2020 m.
Vytauto Didžiojo
universiteto
veiklos ataskaita

Turinys
56

92

Įvadinis

Ekonomikos ir vadybos

Švietimo

žodis

fakultetas

akademija

6

60

96

VDU – darnus, kūrybiškas,

Gamtos mokslų

Teisės

bendruomeniškas

fakultetas

fakultetas

8

64

100

Socialiai aktyvi ir

Humanitarinių

Žemės ūkio

atsakinga bendruomenė

mokslų fakultetas

akademija

16

68

108

VDU akademinių

Informatikos

Botanikos

padalinių struktūra

fakultetas

sodas

18

72

112

VDU neakademinių

Katalikų teologijos

Inovatyvių studijų

padalinių struktūra

fakultetas

institutas

20

76

116

Asmenybėms ir talentams

Menų

Verslumo

atskleisti palankios studijos

fakultetas

akademija

30

80

120

Patikimas tarptautinis

Muzikos

Užsienio kalbų

partneris

akademija

institutas

36

84

Aukščiausio lygio

Politikos mokslų ir

mokslas ir menas

diplomatijos fakultetas

44

88

Darni ir kūrybiška

Socialinių mokslų

aplinka

fakultetas

Turinys

Turinys

2

4

3

Įvadinis
žodis
2020-ieji buvo radikalių ir staigių pokyčių, palietusių visą pasaulį, metas. Jo nuojautomis kurį laiką dalinosi
ne tik švietimo bendruomenė. Vos ne per naktį turėjome išmokti prisitaikyti ir transformuoti savo darbo,
mokymosi bei gyvenimo įpročius, atsisakyti planų, atrasti naujų bendrabūvio ir bendradarbiavimo formų,
susikurti kitokį kiekvienos dienos ritmą žongliruojant susitraukusiomis erdvės ir judėjimo trajektorijos
galimybėmis. Viso to fone susidūrėme su iššūkiu, kaip išlaikyti tarpusavio ryšį, kūrybiškumą ir motyvaciją.
Koronaviruso (COVID-19) pandemijos paskatinti suvaržymai privertė aiškiai ir stipriai pajusti, kad atgal grįžti
jau nebegalėsime, daugelio dalykų turėsime mokytis iš naujo, o tam tikrus procesus ir permainas, kuriems
neturėjome galutinio termino, turėsime įgyvendinti daug greičiau nei tikėjomės. Į virtualybę persikėlęs
mokymas(is) ir darbas privertė iš naujo susimąstyti apie spartėjančią skaitmenizaciją, technologijų pažangą
ir fizinio kontakto ilgesį bei svarbą, retesni lėktuvų skrydžiai ir dėl to sumažėjusi tarša – apie ekologinį
pėdsaką ir žmogaus įtaką Žemės planetai, o siekis suprasti daugialypius pandemijos padarinius ir netikrumo,
neapibrėžtumo būseną, kurią pajuto ir pasaulio šalių vyriausybės, ir eiliniai piliečiai, kuri stabdė ekonomikas
ir privertė transformuotis kultūros lauką, paskatino veidu atsigręžti į mokslo bendruomenę. Pandemiją
lydintys ekonominiai, technologiniai, politiniai ir socialiniai iššūkiai į viešąją erdvę grąžino suvokimą, kad
centrinė ašis, kuri padeda funkcionuoti valstybėms, sujungia tarpkontinentiniam bendradarbiavimui, yra
mokslas ir švietimas – jie mums ne tik užtikrina progresą, bet ir puoselėja atmintį, primena tradiciją, buria
bendruomenes ir kuria santykius, grįstus kilnesniais tikslais, nukreiptais į geresnio pasaulio mums ir ateities
kartoms kūrimą. Viltis išlieka, kad švietimas ir Lietuvoje gali tapti viena iš prioritetinių sričių sprendimų
priėmėjų darbotvarkėse ir formuojant metų biudžetą.

Pandemijos pasekmės Vytauto Didžiojo universitetui nebuvo vienintelis iššūkis. Svarbūs procesai –
rektoriaus, fakultetų tarybų, Senato ir Tarybos rinkimai, 2021–2027 m. VDU strateginio veiklos plano
rengimas – vyko neįprastomis sąlygomis: buvo mažiau nei norėjosi gyvų ir daugiau virtualių susitikimų, todėl
trūko išsamesnių diskusijų. Kita vertus, vykstant rinkimams, formuojant naująją Universiteto struktūrą ir
tariantis dėl vieno pagrindinių Universiteto dokumentų, kuris nustato esmines artimiausių metų mokslo,
studijų ir bendruomenės telkimo kryptis, pavyko užtikrinti demokratijos ir lygių galimybių principus: į
svarstymus įsitraukė įvairių padalinių atstovai (-ės), išsakė kritiką ir teikė siūlymus. Bendruomenės balsą
girdėti svarbu, nes tyla ne visuomet reiškia taiką. Kaip ir deklaruojama įvairovės politika, kuri, pirmiausia,
turi būti įteisinta realybėje, ne tik oficialiuose raštuose. VDU Senate ir Rektoriaus komandoje daugiau nei
pusę narių sudaro moterys, 4 jų iš 11 yra Taryboje, jos pirmininke tapo Diana Vilytė. 2020-aisiais taip pat
buvo įsteigta negalios reikalų koordinatorės pareigybė, baigiamas rengti Lyčių lygybės planas, diskutuojama
dėl maldos kambario atvėrimo įvairių konfesijų atstovams, tariamasi dėl kitų iniciatyvų, kurios atlieptų
įvairialypės VDU bendruomenės poreikius ir ją dar labiau įgalintų.

Šie metai išskirtiniai ir dėl infrastruktūros modernizavimo darbų – pradėti ir tęsiami apie 10 projektų darbai
siekiant sudaryti sąlygas vykdyti aktualius Lietuvai ir Europai mokslo tyrimus, diegti inovacijas, organizuoti
studijas, atitinkančias šiuolaikinius poreikius, ir užtikrinti aplinką, kuri yra palanki studentų, mokslininkų
ir dėstytojų darbui bei bendradarbiavimui: nuo pedagogų rengimo centro iki agroinovacijų mokslinių tyrimų
bazės atnaujinimo darbų.
2020-ieji uždavė ir daugiau veiklos scenarijų, kurie VDU paskatino dar labiau atsigręžti ne tik į šalies
visuomenę ir jos poreikius, bet ir nelikti abejingiems nedemokratiniams procesams, kurie vyksta už mūsų
valstybės sienų. Pažeidžiant pamatinius laisvų rinkimų principus organizuoti Baltarusijos prezidento
rinkimai sutelkė šalies gyventojus kovoti už demokratiją ir žmogaus teises. Laisvės kelias niekuomet
nebuvo lengvas. Įvykiai kaimyninėje šalyje tai tik dar kartą priminė mums, kurių atmintis vis dar gyva.
Tęsiant ilgametę iniciatyvą, skirtą Rytų partnerystės šalims, ir paremiant Baltarusijos studentus, Vytauto
Didžiojo universitetas jau priėmė apie 50 šios šalies studentų, kurie jaučiasi nesaugūs savo gimtinėje, yra
persekiojami dėl pilietinių ir politinių priežasčių ir buvo pašalinti iš universitetų. Tačiau nauji prašymai
nuolat pasiekia Universitetą ir jų daugėja, todėl metų pabaigoje VDU įsteigė paramos fondą, prie kurio jungtis
pakvietė fizinius bei juridinius asmenis, ir stipendijas, kurios padengs šių studentų mokestį už studijas.

Įvadinis žodis

Įvadinis žodis

Įvertindamas visas šiuos metus lydėjusias aplinkybes, didžiuojuosi bendruomenės narių pastangomis,
nepaisant dar labiau įtempto darbo grafiko, inicijuoti projektus, atliepiančius kitų bendruomenių ar socialiai
pažeidžiamų grupių poreikius. Vytauto Didžiojo universitetas, kuris jau dešimt metų dirba nuotolinių studijų
srityje ir yra šios srities lyderis Lietuvoje, buvo daug geriau pasirengęs netikėtiems iššūkiams bei užtikrino
sklandų nuotolinio mokymosi ir darbo procesą ne tik universiteto viduje, bet ir sutelkė resursus, kad padėtų
keliems šimtams Lietuvos mokyklų užtikrinti nenutrūkstamą mokymą. Dar viena, šįkart tarptautinė
iniciatyva „Kartu per atstumą“ (angl. Mind the gap), vykdoma kartu su organizacija „Globali iniciatyva
psichiatrijoje“, apėmė 40 šalių keliuose žemynuose. Ja buvo atkreiptas dėmesys į vienišus, turinčius sveikatos
sutrikimų ar vyresnio amžiaus žmones ir siekiama pakeisti viešojoje erdvėje paplitusį žalingą terminą
„socialinis atstumas“ tikslesniu – „fizinis atstumas“. Universiteto viduje įsteigtas fondas remti nuo COVID-19
nukentėjusius bendruomenės narius.

Nepaisant pandemijos, bendras užsieniečių skaičius laipsnį suteikiančiose studijose taip pat augo. VDU
bendruomenė su kiekvienais metais tampa įvairesnė. Šis faktas drąsina ir įpareigoja siekti dar didesnių
tikslų įtvirtinant VDU kaip tarptautinio mokslo universiteto tapatybę. Svarbu paminėti, kad 2020 m.
Universitetas kartu su tarptautiniais partneriais ėmėsi ambicingo projekto, peržengiančio geografines ribas
ir mums įprasto universiteto, infrastruktūros prasme, suvokimą, įgyvendinimo. Europos Komisija patvirtino
Vytauto Didžiojo universiteto kartu su šešiais tarptautiniais partneriais: Saro krašto (Vokietija), Alikantės
(Ispanija), Triesto (Italija), Sofijos šv. Klimento Ohridskio (Bulgarija) universitetais, Silezijos universitetu
Katovicuose (Lenkija) ir Estijos menų akademija įkurtą aljansą „Transform4Europe – T4E“. Kartu mes
dirbsime, kad sukurtume vieningą jungtinį, darnų plačios apimties Europos universitetą, turintį jungtinę
valdžią ir paslaugų struktūras.

