2019 m.
Vytauto Didžiojo
universiteto
veiklos ataskaita

Turinys
52

88

Įvadinis

Ekonomikos ir vadybos

Švietimo

žodis

fakultetas

akademija

6

56

92

VDU – darnus, kūrybiškas,

Gamtos mokslų

Teisės

bendruomeniškas

fakultetas

fakultetas

8

60

96

Socialiai aktyvi ir atsakinga

Humanitarinių

Žemės ūkio

bendruomenė

mokslų fakultetas

akademijas

16

64

104

VDU akademinių

Informatikos

Botanikos

padalinių struktūra

fakultetas

sodas

18

68

108

VDU neakademinių

Katalikų teologijos

Inovatyvių studijų

padalinių struktūra

fakultetas

institutas

20

72

112

Asmenybėms ir talentams

Menų

Verslumo

atskleisti palankios studijos

fakultetas

akademija

30

76

116

Patikimas tarptautinis

Muzikos

Užsienio kalbų

partneris

akademija

institutas

36

80

Aukščiausio lygio

Politikos mokslų ir

mokslas ir menas

diplomatijos fakultetas

42

84

Darni ir kūrybiška

Socialinių mokslų

aplinka

fakultetas

Turinys

Turinys

2

4

3

Įvadinis
žodis
Viena iš esminių demokratinės visuomenės sąlygų yra tiesus bei atviras kalbėjimas ir kritinis mąstymas. Tiek
vieno, tiek kito Lietuvoje, kuri šiais metais minės Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį, pasigendama. Orios
laikysenos, kūrybinės išminties viltis sklandė ir šių metų Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo 30-mečio
renginiuose bei šiai progai sukurtame dokumentiniame filme.
Žvalgantis į Vakarų ir Skandinavijos šalis turėtume turėti omenyje, kad daugelio užsibrėžtų tikslų jiems
padeda siekti savęs kaip laisvų ir aktyvių piliečių suvokimas – politiniam sluoksniui jie kelia aukščiausius
reikalavimus kokybiško švietimo, žmogaus teisių, socialinių garantijų užtikrinimo ar net geografines valstybių
ribas peržengiančių klausimų, pavyzdžiui, klimato krizės. Kita vertus, jie nesikrato ir prisiima asmeninę
atsakomybę – suprasdami socialinės grupės veikimo galią ir pranašumus, siekia įgalinti bendruomenes:
vienijami bendrų tikslų buriasi į sambūrius ir taip stiprina dalyvaujamąją demokratiją.
Daugelio šiandienos ir ateities iššūkių individas pats savaime neišspręs. Žiedinė ekonomika, kriptovaliutos,
didieji duomenys, įvairios globalios pilietiškumo iniciatyvos, tarpvalstybiniai susivienijimai ir struktūros,
medijuota komunikacija ar dirbtinio intelekto sukeliami pokyčiai rodo, kad tapatybė – ar ji būtų valstybės,
ar universiteto – yra veikiama daugelio aplinkybių, santykių ar vaidmenų. Tinklaveika, įsitraukimas į
bendruomenių veiklas ir bendravimas įvairiose auditorijose yra šių dienų bendrabūvio esmė. Todėl, kai
ieškome postmodernios valstybės požymių, reikėtų siekti ne tik gebėti įvaldyti modernias technologijas,
formaliai pripažinti socialinės, kultūrinės įvairovės egzistavimą, bet, pirmiausia, mąstymo pokyčių. Jei XXI
amžių kursime vadovaudamiesi XX amžiaus mąstymo kategorijomis, netoli nueisime.

Prisimenant šiuos ir kitus ataskaitoje įvardytus įvykius, būtų sunku paneigti Universiteto bendruomenės
atsidavimą viešajam gėriui. Pilietiniai veiksmai akademinės bendruomenės žeminimo, kurį ji patyrė šiais
metais, kai pareikalavo valdžios institucijų vykdyti duotus pažadus, akivaizdoje gali atrodyti keistai. Tačiau
jie palieka tvirtą įspūdį, kad čia esantys kilniai atstovauja mąstymo buveinėms ir liudija Universiteto žmonių
dvasią, jų nuolatines pastangas permąstyti esamą būvį, norą dalintis žinojimu ir atvirumą pokyčiams.
Vienu iš 2019 m. projektų, keičiančių sampratą apie šių dienų aukštąjį mokslą ir išsilavinimą, tapo metų
pradžioje įvykusi Vytauto Didžiojo universiteto (VDU), Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) ir
Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) integracija į plačios aprėpties Vytauto Didžiojo universitetą,
vykdantį mokslinius tyrimus ir humanitarinių, socialinių, fizinių, menų, biomedicinos, technologijos ir žemės
ūkio mokslų sričių studijas. Šis trijų universitetų susijungimas sudaro galimybes užtikrinti XXI a. lūkesčius
atitinkančią visapusiškų žinių suteikiančių studijų kokybę, atsisakant programų dubliavimo, ir dar labiau
praplečia galimybes vykdyti aukščiausio lygio tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, jų tarptautiškumą,
socialinį, ekonominį ir kultūrinį poveikį.
Siekiant integracijos projekte užsibrėžtų tikslų įgyvendinami ir pirmieji infrastruktūros, kurios galimybėmis
galės naudotis visų fakultetų ir padalinių nariai, pokyčiai – modernizacijos, rekonstrukcijos, kompiuterizacijos,
tyrimų komercializavimo ir kiti procesai. Buvo pradėti Pedagogų rengimo centro, Šiuolaikinių didaktikų
centro ir Agroinovacijų mokslinių tyrimų centro kūrimo darbai. Metų pabaigoje suorganizuoti ir VDU
nuosavybės teise valdomų pastatų Lietuvoje aukcionai, kurių metu surinkta 6 mln. eurų. Už turtą gautos
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Svarbu paminėti, kad bendradarbiaujant šalies ir užsienio ekspertams pakeista ir pradėta vykdyti nauja,
grįsta tyrimais, mokytojų rengimo sistema pasiteisino. Praėjusiais metais VDU vienintelis į mokomojo dalyko
pedagogiką surinko studentų – joks kitas universitetas nepriėmė į dalyko bakalauro studijas. Taip pat ugdymo
studijų programose buvo priimtas vienas iš didžiausių šimtukininkų skaičius.
2019 m. VDU atliko įspūdingą šuolį ir pasauliniame akademiniame aukštojo mokslo institucijų reitinge
„Ranking Web“ („Webometrics“), kuriame vertinamas universitetų dalyvavimas ir matomumas internete,
skaidrumas ir mokslininkų pasiekimai – buvo pagerinti rezultatai dalyvavimo internete (angl. presence)
kategorijoje. Pagal šį veiksnį dar lapkritį universitetas užėmė 572 (iš 28 tūkst. pasaulio aukštųjų mokyklų)
vietą pasaulyje, tuo tarpu šiemet „Webometrics“ jam skyrė net 44 vietą tarp visų pasaulio aukštųjų mokyklų.
Tikėtina, kad pasiekimai šioje kategorijoje sudarys palankias sąlygas VDU reitingams augti ir kitose
kategorijose. Prie Vytauto Didžiojo universiteto sėkmės naujausiame reitinge, ypač vertinant dalyvavimą
internete, neabejotinai prisidėjo 2018 m. sukurta VDU Mokslo valdymo sistema (VDU CRIS). Tai –
informacinė sistema, skirta saugoti ir valdyti duomenis apie mokslinę veiklą, vykdomą institucijoje. Mokslo
valdymo sistemų srityje VDU tapo neabejotinu lyderiu tarp Lietuvos universitetų.
Dar vienu Universiteto įvertinimu galima laikyti stojimo į pirmosios ir antrosios pakopos studijas rezultatus.
Kintant demografiniams rodikliams, VDU buvo vienas iš 3 Lietuvos universitetų, kurie išlaikė tuos pačius
stojančiųjų skaičius net ir konkursiniam balui pakilus iki 5,4, kituose studentų mažėjo (2019 m. Lietuvoje
buvo 11 valstybinių universitetų).
Deja, jei 2009 m. sutartis su universitetais sudarė 23 tūkst. asmenų, tai 2019 m. – jau tik 10,7 tūkst. Žmonių,
turinčių aukštąjį išsilavinimą, mūsų valstybėje per dešimtmetį sumažėjo daugiau nei per pusę. Jei gyventume
industrinės gamybos epochoje, šie skaičiai mūsų taip negąsdintų. Tačiau žinių ekonomikos amžiuje jie kelia
nemenką susirūpinimą, jei ne grėsmę. Nei gerovės valstybės, nei ekonominės pažangos neturint intelektinių
išteklių sukurti neįmanoma. Valstybės vadovų, pažangos strategijos „Lietuva 2030“ kūrėjų darbotvarkėse
žmonių su aukštuoju išsilavinimu trūkumo klausimas turėtų tapti prioritetiniu.
Tiesa, šiuos akademinius metus pasitikome su dar labiau išaugusiu užsienio studentų skaičiumi – iš per 60
šalių jų atvyko daugiau nei 1000, o laipsnį suteikiančias studijas Universitete pasirinko net 30 proc. daugiau
užsienio studentų nei praėjusiais metais. Tačiau darbo rinkos skylėms užlopyti šių skaičių neužteks. Nors
augantis studentų iš kitų šalių skaičius rodo pasaulio pasitikėjimą VDU studijų kokybe, daugelis iš jų baigę
studijas išvyksta į gimtąsias šalis.

Įvadinis žodis

Įvadinis žodis

Todėl Vytauto Didžiojo universiteto viltys dėl aukštojo mokslo ir išsilavinimo ateities visuomet buvo
neatsiejamos nuo savęs kaip socialiai aktyvios ir atsakingos bendruomenės suvokimo. Visgi šie metai buvo
įprasminti didesne nei paprastai reikšmingų įvykių ir projektų, skirtų visuomenei ir akademinei bendruomenei,
imtimi: nuo Jeilio (Yale) universiteto (JAV) prezidento prof. Peter Salovey, kuriam buvo suteiktas VDU Garbės
daktaro vardas, vizito, kurio metu vyko ir regiono aukštųjų mokyklų forumas „Reimagining the Future of the
University: Traditions and Innovations“, pirmą kartą Baltijos šalyse vykusios tarptautinės konferencijos „QS
in Conversation“, kuri buvo skirta diskusijoms apie svarbiausias tarptautines aukštojo mokslo aktualijas, XVI
Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo iki Masačusetso technologijų instituto (JAV) mokslininkų,
Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų, pasaulio lietuvių Nomedos ir Gedimino Urbonų
tarpdisciplininės „Pelkių mokyklos“ ekspozicijos įvietinimo universitete, antrojo Nacionalinio žmogaus teisių
forumo ar LR Prezidento, LR Seimo ir Europos Parlamento rinkimų rezultatų aptarimo renginių. Į sąrašą būtų
galima įtraukti ir VDU Žemės ūkio akademijos kasmetinius viešus renginius, sutraukiančius tūkstantines
auditorijas, kaip antai: „Ką pasėsi“ ir „Inno panorama“. Siekiant saugoti ir toliau skleisti Leonido Donskio
idėjas bei skatinti geros literatūros lėtą skaitymą profesoriaus vardo bibliotekoje duris atvėrė kabinetas,
kuriame pristatoma unikali L. Donskio asmeninių knygų kolekcija ir kūrybinis palikimas. Metus įprasmino
laimėti net keturi partnerystės projektai, pateikti „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ programoms.

lėšos bus panaudotos universiteto infrastruktūrai gerinti sudarant sąlygas mokslininkams vykdyti aktualius
tyrimus, o studentams suteikti modernias, šiuolaikinius poreikius atitinkančias studijas ir gyvenimo
bendrabučiuose sąlygas.

Neatsitiktinai šiais metais VDU, vykdydamas savo kaip Pasaulio lietuvių universiteto misiją, siekė gaivinti
Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo tradiciją, prasidėjusią Čikagoje (JAV) prieš 50 metų. Siekiant
burti bendrą pasaulio lietuvių mokslininkų ir kūrybos žmonių išmintį sprendžiant aktualiausius mokslo,
geopolitinius, žiniasklaidos, kūrybos ir intelekto klausimus, XVI simpoziumas Kaune subūrė lietuvius iš
daugiau nei 10 pasaulio šalių. Šis antroje metų pusėje vykęs ir kelias dienas trukęs akademinių bendruomenių
ir kūrėjų sambrūzdis simboliškai įprasmino Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo 30-metį. 1989 m.
Universitetas buvo atkurtas Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių mokslininkų pastangomis. Tuomet
buvo siekiama gaivinti ir modernizuoti tarpukario VDU idėjinę tradiciją, kuri skatino kurti tokį universitetą,
kuris griautų sovietmečiu susiformavusią aukštojo mokslo institucinę kultūrą, hierarchinį valdymą,
bendravimo bei mentaliteto struktūras ir kartu atvertų kelią spartesniam vakarietiškos akademinės kultūros
formavimuisi. Šių metų renginys buvo gera proga įvertinti, ar praėjus keletui dešimtmečių Lietuvos mokslas
yra atviras tarptautinei erdvei.
Siekiant konkurencingumo tarptautinėje mokslo erdvėje, vienu iš mažiausių tarp ES ir EBPO šalių išliekantis
aukštojo mokslo finansavimas mūsų valstybėje kelia iššūkių mokslininkams, studentams ir administracijoms.
Akademinės bendruomenės tylus nusivylimas dėl aukštojo mokslo politikos, finansavimo ir griaunamos
universitetų autonomijos metų pabaigoje virto viešais protestais. Deja, į orių atlyginimų, darbo santykių ar
finansavimo didinimo reikalavimus nebuvo įsiklausyta. Nors Lietuvos valstybės biudžeto pajamos 2018 m.
augo, MTEP finansavimas Lietuvoje mažėjo – šiandien jis siekia vos 0,33 proc. nuo BVP. ES vidurkis – 0,65
proc. Kita vertus, šalies akademinė bendruomenė, kurią nuolatinės biurokratų reformos jau buvo spėjusios
suskaldyti, po ilgesnio laiko susitelkė bendram veiksmui. Tebūnie tai naujo universitetų bendrystės etapo
pradžia. Bendruomenių galia šiandien sunku abejoti.
VDU rektorius

Juozas Augutis
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Vytauto Didžiojo universitetas –
darnus, kūrybiškas, bendruomeniškas
Vytauto Didžiojo universiteto 2019 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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26,1 mln. Eur
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Svarbiausi 2019 m.
įvykiai ir pasiekimai

Įvykiai, ryšių užmezgimas, bendradarbiavimas ir socialiai atsakingos veiklos
stiprinimas
VDU šventė atkūrimo 30-metį. Universiteto Atkūrimo aktas buvo priimtas 1989 m. balandžio 26–28 d.
vykusioje mokslinėje konferencijoje „Tautinė aukštosios mokyklos koncepcija ir Kauno universitetas“. Prieš
30 metų vykusias diskusijas apie tai, koks turėtų būti atkuriamas Vytauto Didžiojo universitetas, vainikavo
Universiteto atkūrimo akto priėmimas, kurį perskaitė būsimasis VDU rektorius prof. Algirdas Avižienis.

•

Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo 30-mečio minėjimo proga sukurtas ir pristatytas R. Zemkausko
režisuotas filmas, liudijantis laikotarpį, idėjas ir žmones, kurie brandino Universitetą.

•

Universitete suorganizuota pirmoji Baltijos šalyse tarptautinė konferencija „QS in Conversation“, skirta
intensyvioms, koncentruotoms diskusijoms apie svarbiausias tarptautines aukštojo mokslo aktualijas.
Renginys subūrė mokslininkus ir sprendimų priėmėjus iš viso pasaulio.

•

ASU, LEU ir VDU integracija

Vilniaus miesto savivaldybėje mokyklų atstovams pristatyta VDU Švietimo akademija. Renginyje
„Tobulėjimas 360° kampu VDU Švietimo akademijoje“ vyko diskusija „Inovatyvi mokykla – misija
įmanoma“.

•

Sausio 1 d. Vytauto Didžiojo, Aleksandro Stulginskio ir Lietuvos edukologijos universitetai tapo vienu Vytauto
Didžiojo universitetu. Šalies agroverslui specialistus rengęs specializuotas Aleksandro Stulginskio universitetas
tapo Vytauto Didžiojo universiteto dalimi – Žemės ūkio akademija (VDU ŽŪA), kuri ne tik tęsia savo pagrindinę
misiją – kurti bei skleisti žinias ir rengti specialistus šalies agroverslo sektoriui – bet ir kyla į aukštesnį kokybinį
lygmenį.

VDU prisijungė prie „Europos universitetų aljanso be sienų“ (angl. The European University Alliance
without Borders, „EURCrossBorderAlliance“) ir tapo aljanso atstovu, atsakingu už jo veiklų inicijavimą ir
sklaidą Baltijos regione.

•

Švietimo akademijoje atidaryta Talentingų mokinių akademija. Akademija įkurta remiantis Universiteto ir
Kauno rajono savivaldybės sutartimi, pagal kurią buvo sutarta kurti unikalų ugdymo turinį ir įgyvendinti
konkrečias mokymo programas.

Nors integracija įvyko tik metų pradžioje, jau pastebimi teigiami šio proceso rezultatai. Prieš keletą metų
smuktelėjęs stojančiųjų skaičius po universitetų integracijos buvo stabilizuotas. VDU yra viena iš nedaugelio
aukštųjų mokyklų, priėmusių beveik tiek pat studentų kaip ir 2018 m. Be to, dalyje programų, tarp jų ir
susijusiose su žemės ūkiu, studentų skaičius pradėjo pamažu augti. Mokytojų rengimo sistemai iš Universiteto
kūrybinio, mokslinio bei tarptautinės partnerystės potencialio skirta reikšminga kokybinė parama: sukurta
patraukli, lanksti programa, leidžianti įgyti tiek vieno, tiek dviejų dalykų mokytojo profesiją. Aprūpinta įvairiomis
kompetencijomis, įvairių kalbų mokėjimu, informacinių technologijų valdymo, įtraukiojo mokymo didaktika.
VDU Švietimo akademijoje įsteigti trys institutai: Edukologijos tyrimų, Mokytojų rengimo ir Profesinio
tobulėjimo. Edukologijos tyrimų institute aktyviai dirba apie 100 šalies mokslininkų, užimančių beveik 40
mokslo darbuotojų etatų. VDU yra plačiausios aprėpties universitetas Lietuvoje, tad būsimiems mokytojams
atsiveria galimybės peržengti Švietimo akademijos ribas ir semtis žinių iš pačių įvairiausių sričių ekspertų.

•

VDU ŽŪA organizuota tarptautinė paroda „Inno Panorama 2019“, joje dalyvavo įmonės ir organizacijos,
siūlančios rinkai ir šalies regionų plėtrai novatoriškus sprendimus. Žemės ūkio naujovės buvo
demonstruojamos specialioje ekspozicijoje – „Agroinovacijų alėja“.

•

VDU Žemės ūkio akademijoje vyko Lietuvoje pirmą kartą organizuotas svarbus tarptautinis renginys –
Žemės ūkio mokslinių tyrimų nuolatinio komiteto (SCAR) susitikimas, kuris analizuoja ir pateikia išvadas
Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos (AKIS) klausimais. Renginio organizatoriai – VDU ŽŪA ir VšĮ
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.

•

Surengta 9-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Kaimo plėtra 2019: moksliniai tyrimai ir inovacijos
bioekonomikos plėtrai“. Renginio metu per 200 dalyvių iš 28 pasaulio šalių diskutavo apie šios šakos
vystymo aktualijas bei ekonomines ir socialines inovacijas procesui spartinti.

Pradedami vykdyti infrastruktūros modernizavimo darbai, kuriamos naujos inovatyvios, pagal geriausius
pasaulio pavyzdžius ištobulintos studijų ir tyrimų erdvės Kauno miesto centre, kuriose bus sudarytos visos
sąlygos mokytojams rengti ir mokslininkams dirbti – Pedagogų rengimo centras, Šiuolaikinių didaktikų
centras su laboratorijomis. Naujai kuriami tarpdisciplininių tyrimų centrai, klasteriai, tokie kaip Inovatyvios
edukologijos, Klimato kaitos ar Bioekonomikos, institutai, laboratorijos užtikrins technines priemones ir
leis konsoliduoti pajėgas plataus masto tyrimams. Žemės ūkio akademijoje, slėnyje „Nemunas“, bus įkurtas
Agroinovacijų centras, siekiant sinergijos ten perkeliamas Gamtos mokslų fakultetas. Sujungus universitetų
akademinį potencialą ir bendradarbiaujant su užsienio ekspertais, be tradicinių agrobiologinių žemės ūkio
krypčių, toliau plėtojamos biosistemų inžinerijos, klimato kaitos poveikio mažinimo ir prisitaikymo prie klimato
kaitos tyrimų kryptys, stiprinamos dirbtinio intelekto technologijos.

•

Vyko viena iš didžiausių Baltijos šalyse tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi… 2019“. Į Žemės ūkio
akademiją rinkosi įmonės, smulkieji augintojai, gamintojai, amatininkai iš Vokietijos, Suomijos, Danijos,
Lenkijos ir kitų šalių.

•

VDU mokslo ir studijų centre buvo eksponuojama 2018 m. Venecijos architektūros bienalėje Lietuvai
atstovavusi eksperimentinė laboratorija „Pelkių mokykla“. Projekto kuratoriai menininkai Nomeda ir
Gediminas Urbonai.

•

Prisimenant ir pagerbiant iškilų mąstytoją, filosofą, mylimą Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenės
narį, profesorių Leonidą Donskį suorganizuota antra konferencija „Building Bridges: Thoughts about the
Other Russia“ („Tiesiant tiltus: mintys apie kitokią Rusiją“). Ta proga nemokamą koncertą surengė vienas
iš labiausiai pripažintų pianistų pasaulyje Alexey Botvinov ir rašytojas Michailas Šiškinas.

•

Universitete pirmą kartą vykdyta tiesioginė rinkimų transliacija, skirta rinkimų rezultatams stebėti ir
aptarti. Lietuvos Respublikos savivaldos rinkimų, LR Prezidento rinkimų, Europos parlamentų rinkimų
rezultatus stebėjo, analizavo ir aptarė Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto mokslininkai kartu su
Vilniaus politikos analizės instituto ekspertais. Tiesiogines transliacijas buvo galima stebėti Universiteto
socialiniame tinkle „Facebook“ ir „15min“ portale.

•

Šiuolaikinių menų katedros docento Ado Toleikio projektas „Jungtis“ laimėjo tarptautinį Pasaulio teisuolių
skvero meninės / architektūrinės idėjos konkursą, kurį vasarą surengė Šiaulių miesto savivaldybė.

•

Universitetas, kaip akademinis partneris, prisidėjo organizuojant „Comic Con Baltics 2019“ unikalų,
didžiausią Baltijos šalyse populiariosios kultūros renginį.

•

Ningbo mieste vykusioje parodoje „China-CEEC Expo“ Lietuva buvo garbės viešnia. Parodos stende „Versli
Lietuva“ mūsų šaliai atstovavo 14 įmonių ir organizacijų, tarp jų vienintelė aukštoji mokykla VDU.

•

VDU iniciatyva, bendradarbiaujant su Izraelio ambasada, Vilniaus universitetu ir VDU „Atžalyno“
progimnazija, vykdoma studentų savanorystės-mentorystės programa „Kelrodė žvaigždė“. Projekto
pagrindinis tikslas – kviesti studentus tapti savanoriais ir padėti prasčiau besimokantiems ar socialinėje
atskirtyje gyvenantiems 3–6 klasių moksleiviams, kurie atrenkami pagal socialinio darbuotojo ir psichologo
paruoštas charakteristikas.

Universitetas – unikali erdvė, telkianti kūrybiškus, atvirus žmones, generuojančius naujas veiklas ir idėjas,
kuriomis perduodamas pažinimo impulsas aplinkai. Praėjusiais metais Universitete buvo daug kultūros,
iniciatyvų, inovacijų, dialogų, atradimų, socialinių, sveikatinimo projektų, įtraukiančių tiek universiteto, tiek
miestų bendruomenes, kurios palaipsniui su pasitikėjimu pradeda priimti Universitetą kaip atvirą, besidalijantį,
įtraukiantį ir skatinantį tobulėti kultūros židinį, draugišką kiekvienai aktyviai ir žingeidžiai asmenybei. Net ir
išgyvenamas vidinės transformacijos etapas, nulemtas sudėtingų švietimo sistemos pokyčių šalyje, Universiteto
bendruomenės neuždarė instituciniuose rėmuose, priešingai, paskatino dar aktyviau ieškoti sąsajų su aplinka,
atviro dialogo su įvairių sektorių atstovais tam, kad laisva intelektualinė mintis paskatintų proveržį formuoti
ateities Lietuvos veidą, taip pat siekti ambicingų globalių tikslų.

Socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė

Sėkmingai integruojamos bendrosios funkcijos, kaip antai buhalterinė apskaita, IT sistemų administravimas,
studijų organizavimas, studentų reikalų ir kt.
Juridinis trijų aukštųjų mokyklų susijungimas įvyko, tačiau įvairių veiklų ir organizacijų struktūrų optimizacija
dar tęsis iki 2022 m.
Praėjusieji Universiteto veiklos metai buvo kupini įvairių sričių mokslo ir meno veiklų, reikšmingų bendruomenės
narių pasiekimų, laimėjimų, pokyčių ir proveržių, įkvėpimų, iniciatyvų, partnerystės pavyzdžių, įgyvendintų
tikslų, pasiektų rezultatų. Drąsiai realizuoti save, įveiklinti savo gebėjimus, žinias, siekius ir pomėgius
Universitetas skatino ir įvairiapusiškai palaikė savo studentus, dėstytojus, mokslininkus, kitus darbuotojus, taip
pat įvairias visuomenės grupes. Parodos, kūrybinės dirbtuvės, apskritojo stalo diskusijos, debatai, seminarai,
filmų peržiūros, laboratorijos, interviu, įžvalgos, komentarai, televizija, radijas, muzikos įrašai, podcast’ai
(tinklalaidės) ir kiti medijų projektai – įvairiausios dialogų, kuriuos VDU bendruomenė siekė užmegzti su
visuomene, formos teikė ne tik pažinimo, bet ir savitarpio supratimo jausmą. Praėjusiais metais VDU ypač
telkėsi į plataus išsilavinimo idėjos sklaidą, kryptingai siekė projektuoti tarpdiscipliniškumu, tarptautiškumu,
skaitmeninėmis kompetencijomis grįstus pamatus naujiems moksliniams projektams, visuomenei naudingiems
tyrimams, studijuojančiųjų ir būsimų studentų lūkesčiams įgyvendinti.
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•

VDU Kamerinis orkestras surengė koncertą, kuriame kvietė paklausyti išskirtinės klasikinės muzikos
programos ir drauge paremti Kauno hospiso namus. Renginyje dalyvauti buvo kviečiami ir patys sunkiai
sergantys ligoniai, juos į paskutiniąją kelionę lydintys savanoriai.

•

Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis už ypatingus nuopelnus Lietuvos kultūrai, Kauno miesto
garsinimą ir indėlį rengiant profesionalius muzikus Kauno savivaldybės 3-iojo laipsnio Santakos garbės
ženklu apdovanojo VDU Muzikos akademijos dekaną doc. dr. Saulių Gerulį.

•

Ekonomikos ir vadybos fakultetas kartu su „Cee Attorneys“, „DevSlate Group“, „Digital Solutions“ „S-PRO“
ir „SEC Consult“ pasirašė susitarimą BCCS („blockchain“, kibernetinio saugumo ir atitikties sprendimai)
klasteriui kurti. Tai padaryta siekiant skatinti inovacijas, produktų, paslaugų ir kitų sprendimų plėtrą bei
integraciją į tarptautines rinkas.

•

Agronomijos fakulteto docentei dr. Zitai Kriaučiūnienei skirta Pasaulio mokslininkių federacijos stipendija
2020 m. 2019 m. ji tapo Europos Komisijos ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos
horizontas“ 2021–2027 m. misijos „Sveikas dirvožemis ir maistas“ tarybos nare.

•

VDU ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas pasirašė sutartį, kurioje numatomas abiejų universitetų
bendradarbiavimas kuriant LSMU steigiamos pradinės mokyklos koncepciją ir unikalų ugdymo turinį.
VDU mokslininkai vykdys ilgalaikius tęstinius tyrimus, vadovaus studentų praktikoms, mokyklos vadovų
ir pedagogų mokymams.

•

Menų fakulteto mokslininkui Herkui Kunčiui įteiktas Lenkijos Respublikos Kryžius „Už nuopelnus“
plėtojant lenkų ir lietuvių kultūrinį bendradarbiavimą.

•

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės už indėlį į tautinių mažumų
integraciją, tapatumo puoselėjimą ir kultūros sklaidą žyminiu ženklu apdovanojo Politikos mokslų ir
diplomatijos fakulteto dekaną prof. Šarūną Liekį.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VšĮ Karo paveldo centru. Sutartimi įtvirtintas Universiteto ir
Centro bendradarbiavimas, socialinė partnerystė, studentų ir moksleivių įtraukimas į mokslinę veiklą.

•

•

Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Užimtumo tarnyba. Susitarimo tikslas – didinti absolventų
užimtumo galimybes Lietuvoje, pasitelkiant aukštą profesinę kvalifikaciją suteikiančią mokymo programą,
situacijos darbo rinkoje analizę bei karjeros planavimo priemones.

Prof. dr. Astrida Miceikienė apdovanota Seimo pirmininko vardiniu ženklu už mokslinę ir visuomeninę
veiklą.

•

•

Siekiant kelti švietimo kokybę ir puoselėti gabių vaikų ugdymą, pasirašyta tarptautinė bendradarbiavimo
sutartis su įmone „IP Capital Group“. Pagrindinis iniciatyvos tikslas – parengti nacionalinę programą,
skirtą gabiems vaikams atrinkti ir ugdyti, parengti pedagogus darbui su jais ir suteikti vienodas lavinimo
galimybes vaikams iš visų visuomenės sluoksnių.

Menų fakulteto docentui, Šiuolaikinių menų katedros vedėjui dr. Tomui Pabedinskui įteikta Lietuvos
fotomenininkų sąjungos premija už reikšmingą profesionalią Lietuvos fotografijos sklaidą Lietuvos ir
užsienio auditorijoms, ilgametį indėlį į istorinius tyrinėjimus.

•

Prof. dr. Titas Petrikis už garso takelį filmui „Širdys“ pelnė „Cinema World Fest Awards“ apdovanojimą
už profesinę meistrystę ir Tarptautinį nepriklausomo kino apdovanojimą (Golden Award at International
Independent Film Awards).

•

VDU pasirašė su Kauno rajono savivaldybe bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią įsipareigojo įsteigti
akademiją, skirtą itin motyvuotiems ir smalsiems moksleiviams.

•

•

VDU Verslo praktikų centras tapo oficialiu „University – industry innovation network“ (UIIN) tinklo nariu.
UIIN jungia universitetus, tyrimų institutus, verslą ir praktikus, siekiančius inovatyviomis idėjomis kurti
ateities visuomenę.

Lenkijos prezidentas Andrzej Duda už nuopelnus plėtojant lenkų ir lietuvių kultūros, mokslo ir žiniasklaidos
bendradarbiavimą bei veiklą Lietuvos lenkų bendruomenės labui apdovanojo Politikos mokslų ir
diplomatijos fakulteto Politologijos katedros vedėją Andrzej Pukszto. Jam įteiktas ir Mikalojaus Koperniko
universiteto medalis.

•

VDU ir Lietuvos olimpinė akademija sudarė bendradarbiavimo sutartį siekiant plačiau įtraukti mokslo
potencialą į šalies didelio meistriškumo sportininkų rengimą olimpinėms žaidynėms, pasaulio ir Europos
čempionatams bei kitoms svarbioms tarptautinėms sporto varžyboms, akcentuojant sporto laimėjimų
svarbą šalies prestižui ir žinomumui.

Profesorė Margarita Teresevičienė buvo apdovanota EDEN FELLOW nominacija už svarbų mokslinį ir
praktinį indėlį į European Distance and E-learning Network – EDEN ir nuopelnus plėtojant tyrimus ir
studijas technologijomis grįsto mokymosi srityje.

•

Tarp geriausių 2018 m. apgintų mokslo disertacijų autorių – Žemės ūkio akademijos mokslininkė dr.
Jolanta Treinytė, kuri buvo įvertinta Lietuvos Prezidento apdovanojimu už darbą „Žemės ūkio paskirties
bioskaidūs polimeriniai kompozitai iš organinių ir neorganinių gamybos liekanų“.

•

Vytauto Didžiojo universiteto akademinis choras „Vivere Cantus“, vadovaujamas Rolando Daugėlos,
chorinės muzikos festivalyje, vykusiame Miedzyzdroje (Lenkija), apdovanotas aukso diplomais „Musica
sacra“ ir šiuolaikinės muzikos kategorijose, taip pat specialiu Lenkijos chorų ir orkestrų asociacijos prizu.

•

Gamtos mokslų fakulteto darbuotojas dr. Tomas Drevinskas laimėjo prestižinį NASA podoktorantūros
konkursą. Laimėta stažuotė yra didelis pasiekimas: tai ne tik fakultete vykdomų darbų, bet ir Lietuvos
mokslo tarptautinis įvertinimas vystant aukštąsias ir kosmines technologijas.

•

Europos universitetų sporto žaidynių „Euroijada 2019“ krepšinio turnyre Berlyne (Vokietija) VDU krepšinio
komanda iškovojo aukso medalius.

•

Vytauto Didžiojo universiteto 3X3 vaikinų krepšinio komanda išrinkta geriausia 2019 m. Lietuvos studentų
sporto komanda, kuri laimėjo Lietuvos studentų 3X3 čempionatą ir Europos universitetų 3X3 krepšinio
čempionatą Porto mieste (Portugalija).

