nacionalinė bendradarbiavimo programa, finansuojama Turkijos Vyriausybės.
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2016 m.
svarbiausi įvykiai
•

Literatūros ir teatro tyrinėtojas, VDU profesorius emeritas Bronius Vaškelis apdovanotas LR švietimo ir
mokslo ministerijos premija užsienio lietuviams.

•

Lietuvių išeivijos instituto mokslininkui Mykolui Drungai įteiktas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalis
„Tarnaukite Lietuvai“.

•

Lituanistikos katedros profesorė Rūta Petrauskaitė išrinkta Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumui priklausančios Bendrosios kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūros CLARIN ERIC generalinės asamblėjos prezidente.

•

Kultūrų studijų katedros docentui ir Azijos studijų centro vadovui Aurelijui Zykui įteiktas Japonijos ambasadoriaus Lietuvoje garbės raštas už japonistikos studijų plėtojimą Lietuvoje. Istorijos katedros profesorei
Vaidai Kamuntavičienei įteikta Kėdainių krašto garbės piliečio Česlovo Milošo premija.

Humanitarinių mokslų fakultetas

•

Istorijos katedros asistentas Tadas Rutkauskas Heidelbergo universitete (Vokietijoje) su pagyrimu apgynė
daktaro disertaciją „Sünde im Alten Ägypten: eine begriffssemasiologische und begriffsgeschichtliche Untersuchung“, kurioje analizuoja nuodėmės sampratą senajame Egipte.

•

Net keletas fakulteto studentų apdovanoti išeivijos lietuvių vardinėmis stipendijomis: Vandos Daugirdaitės-Sruogienės stipendija įteikta Istorijos krypties doktorantui Egidijui Balandžiui; L. ir F. Mockūnų stipendija skirta Istorijos bakalauro studijų programos ketvirtakursei Rimantei Jaugaitei; B. Bieliuko stipendijos
skirtos Istorijos bakalauro programos ketvirtakursei Rimantei Jaugaitei bei Literatūros ir spaudos magistrantūros programos pirmakursei Kristinai Zaksaitei; prof. B. Vaškelio stipendija skirta Literatūros ir spaudos
magistrantūros programos antrakursei Andrėjai Liudžiūtei.

•

Tarptautinio pripažinimo sulaukė Rytų Azijos kultūrų ir kalbų bakalauro programos studentai: Rimvydas
Markevičius užėmė antrąją vietą tarptautinio konkurso „Chinese Bridge“ etape Lietuvoje, jo fotografijos
buvo eksponuojamos tarptautinėje šiuolaikinės fotografijos parodoje Kinijoje; Žygimantas Mačiulskas laimėjo japonų kalbos konkursą ir gavo teisę atstovauti Lietuvai Japonijoje; Rosita Grigaitė dalyvavo Japonijos
TV laidoje ir pristatė mūsų šalį. Rytų Azijos programos magistrantas Tomas Mickevičius tapo Lietuvos studentų atstovu Japonijos vyriausybės remiamoje, ateities lyderiams skirtoje programoje MIRAI.

•

Literatūros ir spaudos magistrantūros programos antrakursiui Astijui Krauleidžiui skirta Prezidento Antano
Smetonos stipendija.

•

Bendradarbiaujant su Prancūzijos ambasada, fakultete iškilmingai atidarytas Frankofonijos šalių universitetinis centras; humanitarinę V. Biržiškos skaityklą papildė Azijos knygų erdvė – viena didžiausių Azijos
knygų kolekcijų Baltijos šalyse.

•

2016 m. rudenį HMF bendruomenė persikėlė į naujas erdvias patalpas V. Putvinskio gatvėje, o restauruotame pastate (S. Daukanto g. 25) savo veiklą atnaujino Lietuvių išeivijos instituto mokslininkai, be to, šiame
pastate duris atvėrė LR Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka.
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2016 m.
svarbiausi įvykiai
•

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto padėkos raštas įteiktas doc. Ingai Žutautaitei.

•

Sausį įvyko 10-oji – jubiliejinė – fakulteto organizuojama informatikos-matematikos viktorina 11–12 klasių ir 3–4 gimnazijos klasių moksleiviams „IFtorina-16“. Joje dalyvavo 160 moksleivių (24 komandos) ir
50 mokytojų iš įvairių Lietuvos mokyklų.

•

Balandį fakulteto mokslininkai, kartu su partneriais iš Vokietijos, Danijos ir Slovėnijos, pristatė FP7 projekto
„Learning and Execution of Action Categories (ACAT)“ rezultatus vienoje didžiausių tarptautinių parodų
Hannover Messe, Hanoveryje (Vokietija).