Nuojautomis dėl grėsmės demokratinėms vertybėms Vakarų pasaulis gyveno jau mažiausiai penkerius metus.
Nors įvykiai Baltarusijoje, augančios melagingų naujienų proporcijos, populizmas didino neužtikrintumo
būsenas – rinkimų JAV baigtis vėl suteikė tikėjimo, kad XXI a. dar esama garbingos, pagarba kitam grįstos
bendradarbiavimo, įsiklausymo ir susikalbėjimo kultūros.
Vis sudėtingiau tampa planuoti net ir artimiausią ateitį. Šie metai užgrūdino, kad turime galvoti bent apie
keletą scenarijų ir kad visame įvykių sūkuryje centrine figūra turi būti žmogus. Taigi ateinančiais metais
vienas svarbiausių VDU tikslų bus atsigręžimas į bendruomenę ir jos narių įgalinimas siekti užsibrėžtų
tikslų studijose, moksle ir visuomeniniame bei intelektualiniame Lietuvos ir Europos gyvenime. Išsiplėtus
Universiteto geografijai ir pasikeitus organizacinei struktūrai, buvo parengta nauja Universiteto strategija,
kuri vienytų bendruomenę drauge siekti suformuluotų tikslų, suteiktų galimybes realizuoti naujai
susidariusias perspektyvas moksliniuose tyrimuose ir tarpdisciplininėse studijose, sudarytų sąlygas
didesnei savivaldos ir atsakomybės dermei. Sieksime VDU tapatybę formuoti tarptautinio mokslo
universiteto kontekste taikant artes liberales principus studijose bei bendruomenės gyvenime ir toliau
aktyviai prisidėti prie darnių valstybės vystymosi tikslų, dalyvauti Lietuvos ir Europos švietimo, kultūros
gyvenime. Šis aktyvus Universiteto vaidmuo svarbus ne tik siekiant padėti valstybei ir visuomenei naviguoti
šiuo neapibrėžtu laikotarpiu, bet ir pasitinkant Universiteto 100-metį 2022 metais.
VDU rektorius

Esu dėkingas bendruomenei ir už man parodytą pasitikėjimą bei suteiktą galimybę tęsti pradėtus darbus.
Tai suteikia ryžto ir įpareigoja mane atliepti visus lūkesčius, tikslus, kuriuos turime kelti kartu.
Nepaisant demografijos iššūkių ir pandemijos pasekmių, šiais metais, lyginant su 2019 m., pirmosios pakopos
studijose sulaukėme didesnio skaičiaus pirmakursių. VDU ir toliau išlaiko plačiausios aprėpties ir antrojo
pagal studentų skaičių universiteto poziciją.
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Juozas Augutis
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Vytauto Didžiojo universitetas –
darnus, kūrybiškas, bendruomeniškas
Vytauto Didžiojo universiteto 2020 m. veiklos ataskaita parengta vadovaujantis Universiteto 2012–2020 m.
strategija.

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

Misija

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

Socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė;

•

Asmenybėms ir talentams atsiskleisti palankios studijos;

•

Patikimas tarptautinis partneris;

•

Aukščiausio lygio mokslas ir menas;

•

Darni ir kūrybiška aplinka.

VDU – darnus, kūrybiškas, bendruomeniškas

VDU – darnus, kūrybiškas, bendruomeniškas
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Vytauto Didžiojo universitetas – tai bendruomeniška mokslo, studijų ir menų institucija, tęsianti 1922 m. Kaune
įkurto Lietuvos universiteto misiją, užtikrinanti studentams liberalias ugdymosi sąlygas, plėtojanti partnerystę,
aktyviai dalyvaujanti Kauno gyvenime, kurianti Lietuvos ateitį, prisidedanti prie pasaulio kultūros ir mokslo
raidos.
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Socialiai aktyvi ir
atsakinga bendruomenė

Studentai

8628

5397 2511

iš viso

ba

ma

292

282

146

doktorantūros
studijos

vientisosios
studijos

profesinės
studijos

Per 2020 m. į VDU buvo atvykę 1214 užsienio studentai

13 Academia cum laude studentų

Vykdomų studijų programų skaičius

92

78

1

1

23

iš viso

ba

ma

vientisosios
studijos

profesinės
studijos

doktorantūros
krypčių

2020 m. priimta studentų

2877
iš viso

1505 1134
ba

ma

44

53

141

doktorantūros
studijos

vientisosios
studijos

profesinės
studijos

Absolventai

44249
iš viso

2910 1690 1049
2020 m.

ba

ma

43

128

mokslų
daktarai

įgiję pedagogo
kvalifikaciją

Socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė

Socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė

195

95,24 %*

Įsidarbinę absolventai

Personalas (etatai)

1592

793

799

iš viso

akademinis

neakademinis

Aukštajai mokyklai skirtos valstybės biudžeto lėšos

8

83

79 %

per 2020 m. į
VDU atvykusių
dėstytojų skaičius

akademinio
personalo su
mokslo laipsniu

28,7 mln. Eur

* pagal Užimtumo tarnybos duomenis metai po studijų baigimo nėra užsiregistravę Užimtumo tarnyboje 2020 06 30
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Svarbiausi 2020 m.
įvykiai ir pasiekimai

•

Lapkričio 25 d. VDU Senatas ir Taryba patvirtino naująjį VDU strateginį veiklos planą 2021–2027
metams. Jį per vienerius metus parengė Universiteto bendruomenės nariai, organizuodami apklausas,
seminarus, darbą grupėse.

•

Gruodžio 2 d. išrinktą Universiteto Tarybą sudaro 11 narių: 5 vidiniai, 4 išoriniai ir 2 studentų atstovai. Į
naująją Tarybą vidiniais nariais išrinkti VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto profesorė Auksė
Balčytienė, Muzikos akademijos docentas, Kauno valstybinės filharmonijos vadovas Justinas Krėpšta,
Humanitarinių mokslų fakulteto profesorė Rūta Petrauskaitė, Žemės ūkio akademijos profesorius
Rimantas Velička, Švietimo akademijos profesorė Vilma Žydžiūnaitė. Išoriniais nariais tapo žemės ūkio
technikos įmonių grupės „Dojus“ valdybos pirmininkas, VDU Žemės ūkio akademijos „Alumni“ klubo
prezidentas Pranas Dailidė, Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubo direktorius, „Žalgirio arenos“ direktorius
Paulius Motiejūnas, ambasadorius, VDU garbės daktaras, teisininkas, diplomatas, „Avia Solutions
Group“ direktorių valdybos narys Vygaudas Ušackas, VĮ „Registrų centras“ paslaugų valdymo direktorė
Diana Vilytė. VDU Studentų atstovybės nustatyta tvarka studentų atstovais tapo VDU SA prezidentas
Paulius Vaitiekus ir VDU absolventas, šiuo metu vadovaujantis Keleivių aptarnavimo departamentui
bendrovėje „LG Link“, Kęstutis Jasiulevičius. VDU Tarybos pirmininkė – VĮ „Registrų centras“ paslaugų
valdymo direktorė Diana Vilytė.

•

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės ataskaitinėje rinkimų konferencijoje antrai kadencijai
išrinktas VDU SA prezidentas Paulius Vaitiekus.

Nenuspėjamas pasaulinės pandemijos kontekstas, kasdien keičiantis įprastą gyvenimo ritmą, diktavo
neišvengiamas permainas 2020 m. universiteto veiklose: kito studijų proceso organizavimas, transformavosi
iki tol gyvybiškai svarbus atrodęs fizinis kontaktas akademinės kultūros sklaidai. Tačiau šis nelengvas
laikotarpis dar kartą įrodė, kad svarbiausia varomoji jėga Universitetui yra aktyvi, drąsi, novatoriška ir
atvira bendruomenė, kuri ne tik operatyviai ir lanksčiai sugebėjo prisitaikyti prie pasikeitusios realybės,
bet ir ryžtingai vykdė akademinės lyderystės misiją, demonstruodama puikius mokslo, studijų rezultatus,
džiugindama nuveiktais darbais ir reikšmingais pasiekimais.

ASU, LEU ir VDU integracija

Vykdoma Agroinovacijų mokslinių tyrimų bazės modernizacija – didinami pajėgumai, skirti tyrimams
įvairiose srityse, atliepiančiose ūkio ir visuomenės poreikius. Patobulinta šios tyrimų bazės infrastruktūra
leis siekti dar didesnės pažangos, investicijų į tyrimus, kurie užtikrintų ilgalaikį ekonominį augimą,
konkurencingumą, inovacijų plėtrą. VDU mokslininkai galės efektyviai vykdyti tyrimus, skirtus tvariems
agrobiologiniams ištekliams ir saugesniam maistui. Laboratorijos, įsigyta mokslinė įranga, moksliniai
tyrimai planuojami atsižvelgiant į mokslinės produkcijos komercializavimo galimybes, mokslinių tyrimų
rinkos tendencijas, ilgalaikių Žemės ūkio akademijos partnerių ir kitų potencialių užsakovų poreikius.
2020 m. intensyviai vykdyti ne tik infrastruktūriniai projektai, taip pat kuriama metodika, pagal kurią bus
galima suvienodinti konsoliduoto universiteto akademinio ir neakademinio personalo darbo užmokestį,
pereiti prie bendros darbo užmokesčio sistemos, siekiant, kad vienodas pareigas užimantys darbuotojai,
turintys tą pačią kvalifikaciją, kompetenciją ir atitinkamai dirbantys tokį pat darbą, gautų vienodą atlygį.
Perėjimas vykdomas etapais.
Ataskaitiniais metais siekiant didesnio valdymo efektyvumo bei dar labiau konsoliduojant žmogiškuosius
išteklius visuose nuo centro nutolusiuose padaliniuose buvo diegiamos ir tobulinamos Dokumentų valdymo,
Personalo, finansų ir darbo užmokesčio sistemos, studentų ir dėstytojų portalas.
Pagal parengtas Universiteto 2021–2027 m. strategines kryptis toliau bus vykdomas konsoliduoto universiteto
strateginio veiklos plano rengimas, pasitelkiant vietos ir užsienio ekspertus, atliekant vidinius bendruomenės
ir išorės tyrimus, apklausas. Taip pat bus atliktas vadybos kokybės sistemos įdiegimas/sujungimas
(konsoliduoto universiteto ir jo padalinių valdymo kokybei užtikrinti ir kontroliuoti). Įvairių Universiteto
veiklų ir organizacinių struktūrų optimizacija bus vykdoma iki 2022 m.

Universiteto valdymas
•

•

•
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Rugsėjo 15 d. plačiausios aprėpties ir antro pagal dydį Universiteto rektoriumi Vytauto Didžiojo
universiteto (VDU) Taryba išrinko akademiką Juozą Augutį, taip pat patvirtino prorektorių komandą:
mokslo prorektorės pareigas, kaip ir pirmosios kadencijos metu, eina prof. dr. Julija Kiršienė, studijų
prorektore tapo dr. Simona Pilkienė, komunikacijos – doc. dr. Vilma Bijeikienė. Išrinkta administracija
pareigas pradėjo eiti nuo 2020 m. spalio 1 d.
2020 m. lapkričio 17 d. įvyko pirmasis VDU naujos kadencijos Senato posėdis. Naujai išrinktą Senatą
sudaro 69 nariai. VDU Senato pirmininku išrinktas prof. dr. Ričardas Krikštolaitis. Senato pirmininko
pavaduotoja tapo doc. dr. Rūta Eidukevičienė, sekretore – prof. dr. Aušra Blinstrubienė.
Lapkričio 25 d. vykusio Universiteto Tarybos posėdžio metu patvirtintos Švietimo akademijos ir Žemės
ūkio akademijos kanclerės. VDU Švietimo akademijos kanclerės pareigas pradėjo eiti prof. dr. Lina
Kaminskienė, o Žemės ūkio akademijos – prof. dr. Astrida Miceikienė.