•

Europos universitetų krepšinio čempionate Poznanėje (Lenkija) VDU studentų vaikinų krepšinio komanda
užėmė III vietą.

•

VDU ŽŪA studentas Klaudijus Malevskis jaunimo jėgos trikovės čempionate Pilzene (Čekija) bendroje
įskaitoje iškovojo bronzos medalį (spaudimo gulint veiksme – aukso), o Pasaulio studentų klasikinės jėgos
trikovės taurės varžybose Tartu (Estija) jėgos trikovės veiksme – bronzos medalį.

•

Apdovanojimai / įvertinimai / pasiekimai
•

•

Rektoriui prof. Juozui Augučiui įteiktas Akademinių palmių ordino riterio apdovanojimas, skiriamas už
švietimo ir kultūros plėtrą Prancūzijoje ir už jos ribų. Šiam garbingam įvertinimui rektorių nominavo
Prancūzijos Respublikos švietimo ministras Jean-Michel Blanque.

•

Jeilio universiteto prezidentui, profesoriui Peter Salovey Vytauto Didžiojo universitetas įteikė Garbės
daktaro regalijas. VDU Garbės daktaro vardas profesoriui skirtas už pasiekimus emocinio intelekto tyrimų
srityje ir Jeilio universiteto pastangas skleisti bei palaikyti artes liberales ir mokslo idėjas, prisidėjusias ir
prie VDU raidos.

•

Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų įteikimo ceremonijoje „Metų proveržio“ apdovanojimas
už aktyvias organizacines pastangas rengiant 2018 m. gruodžio 10 d. įvykusį pirmąjį Nacionalinį
žmogaus teisių forumą skirtas VDU Socialinių mokslų fakulteto Sociologijos katedros vedėjai, sociologei,
religijotyrininkei, Atviros Lietuvos fondo valdybos pirmininkei prof. dr. Mildai Ališauskienei.

•

Reikšmingiausiame Europoje tarptautiniame jurginų veislių konkurse „Concours International du Dahlia
2019“ antrą publikos prizą laimėjo Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo Kolekcijų skyriaus vadovo
dr. Arūno Balsevičiaus išvestas jurginas ‛Freda Kristina Pink’.

•

•

Informatikos fakulteto mokslininkei Monikai Briedienei skirta LMA Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių
darbų premija už mokslo darbą „Automatinis autoriaus charakteristikų nustatymas iš lietuviško nenorminės
kalbos teksto“ (darbo vadovė – prof. dr. Jurgita Kapočiūtė-Dzikienė).

Lietuvos studentų paplūdimio tinklinio čempionate EVF studentės Vytenė Vitkauskaitė ir Oksana
Rusnachenko tapo čempionėmis, o Slovėnijos Koper mieste vykusiame Europos universitetų paplūdimio
tinklinio čempionate iškovojo bronzos medalius.

•

•

Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija apdovanota Muzikos akademijos docentė Zita Bružaitė.

Lietuvos studentų sporto asociacijos 2019 m. apdovanojimuose geriausiu metų sportininku pripažintas
krepšininkas EVF studentas Marijus Užupis, geriausia paplūdimio tinklininke – to paties fakulteto studentė
Vytenė Vitkauskaitė, geriausiu salės futbolininku – ŠA studentas Justinas Zagurskas.

•

Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje profesoriui Alvydui Butkui įteikta garbinga 2019 m. Baltų premija.
Šį apdovanojimą 2017 m. įsteigė Lietuvos ir Latvijos užsienio reikalų ministerijos, siekdamos pagerbti
asmenis, tyrinėjančius, puoselėjančius ir populiarinančius baltų paveldą, stiprinančius Lietuvos ir Latvijos
bendradarbiavimą.

•

Pasaulio jaunimo (iki 23 m.) čempionato sidabro medalių ir Europos jaunimo čempionato bronzos medalių
laimėtojais tapo irkluotojai: EVF studentas Mantas Juškevičius ir ŽŪA studentas Povilas Stankūnas.

•

Šiuolaikinės penkiakovės Europos jaunimo čempionės titulą iškovojo ŠA studentė Aurelija Tamašauskaitė.

•

Europos Tarybos sprendimu Socialinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius Algis Krupavičius paskirtas
nepriklausomų žymių asmenų komiteto nariu. Pagrindinė šio komiteto funkcija – tikrinti, ar Europos
politinės partijos ir politiniai fondai laikosi pagrindinių žemyno vertybių.

•
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Buvusiam Vytauto Didžiojo universiteto rektoriui profesoriui Algirdui Antanui Avižieniui suteiktas Kauno
miesto garbės piliečio vardas už aktyvų Kauno miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje savo darbais,
taip pat už svarų indėlį kuriant Kauno miesto gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę.

Muzikos akademijos docentė Šviesė Čepliauskaitė apdovanota Lenkijos valstybės auksiniu kryžiumi už
nuopelnus plėtojant lenkų ir lietuvių kultūrinį bendradarbiavimą.
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•
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Europos mokyklų generalinio sekretoriaus biure Briuselyje Švietimo akademijos profesorė dr. Daiva
Jakavonytė-Staškuvienė išrinkta Europos mokyklų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo inspektore.

•

Universitetas, siekdamas išvengti plagijavimo atvejų, įsigijo tekstų sutapties patikros sistemą „Oxsico“,
kuria gali naudotis visi dėstytojai ir mokslininkai.

•

VDU profesorės Dalios Leinartės kandidatūra URM ir SDM pasiūlyta Jungtinių Tautų Moterų
diskriminacijos panaikinimo komiteto narės pozicijai užimti.

•

Švietimo akademijoje atidarytas Lenkų kalbos ir kultūros centras – erdvė burtis ir rengti mokslinius
projektus, seminarus, skatinti abiejų šalių kultūrų ir kalbų sankirtas.

•

ŽŪA Žemės ūkio inžinerijos fakulteto prof. dr. Egidijus Šarauskis išrinktas Lietuvos mokslų akademijos
(LMA) tikruoju nariu, akademiku.

•

•

Į kasmetinio projekto „Lietuvos įtakingiausieji 2019“ sąrašą, kaip didžiausią įtaką šalyje turintys asmenys,
pateko VDU dr. Kęstutis Kėvalas, prof. Lauras Bielinis, garbės daktaras prof. Tomas Venclova, doc. Rytis
Zemkauskas, rektorius prof. Juozas Augutis, prof. Šarūnas Liekis, prof. Egdūnas Račius.

Atidarytas Leonido Donskio kabinetas su unikalia jo asmeninių knygų kolekcija ir autoriaus kūrybiniu
palikimu, siekiant įprasminti profesoriaus norą sugrąžinti lėtą geros literatūros skaitymą nuolat sugrįžtant
prie didžiųjų tekstų; spektaklių ir filmų pakartotinį žiūrėjimą; muziejų lankymą ir lėtą bendravimą
su draugais ir šeima. Mažoji akademinė studija, kuri įsikūrė profesoriaus vardo bibliotekoje, yra atvira
švietimo bendruomenei, Kauno miestui ir jo svečiams.

•

Žemės ūkio akademijoje atidaryta vardinė žemės ūkio inžinerijos mokslų pradininko Lietuvoje profesoriaus
Antano Kondroto auditorija. VDU ŽŪA mecenatai AB „Lytagra“ rėmė studijų įrangos atnaujinimą šioje
auditorijoje. VDU ŽŪA mecenatai UAB „Konekesko Lietuva“ dovanojo firmos „TeeJet“ stendą, skirtą
augalų apsaugos purkštukams testuoti ir UAB „Biržų žemtiekimas“ laboratorijoms parūpino naujų žolinių
augalų dorojimo mašinų.

•

Studentų portale įdiegtas e. sąskaitos funkcionalumas.

•

Atnaujintas dėstytojų vertinimo anketos modulis.

•

VDU nuotolinių studijų aplinka Moodle 2019 m. buvo atnaujinta į 3.7.1+ versiją. Ši versija aplinkai
suteikė naujų funkcijų: neseniai peržiūrėti studijų dalykai fiksuojami pagrindiniame puslapyje; galimybę
filtruoti studijų dalyką ir keisti išdėstymą; paprasčiau valdyti privačias žinutes; išplėstos diskusijų forumų
naudojimo galimybės; galima papildomai sukurti individualizuotus studijų dalyko aprašymo laukus,
patobulintos skaitmeninių ženkliukų kūrimo priemonės, patobulintas mokymosi duomenų analizės
įrankis; išplėstos užduočių vertinimo įrankio galimybės; įdiegta individualių ir grupinių konsultacijų
planavimo veikla. Moodle Universiteto serveriuose yra išskirti dideli ištekliai, užtikrinant stabilų, greitą
ir nenutrūkstamą aplinkos veikimą: 32 GB operatyviosios atminties (RAM), 8 procesoriaus branduoliai,
2000 GB vietos duomenų saugyklai ir papildomi 2000 GB studijų dalykų kopijoms saugoti serveryje. Taip
pat nuolat atnaujinama serverio Linux ir duomenų saugyklos operacinės sistemos.

•

Atnaujintas ir optimizuotas registracijos į dalykus procesas.

•

Sukurta apklausų sistema. Ja naudodamasis bet kuris Universiteto darbuotojas gali sukurti savo klausimyną
ir atlikti apklausą. Taip pat apklausų sistema integruota su dėstytojų dėstymo kokybės vertinimo moduliu.

•

Išplėsta elektroninė tvarkaraščių planavimo aplinka. Realizuota galimybė planuoti intensyvius ir ištęstinius
studijų dalykus. Į elektronines bylas sukelti studentų priedelių istoriniai duomenys nuo 2016 iki 2019 m.
Siekiant padidinti priėmimo į magistrų studijas automatizavimo lygį, patobulinta magistrų priėmimo
sistema.

•

Atnaujinta Didžiosios ir Mažosios salių, esančių S. Daukanto g. 28, Kaune, vaizdo įranga. Nupirkti ir įdiegti
į bendrą sistemą didelės galios projektoriai. Nupirkti nauji projektoriai auditorijoms.

•

Modernizuoti auditorijų ir darbuotojų kompiuteriai. Nupirkti nauji 106 stacionarūs kompiuteriai ir 51
nešiojamas kompiuteris.

•

Žemės ūkio akademijoje įdiegta centralizuota spausdinimo sistema.

•

Studentų bendrabučiuose, esančiuose VDU ŽŪA miestelyje, įrengta nauja elektroninė įėjimo sistema ir
automobilių numerių atpažinimo sistema keturiose studentų automobilių parkavimo aikštelėse. Įdiegtas
studentų automobilių parkavimo elektroninių prašymų funkcionalumas.

•

Naujai sumontuotos ir atnaujintos vaizdo stebėjimo kameros VDU bendrabučių teritorijose, ŽŪA
bendrabutyje (Nr. 8) įrengta nauja priešgaisrinė signalizacijos sistema su centralizuota stebėjimo įranga,
atlikti visų gyvenamųjų patalpų (kambarių) remonto darbai, visuose kambariuose atnaujinti baldai,
nupirkti šaldytuvai.

•

Žemės ūkio akademijoje studentų bendrabučiuose įvesta centralizuota sistema studentams registruoti,
įrengtos poilsio zonos.

•

Universiteto pastate, esančiame Studentų g. 11, Akademija, įrengta treniruoklių salė, atnaujintos sunkiosios
atletikos ir imtynių salės, atlikti dalies patalpų remonto darbai.

Universiteto išorinis įvertinimas
Vytauto Didžiojo universitetas ir toliau kyla tarptautiniuose reitinguose. Šį kartą Universitetas pagerino
rezultatus naujausiame QS kylančių Europos ir Vidurio Azijos universitetų reitinge – čia jis per metus pakilo
iš 74 į 61 vietą. Iš viso buvo įvertintos 354 aukštojo mokslo institucijos – tuo tarpu apskritai šiame regione jų
yra net 3 tūkstančiai. „QS World University Rankings 2020“ reitinge VDU ir toliau išlieka tarp šalies lyderių
moksliškumo ir tarptautiškumo srityse. Universitetas pagerino rezultatus dviejose kategorijose – akademinės
reputacijos ir darbų citavimo. QS vertinimu, 2019 m. Vytauto Didžiojo universitetas pateko tarp 75 procentų
geriausių pasaulio universitetų.
Geriausias VDU rezultatas buvo gautas įvertinus daktaro laipsnį turinčių darbuotojų skaičių – pagal šį kriterijų
universitetas surinko maksimalų taškų skaičių (100) ir užėmė pirmąją vietą visame Europos ir Vidurio Azijos
regione.
Socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė

Kaip ir visuomet, VDU buvo itin gerai įvertintas kategorijose, susijusiose su tarptautiškumu – universitetas
užėmė aukštą 30 vietą regione pagal dėstytojų iš užsienio skaičių bei 70 vietą pagal tarptautinį mokslininkų
bendradarbiavimą.
Reitingo rengėjai puikiai įvertino ir VDU moksliškumą bei naujausių technologijų naudojimą. Mokslo darbų
skaičiaus, tenkančio vienam darbuotojui, kategorijoje surinkta 88,9 taškų ir užimta 51 vieta. Dalyvavimo
internete kategorijoje, kurioje buvo atsižvelgta į sėkmingus kito reitingo, „Webometrics“, rezultatus, VDU taip
pat pagerino pozicijas ir užėmė 92 vietą. Tarptautinės citavimo informacijos duomenų bazės „Web of Science“
paskelbtame žurnalų, turinčių aukščiausius cituojamumo rodiklius (įtakos veiksnys, angl. Journal Impact
Factor), sąraše VDU kartu su kitais pasaulio universitetais redaguojamas žurnalas „International Journal of
Educational Technology in Higher Education“ pateko tarp cituojamiausių pasaulyje ir užėmė aukštą 12 vietą.
Universitetas pakilo aukštyn pagal daugelį vertintų kriterijų: be jau minėtų, VDU pagerino pernykščius rodiklius
ir akademinės reputacijos bei cituojamumo kategorijose. Pastaraisiais metais, po integracijos, VDU pagerino
rezultatus ir kituose tarptautiniuose universitetų reitinguose: birželį pasirodžiusiame pasauliniame QS reitinge
VDU išliko tarp šalies lyderių moksliškumo ir tarptautiškumo kategorijose, o absolventų įsidarbinamumo
reitingas parodė, jog sėkmingai įsidarbina net 94,3 proc. baigusiųjų šią aukštąją mokyklą. Pasauliniame reitinge
„Ranking Web“ VDU užėmė aukštą trečiąją vietą tarp šalies universitetų ir atliko įspūdingą šuolį dalyvavimo
internete kategorijoje – iš 572 į 44 vietą pasaulyje. „Webometrics“ VDU skyrė šią aukštą poziciją įvertinus
28 tūkst. pasaulio aukštųjų mokyklų. Prie VDU sėkmės naujausiame reitinge neabejotinai prisidėjo sukurta
VDU Mokslo valdymo sistema (VDU CRIS). Tai – informacinė sistema, skirta saugoti ir valdyti duomenis apie
mokslinę veiklą, vykdomą institucijoje. Mokslo valdymo sistemų srityje VDU tapo neabejotinu lyderiu tarp
Lietuvos universitetų.
Žurnalo „Reitingai“ paskelbtame Lietuvos universitetų studijų krypčių reitinge Universitetas buvo įvertintas kaip
šalies lyderis net 13 studijų krypčių. Kaip ir praėjusiais metais, beveik visose studijų kryptyse, kurių programos
yra siūlomos universitete, VDU užėmė trečią arba aukštesnę vietą.

Studijų ir mokslo aplinkos gerinimas
•

14

Humanitarinių mokslų fakultete veikiančiame Kultūros tyrimų centre įkurta Skaitmeninės humanitarikos
laboratorija, kuri humanitarinių ir socialinių mokslų studentams ir dėstytojams atveria platesnes
galimybes tyrinėti juos dominančius reiškinius, pasitelkiant kompiuterinius duomenų gavybos, analizės ir
vizualizavimo įrankius.

•

Žemės ūkio akademijoje duris atvėrė nauja moderni erdvė – mokslo ir verslo bendradarbiavimo klubas
„Inno Space“.

•

Mokomojo korpuso patalpose, esančiose T. Ševčenkos g. 31-2, Vilniuje, įrengtas atviros platformos
neįgaliesiems pritaikytas keltuvas, atlikti dalies patalpų remonto darbai.

•

Ekonomikos ir vadybos fakultete atidaryta pirmoji Baltijos šalyse elektrononė sporto erdvė aukštojoje
mokykloje „Magnus“. Kartu su Lietuvos krepšinio federacija bus buriama profesionali rinktinė, rengiami e.
sporto turnyrai, ieškoma skaitmeninio pasaulio ir mokslo potencialo sinergijos, integracijos į ekonomikos,
vadybos, rinkodaros bei finansų studijas, mokslinius tyrimus.

•

Studentų bendrabutyje, esančiame A. Vivulskio g. 36, Vilniuje, atlikti dalies gyvenamųjų patalpų (kambarių)
remonto darbai, dalį jų pritaikant neįgaliųjų poreikiams, atnaujintos bendro naudojimo patalpos, įrengtos
8 virtuvės, atnaujinta priešgaisrinė signalizacija, nupirkti nauji šaldytuvai studentų kambariams.

•

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete, Romo Sakadolskio medijų laboratorijoje, atidarytas UNESCOUNITWIN medijų ir informacinio raštingumo tyrimų centras.

•

Modernizuota bendrabučio apgyvendinimo administravimo sistema, leidžianti studentams einamuoju
laikotarpiu rezervuoti kambarius elektroniniu būdu.

•

Supaprastina dokumentų išdavimo procedūra, suteikianti galimybę juos užsisakyti ir gauti elektroniniu
būdu, taip pat pateikti dokumentus ir dalyvauti apklausose nuotoliniu būdu.

Socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė

•
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Asmenybėms ir talentams
atskleisti palankios studijos

Studentų skaičiaus pokytis

2015 m.

9739

8269

7709

6928

6456

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Studentų skaičius
6274
5670

5293
4750
4326

1486

1923

1489

306
490

214

384

203

323

193

120

70

298

233
142

64

43

2016 m.

2017 m.

BA

2018 m.

2019 m.
Doktorantūros
studijų

MA
Vientisųjų
studijų

Profesinių
studijų

Studentų skaičius
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1442

646

2015 m.

2719

1687 (665)
1241 (598)
715 (267)

704 (316)

961 (472)
658
535
521

515

524

593

477
397

2015 m.

2016 m.
Į VDU atvykę užsienio studentai
(iš jų laipsnį suteikiančių
studijų programų)
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2017 m.

2018 m.
Gretutinių
studijų

2019 m.
Klausytojai
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Studijų programos

Priėmimas
224

116

50
46

123

1854

122

53

1253

1117

23
18

18

607

1

57

2016 m.

2017 m.

Iš viso

37

4

2018 m.

Doktorantūros
krypčių

33

32

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

40
42

BA

MA

Vientisosios
studijos

Doktorantūros
studijos

Profesinės
studijos

Personalas (etatai)
58

1613
1136
951

45

6

6

3

3

2015 m.

2016 m.

Gretutinės
studijos

518

34
25

24

17

820

486

793

523

450

433

413

2015 m.

2016 m.

2017 m.

6
2

2017 m.
Jungtinės

3

4

2018 m.

2019 m.

Tarptautinės
dvigubo diplomo

Užsienio
kalba

2018 m.

Akademinis
personalas

Iš viso

2019 m.
Neakademinis
personalas

Akademinis personalas, turintis mokslo laipsnį (proc.)
80

2015–2019 m. vykdoma 1 vientisųjų studijų programa ir 1 profesinių studijų programa

69

2015 m.
22

899
613

552
29

2019 m.

Iš viso

1002

41

56
53

36

Studijų programos

41

43

37

Nuotolinės
studijos

62

40

2019 m.
MA

BA

105
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Asmenybėms ir talentams atsiskleisti palankios studijos

2015 m.

4

1

136
78

64
1

836

758

112

18

1145

1009

916

49
688

18

1825

1182

88

77
50

2025

111

91
53

2572

2154

188

2016 m.

79

2017 m.

80

2018 m.

78

2019 m.
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Asmenybėms ir talentams
atsiskleisti palankios studijos

Į magistrantūros studijas priimti 104 užsienio šalių piliečiai (13 proc. mažiau nei 2018 m.). Daugiausiai priimta į
Muzikos akademiją (22) ir Humanitarinių mokslų fakultetą (17), Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetą (15).
Užsienio studentai sudarė 13,2 proc. visų priimtųjų į pirmą nuolatinių magistrantūros studijų kursą ir 9 proc.
visų priimtų į pirmą magistrantūros studijų kursą.

Studentams VDU suteikia įvairias galimybes, leidžiančias jiems įgyti visapusį išsilavinimą, gebėjimą kritiškai
įvertinti problemą iš skirtingų požiūrio taškų, mokėjimą prisitaikyti prie naujų aplinkybių, priimti savarankiškus,
kompetentingus sprendimus ir atskleisti savo lyderystės gebėjimus. Universitetas siūlo gretutines studijas,
individualią studijų programą „Academia cum laude“, didžiausią užsienio kalbų mokymosi pasirinkimą, Verslo
praktikų centro verslumo kompetencijų ugdymo programas, pedagogo kvalifikaciją, tris dešimtis studentiškų
organizacijų, studentų atstovybės veiklas, medijų laboratoriją, savanorystę, mentorystę, sporto užsiėmimus,
menų centro veiklas ir kt. Visa tai padeda turiningai praleisti studijų metus, po jų ne tik sėkmingai įsilieti į darbo
rinką, bet ir kurti jos taisykles.

2019 m. į profesines Pedagogikos studijas buvo priimti 136 studentai (29,5 proc. daugiau nei 2018 m.).

Praėjusiais metais VDU besimokančiuosius skatino į savo profesiją pažvelgti kaip į kasdienybę keičiančią
gyvenimo misiją ir niekada nesustoti mokytis bei tobulėti kelių disciplinų srityse. Universitetas nuolat ragina
drąsiai realizuoti save, sujungiant savo siekius, pomėgius, gebėjimus bei žinias į vieną ir patiems organizuotis
savo studijas. VDU taikoma visapusio išsilavinimo idėja, kai studentas turi galimybę modeliuoti savo studijų
procesą, naudinga ir jaunam žmogui, ir valstybei.

2019 m. daugiausia dėmesio buvo skiriama studijų programų pertvarkai: parengtos ir vykdytos inovatyvios
naujos koncepcijos pedagogų rengimo studijų programos (Mokomojo dalyko pedagogika, Ikimokyklinė ir
priešmokylinė pedagogika, Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas, Įtraukusis
ugdymas: sociokultūrinės industrijos). Siekiant optimizuoti studijų programas ir gerinti jų kokybę pertvarkytos
Žemės ūkio akademijos studijų programos: sujungtos 3 studijų programos ir parengta inovatyvi Vandens ir
žemės inžinerijos studijų programa, pertvarkytos žemės ūkio mokslų studijų programos, atliepiant šiandieninius
poreikius pakeistos studijų programų koncepcijos. Taip pat visos Žemės ūkio akademijos vykdomos studijų
programos pertvarkytos siekiant įgyvendinti Artes liberales studijų principus.
2019 m. spalio 1 d. duomenimis, Universitete studijavo 9739 studentai – tai yra didžiausias studentų skaičius
Universiteto istorijoje. Palyginus su 2018 m., studentų skaičius padidėjo 18 proc. ir Vytauto Didžiojo universitetas
tapo antru pagal studentų skaičių universitetu Lietuvoje.
Reikšmingiausias studentų skaičiaus pokytis pasiektas magistrantūros studijose – studentų skaičius išaugo
daugiau kaip 41 proc. 2019 m. magistrantūros studijose studijavo 2719 studentų ir Universitetas užėmė antrą
vietą tarp Lietuvos universitetų pagal studentų pasirinkimą studijuoti magistrantūros studijose.
Susijungus universitetams pirmosios pakopos studijose studentų skaičius padidėjo 11 proc., profesinėse
pedagogikos studijose – 18 proc. Ištęstine forma studijuojančių magistrantūros studijose studentų skaičius 2019
m., lyginant su 2018 m., išaugo beveik tris kartus: 2018 m. studijavo 369 studentai, o 2019 m. – 1029.
2019 m. Universitete priėmimas įvykdytas į 44 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, iš viso priimti
1238 studentai, Lietuvos Respublikos piliečiai ar asmenys, turintys leidimą nuolat gyventi šalyje (2018 m. –
1041). Lyginant su 2018 m., bendras priimtųjų skaičius išaugo 18,9 proc., priimtųjų į valstybės finansuojamas
vietas – 15,2 proc., o priimtųjų į valstybės nefinansuojamas vietas – 22,9 proc. 2019 m. priimti 132 bakalauro
studentai užsienio šalių piliečiai (2018 m. – 109, 21 proc. daugiau nei pernai).
Priimtų studentų į pirmosios pakopos ir bakalauro studijas skaičius augo dėl institucijų (VDU, LEU, ASU)
susijungimo ir pradėto vykdyti priėmimo į VDU Žemės ūkio akademijos studijų programas. Pagal bendrą
priimtų studentų skaičių į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas Vytauto Didžiojo universitetas, kaip ir 2018
m., užima 4 vietą tarp visų Lietuvos universitetų.

2019 m. Universiteto diplomai ir pažymėjimai buvo įteikti 3127 absolventams, tai yra 1455 absolventais daugiau
nei 2018 m. 2019 m. absolventų skaičius padidėjo 87 proc.

Individualiosios studijos
Academia cum laude telkia itin motyvuotus, plataus interesų rato, pažangius studentus. Jos veikloje dalyvauja
28 kuratoriai (tutoriai) – aukščiausio lygio tarptautiniu mastu pripažinti VDU profesoriai, mokslininkai, tyrėjai,
menininkai, savo srities ekspertai ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.
2019 m. individualiąsias studijas buvo pasirinkę 16 studentų. Lyginant su 2018 m., studentų skaičius išliko
stabilus. Studentų individualiosios studijos apėmė inovatyviąsias bioelektrotechnologijas, ląstelės biofiziką,
istorinės atminties, sąmoningumo istorijos, šiuolaikinio musulmonų religingumo, tautinių mažumų, žmogaus
teisių ir negalios, kūrybinės fotografijos tematiką ir kt. Vasarą studijų baigimo pažymėjimai buvo įteikti antrajai
Academia cum laude studentų laidai. Studentų baigiamieji darbai reflektavo neįgaliųjų integracijos problemas,
istorinės atminties tyrimus ir jų raišką meninėmis formomis, gamtamokslio ir humanitarikos interdisciplininius
ryšius. Be individualiųjų studijų, Academia cum laude organizuoja bendrus jos narių renginius. 2019 m. vasarą
surengta tradicinė stovykla Česlovo Milošo sodyboje Šeteniuose. Academia cum laude nariams ir visuomenei kas
mėnesį rengiamos atviros paskaitos.
2019 m. Academia cum laude integralia dalimi tapo prof. Irenos Buckley vadovaujama studentų kūrybinė grupė
Declamationes. Grupės veikloje dalyvaujantys Akademijos ir kitų Universiteto padalinių studentai parengė
spektaklius, kuriuos pristatė Kauno istorijų festivalyje 2020 (KEKS 2022 renginys), VDU Kauno istorijos
olimpiadoje, vietos bendruomenių ir užsienio žiūrovams.

Studijų kokybė
2019 m. studijų išorinis vertinimas nevyko, tačiau buvo skiriamas ypatingas dėmesys vidinei studijų kokybės
užtikrinimo sistemai. 2019 m. peržiūrėtas Universiteto studijų kokybės veiklų reglamentavimas, skiriant didesnį
dėmesį nuosekliam tobulinimo procesų planavimui, įgyvendinimui ir stebėsenai: studijų kokybės užtikrinimas
susietas su studijų krypčių vertinimu ir stebėsena, aiškiau apibrėžtas studijų programos komitetų sprendimų
priėmimas ir jų viešinimas, išsamiau apibūdinta studijų tobulinimo veiklų stebėsena.
2019 m. bendras studijų kokybės vertinimas pakilo – studijas baigiantys studentai 4 balų skalėje apibendrintai
studijų kokybę įvertino 3,27 balo (2018 m. 5 balų skalėje – 3,82).
2019 m. baigiančiųjų studijas apklausoje (dalyvavo 75,79 proc.) studentai aukščiausiais balais (4 balų skalėje)
įvertino šias studijų programas: Energetikos inžineriją (3,88), Taikomąją ekologiją (3,86), Transporto mašinų
inžineriją (3,82), Katalikų teologiją (3,7), Organizacinę psichologiją (3,71), Muzikos pedagogiką (3,67).

Universiteto pirmosios pakopos studijų programos, į kurių valstybės finansuojamas vietas priimta daugiausiai
studentų, yra šios: Mokomojo dalyko pedagogika (50), Multimedijos ir interneto technologijos (46), Rytų Azijos
šalių kultūros ir kalbos (43), Agronomija (28), Aplinkotyra ir ekologija (26), Istorija (25), Kūrybinės industrijos
(23), Teisė (23), Anglų filologija (22), Skandinavijos šalių kultūros ir kalbos (22).

2019 m. pirmakursių apklausos rezultatai leido identifikuoti stojantiesiems reikšmingiausias studijų pasirinkimo
sritis: stojantiesiems didžiausią įtaką turėjo Universiteto tinklalapyje pateikiama informacija (50 proc.), draugų
rekomendacijos (44,5 proc.), tačiau nebe tokie aktualūs stojantiesiems leidžiami leidiniai (3,5 proc.), vizitai į
mokyklas (10,4 proc.).

2019 m. Vytauto Didžiojo universitetas vykdė priėmimą į 550 (33,82 proc. daugiau nei 2018 m.) magistrantūros
studijų valstybės finansuojamų studijų vietų. Priėmimas vyko į 41 studijų krypties 57 studijų programas (11
krypčių daugiau nei 2018 m.), pradėtas priėmimas į iki šiol nevykdytas tokias studijų kryptis: ekologija, verslas,
agronomija, miškininkystė, maisto studijos, aplinkos inžinerija, statybos inžinerija, mechanikos inžinerija,
gamybos inžinerija, transporto inžinerija, energijos inžinerija.

2019 m. pirmakursių apklausos rezultatai tik dar labiau sustiprino ankstesniais metais pastebėtas tendencijas
ir padėjo išskirti reikšmingiausias priežastis, dėl kurių stojantieji renkasi studijuoti Universitete: konkrečios
studijų programos išskirtinumas, patrauklumas (79,9 proc.), Artes liberales studijų modelis, sudarantis sąlygas
pačiam studentui susiprojektuoti studijų planą (48,6 proc.), bei Universiteto prieinamumas, patogi geografinė
vieta (36 proc.). Tai rodo, kad studijas Universitete renkasi tik labai motyvuoti asmenys, jau iš anksto susipažinę
su Universiteto išskirtinumu ir būtent dėl jo pasirinkę studijuoti.

2019 m. į magistrantūros studijas buvo priimti 1145 studentai (36,9 proc. daugiau nei 2018 m.). Daugiausiai
studentų buvo priimta į Švietimo vadybos (64), Atlikimo meno (44), Marketingo ir tarptautinės komercijos (31),
Integruotos komunikacijos (31) studijų programas.
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Gretutinės studijų programos ir toliau išlieka itin populiarios tarp studentų. Pasirinkusiųjų šias studijas 2019
m., palyginus su 2018 m., padidėjo daugiau kaip 13 proc. 2019 m. gretutinėse studijų programose studijavo
593 studentai. 100 studentų studijavo gretutines studijas Verslumo akademijoje. Ir toliau išlieka populiarios
pedagogikos gretutinės studijos, jas pasirinko 101 studentas.

Asmenybėms ir talentams atsiskleisti palankios studijos

Asmenybėms ir talentams atsiskleisti palankios studijos

Studijos

Į ištęstine forma vykdomas magistrantūros studijas buvo priimta 195 studentais daugiau (priėmimas išaugo
net 121,1 proc., lyginant su 2018 m.). Daugiausiai studentų priimta į šias studijų programas: Tarptautinė verslo
vadybos programa vadovams (43), Žemėtvarka (30), Molekulinė biologija ir biotechnologija (25), Sveikatos
psichologija (22).
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Baigiančiųjų studijas apklausų rezultatai atskleidė, kad studijos tenkina didžiosios daugumos studentų lūkesčius:
studijos jiems suteikė galimybę įgyti ir išplėtoti specialybės žinias bei gebėjimus (68,38 proc.), gebėjimus
bendrauti ir bendradarbiauti (57,79 proc.), gebėjimus spręsti problemas (43,36 proc.).
Studijas baigiantieji ypač gerai 4 balų skalėje vertina galimybę konsultuotis su dėstytojais (3,59), administracinio
personalo suteiktą pagalbą (3,55), tarptautinio mobilumo galimybes (3,51), vadovavimą praktikai (3,56) ir
praktikos naudingumą (3,55), bendradarbiavimo su baigiamųjų darbų vadovais efektyvumą (3,56) ir baigiamųjų
darbų gynimo procedūros tinkamumą (3,61).
2019 m. VDU akademinių darbuotojų profesinis tobulėjimas išliko viena iš prioritetinių veiklų, tiesiogiai susijusių
su studijų kokybės užtikrinimu bei savalaikiu dėstytojų profesinio tobulėjimo poreikių atliepimu. Atsižvelgiant
į akademinio personalo išskirtus poreikius, 2019 m. mokymai buvo sutelkti į dvi tematikas: aktyvaus mokymosi
metodų ir studentų įtraukimo į studijas bei grįžtamojo ryšio kompetencijų plėtotę.

