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Įvadinis
žodis
Man visuomet atrodė, kad švietimas par excellence yra nuolatinės kaitos, atsinaujinimo būsenos. Kaip ir
mokslinė tiesa – ji nesutverta amžinybei. Mokslo ir kūrybos buveinėje, kuria ir yra Universitetas, esama daugelio
menių. Jos – įvairialypės, kaip ir tie, kurie jose gyvena. Kiekvienas jų turi savo požiūrį ir taip užpildo erdvę, kuri
tampa tik dar įdomesnė. Mes, ateinantys iš įvairių mokslo sričių su skirtingais požiūriais ir vizijomis, turime
rasti vieną tiesą,– tai esminė sąlyga kuriant bendras ateities patirtis.
Taigi 2018-ieji Vytauto Didžiojo universitetui (VDU) buvo augimo metai: 10 proc. daugiau nei pernai buvo
priimta pirmakursių, augo tarptautinių studentų, partnerių skaičius, plėtėsi Universiteto geografija ir mokslo
krypčių diapazonas. Nepaisant to, nenorėčiau suteikti itin daug reikšmės skaičiams. Galvodamas apie augimą,
turiu visai kitą pasaulėvaizdį.
Praėjusiais metais tapome dviejų nekasdienių įvykių – Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio ir universitetų
integracijos – liudininkais. Vytauto Didžiojo universiteto Rektorato pastate, kur anksčiau buvo Ministrų
kabinetas, vasario 14 d. įvyko istorinis Vyriausybės posėdis. Birželio 5-ąją LR Seime buvo galutinai pritarta VDU,
Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) ir Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) integracijai.
Trys universitetai tapo vienu Vytauto Didžiojo universitetu, kuris yra plačiausios aprėpties Lietuvoje ir vykdo
humanitarinių, socialinių, fizinių, menų, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių mokslinius
tyrimus bei studijas. Po susijungimo LEU tapo VDU Švietimo akademija, o ASU – VDU Žemės ūkio akademija.
Universitetų bendruomenės atliko milžinišką darbą, kuris būtų buvęs neįmanomas be jų susitelkimo ir išminties.

Potencialo sinergija ypač svarbi tobulinant edukologijos studijų ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas.
Rudenį VDU Švietimo akademijoje studijas pasirinko apie 200 stojančiųjų – esame vienintelis universitetas,
kurio visos pedagogikos krypties programos buvo užpildytos. Tai yra didžiulis įvertinimas mums, o kartu ir
atsakomybė toliau rengiant naujos kartos mokytojus, kviečiant bendradarbiauti šalies ir užsienio ekspertus.
Verta paminėti, kad vykstant integracijos procesui taip pat mažėja studijų programų dubliavimas, efektyviai
naudojama mokslo ir studijų infrastruktūra, Nemuno slėnio galimybės, jungiamos besidubliuojančios
neakademinių padalinių funkcijos, sėkmingai integruojamos bendrosios funkcijos, tokios kaip buhalterinė
apskaita, IT sistemų administravimas, studijų organizavimas, studentų reikalų ir kt. Siekiama sukurti tokią
sistemą, kuri sudarytų sąlygas horizontaliam bendradarbiavimui.

Tarptautiškumas – dar viena sritis, kur Universitetas išlaiko tvirtas pirmaujančias pozicijas. 2018 m. toliau
augo tarptautinių partnerių tinklas, o studijas VDU pasirinko per 1200 užsienio studentų iš 60 šalių. Platų
tarptautinės partnerystės tinklą panaudojome edukologijos programoms tobulinti: buvo sustiprinti ryšiai su
Suomijos, Estijos, Airijos, Šveicarijos, JAV ir kitų šalių mokslininkais. Kitais metais numatomos ir naujos
papildomos tarptautinių ryšių kryptys – jas pasiūlys Švietimo ir Žemės ūkio akademijos.
VDU visuomet save pozicionavo ne tik kaip mokslinės kūrybos bendruomenę. Universitete nuolat buvo ir
yra skiriamas dėmesys demokratinėms vertybėms, žmogaus ir pilietinėms teisėms. Vos 2017 m. pabaigoje
įsteigto Nobelio premijos laureato akad. A. Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centro veikla jau apima ne
tik Lietuvos, bet ir užsienio šalis – yra vykdoma aktyvi edukacija Ukrainoje, Gruzijoje, Rusijoje. O praėjusių
metų gruodžio mėnesį Universiteto mokslininkų iniciatyva įvykęs Nacionalinis žmogaus teisių forumas buvo
pripažintas vienu svarbiausių žmogaus teisių renginių Lietuvoje 2018 metais.
Nors ir nėra paprasta keisti nusistovėjusias praktikas, kartais būtina, kad sukurtum nauja ir neužsisklęstum
siaurumoje. Tikiu, kad 2018 m. vykę pokyčiai Vytauto Didžiojo universitetui ne tik atneš naujų galimybių, bet ir
išplės diskusijų erdvę dėl aukštojo mokslo ateities, universitetinio išsilavinimo reikšmės, mokslo tyrimų temų ir
prioritetų, jų indėlio visuomenės ir ekonomikos plėtrai. Žinoma, svarbiausia, jog šios diskusijos dėl dabarties ir
ateities būtų grįstos kilniomis idėjomis, oriu ir pagarbiu dialogu.

Įvadinis žodis

Įvadinis žodis

Tikiu, jog ši jungtis atveria galimybes atlikti visai kitos kokybės mokslo tyrimus ir organizuoti laikmečio
reikalavimus bei ateities lūkesčius atitinkančias studijas, kurios suteikia platų išsilavinimą. Sujungus
tarpdisciplininį potencialą bus galima ne tik susipažinti su įvairiais požiūriais, ieškoti daugiabriaunių problemų
sprendimo būdų ir taip stiprinti esamas mokslo sritis, bet ir imtis mokslinių tyrimų bei studijų tokių aktualių temų
kaip biologinė inžinerija, klimato kaita, darnus vystymasis, bioekonomika, biotechnologijos, agroinovacijos,
žiedinė ekonomika, technologijų teisė, skaitmeninė humanitarika ir daugelio kitų. Galėsime mąstyti apie
netikėtas jungtis tarp įvairių krypčių – nuo menų iki fizinių, nuo socialinių iki technologijos mokslų. Šiandien
tam turime visas galimybes – pirmiausia, žmogiškąjį potencialą. Pavieniui tikrai nepajėgtume sistemiškai tirti ir
prisidėti prie šiuo metu pasaulyje aktualių problemų sprendimo.

Intelektualinė laisvė, žinojimo siekis, gebėjimas kvestionuoti idėjas Vytauto Didžiojo universitete yra vienos
svarbiausių vertybių, kurias siekiame perduoti ir studentams. Kūrybiškumas, kritinis mąstymas, kompleksiškas
problemų sprendimas, kalbų mokėjimas ir kultūrų pažinimas – tai tik keletas sociokultūrinių dėmenų, kurie
integruojami VDU studijų procese, taip užtikrinant nuolatinį tobulėjimą. Tuo tarpu verslumo ugdymas yra
neatsiejamas nuo bendradarbiavimo su verslo atstovais. Šioje srityje jau keletą metų sėkmingai dirba studentų
gretose populiarus VDU Verslo praktikų centras, savo partnerių sąraše turintis daugiau nei 60 verslo įmonių. Tai
neabejotinas verslumo ugdymo lyderis Lietuvoje. Šiais metais centras sulaukė pripažinimo ne tik šalyje (kartu su
Lietuvos pramonininkų konfederacija pradėjęs vykdyti projektą, kurio metu jis dalinsis savo patirtimi su kitais
šalies universitetais ir perduos gerąją praktiką), bet ir Europoje – VDU Verslo praktikų centrui buvo įteiktas
Europos Komisijos nominacijos „Investicijos į verslumo įgūdžius“ apdovanojimas.

VDU rektorius

Juozas Augutis

Tam tikri aukštojo mokslo politikos poslinkiai įvyko ir Vyriausybės lygmeniu: buvo skirtos papildomos lėšos
kelti akademinio personalo atlyginimams, duotas pažadas ženkliai padidinti doktorantų stipendijas. Jei LR
Vyriausybė akademiniam personalui šiais metais atlyginimus didino penktadaliu, o kitąmet dar 16 proc., tai
likusius universitetų darbuotojus, deja, pamiršo. Puikiai suprantame, kad ir neakademinį darbą dirba aukštos
kvalifikacijos specialistai, o be jų indėlio sėkmingo universiteto nesukursime, tad ieškojome vidinių resursų
motyvuoti visus darbuotojus. Nuo spalio mėnesio administraciniam personalui buvo skirtas 10 proc. priedas
prie atlyginimo.
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Vytauto Didžiojo universitetas –
darnus, kūrybiškas, bendruomeniškas
Vytauto Didžiojo universiteto 2018 m. veiklos ataskaita parengta vadovaujantis Universiteto 2012–2020 m.
strategija.

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

Misija

Vertybės
Asmenybės laisvė, atvirumas, atsakomybė, kūrybiškumas, bendruomeniškumas, akademinis meistriškumas,
autonomiškumas.
Strateginiai tikslai – tai tikslai, užtikrinantys Universiteto vizijos įgyvendinimą ir išreiškiantys strateginių siekių
įgyvendinimo prielaidas:
•

Socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė

•

Asmenybėms ir talentams atsiskleisti palankios studijos

•

Patikimas tarptautinis partneris

•

Aukščiausio lygio mokslas ir menas

•

Darni ir kūrybiška aplinka

VDU – darnus, kūrybiškas, bendruomeniškas

VDU – darnus, kūrybiškas, bendruomeniškas
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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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Socialiai aktyvi ir
atsakinga bendruomenė
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Socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė

Socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė

188

80 % akademinio personalo su mokslo laipsniu
Per 2018 m. į VDU buvo atvykę 186 užsienio
dėstytojai
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Svarbiausi 2018 m.
įvykiai ir pasiekimai
•

Socialinių mokslų fakulteto dekanui, politologui profesoriui Algiui Krupavičiui Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio proga skirtas Seimo apdovanojimas už indėlį atkuriant Lietuvos valstybės nepriklausomybę,
valstybės ir parlamentarizmo tradicijų stiprinimą, veiklą visuomenės gerovei. Apdovanojimas skirtas už
lyginamosios ir viešosios politikos, partijų, partinės sistemos ir rinkimų tyrinėjimus.

•

VDU profesorė, JT konvencijos dėl visų formų diskriminacijos moterims panaikinimo (CEDAW) komiteto
pirmininkė Dalia Leinartė pateko į Pasaulinio valstybės tarnautojų tinklo „Apolitical“ įtakingiausių pasaulio
lyčių lygybės politikos skleidėjų sąrašą.

ASU, LEU ir VDU integracija

•

Užsienio kalbų instituto dėstytojui, istorikui, knygotyrininkui, pedagogui ir vertėjui Sigitui Lūžiui skirta
Martyno Mažvydo premija už Kazimiero Semenavičiaus knygos „Didysis artilerijos menas“ pirmosios dalies
vertimą iš lotynų kalbos ir reikšmingus pastarųjų penkerių metų mokslinius senosios Lietuvos literatūros
ir rašytinio paveldo, lietuvių kultūros asmenybių literatūrinės ir kultūrinės veiklos, lietuviškos knygos ir
spaudos tyrinėjimus.

•

2018 m. sausio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimas pritarė, kad Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU)
ir Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) būtų reorganizuojami prijungiant prie Vytauto Didžiojo
universiteto (VDU).

•

Nuo 2018 metų liepos 1 d. veiklą pradėjo Švietimo akademija, kurioje vykdoma mokslinė veikla ir
naujausiais tarptautiniais tyrimais grįstos studijos. Praėjusiais metais į šią akademiją pradėtas studentų
priėmimas, čia perkeltos visos LEU studijų programos.

•

Lietuvos Respublikos Prezidentė už tarptautinių konkursų laureatų parengimą apdovanojo Muzikos
akademijos dėstytojus prof. Sabiną Martinaitytę, Audronę Eirmanavičiūtę, doc. Donaldą Račį, doc. Gintarą
Mameniškį ir studentus Živilę Kudirkaitę, Viktoriją Nociūtę, Gabrielę Skromanaitę, Moniką Pleškytę.

•

Bendradarbiaujant su Lietuvos, Talino (Estija), Turku (Suomija) ir Voriko (Jungtinė Karalystė) universitetų
mokslininkais baigiamas kurti naujos kartos mokytojų rengimo bei kvalifikacijos tobulinimo modelis.

•

•

2018 metais aktyviai bendradarbiavo ASU socialinių mokslų srities ir VDU Ekonomikos ir vadybos
fakulteto mokslininkai siekdami sukurti stiprų bioekonomikos mokslų centrą. Sujungtas VDU ir ASU
mokslinis potencialas sustiprins mokslinius tyrimus ir jais grįstas studijas, reikalingas tiek bioekonomikai,
tiek energetikai, tiek žemės ūkiui vystyti Lietuvoje, pagerins sąlygas mokslo ir verslo bendradarbiavimui
gaminant aukštos pridėtinės vertės produktus ir teikiant paslaugas, sustiprins jų konkurencingumą vidaus
ir užsienio rinkose.

Profesoriui Liudui Mažyliui buvo įteiktos VDU Humanitarinių mokslų Garbės profesoriaus vardo regalijos,
profesorius tapo Kauno miesto Garbės piliečiu, o sausio mėnesį jam buvo įteikta Stasio Lozoraičio
žurnalistikos premija.

•

Kūno kultūros ir sporto departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės aukso medaliu „Už nuopelnus
Lietuvos sportui“ apdovanota Švietimo akademijos profesorė Sniegina Poteliūnienė. Lietuvos tautinis
olimpinis komitetas profesorę taip pat apdovanojo medaliu „Už nuopelnus olimpizmui“.

•

Kinijoje vykusiame pasaulio plaukimo trumpajame (25 m) baseine čempionate čempionu tapo Švietimo
akademijos studentas Danas Rapšys.

•

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius įteiktas 2017 m. pasaulio čempionato
aukso ir 2018 m. Europos čempionato sidabro medalius iškovojusiam irkluotojui, Švietimo akademijos
studentui Sauliui Ritteriui.

Studijų kokybė, mokslo pasiekimai yra itin svarbus, kompleksinis universiteto veiklos vertinimo rodiklis, prie
kurio gerinimo prisideda visa akademinė bendruomenė. „Išsilavinimas 360°“ universiteto šūkis egzistuoja ne tik
kaip skambi frazė, jo vedami į paskaitas kasdien renkasi ne vien studentai. Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojai
nuolat siekia išnaudoti visas galimybes kelti kvalifikaciją, didinti savo darbo meistrystę, todėl nenuostabu,
kad Universitetas yra atpažįstamas ir palankiai vertinamas už savo bendruomenės narių pasiekimus: gautas
premijas, prizus, tarptautinius apdovanojimus už mokslinę veiklą.

•

Socialinio darbo katedros profesorių, Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto narį ekspertą Joną Ruškų
Prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.

•

Pirmoji Leonido Donskio vardo premija skirta istorikui, VDU garbės daktarui profesoriui Sauliui Sužiedėliui.

•

Menų fakulteto profesorei Laimai Šinkūnaitei įteikta Kauno miesto Mokslo premija už nuopelnus
humanitarinių mokslų srityje, ilgamečius menotyrinius Kauno sakralinio paveldo tyrimus.

Apdovanojimai / įvertinimai

•

Egipte vykusiame pasaulio triatlono (plaukimas, bėgimas, šaudymas) čempionate nugalėtoja tapo Švietimo
akademijos studentė Aurelija Tamašauskaitė.

•

Azijos studijų centro (ASC) vadovas dr. Aurelijus Zykas išrinktas į Europos Japonijos studijų išteklių
specialistų asociacijos (European Association of Japanese Resource Specialists, EAJRS) tarybą. Jis tapo
vieninteliu atstovu iš Rytų Europos.

•

Menotyrininkei, Menų fakulteto profesorei Rasutei Žukienei skirta Vyriausybės kultūros ir meno premija
už svarų indėlį į kultūrą ir meną bei ypatingus šios srities nuopelnus.

•

Projektas „Verslumo akademija“ Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimuose „Investicijos į
verslumo įgūdžius“ buvo išrinktas vienu iš trijų geriausių prie verslumo vystymo prisidedančiu nominacijos
projektu.

•

Vytauto Didžiojo universiteto 3X3 vaikinų krepšinio komanda išrinkta geriausia 2018 m. Lietuvos studentų
sporto komanda.

•

XXIV tarptautiniame chorų sakralinės muzikos festivalyje-konkurse, VDU mišrus choras „Vivere Cantus“
buvo apdovanotas aukso diplomu, o vadovas Rolandas Daugėla gavo geriausio festivalio dirigento
apdovanojimą.

•

2019 m., susijungus VDU ir ASU, veiklą pradės VDU Žemės ūkio akademija.

•

Juridinis trijų aukštųjų mokyklų susijungimas vyks 2019 m., o įvairių veiklų ir organizacijų struktūrų
optimizacija – iki 2022 m.

•

Muzikos akademijos profesorius Petras Bingelis apdovanotas Tarptautinės lyderystės akademijos ILA
(Austrija) Komandoro kryžiumi.

•

Lietuvos mokslų akademijoje Švietimo akademijos docentei Ramutei Bruzgelevičienei įteikta valstybinė
Meilės Lukšienės premija.

•

Humanitarinių mokslų fakulteto profesoriui Alvydui Butkui suteiktas Daugpilio universiteto Garbės
daktaro vardas.

•

Tarptautinių ryšių prorektorė profesorė Ineta Dabašinskienė išrinkta Baltijos studijų pažangos
asociacijos (Association for the Advancement of Baltic Studies, AABS) viceprezidente, atsakinga už
profesinį tobulėjimą. Profesorė praėjusiais metais taip pat buvo apdovanota ordinu už nuopelnus Italijos
Respublikai, kurį įteikė Italijos Respublikos Prezidentas Sergio Mattarella, Lietuvoje lankęsis Lietuvos
Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kvietimu.

•

Muzikos akademijos docentas Artūras Dambrauskas apdovanotas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ riterio
kryžiumi.

•

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalis įteiktas Europos kurčiųjų čempionato badmintono
rungtynių sidabro ir bronzos medalių laimėtojui, Švietimo akademijos studentui Kazimierui Dauskurtui.

Socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė

Socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė
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Organizuodamas išskirtines plačios aprėpties studijas, siekdamas sukurti draugišką aplinką visiems akademinės
bendruomenės nariams, universitetas tvirtai laikosi socialiai atsakingos politikos gairių: gerosios patirties
pavyzdžiu prisideda prie sėkmingo visuomenei svarbių projektų įgyvendinimo, mokslininkų tyrimais grįstomis
iniciatyvomis dalijasi su miestu, regionu bei visa šalimi, organizuojamose viešose paskaitose, diskusijose ir
renginiuose kviečia aktyviai dalyvauti visuomenę, lyderiaujančio vaidmens imasi Švietimo reformos kontekste,
o kartu su partneriais įgyvendindamas optimizacijos procesą atsakingai formuoja ateities kryptis visai šalies
švietimo sistemai.
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Universiteto išorinis įvertinimas

•

Airijos prezidentui Michael D. Higgins VDU Garbės daktaro socialinių mokslų srities regalijos įteiktos už
humanistinių vertybių sklaidą, veiklą žmogaus teisių srityje ir savo šalies paveldo išsaugojimą.

•

•

Už reikšmingą indėlį plėtojant tarptautinį universitetų bendradarbiavimą bei nuopelnus vystant Rytų
Europos ir Baltijos regiono politikos ir istorijos studijas VDU Garbės daktaro regalijos įteiktos Bolonijos
universiteto (Italija) profesoriui Stefano Bianchini.

•

Vytauto Didžiojo universitetas skyrė sidabro medalį lietuvių kilmės JAV žurnalistei Ann Charles, Jungtinių
Tautų korespondentei dienraštyje „The Baltic Review“.

2018 m. paskelbtame tarptautiniame universitetų reitinge „U-Multirank“ VDU surinko aukščiausius
įvertinimus („gerai“ ir „labai gerai“) net 16 kategorijų – taip pagerindamas praėjusių metų rezultatus.
Geriausiai įvertinti VDU pasiekimai užsienio dėstytojų, absolventų įmonių, tarpdisciplininių publikacijų
ir kitose kategorijose. Geriausi balai VDU buvo skirti už rodiklius, kuriais vertinama užsienio kilmės
(tarptautinių) akademinių darbuotojų dalis, studentų mobilumas, meninė produkcija, bendros regioninės
publikacijos, Kauno apskrityje dirbančių magistrų skaičius, absolventų įkurtų įmonių ir Universiteto
pumpurinių įmonių (angl. spin-off) skaičius bei bakalauro studijas numatytu laiku baigusių studentų dalis.

•

•

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininku išrinktas Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto
narys, nepriklausomas ekspertas, Socialinio darbo katedros prof. Jonas Ruškus.

•

Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos, Lietuvos sporto, Lietuvos sveikatos mokslų universitetai ir Kauno
bei Marijampolės kolegijos pasirašė memorandumą dėl bendrų pedagogų rengimo ir kvalifikacijos
tobulinimo veiklų Kauno regione.