Įvykiai, ryšių užmezgimas, bendradarbiavimas ir socialiai atsakingos
veiklos stiprinimas
•

2020 m. Kaune buvo įprasmintas ir minimas Aukštųjų kursų įkūrimo šimtmetis. Šia proga Kauno
Maironio universitetinėje gimnazijoje, kur lygiai prieš šimtą metų įvyko Aukštųjų kursų iškilmingas
atidarymas, buvo surengtas minėjimas, konferencija ir simboliška universitetinių kursų tąsa XXI
amžiaus kontekste – atviros dėstytojų pamokos gimnazijos moksleiviams.

•

Svetlanai Alexievich suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro vardas. Doctor honoris
causa titulas rašytojai skirtas už indėlį dokumentinės grožinės literatūros, demokratijos ir žmogaus
teisių stiprinimo srityse, išsaugojant žmonių istorinę ir daugiabalsę atmintį bei reikšmingas pastangas
ginant laisvės ir teisingumo vertybes.

•

VDU rektorius prof. Juozas Augutis įteikė sidabro medalį J. E. Lietuvos Respublikos ambasadoriui
Ukrainoje Mariui Janukoniui. M. Janukonis apdovanotas už paramą plėtojant Lietuvos ir Ukrainos
švietimo ir kultūros ryšius.

•

VDU prisijungė prie „Europos universitetų“ iniciatyvos tinklo „Transform4Europe – T4E“, kuris vienija
septynis Europos universitetus: Vytauto Didžiojo (Lietuva), Saro krašto (Vokietija), Alikantės (Ispanija),
Triesto (Italija), Sofijos šv. Klimento Ohridskio (Bulgarija), Silezijos universitetą Katovicuose (Lenkija) ir
Estijos menų akademiją. Kartu jie dirbs, kad sukurtų vieningą jungtinį, darnų plačios apimties Europos
universitetą, turintį jungtinę valdžią ir paslaugų struktūras.

•

Įgyvendinta VDU paramos Baltarusijos studentams fondo iniciatyva. VDU savo lėšomis įsipareigojo
padengti Baltarusijos studentų, kurie dėl pilietinių ir (ar) politinių priežasčių buvo pašalinti iš
Baltarusijoje veikiančių aukštųjų mokyklų. Prie iniciatyvos skatintos jungtis įmonės, organizacijos ir
fiziniai asmenys.

•

VDU įsteigė paramos fondą studentams, nukentėjusiems nuo COVID-19. Fondas skirtas padėti
Universiteto studentams ir jų šeimoms, susiduriančioms su finansiniais sunkumais dėl karantino. Iš
viso fonde surinkta 100 tūkst. eurų. Finansinė parama studentams skiriama iš Universiteto nuosavų
arba juridinių asmenų surinktų ar studentų paramai skirtų lėšų, taip pat – iš anksčiau skirtų 2 proc.
gyventojų pajamų mokesčio.

•

VDU vyko konferencija „Toliau pareigõs – vizos į gyvenimą“, skirta japonų diplomato tarpukario Lietuvoje
Čijunės Sugiharos metams Lietuvoje pažymėti.

•

VDU atidaryta Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus dokumentinė paroda „Išgelbėjęs vieną gyvybę,
išgelbėja visą pasaulį“, reprezentuojanti Lietuvos žydų gelbėtojus, Pasaulio tautų teisuolius, kurių vardai
įėjo į Lietuvoje vykusio Holokausto istoriją.

•

VDU Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas pirmą kartą Lietuvoje virtualioje
erdvėje pristatė unikalų projektą – parodos „Inno panorama 2020“ virtualią ekspoziciją „Inovacijų alėja“.
Ši paroda pati tapo inovacija, nes yra pirmoji Lietuvoje, trimačio vaizdo formatu perkelta į virtualią erdvę.

•

Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje istorikai ir muziejininkai parengė parodą, kuri skirta apžvelgti
prezidento profesinę veiklą Jungtinių Amerikos Valstijų Aplinkos apsaugos agentūros Penktame regione.
Parodos parengimą finansavo JAV ambasada Vilniuje.

Socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė

Socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė

2020 m. Universitete buvo vykdomi svarbūs infrastruktūros pokyčiai, susiję su įvykusia universitetų
integracija – modernizacijos, rekonstrukcijos, kompiuterizacijos, tyrimų komercializavimo ir kiti procesai.
K. Donelaičio gatvėje esančiuose Universiteto rūmuose pradėti ES projekto „Pedagogų rengimo centro
įkūrimas“ įgyvendinimo darbai. Pastatas bus įrengtas pagal naujausius reikalavimus pedagogikos
studijoms vykdyti. Čia bus atnaujintos auditorijos su multifunkciniais baldais, sukurtos erdvės grupiniam
ir savarankiškam darbui, įrengtos darbo vietos Švietimo akademijos dėstytojams. Įgyvendinus kitus du
vykdomus ES projektus „Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste“ ir
„Šiuolaikinių didaktikų centro įkūrimas“, Universitete veiks trys laboratorijos, skirtos STEAM, didaktikai
ir įtraukiajam ugdymui. Pastarojoje bus įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos studentams ir tyrėjams,
taip pat multisensorinis kambarys – moderni erdvė, pritaikyta pojūčių edukacijai ir skirta mokytojams
rengti ir profesiniam tobulėjimui. Virtualioje didaktinėje laboratorijoje bus sukurta nauja pedagogų
bendradarbiavimo ir praktikavimosi aplinka, taikomi naujausi technologiniai įrankiai, skirti vykdyti
aktualiems ir svarbiems Lietuvai bei Europai mokslo tyrimams, studijoms organizuoti.
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•

•

VDU įsteigta kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus premija už pasiekimus aplinkosaugos
srityje. 100 tūkst. JAV dolerių fondą, pavadintą velionės žmonos Danos Gedvilienės vardu, premijai
įsteigė Jungtinėse Valstijose gyvenantis Gabrielius Gedvila. Nominacijos 5 tūkst. eurų dydžio premijai
bus priimamos nuo 2021 m., o jų teikimas vyks Tarptautinę aplinkos apsaugos dieną.
VDU vyko „Intelekto forumas“ – renginys, kuriame mąstymo ir mokymosi iššūkius aptarė edukologai,
psichologai, neuromokslininkai, filosofai, technologinių ir kitų mokslų atstovai. Forumo metu Lietuvos
įmonių atstovai įteikė skatinamąsias stipendijas aktyviausiems ir 2018–2020 metais didžiausią pažangą
mokyklose padariusiems gimnazijų mokytojams.

•

Minint Tarptautinę žmogaus teisių dieną ir Europos žmogaus teisių konvencijos 70-metį, trečią kartą
surengtas Nacionalinis žmogaus teisių forumas „Įvairovių Lietuva Europoje“.

•

Vytauto Didžiojo universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno Rotary klubu „Romuva“
(Kauno „Romuva“ RK). Tarp sutarties tikslų – bendradarbiavimas rengiant specialiuosius pedagogus ir
gabių vaikų ugdymo programą bei specialistus.

•

VDU pasirašė sutartį su Ugnės Karvelis gimnazija. Nuo 2020 m. rugsėjo 1-osios gimnazija tapo Vytauto
Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija.

•

VDU ir LSMU pasirašė sutartį dėl bendrų gretutinių studijų „Visuomenės sveikata / Informatikos
sistemos“ vykdymo. Kitais mokslo metais LSMU visuomenės sveikatos bei VDU informatikos sistemų
pirmosios pakopos programų studentai galės rinktis papildomas, kvalifikaciją praplečiančias gretutines
studijas.

•

Lietuvos pramonininkų konfederacija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos inovacijų centras, Fizikos
instituto mokslo ir technologijų parkas, Lietuvos energetikos institutas, agro- ir maisto technologijų įmonė
ART21 ir „SMART IT cluster“, koordinuojantis skaitmeninių inovacijų centrą „AgriFood Lithuania“,
pasirašė sutartį ir įsteigė konsorciumą, kuris sutelks pajėgas įgyvendindamas iniciatyvą „Pramonės, žemės
ūkio ir energetikos sektorių skaitmeninė transformacija Lietuvoje“ (kitaip – EDIH4IAE.LT). Tai – pirmasis
Lietuvoje didžiausius šių sričių centrus vienijantis konsorciumas, kuriuo numatoma sukurti europinio
lygio ir pripažinimo skaitmeninių inovacijų centrą.

•

VDU kartu su Lietuvos energetikos institutu ir užsienio partneriais, dalyvaujančiais bendrame Europos
Sąjungos programos „Horizontas 2020“ projekte TWIN-PEAKS, subūrė naują tarptautinį konsorciumą.
Novatoriško projekto tikslas – inovacijų ir technologinių sprendimų kūrimas atliekų perdirbimo į
energiją ir sintetinių biodegalų srityse, siekiant prisidėti prie klimato kaitos švelninimo, žinių mainai
keičiantis gerąja patirtimi, visuomenės švietimas ir bendrų tyrimų inicijavimas minėtose srityse.

•

VDU Botanikos sodas tapo tarptautinio Botanikos sodų aljanso dėl klimato kaitos nariu.

•

Frankofonijos šalių centro iniciatyva Vytauto Didžiojo universitetas nuo 2020 metų pradžios tapo
tarptautinės organizacijos Frankofoniškųjų universitetų agentūros (AUF, pranc. Agence universitaire de
la Frankofonie) asocijuotu nariu.

•

VDU, tęsdamas ilgus metus vykdomą iniciatyvą, skirtą bendradarbiavimui su Rytų partnerystės šalimis,
pasirašė susitarimo memorandumus su trimis Ukrainos universitetais: Priazovo valstybiniu technikos
universitetu Mariupolio mieste (Donecko sritis), Luhansko nacionaliniu Taraso Ševčenkos universitetu
ir Luhansko nacionaliniu agrariniu universitetu.

•

Pandemijos metu siekiant palaikyti ryšį su Universiteto bendruomenės nariais ir prisidėti prie visuomenės
turiningo laiko buvo vykdomas improvizuotas projektas „Universitetas namuose 360“ – mokslininkų,
ekspertų komentarai ir straipsniai, viešos paskaitos, laidos, psichologų patarimai, rekomenduojami
filmai, virtualios parodos ir kt.

Apdovanojimai, įvertinimai, pasiekimai
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Programos „Vaidyba“ dėstytojui Mariui Pinigiui įteiktas „Auksinis scenos kryžius“ ir „Fortūnos“
apdovanojimas už vaidmenį šokio spektaklyje „Perdegimas“.

•

Ispanijos ambasadorius Lietuvoje José María Robles Fraga už Ispanijos ir Lietuvos draugystę bei
Ispanijos kalbos ir kultūros puoselėjimą Karalienės Izabelės Katalikės ordino kryžiumi apdovanojo
PMDF Viešosios komunikacijos katedros doktorantę, (UKI) ispanų kalbos dėstytoją Vigiliją Žiūraitę.

•

Kauno savivaldybės III laipsnio Santakos garbės ženklu už nuopelnus kultūros srityje apdovanotas lekt.
Mindaugas Zimkus.