•

Rugsėjį fakulteto tyrėjai dalyvavo Vilniuje vykusiame didžiausiame modernių technologijų ir verslumo renginyje Baltijos regione #SWITCH!, kur savo stende pristatė sprendimus ir inovacijas multimedijos technologijų, robotikos ir sistemų valdymo srityse.

•

Rugsėjį fakulteto tyrėjai Kauno visuomenei organizavo mokslo populiarinimo renginius „Tyrėjų naktys“ –
skaitė paskaitas, demonstravo eksperimentus multimedijos technologijų, kalbos technologijų, neuromokslų

Informatikos fakultetas

58

srityse.
•

Fakulteto komanda dalyvavo mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ renginiuose Kauno VII forte, demonstravo virtualios realybės sprendimus, kompiuterio valdymą gestais ir mintimis, robotikos taikymą.

•

Fakultetas jau daug metų kartu su Robotikos akademija organizuoja „Robotiadą“, kurioje dalyvauja per
200 dalyvių. Taip pat visą rudens semestrą fakultete vyko robotikos būreliai, kuriuos lankė 550 vaikų.

Informatikos fakultetas
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2016 m.
svarbiausi įvykiai
•

Bendradarbiaudamas su LR švietimo ir mokslo ministerija, fakultetas suorganizavo jau šeštąjį Respublikinį
moksleivių kūrybinių-mokslinių darbų konkursą „Laisvės kontūrai“ bei vasaros stovyklą. Konkurse dalyvavo
apie 200 moksleivių. Konkursas ne tik atveria naujas pažinimo ir bendravimo galimybes, bet ir suteikia
galimybę supažindinti jaunimą su teologijos bei religijos studijomis VDU.

•

Net 10 fakulteto dėstytojų priklauso tarptautinei Europos katalikų teologų draugijai. Fakulteto dėstytojai
yra Jungtinių Amerikos Valstijų, Škotijos, Belgijos, Lenkijos, Vokietijos ir kitų užsienio mokslo leidinių redakcinių kolegijų nariai. 2016 m. fakulteto delegacija lankėsi Vatikano katalikiškųjų studijų kongregacijoje bei
Ukrainos katalikiškajame universitete.

•

Fakultete viešas paskaitas skaitė ir seminarus vedė reikšmingi svečiai iš užsienio universitetų ir organizacijų: prof. dr. Aldona Lingertat (Bostono St. John’s Seminarijos Teologijos institutas (JAV), Evangelizacijos ir komunikacijos fondo (Fundacion para la Evangelizacion y Communicatcion – FECOM) pirmininkas
dr. kun. Hernanas Pereda Bullrichas (Ispanija), dr. Elisabeth Raith-Paula (Vokietija), krikščioniškosios ikonografijos ekspertas Carlo Bertagnin, OFM (Italija), Evangelizacinės mokyklos „Šviesa jaunimui“ įkurėjas

Katalikų teologijos fakultetas
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Danielis Ange, Taize bendruomenės atstovas Lietuvai br. Jean-Marie ir kt.
•

Studentų iniciatyva surengta studentės Ievos Raugaitės fotografijų paroda „Džiaugsmai akimirkoje“.

•

Studentai savanoriavo daugiau nei dešimtyje bažnytinių ir visuomeninių institucijų: Apuolės globos namuose, Caritas įstaigoje, „Arkos“ bendruomenėje, emocinės paramos telefono ir interneto tarnyboje „Jaunimo linija“, pilietiškai aktyvaus jaunimo organizacijoje „Baltai juoda“, Pravieniškių pataisos namuose, Marijos
radijuje, Šeimos centre, Kauno arkivyskupijos jaunimo centre, Jono Pauliaus II piligrimų centre, Tiberiados
bendruomenėje ir kt. Kartu su studentais savanoriauja ir dėstytojai.

Katalikų teologijos fakultetas
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2016 m.
svarbiausi įvykiai
•

Prof. Vytautui Levandauskui už mokslo darbą „Lietuvos mūro istorija“ paskirta Lietuvos mokslo premija.

•

Profesoriui emeritui Broniui Vaškeliui paskirta LR švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo premija užsienyje
gyvenantiems lietuviams už tarptautinio lygio mokslo laimėjimus ir bendradarbiavimą su Lietuva.

•

Prof. Laimai Šinkūnaitei įteikta Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo premija.

•

Dėstytojas, aktorius Liubomiras Laucevičius apdovanotas Auksiniu scenos kryžiumi bei Kauno miesto Fortūnos prizu kaip geriausias dramos aktorius.