Mokymosi visą gyvenimą skatinimas
Iki 2019 m. kvalifikacijos tobulinimo veiklos buvo vykdomos decentralizuotai, Universiteto akademiniuose
padaliniuose, tačiau, siekiant didinti vykdomų paslaugų kokybę, organizavimo efektyvumą ir prieinamumą, buvo
identifikuotas poreikis vykdyti šių veiklų stebėseną ir dalinai centralizuoti. 2019 m. buvo patvirtintas Vytauto
Didžiojo universiteto neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimo tvarkos aprašas, reglamentuojantis
neformaliojo švietimo veiklų koordinavimą, neformaliojo švietimo programų rengimą ir tvirtinimą, finansavimą,
atsakomybių ir funkcijų pasidalijimą universitete.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose dalyvavo 6905 asmenys. Įvairių profesijų atstovams skirtose veiklose
dalyvavo 4041 asmuo. Daugiausia dalyvių dalyvavo šiose veiklose: SmartBio (350), Buhalterinės apskaitos
svarba ūkininko ūkyje (170 dalyvių), Savikainos skaičiavimas augalininkystės / gyvulininkystės ūkiuose (152
dalyviai), Ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymas ir apmokestinimo aktualijos (137 dalyviai).
Pedagogams skirtose veiklose dalyvavo 2732 asmenys. Daugiausia dalyvavo šiose veiklose: Lyderystės
konferencija (161), Ateities švietimo kodas (126), II Respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų užsienio kalbų
mokytojų konferencija „Daugiakalbystės kompetencijų tobulinimas: tyrimai ir patirtys“ (126), Flipped learning
to promote inclusive education (114), Balso ir klausos lavinimas: problemos, sprendimai, galimybės (112).

Taip pat 2019 metais pasirašyta VDU bendradarbiavimo sutartis su Atviruoju Katalonijos universitetu koredaktoriaus teisėmis SCOPUS ir Clarative Analytics duomenų bazėse indeksuojamo žurnalo „International
Journal of Educational Technology in Higher Education“ leidybai atviros prieigos repozitoriume SpringerOpen
https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com.
VDU pasiūlė 4 studijų programas studijoms nuotoliniu būdu. Šis studijų būdas itin patrauklus mokymosi visą
gyvenimą tikslinės grupės atstovams: emigrantams, neįgaliesiems, dirbantiems, norintiems grįžti į darbo rinką
ir persikvalifikuoti. Svarbu paminėti, kad visose studijų programose parengta didžioji dalis studijų dalykų yra
pritaikyti mišrioms ir nuotolinėms studijoms. VDU nuotolinių studijų aplinka studijoms 2019 m. naudojosi
9176 studentai, prie VDU nuotolinių studijų aplinkos unikaliais IP adresais jungtasi iš 97 užsienio šalių. 2019 m.
studijų dalykų, naudojančių vaizdo konferencijas, skaičius išaugo iki 386. Taikant dėstytojų ir studentų paramos
sistemą (http://studyonline.lt) buvo išpildyti 1337 dėstytojų ir 1609 studentų prašymai jiems padėti studijų
organizavimo klausimais.

Studentų rėmimas ir skatinimas
Lėšos, skirtos stipendijoms už Universiteto vardo garsinimą, atstovavimą jam ar socialinei paramai, buvo
sudarytos iš Valstybės biudžeto asignavimų – 30 574,65 Eur (161 stipendija) ir Universiteto turimų nuosavų
lėšų – 12 691,42 Eur (102 stipendijos). Paramą universiteto studentams taip pat skyrė fiziniai ir juridiniai
asmenys, kurių bendra dotacija buvo 22 658,00 Eur (2017 m. – 11 271,00 Eur ; 2018 m. – 14 315,46 Eur ).
Susijungus universitetams bendras mecenatų skaičius padidėjo nuo 22 (2018 m.) iki 31 (2019 m.).

Dalyviams įteikti 5139 dalyvavimo pažymėjimai (pedagogams – 2588, kitų profesijų atstovams – 2551, iš jų 220
projekto dalyviams). Vykdomų veiklų trukmė nuo 4 iki 180 val., vidutinė – apie 16 val.

Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinių stipendijų tikslas – pagerbti šalies Prezidentus, skatinti studentus
siekti labai gerų studijų rezultatų, aktyviai dalyvauti mokslinėje, meninėje ir visuomeninėje veikloje. Prezidentų
vardinės stipendijos skiriamos talentingiems, ypač pasižymintiems studijose, mokslinėje ir (arba) meninėje
veikloje valstybinių aukštųjų mokyklų studentams, kurias kasmet skiria LR švietimo, mokslo ir sporto ministras.
2019 m. šios stipendijos skirtos 4 Vytauto Didžiojo universiteto studentams (2017 m. – 2, 2018 m. – 4).

2019 m. neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje dalyvavo 37
asmenys (42,3 proc. daugiau nei 2018 m.), iš jų 34 asmenims sėkmingai pripažintos neformaliojo ir savaiminiu
būdu įgytos kompetencijos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigtos 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų
stipendijos, skirtos skatinti geriausiai besimokančius abiturientus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose,
2019 m. skirtos 3 (2018 m. – 3) Universiteto Švietimo akademijos studentams.

Šiuo būdu įskaityti 463 kreditai (271 kreditu daugiau nei 2018 m.). Daugiausia užskaityta įgytų kompetencijų šių
studijų dalykų: Verslo ugdymo praktika (22 asmenimis), Smulkaus verslo vadyba ir marketingas (4 asmenims).
Daugiausia asmenų, kurie teikė prašymus pripažinti įgytas kompetencijas ir užskaityti, buvo studentai,
studijuojantys Žemės ūkio akademijoje (22).

Valstybinis studijų fondas nustatyta tvarka skyrė 3,5 BSI dydžio 519 socialinių stipendijų, kurias gavo 5 proc.
(2017 m. – 7,86 proc. , 2018 m. – 6 proc. ) visų Universiteto studentų, taip pat skyrė 801 paskolą, iš kurių 633 –
studijoms ir 168 – pragyvenimo išlaidoms.

Nuotolinių studijų plėtra
Bendruomenės kvalifikacijos tobulinimo veiklos, skaitmeniškai kompetentingo dėstytojo tobulinimo programos
kūrimas, modernizuojant nuotolinių studijų aplinką, tapo praėjusių metų darbų kryptimi Universiteto
padaliniams, atsakingiems už nuotolinių studijų plėtrą. Ieškota modernaus ir individualiai patogiausio
sprendimo dėstytojo ir studento sąveikai, bendradarbiavimui, inovatyvių studijų ir dėstymo praktikai kurti.
2019 m. pagrindinis dėmesys skirtas šių studijų inovacijų tyrimams ir praktikai: atvirųjų nuotolinių studijų
kūrimui ir plėtrai Universitete, lankstaus studijų organizavimo galimybių diegimui Universiteto nuotolinių
studijų aplinkoje, dėstytojų ir studentų individualaus ir personalizuoto konsultavimo nuotolinėse studijose
praktikų kūrimui, atviruoju ir nuotoliniu būdu įgytų kompetencijų vertinimui ir pripažinimui skaitmeninėje
erdvėje, mokymosi duomenų analizės įrankių taikymui metakognityvinių veiklų kūrimui dėstytojų ir studentų
metakognicijos skatinimui, skaitmeninio vertinimo strategijų kūrimui ir metodų taikymui, skaitmeninių
ženklelių naudojimui dėstytojų kompetencijų pripažinimui, skaitmeninių ženklelių naudojimui studentų
motyvacijai ir skatinimui studijų procese.
Praėjusiais metais skaitmeninių kompetencijų mokėsi daugiau kaip 550 dėstytojų.
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Nuotolinių studijų tematikoje vykdyti 5 „Erasmus+“ projektai, surengta daugiau kaip 200 tarptautinių mokslo
renginių vaizdo konferencijų būdu, tarptautinių studijų programų paskaitų, seminarų, diskusijų, Europos
nuotolinio mokymosi savaitės ir Atvirojo mokymosi savaitės renginių.
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2019 m. universitete buvo vykdytos 204 su neformaliuoju suaugusiųjų švietimu susijusios veiklos: paskaitos
(6), seminarai (118), kursai (46), konferencijos (14), informaciniai mokomieji renginiai (11). Neformaliojo
suaugusiųjų švietimo veiklas organizavo Universiteto akademiniai padaliniai. Daugiausia veiklų organizavo
Švietimo akademija – 99, Žemės ūkio akademija – 33.

VDU neformaliojo mokymosi nuotoliniu būdu paslauga – atvirosios studijos – teikiama portale http://
openstudies.vdu.lt. Atvirosios studijos skirtos visiems visuomenės nariams, studentams ir dėstytojams,
mokytojams ir valstybės tarnautojams, kitų profesijų atstovams mokytis tam tikrus dalykus nuotoliniu būdu, su
galimybe užsiskaityti akredituotus dalykus formaliose studijų programose ir įgyti kvalifikaciją. Tokia mokymosi
forma patraukli organizacijų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo veikloms. Portale 2019 m. siūloma 49
neformaliojo nuotolinio mokymosi dalykai visuomenei, kuriuos parengė 45 VDU dėstytojai. 2019 m. mokymus
sėkmingai pabaigė 135 besimokantieji.

Iš Universiteto lėšų 2019 m. mokestinės lengvatos konkurso tvarka studijų kainai sumažinti buvo suteiktos 51
studentui (32 556,57 Eur), ne konkurso tvarka – 1604 (1 541 350 Eur) studentams (2017 m. – 1007, 2018 m. –
1376). Iš viso 2019 m. mokesčio už studijas lengvata suteikta 36 proc. mokančių už studijas studentų (2017 m.
– 19,48 proc. 2018 m. – 32 proc. ).
2019 m. mokestinės lengvatos konkurso tvarka apgyvendinimo mokesčiui sumažinti skirtos 102 studentams
(43 733 Eur), ne konkurso tvarka –174 studentams (2017 m. – 98, 2018 m. – 149), tai sudarė ~ 10 proc. visų
studentų, gyvenančių bendrabutyje (2017 m. – 11,05 proc. , 2018 m. – 17 proc. ).
2019 m. iš užsienio atvykstančių studentų studijų ir apgyvendinimo mokesčių lengvatoms Universitetas skyrė
546 138,70 Eur.
2019 m. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skyrė:
•

išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti 114 negalią turintiems studentams už 71 367,20 Eur sumą
(2017 m. – 100, 2018 m. – 112);

•

išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti 48 negalią turintiems studentams už 8 147,20 Eur sumą
(2017 m. – 65, 2018 m. – 58).
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Valstybinis studijų fondas, vykdydamas Švietimo, mokslo ir sporto 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“, 187 negalią turintiems studentams (2017 m. – 106,
2018 m. – 161) mokėjo tikslines išmokas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos nacionalinio
biudžeto lėšų (150 936,00 eurų) ir delegavo 6 universiteto atstovus į pagal projektą organizuotus mokymus
negalios tematika.

Tolesnis veiklų plėtojimas
•

Atsižvelgiant į globalius iššūkius ir šalies raidos perspektyvas, rengti naujas bei peržiūrėti vykdomas studijų
programas siekiant sinergijos tarp VDU akademinių padalinių, užtikrinant studijų tarpdiscipliniškumą ir
tarptautinį patrauklumą.

•

Iš Universiteto lėšų 2019 m. mokestinės lengvatos konkurso tvarka buvo suteiktos 33 negalią turintiems
studentams, iš kurių studijų kainai sumažinti buvo suteiktos 8 studentams, apgyvendinimo mokesčiui
sumažinti – 25 studentams su negalia.

Didinti studijų prieinamumą plečiant nuotolinių studijų programų įvairovę ir neformaliu būdu įgytų
kompetencijų pripažinimo galimybes.

•

Išlaikyti Universiteto lyderio pozicijas, užtikrinant studijų daugiakryptiškumą, aukščiausią kokybę ir
visuomenės pasitikėjimą.

Karjeros galimybės

•

Sukurti Universiteto mokyklų tinklą plėtojant Artes liberales studijų koncepcijos vertybes ir principus.

•

Didinti individualiųjų studijų galimybes gabiausiems studentams ir mokiniams.

•

Tobulinti dėstymo kokybę plečiant dėstytojų kompetencijų tobulinimo veiklas, jas centralizuojant ir
įsteigiant dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo centrą.

•

Didinti paramos studentams sistemos efektyvumą gerinant prieinamumą ir laiku teikiant pagalbą
akademinėje ir socialinėje srityse.

•

Stiprinti ryšius su socialiniais partneriais gerinant studentų praktikų kokybę ir didinant galimybę
įsidarbinti.

Ateities kartoms reikia kuo įvairesnių įgūdžių siekiant įsitvirtinti nuolat besikeičiančioje darbo rinkoje, todėl
šiandienos ir ateities universitetinis išsilavinimas nebegali būti vien profesinės žinios, kuriomis grindžiamas
sėkmingas karjeros kelias. Įgytos teisinės, verslo, informacinių technologijų srities žinios, išmoktos užsienio
kalbos, savanoriavimas, dalyvavymas mentorystės programose ir kitos išnaudotos progos aktyviai ieškoti
saviraiškos ir tobulėjimo kuria pridėtinę vertę būsimam darbo rinkos dalyviui. Siekiant padėti studentams
sukurti svarų žinių ir įgūdžių portfelį savo ateities karjerai, 2019 m. buvo:
išleisti du virtualūs sezoniniai dvikalbiai (anglų ir lietuvių k.) praktikų ir savanorystės katalogai, kuriuose
studentai galėjo rasti įmonių, valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų praktikų bei
savanoriškos veiklos pasiūlymus.

•

2018–2019 m.m. pavasario semestre suorganizuotas neformalių susitikimų ciklas pavadinimu: „Ieškau
svajonių darbo!“, kurio metu buvo suorganizuoti 5 susitikimai, skirti studentams, galvojantiems apie
įsiliejimą į darbo rinką baigiantis studijoms. Analizuotos temos apie laimę, pilnavertiškumo suteikiančią
profesiją, laimės ekonomiką, emocinę kompetenciją.

•

Suorganizuota Vasaros sezono galimybių mugė, kurios metu įmonės dalijosi veiklos Lietuvoje bei
užsienyje pasiūlymais. Dalyvavusios įmonės: Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų
institutas; UAB „Tez Tour“; UAB „Zip Travel“; VšĮ Pasaulio lietuvių praktikos ir studijų užsienyje centras;
„Southwestern Advantage“.

•

Renginių ciklas, tema „Išeities taškas: karjera“ – paskatinimas studentams patiems domėtis įvairiomis
karjeros galimybėmis ir savarankiškai ją formuoti. Studentų laukė ne tik paskaitos, diskusijos, pristatymai,
tačiau ir virtuali karjeros mugė, kurioje dalyvavo Lietuvos įmonės, ieškančios darbuotojų arba praktikantų.
Renginio metu paskelbta daugiau nei 80 naujų darbo, praktikos ir savanorystės pasiūlymų.

•

Nuo 2019 m. rudens prisijungta prie „idialogue“ karjeros mentorystės platformos, grįstos žinių ir patirties
perdavimu, vienijančios visą universiteto bendruomenę: dėstytojus, neakademinio personalo darbuotojus,
absolventus ir studentus.

•

Šeštą kartą Verslo praktikų centro organizuojamuose vienos dienos mokymuose „Entrepreneris 6“
studentai galėjo pasiklausyti pranešėjų, įvaldžiusių komandinio darbo, iniciatyvumo, kūrybiško mąstymo
ir emocinio intelekto kompetencijas, ir dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse.

•

Surengta JAV programavimo paslaugų įmonės „Devbridge Group“ atranka jauniesiems programuotojams
dėl galimybės nemokamai vykti į trijų mėnesių akademiją.

•

http://karjera.vdu.lt aktyviai skelbiami darbo, praktikos ir savanorystės pasiūlymai, prie kurių sklaidos
prisideda Karjeros centro sukurtas Facebook puslapis.
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•

2019 m. Karjeros centras kartu su Studijų departamentu vykdė tris universitetinio lygmens apklausas apie
studentų (absolventų) studijų kokybę ir jų esamą karjeros situaciją bei planus. Taigi buvo apklausti pirmo kurso
bakalauro ir vientisųjų studijų studentai (36 proc.), studijas baigiantys studentai (71 proc.) ir metai po studijų
baigimo absolventai (16 proc.).
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Bendras užsienio studentų skaičius 2019 m.

1687

501

665

521

iš viso

dalinių studijų

laipsnį suteikiančių
studijų

praktikų, vasaros
mokyklų ir kt.

Laipsnį suteikiančios studijų programos anglų kalba

17

28

iš viso

ba

ma

Šalių skaičius, iš kurių
į VDU atvykę užsienio
studentai studijuoja
laipsnį suteikiančias
studijų programas

30

Galimų mokytis
užsienio kalbų
skaičius

73

Šalių
partnerių
skaičius

Patikimas tarptautinis partneris
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63

45

Studentų tarptautinis mobilumas

377

214

163

iš viso

išvykę dalinių
studijų

išvykę
praktikoms

Personalo tarptautiškumas

30

195

176

216

VDU dėstytojų
Erasmus+ dėstymo
vizitų skaičius
2019 m.

VDU personalo
Erasmus+
mokymosi vizitų
skaičius 2019 m.

užsieniečiai
dėstytojai
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Patikimas
tarptautinis partneris
VDU įdirbis tarptautinio bendradarbiavimo srityje jau ne vienerius metus veda Lietuvos aukštąjį mokslą
globalumo keliu, kuris užtikrina novatoriškos, drąsios akademinės minties sklaidą. Tvirti bendradarbiavimo
ryšiai su partneriais įvairiose šalyse ir srityse – grįsti pagarba ir pasitikėjimu, todėl yra tvarūs ir užtikrinantys
sėkmingus partnerystės rezultatus studijų tobulinimo, mokslo populiarinimo, universiteto veiklos
administravimo srityse. VDU yra pilnavertė pasaulio akademinės bendruomenės dalis, kuri ne vien semiasi
patirties ar naudojasi bendradarbiavimo teikiamais privalumais, bet ir tikslingai išnaudoja savo akademinį
potencialą. Per pastaruosius keletą metų VDU tapo traukos centru užsienio studentams, atvykstantiems
studijuoti, semtis įvairios patirties ir atrandantiems unikalią mūsų šalies kultūrą ir kalbą, mokslininkams bei
dėstytojams, siejantiems savo profesinius interesus būtent su šia aukštąja mokykla, taip pat vienybės šaukliu
Pasaulio lietuviams, suvokiantiems, kad šalies proveržis neatsiejamas nuo dalijimosi laisva kūrybine mintimi ir
įvairiapsuse patirtimi.

2019 m. VDU darbuotojų, išvykusių „Erasmus+“ mokymosi vizitams, skaičius ženkliai išaugo. 2019 m. į
„Erasmus+“ mokymosi vizitus išvyko 160 darbuotojų, t. y. dvigubai daugiau lyginant su 2018 m. (79), dėstymo
vizitams išvyko 140 dėstytojų ( 2018 m. – 92, 60 proc. daugiau nei pernai). Taip pat net 71 VDU darbuotojas
pasinaudojo programos galimybėmis išvykti dėstyti arba mokytis į partnerinius universitetus ne ES šalyse, 55
darbuotojai vyko dėstymo ir 16 – mokymosi vizitams. 2019 m. į VDU buvo atvykę 56 šalių partnerių (ne ES) MSI
akademinio ir neakademinio personalo darbuotojų (2018 m. – 26).
VDU akademiniams padaliniams sudaroma galimybė pasikviesti dėstyti užsienio šalių įmonių / organizacijų
darbuotojus (profesionalus). Šio tipo vizitų metu svečiai dalijasi savo patirtimi, studentams pristatomos jų
įgyjamų teorinių žinių praktinio pritaikymo galimybės. 2019 m. į VDU atvyko 24 užsienio įmonių / organizacijų
darbuotojai (2018 m. – 18).

Pasaulio lietuvių universiteto idėjos puoselėjimas
2019 m. lapkričio 14–16 dienomis Universitetas kartu su Pasaulio lietuvių bendruomene, Lietuvių Fondu,
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos mokslininkų sąjunga organizavo XVI Pasaulio lietuvių mokslo
ir kūrybos simpoziumą, skirtą lietuvių diasporos metams pažymėti. Per tris renginio dienas į simpoziumą atvyko
daugiau nei 160 dalyvių: mokslininkų, tyrėjų, Seimo ir Vyriausybės narių bei žymių visuomenės veikėjų iš viso
pasaulio.

VDU kasmet sulaukia nemažai užsienio partnerinių universitetų atstovų vizitų: 2017 m. įvyko 14 oficialių vizitų,
2018 m. – 24 , o 2019 m. – net 37 vizitai. Praeitais metais svečiai atvyko iš Urugvajaus, Japonijos, Jungtinių
Amerikos Valstijų, Kinijos, Taivano, Kazachstano, Ukrainos, Rusijos, Kambodžos, Jungtinės Karalystės,
Prancūzijos, Lenkijos, Latvijos ir kt.

Pasaulio lietuvių universitetas taip pat sėkmingai įgyvendino įvairius projektus ir inicijavo naujus:
•

Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga kartu su PLU ir VDU Lietuvių išeivijos institutu baigė vykdyti
Jungtinėje Karalystėje (JK) gyvenančio lietuvių jaunimo (18–27 m.) kokybinį grįžtamosios migracijos
nuostatų tyrimą.

Tarptautinės studijos ir mobilumas

•

Parengta diasporos ugdymo programa Lietuvos mokykloms. Projekto tikslas – stiprinti lietuviškąjį
tapatumą ir ugdyti lietuvių, kaip diasporinės tautos, sampratą; ugdyti lietuvių diasporos istorijos žinias,
domėjimąsi asmenine geneologija, apimančia ir už geografinės Lietuvos ribų pasklidusią bendruomenę.
Pasirašius bendradarbiavimo sutartį, programa pradėta įgyvendinti Kauno r. Šlienavos pagrindinėje
mokykloje.

•

Kartu su Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje pradėta bendra iniciatyva skatinti lietuvių kalbos
mokymą ir mokymąsi tarp lietuvių išeivių.

•

Rengiamas nuotolinis kursas „Pasaulio lietuvių istorija“.

2019 m. priėmimas į anglų kalba dėstomas laipsnį suteikiančias programas buvo vykdomas į 17 bakalauro ir
28 magistrantūros studijų programas. Programų skaičius išaugo jas papildžius Žemės ūkio akademijos anglų
kalba dėstomomis programomis, kurios praplėtė iki šiol buvusį studijų programų sąrašą tokiomis bakalauro
programomis kaip „Logistika ir prekyba“, „Vandens išteklių inžinerija“, magistrantūros programomis „Tvarioji
energetika“, Verslo logistika“, jungtine studijų programa „Žemės ūkio ir maisto verslų vadyba“ ir kitomis. 2019
m. didžiausias nuolatinėse studijose studijuojančių studentų skaičius buvo iš Kinijos Liaudies Respublikos,
Ukrainos, Indijos, Italijos, Kazachstano ir Azerbaidžano. Universitete studijuoja ir po vieną studentą iš tokių
tolimų valstybių kaip Mongolija, Jemenas, Filipinai, Grenada, Ekvadoras ir Bahreinas. Iš viso Universitete
laipsnį suteikiančiose studijų programose studijuoja daugiau nei 660 užsienio studentų iš 63 šalių (2018 m. –
60), iš jų – 5 lietuvių kilmės studentai. 16 magistrantūros studijų studentų gavo Lietuvos Respublikos valstybinę
paramą studijoms ir pragyvenimui, 36 pirmo kurso studentams buvo skirtos Universiteto stipendijos bakalauro
ir magistro studijų mokesčiui padengti.
Pagal VDU dvišalio bendradarbiavimo sutartis 2019 m. pagal mainų programas išvyko 37 studentai, iš jų
26 studentams buvo skirta VDU mobilumo stipendija, 11 išvyko su kitų užsienio valstybių vyriausybinėmis
arba partnerinių universitetų skirtomis stipendijomis. Daugiausia studentų (kaip ir kasmet) vyko į Japoniją ir
Pietų Korėją. 7 studentai, gavę VDU mobilumo stipendiją, išvyko praktikoms į Izraelį, Rusiją, Japoniją, JAV,
Vietnamą. Pagal „Erasmus+“ mainų programą dalinėms semestro arba dviejų semestrų studijoms į europinius
universitetus išvyko 166 studentai (2018 m. – 199). Studentų išvyko mažiau dėl universitetų jungimosi, taip
pat iššūkių, kilusių dėl dalykų suderinamumo ir nepakankamo dydžio stipendijų, skiriamų tam tikroms
šalims (pvz., Norvegija, Suomija, Švedija). Daugiausiai studentų išvyko į Vokietijos (21 studentas), Italijos (19
studentų) ir Ispanijos (16 studentų) universitetus. „Erasmus+“ dalinėms studijoms į ne ES šalių universitetus
išvyko 11 (2018 m. – 9) VDU studentų (į Bosniją ir Hercegoviną, Indoneziją, Izraelį, Jungtines Amerikos
Valstijas, Kiniją ir Kanadą).
„Erasmus+“ praktikų programa yra labai populiari tarp VDU studentų ir absolventų – 2019 m. praktiką užsienyje
atliko ir profesinių žinių bei gebėjimų įgijo net 156 studentai ir absolventai. 83 studentai išvyko atlikti praktiką
studijų metu ir net 73 VDU absolventai (46 bakalauro, 27 magistrantūros programų ) – baigę studijas.
Praktikas Lietuvos Respublikos lietuvių bendruomenėse ir lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje, kurioms
Švietimo mainų paramos fondas skyrė valstybines stipendijas, atliko 16 VDU studentų ir absolventų. Praktiką
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Praeitais metais pagal dvišalio bendradarbiavimo sutartis (MoU) dalinėms studijoms į VDU atvyko 163
studentai (2018 m. – 155 studentai), pagal „Erasmus+“ programą – 297 (2018 m. – 243). Iš jų dauguma –
studentai iš ES / EEE ir šalių kandidačių, tačiau džiugu, kad net 23 studentai atvyko ne iš ES šalių – Kanados,
Kinijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Gruzijos, Ukrainos, Egipto ir kt. šalių (2018 m. tokių buvo tik 6). Mūsų
universitetą dalinėms studijoms pasirinko net 63 Japonijos, 58 Italijos, 49 Turkijos, 38 Prancūzijos, 37
Ispanijos, 32 Kazachstano, 28 Pietų Korėjos studentai, daugiau nei 300 kazachų magistrantų buvo atvykę
trumpalaikėms dviejų savaičių stažuotėms, pirmą kartą atvyko studentai iš Alžyro, Egipto ir Indijos.

Patikimas tarptautinis partneris

Patikimas tarptautinis partneris

2019 m. Universitetas labai praplėtė bendradarbiavimo geografiją – šiuo metu partnerystė vystoma
su aukštosiomis mokyklomis iš 73 šalių (2018 m. – 63 šalys). Praėjusiais metais pasirašytos dvišalio
bendradarbiavimo sutartys (MoU) su tokiais aukštus reitingus turinčiais universitetais – Monrealio universitetu
(Kanada), Xiameno universitetu (Kinija), Kwanksei Gakuin universitetu (Japonija), Pietų Dakotos universitetu
(JAV), Urugvajaus katalikiškuoju universitetu (Urugvajus), Chulalongkorno universitetu (Tailandas). Labai
išsiplėtė bendradarbiavimas su Kinijos aukštosiomis mokyklomis – praeitais metais pasirašytos 8 naujos
sutartys. „Erasmus+“ sutarčių iš ES / EEE bei šalių kandidačių skaičius per pastaruosius trejus metus išaugo
labai ženkliai – nuo beveik 300 2017 m. iki 516 pastaraisiais metais. Pasirašytos ir 38 naujos „Erasmus+“
bendradarbiavimo sutartys su šalių partnerių (už ES ribų) aukštosiomis mokyklomis – iš viso šiuo metu VDU yra
pasirašęs tokias 99 sutartis. Paskutiniais metais partnerinių institucijų gerokai padaugėjo prie VDU prisijungus
ASU ir LEU.

jie atliko Argentinos, Australijos, Austrijos, Čekijos, Ispanijos, Italijos, JAV ir Vokietijos lietuvių bendruomenėse
bei lituanistinio švietimo įstaigose.

Tarptautinis vasaros universitetas
2019 m. liepos mėnesį prasidėję ir jau trečiąjį kartą vykę „Baltijos vasaros universiteto“ (angl. Baltic Summer
University, BSU) kursai organizuoti atsižvelgiant į du pagrindinius principus – mažesnę, tačiau kokybiškesnę ir
labiau išgrynintą kursų pasiūlą ir visapusiškesnį šalies, miesto ir universiteto pristatymą studentams.
2019 m. studentai turėjo galimybę rinktis ketverius kursus: jau daugiau nei dvidešimt metų vykdomus ir
daugiausiai studentų sutraukiančius lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursus, asmens prekės ženklo (angl.
Personal Branding) kūrimo kursus, kartu su VDU Verslo praktikų centro ekspertais rengtą vasaros stažuočių
programą (angl. Smart Practice Lab: Summer Internship Programme) ir molekulinės genetikos (angl. Methods
in Molecular Genetics) kursus.
Iš viso BSU dalyvavo 114 studentų iš įvairių pasaulio šalių – ne tik iš Europos, bet ir iš tolesnių kraštų: JAV,
Kanados, Kinijos, Indonezijos, Honkongo, Kazachstano, Sakartvelo, Japonijos, Australijos, Meksikos.

Akademinė lyderystė daugiakalbystės srityje
Apie 30 proc. visų VDU studentų kasmet mokosi užsienio kalbų: 2019 m. – 4 088, 2018 m. – 3 771. 2019 m. kalbų
dėstymo kokybę UKI užtikrino kompetentinga, daugiakalbė ir daugiakultūrė 59 dėstytojų komanda – 29 anglų
kalbos ir 30 kitų kalbų – kurioje 9 dėstytojai mokė gimtosios kalbos. Buvo teikiamos kalbinių kompetencijų
ugdymo ir vertinimo paslaugos VDU darbuotojams ir visuomenei, pasiūlytos įvairios mokymosi formos:

33

prisijungti prie pasirinktos kalbos studentų grupės, lankyti vakarinius kalbos kursus visuomenei, dalyvauti
kalbos mokymuose įmonių darbuotojams, rinktis individualias konsultacijas. Buvo tęsiami intensyvūs, 18 ECTS
apimties, anglų kalbos kursai English Prep-Course, skirti pasirengti studijoms anglų kalba.
2019 m. studentai rinkosi 22 užsienio kalbas. Populiariausia (249 studentai) išlieka ispanų kalba, tačiau studentų
skaičius sumažėjo (-22). Lyginant su 2018 m., 2019 m. daugiau studentų mokėsi net 12 kalbų: rusų kalbos (227
/ +44), italų (151 / +29), vokiečių (208 / +24), lietuvių gestų kalbos (35 / +19), lenkų (31 / +17), japonų (54 /
+12), suomių (19 / +12), prancūzų (179 / +11), lotynų (32 / +9), šiuolaikinės hebrajų (13 / +3), švedų (39 / +2) ir
latvių (9 / +2). Didėjant kitų šiaurės šalių kalbų populiarumui, dvigubai sumažėjo norvegų kalbos populiarumas
(27 / -21), taip pat menko susidomėjimas arabų (5 / -7) ir turkų (8 / -23) kalbomis. Po kelerių metų pertraukos
dėstyta senoji hebrajų kalba (6).
Plėtojamas tarptautinis bendradarbiavimas daugiakalbės kompetencijos tobulinimo ir vertinimo kontekste.
Bendradarbiaujant su Prancūzų institutu Lietuvoje, nenutrūkstamai nuo 2013 m. vykdomas standartizuotas
prancūzų kalbos DELF testavimas (2019 m. 86 laikiusieji). 2019 m. visuomenei pasiūlytas standartizuotas anglų
kalbos Pearson testas (5 laikiusieji).
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). Gegužės
24–25 dienomis VDU vyko UKI 5-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Darnioji daugiakalbystė 2019“,
organizuojama bendradarbiaujant su Lietuvos kalbų pedagogų asociacija. Konferencija, jau įgijusį žinomumą
daugiakalbystės tyrimų srityje, subūrė per 180 mokslininkų iš 29 pasaulio šalių diskusijai apie kalbų išsaugojimo
svarbą, lingvistines žmogaus teises, kalbų politiką, daugiakalbės kompetencijos ugdymą aukštajame moksle,
daugiakalbę pedagogiką ir kitas panašias temas.

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“ iniciatyvoje.

•

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

•

Organizuoti mainų programų viešinimo tikslinę kampaniją, siekiant 10 proc. padidinti mainams
išvykstančių studentų skaičių.

•

Didinti laipsnį suteikiančiose programose studijuojančių užsieniečių skaičių – pritraukti studijuoti 15 proc.
daugiau užsienio piliečių, lyginant su 2019 m.

•

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

•

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

•

Remiantis didele mišraus kalbų mokymo ir nuotolinio anglų kalbos visų lygių mokymo patirtimi, parengti
kitų kalbų – ispanų, italų, latvių, rusų, vokiečių – nuotolinius studijų dalykus nuotolinio mokymo ir
ištęstinių programų studentams.

•

Didinti pasirengimo studijoms anglų kalba programų English Prep-Course patrauklumą, į programų
pasiūlą įtraukiant daugiau kalbų bei programas vykdant dviejuose miestuose – Vilniuje ir Kaune.