•

Doc. dr. Alvydas Žickis tapo prestižinio Pasaulinio ekslibrisų (lot. ex libris) konkurso laureatu.
Tarptautinės ekslibrisų kūrėjų draugijų federacijos (FISAE) šiais metais organizuotam konkursui
darbus pateikė 287 kūrėjai iš 39 šalių. Komisija iš viso įvertino 539 ekslibrisus ir šešis autorius paskelbė
nugalėtojais.

•

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu prof. Onai Ragažinskienei suteiktas
nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas, taip pat Lietuvos farmacijos sąjungos
Garbės nario vardas, ji apdovanota ir E. Šimkūnaitės labdaros fondo Padėkos raštu.

•

VDU choro „Vivere Cantus“ vadovui Rolandui Daugėlai įteikta Lietuvos chorų sąjungos kūrybinė premija
už produktyvią kūrybinę veiklą 2019 metais.

•

Kompiuterinės lingvistikos centro kartu su Informatikos fakultetu vykdomas projektas „Semantika2“
(vadovas dr. Darius Amilevičius, mokslininkų komandos vadovas prof. Gailius Raškinis) Lietuvos verslo
konfederacijos apdovanojimuose „Metų paslauga“ laimėjo nominacijoje „Metų mokslo paslauga verslui“
už lietuvių kalbos fonogramų automatinės transkripcijos tekstu paslaugą.

•

Lietuvos mokslų akademijoje premijos už geriausius aukštųjų mokyklų studentų mokslinius darbus
skirtos VDU Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedros magistrei Monikai Čeponytei ir VDU
Informatikos fakulteto Taikomosios informatikos katedros magistrei Dovilei Kuizinienei. LMA pagyrimo
raštas už geriausius aukštųjų mokyklų studentų mokslinius darbus skirtas Socialinių mokslų fakulteto
Sociologijos katedros magistrantui Pauliui Balsiui.

•

Molekulinės biologijos ir biotechnologijos magistrantės Rūtos Insodaitės baigiamasis darbas „Genetinių
veiksnių sąsajos su gerklų vėžiu“ Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos organizuotame geriausių
magistro darbų konkurse pripažintas geriausiu 2020 metų magistro darbu medicinos mokslų srityje.

•

„Naujųjų medijų meno“ ir „Vaidybos“ programų studentų sukurtas trumpametražis filmas „240s“ buvo
apdovanotas už geriausią kinematografiją filmų kūrimo festivalyje „Odisėja72“.

•

Doktoranto Manto Rubežiaus įkurtas startuolis tapo tarptautinio konkurso „Clean Water Hackathon
2020“ 3 vietos laimėtoju. Apdovanojimas įteiktas už idėją Baltijos jūros taršą mažinti sukuriant joje
fitosaleles su specialiais augalais ir mikroorganizmais.

•

2020 m. LR Prezidentų vardinės stipendijos buvo skirtos 2 Vytauto Didžiojo universiteto studentėms:
Prezidento Antano Smetonos vardo stipendija – Muzikos akademijos II studijų pakopos studentei
Gabrielei Bukinei, Prezidento Kazio Griniaus vardo stipendija – Gamtos mokslų fakulteto II studijų
pakopos studentei Neringai Barauskaitei.

•

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų stipendijos skirtos 2 Vytauto Didžiojo
universiteto Švietimo akademijos I studijų pakopos studentėms Agnei Staupelytei ir Orintai Šlušnytei.

•

Universiteto vardo garbės stipendijos už muzikinę, meninę ir kūrybinę veiklą įteiktos Menų fakulteto
I studijų pakopos studentui Mindaugui Gargasui, Muzikos akademijos I studijų pakopos studentei
Laurai Stepkovičiūtei, Muzikos akademijos II studijų pakopos studentui Rapolui Baranauskui; už
mokslinę, edukacinę ir visuomeninę veiklą – Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto
I studijų pakopos studentui Tomui Diliūnui, Socialinių mokslų fakulteto II studijų pakopos studentui
Tadui Vadvilavičiui; už aktyvią visuomeninę veiklą – Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto I studijų
pakopos studentui Ignui Lokcikui, Teisės fakulteto Teisės vientisųjų studijų pakopos studentei Akvilei
Daukševičiūtei.

•

VDU vaikinų krepšinio komanda (treneris A. Juknevičius) tapo Lietuvos studentų krepšinio lygos (LSKL)
čempionai.

•

Valstybės atkūrimo dienos proga Lietuvos Respublikos ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Didysis kryžius
skirtas prof. Petrui Bingeliui.

•

•

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi apdovanota tarptautinių ryšių prorektorė, Lietuvių
kalbos katedros profesorė, aktyvi lituanistikos plėtros puoselėtoja užsienyje prof. dr. Ineta Dabašinskienė.

VDU Švietimo akademijos vaikinų salės futbolo komanda (treneris Donatas Gražulis) iškovojo aukso
medalius Lietuvos studentų lygos salės futbolo čempionate.

•

•

Istorijos katedros prof. dr. Vaidai Kamuntavičienei įteikta Kauno miesto mokslininko premija socialinių
ir humanitarinių mokslų srityje.

Nacionalinės studentų tinklinio lygos (NSTL) paplūdimio tinklinio čempionėmis tapo VDU merginų
komanda (treneris R. Pacenka).

•

•

VDU Žemės ūkio akademijos profesorei Honoratai Danilčenko įteiktas Vytauto Didžiojo universiteto
Asocijuoto emerito diplomas. Profesorei taip pat suteiktas Liublino gamtos mokslų universiteto Garbės
profesoriaus vardas.

VDU krepšinio rinktinė vasarą dalyvavo „Bucket“ vasaros krepšinio lygoje ir iškovojo antrąją vietą
(treneris Povilas Šakinis).

•

•

Doc. dr. Liutaurui Degėsiui už novatorišką literatūrinio meistriškumo ir aktyvaus pilietiškumo dermę
publicistikoje ir eseistikoje paskirta literatūrinė J. Tumo-Vaižganto premija.

2020 m. „Junior Achievement“ programoje Astos Kyguolienės vedama „DogsGoOut“ komanda laimėjo
pirmą vietą Lietuvoje ir atstovavo šaliai ir Universitetui tarptautiniame „Junior Achievement Start Up
Programme“ konkurse, jame asmeninę nominaciją pelnė „DogsGoOut“ narys Martynas Žiūrys.

Socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė

Socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė

•

VDU, siekdamas studentams suteikti dar daugiau galimybių, pasirašė bendradarbiavimo sutartį su
Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) ir Europos patentų tarnyba (EPO), kuri
suteikia galimybes pažangiems studentams dalyvauti Europos šalių profesinių stažuočių programoje
EUIPO ir EPO ofisuose.

•
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•

Doc. dr. Vilma Bijeikienė išrinkta Europos kalbų tarybos valdybos nare.

•

2020 m. liepos mėnesį Lietuvos Respublikos Prezidento ir Teisėjų tarybos sprendimu Teisės fakulteto
docentas, dekanas Tomas Berkmanas paskirtas į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją.

•

2020 m. lapkričio mėnesį Lietuvos Respublikos Prezidento ir Teisėjų tarybos sprendimu Teisės fakulteto
profesorė, prodekanė mokslui Edita Gruodytė ir Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedros
docentė, Psichologijos klinikos vadovė Kristina Kovalčikienė paskirtos į Nuolatinę teisėjų veiklos
vertinimo komisiją.

•

Vasario 19 dieną popiežiaus Pranciškaus potvarkiu VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas,
vyskupas dr. Kęstutis Kėvalas buvo paskirtas Kauno arkivyskupu metropolitu.

•

Biologijos katedros prof. Algimantas Paulauskas tapo Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos
mokslų komiteto nariu.

•

VDU Žemės ūkio akademijos kancleris prof. Antanas Maziliauskas Prancūzijos žemės ūkio mokslų
akademijoje išrinktas užsienio valstybės nariu, paskirtas į Politikos ir ekonomikos sekciją bei atstovaus
visam Baltijos šalių regionui.

•

Prestižinėje Brill leidykloje buvo publikuota kolektyvinė monografija „Europa trisdešimt metų po 1989ųjų: pokyčiai vertybėse, atmintyje ir tapatybėje“ (Europe Thirty Years after 1989: changes of values,
memory, and identity). Monografijos sudarytojas – VDU Filosofijos katedros (HMF) ir VDU Socialinės ir
politinės kritikos centro (PMDF) mokslinis darbuotojas Tomas Kavaliauskas.

•

•

•

•

•

Vytauto Didžiojo universitetas pirmą kartą pateko į žurnalo „Times Higher Education“ (THE) reitingą
– didžiausią pasaulyje universitetų reitingą, kuriame iš viso kasmet įvertinama per 1,5 tūkst. geriausių
planetos aukštųjų mokyklų. Įvertinus Universiteto pasiekimus tarptautiškumo srityje – Tarptautinės
perspektyvos kategorijoje – VDU skirta aukšta 311 vieta. Tarptautinės perspektyvos kategorijoje VDU
surinko net 68,7 taškus, tokie rezultatai gerokai viršija pasaulinį vidurkį (42,3 taškai). Aukšti įvertinimai
skirti už vykdomas pedagogikos, gyvybės mokslų ir socialinių mokslų studijas „Times Higher Education“
dalykiniuose reitinguose.
Vytauto Didžiojo universitetas pateko į pasaulinį inovatyvių universitetų reitingą „World’s Universities
with Real Impact“ (WURI) – čia jam skirta aukšta 41 vieta verslumo kategorijoje. Tai pirmasis pasaulinis
universitetų reitingas, kuris buvo sukurtas siekiant palaikyti ir įvertinti universitetų lanksčias,
novatoriškas pastangas, atliepiančias industrijų ir visuomenės poreikius. WURI reitingas įvertina
geriausius universitetus keturiose kategorijose: industrinis taikymas, verslumo dvasia, etinė vertė ir
studentų mobilumas bei atvirumas.
Tarptautiniame kylančių Europos ir vidurio Azijos šalių universitetų reitinge „QS EECA University
Rankings“ Vytauto Didžiojo universitetui skirta 65 vieta tarp 400 aukštojo mokslo institucijų –
Universitetas pateko tarp 17 proc. geriausiųjų regione. Geriausią rezultatą VDU parodė dėstytojų iš
užsienio skaičiaus kategorijoje, joje Universitetas išreitinguotas į aukštą 47 vietą. Šiemet VDU pagerino
savo pozicijas dar keturiose reitingo kategorijose – akademinės reputacijos (61 vieta), darbdavių
reputacijos (65 vieta), tarptautinio mokslinių tyrimų tinklo plėtros (67 vieta) ir užsienio studentų (87
vieta).
Naujausiame pasaulio universitetų reitinge „QS World University Rankings“ VDU pagerino pozicijas
keturiose kategorijose iš šešių ir buvo vienas iš trijų Baltijos šalių universitetų, kurie šiais metais
kilo tarptautiniuose reitinguose. Geriausiai įvertintas VDU rodiklis ir toliau išlieka tarptautiškumas.
Tarptautinių darbuotojų kategorijoje QS Universitetui skyrė aukštą 492 vietą pasaulyje – net 91 vieta
aukščiau, nei pernai. Ženklus kilimas užfiksuotas ir tarptautinių studentų kategorijoje – čia VDU pakilo
per 111 pozicijų iki 560 vietos. VDU pavyko pagerinti vertinimus ir kitose srityse – ir pagal Universiteto
absolventų potencialą, vertinamą iš darbdavių perspektyvos (darbdavių reputaciją), ir pagal mokslininkų
nuomonę apie tyrimų lygį (akademinę reputaciją). Abiejose kategorijose Universitetui skirta 501+ vieta.
U-Multirank tarptautinio universitetų reitingo 2020 m. duomenimis VDU, kaip ir praėjusiais metais,
puikiai pasirodė 7 kategorijose, iš jų keturiose patvirtino pirmaujančias pozicijas: tarpdisciplininių
publikacijų, meninės produkcijos, studentų mobilumo ir bendrų regioninių publikacijų. Kitose trijose
kategorijose (mokslinių publikacijų, absolventų steigiamų verslų ir tarptautinio akademinio personalo
santykio) Universiteto rodikliai labai pagerėjo, palyginus su ankstesnių metų rezultatais. Pažymėtina,
kad U-Multirank reitinge šiemet Universitetas buvo pripažintas geriausiu tarp visų Lietuvos aukštųjų
mokyklų bendroje įskaitoje ir pagal mokslingumo, tarptautiškumo, regioninio įsitraukimo ir vykdomų
magistro studijų rodiklius užėmė pirmą vietą.