•

Prof. Jurgita Staniškytė išrinkta į Europos Sąjungos Humanitarinių mokslų Europos mokslinių tyrimų erdvėje tinklo HERA valdybą.

•

Dr. Daivos Citvarienės ir jos komandos audiovizualinis maršrutas „Dvasios gidas po senąjį Kauną“ laimėjo
„Technorama 2016“ įmonės TEO įsteigtą prizą.

•

Doc. Jūratės Tutlytės komanda žurnalo „Structum“ miesto architektūrinių koncepcijų kūrimo konkurse „Iš-

Menų fakultetas

manusis miestas“ laimėjo antrą vietą už projektą „Nužiestas miestas“.
•

8 studentams įteiktos vardinės stipendijos: prof. B. Vaškelio stipendijos – magistrantėms Elvinai Baužaitei,
Urtei Grigaliūnaitei, Kristinai Apanavičiūtei; V. Kuprevičiaus stipendija – magistrantei Giedrei Ravaitytei;
Šiaulių banko stipendija – bakalaurantei Karolinai Vitulskytei; S. Banaičio stipendija – magistrantei Neringai Krikščiūnaitei; VDU garbės stipendijos – bakalaurantams Marijui Mažūnui ir Vaidai Stepanovaitei.

•

Reikšmingi apdovanojimai studentams: Vaidybos studijų programos studentas Valerijus Kazlauskas gavo
jaunojo menininko prizą festivalyje „Lietuvos teatrų pavasaris“, buvo nominuotas „Auksinių scenos kryžių“
Jaunųjų menininkų / debiutų kategorijoje; Mados dizaino studijų programos studentė Raminta Razgutė
laimėjo pirmą vietą „Samsung Galaxy Dream“ konkurse; grupė „Abii“, kurios narys yra Muzikos produkcijos
studijų programos studentas Andrius Šarka, laimėjo grupių konkursą „Garažas‘16“; Kultūros paveldo ir turizmo studijų programos magistrei Eglei Ročkaitei skirtas pagyrimas studentų mokslinių darbų konkurse už
darbą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės totorių medinė sakralinė architektūra: tradicija ir tęstinumas“
(vadovas – prof. V. Levandauskas).

•

Žurnalas „Reitingai“ pripažino Kultūros paveldo ir turizmo magistro studijų programą kaip geriausią Lietuvoje vykdomą paveldo studijų krypties programą.

•

Išleistos dvi tarptautinės monografijos: prof. Rasutės Žukienės (kartu su prof. G. Jankevičiūte) sudaryta „The
Art of Identity and Memory: Towards a Cultural History of the Two World Wars in Lithuania“ (Boston: Academic Studies Press) ir kolektyvinė monografija „I teatri post-sovietici: Ucraina, Bielorussia, Estonia, Lettonia,
Lituania“ (Roma: UniversItalia, sud. prof. E. Faccioli), kurios viena autorių – prof. Jurgita Staniškytė.

•

Reikšmingi tarptautiniai meno projektai: prof. Romualdo Požerskio paroda „Lietuva 1988–1993.
Sausio 13-ajai atminti“ Belgijoje (Briuselis), Lenkijoje (Varšuvoje, Olštyne), paroda „Degantis žmogus“ Čekijoje (Praha); prof. R. Požerskio, doc. Rimanto Plungės, doc. Remigijaus Venckaus kūryba „Lietuvių fotografijos
bienalėje: Fotografijos istorijos“ Hobecko galerija (Leitzkau, Vokietija); Nerija Goldberg sukūrė muziką baletui „Cleopatra“ Makedonijos Nacionaliname operos ir baleto teatre; doc. Ina Pukelytė vadovavo Žaliakalnio
turgaus teatro festivalio meno programai.
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2016 m.
svarbiausi įvykiai
•

Kovo 16–19 d. kartu su muzikos mokytojus rengiančiomis aukštosiomis mokyklomis suorganizuota tarptautinė konferencija
„Looking for the unexpected: Creativity and innovation in music education“.

•

Akademijoje vyko tarptautiniai ir nacionaliniai muzikiniai konkursai: vasario 12–14 d. – Nacionalinis Balio Dvariono pianistų
ir stygininkų konkursas, kovo 8 d. – festivalis „Lietuviška gaida“, kovo 16 d. – konkursas „Pavasario žaismas“, birželio 10–12 d. –
VI tarptautinis konkursas „Gradus ad Parnassum“, lapkričio 24–25 d. – VII tarptautinis konkursas „Lets play in pairs“, lapkričio 26 d. – Fortepijono festivalis- maratonas, gruodžio 16 d. – Religinės muzikos tarptautinis festivalis „Cantate Domino“.