•

Plėtoti bendradarbiavimą su verslo įmonėmis, kalbų ir kultūrų institutais, Europos komisijos atstovybe,
„Kaunas In“ organizacija, kartu organizuojant kalbų ir kultūrų renginius studentams, moksleiviams,
bendruomenei, prioritetu išliks – Europos kalbų diena.

•

Tęsti anglų ir vokiečių kalbų bei daugiakalbės pedagogikos kursus bendrojo ugdymo mokytojams, siūlyti
didaktinių kompetencijų plėtojimo seminarus UKI dėstytojams ir bendrojo ugdymo mokytojams.

Patikimas tarptautinis partneris
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Plačiai bendradarbiaujama ne tik su Kauno, bet ir visos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklomis organizuojant
kalbų ir kultūrų pažinimo renginius, konkursus, mokymus. 2019 m. anglų kalbos ir daugiakalbės pedagogikos
kompetencijas plėtojo mokytojai iš Kauno J. Dobkevičiaus progimnazijos ir J. Jablonskio gimnazijos, vokiečių
kalbos mokėsi mokytojai iš S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos.
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Aukščiausio lygio
mokslas ir menas

Publikuota monografijų

16

Mokslo ir meno premijos bei kiti reikšmingi apdovanojimai

26

Prioritetinių mokslo / meno tyrimų klasterių skaičius

44
3,619

Lėšos (biudžeto, nuosavos, pavedimų) išmokėtos Universiteto doktorantams,
dėstytojams, mokslo ir meno darbuotojams (mln. Eur.)
Vykdomų mokslo projektų skaičius

335

Vykdomų mokslo projektų sutarčių vertė mln. Eur

71,9
23

Doktorantūros krypčių skaičius

306

Doktorantų skaičius 2019 m. spalio 1 d.
Disertacijas apgynusių doktorantų skaičius

29

Nuo doktorantūros įsteigimo pradžios apginta disertacijų

743
1

Patentai, užregistruoti LR Valstybiniame ar kitų šalių patentų biure (vnt.)
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Tarptautinę ekspertizę praėjusių dekoratyvinių augalų veislių registracija (vnt.)

Paskelbta mokslo straipsnių (indėliais)

2015 m.

402

400

393

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Tarp jų leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics
Web of Science / Scopus duomenų bazėse, proc.
26,8

31,5

36,2

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Mokslo publikacijos
Lietuvoje

365

175

2015 m.

355

48,3

39,6

506

užsienyje

336

331

286

308

296

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Aukščiausio lygio mokslas ir menas

Aukščiausio lygio mokslas ir menas

436

555

489

2019 m.

Mokslo darbuotojai

36

364

165

72

62

18

47

iš viso

socialinių
mokslų

gamtos
mokslų

žemės ūkio
mokslų

technologijos
mokslų

humanitarinių
mokslų
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Aukščiausio lygio
mokslas ir menas
Prioritetinės mokslo tyrimų kryptys, dalyvavimas tarptautinėse ir nacionalinėse mokslo programose, moksliniai
projektai ir užsakomieji moksliniai tyrimai, monografijos, straipsniai ir citavimai, registruoti Clarivate ir
Scopus duomenų bazėse, valstybiniame ir tarptautiniame patentų biure užregistruoti patentai, pranešimai
konferencijose, suorganizuotos konferencijos ir seminarai, jų atitiktis Universiteto misijai ir strateginiams
tikslams, koncertai ir parodos, gauti kultūriniai apdovanojimai yra svarbūs Universiteto mokslinės ir meninės
veiklos rodikliai.
2019 m. Universiteto dėstytojai, menininkai ir mokslo darbuotojai pasiekė aukštų mokslo ir meno veiklos
rezultatų.
Susijungus VDU, LEU ir ASU bendras VDU projektų skaičius 2019 m. išaugo. Praėjusiais metais vykdyta per
300 tarptautinių, nacionalinių mokslo ir verslo projektų. Universiteto mokslininkai pradėjo veiklas keturiuose
naujuose ES „Horizontas 2020“ programos projektuose. Iš viso 2019 m. buvo vykdoma 14 šios programos
projektų. Pradėtos veiklos 8 naujose ES COST programos veiklose. Iš viso 2019 m. buvo vykdomi 58 „Erasmus+“
programos projektai. 2019 m. laimėta ir pradėta vykdyti net 19 naujų projektų KA2 ir KA3 priemonėse. VDU
ŽUA aktyviai dalyvavo teikiant paraiškas į „Interreg Baltic Sea Region“ programą ir 2019 m. pradėjo vykdyti
2 naujus projektus. Universitetas vykdė daugiau nei 200 Lietuvos mokslo tarybos administruojamų projektų.

Praėjusiais metais buvo siekiama didesnio tarptautiškumo, socialinio, ekonominio ir kultūrinio poveikio šalies
raidai pasauliniame kontekste ir daugiau dėmesio skiriama unikaliems projektams, turintiems didesnę pridėtinę
mokslo ir meno vertę. Ypač daug dėmesio buvo skirta ieškant sinergijos tarp atskirų susijungusių VDU, LEU ir
ASU mokslinių grupių, vykdant esamas ir inicijuojant naujas projektines veiklas.

Mokslo ir meno produkcija
2019 m. dėstytojai ir mokslo darbuotojai, įvertinus asmeninį autorių indėlį, paskelbė per 555 (2018 m. –
400) mokslo straipsnius, iš jų – 268 (2018 m. – 158) leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of
Science / Scopus duomenų bazėse (VDU – 130, ŽŪA – 98, ŠA – 40), 175 – mokslo leidiniuose, referuojamuose
kitose tarptautinėse duomenų bazėse, per 112 – kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose. Publikuota
16 monografijų, taip pat išleista daugiau kaip 700 kitų mokslo darbų (straipsnių ir santraukų konferencijų
medžiagoje, mokslinių tekstų vertimų, mokslo šaltinių publikacijų, sudarytų darbų ir kt.).
Gamtos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse paskelbti 203 mokslo straipsniai, iš jų 141 (VDU – 58, ŽŪA
– 78, ŠA – 5) – publikuotas leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science / Scopus duomenų
bazėse, iš jų 121 (VDU – 51, ŽŪA – 65, ŠA – 5) – turintys citavimo rodiklį. Užregistruotos 32 dekoratyvinių
augalų veislės, patvirtintos tarptautinės ekspertizės, 1 patentas užregistruotas LR valstybiniame patentų biure.
Humanitarinių ir socialinių mokslų dėstytojai ir mokslo darbuotojai, įvertinus asmeninį autorių indėlį, paskelbė
352 mokslo straipsnius, išleido 16 mokslo monografijų (1 iš jų – tarptautinėse leidyklose), 3 mokslo studijas, 1
vadovėlį aukštųjų mokyklų studentams, 13 – knygų skyrių (9 iš jų – tarptautinėse leidyklose). Taip pat paskelbė
127 ( VDU – 72, ŽŪA – 20, ŠA – 35) (2018 m. – 89) mokslo straipsnius leidiniuose, referuojamuose Clarivate
Analytics Web of Science / Scopus duomenų bazėse (iš jų 78 (VDU – 50, ŽŪA – 9, ŠA – 19) (2018 m. – 51) –
leidiniuose, turinčiuose nenulinį citavimo rodiklį); 148 (2018 m. – 143) straipsnius leidiniuose, referuojamuose
kitose tarptautinėse duomenų bazėse ir (arba) išleistuose tarptautinėse leidyklose, ir per 76 straipsnių kituose
recenzuojamuose mokslo periodiniuose ar vienkartiniuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose, išspausdino daugiau
kaip 400 mokslo straipsnių profesiniuose leidiniuose, straipsnių ir santraukų tarptautinių, Lietuvos ir užsienio
konferencijų pranešimų medžiagoje.
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Konkursinį universiteto mokslo skatinimo fondą 2019 m. sudarė 290 tūkst. Eur. Mokslo fondo lėšos buvo skirtos
Universiteto klasterių projektų, doktorantų išvykų konkursams, klasterių veiklos plėtrai, aukščiausio lygio
produkcijai skatinti, mokslo sklaidai ir prioritetinėms kryptims viešinti, doktorantų mokslinei veiklai skatinti.
140 dėstytojų, mokslo darbuotojų ir doktorantų buvo skirta per 100 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:
mokslinėms išvykoms ir kitoms su mokslu susijusioms reikmėms, priemokoms, stipendijoms, įskaitomos į
pedagoginį dėstymo krūvį.
Skatinamosios 5 proc. dydžio priemokos 10 dėstytojų ir mokslo darbuotojų buvo skirtos ir už mokslo sklaidą –
originalų, nepublikuotą žiniasklaidai mokslo populiarinimo straipsnį.
60 000 Eur finansinė parama iš fondo buvo skirta Universiteto klasterių (mokslo grupių) projektų konkursui,
kurio tikslas – plėtoti mokslinius tyrimus Vytauto Didžiojo universitete. Konkursui buvo pateiktos 34 paraiškos.
Finansavimas buvo skirtas 31 mokslo ir meno projektui.
54 175 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. 2019 m. atnaujinus Doktorantų mokslinės
veiklos skatinimo nuostatus padidėjo per visą doktorantūros laikotarpį doktorantams skiriamas skatinimo lėšų
dydis – nuo 400 iki 600 Eur humanitariniuose ir socialiniuose moksluose bei nuo 1200 iki 1500 Eur gamtos,
žemės ūkio ir technologijos moksluose.

Doktorantūros studijos
Doktorantų mokslinių išvykų konkursui (skelbiamas du kartus per metus) iš Universiteto mokslo fondo skirta
20 000 Eur. Finansavimas mokslinei kvalifikacijai kelti užsienio šalyse iki 600 Eur skirtas 39 doktorantams.
Universitetas turi 23 mokslo krypčių doktorantūros teisę, bendradarbiauja su 18 Lietuvos aukštojo mokslo ir
tyrimų institucijų.
2019 m. Universitetui buvo skirtos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos 38, o ES struktūrinių fondų
lėšomis – 7 doktorantūros studijų vietos. 4 pirmo kurso doktorantai iš Lietuvos ir 4 pirmo kurso doktorantai iš
užsienio doktorantūros studijas finansuoja savo lėšomis.
Mokslo daktaro laipsnį eksternu ataskaitiniais metais siekė įgyti 2 asmenys, procedūra buvo pradėta vienam.
Rudens semestre doktorantūroje studijavo 306 doktorantai: 279 nuolatinių ir 27 ištęstinių studijų doktorantai.
97 doktorantai buvo išvykę į stažuotes, seminarus, konferencijas ir kitus mokslo renginius 30 užsienio šalių
universitetų ir mokslo įstaigų. 2019 m. Universitetas vizituojančio doktoranto statusu priėmė studijuoti 4
doktorantus. Pagal „Erasmus+“ studijų programą į Universitetą atvyko 1 politikos mokslų krypties doktorantas
iš Masaryko universiteto (Čekija).

Aukščiausio lygio mokslas ir menas

Aukščiausio lygio mokslas ir menas

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, viešinamas
mokslinis įdirbis, akcentuojant VDU kompetencijų lyderystę. 2019 m. aktyviai dalyvauta viešųjų pirkimų
konkursuose ir produktyviai dirbta su verslo subjektais. Didžioji dalis viešųjų pirkimų ir susitikimų su verslu
buvo sėkmingi – pasirašytos 42 sutartys už 780 tūkst. Eur. Jau įvertinta didžioji dalis pateiktų MTEP projektų
ir skirtas finansavimas 14 projektų už 1,7 mln. Eur.

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.

2019 m. pagal „Erasmus+“ studentų praktikų programą 11 doktorantų buvo išvykę į 9 užsienio šalis.
Universitete buvo apgintos 29 daktaro disertacijos: 7 gamtos, 9 humanitarinių, 7 socialinių, 2 technologijos
ir 4 žemės ūkio mokslų sričių. Pagal efektyvumo ir rezultatyvumo rodiklį puikiai vertinamos ekologijos ir
aplinkotyros, biochemijos, teologijos, vadybos (100 proc. apgynusiųjų) mokslo krypčių doktorantūros.
Nuo doktorantūros įsteigimo pradžios Universitetas yra parengęs 743 mokslininkus, daugiausia – humanitarinių
mokslų srities.
Nuo 2012 m., kai buvo sukurta ir patvirtinta vizituojančio profesoriaus statuso suteikimo tvarka, šį garbės statusą
jau įgijo 20 užsienio šalių mokslininkų. 2019 m. Universitete vizituojančiais profesoriais tapo Masačusetso
technologijos instituto (MIT, JAV) tyrėjai, Lietuvos nacionalinės meno ir kultūros premijos laureatai Nomeda
ir Gediminas Urbonai.

Moksliniai tyrimai ir projektinė veikla

2019 m. Universitete užregistruota 520 meninės produkcijos darbų (2018 m. – 605): 397 koncertai ir muzikiniai
spektakliai (43 iš jų užsienio šalyse), 41 dramos spektaklis, 40 dailės parodų (16 iš jų užsienio šalyse), 37
fotoparodos (8 iš jų užsienio šalyse), 2 vaizdo filmai, 3 kiti kūriniai.

Projektinė veikla 2019 m. koncentravosi į tarptautinius mokslo ir švietimo projektus. 2019 m. Universiteto
mokslininkai pateikė 21 „Horizontas 2020“ programos paraišką, iš kurių 4 buvo patvirtintos ir pradėtos
įgyvendinti: 1. „Hydropower Solutions for Developing and Emerging Countries“ / HYPOSO, Nr. 857851; 2.
„Advancing Sustainable Circular Bioeconomy in Central and Easter European Countries“ / BIOEASTsUP, Nr.
862699; 3. „ Management and Uncertainties of Severe Accidents“ / MUSA, Nr. 847441; 4. „Advancing Tools for
Human Early Lifecourse Exposome research and Translation “/ ATHLETE, Nr. 874583.

Mokslinės, meninės ir akademinės veiklos skatinimas

Iš viso 2019 m. buvo vykdoma 14 „Horizontas 2020“ programos projektų, t. y. dvigubai daugiau projektų nei
2018 m., tai lėmė ir aktyvus VDU ŽUA mokslininkų įsitraukimas į „Horizontas 2020“ projektus.

VDU Tarybos atnaujinta dėstytojų ir mokslo darbuotojų tarnybinių atlyginimų nustatymo metodika padidino
mokslo darbuotojų atlyginimo koeficientus iki 30 proc. Akademinio personalo darbo užmokestis 2019 m. kilo
nuo 10 iki 30 proc.

2019 m. VDU mokslininkai dalyvavo 24 COST programos veiklose. 2019 m., atsižvelgus į COST dalyvavimo
paraiškų ekspertinio vertinimo rezultatus, 16 VDU mokslininkų nominuoti Lietuvos atstovais 8 COST veiklų
valdymo komitetuose.
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Universitetas 2019 m. vykdė apie 200 LMT administruojamų projektų.

Meninė veikla

Mokslininkai aktyviai dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos skelbtuose kvietimuose teikti paraiškas: Valstybės
profesorių programos paskelbtame kvietime, siekiant pritraukti geriausius užsienio mokslininkus, VDU pateikė
2 paraiškas po 1 mln. eurų vertės. LMT mokslininkų grupių projektams finansuoti pateiktos 35 paraiškos,
laimėti 6 projektai.

VDU menų galerija „101“ 2019 m. surengė 11 parodų, 8 edukacines programas skirtingoms auditorijoms
(performatyvias paskaitas, diskusijas, dirbtuves, susitikimus su menininkais), 3 performatyvius renginius, 1
meno rezidenciją. Galerijos programa buvo rengiama įtraukiant vietinius ir užsienio menininkus, kuratorius,
tyrėjus, VDU studentus. Šiais metais galerija VDU padėjo įrengti N. ir G. Urbonų Venecijos architektūros
bienalėje pristatytą projektą „Pelkių mokykla“. Į savanorystės ir praktikos veiklas įtraukė studentus. Taip
pat bendradarbiaujant su „Kaunas 2022“ „Matters. Platform for Industrial Culture“ parengė ir pristatė
„Asimpoziumas. Apie (įvairius) dalykus“. Galerija, bendradarbiaudama su menininke Marija Nemčenko ir
kuratore iš Budapešto Anna Tudos, išleido knygą „BRUT. Nuobodulys“, skirtą vėlyvojo modernizmo tarp Škotijos
ir Lietuvos analizei. Rengiant knygą prisidėjo žymus architektūros tyrėjas Owen Hatherley. Šių metų pabaigoje
galerija pradėjo tinklaveikos projektą, sujungiantį skirtinguose Europos universitetuose veikiančias meno
galerijas. Įvyko pirmoji kelionė į Čekijos miestą Zliną, Tomas Bata universitetą, kur buvo sudarytos oficialios
bendradarbiavimo sutartys. Galerija yra vietinio projekto „Gallery Weekend Kaunas“ viena iš organizatorių.

18 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“.
VDU mokslininkai kėlė kompetencijas užsienio moksliniuose renginiuose bei stažuotėse – 2019 m. VDU pateikė
84 paraiškas ir laimėjo 37 projektus vykdyti veiklas pagal priemonę“ 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų
tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę, mokslinę veiklą“.
2019 m. LMT finansavo tris tarptautinius mokslinius renginius, vykusius Žemės ūkio akademijoje, 2019 m.
Žemės ūkio ministerija finansavo šešis mokslo ir jo sklaidos renginius bei jų ciklus.
Universiteto mokslininkai aktyviai dalyvavo tarptautiniuose projektuose: VDU ŽUA pradėjo vykdyti 2 naujus
„Interreg Baltic Sea Region“ programos projektus. Iš viso 2019 m. buvo vykdomi 58 „Erasmus+“ programos
projektai. 2019 m. laimėti ir pradėti vykdyti net 19 naujų projektų KA2 ir KA3 priemonėse.
2019 m. pradėti įgyvendinti 3 infrastruktūriniai projektai, kuruojami CPVA (projektas „Pedagogų rengimo centro
įkūrimas“ Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-09-0002 (3,8 mln. Eur); projektas „Šiuolaikinių didaktikų centro įkūrimas“
Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-09-0001 (1,9 mln.Eur)), ir „Agroinovacijų mokslinių tyrimų bazės modernizavimas“ Nr.
01.1.1-CPVA-V-701-17-0001. Pradėtas vykdyti ir ESFA projektas, susijęs su universiteto infrastruktūros plėtra
ir VDU, LEU ir ASU universitetų jungimu, įgyvendinant pedagogų profesinio tobulinimo ir pedagogų pirminio
rengimo veiklas – 09.3.1-ESFA-V-738 priemonės „Aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimas“ – „Plačios aprėpties
universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste“. Pateikto projekto biudžetas – 3,8 mln. Eur.

2019 m. Vytauto Didžiojo universitetas toliau stiprino mokslinės veiklos komercinimą, siekdamas išplėtoti
MTEP paslaugas, sustiprinti mokslo ir verslo partnerystę, paskatinti naujų įmonių kūrimąsi ir panaudoti turimą
mokslinį potencialą kuriant inovacijas. Mokslo paslaugų vadybininkai, dirbantys Komunikacijos ir technologijų
perdavimo centre, ir mokslininkai aktyviai pristatė Universiteto inovacijas ir paslaugas Lietuvos ūkio subjektams
ir užsienio atstovams susitikimuose, tarptautiniuose renginiuose, parodose: per 100 vizitų Lietuvoje ir 24 mokslo
vadybininkų vizitai užsienyje. Siekiant pristatyti VDU mokslininkų tyrimus bei pasiūlyti verslui kokybiškas
paslaugas 2019 m. buvo suorganizuota daugiau kaip 20 seminarų ir informacinių renginių, susietų su mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros pažinimu, startuolių idėjų generavimu, mokslo ir verslo bendradarbiavimo
kontaktų mainais, intelektine nuosavybe, mokslinių tyrimų finansavimo paieška, mokslinių tyrimų ir verslo
bendradarbiavimo sėkmės pavyzdžiais. Mokslo vadybininkai aktyviai dalyvavo įvairiose parodose, kuriose buvo
pristatomas VDU mokslininkų potencialas: „Ką pasėsi 2019“, „Innodrift“, „Inno Panorama“.
VDU, skatindamas aktyvesnį mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų
kompetencijų ugdymą, įsitraukimą į MTEP veiklas, 2019 m. skyrė 40000 Eur bendriems projektams su kitomis
studijų ir mokslo institucijomis. Iniciatyva kaip ir praėjusiais metais sulaukė didelio susidomėjimo. Buvo gauta
15 paraiškų, iš kurių finansuotos – 4, geriausiai ekspertų įvertintos. Skatindama mokslininkus bendradarbiauti
ne tik su kitais mokslininkais ir verslu, bet ir patiems atliekamų tyrimu pagrindu kurti savo verslus, 2019
m. Universiteto Taryba pritarė sprendimui įkurti pirmą atžalinę (Spin-off) įmonę, kurios dalininku bus ir
Universitetas. Ši nauja praktika Universitete dar labiau praplės komercinimo galimybes sukurtoms mokslininkų
inovacijoms.
2019 m. buvo teikiamos paraiškos LVPA, MITA, dalyvaujama viešuosiuose pirkimuose ir sudaromos paslaugų
sutartys su ūkio subjektais. 2019 m. prašyta 13,2 mln. Eur parama 21 MTEP tyrimų projektui, dalyvauta
daugiau kaip 50 viešųjų pirkimų konkursų, kurių sąmatinė vertė sudaro daugiau kaip 800 tūkst. Eur, taip pat
organizuota daugiau kaip 100 susitikimų su ūkio subjektais, kurių metu buvo pateikti komerciniai pasiūlymai
ekonominę veiklą vykdantiems ūkio subjektams. Didžioji dalis viešųjų pirkimų ir susitikimų su verslu buvo
sėkmingi – pasirašytos 42 sutartys, kurių sąmatinė vertė 780 tūkst. Eur. Jau įvertinta didžioji dalis pateiktų
MTEP projektų ir skirtas finansavimas 14 projektų, kurių sąmatinė vertė 1,7 mln. Eur. Dalies projektų ir viešųjų
pirkimų pasiūlymų vis dar vertinama.
2019 m. kartu su Valstybiniu patentų biuru įsteigtas PATLIB centras; kartu su ŽŪA Žemės ūkio mokslų ir
technologijų parku atidarytas bendradarbiavimo klubas „Inno space“. Tiek PATLIB centras, tiek „Inno Space“
erdvė skirta mokslo ir verslo bendradarbiavimui skatinti, mokslininkų idėjoms apsaugoti ir inovacijoms
realizuoti.
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Vytauto Didžiojo universiteto kamerinis orkestras 2019 m. buvo vienintelis profesionalus kamerinis orkestras
Kauno mieste, kuris nuolat rengė ir pristatė naujas programas, reprezentavo Universitetą Kaune, kituose
Lietuvos miestuose bei užsienyje:
•

surengė 19 koncertų Lietuvoje ir užsienyje (Gruzijoje, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose,
Marijampolėje, Birštone, Seredžiuje);

•

dalyvavo žymiuose Lietuvos ir užsienio tarptautiniuose muzikos festivaliuose;

•

surengė pirmuosius Kaune atvirus orkestrinio grojimo meistriškumo kursus;

•

organizavo labdaros koncertą, skirtą Kauno hospiso namams paremti;

•

inicijavo ir suorganizavo VIII tarptautinį kamerinės muzikos festivalį „Avanti“ (2019 m.), kuris pirmą kartą
Lietuvos istorijoje sukvietė šalies profesionalius kamerinius orkestrus į vieną renginį;

•

dalyvavo labdaros koncerte „Atsidaryk!“, skirtame lėšoms Švc. Sakramento bažnyčios renovacijai rinkti;

•

surengė „GameOn Live“ trečiąjį, dar įspūdingesnį koncertą „GameOn“ konferencijoje „Litexpo“ rūmuose
Vilniuje, kuriame grojo populiarių vaizdo žaidimų muziką, aranžuotą orkestrui, chorui ir solistams.

2019 m. konsolidavus tris universitetus, Universiteto studentų kūrybines veiklas telkiantis Menų centras išsiplėtė
ir koordinavo 11 meno kolektyvų veiklas (2017 m. – 7, 2018 m. – 5): 3 chorus, 3 tautinių šokių kolektyvus,
folkloro ansamblį, „Solo latino“ šokių grupę, pramoginių šokių studiją, liaudiškos muzikos kapelą bei mėgėjų
teatrą. Į Menų centro kolektyvų veiklas užsiregistravusių dalyvių skaičius ataskaitiniais metais buvo – 462
asmenys (2018 m. – 241).

Aukščiausio lygio mokslas ir menas

Aukščiausio lygio mokslas ir menas

VDU mokslininkai (Menų ir Humanitarinių mokslų fakultetų) aktyviai dalyvavo VšĮ „Kaunas 2022“ atvirame
kvietime kultūros organizacijoms tapti partneriais ir prisidėti prie „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“
(toliau – „Kaunas 2022“) programos įgyvendinimo. Nuo VDU buvo pateiktos 5 paraiškos, iš kurių 3 gavo
finansavimą.

2019 m. VDU teatre buvo suvaidintas spektaklis „Atsitiktinis žmogus“, kuriame apsilankė per 70 žiūrovų, ir
jaunimo itin pamėgti spektakliai „Baimė“, kuris žiūrovų pageidavimu buvo rodytas net 8 kartus ir sulaukė
rekordinio – 500 žiūrovų skaičiaus, bei spektaklis „Dabar aš esu“, kuris buvo rodytas 4 kartus ir sulaukė per
200 žiūrovų. Didelio susidomėjimo sulaukė atsinaujinęs edukacinių renginių ciklas „Uždaras vakaras. Persona
grata“. Renginio svečias – režisierius Agnius Jankevičius, moderatoriai – ISM universiteto docentas dr. Alfredas
Chmieliauskas ir rašytojas Herkus Kunčius. Renginys vyko lapkričio 6 d. VDU teatre, jame dalyvavo per 80
žiūrovų bei kviestinių svečių.

Menų centro kolektyvai praėjusiais metais suorganizavo XXV tradicinį Kauno miesto aukštųjų mokyklų
tautinio meno festivalį „Ei, studente, sukis vėju!“, Kaune, VDU salėje, ir X studentų liaudiškos muzikos festivalį
„Linksminkimos“ M. K. Čiurlionio menų gimnazijos šokio teatre, Vilniuje.

Tolesnis veiklų plėtojimas
•

Plėtoti potencialiai patentabilius 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.

•

Skatinti mokslo projektų rengimą EK programose, ypač „Horizontas 2020“, ir tinkamai pasirengti ateities
veikloms „Horizon Europe“ programoje.

•

Skatinti mokslinės ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų užsakymus ir sutarčių sudarymą su Lietuvos
ūkio subjektais; glaudžiau bendradarbiauti su nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis.

•

Toliau aktyviai vykdyti veiklas, skirtas sinerginiams ryšiams tarp susijungusių skirtingų VDU, LEU ir ASU
mokslinių grupių plėtoti, vykdant ir inicijuojant naujus tyrimus.

•

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

•

Skatinti doktorantūros tarptautiškumą per doktorantų mobilumą ilgalaikėse stažuotėse, suteikiant
Europos daktaro sertifikatus.

•

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.
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Darni ir kūrybiška
aplinka

1840286

Bibliotekos fondas

636271

Įsigyta tradicinių ir elektroninių dokumentų

12508

Įsigyta tradicinių dokumentų

623763

Įsigyta elektroninių dokumentų
Išleista leidinių

117

Prenumeruota duomenų bazių

58

Atlikta paieškų (mln.)

4,1

Dokumentai, kuriuos vienas studentas atsisiuntė ir skaitė

146
25

Vienam studentui išduota tradicinių dokumentų

9

Universiteto bibliotekos

18,21

Bendras Universiteto patalpų plotas, tenkantis vienam studentui (kv. m.)

Universiteto pajamos (tūkst. Eur)

50 799,1

27 570

23 492

22 221

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Aukštosios mokyklos lėšos,
tenkančios vienam studentui (Eur)
3 576

2015 m.

3 391

3 442

2016 m.

2017 m.

12 370

12 100

2015 m.

2016 m.

2017 m.

5385

3 675

2018 m.

Universitetui skirtos valstybės
biudžeto lėšos (tūkst. Eur)
12 126
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29 529

2019 m.

26 120,4

14 889

2018 m.

2019 m.

VDU dalininkai ir jų įnašų vertė (tūkst. Eur)
2018-12-31
Lietuvos Respublikos valstybė (dalininko turtines ir neturtines
teises ir pareigas įgyvendinanti institucija Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministerija)

Įnašo
vertė

9 280,6
2019-12-31

20 946,9
42
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Darni ir kūrybiška aplinka
Kūrybiška, iššūkius priimanti, lanksti, žingeidi, inovatyvi ir novatoriška Universiteto bendruomenė aplinkui
save nuolat kuria darnią ir patogią aplinką, įgalinančią pasiekti visuomenę keičiančius žinių, idėjų ir darbo
rezultatus. VDU ir užsienio mokslininkai, įvairių sričių specialistai, sėkmingi verslininkai praėjusiais metais
kvietė į atviras visuomenei viešąsias paskaitas, tarptautines ir nacionalines konferencijas, atliktų tyrimų
pristatymus. Per metus Universiteto mokslininkai, dėstytojai, doktorantai viešojoje erdvėje pateikė daugiau
nei 80 ekspertinių komentarų, kuriais visuomenę skatino, pasitelkus kritinį mąstymą ir žinias, diskutuoti
apie šių dienų aktualijas. Ypatingas dėmesys praėjusiais metais buvo skiriamas švietimo sistemos situacijos
vertinimui, pedagogų profesijai. VDU dėstytojai Švietimo akademijoje Vilniuje ir Kaune su mokytojais, mokyklų
vadovais dalijosi žiniomis, patirtimi, kvietė diskutuoti apie lyderystės svarbą ir tarpusavio santykius darbe,
daugiakalbystės kompetencijų tobulinimą. Suorganizuota daugiau nei 150 edukacinių mokslo populiarinimo
veiklų moksleiviams nuo robotikos, programavimo iki vandens sudėties tyrimų mokyklų ir universiteto erdvėse.
Mokslininkai Informatikos fakulteto Intelektualiųjų sistemų laboratorijoje kūrė dirbtinio intelekto technologijas,
pritaikomus duomenų ir vaizdų analizės sprendimus verslui kalbos, technologijų, medicinos, teisės, žemės ūkio
ir kultūros paveldo monitoringo srityse. Studentai aktyviai įsijungė į savanoriškas veiklas, dalyvavo mentorystės
programose, įgyvendino savo iniciatyvas.

Integruotos komunikacijos veiklos
Užtikrinti reguliarų ir operatyvų aktualios informacijos, mokslo populiarinimo ir ekspertinių komentarų
srautą Lietuvai ir užsienio šalims – viena iš svarbiausių Universiteto komunikacijos funkcijų. Siekiant didinti
Universiteto vardo žinomumą įvairiose tikslinėse auditorijose ir užtikrinti reguliarų bei operatyvų informacijos
apie Universiteto veiklas sklaidą 2019 m. VDU toliau stiprino integruotos komunikacijos veiklas.

Kaip pernai, taip ir šiemet VDU kampanijos portaluose 15min.lt ir delfi.lt pasiekė vienus iš didžiausių
skaitomumo ir reklamos paspaudimų skaičius (vertintas bendras ir mobilios versijos CTR rodiklis bei reklamos
paspaudimų skaičius), lyginant su visu portalų reklaminiu turiniu, o skaitytojų įsitraukimas yra vienas iš
geriausių tarp visų universitetų ir daugelio įmonių. Ypač daug dėmesio ir žiniasklaidos įsitraukimo sulaukė
VDU siūlomos temos apie aukštojo mokslo politiką ir finansavimą, organizuoti renginiai Pasaulio lietuvių
mokslo ir kūrybos simpoziumas, Nacionalinis žmogaus teisių forumas bei LR Seimo, LR Prezidento ir Europos
parlamento rinkimų rezultatų aptarimo tiesioginės transliacijos: organizuotos specialios TV ir radijo laidos,
interviu, taip pat radijo, televizijos ir portalų reklama. Metų pabaigoje buvo pradėtas specialus VDU ir portalo
DELFI projektas – laida „Esminiai dalykai“ (ved. Paulius Gritėnas ir dr. Viktoras Bachmetjevas), kurios metu
kalbinami Universiteto ekspertai, visuomenės veikėjai, kūrybos, verslo žmonės, aktyvūs visuomenės veikėjai.
Laida vaizdo formatu ir tinkalaidėse transliuojama kas dvi savaites. Joje kalbama aktualiausiomis Lietuvos ir
pasaulio temomis, bandant atverti tai, kas lieka nepaliesta kasdienėse diskusijose: politika, kultūra, švietimas,
visuomenė ir kasdienio gyvenimo klausimai. Nuo filosofinių apmąstymų iki diskusijų apie nepatogias ir ne
visada noriai politikų, verslininkų ar nuomonės formuotojų aptariamas temas. Tai, kam kartais pritrūksta laiko
rašant tekstus ar trumpus komentarus socialiniuose tinkluose.