Lietuvos universitetų studijų krypčių reitinge, kurį paskelbė žurnalas „Reitingai“, Vytauto Didžiojo
universitetui (VDU) skirta pirmoji vieta šalyje net 14-oje studijų krypčių – viena kryptimi daugiau, nei
praėjusiais metais. Trečia arba aukštesnė vieta VDU skirta net 60 studijų krypčių. VDU atsidūrė reitingo
viršuje septyniose bakalauro studijų kryptyse: informatikos, rinkodaros, ekologijos ir aplinkotyros,
apskaitos, miškininkystės, teologijos (religijos studijų), žemės ūkio ir agronomijos. Universitetas kaip
šalies lyderis buvo įvertintas ir septyniose Magistrantūros studijų kryptyse: antropologijos, aplinkotyros ir
ekologijos, menotyros, agronomijos, maisto studijų, miškininkystės ir teologijos (religijos studijų). Beveik
visose studijų kryptyse, kurių programos vykdomos VDU, žurnalas „Reitingai“ Universitetui skyrė trečią
arba aukštesnę vietą – 27 bakalauro ir 33 magistrantūros.

Studijų ir mokslo aplinkos gerinimas
•

Sukurta virtuali didaktikos laboratorija dėstytojams ir mokytojams išbandyti naujas technologijas
mišriam ir nuotoliniam mokymui – http://edulab.vdu.lt.

•

Parengtos naujos metodinės priemonės dėstytojams ir mokytojams (kaip pasirengti atsiskaitymams
nuotoliniu būdu, kaip parengti studijų dalyką atestacijai).

•

Parengta nauja kvalifikacijos tobulinimo programa aukštojo mokslo dėstytojams „Skaitmeniškai
kompetentingas dėstytojas“.

•

Patobulintas apklausos „Dėstymo ir studijavimo įvertinimas“ sisteminis funkcionalumas: sukurta
galimybė pagal poreikį atverti apklausą atskirų studijų programų studentams.

•

Sukurta sistema, leidžianti studentams nuotoliniu būdu jungtis prie kompiuterių klasėse esančių
kompiuterių ir naudotis įdiegta programine įranga. Sudaryta galimybė studentams iš anksto rezervuoti
kompiuterius, keisti savo rezervaciją.

•

Dėstytojų portale įdiegta sistema, leidžianti dėstytojams nuotoliniu būdu jungtis prie kompiuterių
klasėse esančių kompiuterių ir valdyti studentų rezervacijas.

•

Atnaujintas studentų duomenų perdavimo į Moodle sistemą procesas, atlikti sistemos naujinimo ir
serverių tvarkymo darbai.

•

Atnaujintas el. pasirašymo sistemoje pateikiamų anketų administravimo funkcionalumas.

•

Atnaujinta tvarkaraščių ir auditorijų užimtumo sistema, įdiegtas funkcionalumas, leidžiantis perkelti
auditorinius užsiėmimus į užsiėmimus dirbti per nuotolį.

•

Pradėti studijų programų registro diegimo darbai.

•

20 kompiuterių klasių, 365 kompiuteriai paruošti nuotoliniam darbui: 250 kompiuterių nupirktos ir web
kameros, ausinės, mikrofonai, reikalingi nuotoliniam darbui.

•

Nupirkti nauji projektoriai ir modernizuotos 5 auditorijos.

•

Plečiamas bevielis kompiuteris tinklas. Universiteto rūmuose ir bendrabučiuose įrengta 69 bevieliai
prieigos taškai.

•

Studentų bendrabutyje (Universiteto g. 8, Akademija) įrengtos repeticijoms ir saviruošai skirtos patalpos
Muzikos akademijos studentams, leidžiančios savarankiškai praktikuotis ir pandemijos metu.

•

Daugiafunkciame studijų ir mokslo centre (V. Putvinskio g. 23, Kaunas) įrengta nauja auditorija.

•

VDU Botanikos sode pradėta naudoti botaninių kolekcijų duomenų bazė IrisBG.

•

Įdiegtas funkcionalumas, leidžiantis pažymų užsakymo sistemoje užsisakyti Užsienio kalbų institute
išduodamas pažymas.

•

Atnaujinta studentų bendrabučių parkavimo prašymų sistema, įdiegta dvikalbystė ir automatizuotas
mokesčių skaičiavimo ir pateikimo procesas.

•

Atnaujinta bendrabučio/studentų svečių apgyvendinimo ir administravimo sistema.

•

Gauta VDU ŽŪA mecenatų AB „Lytagra“, UAB „Dojus agro“, UAB „Baltic Agromachinery“, UAB „Biržų
žemtiekimas“ finansinė parama, panaudota studijų įrangos atnaujinimui.

•

Atnaujintas ir papildytas VDU interaktyvus žemėlapis – 360 laipsnių virtualus turas, kuriame
pristatomos Universiteto erdvės. Interaktyvus VDU žemėlapis integruotas ir su „Google“ žemėlapiais.

Socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė

Socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė

Universiteto išorinis įvertinimas

•
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Filosofijos katedros prof. John Stewart Gordon tapo „Brill“ leidyklos leidžiamų knygų serijos „Philosophy
and Human Rights“ redaktoriumi.

•
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Vytauto Didžiojo universiteto
neakademinių padalinių struktūra
Taryba

Rektorius

Senatas

Rektoratas

Biblioteka

Administracijos
direktorius

Personalo
valdymo
skyrius

Marketingo ir
komunikacijos
departamentas

Mokslo ir
meno skyrius

Karjeros
centras
Komunikacijos
skyrius

Tarptautinio
bendradarbiavimo
ir marketingo skyrius

Sporto centras

Muziejus

Transporto
skyrius
Turto valdymo
skyrius
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Mokslo
prorektorius

Kamerinis
orkestras
Verslumo
akademija

Botanikos sodas

Vidaus
audito skyrius

Leidybos centras

Medelynas
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Asmenybėms ir talentams
atskleisti palankios studijos

Studentų skaičiaus pokytis
9739

8269
6928

2016 m.

8628

6456

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Studentų skaičius
6274
5670

5397

4750
4326

2719

306

490

384

203

323

298

233

193

120

282

142

146

2019 m.

2020 m.

64

43

2016 m.

292

2017 m.

2018 m.

BA

Doktorantūros
studijų

MA
Vientisųjų
studijų

Profesinių
studijų
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1489

1442

2511

1923

Studentų skaičius
1687 (665)
1241 (598)

1214 (709)

961 (472)
704 (316)

658

704

593

633

2019 m.

2020 m.

535

477

521

524

397

2016 m.

2017 m.
Į VDU atvykę užsienio studentai
(iš jų laipsnį suteikiančių
studijų programų)
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2018 m.

Gretutinių
studijų

Klausytojai
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Studijų programos

Priėmimas
224

195

188
123

122

53

53

2025

1825

1505

92

88

77
50

1854

111

91

1182
1117

78

49

1145

1009

916

23
18

23

78
57

1

1

2017 m.

2018 m.

Iš viso

2019 m.

Doktorantūros
krypčių

33

32

2016 m.

2017 m.

2018 m.

62

2019 m.

40
42

MA

Vientisosios
studijos

Doktorantūros
studijos

Profesinės
studijos

Personalas (etatai)
58

59

1613

45

951

47

3

613

Gretutinės
studijos

486

1592

820

799

793

793

2019 m.

2020 m.

523
24

17

6
2

2016 m.

899

518

25
6

2020 m.

BA

1136
41

44

Iš viso

Studijų programos

34

2017 m.
Jungtinės

413

2016 m.

2017 m.

14

3

4

3

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Tarptautinės
dvigubo diplomo

433

Užsienio
kalba

2018 m.
Akademinis
personalas

Iš viso

Neakademinis
personalas

Akademinis personalas, turintis mokslo laipsnį (proc.)
80

2018–2020 m. vykdoma 1 vientisųjų studijų programa ir 1 profesinių studijų programa

2016 m.
22

53

36

Nuotolinės
studijos

53

43

2020 m.
MA

BA

56

40

37

4

105
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2016 m.

4

141

136

18
4

1134

836

758
607

18

2877

2572

79

2017 m.

80

2018 m.

78

79

2019 m.

2020 m.
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Asmenybėms ir talentams
atsiskleisti palankios studijos

Studijos ištęstine forma tampa nebe tokios aktualios stojantiesiems, kaip alternatyva tarp stojančiųjų
populiarėja nuotoliniu būdu vykdomos studijos, kurios atliepia šiandieninius dirbančiųjų studentų poreikius.
2020 m. labai sumažėjo pirmosios pakopos studentų, kurie studijuoja ištęstine forma, skaičius, palyginus su
2019 m. net 33,77 proc. (2020 m. – 655 studentai, 2019 m. – 989 studentai). Ištęstine forma studijuojančių
antrosios pakopos studijų studentų skaičius 2020 m. taip pat sumažėjo, lyginant su 2019 metais – 13,8 proc.

Ambicingos ir laisvos asmenybės formuoja Universiteto veidą, o jo įvairiapusiai kūrybiškumo bruožai,
atsiskleidžiantys per įgyvendintas drąsias idėjas ir pasiektus rezultatus, ne tik atsispindi visuomenės
gyvenimo realijose, bet dažnai tampa kryptimi geresnio rytojaus link. Vytauto Didžiojo universitetas siekia
užtikrinti tinkamas sąlygas atsiskleisti jaunoms asmenybėms, studijų Universitete metu skatindamas laisvę
rinktis ir spręsti, auginti pasitikėjimą ir nevaržomą kūrybiškumą išnaudojant gretutinių studijų, „Academia
cum laude“, užsienio kalbų mokymosi, verslumo kompetencijų ugdymo programų, pedagogo kvalifikacijos,
studentiškų organizacijų siūlomas savirealizacijos galimybes, savanorystės, mentorystės, menų centro
veiklas, sporto ir kitus užsiėmimus.