•

Meistriškumo kursus užsienyje vedė prof. K. Stonkus (Sarajevo music academy), prof. R. Zubovas (Seattle Pacific university, Dallas
music academy), lekt. J. Dvarionas (Chetham’s International Piano Summer School (Manchester), International piano academy
Pianale, „Gintarinė svetainė“).

•

Dėstytojai dalyvavo tarptautinių muzikinių konkursų vertinimo komisijose: prof. K. Stonkus („Trophee Mondial 2016 Portimao“, „69 Coupe Mondial Rostov-on-Don“), lekt. J. Dvarionas (Tarptautinis Balio Dvariono pianistų ir smuikininkų konkursas,
„Pianorubato“, „Pianale“, S.ta Cecilia Piano XVIII Concurso Internacional, XVI Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов „Щелкунчик“, 15-й Международный фестиваль детского и юношеского творчества „Аккорды Хортицы“, Vladimir Krainev „International Piano Competition“, Tarptautinis Aldonos Dvarionaitės konkursas).

Muzikos akademija

•

LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė už tarptautinių konkursų laureatų parengimą apdovanojo doc. D. Račį, prof. K. Stonkų,
prof. S. Martinaitytę, doc. A. Eitmanavičiūtę, doc. R. Novikaitę.

•

Asist. E. Šidlauskaitė sukūrė ir atliko Eboli vaidmenį G. Verdi operos „Don Karlas“ premjeroje (LNOBT kovo 4 d.). Už šį vaidmenį
jai suteiktas 2016 Metų solistės titulas (LNOBT gruodžio 30 d.).

•

Doc. N. Petrokas režisavo J. Juzeliūno operą „Žaidimas“ (premjera – lapkričio 28 d. Vilniaus Kongresų rūmuose), F. Leharo
operetę „Linksmoji našlė“ (premjera – lapkričio 6 d. Panevėžio muzikiniame teatre).

•

Prof. S. Martinaitytė, doc. A. Eitmanavičiūtė, koncertmeisterė K. Kaklauskaitė su savo klasės studentais projekte, finansuotame
LR kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros tarybos „Paliesk operetę“, kartu su Vievio kultūros centru, Kauno valstybiniu
muzikiniu teatru pastatė F. Leharo operetę „Linksmoji našlė“ (premjera – lapkričio 13 d. Vievio kultūros centre).

•

Muzikos akademijoje meistriškumo kursus studentams ir dėstytojams vedė pasaulinį pripažinimą pelnę menininkai: Z. Plavin
(Izraelis), M. Battista (Italija), K. Uinskas (Lietuva), A. Poeluev (Vokietija), T. Gricius (Suomija), P. Lawrence (Prancūzija), A. Macco
(Austrija), R. Zoledziewski (Lenkija), Y. Moulin (Šveicarija), M. Haanstra (Nyderlandai), K. Draksler (Slovėnija) ir K. Kurdeko
(Latvija).

•

VDU garbės stipendijomis apdovanotos Styginių instrumentų katedros studentės A. Šulgienė, I. Andrikonytė, I. Gaučaitė.

•

Dainavimo katedros bei Pučiamųjų ir mušamųjų skyriaus dėstytojai prof. T. Ladiga, doc. V. Kijauskas, lekt. R. Maciulevičius ir
studentai M. Arutiunova, A. Garbenčiūtė, K. Gurskytė, S. Tamulis sėkmingai debiutavo Kauno valstybiniame muzikiniame teatre
pastatytoje R. Planguette operetėje „Kornevilio varpai“ (premjera – spalio 7 d.), doc. J. Janulevičius, prof. T. Ladiga, lekt. R. Vaicekauskaitė – O. Nicolai operoje „Vindzoro šmaikštuolės“ (premjera – balandžio 1 d.).

•

Akademijos studentai laimėjo ne vieną tarptautinį muzikinį konkursą: A. Daučianskaitė ir A. Daučianskas (XIII tarptautinį
akordeonistų-solistų konkursą, Daugpilis, Latvija; „Paolo Barrasso“ tarptautinį muzikinį konkursą, Caramanico Terme, Italija),
G. Raudonius (tarptautinį pianistų konkursą Romoje, Italija (A solistų kategorija), G. Kuzmickaitė, D. Buivydė, I. Goleckytė („International Forum Musical Performance and Pedagogy“, Portugalija), M. Pleškytė (I tarptautinį vaikų ir jaunimo akademinio
dainavimo ir vokalinių ansamblių konkursą, Talsi, Latvija), J. Stankevičiūtė („Mykolo Kleopo Oginskio kūrybos perlai – 2016“,
Lietuva).
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2016 m.
svarbiausi įvykiai
•

Regionistikos katedros docentė Jolanta Mickutė laimėjo prestižinę Jeilio universiteto Baltijos studijų stipendiją, o doktorantė Danguolė Bardauskaitė – prestižinę JAV Fulbright stipendiją.