44

2019 m., susijungus trijų universitetų bibliotekoms, svarbiausias uždavinys buvo užtikrinti kuo sklandesnę
prieigą Universiteto bendruomenės nariams prie bibliotekos mokslo ir studijų išteklių bei paslaugų, sukurti
kuo geresnes darbo sąlygas tiek bibliotekos erdvėse, tiek virtualioje aplinkoje, tęsti dalyvavimą atvirojo mokslo
iniciatyvose ir kitose veiklose.
Sujungus universitetus, bibliotekos fondas 2019 m. išaugo iki beveik 1,84 mln. (2018 m. – 991 tūkst.), iš jų 1,2
mln. buvo tradiciniai spausdinti įvairių rūšių leidiniai (2018 m. – 397,3 tūkst.). Elektroninių dokumentų įsigyta
636 tūkst., prenumeruotos 58 licencijuojamos duomenų bazės. Vienam bendruomenės nariui vidutiniškai teko
175, o studentui – per 189 bibliotekos dokumentus. 2019 m. padidėjo jungtinio universiteto elektroninių mokslo
ir studijų dokumentų skaičius nuo 13 tūkst. iki 24 tūkst., iš kurių beveik 80 proc. yra atvirai prieinami internete.
2019 m. bibliotekos informacinėje sistemoje atlikta apie 4,1 mln. (2018 m. – 3,3 mln.) informacijos išteklių
paieškų, atsisiųsta per 1,4 mln. elektroninių dokumentų. Bibliotekos bendruomenės nariai skaitė vietoje ir
skolinosi ilgesniam laikui per 242 tūkst. tradicinių leidinių, bibliotekoje apsilankė beveik 295 tūkst. lankytojų.
Ataskaitiniais metais sujungtos trijų universitetų bibliotekų informacinės sistemos, bibliotekų katalogai,
virtualios bibliotekos, publikacijų duomenų bazės, vieningai pradėta naudoti studijų baigiamųjų darbų
archyvavimo sistema, atnaujinta bibliotekos svetainė, suderinta dauguma bibliotekos veiklos procesų. LEU
bibliotekos saugyklos leidiniai (per 400 tūkst.) perkelti ir sutvarkyti naujose Švietimo akademijos bibliotekos
saugyklos patalpose (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius). Padaugėjo (nuo šešių iki devynių) vartotojų aptarnavimo
padalinių. Keitėsi bibliotekos organizacinė struktūra. Universiteto leidyba tapo Valdymo ir investicijų
departamento dalimi. Išaugo bibliotekos darbuotojų skaičius nuo 36 iki 61. Patvirtinti nauji „Vytauto Didžiojo
universiteto bibliotekos nuostatai“ ir „Naudojimosi Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka taisyklės“.
Toliau plėtota VDU Mokslo valdymo informacijos sistema (VDU CRIS). Joje sukaupta beveik 68 tūkst.
publikacijų: 62,5 tūkst. mokslo publikacijų, beveik 6 tūkst. publikacijų Universiteto recenzuojamuose mokslo
žurnaluose, 400 publikacijų kituose leidiniuose, per 2,3 tūkst. ETD darbų. Taip pat sukaupta: beveik 6,2 tūkst.
mokslininkų profilių, 200 projektų aprašymų bei 176 padalinių profilių. VDU CRIS panaudos statistika rodo
didžiulį susidomėjimą Universiteto mokslo publikacijomis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje (peržiūrėta ir atsisiųsta
per 2,3 mln. publikacijų).
Universitete įdiegta nauja Atvirosios žurnalų sistemos (https://ejournals.vdu.lt) versija, atnaujintas leidžiamų
ir anksčiau leistų žurnalų sąvadas (https://biblioteka.vdu.lt/vdu-recenzuojami-mokslo-zurnalai). Nuo 2019
m. Universitetas inicijavo susitarimus su leidėjais (Cambridge University Press, Edward Elgar Publishing,
MDPI, SAGE ir De Gruyter) dėl straipsnių publikavimo mokesčio (Article Processing Charges, APC) nuolaidų
Universiteto autoriams atvirosios prieigos žurnaluose.
Biblioteka ugdė bendruomenės informacines kompetencijas, buvo organizuojami mokymai studentams ir
dėstytojams (56 ak. val., apmokyta per 1350 bendruomenės narių).

Darni ir kūrybiška aplinka

Darni ir kūrybiška aplinka

2019 m. VDU vykdė dvi sėkmingas integruoto marketingo kampanijas: stojamųjų kampaniją „Rinkis abu“ ir
remdamasis skaidrumo principais tęsė integracijos kampaniją, kurios metu buvo reguliariai teikiama informacija
išorės auditorijoms apie VDU, LEU ir ASU susijungimo eigą, Universiteto bendruomenei buvo rengiami
specialūs naujienlaiškiai, supažindinantys su būsimais pokyčiais ir jau įgyvendintais veiksmais, buvo parengtas
interaktyvus jungtinio VDU žemėlapis, susietas su internetine žemėlapio paslauga ir papildytas panoraminėmis
nuotraukomis ir vaizdo medžiaga – jis supažindina ne tik su Universiteto infrastruktūra, bet ir pristato
aukštosios mokyklos viziją, mokslo ir studijų organizavimo idėją bei principus. Rengiant studijų kampaniją,
buvo atliktas tyrimas, kurio metu buvo nustatyta, jog beveik pusė paskutinių klasių moksleivių nėra apsisprendę
dėl universitetinių studijų programų pasirinkimo. Taip pat paaiškėjo, kad VDU reklamos iš kitų universitetų
išsiskiria originaliais ir kūrybiškais tekstais. Kita vertus, moksleiviai pabrėžė, kad juos galėtų dar labiau pagyvinti
iliustracijos. Todėl 2019 m. stojamųjų kampanijoje ir toliau daug dėmesio buvo skiriama tekstams, kurie buvo
ir vizualizuojami. Iliustruota ir įvairiais formatais (priklausomai nuo platformos) pateikiama reklama buvo
siekiama įtvirtinti Universiteto Artes liberales studijų modelio išskirtinumą – visapusį išsilavinimą, aiškinti
apie dar platesnes tarpdiscipliniškumo, gretutinių studijų ir papildomas ugdymo(si) galimybes, kurios atsirado
susijungus trims universitetams. Stojamųjų kampanijai realizuoti buvo pasirinktos keturios platformos: Google
vaizdinės reklamos (GDN) tinklas, socialiniai tinklai, Youtube kanalas ir lauko reklama, reklama portaluose, taip
pat vykdomas remarketingas. Pasirinktuose kanaluose turinys buvo adaptuojamas, kuriamas ir segmentuojamas
pagal auditorijas ir platformų pobūdį, turinys buvo įtraukiantis ir pasiekiantis tikslines auditorijas. Tai, kad
kampanija buvo sėkminga, rodo bent du rodikliai: nepaisant mažėjančių demografinių rodiklių VDU studentų
skaičius išliko tas pats, kai tuo tarpu daugelyje (8 iš 11) jis sumažėjo, o iliustracijos buvo pastebėtos ir įvertintos
didžiausioje, daugiau nei milijoną viso pasaulio dizainerių vienijančioje, dizainerių platformoje „Behance“
(sulaukė 40 000 tarptautinės bendruomenės narių susidomėjimo).

Studijų ir mokslo išteklių plėtra

2019 m. biblioteka pirmoji tarp Lietuvos akademinių bibliotekų atsisakė rinkti delspinigius už vėlavimą grąžinti
pasiskolintus leidinius. Vietoj baudų vartotojams buvo pasiūlytos dar palankesnės sąlygos naudotis bibliotekos
spaudiniais. Taip pat 2019 m. pavasario ir rudens sesijos metu studentams buvo sudarytos galimybės naudotis
biblioteka visą parą.
Ataskaitiniais metais biblioteka kaip partneris pradėjo veiklą Lietuvos aklųjų bibliotekos projekte „MoBiLait:
mokymosi galimybių atvėrimas žmonėms, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, per Lietuvos
bibliotekų tinklą“, kurio tikslas – padidinti paslaugų, skirtų žmonėms, negalintiems skaityti įprasto formato
teksto, prieinamumą suskaitmeninant knygas ir paverčiant jas į formatus, suprantamus vartotojams. Bibliotekos
darbuotojai taip pat prisidėjo prie Lietuvos mokslo tarybos projekto „Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra“.
2 bibliotekos darbuotojos iš Liepojos (Latvija) universiteto bibliotekos stažavosi VDU bibliotekoje pagal
„Erasmus+“ programą. 7 universiteto studentai gilino savo informacinius įgūdžius, atlikdami praktiką
bibliotekoje.
Leidybos centre apdorotos ir išleistos mokslo ir studijų leidinių teksto ir vaizdinės medžiagos apimtis – 1071,44
autorinių lankų (2018 m. – 803,00).
Siekiant didinti Universiteto autorių žinomumą, portale ebooks.vdu.lt nuolat papildoma Vytauto Didžiojo
universiteto elektroninių leidinių kolekcija, kurią sudaro 91 (2018 m. – 80) akademinių knygų humanitarinių,
socialinių, fizinių, edukologijos, žemės ūkio mokslų temomis. Lietuvos bibliotekoms, kitoms institucijoms 2019
m. sudarytos sąlygos prenumeruoti šią kolekciją.
2019 m. Leidybos centras išleido 117 pavadinimų leidinių (2018 m. – 74): spausdinti 97 pavadinimų leidiniai,
kurių tiražas – 3578 egz. (2018 m. – 74 pavadinimai ir 4 245 egz.), 20 pavadinimų leidiniai – elektroniniai.
Spausdinti leidiniai buvo platinami 6 akademiniuose ir 3 internetiniuose knygynuose.

45

Žmogiškųjų ir finansinių išteklių valdymas
2019 m. į Vytauto Didžiojo universitetą įsiliejus Aleksandro Stulginskio universiteto bendruomenei, kito
žmogiškųjų išteklių rodikliai. Susijungus trims universitetams (VDU, LEU, ASU) padidėjusi Universiteto
bendruomenė prisiėmė iššūkį iš naujo įsivertinti savo resursus ir ieškoti gerai apsvarstytų strateginių sprendimų,
kad palaipsniui pasiektų efektyvaus žmogiškųjų išteklių balansą sėkmingam pagrindinių institucijos funkcijų
įgyvendinimui.
Universiteto vidutinis darbuotojų etatų skaičius 2019 m. buvo 1613 (2018 m. – susijungus su LEU – 1136 (įkurtai
Švietimo akademijai teko 222 etatai), 2017 m. – 899, 2016 m. – 951, 2015 m. – 1002). 2 proc. (30) šio skaičiaus
sudarė administracijos vadovai, 58 proc. (820) – akademinis personalas, 50 proc. (763) – kiti universiteto
darbuotojai. Vidutinis darbuotojų etatų skaičius, lyginant su 2018 m. padidėjo 477 etatais.
2019 m. sausio 1 d. įkūrus Žemės ūkio akademiją, VDU personalą papildė 335 etatai. Švietimo akademijoje
ataskaitiniais metais vidutinis etatų skaičių sudarė 189 etatai.

objektai: pastatas – mokomasis-laboratorinis korpusas (bendras plotas 13682,94 kv. m) ir patalpos, esančios
mokamajame-laboratoriniame korpuse – 3437,84 iš 8182,16 kv. m, esančios Studentų g. 39, Vilniuje, bei
bendrabučio patalpos, esančios Studentų g. 47-3, Vilniuje (4135,68 kv. m).
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai perduoti valstybei nuosavybės teise Universitetui
priklausantys 2 nekilnojamo turto objektai: vieno iš jų, esančio Trakų r. sav. Aukštadvario sen. Tamošiavos k.
2, buvo perduota 18 turtinių vienetų, kurių bendras plotas sudaro 2504,51 kv. m, o kito, esančio Studentų g.
45A,Vilniuje, – 4124,65 kv. m.
Viešuosiuose aukcionuose buvo parduotos keturios nenaudojamos ir nusidėvėjusios transporto priemonės.
2020 m. planuojama toliau mažinti transporto skyriaus transporto priemonių kiekį atsisakant nusidėvėjusių
automobilių.
Vykdytos šios infrastruktūros priežiūros bei atnaujinimo veiklos:
Vykdomi Aukštosios Fredos dvaro sodybos rūmų, esančių Ž. E. Žilibero g. 6, Kauno m., (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 25745) patalpos (rotondos) interjero tvarkybos (restauravimo, remonto,
avarijos grėsmės pašalinimo) darbai. Oranžerijos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25759),
esančios Ž. E. Žilibero g. 9, Kauno m., šiltnamių rekonstravimo darbai (rekonstruojamas daugiau kaip 150
kv. m šiltnamių plotas). Parko (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25761) teritorijoje atnaujinta ~
500 kv. m. asfalto dangos takų, o Parko teritorijos centrinėje dalyje esančioje saloje sutvarkyta ~ 800 kv.
m. plytelių dangos takų.

•

Vykdyti sporto komplekso, esančio Studentų g. 11, Akademijoje, , plėtros statybos darbai.

•

Pradėti vykdyti Gamtos mokslų fakulteto dekanato, laboratorijų ir kitų patalpų perkėlimo darbai iš pastato,
esančio Vileikos g. 8, Kaune, į patalpas, esančias Universiteto g. 10, Akademijoje, atlikti dalies patalpų
remonto darbai.

•

tikslinės lėšos – 12 368,1 tūkst. Eur (4 270,7 tūkst. Eur, arba 52,7 proc. didesnės nei 2018 m.). Europos
Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšų Universitetas gavo 9 582,8 tūkst. Eur, tai sudarė 18,9
proc. visų Universiteto pajamų. Palyginus su 2018 m., šios lėšos padidėjo 3 386,1 tūkst. Eur (54,6 proc.).
Tikslinės lėšos 2019 m. sudarė 24,3 proc. visų Universiteto pajamų.

Užbaigtas trijų universitetų informacinių sistemų sujungimas ir duomenų perkėlimas, procesų
suvienodinimas.

•

Užbaigtas trijų universitetų infrastruktūrų sujungimas. Atnaujintas elektroninis pastatų ir patalpų
registras. Įdiegta nauja darbo užmokesčio ir personalo valdymo sistema.

nuosavos lėšos 12 310,6 tūkst. Eur, palyginus su 2018 m., padidėjo 5 768,2 tūkst. Eur (88,2 proc.).
Pagrindiniai nuosavų lėšų pajamų šaltiniai – įmokos už nuolatinės ir ištęstinės formos studijas sudarė 52,0
proc. visų nuosavų lėšų, pajamos už kitas studijas – 9,4 proc., užsakomųjų darbų, ūkinės veiklos, turto
nuomos ir kitų studijų organizavimo paslaugų pajamos – 38,6 proc. Nuosavos lėšos sudarė 24,2 proc. visų
Universiteto pajamų.

•

Išplėsta paraiškų sistema. Įdiegtas komandiruočių ir transporto užsakymo veiksmingumas. Šiuo funkciniu
veiksmingumu papildytas ir Dėstytojų portalas.

•

Atnaujintas elektroninis studentų apgyvendinimo procesas.

•

Atlikti buvusio ASU bendrabučių integravimo darbai į VDU StudIS sistemą.

•

Sukurtas naujas elektroninis vidinių Universiteto projektų administravimo veiksmingumas .

•

Atlikti archyvo perkėlimo į patalpas, esančias T. Ševčenkos g. 31-2, Vilniuje, darbai.

•

Atnaujintas apšvietimas įrengiant šviesos diodų (angl. LED) šviestuvus Mažojoje salėje, esančioje S.
Daukanto g. 28, Kaune, lempas bendrabučio bendro naudojimo patalpose, esančiose Taikos pr. 119, Kaune,
bei apšvietimą mokomojo korpuso patalpose, esančiose T. Ševčenkos g. 31-2, Vilniuje.

2019 m. padidėjo 111 dėstytojų etatų, iš viso jų – 638 etatai, mokslo darbuotojų – 182 etatų. Mokslo laipsnį turi
78 proc. viso akademinio personalo. VDU Muzikos akademijoje ir Menų fakultete 2019 m. 39,7 etato sudarė
dirbančių pripažintų menininkų.
Po universitetų susijungimo, vidutinis neakademinio personalo darbuotojų etatų skaičius padidėjo 268 etatais,
tenkančiais Švietimo akademijai ir Žemės ūkio akademijai.
Universiteto pajamas sudarė:
•
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•

•

Valstybės biudžeto asignavimai ir investicijos – 26 120,4 tūkst. Eur, palyginus su 2018 m., padidėjo 11 231,7
tūkst. Eur (75,4 proc.). Valstybės biudžeto asignavimai 2019 m. sudarė 51,5 proc. Universiteto pajamų.

2019 m. Universiteto pajamos sudarė 50 799,1 tūkst. Eur (palyginus su 2018 m., padidėjo 21 270,6 tūkst. Eur,
arba 72,0 proc.).
Universiteto visos išlaidos sudarė 50 910,4 tūkst. Eur (24 296,4 tūkst. Eur, arba 91,3 proc., didesnės nei 2018
m.). 2019 m. padidėjo darbo užmokesčio (140,1 proc.), stipendijų (75,5 proc.), ūkio (11,1 proc.), materialinės
bazės (148,4 proc.), kitos išlaidos (96,4 proc.), statybų ir pastatų renovavimo (339,7 proc.) išlaidos. Sumažėjo
socialinio draudimo ir garantinio fondo (83,5 proc.), autorinio atlyginimo (9,8 proc.) ir biologinio turto (29,0
proc.) įsigijimo išlaidos.
Pasikeitus teisės aktams, perskirsčius socialinio draudimo įmokų tarifus tarp apdraustojo ir darbdavio, nuo
2019 m. sausio1d. darbo užmokestis padidėjo 1,289 karto.

Patvirtinus Universiteto parengtas paraiškas, skirtas finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
šiems projektams:
•

„Šiuolaikinių didaktikų centro įkūrimas“, projekto Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-09-0001, pagal 2014–2020 m.
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.1-CPVA-V-720 „Studijų aplinkos ir
infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“.

•

„Pedagogų rengimo centro įkūrimas“, projekto Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-09-0002, pagal 2014–2020 m.
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.1-CPVA-V-720 „Studijų aplinkos ir
infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“.

•

„Agroinovacijų mokslinių tyrimų bazės modernizavimas“, projekto Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-17-0001,
pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių
tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.1.1-CPVA-V-701
„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines
infrastruktūras“.

Infrastruktūros kūrimas ir tobulinimas
Po universitetų integracijos, 2019 m. sausio 1 d. prisijungus Aleksandro Stulginskio universitetui Vytauto
Didžiojo universiteto pastatų ir patalpų plotas padidėjo 124 006,78 kv. m. (2018 m. prisijungus Lietuvos
edukologijos universitetui – 33497,40 kv. m.). Prieš susijungimą VDU valdė 71857,88 kv. m. Po susijungimo
jungtinio universiteto bendras disponuojamo nekilnojamojo turto plotas – 229362,06 kv. m. VDU bendrabučių
skaičius padidėjo nuo 3 iki 12 (2 – LEU, 7 – ASU).
2019 m. lapkričio 27 – gruodžio 20 dienomis Valdymo ir investicijų departamentas organizavo viešuosius
aukcionus. Pardavimui buvo pateikti 22 nenaudojami nekilnojamojo turto objektai, iš jų parduota 16 objektų už
6 248 050 mln. eurų. Suplanuota gautas lėšas už parduotą nekilnojamąjį turtą panaudoti Universiteto pastatų
infrastruktūrai, mokslui, studijoms ir studentų gyvenimo sąlygoms gerinti.
Praėjusiais metais VĮ Turto bankui perduoti valstybei nuosavybės teise Universitetui priklausantys 10
nekilnojamo turto objektų (bendras plotas 16759,47 kv. m), nutrauktos 6 valstybinės žemės panaudos sutartys
(plotas 38,9429 ha).
Vilniaus kolegijai perduoti valstybei nuosavybės teise Universitetui priklausantys 3 nekilnojamo turto

46

Darni ir kūrybiška aplinka

•

Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius – 1990 (2018 m. – 1410, 2017 m. – 1201, 2016 m. – 1268, 2015 m. –
1330).

Rengiami projektai:
•

Techninis projektas „Administracinės paskirties pastato, esančio K. Donelaičio g. 52, Kaune, kapitalinio
remonto projektas, keičiant paskirtį iš administracinės į mokslo“.
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•

Sporto komplekso, esančio Studentų g. 11, Akademijoje, techninio projekto korektūra.

•

Maitinimo paskirties pastato, esančio Studentų g. 9, Akademijoje, rekonstravimo techninis ir darbo
projektas, keičiant paskirtį iš maitinimo į mokslo.

Parengtas investicijų projektas „Gamtos mokslų fakulteto ir Informatikos fakulteto perkėlimas, Ekonomikos ir
vadybos fakultetų integracija: mokslo ir studijų infrastruktūros atnaujinimas“.
Universitetas pateikė paraiškas Nekilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbams finansuoti 2020 metais
šiems objektams:
•

•

•

Lietuvos pramoginių šokių asociacijos medalininkų čempionate VDU pramoginių šokių klubo šokėjų pora
laimėjo aukso medalius standartinių šokių programoje.
2019 m. Sporto centras aktyviai įsitraukė į sporto ir sveikatingumo veiklas:

Kultūros paminklo – Aukštosios Fredos dvaro sodybos rūmų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
25745), esančių Ž. E. Žilibero g. 6, Kaune, vidaus patalpų tvarkybos (konservavimo, restauravimo,
remonto), avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų darbų
projektavimui finansuoti.

•

Suorganizuota „VDU sveikuolis – 2019“ šventė, skirta Pasaulinei sveikatos dienai paminėti.

•

Prisijungta prie Vilniaus universiteto inicijuoto žaidimo „Universitetų vasaros iššūkis“ ir jame užimta 4
vieta (dalyvavo 8 Lietuvos aukštosios mokyklos).

Aukštosios Fredos dvaro sodybos vartų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25760), esančių Ž. E.
Žilibero g., Kaune, tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto), taikomųjų tyrimų, avarijos grėsmės
pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo, neatidėliotinų darbų projektavimui finansuoti.

•

Suorganizuota „Sporto diena“ VDU pirmakursiams.

•

Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į fizinio aktyvumo ir sportavimo svarbą, (Sporto savaitė #BeActive)
suorganizuotos VDU studentų teniso, futbolo (6X6), tinklinio (3X3) varžybos.

•

Suorganizuotas draugiškas sporto turnyras tarp VDU studentų ir NATO karių.

•

Suorganizuotas Universiteto bendruomenės šachmatų turnyras.

Lietuvos Respublikos Ministrų kabineto pastato, esančio K. Donelaičio g. 58, Kaune, unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 16580, unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr. 1993-0007-4017, tvarkomiesiems
paveldosaugos darbams: pastato fasadams bei vidaus autentiškiems elementams restauruoti, konservuoti,
remontuoti ir kitiems projekte numatytiems tvarkybos darbams, pagal tvarkybos darbų projektą „Lietuvos
Respublikos Ministrų kabineto pastato (un. KVR kodas 16580), un. Nr. 1993-0007-4017, Donelaičio g. 58,
Kauno m., Kauno miesto sav., tvarkybos darbų projektą (restauravimas, konservavimas, remontas)“.

Sportas ir sveikatingumas

Parengti projektai: Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto rėmimo fondui, (gautas
finansavimas – 100 637 Eur), sporto inventoriui įsigyti – projektas „Sportuojanti Lietuvos ateities karta“
(53 899 Eur), sudaręs galimybę šiuolaikiškai įrengti treniruoklių salę, pritraukti gerokai daugiau studentų,
pagerinti studentų fizinio ugdymo proceso kokybę. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo
plėtrą, projektas – „Sportuoju aš, bendruomenė, Lietuva“ (46 738Eur).

Studentiškos organizacijos, savanoriška veikla ir iniciatyvos

Praėjusiais metais Sporto centre studentai galėjo pasirinkti daugiau laisvalaikio sporto šakų (fizinis rengimas,
krepšinis, tinklinis, futbolas, aerobika, bendroji gimnastika, intensyvi zumba, tenisas, stalo tenisas, badmintonas,
šachmatai, kulkinis šaudymas, rankinis, sveikatingumo mankšta, bėgimas) ir platesnes galimybes treniruotis
ir atstovauti universitetui reprezentacinių sporto šakų studentų čempionatuose, žaidynėse (krepšinis, 3X3
krepšinis, tinklinis, paplūdimio tinklinis, futbolas, salės futbolas, rungtynių šokių sportas, aerobinė gimnastika,
stalo tenisas, badmintonas, rankinis, dziudo, sambo, lengvoji ir sunkioji atletika, šachmatai, graikų-romėnų
imtynės).

2019 m., kaip ir 2018 m., Universitete veiklą vykdė 32 Universiteto organizacijos statusą turinčios organizacijos.
Aštuonioms iš jų Universitetas konkurso būdu skyrė 18 000,00 Eur paramą pateiktiems projektams įgyvendinti.

2019 m. reprezentacinėje sporto veikloje suformuota 16 sporto komandų, taip pat Universitetą reprezentavo
gausus būrys individualių sporto šakų atstovų, kurie Lietuvos ir tarptautinėse varžybose iškovojo 42 medalius
(19 aukso, 11 sidabro, 11 bronzos). Aukščiausi pasiekimai – lengvosios atletikos, dziudo, sambo, stalo teniso,
šaudymo, badmintono ir irklavimo varžybose.
Sportininkai dalyvavo Lietuvos studentų sporto asociacijos, Lietuvos studentų futbolo (LSFL), krepšinio
(LSKL), tinklinio (NSTL) lygų ir atskirų sporto šakų organizuotuose Lietuvos studentų čempionatuose, Baltijos
šalių SELL žaidynėse (Kaunas), V Pasaulio tarpuniversitetinėse žaidynėse Puloje (Kroatija), Europos studentų
sporto žaidynėse „Euroijada 2019“ Berlyne (Vokietija), Europos universitetų krepšinio čempionate Poznanėje
(Lenkija), Europos universitetų 3X3 krepšinio čempionate Porto mieste (Portugalija), Europos universitetų
paplūdimio tinklinio čempionate Koperyje (Slovėnija) ir kt. Svarbiausiuose studentų sporto renginiuose ir
varžybose (Europos studentų čempionatuose ir žaidynėse, Lietuvos universitetų čempionatuose, Baltijos šalių
studentų žaidynėse) iškovoti 57 medaliai (2017 m. – 33, 2018 m. – 35): 24 – aukso, 14 – sidabro, 19 – bronzos.
Europos universitetų sporto žaidynių „Euroijada 2019“ krepšinio turnyre Berlyne (Vokietija) VDU krepšinio
komanda iškovojo aukso medalius. SELL žaidynėse laimėti 6 aukso (2017 m. – 5, 2018 m. – 3) medaliai: dziudo,
jėgos trikovės, tišuolio, vyrų krepšinio; 5 sidabro (2017 m. – 3, 2018 m. – 2): merginų stalo teniso, graikųromėnų imtynių, badmintono mišraus dvejeto, jėgos trikovės bei šuolio į aukštį rungtyse, ir 11 bronzos medalių
(2017 m. – 2, 2018 m. – 1): vyrų krepšinio, merginų futbolo, stalo teniso, dziudo, šuolių į aukštį, bėgimo bei
šachmatų rungtyse.
Lietuvos universitetų atskirų sporto šakų čempionatuose per 2018–2019 m. m. sezoną ginant VDU garbę buvo
iškovotas 31 medalis (2017 m. – 21, 2018 m. – 22): 16 aukso, 9 sidabro ir 6 bronzos. Bendroje universitetų
įskaitoje Vytauto Didžiojo universitetas užėmė III vietą (2017 m. – V , 2018 m. – VI ) tarp visų Lietuvos aukštųjų

Universitete siekiama skatinti bei puoselėti studentų iniciatyvas ir veiklas, plečiančias bendradarbiavimą
ir žmogiškųjų išteklių potencialą, kuriančias ar plėtojančias mokslo, meno, studijų organizavimo, kultūros,
visuomenines, sporto, pilietines bei kitokio pobūdžio iniciatyvas, taip garsinančias Universiteto vardą.

2019 m. Universitetas turėjo 194 studentus savanorius (2018 m. – 193), pasirašiusius Savanoriškos veiklos
sutartis ir vykdančius savanorišką veiklą universitete (2017 m. – 2915 val., 2018 m. – 3666 val., 2019 m. – 3208
val.). 2019 m. savanoriai Universitete padėjo įgyvendinti 25 renginius (2018 m. – 18), 33 studentai savanoriai
buvo paskirti pirmakursių mentoriais (2017 m. – 27, 2018 m. – 26).
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2019 m. susijungus trijų universitetų sporto centrams, pagrindinė VDU sporto bazė buvo perkelta į Akademiją,
Kauno r. (Studentų g. 11), atsisakant iki tol buvusios Kaune (Technikos g. 18R). Dalis Sporto centro veiklų
vykdoma Vilniuje likusioje sporto bazėje.

Sporto centrą perkėlus į atnaujintas patalpas, du kartus padidėjo sportuojančiųjų skaičius. Iš viso į VDU
siūlomus laisvalaikio sporto užsiėmimus 2019 m. užsiregistravo 1240 studentų (2017 m. – 725, 2018 m. – 643):
pavasario semestre juos lankė 473 studentai (2017 m. – 405, 2018 m. – 331), rudens semestre – 767 studentai
(2017 m. – 320, 2018 m. – 312).
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mokyklų. Aukso medaliais pasidabino VDU vaikinų krepšinio komanda (LSKL), VDU vaikinų 3X3 krepšinio
komanda, VDU merginų paplūdimio tinklinio komanda ir Lietuvos studentų kulkinio šaudymo čempionate –
šautuvo rungties, 200 m., 1500 m. vyrų bėgimo, moterų šuolio į aukštį, 5 km vyrų bėgimo, Lietuvos studentų
aerobinės gimnastikos čempionate terjeto, Lietuvos studentų sunkiosios atletikos čempionate 89 ir +109 kg
svorio kategorijos rungčių atstovai.

Savanoriškos studentų iniciatyvos:
Stakliškėse Verslumo akademijos dalyvių komanda inicijavo ir įgyvendino pokyčių projektą Social impact (vert.
Socialinis pokytis), kuris įkvėpė miestelio bendruomenę. Studentai dekoravo miestelio centre esančią autobusų
stotelę, surengė moksleiviams kūrybines dirbtuves „Užpumpuok komandą“, įkurė fondą rinkti lėšoms krepšinio
aikštelės renovacijai.
EVF Kūrybinėse idėjų dirbtuvėse „WEALTHfareCITY“ studentai vystė idėjas, kaip Kauną paversti socialiai
atsakingesniu miestu.
Studentų leidžiamas žurnalas „Studis“ iš studentų požiūrio, vertinimo perspektyvos analizuoja svarbias aukštojo
mokslo, studijų, socialines, studentiško gyvenimo ir laisvalaikio aktualijas, rūpimas ne tik universiteto, bet ir
Kauno miesto bendruomenėms.
Pradėta pirmoji Vytauto Didžiojo universiteto tinklalaidė (podkastas) „Mes – 360“, kviečianti diskutuoti
Universiteto bendruomenei ir visuomenei aktualiomis temomis, kurią sukūrė VDU Viešosios komunikacijos
trečiakursiai. Tinklalaidė prieinama „Spotify“ ,„Anchor“, „15min“ Klausyk“ audioplatformoje, ją galima atsisiųsti
į „Android“ arba „iOS“ operacines sistemas turinčius išmaniuosius telefonus.
Verslumo akademijos studentai įgyvendino socialinius projektus tema „Celebrating self“, kurių metu ragino
priimti savo kompleksus, nepasiduoti aplinkos spaudimui ir puoselėti meilę sau.
Tarptautinių ryšių departamentas įtraukė studentus į mentorystės programą, kurios metu studentai padeda į
Universiteto veiklas ir studijų procesą įsilieti kolegoms, atvykusiems iš užsienio aukštųjų mokyklų.
Itin iniciatyvūs vizituojantys studentai iš Indijos Dev Sanskriti universiteto, kuriame visiems studentams
dėstomi ne tik jų pasirinktos specialybės dalykai, tačiau ir joga bei su ja susijusios praktikos, atsidėkodami už
studijas, ėmėsi organizuoti nemokamus jogos kursus, skirtus visai VDU bendruomenei.
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VDU menų galerijos „101“ ir VDU teatro savanorių bendruomenė vienija kultūra ir menu besidominčius VDU
studentus. Savanoriaudami pagrindinėse VDU menų erdvėse – galerijoje „101“ arba VDU teatre – studentai
iš arčiau susipažįsta su meno pasauliu, susitinka su profesionaliais menininkais, meno kritikais ir kuratoriais,
prisideda prie meno renginių organizavimo ir įgyvendinimo.
2019 m. gruodžio 5 d. Universitete buvo minima Tarptautinė savanorystės diena, kurios metu buvo surengtas
VDU savanorių apdovanojimų vakaras.

Neįgaliesiems draugiškas universitetas
2019 m. susijungus universitetams padidėjo bendras studentų skaičius Universitete, tačiau negalią turinčių
studentų sumažėjo iki 108 ir sudarė 1,11 proc. (2017 m. – 1,68 proc., 2018 m. – 1,58 proc.) visų Universiteto
studentų skaičiaus, kurių didesnė dalis studijuoja Socialinių mokslų fakultete (21). Praėjusiais metais buvo
siekiama gerinti studijų, gyvenimo Universiteto bendrabučiuose aplinką, kad ji kuo labiau atlieptų neįgaliųjų
poreikius, biblioteka pradėjo projektą, skirtą prtitaikyti teikiamas paslaugas neįgaliesiems.
Veiklos, skirtos neįgaliesiems, atliepiant „Neįgaliesiems draugiško“ universiteto viziją:

Nuo 2019 m. sujungus universitetų infrastruktūrą, VDU administruoja 9 bendrabučius. Visi bendrabučiai
pradėti administruoti nuo 2019 m. liepos 1 d. pagal vieningą sistemą: suvienodinta numeracija, apgyvendinimo
mokesčiai, atsižvelgiant į bendrabučio ir kambarių juose sąlygas, kambariai suskirstyti pagal paskirtį:
•

2057 vietos studentams 1003 kambariuose;

•

131 vieta svečiams 64 kambariuose;

•

55 vietos neeksploatuojamuosiuose 27 kambariuose, kurie gali būti naudojami administracijos poreikiams.