2020 metais, kaip ir ankstesniais metais, gretutinės studijų programos išlieka itin populiarios. Ataskaitiniais
metais pasirinkusiųjų šias studijas skaičius, palyginus su 2019 m., padidėjo 6,75 proc. 2020 m. gretutinėse
studijų programose studijavo 633, 2019 m. – 593 studentai. Itin populiarios Pedagogikos gretutinės studijos,
jas pasirinko 130 studentų. Aštuoniolikai studentų, kurie 2020 m. buvo priimti į pirmosios pakopos valstybės
finansuojamas studijas ir greta pasirinko gretutinę Pedagogikos programą, ŠMSM skyrė kasmėnesinę
300 eurų dydžio paramą iki jų studijų pabaigos. Net 104 studentai pasirinko gretutines studijas Verslumo
akademijoje. Populiarumą tarp studentų išlaiko Ekonomikos ir vadybos fakulteto siūloma gretutinė programa
„Marketingo vadyba“ (68) ir Socialinių mokslų fakulteto gretutinė programa „Psichologija“ (52)

2020 m. pasaulinės pandemijos sukelti iššūkiai šalies gyvenime Universiteto studentų tempo nesulėtino.
Pagrindine erdve studijų ir kitoms veikloms įgyvendinti tapo nuotolinės platformos, į kurias persikėlė paskaitos,
diskusijos, seminarai, mokymai, pristatymai, pasirodymai, koncertai, spektakliai, filmų peržiūros ir kt.

2020 m. Universiteto diplomai ir pažymėjimai buvo įteikti 2910 absolventams, tai yra beveik 7 proc. mažiau
nei 2019 m. Iš viso atkurtasis Vytauto Didžiojo universitetas jau išleido beveik 45 tūkst. absolventų.

Studijos

2020 m. Vytauto Didžiojo universitete priėmimas įvykdytas į 50 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų
programų, iš viso priimti 1558 studentai, iš jų 1459 Lietuvos Respublikos piliečiai ir 99 užsienio šalių piliečiai
(2019 m. – 1238 Lietuvos Respublikos ir 125 užsienio šalių piliečiai). Lyginant su 2019 metais LR institucijose
išsilavinimą įgijusių asmenų, priimtų į bakalauro ir vientisąsias studijas, VDU skaičius išaugo 17,85 proc.,
o priimtųjų į valstybės finansuojamas vietas – net 64,17 proc. Užsienio institucijose išsilavinimą įgijusių
asmenų priėmimas, lyginant su 2019 m., dėl pandemijos visame pasaulyje sumažėjo 26 proc.
2020 m. Vytauto Didžiojo universitetas pritraukė 11,25 proc. visų į valstybės finansuojamas vietas priimtų
studentų universitetuose (2019 m. šis rodiklis siekė 8,85 proc.). Universiteto programos, į kurių valstybės
finansuojamas vietas priimta daugiausia studentų, yra: Psichologija (114), Mokomojo dalyko pedagogika (92),
Viešoji komunikacija (62), Kūrybinės industrijos (59), Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio
kalbos mokymas (48), Multimedijos ir interneto technologijos (38), Agronomija (33), Rytų Azijos šalių
kultūros ir kalbos (31), Teisė (28), Viešasis administravimas (27), Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika
(27).
2020 metais į magistrantūros studijas buvo priimti 1134 studentai (2019 m. – 1145). Daugiausia studentų buvo
priimta į Švietimo vadybos (61), Atlikimo meno (54), Marketingo ir tarptautinės komercijos (34), Valstybės
institucijų administravimo (29) studijų programas. Į magistrantūros studijas priimtas 121 užsienio šalių pilietis
(14 proc. daugiau nei 2019 m.). Daugiausia priimta į Muzikos akademiją (26) ir Politikos mokslų ir diplomatijos
fakultetą (25), Humanitarinių mokslų fakultetą (20). Užsienio studentai sudarė 15,2 proc. visų priimtųjų į pirmą
nuolatinių magistrantūros studijų kursą ir 10,7 proc. visų priimtų į pirmą magistrantūros studijų kursą.
Į ištęstine forma vykdomas magistrantūros studijas buvo priimtas 341 studentas (priėmimas šiek tiek
sumažėjo – 4,2 proc., lyginant su 2019 m.). Daugiausia studentų priimta į šias studijų programas: Tarptautinę
verslo vadybos programą vadovams (44), Verslo logistika (37), Žemėtvarka (24), Apskaita ir finansai (26),
Socialinis darbas (22).
2020 metais į nuolatinės formos profesines Pedagogikos studijas buvo priimtas 141 studentai (3,5 proc.
daugiau nei 2019 m.).
2020 m. spalio 1 d. duomenimis, Universitete studijavo 8628 studentai. Palyginus su 2019 m., studentų
skaičius sumažėjo 11 proc., tačiau Vytauto Didžiojo universitetas išliko antras universitetas Lietuvoje pagal
bendrą studentų skaičių.
Pirmosios pakopos studijose VDU studijavo 5397 studentai (lyginant su 2019 metais, sumažėjo beveik 14
proc.). Antrosios pakopos studijose studijavo 2511 studentų (palyginus su 2019 metais, studentų skaičius
sumažėjo 7,65 proc.). Pagal studijuojančiųjų skaičių profesinėse Pedagogikos studijose Vytauto Didžiojo
universitetas yra lyderiaujantis Lietuvoje, VDU studijuoja 146 studentai (3 proc., daugiau nei 2019 m.)
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Academia cum laude telkia itin motyvuotus, plačių interesų, pažangius studentus, kurių veiklą koordinuoja
28 kuratoriai (tutoriai) – aukščiausio lygio tarptautiniu mastu pripažinti VDU profesoriai, mokslininkai,
tyrėjai, menininkai, savo srities ekspertai ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. 2020 m. individualiąsias studijas
buvo pasirinkę 20 studentų, studijas tęsė 13. Studentų individualiosios studijos apėmė inovatyviąsias
bioelektrotechnologijas, ląstelės biofiziką, lietuvių literatūros kanono, istorinės atminties, sąmoningumo
istorijos, Europos Sąjungos teisės, šiuolaikinio musulmonų religingumo, tautinių mažumų, žmogaus teisių ir
negalios, kūrybinės fotografijos, kultūros vadybos tematiką ir kt.
2020 m. vasarą studijų baigimo pažymėjimai įteikti trečiajai Academia cum laude studentų laidai. Studentų
baigiamieji darbai apėmė žydų kultūros paveldo ir edukacijos, biotechnologijų temas.
Be individualiųjų studijų, Academia cum laude organizuoja bendrus narių renginius, atvirus visuomenei.
2020 m. įvyko prof. Egidijaus Aleksandravičiaus paskaita Universiteto bendruomenei Individualiųjų studijų
likimas kintančiame pasaulyje, surengta individualiųjų studijų konsultacija motyvuotiems studentams.
Akademijos tutorės prof. Irenos Buckley ir studentų kūrybinės grupės Declamationes iniciatyva įvyko šalies
akademinio ir mokyklinio jaunimo skaitovų konkursas.
2020 m. Academia cum laude pradėjo bendradarbiauti su VDU Talentingų mokinių akademija. Akademijos
lektoriai skaitė moksleiviams paskaitas, labiausiai motyvuotiems vyresniųjų klasių mokiniams pasiūlyta
įsitraukti į Akademijos veiklas.

Studijų kokybė
2020 m. sėkmingai akredituotos 3 naujos studijų programos: I pakopos studijų programa Specialioji
pedagoginė pagalba pedagogikos studijų kryptyje, II pakopos studijų programos Muzikos edukologija
edukologijos bei Biotechnologija ir farmacinė analizė biotechnologijos studijų kryptyse.

Asmenybėms ir talentams atsiskleisti palankios studijos
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Lietuvą ištikusi pandemija tiesiogiai palietė ne tik studijas, bet ir bendrojo ugdymo sistemą, dėl kurios brandos
egzaminai buvo organizuoti vasarą, ir tai darė įtaką priėmimo į auštąsias mokyklas organizavimui jau rudenį.
Nepaisant pasikeitusių aplinkybių, Universitetas neprarado abiturientų pasitikėjimo, jis ne tik išlaikė lyderio
pozicijas, bet jas ir sustiprino, tapdamas antruoju didžiausiu Universitetu Lietuvoje pagal priimtų studentų
skaičių. Universitetui sustiprinti lyderio pozicijas šalyje padėjo sėkmingai įgyvendinti užsibrėžti strateginiai
tikslai, nuolatinis studijų kokybės gerinimas ir pasitikėjimo Universitetu didinimas plėtojant artes liberales
studijų vertybes.

Individualiosios studijos

2020 m. buvo aktyviai rengiamasi studijų krypčių išorinio vertinimo procesui – tarptautinių ekspertų
peržiūrai pateiktos savianalizių suvestinės trylikoje studijų krypčių. Susisteminti duomenys, atskleidžiantys
studijų krypčių kokybę, įsivardintos stipriosios pusės ir tobulintini studijų aspektai, numatytos studijų
kokybės gerinimo priemonės.
Plėtojant vidinio studijų kokybės užtikrinimo sistemą dėmesys sutelktas į kryptingą vertinimo procesų
planavimą ir įgyvendinimą, vertinimo rezultatais pagrįstą studijų kokybės tobulinimą ir nuoseklią tobulinimo
veiklų stebėseną.
Bendras studijų kokybės įvertinimas, lyginant su praėjusiais metais, pagerėjo: 2020 m. studijas baigiantys
studentai jiems skirtoje apklausoje 4 balų skalėje apibendrintai studijų kokybę įvertino 3,40 balo, 2019 m. –
3,27.
Studijas baigiantieji ypač gerai įvertino dėstytojų konsultacijas (3,71), administracinio personalo suteiktą
pagalbą (3,69), vadovavimą praktikai (3,68), praktikos naudingumą (3,66) ir tarptautinio mobilumo galimybes
(3,62). Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo procesus studentai įvertino itin aukštai: bendradarbiavimui su
baigiamųjų darbų (meno projektų) vadovais sklandumui jie suteikė 3,66 įvertį, o darbų gynimo procedūros
tinkamumui – 3,75.
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2020 m. pirmakursių apklausos rezultatai patvirtino ankstesniais metais pastebėtas tendencijas,
atskleidžiančias stojantiesiems reikšmingiausias studijų pasirinkimo sritis ir priežastis: priimant
sprendimus, kur studijuoti, svarbiausi informacijos šaltiniai yra Universiteto tinklalapyje pateikiama
informacija ir artimųjų bei draugų rekomendacijos (42,25 proc.); studijos dažniausiai pasirenkamos dėl
dominančios studijų programos ir laisvės pačiam rinktis studijų dalykus (49,23 proc.). Tai rodo, kad studijas
renkasi motyvuoti asmenys, jau iš anksto susipažinę su studijų programos ir Universiteto išskirtinumu.
Kiekvieną semestrą vykstanti studentų apklausa apie dėstymą ir studijavimą atskleidė, kad 2020 m. studentai
dėstymo kokybę įvertino labai gerai (9,06 dešimties balų skalėje), ir tai iliustruoja teigiami komentarai,
nusakantys, kad Universitete dirba kompetentingi dėstytojai, kurie sudomina studijų dalykais, geranoriškai
bendradarbiauja su studentais, gerai prisitaikė prie nuotolinių studijų sąlygų ir nuosekliai pateikia studijų
turinį.
2020 m. pradėta dėstytojams skirta universitetinė apklausa, joje dalyvavę dėstytojai išsakė svarbią nuomonę
apie dėstymą ir profesinį tobulėjimą, studentų įsitraukimą į studijas, dėstymui sudaromas darbo sąlygas
Universitete. Inicijuojant visapusišką dėstytojų nuomonės nustatymą, ateityje bus pasiūlyta papildoma
grįžtamojo ryšio priemonė – interviu su dėstytojais.
Siekiant įtvirtinti sistemingą studijų kokybės veiklų planavimą ir įgyvendinimą, nuo 2020 m. pradėta studijų
programų tobulinimo planų stebėsena. Ji padeda užtikrinti nuoseklų studijų programų tobulinimo sričių
identifikavimą, aiškių planuojamų veiksmų nustatymą, tobulinimo veiksmų susiejimą su apklausų rezultatais,
racionalų atsakomybių ir laiko išteklių paskirstymą.