Paskelbtame pasauliniame universitetų reitinge „QS World University Rankings 2019“ Vytauto Didžiojo
universitetas išlaikė poziciją tarp 3 procentų geriausių pasaulio universitetų ir išliko tarptautiškiausiu
Lietuvoje. Universitetas pagerino rezultatus dviejose kategorijose – pagal akademinę reputaciją (mokslinių
tyrimų vertinimą) ir tarptautinių studentų dalį.

•

•

Vytauto Didžiojo universitetas ir Kutaisio Akaki Tsereteli vardo valstybinis universitetas pasirašė
bendradarbiavimo sutartį. Taip pat universitete buvo atidaryta vieno reikšmingiausių viduramžių literatų,
poemos „Karžygys tigro kailiu“ autoriaus Šota Rustavelio vardo auditorija.

Vytauto Didžiojo universitetas pateko į pasaulinį QS absolventų įsidarbinimo reitingą („QS Graduate
Employability Rankings 2019“), jame išrinkta 500 pasaulio aukštojo mokslo institucijų, kurių absolventai
įsidarbina sėkmingiausiai. Į reitingą pateko trys Lietuvos aukštosios mokyklos, įvertintos pozicija 301-500:
Vytauto Didžiojo, Vilniaus ir Vilniaus Gedimino technikos universitetai.

•

2018 m. Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) paskelbė atnaujintą studijų programų sąrašą, kuriame
akredituotos visos Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) programos. Studijų programų kokybę SKVC vertina
pagal šešias vertinimo sritis: programos tikslus ir numatomus studijų rezultatus, programos sandarą
(dalykus), personalą (dėstytojus), materialiuosius išteklius, studijų eigą ir jos vertinimą, programos vadybą.

•

Paskelbtame 2018 metų universitetų reitinge, kurį pristatė žurnalas „Reitingai“, Vytauto Didžiojo
universitetas išliko tarptautiškumo lyderiu – reitinge jis įvertintas kaip tarptautiškiausias universitetas
Lietuvoje, geriausiai konkuruojantis tarptautinėje erdvėje.

•

Pasirašyta strategiškai svarbi bendradarbiavimo sutartis su Korėjos universitetu.

•

VDU įkurtas Karaliaus Sedžiongo Institutas (King Sejong Institute, KSI), kuris rūpinasi korėjiečių kalbos ir
kultūros sklaida, prisideda prie Korėjos ir Lietuvos tarpvalstybinių ryšių plėtros.

•

Vytauto Didžiojo universitetas prisistatė Japonijoje vykusiame renginyje „BIO Japan“ – vienoje didžiausių
pasaulyje gyvybės mokslų konferencijoje-parodoje.

•

Rektorato rūmuose (K. Donelaičio g. 58, Kaunas) duris atvėrė ilgalaikė ekspozicija „Kuriančiajai
diplomatijai 100“. Parodos rengėja – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

•

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kazachstano prezidento įkurtu Bolašako stipendijų fondu,
susitarta dėl platesnio VDU viešinimo Kazachstane.

•

Pirmą kartą Lietuvoje surengtas Nacionalinis žmogaus teisių forumas, kuriame dalyvavo daugiau nei
60 šalies ir užsienio ekspertų, visuomenininkų, žurnalistų, politikų, žmogaus teisių aktyvistų, diplomatų,
verslo atstovų, moksleivių ir studentų.

•

Skatindami aktyvesnį asociacijos „Santakos slėnis“ mokslo ir studijų institucijų mokslininkų
bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno
technologijos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Lietuvos energetikos institutas
įsteigė mokslo fondą, skirtą bendriems tyrimams finansuoti.

•

Karališkojoje sodininkystės draugijoje (Royal Horticultural Society) (Jungtinė Karalystė) užregistruota 11
dr. A. Balsevičiaus išvestų jurginų veislių: ‘Alesia from Minsk’, ‘Anelė Albina’, ‘Buktos Plukė’, ‘Duonos
Kelias’, ‘Ieva’, ‘Laumė’, ‘Ragana’, ‘Soleil Soleil’, ‘Tbilisi’, ‘Wigry’ ir ‘Žuvinto Lūgnė’.

•

Sėkmingai VDU studijas baigusiems Švietimo vadybos magistrantams kartu su VDU magistrantūros
diplomais pirmą kartą įteikti ir UNESCO Tarptautinio švietimo biuro sertifikatai „Curriculum Design and
Development“.

•

Įvyko UNESCO inicijuotos Pasaulinės medijų ir informacinio raštingumo savaitės (Global Media and
Information Literacy Week 2018) pagrindinis renginys – 8-oji Medijų ir informacinio raštingumo bei
tarpkultūrinio dialogo konferencija, kurią organizavo VDU kartu su UNESCO, Nacionaline UNESCO
komisija, Latvijos universitetu.

Studijų ir mokslo aplinkos gerinimas
•

Naujai įrengtos 3 auditorijos V. Čepinskio g. 5, Kaune, ir 35 auditorijos bei 1 kompiuterių klasė
T. Ševčenkos g. 31, Vilniuje.

•

Atlikti Švietimo akademijos patalpų, esančių T. Ševčenkos g. 31, Vilniuje, remonto darbai; studentų
bendrabučio patalpų, esančių A. Vivulskio g. 36, Vilniuje, remonto darbai; patalpų remonto darbai pastatų,
esančių Muitinės g. 7, S. Daukanto g. 28, Kaune, bei kt. pastatuose.

•

Atnaujintas Studentų portalo registracijos į dalykus modulis, paspartinta dalykų paieška. Taip pat
atnaujintas pažymų užsakymo modulis.

•

Į Dėstytojų portalą įdiegtas mokslinės veiklos modulis, kuris leidžia dėstytojams įvykdytus mokslinės
veiklos rezultatus registruoti sistemoje ištisus metus. Taip pat įdiegtas registracijos į dalykus modulis,
suteikiantis galimybę registracijos į dalykus metu stebėti, kaip formuojasi dėstomo dalyko studentų
sąrašas. Realizuotas dvikalbis režimas.

•

Sukurta Mokslo valdymo informacijos sistema (Current Research Information System, CRIS) – esminė
atvirojo mokslo įgyvendinimo infrastruktūra Europos mokslinių tyrimų erdvėje, kuri pagerino Universiteto
mokslo produkcijos, veiklos bei mokslininkų matomumą pasaulyje, leidžia sukaupti ir užtikrinti ilgalaikį
Universiteto mokslinės produkcijos bei veiklos rezultatų išsaugojimą, padidinti mokslo produkcijos
prieinamumą atviroje prieigoje, optimizuoti mokslinės veiklos administravimą.

Socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė

Socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė
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Svarbiausi įvykiai, ryšiai, bendradarbiavimas
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Vytauto Didžiojo universiteto
organizacinė struktūra
Taryba

Rektorius

Senatas

Ekonomikos
ir vadybos
fakultetas
Gamtos
mokslų
fakultetas

Studentų atstovybė

Humanitarinių
mokslų
fakultetas

Rektoratas

Mokslo
prorektorius

Studijų
prorektorius

Tarptautinių
ryšių
prorektorius

Mokslo
ir inovacijų
departamentas

Studijų
departamentas

Tarptautinių
ryšių
departamentas

Biblioteka

Marketingo ir
komunikacijos
departamentas

Plėtros ir
analizės centras

Valdymo
ir investicijų
departamentas

Studentų
reikalų
departamentas

Administracijos
direktorius

Katalikų
teologijos
fakultetas
Fakultetai

Užsienio kalbų
institutas
Institutai

Menų
fakultetas
Muzikos
akademija

Inovatyvių
studijų
institutas

Vytauto Didžiojo universiteto organizacinė struktūra

Vytauto Didžiojo universiteto organizacinė struktūra

Informatikos
fakultetas

Politikos mokslų
ir diplomatijos
fakultetas

Botanikos
sodas

Socialinių
mokslų fakultetas

Vidaus audito
skyrius
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Žmogiškųjų
išteklių ir
teisės
departamentas

Finansų
departamentas

Švietimo
akademija
Teisės
fakultetas
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Studentai 2016 m.

Asmenybėms ir talentams
atskleisti palankios studijos

6928

4750

1442

203

490

43

iš viso

ba

ma

doktorantūros
studijos

vientisosios
studijos

profesinės
studijos

704 (316) į VDU atvykę užsienio studentai (iš jų laipsnį suteikiančių studijų programų)
477 gretutinių studijų

Studentai 2017 m.

6456

4326

iš viso

ba

1489

193

384

64

ma

doktorantūros
studijos

vientisosios
studijos

profesinės
studijos

Studentai 2018 m.

8269

5670

iš viso

ba

1923

233

323

120

ma

doktorantūros
studijos

vientisosios
studijos

profesinės
studijos

1241 (598) į VDU atvykę užsienio studentai (iš jų laipsnį suteikiančių studijų programų)
524 gretutinių studijų

Vykdomos studijų programos
ba

91

profesinės studijos

ma

77

doktorantūros krypčių

vientisosios studijos
gretutinės studijos

1
42

1
18

nuolatinės studijos

4

jungtinės

3

tarptautinės dvigubo
diplomo

24

užsienio kalba

62

Asmenybėms ir talentams atsiskleisti palankios studijos

Asmenybėms ir talentams atsiskleisti palankios studijos

795 (472) į VDU atvykę užsienio studentai (iš jų laipsnį suteikiančių studijų programų)
521 gretutinių studijų

2018 m. priėmimas
iš viso

16

ba

ma

doktorantūros
studijos

vientisosios
studijos

2025

1009

836

43

1672

984

612

21

55

iš viso

ba

ma

mokslų
daktarai

įgiję pedagogo
kvalifikaciją

2018 m. absolventai

32

profesinės
studijos

105
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Asmenybėms ir talentams
atsiskleisti palankios studijos
Asmenybėms ir talentams tobulėti palankias sąlygas Vytauto Didžiojo universitetas kuria atsižvelgdamas į
individualius asmens poreikius, laikydamasis lygybės, pagarbos kiekvienam principų. Užtikrinti galimybes oriai
studijuoti ir dirbti visada buvo Universiteto, kurio globalių idėjų ir veiklos centre – žmogus, vienas iš svarbiausių
siekių. Nuolatinės pastangos laikytis šių principinių siekių Universitetą kasmet kryptingai veda prie pagrindinio
tikslo – padėti augti savarankiškai ir kūrybiškai mąstyti gebančiai, novatoriškai, idėjų nestokojančiai, koja kojon
su gyvenimo pažanga žengiančiai asmenybei, aktyviam ir atsakingam visuomenės nariui, kuriam savęs ugdymas
ir įvairiapusis tobulėjimas yra gyvenimo kokybės garantas.
Nuolatinis dėmesys laisvųjų menų ir mokslų ugdymui, pasitelkiant naujus metodus visos Europos mastu, padeda
parengti studentus, nuolat besikeičiančiai darbo rinkai, ne mažiau svarbiam aktyvaus piliečio vaidmeniui.

Studijos
2018 metų rezultatai gerokai viršijo užsibrėžtus tikslus ir uždavinius – net 28 proc. padidėjo studentų skaičius.

Universiteto programos, į kurių valstybės finansuojamas vietas priimta daugiausiai studentų – Psichologija
(37), Skandinavijos šalių kultūros ir kalbos (34), Multimedijos ir interneto technologijos (31), Mokomojo dalyko
pedagogika (30), Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos (26).
10 proc. padidėjo priėmimas į antros pakopos studijas bei net 100 proc. priėmimas į pedagogikos profesines
studijas, išlieka stabilus užsienio studentų skaičius, kuris sudaro net 17,5 proc. visų priimtųjų į magistrantūros
studijų pirmą kursą.
Vytauto Didžiojo universitetui skirtas finansavimas 411 (43 proc. daugiau nei 2017 m.) valstybės finansuojamoms
antrosios pakopos studijų vietų. Į nuolatine forma vykdomas magistrantūros studijas buvo priimti 675 asmenys
(VF – 411, VNF be užsieniečių – 146, užsienio piliečių – 118, t. y. 75 studentais daugiau (12,5 proc.) nei 2017 m.,
taip pat padidėjo valstybės finansuojamų studentų skaičius – 124 studentais, t. y. 43,2 proc., daugiau nei 2017 m.
Į ištęstine forma vykdomas magistrantūros studijas buvo priimtas 161 studentas (2017 m. – 158, 2016 m. – 156).

2018 m. po išorinio vertinimo akredituota 10 VDU studijų programų: 4 bakalauro ir 6 magistrantūros studijų
programos – ekonomikos, filosofijos, psichologijos ir socialinio darbo studijų krypčių studijų programos.
9 studijų programos akredituotos maksimaliam 6 metų laikotarpiui ir 1 studijų programa – 3 metų laikotarpiui.
Išoriniai vertintojai išskirtinai gerai įvertino psichologijos ir socialinio darbo studijų krypčių studijų programas,
o „Sveikatos psichologijos“ magistrantūros studijų programai suteiktas aukščiausias galimas įvertinimas –
24 balai.
Geriausiai įvertinti kokybės rodikliai – studijų programų vadyba, studijų programų tikslai ir studijų rezultatai,
materialiniai ištekliai.
Praėjusiais metais apklausta 78,43 proc. studentų. Apklausos rezultatai atskleidė, kad studijos VDU
studentams suteikė savarankiškumą, erdvę bendrauti ir plėsti akiratį, įdomias studijas liberalioje aplinkoje
bei platų išsilavinimą. Studijas baigiantieji geriausiai įvertino administracinio personalo suteiktą pagalbą,
savo atsakingumą atliekant studijų užduotis, praktikos naudingumą, praktikos atitiktį studijų turiniui,
bendradarbiavimo su baigiamųjų darbų vadovais efektyvumą ir baigiamųjų darbų gynimo procedūros
tinkamumą.
2018 m. patvirtintas VDU dėstytojų profesinio tobulėjimo tvarkos aprašas, nusakantis dėstytojų didaktinės ir
tyriminės veiklos atitiktį naujausioms studijų ir mokslo tendencijoms. Išplėtota dėstytojų profesinio tobulėjimo
sistema, įgyvendinus didaktikos mokymus, skirtus plėtoti į studentus orientuotas ir problemų sprendimu grįstas
studijas, užtikrinant studentų praktinių ir taikomųjų gebėjimų įtvirtinimą ir vystymą studijų procese, suteikiant
studentams platesnes galimybes labiau įsitraukti į studijų dalykuose organizuojamas veiklas.

Nuotolinių studijų plėtra
VDU sukurta neformaliojo mokymosi nuotoliniu būdu paslauga 2018 metais tapo pasiekiama ir anglakalbiams
vartotojams. Ja gali naudotis visi visuomenės nariai, studentai ir dėstytojai, mokytojai ir valstybės tarnautojai,
kitų profesijų atstovai mokytis atskirus dalykus nuotoliniu būdu, su galimybe užsiskaityti akredituotus dalykus
formaliose studijų programose ir įgyti kvalifikaciją.
Siūloma 40 neformaliojo nuotolinio mokymosi dalykų visuomenei, kuriuos parengė 34 VDU dėstytojai. 2018
metais mokymus sėkmingai pabaigė 103 besimokantieji (lietuvių kalba).

Praėjusiais metais 3 kartus daugiau studentų buvo priimta į šias studijų programas: Švietimo vadyba, Socialinis
darbas, Integruota komunikacija. Pradėtas priėmimas į naują studijų programą Baudžiamoji verslo teisė.

Praėjusiais metais sudarytos 2 bendradarbiavimo sutartys su organizacijomis neformaliajam mokymui
nuotoliniu būdu.

Į profesines Pedagogikos studijas buvo priimti 105 studentai, 29 – į papildomąsias studijas, skirtas magistrantūros
studijoms pasirengti.

VDU vaizdo konferencijų sistema 2018 metais naudojosi 29, o vaizdo paskaitų įrašus VDU serveriuose saugojo
21 organizacija.

2018 m. spalio 1 d. duomenimis, Universitete studijavo 8269 studentai (Palyginus su 2017 m., studentų skaičius
išaugo daugiau kaip 28 proc. Bendras studijuojančiųjų skaičius padidėjo, nes nuo 2018-07-01 teisę vykdyti
Lietuvos edukologijos universiteto studijų programas perėmė Vytauto Didžiojo universitetas).

Vytauto Didžiojo universitetas Inovatyvių studijų instituto iniciatyva pasirašė tarptautinę bendradarbiavimo
sutartį su Atviruoju Katalonijos unvirsitetu (UOC) dėl „Horizon 2020“ programos TeSLA projekto metu sukurtos
besimokančiųjų atpažinimo ir egzaminavimo TeSLA sistemos mokslo eksperimentinės plėtros tyrimams.

Pirmosios pakopos studijose 2018 metais studijavo 5670 studentai, vientisosiose teisės studijose – 323 studentų,
antrosios pakopos studijose – 1923 studentai, profesinėse pedagogikos studijose studijavo 120 studentų,
trečiosios pakopos studijose 2018 metais studijavo 233 doktorantai.

Pasirašyta tarptautinė MTEP paslaugų sutartis, kurios pagrindu išbandytas „ICT-20-2015 – Technologijos,
gerinančios žmonių mokymą ir mokymąsi“ projekto, finansuoto iš Europos Sąjungos „Horizon 2020“ programos
lėšų, metu sukurtas atvirųjų išteklių portalas SlideWiki. Testavime dalyvavo 16 dėstytojų iš šešių skirtingų
VDU padalinių, kurie parengė atviruosius švietimo išteklius (1590 skaidrių), atnaujino mokomąjį turinį
savo dėstomuose dalykuose bei sukūrė mokomąsias užduotis, įtraukiant daugiau nei 500 studentų į veiklas,
susijusias su atviraisiais ištekliais.

2018-07-01 perėmus Lietuvos edukologijos universiteto studijų programų vykdymą, studijuojančiųjų skaičius,
kurių studijos vykdomos ištęstine forma, ženkliai išaugo: 2017 m. – studijavo 8 studentai, o 2018 m. – 783.
1,58 % (127) viso Universiteto studentų skaičiaus sudarė negalią turintys asmenys. Didesnė dalis neįgaliųjų
studijuoja Socialinių mokslų fakultete (31). 2018 m. sunkios negalios formos (darbingumo lygis 0–25 proc.) –
32 studentai, vidutinės (darbingumo lygis 30–45 proc.) – 74 ir lengvos (darbingumo lygis > 45 proc.) –
21 studentas.
2018 m. gretutinėse studijų programose studijavo 524 studentai. Socialinių mokslų fakulteto Edukologijos
institute buvo pradėtos, o Švietimo akademijoje toliau tęsiamos pedagogų perkvalifikavimo programų klausytojų
studijos, kuriose studijavo 205 asmenys.
2018 m. bakalauro laipsnį suteikiantys diplomai įteikti 984 asmenims; magistro laipsnį – 612 asmenų. Taip
pat įteikti 55 studijų pažymėjimai, suteikiantys pedagogo kvalifikaciją, įteikti 152 gretutinių studijų baigimą
liudijantys pažymėjimai.
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Asmenybėms ir talentams atsiskleisti palankios studijos

Praėjusiais metais priėmimas vykdytas į 43 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, iš viso priimtas
1041 studentas (2017 m. – 956) . Lyginant su ankstesniais metais, bendras priimtųjų skaičius išaugo 12,5 proc.;
priimtųjų į valstybės finansuojamas vietas – 15 proc., o priimtųjų į valstybės nefinansuojamas vietas – 9,6 proc.
2018 m. pagal bendrą priimtų studentų skaičių į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas Vytauto Didžiojo
universitetas, kaip ir 2017 m., užima 4 vietą tarp visų Lietuvos universitetų.

2018 m. Academia cum laude individualiąsias studijas buvo pasirinkę 17 studentų. Studentų individualiosios
studijos apėmė inovatyviąsias bioelektrotechnologijas, ląstelės biofiziką, istorinės atminties, sąmoningumo
istorijos, šiuolaikinio musulmonų religingumo, tautinių mažumų, žmogaus teisių ir negalios, kūrybinės
fotografijos tematikas.

2018 m. VDU darbuotojai ir dėstytojai organizavo 178 tarptautines, jungtinių doktorantūrų auditorines ir
darbastalio vaizdo konferencijas (auditorinių vaizdo konferencijų sesijų skaičius – 40, tarptautinių darbastalio
vaizdo konferencijų sesijų skaičius – 138).
2008–2018 m. laikotarpiu VDU nuotolinių studijų aplinkoje iš viso sukurti 2554 studijų dalykai. Praėjusiais
metais nuotolinių studijų aplinka naudojosi 6979 studentai, unikaliais IP adresais jungtasi iš 93 užsienio šalių.
Studentai bei dėstytojai į darbastalio vaizdo konferencijas galėjo jungtis ne tik iš stacionarių ar nešiojamų
kompiuterių, bet ir iš mobilių įrenginių (mobilių telefonų ar planšetinių kompiuterių). 2018 m. sistemoje
užfiksuoti 5493 prisijungimai.
2018 m. studijų dalykų, naudojančių vaizdo konferencijas, skaičius išaugo iki 292. VDU Nuotolinių studijų
aplinka Moodle 2018 m. buvo atnaujinta į 3.5.1+ versiją.
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Tolesnis veiklų plėtojimas

2018 m. už aktyvų dalyvavimą mokslinėje, sportinėje, kultūrinėje, studentiškoje visuomeninėje veikloje Universiteto studentams skirtos vienkartinės skatinamosios stipendijos (152) ir Universiteto rektoriaus vardo stipendijos (67). Studentams, kurių sunki socialinė padėtis, buvo skirtos vienkartinės socialinės stipendijos (13).
Siekiant mažinti socialinę atskirtį, dalį paramos, gautos iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramos lėšų,
Universitetas panaudojo studentams remti ir skatinti: 6 studentams skirdamas vienkartines socialines stipendijas – 870 Eur (2017 m. – 2 stipendijos, 290 Eur) ir 3 studentams – Vienkartines skatinamąsias stipendijas –
390 Eur (2017 m. – 1 stipendija 100 Eur).