•

Sausį vyko Tarptautinė konferencija „Europos Energetinė sąjunga: kodėl mums jos reikia ir kaip ją padaryti veiksmingą?“ Ją organizavo klasterio „Tarptautinių santykių ir saugumo procesai: Lietuva globalioje
erdvėje“ nariai Giedrius Česnakas kartu su Justinu Juozaičiu.

•

Vasarį surengta bendra paskaita studentams su Džordžijos Gvinet koledžu (angl. Georgia Gwinnett college).
Renginį inicijavo lietuvių kilmės profesorė Dovilė Budrytė. Bendros paskaitos metu prof. Ellen Rafshoon
skaitė pranešimą „Realistų moralinė opozicija karui: Hans J. Morgenthau ir Vietnamo karas“, o dr. Giedrius
Česnakas – „Energetinis saugumas – taip pat jausmas“.

•

Išskirtinio dėmesio susilaukė A. Piontkovskio, L. Ševcovos ir L. Donskio diskusija „Lilia Shevtsova and Andrei

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas

Piontkovsky on the Challenge of Putin’s Russia to the World“, vykusi kovo 8 d.
•

Gegužę fakultete viešėjo NATO Ginklų kontrolės ir koordinacijos skyriaus vadovas Williamas Alberque ir
skaitė viešas paskaitas bei bendravo su studentais specialiame seminare „Career Opportunities in International Organizations“.

•

Universitetas kartu su Tautybių studijų asociacija (angl. Association for the Study of Nationalities – ASN) vasarą organizavo tarptautinę konferenciją „Europa, tautos ir nesaugumas: identiteto iššūkiai“, kurioje lankėsi
net 240 mokslininkų iš 46 pasaulio šalių. Per tris konferencijos dienas buvo pristatyta apie 200 pranešimų.

•

Rugsėjį viešą paskaitą „Medijų transformacijos: kaip keitėsi politinė komunikacija“ (angl. Political Communication: Pre-Digital Media Era and Now) surengė publicistas, JAV Prezidento Ronaldo Reagano ir kitų aukščiausio rango JAV pareigūnų kalbų rašytojas Clark S. Judge.

•

Rugsėjį vyko Tarpdisciplininė tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvos ir Lenkijos santykių dinamika:
saugumo ir identiteto dimensijos“, kurią organizavo klasterio „Europos viešoji erdvė: politika, komunikacija,
diskursas“ narys Mindaugas Norkevičius kartu su VDU Adomo Mickevičiaus organizacija, Politologijos katedra kartu su Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje bei Lenkijos institutu Vilniuje.

•

Rudenį, vykstant LR Seimo rinkimams, spalio 9 d. fakulteto dėstytojai kartu su jaunaisiais politologais iš
akademinio politologų klubo (APK) suorganizavo ir aktyviai dalyvavo renginyje „Rinkimų naktis universitete“.

•

Spalį vyko Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) Personalo direktoriaus Björno Larssono paskaita-diskusija „Galimybės ir perspektyvos: kaip įsidarbinti EU institucijose“.

•

Populiarus buvo susitikimų su diplomatais ciklas „Diplomatai atvirai“. Iš viso rudens semestro metu įvyko
trys susitikimai su diplomatais: spalio 27 d. – su ambasadoriumi Ričardu Degučiu, lapkričio 16 d. – su ambasadoriumi Eitvydu Bajarūnu, lapkričio 21 d. – paskaita su ambasadoriumi Evaldu Ignatavičiumi.
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2016 m.
svarbiausi įvykiai
•

Sociologijos katedros profesorius Artūras Tereškinas tapo Lietuvos mokslo premijos laureatu už tęstinį
darbų ciklą „Kultūros sociologijos ir kultūrinių studijų tyrimai (2000–2014 m.)“.

•

Universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su UNESCO IBE (angl. International Bureau of Education):
kartu su Švietimo vadybos magistro diplomu bus suteikiamas UNESCO IBE sertifikatas Curriculum Design
and Development (liet. Mokymo turinio kūrimas ir įgyvendinimas).