Mokymosi visą gyvenimą skatinimas
2020 m. Universitete buvo vykdytos 214 neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklų: paskaitos (23), seminarai
(106), kursai (68), konferencijos (13), informaciniai mokomieji renginiai (4). Neformaliojo suaugusiųjų
švietimo veiklas organizavo Universiteto akademiniai padaliniai, daugiausia jų suorganizavo Švietimo
akademija – 119, Žemės ūkio akademija – 28, Užsienio kalbų institutas – 22. 105 veiklos buvo vykdytos
nuotoliniu būdu. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklų skaičius 2020 metais, lyginant su 2019 metais,
padidėjo 73,23 proc., o pedagogams skirtos veiklos net 141 proc. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklų
dalyviams įteikti 6254 dalyvavimo pažymėjimai.
2020 m. neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje dalyvavo
12 asmenų (32,4 proc. mažiau nei 2019 m.), iš jų vienuolikai sėkmingai pripažintos neformaliojo ir savaiminiu
būdu įgytos kompetencijos, įskaityti 362 kreditai. Daugiausia (10 asmenų) įskaityta verslumo ugdymo,
pedagoginė, duomenų analizės, metodinių inovacijų, viešųjų ryšių, specialybės veiklos kompetencijos, įgytos
per įvairios specializacijos praktikas. Prašymus pripažinti įgytas kompetencijas ir jas įskaityti daugiausia teikė
studentai, studijuojantys verslo kryptyje.

2020 m. paramą Universiteto studentams skyrė atskiri fiziniai ir juridiniai asmenys, jų bendra dotacija
buvo 13,6 tūkst. eurų (2019 m – 22,66 tūkst. eurų; 2018 m. – 14,32 tūkst. eurų). Iš viso skirtos 22 vardinės
stipendijos (2019 m. – 31, 2018 m. – 22). 2020 m. stipendijas skyrė Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto
absolventai (1), Baltijos pažangių technologijų institutas (1), Kanados lietuvių fondas (Saliamono Banaičio
vardo stipendija) (1), Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (1), UAB „Hegelmann transporte“ (2), AB
„East West Agro“ (4), Prof. B. Vaškelio vardo stipendija (4), UAB „Talga“ (1), UAB „Intermedix Lietuva“/„R1
Lietuva“ (7), taip pat Ignas Bielevičius, 2020 m. įsteigęs (2) vardo stipendijas, Kauno Tauro LIONS klubas (4),
skyręs stipendijas regos negalią turintiems studentams skatinti.
2020 m. 3 studentams, vykusiems į stažuotes ar renginius užsienyje, buvo finansuotos kelionių išlaidos, o
atstovavusiems Universitetui sporto varžybose ir patyrusiems traumas, padengtos gydymo išlaidos.
2020 m. 496 iš užsienio atvykstantiems studentams buvo suteiktos mokestinės lengvatos (2019 m. – 414,
2018 m. – 321) už 673 tūkst. eurų. Užsienio piliečių priėmimui į studijas finansuoti skirta 71 stipendija, 9
stipendijos užsieniečiams skirtos iš Švietimo mainų paramos fondo lėšų, 8 Lituanistinės stipendijos.
Valstybės teikiama parama: Valstybinis studijų fondas (VSF) nustatyta tvarka skyrė 3,5 BSI dydžio
Socialines stipendijas, jas gavo 421 Vytauto Didžiojo universiteto studentas (2019 m. – 519, 2018 m. – 481),
iš jų našlaičiams buvo suteikta 106 (2019 m. – 94, 2018 m. – 116); neįgaliesiems, kurie turi 45 % ir mažesnį
darbingumą – 35 (2019 m. – 160, 2018 m. – 151) bei studentams iš nepasiturinčių šeimų – 180 (2019 m. – 234,
2018 m. – 263) stipendijų.
VSF 2020 m. finansinė parama buvo skirta 15 Universiteto studentų, išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių
vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams (2019 m. – 17, 2018 m. – 12), taip pat nuolatinę privalomąją pradinę
karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems studentams (7 studentams kompensuota
25,7 tūkst. eurų suma).
Mokestinės lengvatos: Iš Universiteto lėšų 2020 m. mokestinės lengvatos konkurso tvarka buvo suteiktos 143
studentams (2019 m. – 158, 2018 m. – 142), iš jų studijų kainai sumažinti buvo suteiktos 53 studentams (43,70
tūkst. eurų), apgyvendinimo mokesčiui sumažinti – 90 studentų (23,9 tūkst. eurų).
Iš viso 2020 m. buvo skirtos 1763 mokesčio už studijas lengvatos už 1902 tūkst. eurų (2019 m. – 1604, 2018
m. – 1376).
Iš viso 2020 m. suteiktos 185 apgyvendinimo mokesčio lengvatos (2019 m. – 174, 2018 m. – 149) už 141,2 tūkst.
eurų.

Nuotolinių studijų plėtra

2020 m. studentų skatinimui ir rėmimui suteikiant nuolaidas mokesčiams Universitetas skyrė daugiau nei 2
mln. eurų (2020 m. – 2043,2 tūkst. eurų, 2019 m. – 1 707,2 tūkst. eurų, 2018 m. 1 412,2 tūkst. eurų).

Vykdant universitetų integraciją, prioritetas skirtas Universiteto bendruomenės kvalifikacijos tobulinimo
veikloms, skaitmeniškai kompetentingo dėstytojo tobulinimo programos kūrimui, modernizuojant nuotolinių
studijų aplinką, siekiant modernaus ir individualiai patogiausio sprendimo dėstytojo ir studento sąveikai,
bendradarbiavimui, inovatyvių studijų ir dėstymo praktikai kurti. 2020 metais skaitmenines kompetencijas
plėtojo 697 dėstytojai.

Kita parama: Vadovaujantis patvirtintu Vytauto Didžiojo universiteto studentų, patiriančių finansinius
sunkumus dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos, paramos tvarkos aprašu, studentams, patiriantiems
finansinių sunkumų dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos sukeltos situacijos, finansinė parama buvo
skirta 26 studentams (9 studentams sumažintas semestrinis mokestis už studijas (3,3 tūkst. eurų), 16 – gavo
paramą išmokant vienkartines socialines stipendijas už 2,5 tūks. eurų. 2020 m. pavasarį paskelbus karantiną
ir studijas organizavus nuotoliniu būdu, visiems studentams, neišsikėlusiems iš bendrabučio, sumažintas
apgyvendinimo mokestis 25 %, paramai skirta 57,8 tūkst. eurų suma.

2020 m. visuose studijų dalykuose pradėti naudoti vaizdo paskaitų įrankiai. VDU nuotolinių studijų aplinka
Moodle 2020 m. buvo atnaujinta į 3.9 versiją. Vaizdo konferencijų sistema Adobe Connect 2020 m. buvo
atnaujinta į 10.5 versiją, įdiegta BigBlueButton vaizdo konferencijų sistema ir integruota su VDU Moodle. Taip
pat nuo 2020 m. rudens semestro buvo pradėtos naudoti ir MS Teams vaizdo konferencijos.
2020 metais buvo siūlomi 61 neformaliojo nuotolinio mokymosi dalykai visuomenei, juos sėkmingai
pabaigė 511 besimokančiųjų. Tokia mokymosi forma patraukli įvairių organizacijų darbuotojams, valstybės
tarnautojams, mokytojams ir kitų profesijų atstovams.
Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą studijų procesą Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino metu, VDU
bendruomenės nariai savo iniciatyva organizavo internetinius seminarus mokytojams ir abiturientams visoje
Lietuvoje, taip pat sukūrė ir palaikė nuotolinio mokymosi infrastruktūrą mokykloms. Pagalba suteikta 600
Lietuvos mokyklų, seminaruose dalyvavo apie 2100 mokytojų ir apie 1000 abiturientų.
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2020 m. už aktyvų dalyvavimą mokslinėje, sportinėje, kultūrinėje, studentiškoje visuomeninėje veikloje
Universiteto studentams skirtos 124 (2019 m. – 201) Vienkartinės skatinamosios stipendijos ir 111 (2019
m. – 57) Universiteto rektoriaus vardo stipendijų, 156 (2019 m. – 5) Vienkartinės socialinės stipendijos,
83 stipendijos iš paramos ar kt. lėšų. Iš viso 2020 m. buvo skirtos ir išmokėtos 474 stipendijos studentų
skatinimui ir rėmimui, t. y. 49 % daugiau nei 2019 m. (2019 m – 263, 2018 m. – 232).

Asmenybėms ir talentams atsiskleisti palankios studijos

Asmenybėms ir talentams atsiskleisti palankios studijos

2020 m. aktyviau vykdyti dėstytojų profesinio tobulėjimo mokymai, padedantys gerinti dėstymo kokybę.
Mokymų tematikos apėmė inovatyvių mokymo(si) metodų taikymą, efektyvaus grįžtamojo ryšio studentams
teikimą ir studijavimo pasiekimų vertinimą, studentų įtraukimą į studijas ir tyrimus, studijų turinio
atnaujinimą ir kokybės gerinimą.