•

Dėti kuo didesnes pastangas užtikrinti studijų kokybę, siekiant atitikti aukščiausius kokybės standartus bei
modernizuoti informacines sistemas, siekiant tobulesnio studijų proceso organizavimo.

•

Atnaujinti studijų kokybės apklausų instrumentus, plačiau viešinti apklausų rezultatus ir didinti jų panaudojimą studijų programų tobulinimo veiklose.

•

Didinti studentų įsitraukimą į studijų kokybės gerinimo veiklas, akcentuojant asmeninį jų indėlį į studijų
proceso tobulinimą.

Praėjusiais metais paramą taip pat teikė atskiri fiziniai ir juridiniai asmenys skirdami vardines stipendijas, kurių
bendra dotacija buvo 24 945,46 Eur (2017 m – 11 271,00 Eur) suma.

•

Plėtoti dėstytojų profesinio tobulėjimo sistemą, skiriant ypatingą dėmesį didaktikos mokymams, siekiant
palaikyti į studentą orientuotas studijas ir taikomųjų gebėjimų skatinimą; organizuoti įvadinius seminarus
naujiems dėstytojams bei doktorantams, kurie turės galimybę įgyti pagrindines didaktines žinias, viešojo
kalbėjimo įgūdžius, studijų turinio planavimo, vertinimo bei kokybės užtikrinimo gebėjimus, taip pat išmanys darbo su skirtingais studijuojančiųjų poreikiais principus.

•

Ieškoti efektyvių motyvavimo priemonių dėstytojams už gerus studijų kokybės apklausų rezultatus, užtikrinti dėstytojų dalyvavimą profesinio tobulėjimo veiklose.

2018 m. pirmą kartą 2 VDU studentams buvo įteiktos notarės V. Jarienės vardo stipendijos, taip pat stipendijas
studentams skyrė UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (1); UAB „Intermedix Lietuva” (7); įteikta Saliamono
Banaičio vardo stipendija (1); Broniaus ir Stasės Vaškelių šalpos fondo stipendijos (4); Vytauto Čekanausko
vardo stipendija (1); UAB „Inter Rao Lietuva“ stipendijos (3), Kauno „Tauro Lions“ klubas skyrė 3 stipendijas.
Universiteto vardo garbės stipendijos 2018 m. skirtos 6 studentams, LR Prezidentų vardinės stipendijos skirtos
4 studentams. Trims studentams įteiktos Lietuvos Respublikos vyriausybės įsteigtos Nepriklausomybės Akto
signatarų stipendijos.

Praėjusiais metais atvykusiems užsienio studentams buvo skirtos 32 stipendijos iš Švietimo mainų paramos fondo (2016 m. – 14; 2017 m. – 13); išmokėtos 2 lituanistinės stipendijos, universitetas skyrė 11 užsienio studentų
studijų stipendijų (2017 m. – 22), kuriomis apmokamos studijos.
Iš Universiteto lėšų 2018 m. mokestinės lengvatos buvo suteiktos 1565 studentams: lengvatos studijų kainai sumažinti – 1416 studentų (1 305 906 Eur), apgyvendinimo mokesčiui (106 332 Eur) sumažinti – 149 studentams.
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos negalią turintiems studentams
skyrė 112 išmokų specialiesiems poreikiams tenkinti už 59 638,80 Eur (2016 m. – 100; 2017 m. – 100) ir
58 išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti už 7 660,80 Eur (2016 m. – 68, 2017 m. – 65) sumą.
Valstybinis studijų fondas, vykdydamas Švietimo ir mokslo ministerijos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-07-V priemonę „Specialiųjų poreikių
turintiems studentams studijų prieinamumo užtikrinimas“, 161 negalią turinčiam studentui (2016 m. – 102,
2017 m. – 106) mokėjo tikslines išmokas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos nacionalinio biudžeto lėšų (214 320,00 Eur).
Skatinant studentų tobulėjimą mokslo ir studijų srityje, 2018 m. devyniems VDU studentams buvo finansuojamos kelionių išlaidos, kurios apmokėtos iš Universiteto lėšų (698,36 Eur).

Asmenybėms ir talentams atsiskleisti palankios studijos
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Valstybinis studijų fondas nustatyta tvarka skyrė 3,5 BS dydžio 481 socialinę stipendiją, kurias gavo 6 proc.
(2016 m. – 11, 2017 m. – 7,86 proc.) visų Vytauto Didžiojo universiteto studentų. Socialinės stipendijos buvo
skirtos studentams iš nepasiturinčių šeimų (236) – iš viso 31 388,00 Eur, neįgaliems (151) studentams –
20 083,00 Eur ir našlaičiams (94) – 12 502,00 Eur.

Karjeros galimybės
2018 m. Karjeros centre įvyko 55 karjeros konsultacijos (2016 m. – 72, 2017 m. – 62). Daugiausia studentų
konsultavosi dėl gyvenimo aprašymo (CV) ir motyvacinio laiško rašymo, darbo vietos paieškos būdų ir studijų
pasirinkimo.
Išleisti trys virtualūs sezoniniai dvikalbiai (anglų ir lietuvių k.) Praktikų ir savanorystės katalogai, kuriuose standartizuotai pateikta informacija apie praktikos ar savanorystės vietas.
Kartu su Studijų departamentu vykdytos trys universitetinio lygmens apklausos apie studentų (absolventų)
studijų kokybę ir jų esamą karjeros situaciją bei planus, tokiu būdu buvo apklausti: pirmo kurso bakalauro
ir vientisųjų studijų studentai (37 proc.), studijas baigiantys studentai (81 proc.) ir pirmų metų absolventai
(20 proc.).
2017–2018 m. m. pavasario semestre buvo suorganizuotas neformalių susitikimų ciklas: „Baigiasi studijos, o kas
toliau?“, skirtas baigiantiems studijas studentams.
Spalio 1–4 d. VDU vyko karjeros planavimui skirtas renginys pavadinimu „CV užkulisiai 2018“, kuris tapo
alternatyva „VDU karjeros dienų“ renginiui.
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Bendras užsienio studentų skaičius 2018 m.
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60
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Studentų tarptautinis mobilumas
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išvykę dalinių
studijų

išvykę
praktikoms

Personalo tarptautiškumas
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vizitų skaičius
2018 m.

VDU personalo
Erasmus+
mokymosi vizitų
skaičius 2018 m.

užsieniečiai
dėstytojai
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Šalys, su kuriomis
bendradarbiaujama
Intensyviausias
bendradarbiavimas
Europos šalyse

Strateginis bendradarbiavimas
Rytų Azijos šalyse
Strateginė partnerystė
Šiaurės Amerikoje

Airija

Dominikos Respublika

Italija

Kroatija

Norvegija

Švedija

Argentina

Egiptas

Izraelis

Latvija

Pakistanas

Šveicarija

Armėnija

Ekvadoras

Japonija

Lenkija

Palestina

Tailandas

Austrija

Estija

Jordanija

Liuksemburgas

Pietų Korėja

Taivanas

Azerbaidžanas

Gana

Jungtinė Karalystė

Makedonija

Portugalija

Tunisas

Baltarusija

Graikija

JAV

Malaizija

Prancūzija

Turkija

Belgija

Gruzija

Kanada

Malta

Rumunija

Ukraina

Bosnija ir Hercegovina

Honkongas

Kazachstanas

Marokas

Rusija

Uzbekistanas

Brazilija

Indija

Kinija

Meksika

Serbija

Vengrija

Bulgarija

Indonezija

Kipras

Moldova

Slovakija

Vokietija

Čekija

Islandija

Kirgizija

Naujoji Zelandija

Slovėnija

Danija

Ispanija

Kolumbija

Nyderlandai

Suomija
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Svarbūs partneriai
Rytuose
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Patikimas
tarptautinis partneris
Nuoseklus strateginių veiklos krypčių plėtojimas stiprina Universiteto tapatybę, ypač jo žinomumą globaliame
pasaulyje. VDU vis dažniau atpažįstamas tarptautinėje erdvėje, o tai leidžia užmegzti tvirtus bendradarbiavimo
ryšius su partneriais įvairiose šalyse ir srityse. Bendradarbiavimo, kuris būtų paremtas pagarba ir pasitikėjimu,
formų paieška Universitetui visada buvo svarbi, nes tokia partnerystė stiprina ir veda svarių rezultatų link.

Tarptautinės studijos ir mobilumas
2018 m. priėmimas į anglų kalba dėstomas programas buvo vykdomas į 11 bakalauro ir 21 magistrantūros
studijų programą. Pradėta vykdyti bakalauro programa „Verslo administravimas“, į kurią priimta daugiau nei
20 užsienio studentų iš įvairių šalių.

Pasaulio lietuvių universiteto idėjos puoselėjimas
Plėtojant Pasaulio lietuvių universiteto idėją, 2018 m. suorganizuoti renginiai, kuriais siekta su PLU veiklomis
supažindinti VDU bendruomenę, ugdyti lietuvių diasporinę sąmonę, didinti savirefleksiją tiek tarp lietuvių
diasporos, tiek ir Lietuvos visuomenėje. Praėjusiais metais suorganizuotos 7 viešos diskusijos, nagrinėjančios
lietuvių diasporos problematiką. Vykdyti 5 projektai, skirti stiprinti ryšiams su lietuvių diasporos akademine ir
intelektualine bendruomene.
Projekto „Laisva žemė“, vykdyto kartu su Architektų sąjungos Kauno skyriumi, metu, siekiant skleisti žinią apie
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, į Argentiną, Australiją, Pietų Afriką, Japoniją ir dar apie 20 valstybių
buvo išsiųsti simbolinio turinio laiškai.
Bendradarbiaujant su VDU UKI ir Bostono (Jungtinė Karalystė) lituanistinio ugdymo mokykla, pradėtas rengti
tandeminio kalbų mokymosi projektas.
Bendradarbiaujant su VDU lietuvių išeivijos institutu ir Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga, pradėtas
įgyvendinti mokslinis lietuvių jaunimo re-emigracijos tyrimas.
Vykdytas projektas „Diasporos ugdymo programos Lietuvos mokykloms, 5–6 klasė“.

Pasirašytos dvišalio bendradarbiavimo sutartys su aukštus reitingus turinčiais pasaulio universitetais – Korėjos
universitetu (Korea University) Pietų Korėjos Respublikoje; Rozario universitetu (Universidad del Rosario)
Kolumbijoje; Nacionaliniu Taipėjaus technologijų universitetu (National Taipei University of Technology),
Huaqiao universitetu (Huaqiao University) Kinijoje.

2018 m. užmegztos partnerystės su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga (PLJS), Jungtinės Karalystės lietuvių
jaunimo sąjunga (JKLJS), Užsienio lietuvių studentų klubu (ULSK), Pasaulio lietuvių bendruomene (PLB),
žurnalais „Pasaulio lietuvis“ ir „Global Lithuanian leaders“ (GLL).

Bendras „Erasmus+“ partnerinių institucijų skaičius programos šalyse (ES, EEE bei Turkija, Makedonija) per
pastaruosius trejus metus išaugo – nuo 270 (32 šalių) 2016 m. iki 327 (32 šalių) 2018 m. Pasirašyta 16 naujų
„Erasmus+“ bendradarbiavimo sutarčių su šalių partnerių (už ES ribų) aukštosiomis mokyklomis (iš viso šiuo
metu VDU yra pasirašęs 62 sutartis).

Tarptautinis vasaros universitetas

Pagal VDU dvišalio bendradarbiavimo sutartis 2018 m. išvyko 34 studentai, iš kurių 56 proc. suteikta VDU
mobilumo stipendija. Dar 14 studentų stipendijos dvišaliams mainams skirtos užsienio valstybių bei partnerinių
MSI stipendijos. Pirmą kartą praėjusiais metais dvi studentės semestro studijoms išvyko į Meksiką. Daugiausia
studentų (kaip ir kasmet) vyko į Japoniją ir Pietų Korėją. 9 studentai, gavę VDU mobilumo stipendiją, išvyko
praktikoms į Kazachstaną, Rusiją, Kosovą, Japoniją, Jungtines Amerikos Valstijas.

Bendradarbiaujant su Pasaulio lietuvių bendruomene inicijuotas Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo
organizavimas.

2018 metais į kursus antrą kartą kvietė „Baltijos vasaros universitetas“ (angl. Baltic Summer University, BSU),
pasiūlęs 15-a įvairias kompetencijas lavinti skirtų programų – nuo molekulinės genetikos tyrimų iki lietuvių
kalbos, muzikos meistriškumo, Baltijos šalių ir asmenines, kultūrines ir profesines kompetencijas ugdančių
programų.
Daugiausiai studentų sukvietė jau tradiciniais tapę Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai, rengiami daugiau
nei 20 metų.

Pagal „Erasmus+“ mainų programą į Europos Sąjungos universitetus išvyko 199 studentai. Daugiausiai studentų
išvyko į Portugaliją (25 studentai), Vokietiją (24 studentai) bei Italiją (23 studentai).

Penktą kartą studentus sukvietė vasaros stažuočių programa „Summer Internship Program“ (SIP), kurios
metu užsienio studentai atliko praktiką, pasirinkę dominančią sritį – finansų, ekonomikos, politikos mokslų,
medicinos, socialinio darbo, komunikacijų, technologijų, inžinerijos ir kt.

2018 m. „Erasmus+“ praktikai studijų metu išvyko 68 VDU studentai, kurie praktiką atliko 23 užsienio šalių
įmonėse bei organizacijose.

Iš viso BSU dalyvavo 106 studentai iš įvairių pasaulio šalių – ne tik iš Europos, bet ir iš JAV, Kanados, Kinijos,
Indonezijos, Kazachstano, Uzbekistano, Gruzijos, Japonijos, Australijos.

„Erasmus+“ absolventų praktikos galimybe pasinaudojo 71 VDU absolventas (48 bakalauro, 23 magistrantūros
studijų absolventai).

Akademinė lyderystė daugiakalbystės srityje

Praktikos Lietuvos Respublikos lietuvių bendruomenėse ir lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje pagal
Švietimo mainų fondo ir ŠMM programą galimybėmis pasinaudojo 18 VDU studentų ir absolventų. Praktikai jie
pasirinko Airijos, Argentinos, Australijos, Austrijos, Italijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės,
Liuksemburgo, Norvegijos ir Vokietijos lietuvių bendruomenes bei lituanistinio švietimo įstaigas.
Iš „Patirties partneriai“ iniciatyva įsteigto konsorciumo gauto „Erasmus+“ programos finansavimo stipendijos
buvo skirtos 4 studentų ir 30 absolventų praktikoms, 52 darbuotojų mokymosi vizitams bei 18 užsienio įmonių
/ organizacijų darbuotojų dėstymo vizitams VDU. Bendras mobilumų, finansuotų iš konsorciumo gauto
„Erasmus+“ finansavimo, skaičius 2018 m. – 104.
2018 m. iš viso suorganizuota 110 „Erasmus+“ dėstymo vizitų ir 90 VDU darbuotojų (akademinio bei
neakademinio personalo) mokymosi vizitų į ES ir ne ES šalių partnerinius universitetus ir organizacijas.
53 proc. padidėjo atvykstančių studentų pagal dvišales mainų sutartis į VDU, lyginant su 2016 metais:
2018 metais atvyko 155 studentai, 2016 – 101. Didžiausias mainų studentų skaičius iš Kazachstano, Japonijos
ir Pietų Korėjos.
Praėjusiais metais pagal „Erasmus+“ programą į VDU studijuoti atvyko 237 studentai iš 20 skirtingų programos
šalių ir tai net 27 proc. daugiau nei 2017 m. Daugiausiai studentų „Erasmus+“ studijoms į VDU atvyko iš Italijos
(57 studentai), Ispanijos (46 studentai), Turkijos (49 studentai) ir Prancūzijos (27 studentai). 2018 m. į VDU
„Erasmus+“ studijoms atvyko 6 studentai iš ne ES šalių (Bosnijos ir Hercegovinos, Azerbaidžano universitetų).
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Pasirašytos 3 naujos sutartys su užsienio universitetais iš Ukrainos, Kazachstano bei Kinijos Liaudies Respublikos
dėl bendrų studijų programų (dvigubo diplomo) vykdymo politikos, teisės, humanitarinių, socialinių bei gamtos
mokslų srityse.

Gausi 30 kalbų pasiūla, daugiakalbė ir daugiakultūrė 28 anglų kalbos ir 35 kitų kalbų dėstytojų komanda, kurioje
10 dėstytojų mokė gimtosios kalbos.
Apie 30 proc. visų VDU studentų kasmet mokosi užsienio kalbų: 2018 m. – 3 771, 2017 m. – 3 845.
2018 m. studentai rinkosi 22 užsienio kalbas. Populiariausia (271 studentas) ispanų kalba. Lyginant su 2017 m.,
2018 m. daugiau studentų mokėsi vokiečių (184 studentai / 47 studentais daugiau), rusų (183 / 20), prancūzų
(168 / 23), korėjiečių (52 / 17), kinų (43 / 20), švedų (37 / 22), turkų (31 /16), arabų (12 / 5), šiuolaikinės hebrajų
(10 / 4) ir suomių (7 /4) kalbų. Nors studentų skaičius sumažėjo, bet populiari išliko ir italų kalba (122 /-7). Po
ketverių metų pertraukos vėl dėstyta danų kalba (18).
Bendradarbiaujant su Prancūzų institutu Lietuvoje, nenutrūkstamai nuo 2013 m. vykdomas standartizuotas
prancūzų kalbos DELF testavimas. Pratęsta bendradarbiavimo sutartis su tarptautine krovinių pervežimo
bei logistikos bendrove „Hegelmann Transporte“, pagal kurią finansuojamas dešimties Universiteto studentų
arba klausytojų mokestis už vokiečių kalbos mokymąsi B1–C1 lygiais, o studentams, turintiems šios kalbos
kompetenciją, suteikta galimybė įmonėje atlikti praktiką.
Teikiamos kalbų mokymo ir kalbinių kompetencijų vertinimo paslaugos VDU darbuotojams ir visuomenei,
siūlomos įvairios mokymosi formos: prisijungti prie pasirinktos kalbos studentų grupės, lankyti vakarinius kalbos
kursus visuomenei, dalyvauti kalbos mokymuose įmonių darbuotojams, rinktis individualias konsultacijas.
Pradėti organizuoti intensyvūs, 18 ECTS apimties, anglų kalbos kursai English Prep-Course, skirti pasirengimui
studijoms anglų kalba.

2018 m. VDU „Erasmus+“ praktiką atliko 18 studentų iš Danijos, Italijos, Kroatijos, Portugalijos, Prancūzijos ir
Turkijos, jie praktiką atliko GMF (kartu su VDU Kauno Botanikos sodu), HMF, SMF, ŠA bei UKI.

26
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Vykdomi plačios aprėpties daugiakalbės kompetencijos tobulinimo tyrimai. Nuo 2012 m. UKI leidžiamas
mokslo žurnalas „Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism“, kurio tarptautinį žinomumą plėtoja
bendradarbiavimas su tarptautiniu akademinės literatūros leidėju Sciendo (buvęs De Gruyter Open).
Plačiai bendradarbiaujama ne tik su Kauno, bet ir visos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklomis organizuojant
kalbų ir kultūrų pažinimo renginius, konkursus, užsienio kalbų olimpiadas.

Tolesnis veiklų plėtojimas
Didinti Universiteto aktyvumą ir atpažįstamumą tarptautiniu mastu, stiprinti įvaizdį, palaikyti patikimo
tarptautinio partnerio reputaciją.

•

Stiprinti Baltijos regiono universitetų partnerių tinklą, drauge plėtojant strateginius mokslo ir studijų
projektus.

•

Dalyvauti „Europos universitetų“ iniciatyvos projekte, siekiant glaudesnės partnerystės su Europos
pasienio universitetų tinklu (EU Cross-Border University Alliance).

•

Plėsti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir sudaryti strategines partnerystes su pripažintais pasaulio
universitetais, rengti jungtines ir dvigubo laipsnio bakalauro bei magistro programas, vykdyti akademinio
ir ne akademinio personalo bei studentų mainus.

•

Didinti laipsnį suteikiančiose programose studijuojančių užsieniečių skaičių – pritraukti studijuoti
20 proc. daugiau užsienio piliečių, lyginant su 2018 m.

•

Stiprinti Pasaulio lietuvių universitetą, plėsti ir aktyvinti ryšius su lietuvių bendruomenėmis, įgyvendinti
edukacinius projektus su lituanistinėmis mokyklomis ir lituanistikos centrais užsienyje.

•

Organizuoti mainų programų viešinimo tikslinę kampaniją, siekiant padidinti studentų ir personalo
mobilumų skaičių 10 proc.

•

Didinti vasaros mokyklos „Baltic Summer University“ žinomumą tarp užsienio partnerinių institucijų.