•

Sociologijos katedrai patvirtintas Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos
„HORIZONTAS 2020“ projektas Nr. H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016 „Inequality, Urbanization and Territorial
Cohesion: Developing the European Social Model of Economic Growth and Democratic Capacity“, 2017–
2021 m. (koordinatorius – Aalborgo universitetas, partneris – VDU Socialinių tyrimų centras: J. BučaitėVilkė, A. Tereškinas).

•

Magistro programos Organizacinė psichologija studentui Vytautui Naruševičiui įteikta vardinė LR Prezidento
Algirdo Brazausko stipendija.

Socialinių mokslų fakultetas

•

Sociologijos katedros lektoriaus dr. Apolonijaus Žilio disertacija pateko tarp trijų geriausių 2015 m. Lietuvos socialinių ir humanitarinių mokslų disertacijų.

•

Magistro programos Švietimo vadyba absolventei Rasai Alaburdienei įteikta Broniaus Kviklio vardo stipendija.

•

Europos Sąjungos institucijų vadovų vizitai (pvz., Europos išorės veiksmų tarnybos personalo direktoriaus
B. Larssono paskaita-diskusija, ES komisaro V. P. Andriukaičio diskusija), susitikimai ir viešos paskaitos
su Lietuvos Respublikos Vyriausybės ministrais (socialinės apsaugos ir darbo ministre A. Pabedinskiene,
užsienio reikalų ministru L. Linkevičiumi, vidaus reikalų ministru S. Skverneliu).

•

Fakulteto mokslininkai dalyvavo renginiuose visuomenei (pvz., mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė 2016“,
mokslo ir inovacijų forume „Social code‘ 2016“, psichologų bendruomenės narių viešoje akcijoje „Paleisk
liūdesį!“), organizuotos Tėvų akademijos.

•

Studentų ir absolventų klubų iniciatyvos – VDU Sociologų klubo projektas „Sockava“ (renginių ciklas), Psichologų absolventų klubo renginiai (paskaita „Grupinė terapija priklausomybės ligomis sergančių asmenų
ilgalaikėje reabilitacijos bendruomenėje”, diskusija „Psichologo privati praktika Lietuvoje: misija įmanoma“), Socialinio darbo studentų klubo „Vesta“ projektas „Studentas studentui“, psichologų studentų organizacijos LiPSA VDU diskusija „Ar mokymuisi universitete būtina koks nors minimalus IQ“, edukologų klubo
„Jaukas“ renginiai moksleiviams.

•

Surengta šešiolika tarptautinių ir nacionalinių konferencijų, dalis jų skirta fakulteto 25-mečiui paminėti.

•

Sociologijos katedros docentė Milda Ališauskienė vyko Fulbright stažuotės į Kalifornijos universitetą Santa
Barbaroje.

•

Edukologijos katedros docentė Aušra Rutkienė papildė nacionalinių Europos profesinio mokymo kreditų
sistemos (ECVET) ekspertų gretas.
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2016 m.
svarbiausi įvykiai
•

Teisės fakulteto profesorė Gracienne Lauwers parengė ir laimėjo bei nuo 2016 m. koordinuoja Erasmus
Mundus projektą: ERASMUS + Mundus Grantholder (573540-EPP-1-2016-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP) „Introducing Modules on Law and Rights in Programmes of Teacher Training and Educational Sciences“. Vytauto
Didžiojo universitetas jame dalyvauja kaip partneris.

•

Pradėta ieškoti partnerių Ukrainoje bei Baltarusijoje. Užmegzti ryšiai, atskirais atvejais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys ar memorandumai su šiais universitetais: Ukrainos katalikiškuoju universitetu, Ukrainos nacionaliniu kalnakasybos universitetu, Ukrainos Mohylos akademija, Baltarusijos Polocko valstybiniu
universitetu.

•

Teisės fakulteto studentų komanda 2016 m. pavasario semestre pirmą kartą dalyvavo Tarptautiniame
Jessup teismo proceso inscenizacijos turnyre Vašingtone ir garbingai rungėsi su daugiau nei 100 komandų
iš viso pasaulio. Prieš tai ši komanda užėmė aukštą antrą vietą atrankiniame Jessup turnyre Austrijoje.

•

Rudens semestrą Teisės fakultete veiklą pradėjo analogų Lietuvoje neturinti Ateities teisės laboratorija, kurioje novatoriškiems ir į ateities technologijų ir teisės sąveiką orientuotiems tyrimams bus telkiami Teisės
fakulteto studentai. Laboratorijos vadovas – dr. Paulius Astromskis.