2019 m. pirmą kartą I kurso studentai buvo apgyvendinti ne konkurso būdu, o naudojantis sukurta elektronine
bendrabučio vietų studentų kambariuose rezervavimo sistema, kuri leido stojantiesiems pasirinkti norimą
bendrabutį ir laisvą kambarį, atsižvelgiant į jo tipą ir mokesčio dydį, nuotoliniu būdu. Įvertinus sistemos
privalumus, ją patobulinus, 2019 m. gruodžio mėn. tokiu pat principu pradėta vykdyti atvykstančių užsienio
studentų kambarių rezervacija.

Suorganizuotas informacinis susitikimas I k. studentams su negalia ir jų tėvams „Įvado į studijas 2019 m.“
metu.

2019 m. visų bendrabučių metinis užimtumas buvo 68 proc. Labiausiai apgyvendintas 4 VDU bendrabutis,
esantis Akademijoje, jo metinis užimtumas – 90 proc., mažiausiai – 6 VDU bendrabutis, esantis Vilniuje, jo
užimtumas – 41 proc.

•

http://studentas.vdu.lt portale atsirado skiltis „neįgalieji“, skirta tiek neįgaliesiems pateikti informaciją
nuotoliniu būdu, tiek kitiems bendruomenės nariams šviesti apie negalią.

2019 m. VDU bendrabučiuose apgyvendinta daugiau nei 3 000 svečių. Daugiausiai (1176) svečių apgyvendinta
2 VDU bendrabutyje (Vytauto pr. 71, Kaunas).

•

Dėstytojų portale atsirado dėstytojams skirta informacija apie į jų paskaitas užsiregistravusius studentus
su negalia: jų negalios tipą, reikiamą studijų proceso užtikrinimą, informaciją apie negalią, kontaktinį
asmenį konsultacijai.

Plečiant teikiamas apgyvendinimo paslaugas, sukurta nauja automobilių vietų rezervacijos prie VDU
bendrabučių, turinčių užkardą, sistema.

•

Kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie SADM užsakyto tyrimo atstovu Kaune ir Kauno r. atlikta
Universiteto pastatų pritaikomumo neįgaliųjų poreikiams analizė, parengtos rekomendacijos Valdymo ir
investicijų departamentui dėl priemonių įgyvendinimo.

•

Kartu su Universiteto Studentų atstovybe gruodžio 3 d. buvo minima pasaulinė neįgaliųjų diena,
suorganizuota šviečiamoji akcija apie neįgaliuosius, kaip universiteto bendruomenės dalį.

Santykių su absolventais palaikymas

2019 m. spalio mėn. buvo išrinkta bendrabučių savivalda – bendrabučių tarybos ir jų pirmininkai.
Siekiant palengvinti informacijos apie Universiteto bendrabučius sklaidą ir paiešką, 2019 m. sukurta nauja
platforma – https://apgyvendinimas.vdu.lt (anglų k. https://accommodation.vdu.lt), kurioje talpinamos
svarbiausios ir aktualiausios naujienos, susijusios su VDU bendrabučiais, juose vykstančiais susitikimais,
savivaldos inicijuotais pokyčiais, apmokėjimu ir kita informacija.

Tolesnis veiklų plėtojimas
•

Toliau siekti užtikrinti bibliotekos informacinių ir leidybos paslaugų kokybę, organizuoti patogią prieigą
prie studijoms, mokslui, profesinei kvalifikacijai įgyti reikiamų 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.

•

Praėjusiais metais Žemės ūkio akademijos absolventų iniciatyva buvo surengtas forumas „Žemės ūkis 2050: į
kokias kompetencijas būtina investuoti šiandien?“, kuriame dalyvavo verslo, mokslo ir politikos atstovai.

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

•

2019 m. balandžio 28 d. vyko visuotinis VDU absolventų klubo susirinkimas- konferencija. Antrai prezidento
kadencijai perrinktas iki tol organizacijai vadovavęs Andrius Būda.

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

•

Dalintis žinojimu apie universitetinio išsilavinimo svarbą ir iššūkius, aukštojo mokslo reformų tarptautines
patirtis.

•

Stiprinti Universiteto ekspertines pozicijas ir bendradarbiavimą su informaciniais partneriais.

•

Skatinti savanoriškos veiklos projektų inicijavimą 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.

•

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

•

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

VDU, siūlydamas pasirinkimo laisvę bei galimybes, visapusio išsilavinimo idėją savo studentams, ugdo
iniciatyvias, aktyvias, verslias, lyderiaujančias asmenybes, kurios įkvėpia ir skatina siekti. 2019 m. Universitetas
viešosiosiose socialinėse erdvėse ir kitais patraukliais medijų kanalais viešino sėkmingas absolventų gyvenimo
istorijas, skelbė interviu su absolventais apie studijas, jų karjeros kelią, metus, praleistus Universitete, patirtis.
Dalijosi absolventų komentarais aktualiomis Universiteto bendruomenei ir visai šaliai temomis. Tarptautinių
įmonių darbuotojai, analitikai, komunikacijos ir rinkodaros ekspertai, pedagogai, sportininkai, programavimo
specialistai, biochemikai, autonominius automobilius kuriančiose kompanijose dirbantys VDU absolventai
dalijosi savo įžvalgomis apie pasirinkimus, supratimą, jog dažnai nepakanka būti tik vienos srities specialistu,
apie Vytauto Didžiojo universitete gautas patirtis, privalumus profesiniame ir asmeniniame gyvenime.

Universitete vykdytos veiklos, skirtos visiems absolventams:
•

Absolventams periodiškai buvo siunčiami penki (5) naujienlaiškiai apie Universitete vykdomas veiklas.

•

Minint VDU 30-metį, išvystyta VDU 30-mečio vėliavų idėja, skirta paskatinti absolventų ir Universiteto
bendravimą ir tam tikro tinklo kūrimą. Idėjos tikslas – į aktyvių alumnų rankas perduoti VDU idėjas
simbolizuojančią vėliavą ir kviesti ją kelti kaip simbolį ten, kur renkasi Universiteto bendruomenės nariai
bei tapti tam tikru VDU idėjos ambasadoriumi savo mieste, miestelyje ar regione. Pirmoji vėliava įteikta
Universiteto absolventams, dirbantiems Palangos miesto bibliotekoje ir kurorto muziejuje.

•

Darni ir kūrybiška aplinka

Darni ir kūrybiška aplinka

•

Per metus suorganizuoti du Absloventų klubo susitikimai ir penki klubo valdybos posėdžiai. Susitikimo su
Universiteto rektoriumi Juozu Augučiu metu buvo aptartos Universiteto veiklos, pasiekimai ir iššūkiai, Lietuvos
aukštojo mokslo situacija (abiturientų mažėjimas, aukštųjų mokyklų kokybiniai skirtumai, finansavimo pertvarka
ir galimi pokyčiai), diskutuota apie VDU absolventų bendradarbiavimą formuojant VDU strategiją. Universiteto
tinklalapyje vdu.lt puslapyje Absolventų klubui sukurta elektroninė skiltis www.vdu.lt/absolventuklubas.
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Studentų apgyvendinimas

2019 m. lapkričio 8 d. surengta tradicinė VDU Absolventų diena.
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doc. Rita Bendaravičienė

S. Daukanto g. 28, 44246 Kaunas

53

2019 m.
svarbiausi įvykiai
12-oje pasaulinėje Eduniversal verslo mokyklų konvencijoje fakultetas jau ketvirti metai iš eilės įvertintas
trimis palmės lapais kaip Excellent Business Schools With Reinforcing International Influence.

•

Suorganizuota 22 respublikinė doktorantų ir magistrantų mokslinė konferencija. Plenarinį pranešimą
skaitė VDU absolventė, VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“ marketingo vadovė Justė Ivaškevičiūtė.

•

Iškilmingai įteikti pirmieji Sport Business MBA by EB Institute magistro programos diplomai.

•

Dekanė Rita Bendaravičienė skaitė kviestinį pranešimą 27-oje tarptautinėje Mansoura University,
Faculty of Commerce (Egiptas) organizuojamoje konferencijoje „Large Projects in Light of Development
Strategy 2030: Reality and Ambition“.

•

2019 m. įvykdytas trečiasis priėmimas į magistro studijų programą „Sports Business MBA by EB
Institute“.

•

Fakultete paskaitą-diskusiją „Immunize the Future of your Company“ vedė pasaulinio lygio apribojimų
teorijos (angl. Theory of Constraints) ekspertas Mickey Granot.

•

Jono Smilgevičiaus vardinės stipendijos įteiktos fakulteto studentams: Kamilei Aušiūraitei, Martynai
Garnytei, Rugilei Girčytei, Giedrei Ivoškaitei, Tomui Juknevičiui, Mantui Matuliui, Rasai Raudytei,
Laurynui Rupeikai, Augustei Stanišauskytei ir Evelinai Ščerek.

•

Iškilmingo Senato posėdžio metu buvo įteiktas diplomas doktorantei Monikai Didžgalvytei. Taip pat
buvo apdovanota aktyviausia 2018 m. Vytauto Didžiojo universiteto socialinių mokslų doktorantė –
ekonomikos katedros studentė Viktorija Tauraitė.

•

Fakulteto studentai dalyvavo tarptautiniame „Nordic and Baltic Business Innovation Network“ projekte
Tamperės mieste, Suomijoje.

•

2019 m. septyni Ekonomikos ir vadybos fakulteto magistrantūros studijų studentai sėkmingai apsigynė
dvigubus diplomus.

•

Profesorius Giedrius Jucevičius dalyvavo didžiausioje pasaulyje inovacijų valdymo profesionalų
kasmetinėje tarptautinėje konferencijoje ISPIM (International Society for Professional Innovation
Management).

•

Lapkričio-gruodžio mėnesiais VDU EVF dėstytojos Evelina Bendoraitienė, Asta Gaigalienė ir Viktorija
Starkauskienė sujungė trijų skirtingų dalykų studentus kūrybinėse dirbtuvėse – „WEALTHfareCITY“.

•

Atnaujintos bendrosios fakulteto erdvės, vizualinis identitetas, įkurtos poilsio, bendradarbystės, atviros
virtuvėlės erdvės.

•

Studentų lankytos įmonės: UAB „Hegelmann Transporte“, UAB „Kitron“, AB „Volfas Engelman“, „Nasdaq
OMX“ vertybinių popierių birža, UAB „Talent Garden“, UAB „Bambino SPA“, AB „Kauno energija“.

•

Studentams paskaitas vedė įmonių ir organizacijų atstovai: „Alchemist“ akceleratoriaus (JAV, Silicio
slėnis) alumnis, „Unboxed“ bendraįkūrėjas, „Pet24“ valdybos narys, „B2B“ pardavimų bendruomenės
„Salesclub.lt“ bendraįkūrėjas Justinas Taruška; „Lietuvos banko“ ekonomistas Raimondas Kuodis;
BC Kauno „Žalgirio“ esporto verslo vystytoja Laura Baltkojytė; elektroninės komercijos konsultantas
Vytautas Vorobjovas. LSMU ligoninės Kauno klinikų Viešosios komunikacijos tarnybos vadovė Austė
Aleksandravičiūtė-Šviažienė; NFQ įmonių grupės verslo skaitmenizavimo vadovas Jurgis Gylys; VšĮ
„Žalgirio krepšinio centras“ marketingo vadovė Justė Ivaškevičiūtė; UAB „Kokosas“ elektroninės
prekybos ekspertas Paulius Galkus.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

54

•

55

Gamtos mokslų
fakultetas

Studentai

587

328

215

44

studentai

ba

ma

dokt.

109
užsienio
studentai

14

28

gretutinėse

klausytojai

Priėmimas 2019 m.

65

112

8

ba

ma

dokt.

Absolventai

2859

170

iš viso

2019 m.

Akademinis personalas (etatai)

75

Akademinis personalas su
mokslo laipsniu (%)

94

Publikacijų skaičius

88

Projektų skaičius

37

Vizituojantys dėstytojai

17

Gamtos mokslų fakultetas

Gamtos mokslų fakultetas

185
studentai

Studijų programos
Bakalauro

Magistrantūros

Doktorantūros

Aplinkotyra

Biochemija

Biochemija

Aplinkosaugos
organizavimas

Biologija ir genetika

Biocheminė analizė

Biologija

Biotechnologija

Industrinė ekologija

Ekologija ir aplinkotyra

Neurotechnologijos

Molekulinė biologija ir
biotechnologija

Biofizika

Taikomoji biotechnologija

56

Dekanas

Adresas

doc. Saulius Mickevičius

Vileikos g. 8, 44404 Kaunas
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2019 m.
svarbiausi įvykiai
Klasterio „Alternatyvi energija“ narys prof. Saulius Mickevičius Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo
ir sporto ministerijos paskirtas Lietuvos Respublikos atstovu CERN vykdomojo mokytojų ir mokinių
forumo programoje.

•

Klasterio „Klimato kaitos ir aplinkos taršos poveikis organizmų sąveikai ir sveikatingumui genoekosistemos lygmenyse (KLIGEN)“ tarybos narys prof. Algimantas Paulauskas paskirtas Lietuvos
biotechnologų asociacijos tarybos nariu.

•

VDU skelbto aktyviausio doktoranto konkurso laimėtojos biologijos doktorantūros studijų programos
doktorantės Dalytė Mardosaitė-Busaitienė ir Edvina Krokaitė, biomedicinos mokslų (Aplinkotyra ir
ekologija) doktorantė Gintarė Juozapaitienė.

•

Lietuvos mokslo tarybos stipendijas už akademinius pasiekimus fizinių, biomedicinos, technologijos
mokslų srityse gavo 8 doktorantai, tai: Dalytė Mardosaitė-Busaitienė, Evelina Kaminskienė, Vesta
Matulaitytė, Milda Jakutavičiūtė, Edvina Krokaitė, Sonam Chopra, Gintarė Juozapaitienė, Povilas
Sakalauskas.

•

„Thermo Fisher Scientific“ vardinę stipendiją rengti baigiamąjį darbą „Thermo Fisher Scientific“
bendrovėje laimėjo bakalauro Biotechnologijos studijų programos ketvirto kurso studentė Greta Rupšytė.

•

2019 m. LMT skelbtos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės
kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą
ugdymas“ poveiklės „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“ laimėti 4
projektai.

•

2019 m. LMT skelbtos veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklės „Studentų
gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“ Gamtos mokslų fakultetas laimėjo 10 projektų.

•

2019 m. laimėta konkursinė doktorantūra: KD-19233 „Kalcio jonų įtaka nukleorugščių elektropernašos į
ląsteles efektyvumui“ (Vadovas prof. Saulius Šatkauskas).

•

2019 m. laimėta konkursinė doktorantūra: KD-19243 „Membranų pralaidumo elektriniame lauke
modelio vystymas ir pritaikymas molekulių elektropernašos efektyvumo didinimui“ (Vadovas dr.
Paulius Ruzgys).

•

2019 m. gegužės 2–4 d. suorganizuota trečioji tarptautinė biomedicinos mokslų konferencija „Smart Bio“.
Konferencija skirta mokslininkams, tyrėjams, studentams, kurie dirba gyvybės, fizinių, technologinių
mokslų srityse, suteikiant galimybę pasidalinti moksliniais pasiekimais.

•

2019 m. gegužės 8–10 d. suorganizuota 25–oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Žmogaus
ir gamtos sauga“. Konferencija vyksta kasmet, minint pasaulines Sveikatos, Aplinkos apsaugos bei
Darbuotojų saugos ir sveikatos dienas, o šiemet renginys skirtas ir Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo
30-mečiui. Konferencijos tikslas – skelbti tarpusavyje susietų žmogaus saugos ir sveikatos, technologijų
vystymo bei gamtos apsaugos tyrimų rezultatus, sudarant galimybę mokslininkams ir kitiems (ypač
jauniesiems tyrėjams) skleisti rezultatus ne tik tarp mokslininkų ir studentų, bet ir tarp ūkininkų, žemės
ir miškų ūkio ar kitų sričių specialistų, populiarinti žmonių saugos bei gamtos apsaugos nuostatas.

•

2019 m. gegužės 16–17 d. suorganizuota trylikta tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Gyvasis
gamtos ženklas 2019“. Tai yra daugiadisciplinė mokslinė konferencija, skirta jauniems ir patyrusiems
mokslininkams.

•

2019 m. lapkričio 29 d. suorganizuota XI mokslinė Lietuvos neuromokslų asociacijos (LNA) konferencija.
Konferencijos pagrindinė tematika „Elgesio medicina ir neuroplastiškumas“.

Gamtos mokslų fakultetas
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2019 m.
svarbiausi įvykiai
Filosofijos katedros profesoriui dr. Gintautui Mažeikiui įteikta Kauno miesto mokslininko premija
humanitarinių mokslų srityje.

•

Istorikei Inai Ėmužienei LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų konkurse įteiktas pagyrimo raštas
už mokslo darbą „Amerikos lietuvių bendruomenės audiovizualinės žiniasklaidos raida 1940–1991 m.“

•

Istorikas magistrantas Ričardas Jaramičius LMA Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurse
apdovanotas pagyrimo raštu už mokslo darbą „Kauno basųjų karmelitų vienuolynas 1772–1845 m.“

•

Fakulteto studentams skirtos net kelios išeivijos lietuvių vardinės ir kitos stipendijos: Vandos
Daugirdaitės-Sruogienės stipendija skirta istorikei ketvirtakursei Kristinai Stonytei; Liūto ir Francoise
Mockūnų stipendija skirta doktorantui Ričardui Jaramičiui; Broniaus Bieliuko stipendijos įteiktos
istorikams Aidui Slavinskui ir Martynui Butkui; Literatūros ir spaudos programos magistrantei
Kristinai Tutlytei ir Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos istorijos studijų programos magistrantei Audingai
Leliukaitei įteiktos prof. Broniaus Vaškelio stipendijos; Praktinės filosofijos magistrantui Žygimantui
Menčenkovui įteikta UAB R1 Lietuva vardinė premija.

•

2019 m. keitėsi fakulteto struktūra – į HMF gretas sugrįžus Filosofijos katedrai, fakultete sėkmingai
plėtojamos visos pagrindinės humanitarinių mokslų studijų ir tyrimų kryptys (filosofija, istorija,
filologija, kultūrologija).

•

Spalio mėn. 24–25 d. vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Rašytojo ir visuomenės santykis
modernėjančioje Europoje (XIX a. II p. – XX a. vid.)“, skirta Juozo Tumo-Vaižganto metams.

•

Letonikos centras atšventė veiklos 25-mečio jubiliejų ir pakvietė Universiteto bendruomenę, savo
bičiulius ir kauniečius į tradicinį renginių ciklą „Sveika, Latvija!“

•

Gruodžio mėn. pradėta transliuoti VDU filosofų dr. Viktoro Bachmetjevo ir magistranto Pauliaus Gritėno
tinklalaidė „Esminiai dalykai“, kurioje aptariamos svarbiausios politinio gyvenimo, visuomenės ir
kultūros aktualijos.

•

Kasmet sėkmingai plečiasi fakulteto partnerių tinklas ir kultūrinių veiklų programa: ypač daug
akademinės bendruomenės ir miestiečių dėmesio sulaukia VDU Azijos savaitės, Sugiharos savaitės,
Frankofonijos mėnesio, vokiečių dienų „Ö kaip vokiškai“, italų kalbos ir kultūros savaitės, Skandinavijos
dienų renginiai.

Humanitarinių mokslų fakultetas
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2019 m.
svarbiausi įvykiai
Įsteigta ir į Europos dirbtinio intelekto tyrimų laboratorijų konsorciumą CLAIRE (www.claire-ai.org)
įtraukta Intelektualių sistemų laboratorija.

•

Doc. Darius Amilevičius ir prof. Tomas Krilavičius dalyvavo Ekonomikos ir inovacijų ministerijos
suburtoje ekspertų grupėje, kuri sukūrė pirmąją Lietuvos dirbtinio intelekto strategiją.

•

Doc. Darius Amilevičius Lietuvos delegacijos sudėtyje dalyvavo pasaulinėje inovacijų parodoje
„HannoverMesse 2019“ Hanoveryje (Vokietija), kur pristatė fakulteto ir Universiteto pasiekimus kalbos
ir šnekos technologijose bei jų panaudojimą dirbtinio intelekto technologijų sistemose.

•

Fakultetas organizavo 24-ąją tarpuniversitetinę tarptautinę magistrantų ir doktorantų konferenciją
„Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos“.

•

Taikomosios informatikos katedra (prof. dr. Aušra Saudargienė) organizavo 11-ąją tarptautinę Lietuvos
neuromokslų asociacijos konferenciją „Elgsenos medicina ir neuroplastiškumas“.

•

Suorganizuota 13-toji informatikos ir matematikos viktorina 11–12 klasių ir 3–4 gimnazijos klasių
moksleiviams „IFtorina-19“.

•

Surengtas 11-as IF Alumni organizacijos renginys, praktiniai seminarai „Alumni – studentams“, kurio
metu savo patirtimi dalijosi fakulteto absolventai.

•

Vykdant VDU koordinuojamą „Erasmus+“ programos projektą „Skaitmeninio raštingumo sistema
Ukrainos mokytojams ir piliečiams / dComFra“ pagal priemonę „Gebėjimų ugdymas aukštojo mokslo
srityje“ („Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens („dComFra“)),
Kaune suorganizuoti mokymai partneriams iš Ukrainos, supažindinant partnerius su skaitmeninių
kompetencijų plėtra, kylančiais iššūkiais ir jų sprendimo būdais Lietuvoje.

•

Prof. Ričardas Krikštolaitis ir doc. Linas Martišauskas pradėjo veiklas pagal naują EK programos
„Horizontas 2020“ finansuojamą 4 metų projektą „Management and Uncerntainties of Severe Accidents
(Musa)“.

•

2019 m. pirmieji 15 mokytojų baigė dalykinių kompetencijų ugdymo programos Matematikos modulio
(90 ECTS) studijas, kurias vykdė Matematikos ir statistikos katedra kartu su VDU Švietimo akademija
pagal Ugdymo plėtotės centro projektą TĘSK.

•

2019 m. prof. Tomas Krilavičius dalyvavo NATO STO IST-141 „Visual Exploratory analytics“ darbo
grupėje, kurios tikslas – duomenų analitikos ir žinių gavybos metodų pritaikymas.

•

Prof. Ričardas Krikštolaitis ir lekt. Rūta Užupytė paskirti Lietuvos atstovais naujai pradėtoje vykdyti
COST veikloje CA18232 „Mathematical models for interacting dynamics on networks“.

•

VDU IF komanda dalyvavo mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ renginiuose. Jų metu Informatikos
fakulteto erdvėse buvo demonstruojami virtualios realybės ir kiti multimedijos technologijų sprendimai
bei robotikos taikymai.

•

Fakulteto tyrėjai organizavo „Tyrėjų nakties“ mokslo populiarinimo renginius Kauno visuomenei –
skaitė paskaitas, demonstravo multimedijos technologijų, kalbos technologijų, dirbtinio intelekto,
neuromokslų sričių eksperimentus. Renginio organizatorius prof. Tomas Krilavičius.

•

Prof. Aušra Saudargienė ir doktorantas Justinas Dainauskas dalyvavo EK programos „Horizontas
2020“ finansuojamo projekto ID 650003 „EU FET Flagship Human Brain Project“ asocijuoto projekto
„Multiscale Hippocampal Models for Neuronal Plasticity: Integration to the Brain Simulation Platform
(HippoPlasticity)“ tyrimų veiklose.
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2019 m.
svarbiausi įvykiai
Prof. dr. kun. Andriui Narbekovui ir prof. dr. Birutei Obelenienei suteikti Pasaulio gydytojų federacijos
Lietuvos asociacijos garbės nario vardai.

•

Fakultetas stiprino ir plėtė ryšius su užsienio universitetais ir švietimo įstaigomis. 2019 m. fakultete viešėjo
mokslininkai iš Lenkijos, Latvijos ir Jungtinės Karalystės, vyko glaudus bendradarbiavimas su Šventojo
Sosto katalikiškojo švietimo kongregacija Vatikane sprendžiant svarbius strateginius katalikiškųjų
studijų Lietuvoje klausimus. 2019 m. ypač tamprus bendradarbiavimas vyko su Liublino katalikiškuoju
Jono Pauliaus II universitetu (Lenkija), Krokuvos popiežiškuoju Jono Pauliaus II universitetu (Lenkija),
Rzeszow universitetu (Lenkija). Fakultete lankėsi ir paskaitas skaitė pastoracijos ir katechetikos sričių
ekspertai iš Europos: Vienos arkivyskupijos (Austrija) Nuolatinių diakonų seminarijos vadovas diak.
Johannes Fichtenbaueris; Rotenburgo - Štutgarto vyskupijos (Vokietija) nuolatinių diakonų rengimo
centro vadovas ir Tarptautinio diakonato centro delegatų asamblėjos narys diak. Erik Thouet; Rygos
religijos studijų instituto, afilijuoto su pontifikaliniu Laterano universitetu, vadovė dr. Žanete Narkeviča;
Gordon-Conwell teologinės seminarijos (Jungtinė Karalystė) profesorius dr. David F. Wells, knygų
vertėja ir autorė dr. Jūratė Micevičiūtė (Ispanija).

•

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

•

Fakultete vyko tradiciniai renginiai: fakulteto talentų vakaras, susitikimas su absolventais.

•

Fakulteto dėstytojai skaitė paskaitas, vedė radijo laidas ir 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 soc. partneriais ypač stiprus, nes daugelis
katalikiškų organizacijų vadovų ir darbuotojų – KTF absolventai.

•

KTF dėstytojai vyko į mokyklas, skaitė paskaitas mokytojams ir moksleiviams, moksleivių grupės
lankėsi fakultete. Paminėtinas glaudus bendradarbiavimas su VDU Rasos gimnazija bei katalikiškomis
mokyklomis.
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2019 m.
svarbiausi įvykiai
Dėst. Agnės Sunklodaitės režisuotas spektaklis „Įsilaužėlis“ Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų
festivalyje Varėnoje gavo apdovanojimą „Debiutas“.

•

Dėst. Vitalija Truskauskaitė ir dokt. Miglė Munderzbakaitė su studentų komanda laimėjo pirmąją vietą už
kūrybinio verslo idėją „Energy Gym“ projekto „Studentų ir dėstytojų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas
plėtojant KKI verslo idėjas Alytaus regione“ konkurse tarp 15 kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų komandų.

•

Vaidybos programos absolventė Kamilė Rutkaitė laimėjo prizinę vietą už savo kūrybos pjesę „Plombyriniai
ledai su razinomis“ respublikiniame dramaturgų festivalyje.

•

Doktorantė Miglė Munderzbakaitė apdovanota VDU aktyviausio doktoranto diplomu.

•

Dr. Ingrida Veliūtė tapo LR kultūros viceministre.

•

Prof. Rasutei Žukienei, Gediminui Jankauskui, dr. Virginijai Vitkienei įteikti VDU 30-mečiui skirti
proginiai sidabro medaliai.

•

Doc. dr. Raimonda Simanaitienė išrinkta geriausia 2018 / 2019 m. m. fakulteto dėstytoja.

•

3 studentams įteiktos vardinės stipendijos: VDU garbės stipendija už aktyvią meninę ir kūrybinę veiklą –
bakalaurantui Rokui Lažaunykui; prof. Broniaus Vaškelio stipendija – magistrantui Lukui Alsiui; Švietimo
reformos pradininkės, mokslininkės Meilės Lukšienės premijos laureatu tapo magistras Arnas Zmitra.

•

Reikšmingi tarptautiniai kūrybiniai projektai: doc. dr. Tomas Pabedinskas kuravo prof. Romualdo
Požerskio fotografijų parodą „Il piccolo Alfonsas“ galerijoje „ONOFF“ Milane (Italijoje), parodą „Lietuvos
peizažai“ festivalyje „Wschod Kultury – Inne Brzmienia“ („Kultūros aušra – Kitokie garsai“) Liubline
(Lenkijoje), parodą „Litva 1988–1993“, Vychodoslovenska galeria Koice (Slovakijoje), parodą „Aš legenda“
Šiuolaikinio meno centro Sibiro filiale Tomske (Rusijoje), parodą „Baltijos kelias“ Šiuolaikinio meno
galerijoje „Y“, Minske (Baltarusijoje), dalyvavo grupinėje parodoje „Another Europe“ Sibiu (Rumunijoje);
doc. dr. Rimantas Plungė pristatė savo videofilmus Venecijos bienalės parodoje „ALIVE in the Universe“,
Venecijoje (Italijoje), eksponavo fotografijas grupinėje parodoje „GLOBAL vs LOCAL“ Meksike
(Meksikoje), dalyvavo parodoje Ein Land Art Projekt in den Seckauer Bergen Seckau (Austrijoje), drauge
su lenkų menininku Robert Lisek galerijoje „Ars et mundus“ Kaune surengė parodą „Techno-iliuzija“.

•

Studentų ir absolventų kūrybiniai pasiekimai: „Naujųjų medijų meno“ programos studentė Andrėja
Taranda surengė fotografijų parodą VDU Menų galerijoje „101“, o studentės Mildos Gineikaitės
darbas buvo publikuotas tarptautinio fotografijos konkurso „Gyvos žemės mintys“ 2019 kataloge. Šios
programos absolvenčių Linos Pranaitytės ir Urtės Pakers audiovizualinio meno kolektyvas „Bionics“
savo programą atliko Lietuvos televizijos laidų cikle „Dekadansas“. „Naujųjų medijų meno“ bakalauras ir
„Kūrybinių industrijų“ magistras Gytis Dovydaitis sukūrė dokumentinį trumpametražį filmą „Ramybės
parko istorijos“ „KEKS2022“ programai. „Vaidybos“ programos studentai pristatė didžiulės sėkmės ne
tik Lietuvoje, bet ir užsienyje sulaukusį spektaklį „BAIMĖ“, kurio idėjos autorius ir režisierius – Rokas
Lažaunykas. Spektaklis sėkmingai debiutavo studentų teatrų festivalyje Trua Rivjeras (Kanada) ir
Frankofonijos teatrų festivalyje „MASKI“ Maskvoje (Rusija). Jaunimo teatro festivalyje „Išeities taškas“
programos „Vaidyba“ studentė Rugilė Tamašauskaitė pristatė savo režisūros darbą „Velniai žino kas“, o
studentė Raminta Paukštytė – spektaklį „Dabar aš esu“ (rež. – programos dėstytoja Sandra Bernotaitė).
„Menų istorija, kritika ir medijos“ programos studentų (Eglės Žerpnickaitės, Lauros Urbaitytės,
Monikos Sadauskaitės, Justės Vyšniauskaitės, Nerijaus Babrausko, Tomo Genevičiaus) kritikos tekstai
publikuojami leidiniuose „7 meno dienos“, „Kauno diena“ Bernardinai.lt, Artnews.lt, lrt.lt, lrytas.lt,
kmn.lt, pilnas.kaunas.lt ir kt. Programos „Teatrologija ir scenos menų vadyba“ magistrantai Greta
Dainytė, Lukas Alsys, Aistė Verpečinskaitė, Monika Citvaraitė publikuoja kritikos straipsnius
kultūriniuose leidiniuose menufaktura.lt, teatrai.lt, „Kauno diena“, „Lietuvos rytas“, bernardinai.lt ir
kituose, taip pat dirba festivalių „Nerk į teatrą“, „Cirkuliacija“ kuratoriais.
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2019 m.
svarbiausi įvykiai
Surengtas tarptautinis fortepijono konkursas „Magnus“ (Magnus Royal Youth International Piano
Competition) ir fortepijono meistriškumo savaitė.

•

Prezidento Antano Smetonos vardo stipendija paskirta styginių instrumentų (violončelė) studentui
Mariui Dominykui Sakavičiui ir dainavimo specialybės studentėms Monikai Pleškytei ir Gabrielei
Kuzmickaitei.

•

LR Prezidentė už tarptautinių konkursų laureatų parengimą apdovanojo dėstytojus prof. Sabiną
Martinaitytę, prof. Audronę Eitmanavičiūtę, prof. Kazį Stonkų, o už laimėjimus konkursuose –studentus
Gabrielę Kuzmickaitę, Vytenį Danielių, Mantą Lukauską.

•

Mokslo metų eigoje meistriškumo pamokas studentams vedė pripažintas menininkas Pavel Berman
(Italija), Deivid Gering (Vokietija), Aleksey Botvinov (Ukraina), Alexander Poeluev (Rusija), Emorine
Dominique (Prancūzija) ir kt.

•

Prof. Sabinai Martinaitytei ir prof. Audronei Eitmanavičiūtei įteiktas moterų klubo „Ad Astra“ Kauno
vardą garsinančių moterų apdovanojimas.

•

Akademijos dėstytojai organizavo tarptautinį pripažinimą pelniusius muzikinius festivalius: prof.
Petras Bingelis ir doc. Justinas Krėpšta – XXIV Pažaislio muzikos festivalį, doc. Robertas Bliškevičius –
šiuolaikinės lietuvių muzikos festivalį „Muzikos ruduo 19“, lekt. Sergej Krinicin – Baltijos gitarų festivalį,
doc. D. Vėbra – XVII tarptautinį festivalį „Operetė Kauno pilyje“.

•

VDU Muzikos akademija tęsia savo visavertę narystę Europos konservatorijų asociacijoje (AEC
Association Européenne des Conservatoires).

•

Prof. Petras Bingelis apdovanotas Kauno rajono savivaldybės medaliu už išskirtinius profesinius
pasiekimus.