Patikimas tarptautinis partneris

Patikimas tarptautinis partneris
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Aukščiausio lygio
mokslas ir menas

Publikuota monografijų

12

Mokslo ir meno premijos bei kiti reikšmingi apdovanojimai

23

Prioritetinių mokslo / meno tyrimų klasterių skaičius

40

Universiteto Mokslo fondui buvo skirta lėšų, tūkst. Eur

178
18

Doktorantūros krypčių skaičius
Nuo doktorantūros įsteigimo pradžios apginta disertacijų

714

Mokslo publikacijos Lietuvoje (vienetais)

296

Mokslo publikacijos užsienyje (vienetais)

331

Doktorantai

Mokslo projektai

233

180

38,4

disertacijas
apsigynusių
doktorantų skaičius

doktorantų
skaičius
(2018 m. spalio 1 d.)

vykdomų projektų
skaičius

vykdomų mokslo
projektų sutarčių
vertė mln. Eur

Paskelbta mokslo straipsnių

400
2018 m.

393
2017 m.

402
2016 m.

39,6 %

Tarp jų leidiniuose, referuojamuose
Clarivate Analytics Web of Science /
Scopus duomenų bazėse

36,2 %

Tarp jų leidiniuose, referuojamuose
Clarivate Analytics Web of Science /
Scopus duomenų bazėse

31,5 %

Tarp jų leidiniuose, referuojamuose
Clarivate Analytics Web of Science /
Scopus duomenų bazėse

Aukščiausio lygio mokslas ir menas

Aukščiausio lygio mokslas ir menas

21

Mokslo darbuotojai

30

217

124

18

25

15

35

iš viso

socialiniai
mokslai

fiziniai
mokslai

biomedicinos
mokslai

technologijos
mokslai

humanitariniai
mokslai
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Aukščiausio lygio
mokslas ir menas

Skatinamosios 5 proc. dydžio priemokos 11 dėstytojų ir mokslo darbuotojų buvo skirtos ir už mokslo sklaidą –
originalų, nepublikuotą žiniasklaidai mokslo populiarinimo straipsnį.

2018 m. Universitete sėkmingai buvo siekiama aukščiausių mokslo ir meno rezultatų. VDU mokslininkai
pradėjo veiklas trijuose ES „Horizontas 2020“ programos projektuose. Iš viso 2018 m. VDU buvo vykdomi
7 „Horizontas 2020“ programos projektai. Pradėtos veiklos 5 naujose ES COST programos veiklose, 15 naujų
Erasmus+ projektų. Universitetas vykdė daugiau nei 100 Lietuvos mokslo tarybos administruojamų projektų.

20 200 Eur finansinė parama iš Universiteto mokslo fondo buvo skirta nuolatinių studijų pirmo ir antro kursų
bei ištęstinių studijų pirmo, antro ir trečio kursų doktorantams, studijuojantiems valstybės ir ES finansuojamose
doktorantūros studijose. Ši finansinė parama skirta doktorantų mokslinei kvalifikacijai kelti, mokslinių tyrimų
rezultatų sklaidai, regioniniam ir tarptautiniam mobilumui didinti.

Mokslininkai ir dėstytojai buvo skatinami siekti aukščiausių mokslo pasiekimų, ypač rengiant bei publikuojant
straipsnius pripažintuose tarptautiniuose leidiniuose. Šiais metais buvo siekiama mokslo ir verslo/pramonės
partnerysčių, glaudesnio bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis, skatinamas mokslinės ir
eksperimentinės plėtros bei inovacijų užsakymų ir sutarčių sudarymas su ūkio subjektais, taip pat viešinamas
mokslinis įdirbis, ypač išryškinant VDU kompetencijų lyderystę. Praėjusiais metais buvo siekiama didesnio
tarptautiškumo, socialinio, ekonominio bei kultūrinio poveikio šalies raidai globaliame kontekste ir daugiau
dėmesio skiriama unikaliems projektams, turintiems didesnę pridėtinę mokslo ir meno vertę.

Doktorantų mokslinių išvykų konkursui (skelbiamas du kartus per metus) iš Universiteto mokslo fondo skirta
10 000 Eur. Finansavimas mokslinei kvalifikacijai kelti užsienio šalyse iki 600 Eur skirtas 22 doktorantams.
Aktyviausių doktorantų konkursui buvo skirta 2 100 eurų.

Mokslo ir meno produkcija

Fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų srityse paskelbti 93 mokslo straipsniai, iš kurių 63 – publikuoti
leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science / Scopus duomenų bazėse (48 iš jų – turintys
nenulinį citavimo rodiklį). Pažymėtina, kad, lyginant su 2017 m., nežymiai padidėjo bendras publikacijų skaičius
leidiniuose Clarivate Analytics Web of Science / Scopus duomenų bazėse ir straipsnių skaičius leidiniuose,
turinčiuose nenulinį citavimo rodiklį.
Humanitarinių ir socialinių mokslų dėstytojai ir mokslo darbuotojai išleido 12 mokslo monografijų (5 iš jų –
tarptautinėse leidyklose), 5 mokslo studijas, 3 vadovėlius aukštųjų mokyklų studentams. Taip pat paskelbė 89
(2017 m. – 81,5) straipsnius leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science / Scopus duomenų
bazėse (iš jų 51 (2017 m. – 53) – leidiniuose, turinčiuose nenulinį citavimo rodiklį); 143 (2017 m. – 141)
straipsnius leidiniuose, referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse ir (arba) išleistuose tarptautinėse
leidyklose, ir per 69 straipsnius kituose recenzuojamuose mokslo periodiniuose ar vienkartiniuose Lietuvos ir
užsienio leidiniuose, išspausdino daugiau kaip 200 mokslo straipsnių profesiniuose leidiniuose, straipsnių bei
santraukų tarptautinių, Lietuvos ir užsienio konferencijų pranešimų medžiagoje.

Doktorantūros studijos
Universitetas turi 18 mokslo krypčių doktorantūros teisę, bendradarbiauja su 19 Lietuvos aukštojo mokslo ir
tyrimų institucijų.
2018 m. Universitetui buvo skirtos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos naujos 32 doktorantūros studijų
vietos, ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamos 8 doktorantūros studijų vietos. 3 pirmo kurso doktorantai
iš užsienio doktorantūros studijas finansuoja savo lėšomis.
Mokslo daktaro laipsnį eksternu ataskaitiniais metais siekė įgyti 4 asmenys, procedūra buvo pradėta trims.
Rudens semestre doktorantūroje studijavo 233 doktorantai: 211 nuolatinių ir 22 ištęstinių studijų doktorantai.
63 doktorantai buvo išvykę į stažuotes, seminarus, konferencijas ir kitus mokslo renginius 28 užsienio šalių
universitetuose ir mokslo įstaigose. 2018 m. Universitetas vizituojančio doktoranto statusu priėmė studijuoti
2 doktorantes. Pagal Erasmus+ studijų programą į Universitetą atvyko 1 politikos mokslų krypties doktorantas
iš Masaryko universiteto (Čekija).
2018 m. pagal Erasmus+ studentų praktikų programą buvo išvykę 11 doktorantų į 9 užsienio šalis. Pagal
Erasmus+ studentų studijų programą buvo išvykęs 1 doktorantas.
Universitete buvo apginta 21 daktaro disertacija: 2 biomedicinos, 5 humanitarinių ir 14 socialinių mokslų. Pagal
efektyvumo ir rezultatyvumo rodiklį puikiai vertinamos ekologijos ir aplinkotyros, filologijos ir teisės (100 proc.
apgynusiųjų) mokslo krypčių doktorantūros.
Nuo doktorantūros įsteigimo pradžios Universitetas yra parengęs 714 mokslininkų, daugiausia – humanitarinių
mokslų srities.
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Aukščiausio lygio mokslas ir menas

2018 m. dėstytojai ir mokslo darbuotojai, įvertinus asmeninį autorių indėlį, paskelbė per 400 (2017 m. – 393)
mokslo straipsnių, iš jų – 158 (2017 m. – 142) leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science
/ Scopus duomenų bazėse, 150 – mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse,
per 91 – kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose. Publikuota 12 monografijų, taip pat išleista daugiau kaip
400 kitų mokslo darbų (straipsnių ir santraukų, konferencijų medžiagoje, mokslinių tekstų vertimų, mokslo
šaltinių publikacijų, sudarytų darbų ir kt.).

40 900 Eur finansinė parama iš fondo buvo skirta Universiteto klasterių (mokslo grupių) projektų konkursui,
kurio tikslas – plėtoti mokslinius tyrimus Vytauto Didžiojo universitete. Konkursui buvo pateiktos 53 paraiškos.
Finansavimas buvo skirtas 25 mokslo ir meno projektams.

2018 m. Universitete užregistruoti 605 meninės produkcijos darbai (2017 m. – 597): 473 koncertai ir muzikiniai
spektakliai (66 iš jų užsienio šalyse), 48 dramos spektakliai, 3 filmų įgarsinimai, 2 dailės parodos, 3 fotoparodos
užsienio šalyse, 1 mados dizaino pristatymas užsienio šalyje, 1 videofilmas, 3 kiti kūriniai.

Mokslinės, meninės ir akademinės veiklos skatinimas
VDU Tarybos atnaujinta dėstytojų ir mokslo darbuotojų tarnybinių atlyginimų nustatymo metodika padidino
mokslo darbuotojų atlyginimo koeficientus iki 30 proc.
Pagal šiuo metu galiojančią lanksčią mokslingumo priemokų nustatymo metodiką dėstytojai ir mokslo
darbuotojai už aukštus mokslo produkcijos, mokslinės ir didaktinės veiklos rezultatus skatinami mokslingumo
ir akademinės veiklos priemokomis prie atlyginimo nuo 5 iki 30 procentų.
Konkursinį Universiteto mokslo skatinimo fondą 2018 m. sudarė 178 tūkst. Eur. Mokslo fondo lėšos buvo
skirtos Universiteto klasterių projektų, doktorantų išvykų ir aktyviausio doktoranto konkursams, klasterių
veiklos plėtrai, aukščiausio lygio produkcijos skatinimui, mokslo sklaidai ir prioritetinėms kryptims viešinti,
doktorantų mokslinei veiklai skatinti.
128 dėstytojams, mokslo darbuotojams, doktorantams buvo skirta per 69 tūkst. Eur už aukščiausio lygio mokslo
produkciją, MTEP užsakymų iš ūkio subjektų vykdymą ir reikšmingiausius mokslo projektus. Skirtos lėšos
darbuotojams ir doktorantams pervestos į mokslo klasterius. Šios lėšos gali būti panaudojamos įvairiais būdais:
naudojamos mokslinėms išvykoms ir kitoms su mokslu susijusioms reikmėms, priemokoms, stipendijoms,
įskaitomos į pedagoginį dėstymo krūvį.
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Moksliniai tyrimai ir projektinė veikla
VDU 2018 m. vykdė per 180 tarptautinių, nacionalinių mokslo ir verslo projektų, kurių sutarčių vertė sudarė
38,4 mln. eurų.
Projektinė veikla 2018 m. koncentravosi į tarptautinius mokslo ir švietimo projektus. Universiteto mokslininkai
pateikė 11 „Horizontas 2020“ programos paraiškų, iš kurių 3 buvo patvirtintos ir pradėtos įgyvendinti:
1. SPEAR Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research Nr. 824544;
2. GREASE Radicalisation, Secularism and the Governance of Religion: Bringing together European and Asian
Perspectives Nr. 770640; 3. CitieS-Health Citizen Science for Urban Environment and Health Nr. 824484.
Iš viso 2018 m. vykdomi 7 „Horizontas 2020“ programos projektai ir tai yra dvigubai daugiau projektų nei 2017 m.
Šiuo metu VDU mokslininkai dalyvauja 12 COST programos veiklų. 5 naujose 2018 m. COST veiklose dalyvauja
2 fakultetų mokslininkai (Socialinių mokslų bei Politikos mokslų ir diplomatijos).
Universitete buvo vykdoma per 100 Lietuvos mokslo tarybos administruojamų projektų.
Finansuoti 3 Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programos IV kvietimo projektai,
2 Lietuvos mokslo tarybos reikminių tyrimų projektai.
13 VDU studentų kartu su savo tyrimų vadovais gavo finansavimą atlikti mokslinius tyrimus semestro metu,
7 projektai įgyvendinti pagal poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“.

Christensen (Italija ir Danija) – teatro ir kino aktorė, scenos režisierė, dramaturgė, teatro ir kino vaidybos
mokytoja, didelių tarptautinių bendruomenių teatro projektų meno vadovė, vaidinusi ne viename garsaus
režisieriaus filme, gavusi Rosellini premiją. Įgyvendinta edukacinė programa „Aktoriaus dirbtuvės“, skirta iš arti
susipažinti su vaidybos menu ir aktoriaus profesija.
2018 m. Kamerinis orkestras surengė 22 koncertus, savarankiškai iniciavo ir organizavo VII tarptautinį
kamerinės muzikos festivalį ,,Avanti“. Surengė GameOn live antrąjį koncertą LITEXPO rūmuose Vilniuje,
kuriame grojo populiarių vaizdo žaidimų muziką, aranžuotą orkestrui, chorui ir solistams.
Gegužės 9 d. dalyvavo Europa Nostra #Ode2Joy iššūkyje ir sveikino visus su Europos diena atlikdamas Liudviko
van Bethoveno „Odę džiaugsmui“.
LRT radijo lietuviškų populiarių dainų konkurse kartu su VDU kameriniu orkestru įrašyta daina laimėjo II vietą,
(daina „Amžinai“, muzikos ir teksto autorius Liutauras Janušaitis, solistė Dagna Kondratavičiūtė).
2018 m. Menų centras koordinavo penkių (5) meno kolektyvų veiklas, į kurias registravosi 241 studentas, tai
folkloro ansamblis „Linago“, tautinių šokių ansamblis „Žilvitis“, akademinis choras „Vivere Cantus“, solo latino
šokių grupė, pramoginių šokių studija.

Tolesnis veiklų plėtojimas

Mokslininkai aktyviai dalyvavo ir Lietuvos mokslo tarybos paskelbtame kvietime dėl paramos mokslinėms
išvykoms – iš viso Universitetas laimėjo 18 paraiškų pagal poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose
užsienyje“ ir 3 paraiškas pagal poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“.

Toliau plėtoti tyrimus, pagrįstus atvirų inovacijų koncepcija, skatinant aktyviai dalyvauti tarptautinių
atvirųjų inovacijų platformų veikloje, taip įsitraukiant į tiriamąsias veiklas ir naujų technologijų ar
produktų kūrimą bendradarbiaujant su tarptautinėmis kompanijomis.

•

2018 m. pradėtas vykdyti „Tęsk“ projektas pagal priemonę „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas“.

Skatinti mokslo projektų rengimą EK programose, ypač „Horizontas 2020“, EEA and Norway Grants
Fund for Regional Cooperation bei kituose.

•

Universiteto mokslininkai aktyviai dalyvavo tarptautiniuose Erasmus+ projektuose. Iš viso šiais metais buvo
vykdomi 35 Erasmus+ programos projektai; laimėta ir pradėta vykdyti 15 naujų projektų KA2 ir KA3 priemonėse
(tai keturis kartus daugiau nei 2017 m.).

Skatinti mokslinės ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų užsakymus ir sutarčių sudarymą su Lietuvos
ūkio subjektais, siekti glaudesnio bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis.

•

Sukurti efektyvią kūrybinių veiklų skatinimo sistemą.

2018 m. Švietimo ir mokslo ministerijai pateiktos paraiškos, susijusios su Universiteto infrastruktūros plėtra bei
Vytauto Didžiojo, Lietuvos edukologijos ir Aleksandro Stulginskio universitetų jungimu, įgyvendinant pedagogų
profesinio tobulinimo ir pedagogų pirminio rengimo veiklas pagal 09.3.1-ESFA-V-738 priemonės „Aukštųjų
mokyklų tinklo tobulinimas“ poveiklę „Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos
kontekste“.

•

Optimizuoti resursus identifikuojant pagrindinius reprezentacinius renginius ir daugiau dėmesio skiriant
unikaliems projektams, turintiems didesnę pridėtinę meninę vertę ir reikšmę.

•

Skatinti mokslininkus, dėstytojus ir studentus siekti aukščiausių mokslo pasiekimų, ypač rengiant ir
publikuojant straipsnius Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS) / SCOPUS duomenų bazėse
referuojamuose leidiniuose.

Universitetas toliau stiprino MTEP rezultatų komercinimą, siekiant išplėtoti MTEP paslaugas, sustiprinti
mokslo ir verslo partnerystę, paskatinti naujų įmonių kūrimąsi ir panašias veiklas. 2018 m. VDU mokslo
paslaugų vadybininkai ir mokslininkai aktyviai pristatė Universiteto inovacijas ir paslaugas 19 tarptautinių
renginių ir parodų.
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•

Universitetas, skatindamas aktyvesnį mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimą ir jaunųjų
tyrėjų kompetencijų ugdymą, įsitraukimą į MTEP veiklas, 2018 m. skyrė 30 000 Eur bendriems projektams su
kitomis studijų ir mokslo institucijomis. Gauta 13 paraiškų, iš kurių finansuotos 3 geriausiai įvertintos ekspertų.
Siekiant vieno iš Universiteto prioritetų, MTEP rezultatų komercinimo ir MTEP veiklų su verslu plėtojimo,
buvo teikiamos paraiškos Lietuvos verslo paramos agentūrai, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai,
dalyvaujama viešuosiuose pirkimuose ir sudaromos paslaugų sutartys su ūkio subjektais.
Šiais metais prašyta paramos 8 MTEP tyrimų projektams už 2,5 mln. Eur, dalyvauta 17 viešųjų pirkimų konkursų
už 455 tūkst. Eur, kuriuose partneris arba užsakovas buvo ekonominę veiklą vykdantis ūkio subjektas. Didžioji
dalis pateiktų projektų paraiškų ir pasiūlymų viešuosiuose pirkimuose buvo sėkmingi: sudaryta 14 MTEP
sutarčių ir gautas finansavimas 3 naujiems MTEP projektams už 1,37 mln. Eur.

Meninė veikla
VDU menų galerija „101“ 2018 m. suorganizavo 9 parodas, 13 edukacinių renginių skirtingoms auditorijoms
(performatyvias paskaitas, diskusijas, dirbtuves, susitikimus su menininkais), 10 performatyvių renginių.
„101“ pradėjo ilgalaikius bendradarbiavimo procesus su tokiomis šiuolaikinio meno erdvėmis kaip „Kabinetas“
(nomadic space), „Tendency Towards“ (Aberdeen,Schotland), „There is a wall“ (Amsterdam, Netherlands).
Galerija taip pat dalyvauja projektuose „Gallery Weekend Kaunas“ ir „Young Poor Artists“.
VDU Teatras Kaune veikia kaip alternatyva klasikiniam teatrui, edukacinių renginių vieta, novatoriška, drąsi
ir išskirtinė terpė jauniems žmonėms kurti. 2018 m. rudenį VDU Teatre lankėsi ir seminarą surengė Brigitte
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Darni ir kūrybiška
aplinka

Įsigyta tradicinių ir elektroninių dokumentų

608244

14570

593674

iš viso

tradicinių

elektroninių

Skaičiai

73

3,3

55

248

mln.
išleista
leidinių

TB

atlikta
paieškų

prenumeruota
duomenų bazių

189

dokumentai,
kuriuos vienas
studentas atsisiuntė
ir skaitė

universiteto
el. talpyklos

27 570

23 492

22 221

29 529

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

3 576

3 391

3 442

3 675

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

12 126

12 370

12 100

14 889

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Universiteto pajamos tūkst. Eur

Darni ir kūrybiška aplinka

Darni ir kūrybiška aplinka

Skaičiai

Aukštosios mokyklos lėšos,
tenkančios vienam studentui, Eur

Universitetui skirtos valstybės
biudžeto lėšos tūkst. Eur

Erdvės
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6

11,98

Universiteto
bibliotekos

bendras Universiteto
patalpų plotas, tenkantis
vienam studentui

kv. m.
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Integruotos komunikacijos veiklos

Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius – 1410 (2017 m. – 1 201), per metus padidėjo 209 darbuotojais.

Reguliaraus ir operatyvaus aktualios informacijos srauto užtikrinimas Lietuvai ir užsienio šalims – viena
svarbiausių Universiteto komunikacijos funkcijų. 2018 m. tęstas naujojo VDU vizualinio identiteto įgyvendinimas
vidinėse ir išorinėse komunikacijos priemonėse, pildoma stiliaus knyga – įvesti du nauji vienetai – Švietimo ir
Žemės ūkio akademijos. Jiems parinkta spalvinė gama ir vizualinės priemonės pagal patvirtintą VDU stiliaus
knygą.

Mokslo laipsnį turi 80 proc. viso akademinio personalo.