Teisės fakultetas

•

Teisės fakulteto studentų organizacija ELSA VDU lapkričio 7 d. surengė diskusiją itin aktualia tema „Naujasis darbo kodeksas: UŽ ar PRIEŠ“.

•

Fakulteto absolventai skyrė dovaną Teisės fakultetui: 1 000 eurų duomenų bazėms atnaujinti, už kuriuos
1 metams buvo papildomai išpirkta Lietuvoje vienos svarbiausių teisinių duomenų bazių Infolex vieta bei
nupirkti papildomi ištekliai HeinOnline duomenų bazėje.

•

Vykdyti Teisės fakulteto Teisės klinikos, orientuotos į studentų (prižiūrint fakulteto mokslininkams-praktikams) teisinių konsultacijų teikimą smulkiajam ir vidutiniam verslui bei viešiesiems juridiniams asmenims,
steigimo parengiamieji darbai.

•

Pasirašyta sutartis su tarptautine Springer leidykla dėl knygos „The Law of the Baltic States“ leidybos. Tokio
pobūdžio knyga neturės analogų pasaulyje ir yra rengiama Teisės fakulteto mokslininkų su partneriais iš
Latvijos universiteto Teisės fakulteto ir Talino technologijos universiteto Teisės mokyklos. Knygą išleisti
planuojama 2017 metais.

•

Tęsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos teisės institutu: 2016 m. gruodžio 9 d. surengta jau 3-oji bendra
konferencija Žmogaus teisių dienai paminėti (pirmą kartą tarptautinė).

•

Stiprinamas bendradarbiavimas su Lenkijos Torunės universiteto Teisės fakultetu: 2016 m. birželio 17 d.
vyko abiejų universitetų Teisės fakultetų mokslininkų konferencija Torunėje, kurioje dalyvavo 12 mokslininkų iš VDU Teisės fakulteto.

•

Stiprinamos Teisės fakulteto pozicijos prioritetinėje teisininkų etikos mokslinių tyrimų srityje: išleista monografija „Teisininkų etika: nuo status quo pavyzdinio modelio link“, kurios bendraautoriai – aštuoni Teisės
fakulteto mokslininkai (du iš jų – užsieniečiai). Du teisės fakulteto mokslininkai – Paulius Astromskis ir
Edita Gruodytė – tapo naujai VDU įsteigto klasterio „Taikomosios etikos tematika“ nariais.

82

Teisės fakultetas

83

Inovatyvių studijų institutas

84

Inovatyvių studijų institutas
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Užsienio kalbų institutas
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Užsienio kalbų institutas

Direktorė

Adresas:

dr. Vilma Bijeikienė

K. Donelačio g. 52, 44244, Kaunas
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Botanikos sodas
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Botanikos sodas

Direktorius

Adresas:

dr. Nerijus Jurkonis

Ž. E. Žilibero g. 6, 46324 Kaunas
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2016 m.
svarbiausi įvykiai
•

Sėkmingai plečiamos (hortenzijų, rožių, rododendrų, varpinių, viksvuolinių ir vikšrinių augalų) ar įrengtos
naujos (astilbių, saugomų Lietuvos floros rūšių, žiemojančių sukulentų, apynių, aktinidijų, Lietuvos pievų
floros, levandų ir ašuočių ir kt.) augalų kolekcijos ir ekspozicijos.

•

Tarptautiniame jurginų registre (angl. The International Dahlia Register) užregistruotos šešios A. Balsevičiaus išvestos naujos jurginų veislės: „Meška slapukė“, „Tumė“, „Dalelytė“, „Giedrės kasos“, „Orija“ ir „Fredos
lapė“. Tolesniems tyrimams atrinktas 331 jurginų sėjinukas. Centrinėje naudojamųjų augalų veislių bandymų tarnyboje Lenkijoje patvirtintos dr. R. Daubaro ir dr. L. Česonienės išvestos penkios lietuviškos paprastosios spanguolės veislės: „Amalva“, „Reda“, „Vaiva“, „Vita“ ir „Žuvinta“.

•

Atnaujintą ir išplėstą rožių kolekciją dabar sudaro net 1 050 rožių kultonų. Tai – didžiausia rožių kolekcija
Lietuvoje.