•

Dėstytojai organizavo ne vieną muzikinį konkursą: IV respublikinį konkursą „Jaunieji fortepijono
lyderiai“ – gegužės 18 d., XIII tarptautinį akordeonistų konkursą „Ascoltate 2019“– balandžio 5–7 d.,
Tarptautinį klasikinės muzikos konkursą „Kaunas Sonorum 2019“ – gruodžio 2–3 d.

•

24 įvairių specialybių studentai laimėjo prizines vietas įvairiuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose
muzikiniuose konkursuose: Vytenis Danielius – Grand Prix XIII tarptautiniame akordeonistų konkurse
„Ascoltate 2019“, Inga Gykytė – 1 vietą Tarptautiniame muzikiniame konkurse „Euroclassic“, Zlata
Oliinyk – 1 vietą XIX tarptautiniame pianistų konkurse, vykusiame Ukrainoje, Marius Dominykas
Sakavičius – 1 vietą Prahoje vykusiame tarptautiniame Aleksandro Glazunovo styginių instrumentų
konkurse, Yao Xinchen buvo įvertintas auksiniu medaliu Kinijos nacionaliniame meno konkurse.

•

Dėstytojai vedė meistriškumo pamokas įvairiuose Europos universitetuose: Estijos muzikos ir teatro
akademijoje – prof. Kazys Stonkus ir doc. Saulius Gerulis, F. Cilea konservatorijoje – lekt. Dainius
Kepežinskas ir doc. Rita Novikaitė, K. Lipinskio akademijoje – prof. Sabina Martinaitytė ir prof. Audronė
Eitmanavičiūtė.

•

Prof. Petro Bingelio vadovaujamas choras koncertavo kartu su Asmik Grigorian ir Pavelu Petrovu P.
Čaikovskio konservatorijos Didžiojoje (vienoje iš prestižiškiausių pasaulyje) salėje (Maskvoje).

•

Muzikos akademijos studentų kartu su Zalcburgo Mozarteumo universiteto (Austrija) dėstytojais Josefu
Wallnigu, Wolfgangu Niessneriu, Gaiva Bandzinaite pastatyta Wolfgango Amadeuso Mozarto opera
„Figaro vedybos“, režisuota Michaelio Woodwoodo (Didžioji Britanija), buvo parodyta Londone, teatre
„Kenneth More Theatre“, 2019 m. sausio 24 d.

•

Tarptautiniame Parnu operos muzikos festivalyje „PromFest“ (vykusiame gegužės 13–26 d.) N. Rimskio
Korsakovo operoje „Caro sužadėtinė“ vaidino prof. Vladimiras Prudnikovas ir doc. Nomeda Kukulskienė.
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2019 m.
svarbiausi įvykiai
Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto profesorei Ilonai Tamutienei įteiktas apdovanojimas
„Geriausias vaiko draugas“. NVO vaikams konfederacija įvertino atsakingai ir nuoširdžiai dėl vaikų
dirbusius asmenis. Apdovanojimai skiriami įvairių specialybių, įvairiose srityse dirbantiems asmenims,
kurie savo darbu kuria gražesnę visuomenę vaikams, tarp jų – rašytojams, mokytojams, politikams,
gydytojams, verslininkams, mokslininkams.

•

Politologijos katedros doktorantui Sergej Kozlov įteiktas Prezidentės D. Grybauskaitės apdovanojimas
vykusiuose Lietuvos mokytojų apdovanojimuose. Jį, kaip projekto „Ačiū už pamokas“ vieną iš lyderių,
apdovanojo švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

•

Kauno miesto savivaldybės tarybos premija įteikta socialinių mokslų srityse aukštumų pasiekusiam
profesoriui Gintautui Mažeikiui.

•

Lektorius Mindaugas Norkevičius ŠMM išrinktas kaip Inovatyviausias socialinių mokslų mokytojas.

•

Įteiktos stipendijos ir premijos: Užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus vardinė stipendija –
Viešosios komunikacijos 4 kurso studentei Agnei Griciūtei; tos pačios programos ketvirtakursei
Rasitai Kunikauskaitei įteikta prof. Zenono Rekašiaus stipendija; Diplomatijos ir tarptautinių santykių
programos magistrantui Tadui Legeikai įteikta VDU politikos mokslų absolventų stipendija. Lietuvos
ambasadorių klubo visuotinio susirinkimo metu buvo įteikta premija Diplomatijos ir tarptautinių
santykių programos magistrantei Samantai Fominovai.

•

Išleistos knygos: doc. dr. Simos Rakutienės knyga-monografija „KUR SLYPI EUROPOS GALIA?
Normatyviniai, instituciniai ir ekonominiai šaltiniai ES užsienio politikoje“, prof. dr. Gintauto Mažeikio
knyga „Dvasios niekšybė. Moralinės vaizduotės tyrimai“, doc. dr. Remigijaus Civinsko, Liudo Glemžos –
„Kauno miestiečių elito kaita 1764–1831 metais“.

•

Prof. Liudas Mažylis išrinktas į Europos Parlamentą.

•

Surengta vieša paskaita-susitikimas su fakulteto absolventu dr. Ramūnu Kuncaičiu. Susitikimas buvo
vykdomas kartu su Europos Komisija ir kitomis ES institucijomis pagal programą „Atgal į mokyklą“,
kurios metu absolventai, dirbantys ES institucijose, skatinami grįžti ir kalbėtis apie Europos Sąjungą.

•

Suorganizuotas respublikinis bendrojo ugdymo mokyklų geografijos mokytojų forumas „Ugdymo
inovacijos ir integracijos galimybės geografijos pamokose“.

•

Surengta kasmetinė tarptautinė mokslinė konferencija „Šiuolaikiniai politiniai procesai: iššūkiai ir
galimybės“.

•

Įvyko Viešojo administravimo katedros organizuota septintoji nacionalinė konferencija „Viešosios
politikos ir paslaugų vertinimas“.

•

Surengta vieša paskaita „Demokratijos ypatumai JAV“. Pranešėja – Jungtinių Amerikos Valstijų
ambasadorė Lietuvoje Anne Hall.

•

Viešą paskaitą tema „Ispanija kintančio pasaulio kontekste“ skaitė Ispanijos Karalystės ambasadorius
José María Robles Fraga.

•

Viešą paskaitą „Izraelio nacionalinio saugumo strategijos kaita ir tęstinumas“ skaitė prof. Dima Adamsky.

•

Suorganizuota Kinijos Liaudies Respublikos patarėjo ekonomikos ir komercijos klausimams p. Chen Lin
vieša paskaita „Innovation, Entrepreneurship and Sino-Lithuanian Cooperation“.

•

Surengta JAV rašytojo, verslininko, tarptautinės diplomatijos specialisto Nicholas Kralev vieša paskaita
apie dezinformaciją. Svečias Universitete viešėjo JAV ambasados Lietuvoje kvietimu. N. Kralev paskaitos
tema – „The Changing Media Landscape in a Post-Truth World“ („Besikeičianti žiniasklaidos erdvė
posttiesos pasaulyje“).

•

Diplomatijos ir tarptautinių santykių magistrantūros programos absolventei Nargiz Hajiyeva įteiktas
URM apdovanojimas už geriausiai parengtą esė darbą Rytų partnerystės ateities tema ministrų
paskelbtame konkurse.
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2019 m.
svarbiausi įvykiai
Laimėti 3 mokslo projektai: doc. dr. Rasa Naujanienė – „Sisteminio vaiko gerovės modelio
projektavimas einant nuo vaiko apsaugos link psichosocialinės paramos šeimai plėtojimo“; prof. dr.
Auksė Endriulaitienė – „Pavojaus kelyje suvokimo mokymas skirtingose vairuotojų grupėse: galimybės,
efektyvumas ir poveikis eismo saugumui“; prof. dr. Vylius Leonavičius – „Lietuvos visuomenės kartų
(ne)saugumo patirtys: gyvenimo trajektorijų pasirinkimo motyvai ir galimybės“.

•

Vykdyta net 14 tyrimų projektų. Tarp jų yra du H2020 projektai: 1. „Inequality, Urbanization and
Territorial Cohesion: Developing the European Social Model of Economic Growth and Democratic
Capacity“ (COHSMO) (koordinatorė doc. Jurga Bučaitė-Vilkė), 2. „Supporting and Implementing Plans
for Gender Equality in Academia and Research“ (SPEAR) (koordinatorė prof. Natalija Mažeikienė). Šio
projekto rezultatas bus VDU Lyčių lygybės planas.

•

Laimėti 8 projektai, kuriuos vykdė Psichologijos katedros magistrantai pagal LMT poveiklę „Studentų
gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“, (III kvietimas) 2019/2020 m. m.: 2 projektai –
pagal programą „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“.

•

Suorganizuotos konferencijos: tarptautinės – „Socialinis darbas su šeima: saugios visuomenės link“,
„Neuropsichologija: ką gali mūsų smegenys“, ir nacionalinės: IX mokslinė-praktinė konferencija
„Toksiškas elgesys organizacijoje“, „Ori senatvė – mitas ar realybė? Fiziniai, psichologiniai ir socialiniai
senėjimo aspektai“.

•

Mokslininkų grupė: doc. dr. Aurelija Stelmokienė, doc. dr. Loreta Gustainienė, dr. Kristina Kovalčikienė,
dr. Giedrė Genevičiūtė-Janonienė atliko VDU, ASU ir LEU darbuotojų psichologinės gerovės pokyčių
laikotarpiu tyrimą.

•

Prof. dr. Natalija Mažeikienė tapo Peter Lang leidyklos serijos Baltic Studies for Education and Social
Sciences redaktore kartu su Gerd-Bodo von Carlsburg, Airi Liimets.

•

Organizacinės psichologijos magistrantūros studijų programos II kurso studentas Tadas Vadvilavičius
laimėjo vardinę Prezidento Algirdo Brazausko socialinių mokslų krypčių grupės stipendiją.

•

VDU 30-mečio iškilmingame Senato posėdyje apdovanotas Sidabro medaliu Sociologijos katedros prof.
dr. Vylius Leonavičius už išskirtinį indėlį plėtojant Sociologijos studijas ir mokslą atkurtajame Vytauto
Didžiojo universitete ir prof. dr. Milda Ališauskienė – už nuopelnus Vytauto Didžiojo universitetui.

•

Sociologijos katedros doc. dr. Jurga Bučaitė-Vilkė atsižvelgiant į studentų apklausos „Dėstymo ir
studijavimo įvertinimas“ rezultatus pripažinta geriausia 2018–2019 mokslo metų VDU SMF dėstytoja.

•

VDU bendruomenės narių „V2“ renginyje įteikti apdovanojimai Psichologijos katedros dėstytojams:
doc. dr. Ryčiui Pakrosniui – „Metų humoro jausmo“ apdovanojimas ir prof. dr. Kristinai ŽardeckaiteiMatulaitienei – apdovanojimas už „Metų paskaitą“ „Lyčių psichologija“.

•

Gruodžio 5 d. Tarptautinės savanorių dienos metu apdovanotos VDU savanorės Psichologijos katedros
studentės: Skaistė Gaižutytė („Ryškiausia Kelrodė žvaigždė“), Indrė Baltakytė („Metų naujokas“).

•

Pradėtas priėmimas į Socialinio darbo katedros organizuojamą neformaliojo suaugusiųjų švietimo
programą „Profesionalios supervizijos studijos“.

•

Psichologijos klinikoje suteiktos 303 individualios konsultacijos, 11 užsiėmimų asmeninio augimo
grupėse, 5 seminarai asmeninio tobulėjimo ir psichinės sveikatos stiprinimo temomis, 14 asmenų
pasirinko savigalbos kompiuterinę „Asmeninių pokyčių“ programą.
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2019 m.
svarbiausi įvykiai
Įgyvendinamas tarptautinis projektas „Ugdymo proceso transformavimo skirtinguose edukaciniuose
kontekstuose prielaidos taikant įtraukiojo ugdymo strategijas“ kartu su Vienos, Laplandijos, Krokuvos
universitetų mokslininkais. Projektą koordinuoja prof. dr. Alvyra Galkienė.

•

Poznanėje vykusiame IV lenkų didaktų kongrese doc. dr. Henrika Sokolovska kartu su bendraautore doc.
dr. Irena Masoit skaitė pranešimą „Lenkų kalbos ir kultūros pamokos daugiakultūrėje aplinkoje. Lenkų
kalbos dalyko Lietuvos mokyklose turinio specifika“.

•

Tęsiamas bendradarbiavimas su JAV ambasada Lietuvoje: JAV ambasados Anglų kalbos departamento
mokslo darbuotojas Adam Mastandera skaito paskaitas anglų filologijos, anglų ir kitos užsienio kalbos
pedagogikos, anglų filologijos ir kitos užsienio kalbos bei specialybės pedagogikos studentams.

•

Dainų ir šokių ansamblis „Šviesa“ (chormeisteris doc. dr. Vilius Tavoras) dalyvavo tarptautiniame
festivalyje „Belgrade Award 2019“ (Serbija) ir laimėjo prizą už geriausią pasirodymą, X tarptautiniame
studentų liaudiškos muzikos kapelų ir ansamblių festivalyje „Universitas Vilnensis“, tarptautiniame IV
liaudiškų šokių festivalyje „Raitakojis“ Punske (Lenkija), II tarptautiniame folkloro festivalyje „Moda na
folklor“ Lenkijoje (Mozovijos Ostruvo mieste), X tarptautiniame studentų liaudiškos muzikos festivalyje
„Linksminkimos“, LRT laidose „Duokim garo“.

•

Prof. dr. Ala Petrulytė Lietuvos psichologų sąjungos (LPS) deleguota į Europos psichologų asociacijų
federacijos Psycholgy in education vykdomąjį komitetą.

•

Prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė kaip kviestinė pranešėja švietimo klausimais dalyvavo
diskusijoje „Švietimo ateitis ir dirbtinis intelektas“. Renginyje dalyvavo 16 profesionalų klubų iš 14
pasaulio valstybių.

•

Vyko IX studentų lituanistų ir moksleivių konferencija, skirta Pasaulio lietuvių metams (konferencijos
organizatorė – doc. dr. Žydronė Kolevinskienė).

•

Doc. dr. Jurga Trimonytė-Bikelienė organizavo Baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursus
„Ieškome naujų lituanistikos studijų strategijų, metodų, darbo formų“ (kursuose dalyvavo 30 užsienio
dalyvių).

•

Doc. dr. Viliui Tavorui įteikti Lietuvos Respublikos kultūros ministro padėkos raštas už ilgametę kūrybinę
ir koncertinę veiklą, svarų indėlį puoselėjant ir populiarinant lietuvių liaudies muzikinę kultūrą, už
Dainų ir šokių švenčių tradicijos tąsą ansamblio kūrybinės veiklos 65 metų sukakties proga, taip pat
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro padėkos raštas už tautos kūrybos, kultūrinės
tradicijos puoselėjimą, ugdant jaunąją kartą.

•

Pasirašyta tarpuniversitetinė bendradarbiavimo sutartis su Turku universitetu dėl edukologijos tyrimų
bei edukologijos krypties doktorantūros stiprinimo.

•

Pasirašyta sutartis su Atviruoju Katalonijos universitetu dėl VDU įsitraukimo į redakcinės kolegijos
veiklą tarptautiniame žurnale International Journal of Educational Technology in Higher Education (2
kvartilė, Springer Open).

•

Prof. dr. Genutės Gedvilienės vadovaujama tarpinstitucinė tyrėjų komanda parengė Švietimo sektoriaus
Švietimo standartą.

•

Pedagogikos profesinių studijų studentui D. Ramanauskui skirtas Vydūno fondo apdovanojimas, o R.
Skvireckui – VJF A.V. Dundzilos fondo parama.

•

Prof. R. Šmigelskytė-Stukienė išrinkta Tarptautinės diplomatijos istorijos tyrinėtojų organizacijos
„Premodern diplomats network“ nare.

•

Užsienio reikalų ministerija įteikė nominaciją už viso gyvenimo nuopelnus Čikagoje (JAV) leidžiamam
pasaulio lietuvių laikraščiui „Draugas“, kurio buvusi vyriausioji redaktorė – VDU ŠA mokslo darbuotoja
dr. Dalia Cidzikaitė.

•

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų stipendijos skirtos Švietimo akademijos
studentams Arnold Voznialiui, Saulei Balsytei, Ievai Nemiraitei.
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2019 m.
svarbiausi įvykiai
Organizuotos konferencijos: „Final International EduLAw Conference“ organizuota kartu su EduLAw;
„Human Rights Issues in the Age of Globalization and Rapid Technological Innovations“ (Žmogaus teisių
aktualijos globalizacijos ir technologinių inovacijų kontekste). Kartu su Lietuvos duomenų apsaugos
pareigūnų asociacija organizuota praktinė konferencija „Pirmieji BDAR taikymo metai: kylantys
klausimai ir besiformuojanti praktika“.

•

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jau ketvirtus metus iš eilės rengiamame geriausių teisės magistro darbų
konkurse Teisės fakulteto absolventė Rasa Volongeviečienė laimėjo pirmąją vietą.

•

Teisės klinikoje konsultuoti Kauno miesto bei Kauno rajono gyventojai. Konsultuoti buvo vykstama ir
į seniūnijas bei Kauno mokslo ir technologijų parką. Iš viso 2019 m. klinikoje konsultuoti 46 fiziniai
asmenys ir 10 juridinių asmenų.

•

Teisės fakultete lektoriaus Dr. Evaldo Rapolo bei kelių aktyvių studentų iniciatyva veiklą pradėjo
„Procesinių dokumentų rašymo dirbtuvės“.

•

Teisės fakultetas kartu su VšĮ Finansų teisės institutu organizavo seminarą-diskusiją tema „Kaip
susirasti darbą finansų teisės srityje?“ Renginio dalyviai – fakulteto absolventai, dėstytojai ir Lietuvos
banko atstovai.

•

Fakultete Tarptautinio baudžiamojo teismo teisininkas Michael Herz skaitė viešą paskaitą „Practising as
a Lawyer at the International Criminal Court“.

•

Suorganizuoti 42 akad. val. apimties Mediacijos mokymai, kurių programa skirta teisininkams ir kitų
sričių atstovams, besidomintiems mediatoriaus kompetencijų įgijimu.

•

Teisės fakultetas Lietuvos Notarų rūmų užsakymu suorganizavo 40 akad. val. apimties Mediacijos
mokymus notarams.

•

Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija (LJAA) pasirašė bendradarbiavimo
sutartį, kurios pagrindu VDU ir LJAA bendradarbiaus teisiniais, švietimo, akademiniais ir kitais
klausimais.

•

Vardinė notarės V. Jarienės stipendija įteikta Teisės fakulteto studentei Živilei Žygienei už geriausią
civilinės teisės srities baigiamąjį darbą pavadinimu „Ar iš anksto sutartų nuostolių (angl. liquidated
damages) prilyginimas netesyboms atitinka teisingumo ir protingumo principus?“ (vadovas – dr.
Vygantas Malinauskas).

•

Fakultetas atnaujino ir modernizavo savo pagrindinę Teisės vientisųjų studijų programą. Nuo
rudens semestro Teisės vientisųjų studijų programoje pirmais ir antrais studijų metais bus dėstomos
disciplinos – Technologijų teisė ir Teisės technologijos. Studijų programoje įvedamos specializacijos:
studentai ketvirtais penktais studijų metais galės pasirinkti ir studijuoti Teisės ir technologijų,
Teisės ir verslo, Šiuolaikinės baudžiamosios teisės ir Ikiteisminio proceso kriminalinėje justicijoje
specializacijose.

•

Studentų organizacijos „ELSA Lietuva“ konkurse „Geriausia advokato kalba“ dalyvavo 8 ELSA VDU
nariai.

•

Svarbios fakulteto mokslininkų narystės: prof. dr. Julija Kiršienė – Teisėjų garbės teismo narė,
Inovatyvios ekonomikos tarybos prie LR ūkio ministerijos narė, Kauno mokslo ir technologijų parko
tarybos pirmininkė; prof. dr. Edita Gruodytė – Prokurorų etikos komisijos narė; doc. dr. Mindaugas
Bilius – Lietuvos mokslo tarybos ekspertas; Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos
Policijos akademijų tinklo (ESBO PAN) Lietuvos atstovas, narys; dr. Tomas Veršinskas – Jungtinių Tautų
maisto ir žemės organizacijos (Food and Agriculture of the United Nations) tarptautinės teisės ekspertas.

Teisės fakultetas

Teisės fakultetas
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799
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2019 m.
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Akademinis personalas su
mokslo laipsniu (%)

84

Publikacijų skaičius

300

Projektų skaičius

101

Vizituojantys dėstytojai

35

Studijų programos
Bakalauro

Magistrantūros

Doktorantūros

Agronomija
Akvakultūros technologijos
Apskaita ir finansai
Atsinaujinančių energijos išteklių
technologijos
Energetikos inžinerija
Hidrotechninės statybos inžinerija
Kaimo plėtros administravimas
Kultūros ir turizmo vadyba
Logistika ir prekyba
Maisto žaliavų kokybė ir sauga
Medienos mokslas ir prekyba
Miškininkystė
Sumanioji gyvulininkystė
Taikomoji ekologija
Transporto ir logistikos inžinerija
Želdininkystė ir kraštovaizdžio
dizainas
Žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Žemės ūkio mechanikos inžinerija
Žemėtvarka

Agrobiotechnologija
Agroekosistemos
Agronomija
Apskaita ir finansai
Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga
Biomasės inžinerija
Hidrotechninės statybos inžinerija
Kaimo plėtros administravimas
Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas
Miestų ir rekreacinė miškininkystė
Miškininkystė
Taikomoji ekologija
Transporto mašinų inžinerija
Tvarioji energetika
Verslo logistika
Žemės ūkio ekonomika
Žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Žemės ūkio ir maisto verslų vadyba
Žemės ūkio mechanikos inžinerija
Žemės ūkio verslo vadyba
Žemėtvarka

Agronomija
Aplinkos inžinerija
Ekologija ir aplinkotyra
Ekonomika
Mechanikos inžinerija
Miškotyra
Transporto inžinerija
Vadyba

Kancleris

Adresas

prof. Antanas Maziliauskas

Studentų g. 11, Akademija, 53361 Kauno r.
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Bioekonomikos plėtros fakulteto
2019 m. svarbiausi įvykiai

•

Suorganizuota: 4-asis tarptautinis „Dirvožemio fizikos simpoziumas“; 2-oji tarptautinė mokslinė
konferencija „New Trends in Food Safety and Quality“; kasmetinė mokslinė-praktinė konferencija
„Herbologija 2019: piktžolių biologija ir kontrolė“; mokslinė išvažiuojamoji konferencija „Šiaurės Lietuvos
ūkininkų laukų piktžolėtumo problemos“; mokslinė konferencija-ekspedicija „Šiaurės rytų Lietuvos
dirvožemio dangos ypatumai“; mokslinė-praktinė konferencija „Žolininkystės mokslas: dabartis ir ateities
perspektyvos“; mokymai „3rd Capacity building course of TEFSI project“; seminaras „Šiltnamio efektą
sukeliančių dujų emisijų šalies augalininkystės sektoriuje inventorizavimas“.

•

Fakultetas šventė savo 70 metų jubiliejų, jungiantį bendrą kelių kartų dėstytojų, vadovų, darbuotojų,
studentų, absolventų, socialinių partnerių nueitą kelią mokslo, kūrybos, naujovių srityje.

•

Pradėta vykdyti trijų Baltijos šalių universitetų (Vytauto Didžiojo universiteto, Latvijos gyvybės mokslų ir
technologijų universiteto ir Estijos gyvybės mokslų universiteto) tarptautinė jungtinė antrosios pakopos
studijų programa „Agri-food Business Management“ (studijų programos komiteto pirmininkas – doc. dr.
R. Dapkus).

•

Doc. dr. Rimantui Vaisvalavičiui suteiktas Lenkijos dirvožemininkų draugijos garbės nario vardas už
reikšmingą ilgametį indėlį plėtojant dvišalį Lenkijos ir Lietuvos dirvožemininkų bendradarbiavimą.
Docentas apdovanotas Lenkijos mokslų akademijos Agrofizikos instituto jubiliejiniu atminimo medaliu ir
padėkos raštu.

•

•

Studentams įteiktos šios vardinės stipendijos: Agronomo Jono Tallat-Kelpšos, UAB „East West Agro,
Lietuvių fondo Kazimieros Varnaitės Masiokienės, Vydūno jaunimo fondo Stasės Cukuraitės ir Vaclovo
Tallat-Kelpšų, Lietuvių fondo Igno Kaunelio, UAB „Malsena“.

Pradėti įgyvendinti H2020 projektai „Tvarios žiedinės bioekonomikos skatinimas Vidurio ir Rytų Europos
šalyse“ (VDU veiklų koordinatorė – prof. dr. V. Vitunskienė), „Hidroenergijos sprendimai besivystančioms
šalims“ (VDU veiklų koordinatorius – prof. dr. P. Punys), taip pat INERREG Baltijos jūros regiono
programos projektas „Biomasės vertės grandinių potencialo panaudojimo skatinimas Baltijos jūros
regione“ (projekto vadovė – V. Kargytė), Lenkijos akademinių mainų nacionalinės agentūros tarptautinės
akademinės partnerystės programos projektas „Mažų šeimos ūkių vaidmuo siekiant tvaraus žemės ūkio ir
maisto produktų sektoriaus vystymosi Vidurio ir Rytų Europos šalyse“ (VDU veiklų koordinatorė – prof.
dr. V. Vitunskienė).

•

Apgintos 3 žemės ūkio mokslų srities agronomijos krypties daktaro disertacijos.

•

Fakulteto mokslininkai dalyvavo trijose COST veiklose. Viena pagrindinių COST veiklų yra „Saugos kultūra
ir rizikos valdymas žemės ūkyje“( darbo grupės vadovė doc. dr. L. Girdžiūtė).

•

Prof. dr. Vaclovas Bogužas 2019 m. tapo Centrinės ir Rytų Europos BIOEAST iniciatyvos Tvaraus
derlingumo ir agroekologinio intensyvinimo darbo grupės ekspertu.

•

Pradėtas įgyvendinti bendras verslo ir mokslo projektas „Žemės ūkio subjektų bendradarbiavimo ir
dalijimosi platforma“ (projekto partnerio koordinatorius – prof. dr. J. Žukovskis).

•

Per 30 agrosektoriaus įmonių atstovų skaitė paskaitas, vedė praktinius užsiėmimus studentams, dėstytojai
kėlė kvalifikaciją šių įmonių organizuotose lauko dienose, seminaruose ir mokymuose.

•

Kartu su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija parengtos Lietuvos bioekonomikos strateginės
nuostatos (vadovė – prof. dr. V. Vitunskienė).

•

Fakulteto mokslininkai skaitė paskaitas 40 Lietuvos gimnazijų ir vedė teorines, kūrybines, praktines,
eksperimentines veiklas į fakultetą atvykusiems 45 gimnazijų moksleiviams.

•

Fakultetas, pirmasis ir vienintelis Lietuvoje, dalyvavo pasauliniame studentų karjeros ir verslumo
tendencijų tyrime GUESSS (tyrimo Lietuvoje vadovė – V. Kargytė).

•

13 mokslininkų yra užsienio ar kartu su užsienio mokslo ir / ar studijų institucijomis leidžiamų 10 mokslo
žurnalų redakcinių kolegijų nariais, ekspertais, vyr. redaktoriaus pavaduotojais, atsakingaisiais sekretoriais.

•

•

Per 30 dėstytojų ir mokslo darbuotojų aktyviai dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje (Nordic
Association of Agricultural Scientists, Global Research Alliance, Baltic Slurry Acidification, International
Allelopathy Society, European Association for Research on Plant Breeding, Society for Horticultural
Science, Federation of European Societies of Plant Biology).

Organizuotos trys tarptautinės bioekonomikos ir kaimo plėtros tyrimų srities mokslinės konferencijos.
Didžiausioje konferencijoje „Kaimo plėtra 2019: Bioekonomikos tyrimai ir inovacijos“ dalyvavo apie 200
mokslininkų iš 28 pasaulio šalių.

•

Perskaityti 6 pranešimai tarptautinių mokslinių konferencijų plenariniuose posėdžiuose. Užsienio
konferencijose pranešimus skaitė prof. dr. V. Aleknevičienė, dr. J. Baranauskienė.

•

Prof. dr. A. Miceikienė išrinkta Latvijos žemės ir miškų mokslų akademijos užsienio nare.

•

Fakultetas tapo Lietuvos biotechnologų asociacijos nariu, dokt. V. Kargytė išrinkta Lietuvos biotechnologų
asociacijos valdybos nare.

•

Bioekonomikos plėtros fakulteto studentų komanda „Maistomatas“ (vadovė – prof. dr. V. Atkočiūnienė)
laimėjo 1 vietą „AgriFood“ technologijų hakatone.

•

Pradėti vykdyti keturi „Erasmus+“ projektai: „Towards smart rural tourism development in Europe“
(koordinatorė – dr. R. Pranckūnienė) ir „Heritage Marketing for competitiveness of Europe in the global
market“ (koordinatorė – dr. R. Pranckūnienė), „Internal quality assurance system for agriculture and
biosystem engineering related HEI of Algeria“ (koordinatorius – prof. dr. A. Maziliauskas), „Sustainability
of Small and Family Farms“ (koordinatorė – prof. dr. V. Atkočiūnienė).

•
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Vykdyti 26 moksliniai ir mokslo sklaidos projektai, kurių bendra vertė – 1739937 Eur (2019 m. projektų
vertė siekė 329878 Eur), iš kurių 2 projektai tarptautiniai, 6 – su užsienio subjektais, 4 – ŽŪM sklaidos
projektai, 5 – ŽŪM mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos (MTTV) projektai, 1 – AM projektas, 8 –
projektai su ūkio subjektais.

•

Paskelbta per 159 mokslo straipsniai, iš jų 25 mokslo straipsniai leidiniuose, referuojamuose Clarivate
Analytics Web of Science duomenų bazėje.

•

Amerikos viendienių asociacijos registre įregistruotos 4 magistro Edvino Misiukevičiaus išvestos
Hemerocallis sp. hibridinės veislės ‛Lakelet Quick Jump’, ‛Lakelet Red Impact’, ‛Lakelet Sunshine’, ‛Lakelet
Wild and Reckless’.

•

Europos specializuotuose centruose atlikta tarptautinė ekspertizė 17 prof. dr. Simo Gliožerio ir prof.
dr. Alfonso Sigito Tamošiūno sukurtų Lophospermum D. Don veislių ‛Roberta’, ‛Magija’, ‛Baltija’, ‛Pija’,
‛Izabelė’, ‛Irota’, ‛Hilda’, ‛Saula’, ‛Rytas’, ‛Gailė’, ‛Tamsė’, ‛Gabija’, ‛Austėja’, ‛Ingrida’, ‛Ugnė’, ‛Vakaras’, ‛Perla’.

•

Organizuoti BOVA universiteto tinklo intensyvūs kursai magistrantams „Sustainable agriculture for
rural development“. Dalyvavo 20 studentų iš Lietuvos, Latvijos, Suomijos, Estijos, Norvegijos, Švedijos
universitetų.

•

Lietuvos patentų biure patentuotas išradimas „Pupų atliekų biokuro granulės ir (arba) sorbentas, trąša“,
autoriai: Kęstutis Romaneckas, Algirdas Jasinskas, Egidijus Šarauskis, Aleksandra Minajeva.

•

Renginiai moksleiviams: „Sumanaus moksleivio akademija“. Akademiją baigė 263 moksleiviai iš 9
gimnazijų. Studijų ir bioekonomikos viešinimo projektas „BioAgroStudijų turas 2019“, kuriame dalyvavo
daugiau kaip 200 moksleivių iš 12 gimnazijų.

Dekanė

Adresas

Dekanė

Adresas

prof. Aušra Blinstrubienė

Studentų g. 11, Akademija, 53361 Kauno r.

prof. Astrida Miceikienė

Universiteto g. 10, Akademija, 53361 Kauno r.
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Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto
2019 m. svarbiausi įvykiai

•

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) organizuotame konkurse 7 fakulteto tyrėjai laimėjo paraiškas vykti į
tarptautinius renginius. Iš jų penkiems finansuotas dalyvavimas XXV IUFRO Pasauliniame kongrese
Curitiboje (Brazilija). Tyrėjai, kaip pagrindiniai autoriai, pristatė 8 pranešimus.

•

Kartu su partneriais suorganizuota tarptautinė mokslinė-metodinė konferencija „Baltijos šalių
žemėtvarka’19“ („Baltic Surveying’19“) ir 9-asis tarptautinis tarpdisciplininis Europos žemės naudojimo
ir plėtros akademijos (The European Academy of Land Use and Development – EALD) simpoziumas.

•

Publikuoti 46 straipsniai CA WoS žurnaluose su citavimo rodikliu. Iš jų 18 publikacijų paskelbta mokslo
žurnaluose, žurnalų reitinguose, patenkančiuose į pirmąjį kvartilį (Q1).

•

Kartu su partneriais suorganizuota apskritojo stalo diskusija su inžinerijos krypties darbdaviais „Inžinerijos
krypties specialistų vaidmuo šiuolaikiniame agrariniame sektoriuje“ ir forumas “Žemės ūkis 2050: į kokias
kompetencijas būtina investuoti šiandien?“

•

Vykdyti 29 mokslinių tyrimų eksperimentinės plėtros (MTEP) projektai, kurių bendra vertė 2,7 mln.
Eur. Vykdyti 9 tarptautiniai projektai („Horizon 2020“, „Era-Net“ „Sumforest“, INTERREG „Baltic Sea
Region“, „LIFE+“ programų projektai).

•

Suorganizuotos kūrybinės dirbtuvės moksleiviams Akvakultūros centro laboratorijose. Moksleiviai
supažindinti su žuvų auginimo recirkuliacinėse sistemose specifika, sportinės ir mėgėjiškos žūklės
ypatumais.