Praėjusiais metais vykdytos dvi sėkmingos integruoto marketingo kampanijos: stojamųjų kampanija „Derink“
ir integracijos kampanija. Joms įgyvendinti pasirinktos dvi platformos: socialiniai tinklai ir lauko reklama.
Pasirinktos priemonės pateisino lūkesčius, nes stojančiųjų 2018 m. skaičius išaugo 12 proc. Tai vienas didžiausių
augimų tarp visų universitetų. Antrosios kampanijos tikslas buvo pranešti apie trijų universitetų tapimą vienu
Vytauto Didžiojo universitetu. Susijungus trims universitetams, VDU tampa antru pagal dydį ir plačiausios
aprėpties universitetu Lietuvoje. Ši kampanija buvo įvertinta tarptautinių ekspertų reklamos festivalyje
„Adrenalinas“. Geriausių tekstų reklamai kategorijoje jai buvo skirtas sidabro apdovanojimas. VDU buvo
vienintelis ir aukščiausiai įvertintas šioje kategorijoje.
Siekiant skaidrumo ir efektyvios tiek vidinės, tiek išorinės komunikacijos šiai kampanijai buvo sukurtas
tinklalapis 2020.vdu.lt, kuriame pristatyti susijungimo tikslai, uždaviniai, galimybės. Integracija yra procesas,
todėl šioje svetainėje informacija bus nuolat atnaujinama, kad Universiteto bendruomenė ir visuomenė galėtų
sekti etapus, sužinoti apie ateities planus.
Kaip ir pernai, taip ir šiemet VDU kampanijos portaluose 15min.lt ir delfi.lt pasiekė vienus didžiausių
skaitomumo ir reklamos paspaudimų skaičius (vertintas bendras ir mobilios versijos CTR rodiklis bei reklamos
paspaudimų skaičius).

Studijų ir mokslo išteklių plėtra

Universitete prenumeruotos 55 (2017 m. – 52) duomenų bazės iš 27 užsienio ir Lietuvos tiekėjų. Universiteto
bendruomenei duomenų bazėse prieinama beveik 355 920 knygų, 34 812 el. žurnalų, 202 942 kitų viso teksto
dokumentų (prie elektroninių dokumentų neįskaityta 2 784 tūkst. (2 783 927) teisės aktų ir bylų, nes tai nėra
lygiaverčiai dokumentai knygoms ir žurnalams, rinkiniams, kodeksams ir kt.).
Universitete išleista 73 pavadinimų leidinių (2017 m. – 101), iš jų spausdinti 67 pavadinimų leidiniai, jų tiražas –
4245 egz.
2018 m. kurta Universiteto mokslo informacijos valdymo sistema, kur institucinė talpykla yra viena iš
programinės įrangos komponenčių. Ataskaitiniais metais institucinėje talpykloje saugoma beveik 13 tūkst.
elektroninių dokumentų, iš kurių beveik 80 proc. yra atviros prieigos dokumentai.
Vartotojai atliko apie 3,3 mln. (2017 m. – 3,1 mln.) paieškų bibliotekos rengiamuose kataloguose, Universiteto
el. publikacijų institucinėje talpykloje ir licencijuojamose duomenų bazėse.

Žmogiškųjų ir finansinių išteklių valdymas

Valstybės biudžeto asignavimai ir investicijos – 14 888,7 tūkst. Eur, palyginus su 2017 m., padidėjo
2789,1 tūkst. Eur (23,1 proc.). Valstybės biudžeto asignavimai 2018 m. sudarė 50,4 proc. Universiteto
pajamų.

•

Tikslinės lėšos – 8 097,4 tūkst. Eur (3 939,3 tūkst. Eur, arba 94,7 proc., didesnės nei 2017 m.). Europos
Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšų Universitetas gavo 6 196,7 tūkst. Eur, tai sudarė
21,0 proc. visų Universiteto pajamų. Palyginus su 2017 m., šių lėšų padidėjo 3 561,4 tūkst. Eur (135,1 proc.).
Tikslinės lėšos 2018 m. sudarė 27,4 proc. visų Universiteto pajamų.

•

Nuosavos lėšos 6 542,4 tūkst. Eur, palyginus su 2017 m., padidėjo 578,8 tūkst. Eur (9,7 proc.). Pagrindiniai
nuosavų lėšų pajamų šaltiniai – įmokos už nuolatinės ir ištęstinės formos studijas sudarė 72,5 proc. visų
nuosavų lėšų, pajamos už kitas studijas – 9,7 proc., užsakomųjų darbų, ūkinės veiklos ir kitų studijų
organizavimo paslaugų pajamos – 17,8 proc. Nuosavos lėšos sudarė 22,2 proc. visų Universiteto pajamų.

2018 m. Universiteto pajamos sudarė 29 528,5 tūkst. Eur (palyginus su 2017 m., padidėjo 7 307,20 tūkst. Eur,
arba 32,9 proc.).
Universiteto visos išlaidos sudarė 26 614,0 tūkst. Eur (4 713,2 tūkst. Eur, arba 21,5 proc., didesnės nei 2017 m.).
2018 m. padidėjo darbo užmokesčio (24,9 proc.), socialinio draudimo ir garantinio fondo (28,3 proc.), autorinio
atlyginimo (16,1 proc.), stipendijų (17,3 proc.), ūkio (14,3 proc.), materialinės bazės (48,0 proc.) ir kitų paslaugų
(14,4 proc.) išlaidos. Sumažėjo statybos ir pastatų renovavimo (60,7 proc.) išlaidos.

Infrastruktūros kūrimas ir tobulinimas
2018 m. buvo tęsiami el. sutarčių pasirašymo sistemos plėtros darbai: prijungtas doktorantūros priėmimo ir
sutarčių pasirašymo procesas, pedagogų, laisvųjų klausytojų, kvalifikacijos kėlimo studijų priėmimo procesai ir
sutarčių pasirašymo procesas. Sistemoje įdiegtas vieningas autentifikavimo modulis (SSO).
Į Tvarkaraščių ir auditorijų užimtumo sistemą integruotos Švietimo akademijos ir Žemės ūkio akademijos
auditorijos ir studijų dalykai. Akademijoms sudarytos sąlygos naudotis sistemos funkcionalumu.
Realizuotas autentifikavimas naudojant LDAP prisijungimo duomenis, jungiantis prie visų VDU sistemų.
Universitete buvo įdiegta paraiškų pildymo, vykdymo ir apskaitos sistema, kurios tikslas – optimizuoti
dokumentų derinimo, pirkimo plano teikimo bei apskaitos procesus.
Plečiama ir atnaujinama bevielio ryšio prieiga, papildomai įrengti 25 taškai.
Botanikos sode įdiegta optinė 1 G ryšio linija (jungtis Čepinskio g 5 – Žilibero g. 6).
Optine 10 G ryšio linija sujungti VDU ir ASU (jungtis Donelaičio g. 52 – Studentų g. 11).
Pradėta atnaujinti Didžiosios salės garso įranga S. Daukanto g. 28, Kaune. Nupirktas naujas pagrindinis garso
signalų procesorius.
Modernizuoti auditorijų ir darbuotojų kompiuteriai.
Rekonstruotas Aukštosios Fredos dvaro sodybos oficinos pastatas, į kurį persikėlė dalis botanikos sodo
personalo, jame įrengta edukacinė klasė.
Botanikos sodo teritorijoje išplėstas vaizdo stebėjimo kamerų tinklas.
Pradėti dvaro rūmų (Žilibero g. 6) reprezentacinės salės (rotondos) restauravimo darbai.

Universiteto vidutinis darbuotojų etatų skaičius – 1136 (palyginus su 2017 m., padidėjo 222):

Atlikti Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto Aukštosios Fredos dvaro sodybos parko, kuriame įsikūręs
Botanikos sodas, remonto darbai (atnaujinta daugiau kaip 2.200 kv. m. asfalto dangos takų).

613 akademinio personalo etatų (2017 m. – 413): dėstytojų – 527 etatai (2017 m. – 368), mokslo darbuotojų –
86 etatai (2017 m. – 45). Akademinis personalas 2018 m. sudarė 54 proc. vidutinio visų darbuotojų etatų
skaičiaus.

Studentų bendrabutyje, esančiame Vytauto pr. 71, įrengta elektroninė kontrolės praėjimo sistema, atlikti
ištraukiamosios priverstinės ventiliacijos iš virtuvių įrengimo darbai, atnaujinta virtuvių įranga. Atnaujinta
automobilių stovėjimo aikštelė (~ 400 kv. m.).

495 – neakademinio personalo etatų skaičius, palyginus su 2017 m., padidėjo 36 etatais. Neakademinis
personalas 2018 m. sudarė 43,5 proc. vidutinio visų darbuotojų etatų skaičiaus.

Gautas finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų projektui Nr. 05.4.1.-CPVA-K-303-02-0013
„Aukštosios Fredos dvaro sodybos rūmų aktualizavimas“: rūmų Ž. E. Žilibero g. 6, Kauno m. tvarkomiesiems
paveldosaugos darbams: fasadų ir cokolio tinko restauravimo, langų rėmų, durų restauravimo, metalo gaminių
restauravimo, laiptų, terasų, balkonų ir kitų saugomų elementų restauracijai, remonto ir kitiems projekte
numatytiems tvarkybos darbams.

28 etatai administracijos vadovų, palyginus su 2017 m., padidėjo 1 etatu. Administracijos vadovų etatai 2018 m.
sudarė 2,5 proc. vidutinio visų darbuotojų etatų skaičiaus.
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Universiteto bendruomenė turėjo prieigą iš viso prie daugiau kaip 993 tūkst. dokumentų: 593 tūkst. elektroninių
(prie elektroninių dokumentų neįskaityta 2 784 tūkst. (2 783 927) teisės aktų ir bylų, nes tai nėra lygiaverčiai
dokumentai knygoms ir žurnalams) ir 397 tūkst. spausdintų dokumentų. Palyginti su 2017 m., Universiteto
bendruomenė turėjo prieigą iš viso prie daugiau kaip 1 153 tūkst. dokumentų: beveik 397,3 tūkst. tradicinių ir
per 593,7 tūkst. elektroninių dokumentų. 2018 m. tradicinių dokumentų įsigyta per 14,6 tūkst., elektroninių –
per 593 tūkst., t.y. mažiau nei 2017 m. Pagrindinė elektroninių dokumentų skaičiaus sumažėjimo priežastis –
naujai sukurta Automatizuota eMoDB administravimo ir valdymo sistema, kurioje esančių elektroninių
dokumentų skaičiai skiriasi nuo ankstesniais metais pateiktų. Minėta sistema pateikia dedublikuotus (be
persidengimo) įvairiuose ištekliuose elektroninius dokumentus. Taigi nuo 2018 m. sudaryta galimybė pateikti
unikalius elektroninių dokumentų skaičius.

Universiteto pajamas sudarė:
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Gautas finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų projektui „Materialinės bazės atnaujinimas
augalų genetinių išteklių išsaugojimui, atkūrimui, atnaujinimui, genetinio tapatumo nustatymui“, pagal
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos
išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės
įvairovės apsauga“.
Parengti investicijų projektai: „S. Daukanto g. 27 pastato modernizavimas“; „Vaistinių augalų ir
produkcijos mokslinių tyrimų ir studijų centro įkūrimas“ (Ž. E. Žilibero g. 5 / Ž. E. Žilibero g. 7, Kauno m.);
„Šiuolaikinių didaktikų centro įkūrimas“ (V. Putvinskio g. 23, Kaunas); „Pedagogų rengimo centro įkūrimas“
(K. Donelaičio g. 52, Kaunas); „Lietuvos Respublikos Ministrų kabineto pastato aktualizavimas“
(K. Donelaičio g. 58, Kauno m.); „Aukštosios Fredos dvaro sodybos rūmų aktualizavimas“ (Ž. E. Žilibero g. 6,
Kauno m.); „Vytauto pr. 71 esančio pastato modernizavimas“.
Parengti ir rengiami statybos projektai: administracinės paskirties pastato, esančio K. Donelaičio g. 52, Kaune,
kapitalinio remonto projektas, keičiant paskirtį iš administracinės į mokslo, ir Aukštosios Fredos dvaro sodybos
oranžerijos (Ž. E. Žilibero g. 9, Kauno m.) šiltnamių rekonstravimo projektas, Lietuvos Respublikos Ministrų
kabineto pastato (K. Donelaičio g. 58, Kauno m.), kuriame įsikūręs VDU Rektoratas, Tvarkybos darbų projektas.
Daugiafunkcio studijų ir mokslo centro pastato su kitos paskirties patalpomis V. Putvinskio g. 23, Kaune,
statybos projekto korektūra.
Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn Universitetas perdavė valstybei priklausančius, Universiteto patikėjimo
teise valdomus nekilnojamojo turto objektus Kaune, Sodininkų g. 2.

2018 m. veiklą vykdė 32 Vytauto Didžiojo universiteto statusą turinčios studentiškos organizacijos, t. y. dviem
daugiau nei 2017 m. (30). 2018 m. prie šių organizacijų prisijungė VDU kamerinis merginų choras ir VDU
Korėjos kultūros klubas HALLYU. Šešioms iš šių organizacijų Universitetas projektinei veiklai įgyvendinti
konkurso būdu skyrė 14 389,64 Eur.
193 studentai savanoriai (2017 m. – 129), pasirašę Savanoriškos veiklos sutartis, vykdė įvairią veiklą Universitete
(2016 m. – 3656 val., 2017 m. – 2915 val., 2018 m. – 3666 val.).

Santykių su absolventais palaikymas
Sėkmingai toliau kuruojama „VDU absolventų klubo“ veikla, periodiškai siunčiamas naujienlaiškis.
Lapkritį vyko Absolventų dienos renginys, skirtas susitikimams fakultetuose, pasimatymui su dėstytojais, senais
studijų bičiuliais, kurso draugais ir pačiu universitetu. Absolventai buvo kviečiami pasiklausyti paskaitos –
diskusijos iš ciklo „Aš, alus ir dėstytojas“, kurią vedė prof. Egidijus Aleksandravičius.

Studentų apgyvendinimas

Tinkamam studijų procesui Vilniuje organizuoti Universitetui 2018 m. birželio 13 d. Vyriausybės nutarimu buvo
perduoti patikėjimo teise valdyti mokomasis korpusas, esantis T. Ševčenkos g. 31-2, ir bendrabutis, esantis
A. Vivulskio g. 36 (2018 m. liepos 26 d. valstybės turto patikėjimo sutartis Nr. S-356).

I kurso studentai buvo apgyvendinti Aleksandro Stulginskio universiteto bendrabučiuose, todėl pirmą
kartą studentų prašymai (211) dėl gyvenamosios vietos skyrimo bendrabučiuose buvo patenkinti 100 %
(2016 m. – 85,92 %, 2017 m. – 90,32 %).

Sportas ir sveikatingumas

Atvykusiems studentams iš užsienio buvo suteiktos 430 (2016 m. – 248, 2017 m. – 248) gyvenamosios vietos
dviejuose VDU bendrabučiuose (Vytauto pr. 72, Kaune, ir A. Vivulskio g. 36, Vilniuje) (327) ir Aleksandro
Stulginskio universiteto (103) bendrabučiuose.

2018 m. Sporto centre buvo vykdomi laisvalaikio (fizinis rengimas, krepšinis, tinklinis, futbolas, aerobika,
intensyvioji zumba, stalo tenisas, badmintonas) ir reprezentaciniai (krepšinis, 3X3 krepšinis, tinklinis,
paplūdimio tinklinis, futbolas, salės futbolas, šokėjų palaikymo grupė, stalo tenisas, badmintonas, tenisas,
dziudo, sambo, lengvoji atletika, fechtavimas) sporto užsiėmimai.
Reprezentacinėje sporto veikloje buvo formuojamos šešios (6) komandos (102 sportininkai) ir atskira grupė
individualių sporto šakų atstovų (25 sportininkai).

•

IV Pasaulio tarpuniversitetinės sporto žaidynėse Barselonoje (Ispanija) VDU iškovojo 1 aukso (vaikinų
krepšinio komada) ir 1 sidabro (merginų šokių grupė) medalius;

•

Baltijos šalių universitetų žaidynėse (SELL) Tartu (Estija) VDU sportininkai laimėjo 3 aukso (vaikinas –
badmintono vieneto rungtyje; mergina – dziudo; vaikinų krepšinio komada), 2 sidabro (vaikinas –
trišuolyje; mergina – 200 m. bėgime) ir 1 bronzos (mergina – 100 m. bėgime) medalius;

Tolesnis veiklų plėtojimas
•

Toliau siekti užtikrinti bibliotekos informacinių ir leidybos paslaugų kokybę, organizuoti patogią prieigą
prie studijoms, mokslui, profesinei kvalifikacijai įgyti reikalingų informacijos išteklių, gerinti darbo sąlygas
bibliotekos erdvėse, virtualioje aplinkoje, aktyviai dalyvauti atvirojo mokslo iniciatyvose.

•

Plėtoti Mokslo valdymo informacijos sistemą papildomais elementais ir jų sąsajomis, sukurti mokslo
vertinimo ataskaitų sistemą. 2019 m. sistemą integruoti į Universiteto tinklalapį.

•

Sujungti trijų universitetų (ASU, LEU ir VDU) bibliotekų personalą, veiklas, išteklius, informacines
sistemas.

•

Vykdyti tolesnę atvirojo mokslo infrastruktūros – VDU CRIS – plėtrą, ją pildyti nauja informacija ir
duomenimis.

•

Kurti pridėtinę vertę Universitetui, viešinant Universitete vykdomus tyrimus, projektus, studijų kryptis,
taip įtvirtinant VDU tapatybę ir kryptingai vertinant šalies ir pasaulio įvykius, reiškinius, aplinkas.

•

Stiprinti Universiteto ekspertines pozicijas ir bendradarbiavimą su informaciniais partneriais.

•

IV Europos universitetų žaidynėse Koimbroje (Portugalija) iškovoti 1 aukso (vaikinų 3X3 krepšinio varžybų
rungtis); 1 bronzos (stalo teniso vaikinų komanda) medaliai;

•

FISU Pasaulio universitetų 3X3 krepšinio lygos vaikinų varžybose Xiamen (Kinija) iškovoti bronzos
medaliai (III vieta);

•

Siekti aiškaus grįžtamojo ryšio, stebėti bei vertinti rinkodarinių ir komunikacinių projektų, vykdytų
komunikacijos veiklų įtaką ir rezultatus, numatyti jų tolesnes plėtojimo galimybes.

•

Tarptautinėse Europos universitetų žaidynėse „EuroMilano 2018“, vykusiose Milane (Italija), merginų
šokėjų palaikymo grupė iškovojo I vietą (aukso medaliai);

•

Skatinti efektyvesnę vidinę komunikaciją, informacijos mainus ir sklaidą tarp įvairių Universiteto
padalinių, palaikyti Universiteto padalinių bendruomenines tradicijas.

•

Tarptautiniame Draugystės krepšinio turnyre Eilate (Izraelyje) vaikinų krepšinio komanda iškovojo aukso
medalius (I vieta).

•

Skatinti savanoriškos veiklos projektų iniciavimą ir įgyvendinimą, plėtoti asmenybėms ir talentams
atsiskleisti palankias sąlygas, suteikti galimybę bet kuriam Universiteto bendruomenės nariui siūlyti savo
idėjas, išreikšti nuomonę, kurti ateities Universitetą.

•

Plėtoti ryšius su verslo organizacijomis, kurti bendrus projektus, organizuoti renginius, aktualius visai
Lietuvai, taip siekiant VDU kaip patikimo socialinio partnerio pripažinimo Lietuvoje ir pasaulyje.

•

Skatinti, remti sporto bei meno kolektyvus.

•

Gerinti studentų gyvenimo ir laisvalaikio infrastruktūrą.

Lietuvos universitetų atskirų sporto šakų čempionatuose 2017–2018 m. m. ginant VDU garbę buvo iškovoti
22 (2016 m. – 29, 2017 m. – 21) medaliai: 12 aukso, 7 sidabro ir 3 bronzos. LSKL čempionai – vaikinų krepšinio
komanda; Lietuvos 3X3 studentų vaikinų krepšinio turnyro čempionai; Nacionalinės studentų tinklinio lygos
merginų grupės čempionės.
2018 m. VDU prisijungė prie Sveikatą stiprinančių universitetų tinklo, taip prisidėdamas prie 2017–2023 m.
parengtos universitetinės veiklos programos: „Sveikatai palanki aplinka sveiko žmogaus ugdyme“ įgyvendinimo.
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Universiteto veiklai netinkamas valstybės nekilnojamas turtas, esantis Vaišnoriškės k. 3, 6, Tauragnų sen.,
Utenos r. savivaldybėje, buvo perduotas VĮ Turto bankui centralizuotai valdyti.

Nuo 2018 m. liepos 1 d. nebeeksploatuojamas VDU bendrabutis Nr. 3 (Taikos pr. 123, Kaunas), o nuo rugsėjo 1 d.
Universitetui valdyti perduotas Lietuvos edukologijos universiteto bendrabutis / svečių namai, esantis
A. Vivulskio g. 36, Vilniuje. Dėl šių priežasčių VDU disponuojamų gyvenamųjų vietų skaičius sumažėjo nuo
877 iki 851.

Praėjusių metų svarbiausiuose studentų sporto renginiuose ir varžybose VDU studentai iškovojo 35
(2016 m. – 38, 2017 m. – 33) medalius, iš kurių 19 – aukso, 10 – sidabro, 6 – bronzos:
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42

43

Ekonomikos ir
vadybos fakultetas

Studentai

942

534

385

23

studentai

ba

ma

dokt.

154
užsienio
studentai

149

31

gretutinėse

klausytojai

Priėmimas 2018 m.

68

186

4

studentai

ba

ma

dokt.

Absolventai

6765

247

iš viso

2018 m.