•

Botanikos sodas yra atviriausias visuomenei akademinis Universiteto padalinys. Lankytojų nuolat daugėja.
2016 m. Botanikos sodą aplankė 6 proc. daugiau žmonių nei 2015-aisiais. Apsilankė 504 ekskursinės grupės, iš jų: universitetinių ir neuniversitetinių aukštųjų mokyklų studentų 49 grupės; 194 grupės iš mokyklų,
109 grupės iš lopšelių / darželių; 43 ekskursinės grupės lankėsi nemokamai (vaikų globos namų, neįgalūs

Botanikos sodas

ar socialiai remtini asmenys). Vesta 131 ekskursija, suorganizuotas 61 komercinis renginys.
•

Studijų praktiką atliko per 700 studentų, kurių 60 proc. sudarė Lietuvos universitetų, 40 proc. – kolegijų
ir profesinio mokymo centrų studentai.

•

Įgyvendinti 2 didelės apimties projektai. Vieno iš jų metu atlikti retųjų augalų rūšių ir jų populiacijų tyrimai, suorganizuoti mokymai miškininkams ir saugomų teritorijų administracijų darbuotojams, surengta
tarptautinė mokslinė konferencija, išleista mokymų medžiaga bei mokomoji knyga „Botaninės įvairovės
išsaugojimas Pietvakarių Lietuvoje”.

•

Įgyvendinti 6 edukaciniai ekologinio / meninio ugdymo projektai, skirti Kauno apskrities ikimokyklinių įstaigų ir Lietuvos pagrindinių mokyklų moksleiviams. Interaktyviuose užsiėmimuose dalyvavo 2 852 vaikai.
Suaugusiųjų mokymui buvo skirti 7 mokomieji seminarai gėlininkystės, pomologijos ir vaistinių augalų
auginimo ir vartojimo temomis.

•

2016 m. buvo labai aktyvūs, surengta daugiau kaip 20 renginių visuomenei, dvi tarptautinės mokslinės
konferencijos.

•

Botanikos sodas yra keturių tarptautinių organizacijų – Baltijos botanikos sodų asociacijos (BBG), Baltijos
jūros šalių botanikos sodų asociacijos (BGBSR), Europos botanikos sodų konsorciumo (EBGC) ir Tarptautinės botanikos sodų organizacijos (angl. Botanical Gardens Conservation International – BGCI) narys.

•

Botanikos sodas dalyvavo augalų sėklų mainuose su 334 botanikos sodais, arboretumais ir kitomis mokslo
įstaigomis iš viso pasaulio.

•

2 studentai iš Prancūzijos Anžė universiteto (Université d’Angers) atliko Erasmus praktiką, o 3 studentai iš
Slovėnijos Liublianos universiteto (Univerza v Ljubljani) atvyko Erasmus studijų.
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Verslo praktikų centras
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Verslo praktikų centras

Direktorius

Adresas:

dr. Osvaldas Stripeikis

Jonavos g. 66, 44191 Kaunas
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2016 m.
svarbiausi įvykiai
•

Entreprenerio akademija – tai įrankis, padedantis ugdyti entreprenerio savybes ir kompetencijas: Savęs vertinimas; Komandinis darbas; Kūrybiškumas; Veiklumas; Problemų sprendimas; Ryšių mezgimas.
2016 m. įvyko dvi Entreprenerio akademijos. Į pavasario semestro akademiją užsiregistravo 205 studentai,
buvo atrinkta – 110; rudens semestre registravosi 120, atrinkta – 98.

•

Verslumo laboratorijos yra daugiafunkcis įrankis, pritaikantis artes liberales principus praktikoje bei ugdant
studentų verslininkišką požiūrį. 2016 m. pavasario semestre studentai sprendė 10 įmonių pateiktų iššūkių,
kurių metu buvo suteiktos individualios mentorių konsultacijos bei vyko savarankiški studentų susitikimai.
2016 m. vasario 26–28 d. į išvažiuojamąją stovyklą Jadagonyse „Verslumo laboratorijos“ užsiregistravo
120 studentų, buvo atrinkta – 64.

•

Nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio Vytauto Didžiojo universitete startavo unikalus Lietuvoje socialinio verslumo ugdymo įrankis – Verslumo akademija. Rudens semestre akademijos dalyviai pasimokę metodikų
sprendė 5 įmonių pateiktus demo iššūkius varžydamiesi tarpusavyje dėl geriausiai iššūkį išsprendusios
komandos. Užsiregistravo 225 studentai, atrinkta – 98.

Verslo praktikų centras
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•

Per 2016 m. verslo praktikų centras išplėtė savo metodinę bazę ir veikloms su studentais naudoja 4 tarptautines metodikas: Business model canvas, Lego serious play, Method tolkit ir Points of you.

•

Verslo praktikų centro kolektyvą 2016 m. papildė 15 savanorių komanda.

Verslo praktikų centras
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