•

Atlikti reikšmingi Miškotyrai genetiniai tyrimai: ištirti XIX a. į Lietuvą įvežtų parastojo buko medynų
(nuo kurių plinta buko žėliniai) kilmės regionai; išskirta DNR iš 9000 m. senumo pušies medienos,
rastos Baltijos jūroje; atlikti vertingi vilkų populiacijos Lietuvoje genetiniai tyrimai.

•

Suorganizuota tarptautinė Geografinių informacinių sistemų (GIS) diena, subūrusi fakulteto dėstytojus,
studentus ir gimnazistus.

•

Fakulteto studentams paskaitas kontroliuojamų gaisrų tematika skaitė Pietų Ilinojaus universiteto (JAV)
profesorius Charles M. Ruffner. Pradėtas mokslinis tyrimas apie Lietuvos miškų gaisrų istoriją Dzūkijos
miškų pavyzdžiu, kuris buvo tęsiamas atvykus JAV profesoriui 2019 m. rugpjūčio mėn.

•

Akvakultūros centre buvo įgyvendinama pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos
Sąjungoje“ veikla – mokinių vizitai. Centre apsilankė beveik 500 mokinių iš įvairių Lietuvos regionų.

•

Drezdeno technikos universiteto (Vokietija) profesorius Heinz Roehle fakulteto studentams skaitė
paskaitas miško našumo tematika.

•

Už dalyvavimą programos „Moterys moksle“ (For Women in Science) ekspertų veikloje UNESCO ir
L’OREAL fondo padėkos raštą gavo prof. dr. (HP) Arvydas Povilaitis.

•

Kartu su Aplinkos ministerija fakultete organizuota konferencija-debatai Miškų įstatymo pakeitimo
tematika. Kartu su Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriumi fakultete
suorganizuotas seminaras-diskusija „Gamtosauga ir miškininkystė saugomose teritorijose ir ūkiniuose
miškuose“.

•

Prof. dr. Audrius Aleknavičius skaitė kviestinį pranešimą konferencijoje „Digital transformation of the
economy: challenges, trends and opportunities“ Rusijoje.

•

Prof. dr. Antanas Maziliauskas skaitė kviestinį pranešimą forume „Agricultural Policy Forum 2019:
Contribution of Diversification of Economic Activities to Sustainable Rural Development“ Šiaurės
Makedonijoje.

•

Fakultete viešėjo Ibadano universiteto (Nigerija) Technologijų fakulteto, Kaslik Šv. Dvasios universiteto
(Libanas) Žemės ūkio ir maisto mokslo fakulteto, Architektūros, statybos inžinerijos ir geodezijos
universiteto iš Sofijos (Bulgarija) Geodezijos fakulteto, Chersono valstybinio žemės ūkio universiteto
(Ukraina) atstovai.

•

Sėkmingai baigtas fakulteto mokslininkų vykdytas Europos inovacijos partnerystės projektas „Drėgmės
režimo dirvožemyje reguliavimas“.

•

Fakulteto mokslininkai dalyvavo projektuose, skirtuose Afrikos institucijoms – LR URM Vystomojo
bendradarbiavimo projekte „Išvalytų nuotekų panaudojimas drėkinimo reikmėms“, „Erasmus+“ Capacity
Building projekte „Žemės ūkio ir biosistemų inžinerijos vidaus kokybės užtikrinimo sistema Alžyro aukštojo
mokslo institucijose“ ir LR URM Vystomojo bendradarbiavimo projekte „Hidroponinė pašarų auginimo
technologija verslumo skatinimui Malyje“, „Erasmus+“ programos Strateginių partnerysčių inovacijų
projekte „Interaktyvių ir animuotų braižybos mokymo priemonių kūrimas“.

•

Fakulteto mokslininkai dalyvavo dviejose INTERREG programose: Baltic Sea Region programoje:
„Nuotekų tvarkymas kaimo vietovėse – pilotiniai projektai Baltijos jūros regione (Kaimo nuotekos)“ ir
INTERREG Latvija–Lietuva programoje: „Optimalūs tarpinių augalų sprendimai siekiant sumažinti
tarptautinių Ventos ir Lielupės baseinų taršą“.

•

2019 m. pradėtas vykdyti „Horizontas 2020“ projektas „Hydropower solutions for developing and emerging
countries“.

•

Fakulteto mokslininkai dalyvavo tarptautiniame „Life Nexus“ projekte „Miestų vandens ciklo
tvarumo didinimas: energijos išgavimas industrinėje vandentvarkoje naudojant mikrohidroelektrinių
technologijas“.

•

Fakulteto darbuotojai 2019 m. skaitė daugiau nei 60 pranešimų ūkininkams VšĮ „Mokslinės paslaugos“
organizuotuose mokymuose „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“ įvairiose Lietuvos savivaldybėse.

•

Miško biologijos ir miškininkystės instituto Medžioklėtyros laboratorijoje Laukinių gyvūnų populiacijų
valdymo kabinetui suteiktas doc. dr. Kęstučio Pėtelio vardas.

•

Surengtas Trečiasis tarptautinis medžioklės ragų šaukinių konkursas.

•

Fakulteto studentas Klaudijus Malevskis tapo Lietuvos jėgos trikovės taurės varžybų čempionu.

•

Narystės: prof. dr. G. Brazaitis – mokslo žurnalo „European Journal of Forest Research“ dalykinis
redaktorius, G. Brazaitis, E. Petrauskas, V. Marozas, G. Mozgeris – tarptautinio mokslo žurnalo
„Baltic Forestry“ redkolegijos nariai, prof. dr. V. Makarevičienė – tarptautinio mokslo žurnalo
„Biofuels engineering“ (De Gruyter Open) redakcinės kolegijos narė, prof. dr. D. Danusevičius ir prof.
dr. A. Pliūra – LMA tikrieji nariai, prof. dr. D. Danusevičius kartu eina LMA Žemės ūkio ir miškų
mokslų skyriaus pirmininko pareigas, prof. dr. A. Augustaitis yra IUFRO darbo grupės „Oro taršos ir
klimato kaitos poveikis miško ekosistemoms“ narys, tarptautinės oro taršos poveikio ekosistemoms
kompleksinės stebėsenos programos koordinatorius Lietuvoje, prof. dr. G. Brazaitis yra IUFRO darbo
grupės „Miškininkystė ir kanopiniai žvėrys“ koordinatoriaus pavaduotojas, dr. E. Makrickiene šiemet
išrinkta IUFRO Baltijos ir Centrinės Europos šalių miškų politikos ir valdymo tyrimų darbo grupės
koordinatoriaus pavaduotoja, prof. dr. V. Marozas yra Tarptautinės augmenijos tyrinėtojų asociacijos
(angl. The International Association for Vegetation Science (IAVS)) narys, vyresn. m. d. dr. J. Pekarskas
yra Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertas.

Dekanas

Adresas

Dekanas

Adresas

prof. Edmundas Bartkevičius

Studentų g. 11, Akademija, 53361 Kauno r.

doc. Algis Kvaraciejus

Universiteto g. 10, Akademija, 53361 Kauno r.

Žemės ūkio akademija

Žemės ūkio akademija
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Miškų ir ekologijos fakulteto
2019 m. svarbiausi įvykiai
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Žemės ūkio inžinerijos fakulteto
2019 m. svarbiausi įvykiai
Doktoranto Manto Rubežiaus įkurtas startuolis Lietuvoje buvo atrinktas tarp trijų geriausių ir dalyvavo
pasaulyje didžiausio žaliųjų technologijų verslo renginio „ClimateLaundcpad“ finale.

•

Doc. dr. Egidijaus Zvicevičiaus vadovaujama mokslininkų grupė „Sumaniosios lydiminės žemdirbystės
aktyvistai“ laimėjo 3 vietą pirmajame Lietuvoje Agrifood technologijų hakatone „Hack AgriFood ‘19“.

•

Doc. dr. Vidmantas Butkus 2019 m. apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“, kurį įsteigė
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, ARVI įmonių grupė, Baltijos agroverslo institutas,
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.

•

Suorganizuotos tarptautinės mokslinės konferencijos: „Battrib 2019“, „Žmogaus ir gamtos sauga 2019“,
„Modern technologies and prospects of development of motorway transport“.

•

Lietuvos patentų biure patentuotas išradimas pavadinimu: „Pupų atliekų biokuro granulės ir (arba)
sorbentas, trąša“ (autoriai: Kęstutis Romaneckas, Algirdas Jasinskas, Egidijus Šarauskis, Aleksandra
Minajeva).

•

Dalyvaujama tarptautinėje mokslo programoje „Horizont 2020“ projekte, H2020-BB-2016-1 Nr. 727883,
„Smart Forwarder for sustainable and efficient forest operation and management“, įgyvendinamas
tarptautinis projektas „Consolidation of Study Programmes and Development of New Study Programmes“
ir INTERREG programos projektas „Unlocking the Potential of Bio-based Value Chains in the Baltic Sea
Region (BalticBiomass4Value)“. Taip pat Pateiktos šešios paraiškos tarptautiniams projektams. Keturių iš
jų numatyti koordinatoriai fakulteto mokslininkai.

•

Dėstytojai ir mokslo darbuotojai atstovauja Europos žemės ūkio inžinierių asociacijai (EurAgEng), Lietuvos
ir Vokietijos akademinių mainų tarnybos DAAD klubui, Tarptautinei tribologijos tarybai (International
Tribology Council), Tarptautinei automobilių inžinierių draugijai (SAE International), Šiaurės šalių žemės
ūkio mokslininkų asociacijai, Europos žemės ūkio inžinerijos studijų tinklams USAE, ERABEE, LRGLivestock Research Group: Global research alliance on agricultural greenhouse gases (Animal Health
Network and Greenhouse Gas Emissions Intensity Network (AHN); Research Manure Management
Network (MMN) tinklams ir kt.

•

Pratęsta partnerystės sutartis su AVL kompanija (Austrija), suteikianti galimybę mokslininkams,
doktorantams ir studentams naudotis kompanijos sukurta modeliavimo programine įranga.

•

Prof. dr. Dainiui Steponavičiui suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas.

•

Apgintos dvi disertacijos: Technologijos mokslų srities Aplinkos inžinerijos mokslo krypties „Neigiamo
poveikio aplinkai mažinimas prieš rapsų sėklų derliaus nuėmimą ir jo metu“ (Laimis Bauša, vadovas prof.
dr. D. Steponavičius) ir Mechanikos inžinerijos krypties – „Žemės dirbimo mašinų darbo elementų dilimo
ir pasipriešinimo judėjimui grunte mažinimo tyrimas“ (Egidijus Katinas,vadovas prof. dr. V. Jankauskas).

•

Laimėta LMT doktorantūros konkursinė vieta Technologijos mokslų srityje Aplinkos inžinerijos mokslo
kryptyje ir penkios LMT mokslo konkursinio finansavimo paraiškos: dalyvauti tarptautinėse mokslinėse
konferencijose užsienyje ir stažuotėse.

•

Pateiktos šešios paraiškos tarptautiniams projektams. Keturių iš jų numatyti koordinatoriai fakulteto
mokslininkai. Laimėti penki MTEP projektai, iš jų keturiems vadovauja ir vykdo fakulteto mokslininkai
ir viename fakulteto mokslininkai yra vykdytojai. Pasirašytos trys MTEP sutartys. Įgyvendintas vienas ir
pradėti įgyvendinti du projektai, finansuojami pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
priemones, pradėtas įgyvendinti vienas EIP projektas.

Dekanas

Adresas

doc. Rolandas Domeika

Studentų g. 15, Akademija, 53362 Kauno r.

Žemės ūkio akademija

Žemės ūkio akademija
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Botanikos
sodas

Didžiausios kolekcijos (kolekcinių numerių skaičius)

1577

1481

457

452

306

rožių

jurginų

tulpių

viendienių

bijūnų

194

201

241

248

251

astilbių

vilkdagių

melsvių

bruknių, šilauogių
ir spanguolių

rododendrų

14783

Kolekcinių numerių (iš viso)
Publikacijų skaičius

25

Retųjų augalų rūšių

76
230

Augalų kolekcinių numerių, priskiriamų ANGI

Lankytojai

89435

563

5316

lankytojų per
metus

ekskursinės
grupės

edukacijų
dalyviai

Botanikos sodas

Botanikos sodas

6

Projektų skaičius

Renginiai
Konferencijos ir seminarai

Renginiai visuomenei

„Smart Bio“

Atogrąžų drugių paroda

Mokslinis tematinis seminaras
„Mokslo žinių sklaida apie vaistinių
augalų tyrimus ir racionalų
panaudojimą“

„Augalų žavadienis“

Žmogaus ir gamtos sauga

Augalų žydėjimo savaitės
Derliaus šventė
Inkilų kėlimo ir tvarkymo diena
Kvapų naktis
„Pakalnutės uoga“
„Pakalnutės žiedas“
„Senjorų diena“
Tarptautinė jurginų paroda
„Žemės diena“
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Direktorius

Adresas

dr. Nerijus Jurkonis

Ž. E. Žilibero g. 4, 46324 Kaunas
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2019 m.
svarbiausi įvykiai
Tarptautiniame jurginų registre (angl. The International Dahlia Register) užregistruotos 3 išvestų
jurginų veislės (autorius – dr. A. Balsevičius). Lenkijos Centriniame naudojamųjų augalų veislių
tyrimų centre atliekamas 3 paprastojo putino ir 1 margalapės aktinidijos lietuviškų veislių testavimas
(autoriai – prof. R. Daubaras ir dr. L. Česonienė).

•

Laimėtas projektas „Vaistinio augalo rausvosios radiolės (Rhodiola rosea L.) tyrimas, sukuriant šiam
augalui palankias dauginimosi sąlygas ir metodus“ Nr. 01.2.1-MITA-T-851 (vad. prof. O. Ragažinskienė).

•

Prof. O. Ragažinskienė apdovanota Lietuvos farmacijos sąjungos J. F. Volfgango atminimo medaliu –
už nuopelnus farmacijos mokslui, dr. N. Jurkonis ir V.Petrauskaitė – Aplinkos ministerijos padėkos
raštais – už indėlį atskleidžiant augalų galimybes mažinti dirvožemio taršą, prof. R. Daubaras – VDU
30-mečio sidabro medaliu.

•

G. Paužaitė apgynė mokslų daktaro disertaciją „Augalų agronominių savybių ir biocheminių procesų
pokyčiai, sukelti sėklų apdorojimo elektromagnetiniu lauku ir šalta plazma“ (gamtos mokslai, biochemija
N 004).

•

S. Saunoriūtė kartu su bendraautore išleido gėlininkams mėgėjams skirtą knygą „Mano svajonių gėlynas“.

•

VDU Botanikos sodas dalyvavo augalų sėklų mainuose su 420 botanikos sodų, arboretumų ir kitų mokslo
įstaigų iš viso pasaulio.

•

Surengtos 192 edukacinės pamokos, kuriose dalyvavo 5316 vaikų. Moksleivių vasaros atostogų metu
buvo suorganizuotos 3 vasaros stovyklos (iš viso 92 moksleiviai). VDU BS darbavosi 45 savanoriai iš
Lietuvos, 214 Kauno miesto mokyklų moksleivių dalyvavo botanikos sode vykusiose socialinės-pilietinės
veiklos pamokose.

•

Dr. N. Jurkonis dalyvavo Poznanėje (Lenkija) vykusioje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje botanikos
sodams pritaikyti žmonių su negalia poreikiams, prof. R. Daubaras – XXV IUFRO Pasauliniame kongrese
(Brazilija), dr. A. Balsevičius ir R. Narijauskas – Europos augalijos tyrėjų kongrese Madride (Ispanija),
prof. O. Ragažinskienė – tarptautinės etnofarmakologijos draugijos kongrese Dresdene (Vokietija)
ir tarptautinėje farmakologijos konferencijoje Charkove (Ukraina), dr. S. Kazlauskaitė, I. Lukšytė –
tarptautinėje gėlininkystės konferencijoje Sankt Peterburge (Rusija), dr. A.Malakauskienė – Europos
biochemikų draugijų federacijos konferencijoje Rygoje (Latvija) ir konferencijoje apie arboretumus
Florencijoje (Italija). Tarptautiniame ekologų simpoziume (ISEM8) Juodkalnijoje dalyvavo ir savo
tyrimus pristatė – prof. O. Ragažinskienė, dr. A. Stankevičienė, dr. V. Snieškienė ir dr. A.Malakauskienė.

•

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Nacionaliniu A. Čiubotaru Botanikos sodu (Moldova).

•

Pertvarkyta senoji bijūnų kolekcija ir įrengtos trys naujos ekspozicijos. Įrengtos retų lauke žiemojančių
egzotinių augalų, naujų dekoratyvių augalų veislių, chrizantemų ekspozicijos. Atnaujinta ir išplėsta
miglinių augalų ekspozicija, papildžius ją bambukų kolekcija. Sukurti nauji vienmečių gėlių gėlynai ir
tulpių ekspozicijos, įrengta nauja raganių ekspozicija. Atnaujinta jurginų kolekcija, surinktos vandens
lelijų, epimedžių, rodžersijų kolekcijos. Toliau buvo kuriamas edukacinis sodas. Bendradarbiaujant su
VšĮ „Grunto valymo technologijos“ įrengta Gruntą valančių augalų ekspozicija.

•

2019 m. vykdyti intensyvūs atnaujinimo darbai botanikos sodo tvenkinio saloje: atnaujinti takai (780 kv.
m), suremontuoti laiptai, nutiestas naujas drenažas (220 m), atliktas paviljono (salos namelio) fasado,
durų ir langų remontas.

•

Oranžerijoje esančiame sukulentų kolekcijos šiltnamyje atliktas plytų mūro cokolio remontas (80 kv. m),
metalinės konstrukcijos perdažytos priešgaisriniais dažais (100 kv. m), įrengti nauji įstiklinti stelažai.
Suremontuotos oranžerijos tarnybinės patalpos. Pradėti Oranžerijos šiltnamių rekonstravimo darbai. Iš
pietrytinės sodo pusės pastatyta 325 m ilgio tvora.

Botanikos sodas

Botanikos sodas
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Inovatyvių
studijų institutas

Nuotolinių studijų aplinka

2977

355

386

200

>550

studijų dalykai
nuotolinių studijų
aplinkoje

studijų dalykai
atestuoti (mišrioms)
nuotolinėms studijoms

studijų dalykuose
naudojamos vaizdo
konferencijos

suorganizuota
tarptautinių vaizdo
konferencijų

dėstytojų mokėsi
dėstytojų skaitmeninių
kompetencijų

Nuotolinių studijų aplinka naudojasi

9176

97

4350

808

studentai

jungtasi iš
užsienio šalių

unikalių sesijų
kasdien

dėstytojų
Inovatyvių studijų institutas

Inovatyvių studijų institutas

Nuotolinių studijų programos
Bakalauro

Magistrantūros

Švietimas ir informacinės
technologijos

Lyginamosios kultūrų
studijos

Verslo administravimas

Sporto verslo vadyba

5

Projektų skaičius

Atvirosios nuotolinės studijos
visuomenei ir organizacijoms
http://openstudies.vdu.lt – visuomenės nariams ir organizacijoms
49 neformaliojo nuotolinio mokymosi dalykų visuomenei
2019 m. mokymus sėkmingai pabaigė 135 besimokantieji

Bendradarbiavimas
prižiūri 24 organizacijų nuotolinio mokymosi aplinkas
21 organizacijai suteikta prieiga prie vaizdo konferencijų įrankių

Narystė
EDEN
ICDE
LieDM asociacija
UniFuture
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Direktorė

Adresas

dr. Airina Volungevičienė

V. Putvinskio g. 23, 44243 Kaunas
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2019 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).

•

Instituto komanda įgyvendina projektą Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02-0001 „Plačios aprėpties universiteto
plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste“, kuris finansuojamas pagal dotacijos sutartį su Europos
socialinio fondo agentūra (ESFA). ISI atsakingas už antrąjį (vieną iš 5) uždavinį „Šiuolaikiškų studijų
e-aplinkos sukūrimas ir įgyvendinimas“. Uždaviniui įgyvendinti numatytos 3 veiklos: modernizuoti
nuotolinių studijų aplinką; parengti virtualią didaktinę laboratoriją su skaitmeniškai kompetentingo
pedagogo darbo priemonėmis; parengti profesinio tobulėjimo programas „Skaitmeniškai kompetentingas
dėstytojas“ ir „Skaitmeniškai kompetentingas mokytojas“.

•

Įgyvendinti 5 „Erasmus+“ programos projektai.

•

6 ISI tyrėjai stažavosi Aveiro universitete (Portugalija). Mokomojo vizito tikslas buvo bendradarbiauti
ir rasti gerųjų pavyzdžių, užsienio ekspertų, kurie turi patirtį rengiant ir įgyvendinant „Skaitmeniškai
kompetentingo dėstytojo“ programą arba atskirus jos modulius. Vizito metu aptartas skaitmeniškai
kompetentingo pedagogo modelis ir jo įgyvendinimas ES šalyse bei susipažinta su 6 kompetencijų
sritimis, adaptuotomis Portugalijos švietimo sektoriuje.

Inovatyvių studijų institutas

Inovatyvių studijų institutas
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Verslumo
akademija

Verslumo akademija

264

79

4

85

32

dalyvavę
studentai

dalyvavusių
moksleivių

vykdomi
projektai

turimi
partneriai

spręsta įmonių / organizacijų /
bendruomenių atvejų (case’ų)

Skaičiai

100

66

studentų studijavo
programoje

studentai baigė
programą

11 verslo atstovų paskaitų
„Kūrybiškumo vystymas
per improvizaciją“

„Stebėjimo ir interviu
planavimas bei struktūra“

„Idėjos pristatymas ir
pardaviams“

„Laiko planavimas“

„Strateginis planavimas“

„Pardavimų valdymas“

„Kūrybiškumas
kasdienybėje“

„Prototipo kūrimas ir
vystymas“

„Vidinė komunikacija ir
etika korporacijose“
„Viešasis kalbėjimas“

Verslumo akademija

Verslumo akademija

„Emocinio intelekto
ugdymas per judesį“

Taikytos kūrybinės, naratyvinės terapijos metodikos
„Design thinking“
„Lego Serious Play“
„Business model canvas“
„Points of You“
„Gyvenimo medis“

Išanalizuotos pateiktos užduotys
„Modestyno Records“

UAB „Aconitum“

AB „Eglės sanatorija“

UAB „Autofortas Motors“

UAB „Qwyddy
Technologies Lithuania“

Generolo Jono Žemaičio
Lietuvos karo akademija

UAB „Bačkonys“

UAB „Scandun“

UAB „Bio1“ (Biomapas grupė)

UAB „Trukmė“

Kauno arkivyskupijos kurija
(Kauno arkivyskupijos
jaunimo centras)

UAB „Festo“

UAB „Vičiūnai Group“

UAB „Festo“

VDU Botanikos sodas

UAB „Hitra“

VšĮ „Kaunas 2022“

UAB „Kėdainių konservų
fabrikas“ (Vikonda Grupė)

VšĮ „Kaunas In“

Labdaros ir paramos fondas
„Maisto bankas“
Nacionalinis M. K. Čiurlionio
dailės muziejus (Mykolo
Žilinsko dailės galerija)
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VšĮ „Penkta koja“

UAB „Novameta“
Direktorius

Adresas

dr. Osvaldas Stripeikis

S. Daukanto g. 28-206, 44246 Kaunas
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2019 m.
svarbiausi įvykiai
Verslumo akademija inicijavo studentų praktikas, mokymus, kursus, vykdė verslo ir universitetinius
projektus, skatindama Universiteto studentų ir tyrėjų verslumą, suteikdama galimybę įgyti verslumo įgūdžių,
nepriklausomai nuo to, kokią specialybę jie studijuoja. VDU Verslumo akademija taip pat vykdė veiklas, kurios
buvo orientuotos į Universiteto studentus, moksleivius bei miesto bendruomenes:
•

„Entrepreneris 6“ – verslumo kompetencijų ugdymui skirtas renginys-konferencija;

•

Respublikinė konferencija „Verslumas nelygu verslui“, skirta Lietuvos moksleiviams ir mokytojams;

•

„Idėjos efektas“ – renginys, skirtas jauno žmogaus verslumo sampratai ugdyti;

•

Kovo – gruodžio mėn. verslo atstovai skaitė 11 viešų paskaitų įvairia verslumo tematika;

•

Pavasario semestre vyko psichologų vedamos asmeninio tobulėjimo paskaitos, kuriose buvo naudojami
naratyvinės terapijos metodai;

•

Rudens semestre vyko verslumo kompetencijų ugdymo (emocinio intelekto, komandinio darbo, kūrybinio
mąstymo, idėjų įgyvendinimo) paskaitos.

2019 m. vyko pavasario ir rudens semestrų „Verslumo akademijos“ 33 ECTS kreditų apimties mokymų
programa, kurią įgyvendinant ugdomos studentų verslumo savybės ir kompetencijos:
Kartą per semestrą vyko verslumo ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymo stovyklos.

•

2019 m. pavasario semestre studentai, grupėmis po 5–7 žmones sprendė UAB „Trukmė“, UAB „Autofortas
Motors“, UAB „Vičiūnai Group“, UAB „Scandun“, UAB „Festo“, AB „Eglės sanatorija“, Generolo Jono
Žemaičio Lietuvos karo akademija, VšĮ „Penkta koja“, Kauno arkivyskupijos kurija (Kauno arkivyskupijos
jaunimo centras), Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės
muziejus (Mykolo Žilinsko dailės galerija), Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo ir UAB „Hitra“
organizacijų pateiktas užduotis.

•

2019 m. rudens semestre studentų grupėms po 5–7 žmones iššūkius pateikė UAB „Autofortas Motors“, AB
„Eglės sanatorija“, UAB „Novameta“, UAB „Kėdainių konservų fabrikas“ (Vikonda Grupė), UAB „Trukmė“,
UAB „Bio1“ („Biomapas“ grupė), UAB „Festo“, UAB „Qwyddy Technologies Lithuania“, UAB „Aconitum“,
VšĮ „Kaunas In“, VšĮ „Kaunas 2022“, „Modestyno Records“, UAB „Bačkonys“ organizacijos ir Vytauto
Didžiojo universiteto Botanikos sodas.

•

įvyko „Idėjos efektas“ – renginys, skirtas jauno žmogaus verslumo genui turtinti ( pranešėjai: „ViLimBall“
startuolio įkūrėjas Mantas Venslauskas, „Solidu“ sausų šampūnų verslą įkūrusi Vaiva Žvirblytė, rūbų
prekės ženklo „briedisTù“ įkūrėjas Ignas Klėjus).

Verslumo akademija

Verslumo akademija

•

Verslumo akademijos veikla buvo finansuojama Universiteto ir projektinėmis lėšomis: projektas „Kūrybinės
dirbtuvės: studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas Šiaurės, Vidurio ir Pietų Lietuvoje“( Creative Lab). (Nr.
09.3.1-ESFA-K-731-01-0002), projektas „Patirties partneriai LT“ (Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0009).
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Užsienio
kalbų institutas

Studentų skaičius, studijavusių kalbas
4088
3763

2015 m.

3845

3771

2017 m.

2018 m.

3455

2016 m.

2019 m.

Klausytojai

54

VDU darbuotojai, kurie mokėsi anglų kalbos
intensyviuose personalui skirtuose kursuose

60

Kalbų dėstytojai

59

Raštu išversta puslapių

347

40

Žodinio vertimo valandų

12

Knygos recenzija lietuvių kalba

VDU darbuotojai, kurie mokėsi
kalbų grupėse su studentais
Publikacijų skaičius

3

Projektų skaičius

1

Mokslo žurnale „Darnioji daugiakalbystė“
mokslinių straipsnių anglų, ispanų, lietuvių
ir prancūzų kalbomis

39

Moksleivių kalbų būreliuose

27

20

Įvertintos 1256 asmenų kalbų kompetencijos

86

29

1

anglų

prancūzų

vokiečių

lenkų

Mokslinė konferencija „Darnioji daugiakalbystė 2019“

102

14

180

pranešimai anglų, lietuvių,
rusų, ispanų, vokiečių ir
prancūzų kalbomis

virtualių
pranešimų

dalyvavusių mokslininkų
iš 29 pasaulio šalių
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1140

Gausi 30 kalbų pasiūla
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anglų,

korėjiečių,

senosios graikų,

arabų,

latvių,

senosios hebrajų,

danų,

lenkų,

senosios islandų,

estų,

lietuvių gestų,

suomių,

ispanų,

lotynų,

šiuolaikinės graikų,

italų,

Naujojo Testamento graikų,

šiuolaikinės hebrajų,

japonų,

norvegų,

švedų,

kartvelų,

portugalų,

turkų,

kinų,

prancūzų,

ukrainiečių,

kirgizų,

rusų,

vokiečių
Direktorė

Adresas

dr. Vilma Bijeikienė

K. Donelaičio g. 52, 44244 Kaunas
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2019 m.
svarbiausi įvykiai
2019 m. UKI dėstytos 22 kalbos, dėstymo kokybę užtikrino kompetentinga, daugiakalbė ir daugiakultūrė
29 anglų kalbos ir 30 kitų kalbų dėstytojų komanda, 9 dėstytojai mokė gimtosios kalbos.

•

Mokslo žurnale „Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism“ tyrimus įvairiomis daugiakalbystės
temomis publikavo 33 mokslininkai iš 10 šalių anglų, ispanų, lietuvių ir prancūzų kalbomis.

•

UKI direktorės pavaduotoja A. Meškauskienė buvo išrinkta Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos prezidente.

•

Teiktos kalbų mokymo ir kalbinių kompetencijų vertinimo paslaugos miesto bendruomenei ir visuomenei
visoje Lietuvoje: 2019 m. užsienio kalbų mokymo paslaugos suteiktos 101 asmeniui, vertinimo – 205.

•

Tęstas įvairių bendrojo ugdymo dalykų mokytojų anglų kalbos kompetencijų tobulinimas – 24 mokytojai,
rudens semestre 8 mokytojai mokėsi vokiečių kalbos.

•

Vykdyti intensyvūs 18 ECTS apimties anglų kalbos kursai English Prep-Course, skirti studijoms anglų
kalba pasirengti, mokėsi 7 studentai iš Turkijos ir 1 studentė iš Ukrainos.

•

Plėtota VDU akademinio ir neakademinio personalo kalbinių kompetencijų tobulinimo sistema: 60
darbuotojų mokėsi intensyviuose, įvairios tematikos anglų kalbos kursuose, 14 – anglų kalbos grupėse su
VDU studentais, 26 – kitų kalbų.

•

Vestos paskaitos ir pažintinės veiklos „Varpo“ ir „Rasos“ gimnazijų bei Vaižganto progimnazijos
moksleiviams, suorganizuotas moksleivių dienos renginys „Greitas kalbų pasimatymas“, VDU tarptautiniai
studentai vedė kalbų pradžiamokslius moksleiviams „Atžalyno“ progimnazijoje.

•

Įvyko IX ispaniškos kultūros festivalis „Primavera en español“. Festivalio šūkiu „Ispanakalbis pasaulis… be
filtrų!“ kviesta į Ispaniją ir Lotynų Amerikos šalis pažvelgti be išankstinių nuostatų.

•

Bendradarbiaujant Lietuvių gestų kalbos vertimo centrui ir Užsienio kalbų institutui įvyko Tarptautinis
gestų kalbos vertėjų seminaras „Patobulinti apdorojimo įgūdžiai: veiksmingi gestų ir šnekamosios kalbos
vertimai“.

•

Kartu su Kauno J. Urbšio katalikiška pagrindine mokykla, suorganizuota II respublikinė bendrojo ugdymo
mokyklų užsienio kalbų mokytojų konferencija „Daugiakalbystės kompetencijų tobulinimas: tyrimai ir
patirtys“.

•

UAB „Hegelmann Transporte“ atstovai kalbas studijuojantiems studentams pasakojo apie užsienio kalbų
svarbą. Studentų susitikimai su įmonės atstovais vyko trimis užsienio kalbomis: rusų, vokiečių ir prancūzų.

•

Suorganizuotas vokiečių kalbos renginys vokiečių kalbos mokytojams „Gerosios patirties forumas (mokant
vokiečių kalbos)“. Organizatoriai – VDU HMF ir UKI, Kauno miesto savivaldybė, Gėtės institutas ir Kauno
pedagogų kvalifikacijos centras.

•

Suorganizuotas EKD renginys „Kalba svarbus darbo įrankis: nesusikalbėjimo atvejai“, kuriame dalyvavo
VDU studentai, Kauno miesto ir rajono gimnazijų moksleiviai ir tarptautinės įmonės.

•

Surengtas III ispanų kalbos forumas. Septyni kviestiniai lektoriai iš Ispanijos, Airijos, Latvijos, Estijos ir
Lietuvos pristatė naujausias ispanų kalbos mokymo(si), vertimo ir kultūros pažinimo tendencijas.

•

UKI vykdyti tarptautiniai projektai: „Erasmus+“ KA3 politinių reformų rėmimo programos projektas
LISTiac: „Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms (2019–2021)“, siekiantis tobulinti
daugiakalbės pedagogikos integravimą ir tolesnį plėtojimą bendrajame ugdyme; „Erasmus+“ strateginės
partnerystės projektas MiLLaT: „Mediation in Language Learning and Teaching (2019–2021)“, siekiantis
tobulinti kalbinės mediacijos kompetencijų ugdymo metodiką; „Erasmus+“ strateginės partnerystės
projektas EuLe:“ European Biographies of Learning and Living (2019–2021)“, analizuojantis nutraukusių
studijas ir vėl į jas grįžusių asmenų patirtis.
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