Akademinis personalas (etatai)

33

Akademinis personalas su
mokslo laipsniu (%)

91

Publikacijų skaičius

59

Projektų skaičius

4

Vizituojantys dėstytojai

6

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

258

Studijų programos
Bakalauro

Magistrantūros

Doktorantūros

Ekonomika

Finansai

Ekonomika

Europos ekonomika ir finansai

Marketingas ir pardavimai

Vadyba

Marketingo vadyba
Verslo administravimas

Marketingas ir tarptautinė
komercija

Verslo finansai

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

44

Dekanė

Adresas

doc. Rita Bendaravičienė

S. Daukanto g. 28, 44246 Kaunas

45

2018 m.
svarbiausi įvykiai
Ekonomikos ir vadybos fakultete kartu su „Turkish Airlines EuroLeague“ vykdomą Sporto verslo vadybos
magistrantūros programą Lietuvos sporto federacijų sąjunga (LSFS) išrinko Metų sporto iniciatyva.

•

11-oje pasaulinėje Eduniversal verslo mokyklų konvencijoje VDU EVF jau ketvirti metai iš eilės įvertinta
trimis palmės lapais kaip Excellent Business Schools With Reinforcing International Influence.

•

Buvusiam dekanui, VDU Senato pirmininkui prof. Zigmui Lydekai, įteiktos socialinių mokslų srities
VDU Garbės profesoriaus regalijos už nuopelnus plėtojant Vytauto Didžiojo universitetą, vadovavimą
universitetui 2006–2015 metais bei svarų indėlį į Lietuvos ekonomikos mokslus.

•

EVF absolventė Eglė Aleknevičiūtė tapo Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos „Geriausios 2017 m.
disertacijos“ konkurso laureate. Disertacijos tema: „Veiksnių, darančių įtaką vyriausybių obligacijų rinkų
sąveikai, vertinimas globalioje aplinkoje“. Darbo vadovė – prof. dr. Kristina Levišauskaitė.

•

Suorganizuota XXI respublikinė doktorantų ir magistrantų mokslinė konferencija. Plenarinį pranešimą
skaitė Vytauto Didžiojo universiteto absolventas, buvęs VDU Tarybos pirmininko pavaduotojas, investicijų
valdymo įmonės UAB „Prudentis“ direktorius Audrius Balaišis.

•

Finansų ministerijos organizuojamo studentų baigiamųjų darbų konkurso laureate tapo EVF studentė Ieva
Kirstukaitė, bakalauro baigiamojo darbo tema: „Europos Sąjungos finansinės paramos pridėtinės vertės
šalims narėms analizė“, darbo vadovė – prof. dr. Kristina Levišauskaitė.

•

EVF doktorantas Khalil Israfilzade dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „SGEM, Scientific Conference on
Social Sciences & Art 2018“ Florencijoje (Italijoje) ir laimėjo apdovanojimą už geriausią pristatymą.

•

Fakulteto studentams: Rasuolei Andruškevičiūtei, Mantui Jadviršui, Rimantei Milašiūtei, Nadieždai
Tarnackienei, Gabrielei Žymančiūtei įteiktos Jono Smilgevičiaus vardinės stipendijos.

•

Iškilmingo VDU Senato posėdžio metu diplomai įteikti trims EVF doktorantams: Justinui Kisieliauskui,
Eglei Aleknavičiūtei ir Mantautui Račkauskui. Docento atestatą gavo Miglė Šontaitė-Petkevičienė.

•

Dėstytoja doc. dr. Viktorija Starkauskienė apdovanota kaip geriausia 2017 / 2018 m. m. dėstytoja fakultete,
remiantis studentų nuomone.

•

Suorganizuotas seminaras „No Nonsense Innovation – Why Simple Ideas are Often the Hardest and the
Best (with Case Studies)“ su verslo inovatoriumi David Gluckman.

•

Dr. Justinas Kisieliauskas tapo fakulteto prodekanu marketingui.

•

Sėkmingai dvigubus diplomus apsigynė: Jurga Vaišnoraitė (Trento universitetas, studijų programa –
Tarptautinė ekonomika), Paulius Razmus (Norvegijos verslo mokykla, studijų programa – Finansai),
Rimas Zienius (Aveiro universitetas, studijų programa – Tarptautinė ekonomika).

•

EVF studentai dalyvavo tarptautiniame „Nordic and Baltic Business Innovation Network“ projekte Tromso
mieste, Norvegijoje.

•

Dekanė doc. dr. Rita Bendaravičienė dalyvavo 2018 m. Alliance of Silk Road Business Schools konferencijoje
(The 5th China (Ningbo) – CEEC Education Cooperation Conference and „Belt and Road“ Countries‘
Education Cooperation Summit) Ningbo mieste, Kinijoje.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

46

•

47

Gamtos mokslų
fakultetas

Studentai

623

380

197

46

studentai

ba

ma

dokt.

148
užsienio
studentai

13

20

gretutinėse

klausytojai

Priėmimas 2018 m.

83

109

10

studentai

ba

ma

dokt.

Absolventai

2689

163

iš viso

2018 m.

Akademinis personalas (etatai)

57

Akademinis personalas su
mokslo laipsniu (%)

93
324

Publikacijų skaičius
Projektų skaičius

48

Vizituojantys dėstytojai

12

Gamtos mokslų fakultetas

Gamtos mokslų fakultetas

202

Studijų programos
Bakalauro

Magistrantūros

Doktorantūros

Aplinkotyra ir ekologija

Biochemija

Biochemija

Aplinkosaugos
organizavimas

Biologija ir genetika

Biocheminė analizė

Biofizika

Biotechnologija

Industrinė ekologija

Ekologija ir aplinkotyra

Neurotechnologijos

Molekulinė biologija ir
biotechnologija

Biologija

Taikomoji biotechnologija

48

Dekanas

Adresas

doc. Saulius Mickevičius

Vileikos g. 8, 44404 Kaunas

49

2018 m.
svarbiausi įvykiai
2018 m. laimėtas projektas „Horizontas 2020“: Citizen Science for Urban Environment and Health/CitieSHealth. H2020-SwafS-2018-1. Nr. 824484. Vadovė prof. R. Gražulevičienė (2018–2021m.).

•

Laimėti 9 projektai LMT skelbtoje veikloje „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“, poveiklė
„Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“. Laimėtas „Erasmus+ KA2“ projektas:
Knowledge Alliances EAC/A05/2017. Professional Courses for Preservation and Conservation from
Climate Change Influences of the Built Cultural Heritage. Nr. 2017-1-MK01-KA202-035395. Vadovė
doc. Jūratė Žaltauskaitė.

•

Gautas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos finansavimas projekto „GMO rizikos poveikio aplinkai
vertinimo studijos parengimas“ (vadovas prof. Algimantas Paulauskas) veikloms įgyvendinti.

•

Laimėtos konkursinės doktorantūros: „Klimato kaitos poveikis ektoparazitų ir jų pernešamų patogenų
išplitimui“ (vadovas prof. Algimantas Paulauskas), „Pieno ir kitų maistinių skysčių pasterizacija taikant
impulsinius elektrinius laukus“ (vadovas prof. Saulius Šatkauskas).

•

Prof. Algimantas Paulauskas išrinktas Lietuvos žaliojo aljanso pirmininku, Lietuvos standartizacijos
departamento Biotechnologijos komiteto pirmininku.

•

Suorganizuota Antroji tarptautinė biomedicinos mokslų konferencija „Smart Bio“, 24-oji tarptautinė
mokslinė-praktinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 2018“, taip pat dvyliktoji tarptautinė mokslinė
praktinė konferencija „Gyvasis gamtos ženklas 2017“, „Baltic Biophysics Conference“ (Baltijos Biofizikų
konferencija).

•

Pradėtas vykdyti projektas ,,Bioaktyvių medžiagų pernaša į ląsteles ir audinius taikant elektroporaciją
ir sonoporaciją tikslinei ir sisteminei navikų terapijai“, (DOTSUT – 09.3.3-LMT-K-712-01-0188)
finansuojamas pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės
kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“. Koordinatorius prof. S. Šatkauskas.

•

Vaistų ir genų pernašos tyrimų klasteryje paskelbtos dvi ypač aukšto citavimo indekso publikacijos:
Baltusnikas J, Satkauskas S, Lundstrom K. Constructing RNA Viruses for Long-Term Transcriptional Gene
Silencing. Trends Biotechnol. 2019 Jan; 37(1):20-28. doi: 10.1016/j.tibtech.2018.07.015. Epub 2018 Aug
18. Review. (IF = 13.578), Baltusnikas J, Satkauskas S, Lundstrom K. Long-Term Transcriptional Gene
Silencing by RNA Viruses. Trends Biochem Sci. 2018 Jun;43(6):397-401. doi: 10.1016/j.tibs.2018.03.003.
Epub 2018 Apr 11. (IF = 16.63).

•

Diplomai įteikti pirmųjų dvigubo diplomo magistrantūros studijų programų (Aplinkosaugos organizavimas,
Molekulinė biologija ir biotechnologija, Taikomoji biotechnologija) su Šiaurės Kazachstano valstybiniu
universitetu laidų magistrantams.

•

VDU aktyviausia doktorante tapo Biologijos doktorantūros studijų programos doktorantė Vesta Matulaitytė.

•

3 GMF doktorantai gavo Lietuvos mokslo tarybos stipendijas už akademinius pasiekimus fizinių,
biomedicinos, technologijos mokslų srityse.

•

„Thermo Fisher Scientific“ vardinė stipendija įteikta bakalauro Biotechnologijos studijų programos trečio
kurso studentei Gretai Rupšytei.

Gamtos mokslų fakultetas

Gamtos mokslų fakultetas
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•
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Humanitarinių
mokslų fakultetas
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Priėmimas 2018 m.

252
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Akademinis personalas (etatai)

56

Akademinis personalas su
mokslo laipsniu (%)

78
160

Publikacijų skaičius
Projektų skaičius

18

Vizituojantys dėstytojai

51

Humanitarinių mokslų fakultetas

Humanitarinių mokslų fakultetas

343
studentai

Studijų programos
Bakalauro

Magistrantūros

Doktorantūros

Anglų filologija

Literatūra ir spauda

Filosofija

Anglų ir vokiečių filologija

Lyginamosios kultūrų studijos

Filologija

Frankofonijos šalių kalba ir kultūra

Migracijos politika ir diasporų
istorija

Istorija

Istorija
Italistika ir romanų kalbos

Modernioji lingvistika

Lietuvių filologija ir leidyba

Rytų Azijos regiono studijos

Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos

Sociolingvistika ir daugiakalbystė

Skandinavijos šalių kultūros ir
kalbos

Taikomoji anglų kalbotyra

Vokiečių kalba ir komunikacija

Etnologija

Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos
istorijos studijos
Vokiečių verslo kalba ir
komunikacija

52

Dekanė

Adresas

doc. Rūta Eidukevičienė

V. Putvinskio g. 23, 44243 Kaunas

53

2018 m.
svarbiausi įvykiai
Atlikus tarptautinį palyginamąjį Lietuvos universitetų ir institutų mokslo vertinimą (MOSTA), HMF
mokslininkų vykdomų filologijos, istorijos ir kultūros tyrimų kokybę tarptautiniai ekspertai pripažino kaip
aukšto, tarptautiniu mastu pripažįstamo lygmens, ypač pabrėždami aiškią fakulteto mokslo strategiją ir
mokslinį potencialą.

•

Profesoriui Jonui Vaičenoniui skirta Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio
Padėka ir vardinė dovana už išskirtinį indėlį rašant modernios Lietuvos istoriją, aktyvią šviečiamąją veiklą,
už amžinųjų vertybių – tiesos, laisvės, atsakomybės ir gėrio – ugdymą.

•

Istorijos studijų krypties doktorantui Gediminui Kasparavičiui buvo įteikta antroji Lietuvos Respublikos
Nepriklausomybės akto signataro Saliamono Banaičio vardinė stipendija už „Lietuvos garlaivių bendrovės“
istorijos tyrinėjimus.

•

Studentams skirtos išeivijos lietuvių vardinės ir kitos stipendijos: Vandos Daugirdaitės-Sruogienės
stipendija skirta magistrantui Tadui Šauliui; Liūto ir Francoise Mockūnų stipendija skirta doktorantams
Simonui Jazavitai ir Gediminui Kasparavičiui; Viktoro Kuprevičiaus stipendija skirta magistrantui Povilui
Barštaičiui. Literatūros ir spaudos programos magistrantei Gerdai Pilipaitytei įteikta prof. Broniaus
Vaškelio stipendija.

•

Fakultete per metus sėkmingai apgintos 4 daktaro disertacijos. Moderniosios lingvistikos programos
magistrantės Eidmantės Kalašinskaitės ir Lietuvių filologijos ir leidybos gretutinių studijų programos
studentės Martynos Kučinskaitės projektai gavo LMT finansavimą.

•

ES ir valstybės lėšomis pradėtas įgyvendinti projektas „Semantika 2“ siekia sudaryti sąlygas verslui, viešajam
sektoriui ir visuomenei naudotis novatoriškomis kalbos technologijomis, tokiomis kaip automatinis šnekos
pavertimas tekstu ir socialinių tinklų analizė.

•

Rugsėjo 28 d. įvyko tarptautinė mokslinė konferencija „Diasporos ir migracijos iššūkiai: teorinės prieigos,
kompleksiniai ir tarpdalykiniai tyrimai“. Konferencijos metu buvo diskutuojama apie lietuvių diasporos
istoriją, kultūrą, šiuolaikinės migracijos iššūkius, pristatoma kitų tautų diasporinė bendruomenių,
organizacijų veikla, lyginamieji Baltijos šalių diasporos bei migracijos tyrimai.

•

LEU ir VDU intergravimosi proceso metu HMF mokslininkai kartu su kolegomis parengė ir pradėjo vykdyti
inovatyvias Mokomojo dalyko (lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos ir geografijos, anglų ir kitos užsienio
kalbos) mokytojų rengimo programas.

•

Suorganizuotos trys tarptautinės studentų vasaros mokyklos: „Zur Entstehung baltischer
Nationalbewusstseine“ (kartu su Marburgo, Talino ir Daugpilio universitetais), Hirošimos (Japonija)
universiteto studentams skirta vasaros mokykla „START+“ ir VDU Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros
kursai.

•

HMF bendruomenė aktyviai skatino Kauno miesto ir regiono kultūrinio gyvenimo įvairovę: Azijos studijų
centras kartu su studentų klubais „Hashi“, „Wu Wei“ ir „Hallyu“ surengė kasmetinę VDU Azijos savaitę
2018; Frankofonijos šalių universitetinis centras pakvietė Universiteto bendruomenę ir miestiečius į
akademinius bei kultūrinius Frankofonijos mėnesio renginius; fakultete vyko vokiečių dienų „Ö kaip
vokiškai“, italų kalbos ir kultūros savaitės, Skandinavijos dienų renginiai.

Humanitarinių mokslų fakultetas

Humanitarinių mokslų fakultetas
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Publikacijų skaičius
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Informatikos fakultetas

Informatikos fakultetas

83
studentai

3

Projektų skaičius
Vizituojantys dėstytojai

10

Studijų programos
Bakalauro

Magistrantūros

Doktorantūros

Informatikos sistemos

Taikomoji informatika

Informatika

Matematika ir jos taikymas

Taikomoji matematika

Multimedija ir interneto
technologijos

56

Dekanė

Adresas

doc. Daiva Vitkutė-Adžgauskienė

Vileikos g. 8, 44404 Kaunas

57

2018 m.
svarbiausi įvykiai
Suorganizuota 12-oji informatikos ir matematikos viktorina 11–12 klasių ir 3–4 gimnazijos klasių
moksleiviams „IFtorina-18“. Joje dalyvavo 100 moksleivių (15 komandų) ir 24 mokytojai iš įvairių Lietuvos
mokyklų.

•

Sausio 30–31 d. Sistemų analizės katedra organizavo tarptautinį seminarą „Erasmus+“ projekto MATE
(Multidimensinis analitinis mokymas) (Multidimensional Analytical Training in Education).

•

Vasario–birželio mėn. moksleiviams organizuoti „Informatikos akademijos“ užsiėmimai IT tematika
virtualioje erdvėje, fakulteto dėstytojai moksleiviams padėjo ruoštis IT valstybiniam egzaminui.

•

Matematikos ir statistikos katedra kartu su Lietuvos energetikos institutu organizavo tarptautinę
konferenciją „13-oji tarptautinė ypatingos svarbos infrastruktūrų saugumo konferencija“
(„The 13th International Conference on Critical Information Infrastructures Security“) (CRITIS 2018).

•

Rugsėjo 27 d. Matematikos ir statistikos katedra kartu su Lietuvos energetikos institutu organizavo
tarptautinę konferenciją „Horizon 2020“ projekto ZONeSEC „ES „Widezones“ saugumo sistemos kūrimas“
(Towards an EU framework for the security of Widezones).

•

Rugsėjo 28 d. VDU IF tyrėjai organizavo „Tyrėjų nakties“ mokslo populiarinimo renginius Kauno
visuomenei: skaitė paskaitas, demonstravo multimedijos technologijų, kalbos technologijų, neuromokslų
eksperimentus.

•

Suorganizuoti VDU IF Alumni praktiniai seminarai „Alumni – studentams“. Renginio metu paskaitas skaitė
„CID Lietuva DevOps“ inžinierius Jurgis Klimavičius, („Ką veikia DevOps?“), „Proact Lietuva kompanijos“
Verslo plėtros vadovas Edvinas Česnauskas („Ar tikrai GDPR yra didelis baubas?“), individualią IT veiklą
vystantis Justinas Maziliauskas („Darbas keliaujant“).

•

Prof. Tomas Krilavičius dalyvavo NATO STO IST-141 „Visual Exploratory analytics“ darbo grupės veikloje.

•

Prof. Roma Kačinskaitė laimėjo konkursą Giovanni Prodi profesoriaus pozicijai Viurcburgo universitete
(Vokietija) užimti ir šioje pozicijoje dirbo iki 2018 m. vasario 15 d.

•

Matematikos ir statistikos katedra kartu su Lietuvos matematikų draugija organizavo Lietuvos matematikų
draugijos 59-ąją konferenciją.

•

Doc. Sigita Pečiulytė laimėjo „Erasmus+“ finansavimą mokymosi vizitui į Executive Training Institute,
Maltoje, 2018 m. liepos 16–20 d.

•

Dr. Juditai Kasperiūnienei įteiktas Fenomenologinių tyrimų instituto apdovanojimas už geriausią
kokybinių tyrimų straipsnį Lietuvoje.

•

Prof. Tomas Krilavičius išrinktas tarptautinės konferencijos DATICS-IMECS 2018, (http://datics.org/
datics/datics-imecs-2018) pirmininku.

•

Prof. Tomas Krilavičius kartu su bendraautoriais Rita Beigaite ir Ka-Lok Man tarptautinėje konferencijoje
„Platform Technology and Service“ (PlarCon-18) apdovanoti už geriausią pranešimą (Best paper award)
„Electricity Price Forecasting for Nord Pool Data“.

•

MOSTA atliktame ekspertiniame mokslinės-tiriamosios veiklos vertinime Informatikos ir Informatikos
inžinerijos kryptys įvertintos 3 balais.

Informatikos fakultetas

Informatikos fakultetas
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Pastoracinė teologija
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Religijos pedagogika

Religinis švietimas
Šeimotyra

60

Dekanas

Adresas

doc. Benas Ulevičius

Gimnazijos g. 7, 44260 Kaunas

61

2018 m.
svarbiausi įvykiai
KTF dėstytojai ir studentai aktyviai prisidėjo organizuojant Popiežiaus Pranciškaus vizitą į Lietuvą kaip
darbo grupių nariai, parengiamųjų programų kūrėjai ir rengėjai, kalbėtojai, savanoriai.

•

Fakultetas stiprino ir plėtė ryšius su užsienio universitetais ir švietimo įstaigomis. 2018 m. lankėsi grupės
mokslininkų iš Oksfordo universiteto, Liublino katalikiškojo universiteto.

•

Pasirašyta sutartis su Ukrainos Tarasos Ševčenkos universiteto Religijos mokslų fakultetu.

•

Fakultete viešėjo katalikų studentų delegacija iš Vokietijos ir svečiai iš užsienio universitetų ir švietimo
institucijų: Rotenburgo – Štutgarto vyskupijos (Vokietija) nuolatinių diakonų rengimo centro vadovas,
Tarptautinio diakonato centro delegatų asamblėjos narys diakonas Erik Thouet, Rygos religijos studijų
instituto, afilijuoto su pontifikaliniu Laterano universitetu, vadovė Žanete Narkeviča.

•

Vyko glaudus bendradarbiavimas su Šventojo Sosto katalikiškojo švietimo kongregacija atnaujinant
fakuteto statutą ir sprendžiant svarbius strateginius katalikiškųjų studijų Lietuvoje klausimus.

•

Suorganizuotas devintasis respublikinis 9–12 klasių moksleivių darbų konkursas „Laisvės kontūrai“.

•

Fakultete vyko jau tradiciniais tapę renginiai: fakulteto talentų vakaras, susitikimas su absolventais.

•

Fakulteto dėstytojai skaitė paskaitas, vedė seminarus, konsultavo ir dalyvavo daugelyje katalikiškų
organizacijų ir bendruomenių renginių, vykdė sielovados ir šviečiamąją veiklą parapijose, ligoninėse,
kalinimo įstaigose.

•

Fakulteto studentai savanoriai sudaro svarbią Kauno arkivyskupijos katalikiškųjų organizacijų savanorių
dalį. Ypač glaudų ryšį fakultetas palaiko su Kauno arkivyskupijos katalikiškais centrais ir socialinėmis
įstaigomis. Fakulteto studentai ir absolventai vykdo tarnystę Nepilnamečių pataisos namuose, Kauno
tardymo izoliatoriuje, Pravieniškių kalinimo įstaigoje, Socialiniuose globos namuose, aktyviai dalyvauja
Kauno arkivyskupijos jaunimo centro ir Kauno arkivyskupijos katechetikos centro veikloje. Fakulteto ryšys
su socialiniais partneriais ypač stiprus, nes daugelis katalikiškų organizacijų vadovų ir darbuotojų – KTF
absolventai.

•

KTF dėstytojai vyko į mokyklas, skaitė paskaitas mokytojams ir moksleiviams. Paminėtini vizitai į VDU
„Rasos“ gimnaziją, LSMU gimnaziją, Kauno Jėzuitų gimnaziją, J. Jablonskio gimnaziją ir kt.

Katalikų teologijos fakultetas
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prof. Jurgita Staniškytė
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2018 m.
svarbiausi įvykiai
Dr. Ingrida Veliūtė išrinkta „Metų kauniete 2017“.

•

Doc. dr. Titas Petrikis už garso takelį filmui „Pelėdų kalnas“ apdovanotas „Global Music Awards“ sidabro
medaliu.

•

Doc. Eglė Mikulionytė „Kino pavasario“ organizuotuose rinkimuose pripažinta geriausia 2018 m. Lietuvos
kino aktore.

•

Dėst. Lina Puodžiukaitė-Lanauskienė apdovanota šokio kritikės Vitos Mozūraitės premija.

•

Prof. Jurgita Staniškytė išrinkta „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ Tarybos pirmininke.

•

MOSTA koordinuotame tarptautiniame Lietuvos mokslinės veiklos palyginamajame tyrime Menų fakulteto
menotyrininkų darbo rezultatus tarptautiniai ekspertai įvertino aukščiausiais balais Lietuvos menotyros
mokslo kryptyje – 4, 5, 5 (4,35).

•

Žurnalo „Reitingai“ paskelbtame 2019 m. universitetų studijų krypčių reitinge Menų fakulteto menotyros
krypties bakalauro (programa „Menų istorija, kritika ir medijos“) ir magistrantūros (programos „Meno
kuratorystė“, „Teatrologija ir scenos menų vadyba“) studijos užėmė pirmą vietą tarp visų šios krypties
studijas vykdančių Lietuvos aukštųjų mokyklų.

•

4 studentams įteiktos vardinės stipendijos: prof. B. Vaškelio stipendijos – magistrantei Aistei Verpečinskaitei
ir doktorantei Gintarei Narauskaitei; VDU vardo garbės stipendijos už aktyvią meninę ir kūrybinę veiklą –
bakalaurantams Rokui Sutkaičiui ir Arniui Aleinikovui.

•

Pirmą kartą Baltijos šalyse vyko Šiaurės šalių teatrologų asociacijos (Association of Nordic Theatre Scholars,
ANTS) metinė konferencija „Teatras ir atminties karai“ (Theatre and Memory Wars), kurią organizavo
Teatrologijos katedra.

•

Dr. Lina Preišegalavičienė pelnė Kultūros paveldo departamento padėką už tarpukario interjero
tyrinėjimus; prof. Jurgita Staniškytė pelnė LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto padėką už Lietuvos
mokslo politikos įgyvendinimą LMT; doc. dr. Ina Pukelytė apdovanota „Fortūnos“ diplomu (spektaklio
„Shalom, Bellisima!“ kūrybinė komanda).

•

Svarbiausi studentų kūrybiniai pasiekimai: „Kultūros paveldo ir turizmo“ magistrantė Julija Činčytė ir
„Kūrybinių industrijų“ magistrantas Marius Skukauskas sukūrė dokumentinį filmą „Kalbantis lobis“. „Meno
kuratorystės“ magistrantės Justė Litinskaitė ir Edvilė Lukšytė kuravo parodą „Atsargiai! Menas“ VDU
menų galerijoje „101“. Mados dizaino studentė Evelina Kupšytė tarptautiniame mados renginyje „Apkalbos
2018“ apdovanota už inovatyvias idėjas. Naujųjų medijų meno studentė Miglė Žilinskaitė sukūrė pirmojo
žurnalo „Mass“ numerio dizainą. Vaidybos studentai apdovanoti „Fortūnos“ diplomu už spektaklį „Yolo“
(rež. Arnis Aleinikovas, VDU teatras). Vaidybos absolventė Giedrė Žaliauskaitė apdovanota „Fortūnos“
diplomu už Mitilės vaidmenį spektaklyje „Žydroji paukštė“ (Nacionalinis Kauno dramos teatras). Kūrybinės
industrijos magistrantas Gytis Dovydaitis prisidėjo įgyvendinant Gedimino ir Nomedos Urbonų kuruotą
Lietuvos paviljoną „Pelkių mokykla“ Venecijos architektūros bienalėje. Kūrybinės industrijos magistrantė
Paulina Nešukaitytė ir Teatrologijos ir scenos menų vadybos magistrė Renata Bartusevičiūtė pirmą kartą
surengė tarptautinį alternatyvaus teatro festivalį „Namas nr. 1“.
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2018 m.
svarbiausi įvykiai
Surengtas pasaulio akordeonistų konkursas „Coupe Mondiale“, kuriame dalyvavo per 250 akordeonistų iš
19 valstybių.

•

Kartu su Zalcburgo (Austrija) Mocarteumo profesoriais J. Wallnig, W. Niesner, A. Macco, G. Bandzinaite
ir režisieriumi M. Woodwood iš Londono (Didžioji Britanija) Dainavimo katedros dėstytojai, studentai ir
alumnai pastatė W.A. Mozarto operą „Le nozze di Figaro“ („Figaro vedybos“).

•

Prof. Kazys Stonkus išrinktas Pasaulio akordeonistų konfederacijos muzikinio komiteto nariu.

•

Doc. Artūras Dambrauskas buvo pakviestas vadovauti „Vilnius City Opera“ chorui.

•

Dainavimo katedros studentės Gabrielė Skromanaitė ir Monika Plečkytė, įveikusios 75 atlikėjus (iš viso
buvo priimti 7 atlikėjai) konkurentus, buvo priimtos į Varšuvos didžiojo teatro tarptautinę Jaunųjų atlikėjų
operos studiją.

•

Prezidento Antano Smetonos vardo stipendija paskirta akordeono specialybės studentei Viktorijai Nociūtei
ir dainavimo specialybės studentei Gabrielei Skromanaitei.

•

D. Ibelhauptaitės režisuotoje Ch. Gounod operoje „Faustas“ (premjera 2018 m. spalio 12 d.) dalyvavo
prof. Petro Bingelio ir doc. Artūro Dambrausko vadovaujami chorai.

•

32 studentai laimėjo prizines vietas tarptautiniuose ir nacionaliniuose muzikiniuose konkursuose:
Gabrielė Kuzmickaitė laimėjo Grand Prix VI tarptautiniame vokalistų-choristų konkurse „Pearls of Art“
ir III tarptautiniame Mykolo Kleopo Oginskio kamerinės muzikos atlikėjų konkurse „Mykolo Oginskio
kūrybos perlai“, Mantas Lukauskas laimėjo pirmą vietą XI tarptautiniame atvirame Ukrainos bajanistųakordeonistų konkurse „Vizerunki Prikarpatija“, Vytenis Danielius laimėjo pirmą vietą III tarptautiniame
konkurse „Fisarmonica“.

•

Muzikos akademijoje meistriškumo seminarus studentams ir socialiniams partneriams vedė 36 pripažinti
užsienio menininkai (Andreas Macco (Austrija), Rodrigo Calveyra, Stefan KOnzett, Davide Pozzi (Šveicarija,
Austrija, Italija), prof. Angelo Martino (Italija), Mackenzie Thomas, Kurt Ollman ir John Ferguson (JAV),
Maciej Zagorski (Lenkija), Josef Wallnig (Austrija) Wolfgang Niesner (Austrija) ir kt.).

•

Doc. Sigitas Mickis apgynė disertaciją „Kūrybingumo fenomeno projekcija muzikinėje kompozicijoje“
(vadovė Gražina Daunoravičienė). Disertacijoje suformuotas muzikos psichologija grįstas metodas,
leidžiantis tobulinti trimatę ritminę raišką komponavimo procese.

•

Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan Tos“ Dainų dienos meno vadovu paskirtas doc. Artūras
Dambrauskas.

•

Balandžio 6–8 d. suorganizuotas XX nacionalinis Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkursas.

•

Lapkričio 16–18 d. kartu su Ukrainos P. Čaikovskio nacionaline muzikos akademija ir Ukrainos koncertine
agentūra Art Fest, suorganizuotas VI tarptautinis vokalinės-chorinės muzikos konkursas „Meno perlai“.

Muzikos akademija
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2018 m.
svarbiausi įvykiai
Gegužės mėn. pasirašyta VDU Viešosios komunikacijos katedros sutartis su UNESCO dėl UNESCO Medijų
ir informacinio raštingumo katedros įsteigimo VDU.

•

VDU Garbės daktaro regalijos buvo įteiktos Vytauto Didžiojo universiteto docentui Mykolui Jurgiui
Drungai.

•

PMDF dekanui prof. Šarūnui Liekiui buvo įteikta Premjero Sauliaus Skvernelio Padėka ir Atminimo
medalis „Atkurtai Lietuvai 100 m.“.

•

Profesoriui Mindaugui Jurkynui įteiktas LR Seimo apdovanojimas už XX–XXI amžių tarptautinių santykių,
partijų, rinkimų, Lietuvos parlamento, užsienio politikos mokslinius tyrinėjimus ir politinę publicistiką.

•

Lapkričio mėnesį profesorius Mindaugas Jurkynas, laimėjęs Italijos užsienio reikalų ir tarptautinio
bendradarbiavimo ministerijos konkursą, lankėsi Palermo universitete, kur skaitė paskaitas ir iniciavo
naujos studijų mainų sutarties pasirašymą.

•

Filosofijos ir socialinės kritikos katedros docentui dr. Tomui Kavaliauskui įteikta respublikinė Grigorijaus
Kanovičiaus literatūrinė premija. Įvertinimas rašytojui, filosofui, eseistui, mokslinių straipsnių autoriui
skirtas už romaną „Originalas“.

•

Suorganizuota vieša paskaita tema „BREXIT poveikis Lietuvai ir Europai“, kurią skaitė URM Europos
Sąjungos departamento patarėja, diplomatė Jurgita Germanavičienė.

•

Suorganizuota vieša paskaita pabėgėlių visame pasaulyje padėties tema „Refugees Globally – State of Play“,
kurią skaitė Renata Kuleš, JT vyriausiojo pabėgėlių komisaro atstovė Lietuvoje.

•

PMDF dienose vyko JAV ambasados diskusija ir trumpametražių filmų peržiūra seksualinio priekabiavimo
tema „#ThatsHarassment: pakalbėkime atvirai“. Renginį atidarė JAV ambasadorė Lietuvoje Anne Hall,
ta pačia PMDF dienų proga suorganizuota ketvirtoji kasmetinė tarptautinė mokslinė konferencija
„Šiuolaikiniai politiniai procesai: iššūkiai ir galimybės“.

•

VDU PMDF, Švedijos, Norvegijos, Suomijos ambasadų ir Šiaurės Ministrų Tarybos biuro Lietuvoje
suorganizuota tradicinė ketvirtoji tarptautinė konferencija, skirta Baltoskandijos regiono politiniams,
ekonominiams ir vertybiniams klausimams aptarti.

•

Viena didžiausių ir garsiausių leidyklų pasaulyje „Macmillan“ (filialas „Palgrave Macmillan“) išleido
Viešosios komunikacijos katedros lektoriaus dr. Igno Kalpoko knygą „A Political Theory of Post-Truth“.

•

Politikos mokslų bakalauro studijų programos studentei Gretai Giedraitytei skirta vardinė V. Čekanausko
stipendija, Šiuolaikinės Europos politikos magistrantas Manvydas Džiaugys laimėjo L. ir F. Mockūnų
vardinę stipendiją praktikai Čekijoje, Steponių stipendijos fondo valdytojai vardines stipendijas skyrė
Diplomatijos ir tarptautinių santykių 2 kurso studentei Samantai Fominovai ir Šiuolaikinės Europos
politikos 2 kurso studentei Ingridai Ivinskaitei, Lietuvos ambasadorių klubo premija įteikta Politikos
mokslų studentui Andriui Cickevičiui.

•

Magistrantei Monikai Valentukonytei buvo įteikta kasmetinė politikos mokslų absolventų stipendija,
kuri finansavo studentės stažuotę Lietuvos ambasadoje Vienoje, Austrijai perimant pirmininkavimą ES
Taryboje.
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2018 m.
svarbiausi įvykiai
Laimėti 2 prestižiniai mokslo projektai (prof. dr. Natalija Mažeikienė – „Horizonto 2020“ programos
projektas „Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research (SPEAR)“;
prof. dr. Aušra Maslauskaitė – aukšto lygio MTEP projektas „Šeimos, nelygybės ir demografiniai procesai“).

•

Pagal MOSTA palyginamojo tarptautinio mokslo vertinimo rezultatus VDU Sociologijos vertinamasis
vienetas sociologijos mokslo kryptyje įvertintas geriausiai Lietuvoje kaip ir Psichologijos–Edukologijos–
Socialinio darbo vienetas edukologijos kryptyje.

•

Psichologijos ir Socialinio darbo krypties programos (bakalauro ir magistro) įvertintos labai aukštais balais
(daugiau nei 20 iš 24 galimų) ir akredituotos maksimaliam 6 metų laikotarpiui.

•

Sveikatos psichologijos magistrantūros studijų programos II kurso studentė Monika Čeponytė laimėjo
vardinę Prezidento Algirdo Brazausko socialinių mokslų krypčių grupės stipendiją.

•

Mokomojo dalyko pedagogikos studijų programos studentai, patekę tarp 20 geriausių šalies abiturientų,
pasirinkusių studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose, Matas Bugorevičius, Eglė Motiekaitė ir Dominykas
Šimonis buvo paskatinti Signatarų stipendijomis.

•

Profesorius Jonas Ruškus perrinktas antrai ketverių metų kadencijai Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių
komitete, o profesorius Aidas Perminas išrinktas LMT HSM komiteto nariu.

•

Socialinės demografijos magistrantūros studijų programos absolventės Justinos Jakštienės baigiamasis
darbas „Šeimos politikos priemonių galimas poveikis gimstamumui (vaikų priežiūros paslaugų plėtra)“
LR finansų ministerijos studentų darbų konkurse įvertintas II vieta.

•

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo (KTU-LSMU-VDU-LEI) projektų konkurse finansavimą laimėjo
VDU-LSMU projektas „Genetinių veiksnių predispozicija rizikingam alkoholio vartojimui ir susijusiems
asmenybės bruožams“ (vad. prof. dr. Liuda Šinkariova, Psichologijos bakalauro programos studentės
Jovita Janavičiūtė ir Inesa Lelytė).

•

VDU Edukologijos instituto mokslininkės dr. Julija Kasperiūnienė ir prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė bei
bendraautorė doc. dr. Malin Eriksson laimėjo Geriausio kokybinio darbo Lietuvoje 2017 m. konkursą
(straipsnis „Tinklo banginio glostymas: konstruktyvistinė grindžiamji teorija apie savireguliacinį mokymąsi
virtualiose socialinėse erdvėse“).

•

Pirmą kartą pradėtas priėmimas į bakalauro studijų programas „Mokomojo dalyko pedagogika“,
„Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas“; „Ikimokyklinė ir priešmokyklinė
pedagogika“; „Visuomenė, kultūra ir komunikacija“ (anglų kalba).

•

Organizuotas tarptautinis švietimo ekspertų forumas, kuriame dalyvavo ir mokytojų rengimo pertvarkas
savo šalyse aptarė Turku, Tartu, Latvijos ir Lojolos universitetų (JAV) ekspertai. Sutarta dėl tampraus
VDU Edukologijos instituto ir Turku universiteto Edukologijos fakulteto bendradarbiavimo plėtojant
edukologijos doktorantūros tarptautiškumą.

•

Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje pirmą kartą surengtas Nacionalinis žmogaus teisių forumas.
Organizacinio komiteto pirmininkė prof. dr. Milda Ališauskienė.

•

Fakultete suorganizuoti 8 tarptautiniai mokslo renginiai (pvz., Neuropsichologijos konferencija, Eismo
psichologų konferencija, stovykla-seminaras „Nuo traumos link vilties“, seminaras „Šeimos politika, šeima
ir gimstamumas: įvairovės trajektorijos – panašūs rezultatai“).

Socialinių mokslų fakultetas

Socialinių mokslų fakultetas
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109
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Akademinis personalas (etatai)
Akademinis personalas su
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74

Publikacijų skaičius

23

Projektų skaičius

17

Vizituojantys dėstytojai

13

Švietimo akademija

Švietimo akademija

ba

Studijų programos
Bakalauro

Magistrantūros

Doktorantūros

Ikimokyklinė ir
priešmokyklinė pedagogika

Švietimo vadyba

Edukologija
Filologija
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Karjeros valdymas
Lenkų filologija
Mokomojo dalyko
pedagogika
Pradinio ugdymo
pedagogika ir ankstyvasis
užsienio kalbos mokymas
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Kanclerė

Adresas

prof. Vilija Salienė

T. Ševčenkos g. 31 , Vilnius
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2018 m.
svarbiausi įvykiai
Inovatyviausių Lietuvos mokytojų apdovanojimas Socialinių dalykų kategorijoje įteiktas VDU ŠA
doktorantui, Vilniaus Taikos progimnazijos istorijos ir etikos mokytojui Algiui Bitautui.

•

MOSTA tarptautiniai ekspertai ypač palankiai aukštu balu įvertino Švietimo akademijos filologų mokslinę
veiklą.

•

Už geriausią stendinį pranešimą apdovanojimą 5-ojoje tarptautinėje multidisciplininėje mokslinėje
konferencijoje „Social Sciences and Arts SGEM 2018“, vykusioje Albenoje, Bulgarijoje, gavo Gerda
Mazlaveckienė, pranešimo tema „On Some Aspects of Foreign Language Students’ Cultural Intelligence“
(Užsienio kalbų studentų kultūrinio intelekto aspektai).

•

Profesoriaus Ričardo Bartkevičiaus dailės darbai buvo pristatyti tarptautinėse parodose Italijoje ir
Ukrainoje.

•

Geriausiai besimokantiems VDU Švietimo akademijos studentams lituanistams įteiktos vardinės Jurgio
Milerio stipendijos.

•

Gruodžio 6 d. VDU Švietimo akademijoje vyko nacionalinė mokslinė konferencija „Takais takeliais į vaikų
literatūrą“, skirta prof. Vinco Aurylos 95-osioms gimimo metinėms. Po konferencijos VDU ŠA bibliotekoje
buvo atidaryta paroda, skirta prof. Vinco Aurylos mokslinei veiklai.

•

Net du VDU Švietimo akademijos doktorantai buvo apdovanoti LR kultūros ministerijos premijomis:
Jolanta Budriūnienė (vadovė – doc. dr. Žydronė Kolevinskienė) 2018 metų Kultūros ministerijos
premiją gavo už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus ir praktinę veiklą
bibliotekose; Donatas Petrošius (vadovas – prof. dr. Dainius Vaitiekūnas) apdovanotas už publicistinius
kūrinius, pasižyminčius gilia kultūros procesų analize, šmaikščiu stiliumi, intelektine įžvalga.

•

Parengtas tarptautinis nuotolinių studijų kursas Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas mokykloje (8 ECTS).
Paskaitas skaito VDU, Laplandijos, Vienos, Krokuvos universitetų mokslininkai. Kurso dalyviai – Suomijos,
Austrijos, Lietuvos, Lenkijos studentai ir pedagogai. 2018 m. dalyvavo daugiau nei 200 studentų.

•

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas apdovanojo prof. dr. Snieginą Potieliūnienę medaliu „Už nuopelnus
olimpizmui“.

•

Švietimo akademijos docentė, tyrėja ir podoktorantūros stažuotoja dėstytoja Aušra Lisinskienė atliko dviejų
mėnesių mokslinę stažuotę Kolumbijos universitete Niujorke (JAV), kurios metu ji atliko tarptautinio lygio
mokslinį tyrimą.

•

Socialinio ugdymo programų grupės iniciatyva suorganizuota Vilniaus miesto metodinė-praktinė
ikimokyklinio ugdymo įstaigų konferencija „Sumani ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenė įtraukiojo
ugdymo sąlygomis: laimingai vaikystei“. Konferencijoje dalyvavo apie 200 ikimokyklinio ugdymo įstaigų
pedagogų.

•

Bendradarbiaujant su Lietuvos istorijos mokytojų asociacija ir Vilniaus miesto savivaldybe suorganizuota
IV Vilniaus istorijos olimpiada 10–12 klasių moksleiviams, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
šimtmečiui.

•

Suorganizuota Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Sumanioji edukacija: pasitikėjimo kultūra ir
gerovės poveikis“ (Smart education: culture trust and welfare).

•

VDU Švietimo akademijoje vyko Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos LAKMA nacionalinė
asamblėja, kurioje aptartos naujovės ir aktualijos, apibendrinta asociacijos veikla 2017–2018 m. m. bei
numatytos tolesnės veiklos kryptys, įtraukiant ir glaudų bendradarbiavimą su VDU Švietimo akademija.

Švietimo akademija

Švietimo akademija
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5
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Doktorantūros
Teisė

Dekanas

Adresas

doc. Tomas Berkmanas

Jonavos g. 66, 44191 Kaunas
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2018 m.
svarbiausi įvykiai
VDU kartu su Advokatų profesine bendrija „Viliušis ir Astromskis“ bei įmone „Duomenų saugumas“ rengė
nemokamą praktinį seminarą asmens duomenų apsaugos pokyčius pasitinkantiems įmonių vadovams,
savininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas“.

•

Fakultetas kartu su partneriais advokatų profesine bendrija „Magnusson“ suorganizavo nemokamą
paskaitą tema „Praktikuojančio teisininko kompetencijos ir įgūdžiai: ekonominė perspektyva“.

•

Vytauto Didžiojo universitetas įtrauktas į Lietuvos advokatūros akredituotų institucijų sąrašą. Nuo šiol
universitetas gali teikti mokymus advokatams ir advokatų padėjėjams.

•

Fakultetas kartu su Kauno apygardos teismu, CEELI Institutu Prahoje bei Nacionaline tesimų administracija
suorganizavo tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Teisminis profesionalumas ir etika technologijų
ir globalizacijos amžiuje“, skirtą aptarti iššūkius, su kuriais susiduria teisininkai ir teisėjai technologijų
bei globalizacijos amžiuje. Pranešimus skaitė Lietuvos ir užsienio valstybių mokslininkai ir praktikai:
svarbiausiomis naujovėmis dalijosi teisėjai, mokslininkai, advokatai ir prokurorai iš JAV, Kroatijos,
Vengrijos, Lietuvos, Lenkijos, Bosnijos ir Hercegovinos.

•

Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. Juozas Augutis ir Kauno rajono meras Valerijus Makūnas
pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią Universiteto Teisės klinika įsipareigojo teikti nemokamas
pirmines teisines konsultacijas visuomenei, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir pelno nesiekiančioms
organizacijoms.

•

Suorganizuota Lietuvos Nacionalinės narės Eurojuste Laimos Čekelienės vieša paskaita „Eurojusto ir
Eurojusto nacionalinių narių kompetencija, įgaliojimai, veikla“.

•

Teisės fakultete lankėsi į Kauno apygardos teismą atvykę Europos teisminių mokymų tinklo (EJTN)
organizuojamų trumpalaikių teisėjų mainų programos dalyviai – Ispanijos, Rumunijos ir Vokietijos teisėjai.

•

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Advokatų profesine bendrija „Martovičius ir Damušis“.

•

Pasirašyta sutartis su Kauno mokslo ir technologijų parku, kurios pagrindu VDU TF Teisės klinika teikia
nemokamas konsultacijas jaunam verslui aktualiais klausimais.

•

Doc. dr. Mindaugui Biliui suteiktas Trečiojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklas „Už nuopelnus“.

•

Marijus Šalčius laimėjo dvi LMT stipendijas už akademinius pasiekimus.

•

Dr. Bernd Justin Juette įvertintas už geriausią jaunojo mokslininko teisinį straipsnį EPIP (European Policy
for Intellectual Property).

•

2018 m. savo veiklą tęsė Teisės klinika, kur konsultacijas, prižiūrimi profesionalių teisininkų, teikia
gabiausi VDU Teisės fakulteto studentai.

Teisės fakultetas

Teisės fakultetas
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67
studentai studijavo šiose
programose 2018 m.

Inovatyvių studijų institutas

Inovatyvių studijų institutas

Studijų programos, organizuojamos nuotoliniu būdu

Atvirosios nuotolinės studijos
visuomenei ir organizacijoms
http://openstudies.vdu.lt – visuomenės nariams ir organizacijoms
40 neformaliojo nuotolinio mokymosi dalykų visuomenei
2018 m. mokymus sėkmingai pabaigė 103 besimokantieji
Sudarytos 2 bendradarbiavimo sutartys su organizacijomis neformaliajam mokymui nuotoliniu būdu

Bendradarbiavimas
prižiūri 24 organizacijų nuotolines aplinkas
29 organizacijoms suteikta prieiga prie vaizdo konferencijų įrankių

Narystė
EDEN
ICDE
LieDM asociacija

88

Direktorė

Adresas

dr. Airina Volungevičienė

V. Putvinskio g. 23, 44243 Kaunas
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2018 m.
svarbiausi įvykiai
Instituto komanda vykdo aukšto lygio mokslinių tyrimų projekto Nr. 3.3-LMT-K-712-01-0189 „Atviras
nuotolinis mokymasis įtinklintai skaitmeninei visuomenei“ finansavimą pagal 2014–2020 m. ES investicijų
veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas
vykdant aukšto lygio MTEP projektus“ (vadovė doc. Airina Volungevičienė).

•

4 ISI tyrėjai stažavosi atvirajame Katalonijos universitete, Ispanijoje. Stažuotės metu komanda turėjo
galimybę susitikti ir diskutuoti su mokymosi analitikos srities tyrėjais mokymosi analizės taikymo
remiantis moksliniais tyrimais ir inovacijomis, duomenų apdorojimo, elektroninio autentifikavimo bei
vertinimo sistemų temomis.

•

ISI dalyvavo projekto „ICT-20-2015 – Technologijos gerinančios žmonių mokymą ir mokymąsi“,
finansuoto iš Europos Sąjungos „Horizontas 2020“ programos, kvietime išbandyti naujai sukurtą atvirųjų
išteklių portalą SlideWiki. Pasirašius mokslinės ir eksperimentinės plėtros paslaugų sutartį, testavime
dalyvavo 16 VDU dėstytojų, kurie parengė atviruosius švietimo išteklius (daugiau nei 1500 skaidrių) ir kūrė
mokomąsias užduotis, įtraukiant į veiklas su atviraisias ištekliais studentus (daugiau nei 500 studentų).

•

Diskutuojant apie nuotolinių studijų ir skaitmeninio vertinimo kokybės užtikrinimą, Europos kokybės
užtikrinimo agentūrų tinklas pilotavo naujus naudotojo tapatybės atpažinimo sprendimus nuotolinėms
studijoms įgyvendinti, sukurtus „Horizontas 2020“ programos projekto „TeSLA – adaptyvios ir patikimos
e.mokymosi sistemos mokymuisi“ (projekto Nr. 688520 – TeSLA – h2020 – ICT – 2015/H2020ICT-2015). Sistema buvo įdiegta VDU nuotolinių studijų aplinkoje ir dėstytojų taikoma eksperimentuojant
ir validuojant įrankius studentų atsiskaitymų metu.

Inovatyvių studijų institutas

Inovatyvių studijų institutas
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Kalbų dėstytojai

63
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Užsienio kalbų institutas

Užsienio kalbų institutas

Įvertintos 899 asmenų kalbų kompetencijos

Gausi 30 kalbų pasiūla
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Direktorė

Adresas

dr. Vilma Bijeikienė

K. Donelaičio g. 52, 44244 Kaunas

93

2018 m.
svarbiausi įvykiai
Birželio 7–8 dienomis UKI dalyvavo organizuojant Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA) ir
Tarptautinės kalbų mokytojų asociacijų federacijos (FIPLV) tarptautinę mokslinę konferenciją „Kalbų
mokymas ir mokymasis XXI amžiuje: lingvistiniai, edukologiniai ir kultūriniai aspektai“.

•

UKI leidžiamame mokslo žurnale „Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism“ tyrimus
įvairiomis daugiakalbystės temomis publikavo 29 mokslininkai iš 9 šalių anglų, italų, ispanų, lietuvių ir
vokiečių kalbomis.

•

Teiktos kalbų mokymo ir kalbinių kompetencijų vertinimo paslaugos miesto bendruomenei ir visuomenei
visoje Lietuvoje: 2018 m. užsienio kalbų mokymo paslaugos suteiktos 110 asmenų, vertinimo – 71. Surengti
anglų (8 grupės), ispanų (3 grupės) ir vokiečių (5 grupės) kursai fizinių asmenų grupėms, vykdyti įvairių
kalbų mokymai Kauno moksleiviams – ispanų (2 grupės), japonų (3 grupės), korėjiečių (1 grupė), lotynų (1
grupė), norvegų (1 grupė); tobulinta įvairių bendrojo ugdymo dalykų mokytojų anglų kalbos kompetencija
(24 mokytojai). Pirmą kartą suorganizuotas intensyvus 18 ECTS apimties anglų kalbos kursas English
Prep-Course, skirtas pasirengti studijoms anglų kalba, kuriame mokėsi 7 studentai iš Turkijos.

•

Plėtota VDU akademinio ir neakademinio personalo kalbinių kompetencijų tobulinimo sistema: net
138 darbuotojai mokėsi atskirai pritaikytuose, intensyviuose, įvairios tematikos anglų kalbos kursuose,
8 darbuotojai mokėsi anglų kalbos grupėse su VDU studentais, 17 – mokėsi kitų kalbų.

•

Rugsėjo 27 d. vyko kasmetinis didelio studentų susidomėjimo sulaukęs Europos kalbų dienos (EKD)
renginys, kuriame Lietuvos ir užsienio įmonės pristatė VDU studentams užsienio kalbų svarbą darbo rinkoje
ir pakvietė išbandyti užsienio kalbos kompetencijas darbo pokalbio simuliacijoje anglų, danų, norvegų,
rusų ir vokiečių kalbomis. Dalyvavo „Kaunas Inn“, UAB „Hegelmann Transporte“, „Runway Lietuva“, UAB
„Intermedix Lietuva“, „Cognizant Technology Solutions“, UAB „KESKO Senukai Lithuania“, Advokatų
profesinė bendrija „Magnusson ir partnerai“, UAB „Transcom Worldwide Vilnius“. Bendradarbiaujant su
Europos Komisijos atstovybe, Getės institutu, Prancūzų institutu, Britų taryba ir Valstybine lietuvių kalbos
komisija bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviams pasiūlytas respublikinis „Žodžių loto“ turnyras anglų,
lietuvių, prancūzų ir vokiečių kalbomis, kuriame dalyvavo per 100 moksleivių ir mokytojų.

•

Kauno ir kitų miestų bendrojo ugdymo mokykloms organizuoti kalbų ir kultūrų pažinimo renginiai.

•

Su 9 partneriais iš Belgijos, Ispanijos, Portugalijos, Prancūzijos, Slovėnijos ir Suomijos parengtas ir laimėtas
„Erasmus+ KA“ 3 politinių reformų rėmimo programos projektas „Linguistically Sensitive Teaching in All
Classrooms“, siekiantis tobulinti daugiakalbės pedagogikos integravimą ir tolesnį plėtojimą bendrajame
ugdyme. Projekto koordinatorius Åbo Akademija, Suomija.

Užsienio kalbų institutas

Užsienio kalbų institutas
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Botanikos
sodas

Didžiausios kolekcijos (kolekcinių numerių skaičius)

1554

1481

607
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292

rožių

jurginų
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viendienių

bijūnų

152
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astilbių

rododendrų

lelijų

flioksų

melsvių

bruknių, šilauogių
ir spanguolių

Lankytojai

Kolekcinių numerių (iš viso)

38

Retųjų augalų rūšių

93

502

lankytojų per
metus

ekskursinės
grupės

230

Botanikos sodas

Botanikos sodas

Publikacijų skaičius

Augalų kolekcinių numerių, priskiriamų ANGI

83670

14118

Renginiai
Konferencijos ir seminarai

Renginiai visuomenei

Smart Bio

Augalų žavadienis

Žmogaus ir gamtos sauga

Augalų žydėjimo savaitės

Mokslo žinių sklaida apie vaistinių
augalų tyrimus ir racionalų
panaudojimą

Kvapų naktis

VDU BS dendrologinių kolekcijų
kūrimo patirtis ir perspektyvos
Pomologijos mokslas Lietuvoje:
tikslai, darbai ir pasiekimai

96

Derliaus šventė
Mugės „Pakalnutės žiedas“
ir „Pakalnutės uoga“
Tarptautinė jurginų paroda
Egzotinių drugelių paroda

Direktorius

Adresas

dr. Nerijus Jurkonis

Ž. E. Žilibero g. 6, 46324 Kaunas
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2018 m.
svarbiausi įvykiai
Įgyvendintas LMT Mokslo fondo finansuotas projektas pagal Nacionalinę mokslo programą „Agro-,
miško ir vandens ekosistemų tvarumas“, „Plynųjų kirtimų poveikio miško ekosistemų biologinės įvairovės
dinamikai tyrimai“ (MEKODINA), kuriuos koordinuoja VDU Botanikos sodas (vadovas prof. R. Daubaras).

•

Rugsėjo 21 dieną Parc Floral de Paris (Prancūzija) vykusiame 30-ajame tarptautiniame jurginų konkurse
(Concours International du Dahlia 2018 Parc Floral de Paris) dr. A. Balsevičiaus išvesta jurginų veislė
‘Orija’ pelnė Vaikų prizą ir antrąją vietą publikos rinkimuose.

•

Organizuotos tarptautinės mokslinės konferencijos: „Smart Bio“, „Žmogus ir gamtos sauga“ bei moksliniai
tematiniai seminarai „Mokslo žinių sklaida apie vaistinių augalų tyrimus ir racionalų panaudojimą“, „VDU
BS dendrologinių kolekcijų kūrimo patirtis ir perspektyvos“ ir „Pomologijos mokslas Lietuvoje: tikslai,
darbai ir pasiekimai“.

•

Prof. R. Daubaras ir dr. L. Česonienė kartu su kolegomis parengė ir išleido mokslines-praktines
rekomendacijas „Plynųjų kirtimų poveikis pušynų ekosistemoms ir būdai joms stabilizuoti“.

•

Įgyvendintas LMA finansuotas edukacijai skirtas projektas „Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių
sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“.

•

Botanikos sodas dalyvavo augalų sėklų mainuose su 422 botanikos sodais, arboretumais ir kitomis mokslo
įstaigomis iš viso pasaulio.

•

Botanikos sodo direktorius dr. N. Jurkonis dalyvavo Lisabonoje (Portugalija) vykusiame Europos
botanikos sodų kongrese EUROGARD, dr. A. Balsevičius ir R. Narijauskas – Europos augalijos tyrėjų
kongrese Vroclave (Lenkija), prof. O. Ragažinskienė – tarptautinės farmacijos federacijos kongrese Glazge
(Škotija, JK) ir kinų tradicinės medicinos geros praktikos mokslinių tyrimų asociacijos kongrese Londone
(JK), prof. R. Daubaras – Karibų ir Centrinės Amerikos botanikos sodų tinklo kongrese Havanoje (Kuba),
K. Mulevičienė ir V. Aleknavičiūtė – pasauliniame edukacijos botanikos soduose kongrese varšuvoje
(Lenkija).

•

Prestižiniame meno renginyje Venecijos bienalėje Lietuvos ekspozicija buvo pavadinta „Pelkių paviljonu“,
o prie jo įrengimo prisidėjo prof. R. Daubaras. Bienalės metu paskaitas skaitė prof. R. Daubaras,
dr. A. Malakauskienė, o renginyje savanoriavo V. Aleknavičiūtė.

•

Sudaryta sutartis su Lenkijos firma Father‘s Times Lukasz Rajewski dėl naujų lenkiškų rožių veislių
atsparumo įvertinimo.

•

Botanikos sode lankėsi kolegos iš Bolestraszyce arboretumo ir Varšuvos universiteto botanikos sodo
(Lenkija), Čikagos botanikos sodo (JAV), Latvijos nacionalinio botanikos sodo, Čekijos mokslų akademijos
Botanikos instituto botanikos sodo (Pruhonicė).

•

Botanikos sodo erdves papildė dvi skulptūros: „Planeta X“ ir „Akimirka amžinybėje“.

•

2018 m. praplėstas rožynas ir įrengta erškėčių ekspozicija. Įrengtos naujos augalų ekspozicijos (lanksvų,
jurginų, laukinių vilkdalgių ir drėgmiamėgių augalų, chrizantemų, sibirinių vilkdalgių, astrų, ūksminių
augalų ir kt. Pradėtas kurti edukacinis sodas. Atnaujinta jurginų kolekcija, surinkta bambukų kolekcija,
pradėta rinkti raganių kolekcija, skirta atkurtai istorinei pergolei apželdinti. Į ekspozicijas iškeltos uždaros
daugiamečių gėlių kolekcijos. Įrengta gruntą valančių augalų ekspozicija.
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39

studentai studijavo
programoje

studentai baigė
programą

Idėjų laboratorijos (150 valandų – 6 ECTS kreditai)
Verslumo kompetencijų ugdymas (150 valandų – 6 ECTS kreditai)
„Design thinking“ metodikos ir prototipų kūrimo mokymai (150 valandų – 6 ECTS kreditai)
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Verslumo akademijos gretutinių studijų
programą sudaro 33 ECTS kreditai

Išmaniosios praktikos (375 valandos – 15 ECTS kreditų)
Asmeninio tobulėjimo programa

Taikytos kūrybinės metodikos
Design thinking
Lego Serious Play
Stratergyzer (Business model canvas, Value proposition canvas)
Method Kit

Išanalizuotos pateiktos užduotys
UAB „Kesko Senukai
Lithuania“

UAB „Kaunas Aircraft
Maintenance Services“

Lietuvos marketingo
asociacija

AB „Vilkyškių pieninė“

VšĮ „Psichologinės
paramos ir konsultavimo
centras“

UAB „ACME Europe“

UAB „Kvadratu“
„Shortcut“
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UAB „Festo Lietuva“

AB „Volfas Engelman“
UAB „Vičiūnai Group“

Direktorius

Adresas

dr. Osvaldas Stripeikis

S. Daukanto g. 28-206, 44246 Kaunas
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2018 m.
svarbiausi įvykiai
„Vičiūnai grupė“ įgyvendino Verslumo akademijos dalyvių idėją – pagal jų pateiktą dizainą atnaujino „Go
4 pizza“ produktų linijos pakuotes. Komandą sudarė psichologijos, teisės, biotechnologijos, marketingo
vadybos besimokantys studentai.

•

Vasario 20–21 d. įvyko kompetencijoms ugdyti skirtas dviejų dienų renginys „Entrepreneris 5“ – įvadas į
Verslumo akademiją. Jo metu vyko kūrybinės dirbtuvės grupėse ir apie verslumą kalbėjo aktorius Giedrius
Savickas, žurnalistė Berta Tilmantaitė, kūrėjas Vidas Bareikis, rinkodaros specialistė Ūla Petkevičiūtė,
viešojo kalbėjimo treneris Igoris Vasiliauskas, marketingo specialistas Tomas Želionis.

•

Gegužės 4 d. vyko „Design thinking“ ir „Lego Serious Play“ metodikų mokymai VDU dėstytojams. Dalyviai
turėjo galimybę išbandyti šias metodikas praktiškai ir sužinoti jų pritaikymo būdus paskaitose.

•

Gegužės 10 d., VDU Studentų atstovybės organizuojamo „Pavasario festivalio“ metu, vyko diskusija su
prekinio ženklo „Jūsųrenginiai.lt“ įkūrėju Haroldu Urbonavičiumi apie vieną iš verslumo kompetencijų –
ryšių mezgimą. Moderavo VPC mentorius J. Kisieliauskas.

•

VDU Verslo praktikų centro mentoriai vyko į Aalto universiteto Startuolių centrą (Startup Center)
Helsinkyje ir dalyvavo „International Design Business Management“ (IDBM) ir tarptautinės kompanijos
„Courage Ventures“ atstovų organizuotoje Dizaino ir inovacijų mokymų (angl. design and innovation
training) programoje. Komanda turėjo galimybę susipažinti su „Design thinking“ ir „Lean Startup“
įrankiais bei metodikomis.

•

Mokymus vedė ir savo patirtimi dalijosi programos xEdu (angl. education business accelerator for
startups) kūrėjas Will Cardwell, rizikos kapitalo bei privataus verslo ir startuolių konsultavimo įmonės
kompanijos „Courage Ventures“ atstovas Povilas Valiauga, Aalto universiteto verslo, meno, dizaino ir
architektūros krypties profesorius Miikka J. Lehtonen ir Katharina Schilli – specialistė, konsultuojanti
įmones ir verslininkus klausimais, susijusiais su verslo valdymu, paremtu į žmogų orientuoto planavimo
(angl. human-centred design) principais.

•

Rugsėjo 27 d. Lietuvos dizaino forumo organizuojamose strateginio dizaino dirbtuvėse moderavome
METHOD KIT® metodika paremtas kūrybines dirbtuves. Jų metu dalyviai – akademinės bendruomenės
nariai, verslo atstovai ir dizaineriai – išsigrynino, kaip galėtų atrodyti Lietuvos dizaino sektorių
koordinuojančios institucijos konceptas ir jos veiklos modelis.

•

Gruodžio 1 d. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre vyko kūrybinės dirbtuvės „Cooking
SLAM“. Tai kūrybiškumo ir komandinio darbo kompetencijų formavimas pasitelkiant maisto gamybą.

•

Praėjusiais metais atnaujintos Verslumo akademijos patalpos. Sukurtos modernios susitikimų salės,
kuriose susitinka ne tik komandos nariai, bet kiekvieną savaitę ir Verslumo akademijos studentai.
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