Studentų rėmimas ir skatinimas

Vadovaujantis 2020 m. patvirtintu Vytauto Didžiojo universiteto studentų, nukentėjusių nuo valdžios represijų
Baltarusijos Respublikoje, paramos skyrimo tvarkos aprašu, 10 Baltarusijos Respublikos piliečių buvo atleisti
nuo mokesčių, susijusių su apgyvendinimu, taip pat jiems skirta atitinkama nuolaida mokesčiui už studijas
visam studijų laikotarpiui. Prie paramos skyrimo, palaikydama VDU iniciatyvą, paslaugomis prisidėjo UAB
„Bitė Lietuva“, skirdama 2 (dviems) atvykusiems studentams ryšio paslaugų paketą.
Vytauto Didžiojo universitetas – vienintelis universitetas Lietuvoje, kuris kompensavo I kurso studentų LSP
įsigijimo išlaidas ir tam skyrė 23,5 tūkst. eurų sumą.
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Karjeros galimybės
2020 m. Karjeros centre įvyko 89 individualios karjeros konsultacijos, t. y. net 2,5 karto daugiau nei 2019
m. (2019 m. – 35, 2018 m. 55), suorganizuota 15 seminarų, integruotų į paskaitas, įvairiomis su karjera
susijusiomis temomis.
Karjeros centro iniciatyva buvo išleisti du virtualūs sezoniniai dvikalbiai (anglų ir lietuvių k.) Praktikų ir
savanorystės katalogai (Nr. 12, 2020 m. liepos mėn. Nr. 13, 2020 m. gruodžio mėn.).
VDU ir toliau išlieka prisijungusi prie „Idialogue“ karjeros mentorystės platformos, kuri vienija Universiteto
bendruomenę: dėstytojus, neakademinio personalo darbuotojus, absolventus ir studentus. Ataskaitiniais
metais sistemoje buvo užsiregistravę 17 mentorių, atstovaujančių VDU (2019 m. – 8).
2020 m. pavasario semestre virtualiai buvo organizuotas tradicinis neformalių susitikimų ciklas VDU
studentams ir absolventams. Tokiu pat būdu rudens semestro metu vyko karjeros renginių ciklas „Karjeros
dienos 2020: Pažink rytojaus save“.
2020 m. karjeros planavimo ir studijų pasirinkimo klausimais konsultacijos teiktos Lietuvos gimnazijų
moksleiviams (10 individualių konsultacijų), suorganizuotas nuotolinis seminarų ciklas karjeros tematika
Gargždų atviram jaunimo centrui.
2020 m. liepos 1 d. Užimtumo tarnybos duomenimis, praėjus vieneriems metams po studijų baigimo,
absolventų įsidarbinamumas sudarė 95,24 proc. nuo visų studijas 2019 m. baigusiųjų (3065).

•

Reaguojant į kintančius visuomenės poreikius, didinti studijų lankstumą, inovatyvumą, perprojektuojant
studijų programas, įgalinančias studentui pačiam pasirinkti tinkamiausią studijų kelią;

•

Pasitelkiant Transform For Europe (T4E) universitetų aljanso galimybes, didinti jungtinių, dvigubo
diplomų studijų programų pasiūlą, studentų ir dėstytojų mobilumą, siekiant vykdyti aukščiausio lygio
tarptautines studijas;

•

Plėtoti dėstytojų profesinio tobulėjimo ir bendradarbiavimo veiklas, įkuriant dėstytojų akademiją ir
sukuriant sąlygas bendradarbiavimu grįstam profesiniam tobulėjimui.

•

Stiprinti lyderystę rengiant pedagogus, išplečiant studijų programų pasiūlą, sukuriant patrauklų
mokytojų profesinio tobulėjimo modelį ir didinant pedagogų rengimo tarptautiškumą;

•

Plėtoti nuotolinių studijų pasiūlą ir modernizuoti aplinkas, pasitelkiant naujausias išmaniąsias
technologijas;

•

Sukurti efektyvią studentų ir absolventų įsidarbinamumo stebėsenos sistemą ir didinti išorinių socialinių
dalininkų įsitraukimą į studijų procesą, tobulinant studijų praktikų organizavimą, sukuriant praktikos
vietų duomenų bazę;

•

Užtikrinti studentams palankiausias sąlygas talentams ugdyti, modernizuojant studijoms reikiamą
infrastruktūrą ir paramą.

Asmenybėms ir talentams atsiskleisti palankios studijos

Asmenybėms ir talentams atsiskleisti palankios studijos
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Tolesnis veiklų plėtojimas

29

Patikimas
tarptautinis partneris

Bendras užsienio studentų skaičius 2020 m.

1214

317

709

188

iš viso

dalinių studijų

laipsnį suteikiančių
studijų

praktikų, vasaros
mokyklų ir kt.

Laispnį suteikiančios studijų programos anglų
kalba, į kurias vykdomas priėmimas

19

27

ba

ma

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

30

Galimų mokytis
užsienio kalbų
skaičius

77

Studentų tarptautinis mobilumas

248

154

94

iš viso

išvykę į dalines
studijas

išvykę atlikti
praktiką

Šalių
partnerių
skaičius

Patikimas tarptautinis partneris

Patikimas tarptautinis partneris

77

46
iš viso

Personalo tarptautiškumas

30

31

35

91

83

VDU dėstytojų
„Erasmus+“
dėstymo vizitų
skaičius 2020 m.

VDU personalo
„Erasmus+“
mokymosi vizitų
skaičius 2020 m.

užsieniečiai
dėstytojai

vizituojantys
užsienio
dėstytojai
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Patikimas
tarptautinis partneris
Nuoseklus strateginių veiklos krypčių plėtojimas stiprina Universiteto tapatybę, ypač jo žinomumą globaliame
pasaulyje. VDU vis dažniau atpažįstamas tarptautinėje erdvėje, tai leidžia užmegzti tvirtus bendradarbiavimo
ryšius su partneriais įvairiose šalyse ir srityse. Bendradarbiavimo, kuris būtų paremtas pagarba ir pasitikėjimu,
formų paieška Universitetui visada buvo svarbi, nes tokia partnerystė stiprina ir leidžia siekti svarių rezultatų.
2020 metais, nepaisant pandemijos, toliau buvo plėtojamas tarptautinis bendradarbiavimas: sudaryta 13 naujų
dvišalio bendradarbiavimo (MoU) sutarčių – su Japonijos (1), Kinijos (2), Meksikos (1), Ukrainos (5), Rusijos
(1) ir Kazachstano (2), Uzbekistano (1) universitetais, atnaujinta 16 bendradarbiavimo sutarčių su Honkongo,
Japonijos, Kinijos ir Kazachstano universitetais. Iš viso šiuo metu dvišalis bendradarbiavimas vyksta su 211
pasaulio universitetų.

2020 metais į VDU atvyko 4 (2019 m. – 24) užsienio įmonių ar organizacijų darbuotojai. Vizitų skaičiaus
mažėjimas taip pat tiesiogiai susijęs su Covid-19 pasauline pandemija.

Pasaulio lietuvių universiteto idėjos puoselėjimas
VDU Pasaulio lietuvių universiteto misija – telkti aktyvią akademinę lietuvių diasporą, ugdyti intelektualinę
pasaulio lietuvių vaizduotę, puoselėti Lietuvos ir diasporos lietuvių bendrabūvį, stiprinant įvairiasluoksnės
lietuviškosios tapatybės suvokimą.
2020 m. Pasaulio lietuvių universitetas sėkmingai įgyvendino įvairius projektus ir inicijavo naujus:
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Kauno m. Vaišvydavos pagr. mokykla; Lavoriškių gimnazija;
KTU inžinerijos licėjumi; Jono Basanavičiaus progimnazija; Airijos lietuvių bendruomene.

•

Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjungos kartu su PLU bei VDU Lietuvių išeivijos institutu
įgyvendinto Jungtinėje Karalystėje (JK) gyvenančio lietuvių jaunimo (18–27 m.) kokybinio grįžtamosios
migracijos nuostatų tyrimo rezultatai išleisti studijoje „Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimas: grįžimo į
Lietuvą nuostatos“.

VDU kasmet sulaukia nemažai užsienio partnerinių universitetų atstovų vizitų. Dėl susiklosčiusios pandeminės
situacijos 2020 metais susitikimai su partneriais persikėlė į virtualią erdvę. Iš viso nuo 2020 m. kovo mėnesio
įvyko 63 virtualūs (2019 m. – 37 fiziniai vizitai) susitikimai su esamais ir potencialiais partneriais. Aptartos
ir įgyvendintos naujos bendradarbiavimo galimybės virtualiam mobilumui, mokymams, dvigubo diplomo
sutarčių iniciavimui ir pasirašymui, trumpalaikių virtualių kursų organizavimui.

•

Diasporos ugdymo programa Lietuvos mokykloms. Projekto tikslas – stiprinti lietuviškąjį tapatumą ir
ugdyti lietuvių, kaip diasporinės tautos, sampratą; gilinti diasporos istorijos žinias, didinti domėjimąsi
asmenine geneologija, apimančia ir už geografinės Lietuvos ribų pasklidusią bendruomenę. Parengta
programos metodinė medžiaga, programa pradėta įgyventi Kauno r. Šlienavos pagrindinėje mokykloje.
VDU ŠA akredituotas kvalifikacijas tobulinimo kursas mokytojams;

Tarptautinės studijos ir mobilumas

•

Sukurta vaizdo medžiaga, skatinanti lietuvių kalbos mokymąsi.

•

XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo tinklalaidė. Kartu su Pasaulio lietuvių bendruomene
(PLB) nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. pradėtas įgyvendinti projektas, skirtas XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir
kūrybos simpoziumo (MKS) rezultatų sklaidai. Projektą remia Lietuvių fondas.

•

Pradėtas kurti Pasaulio lietuvių universiteto fondas. Fondo lėšos bus skiriamos diasporinio ir lituanistinio
ugdymo veiklų stiprinimui, išeivijos archyvų tvarkymui, lietuvių diasporos profesūros vizitams, pasaulio
lietuvių akademinės ir intelektualinės bendruomenės telkimui.

Patikimas tarptautinis partneris

2020 metais priėmimas į anglų kalba dėstomas laipsnį suteikiančias programas buvo vykdomas į 19 bakalauro
ir 27 magistrantūros studijų programas. 2020 metais didžiausias nuolatinėse studijose studijuojančių
studentų skaičius yra iš Kinijos Liaudies Respublikos, Ukrainos, Indijos, Italijos, Kazachstano ir Azerbaidžano.
Universitete studijuoja ir po keletą studentų iš tokių tolimų valstybių kaip Afganistanas, Alžyras, Mongolija,
Jemenas, Filipinai, Gana, Ekvadoras ir Bahreinas. Iš viso Universitete laipsnį suteikiančiose studijų programose
studijuoja 709 (2019 m. – 660) užsienio studentai iš 69 šalių (2019 – 63).
2020 metais 9 magistrantūros studijų studentai gavo Lietuvos Respublikos valstybinę paramą studijoms ir
pragyvenimui, 50 pirmo kurso studentų buvo skirtos Universiteto stipendijos bakalauro ir magistro studijų
mokesčiui padengti.
Pagal VDU dvišalio bendradarbiavimo sutartis (MoU) 2020 m. mainų išvyko 18 studentų, iš jų 13 studentų
buvo skirta VDU mobilumo stipendija, penki išvyko su kitų užsienio valstybių vyriausybinėmis arba partnerinių
universitetų skirtomis stipendijomis. Daugiausia studentų (kaip ir kasmet) vyko į Japoniją ir Pietų Korėją.
Pagal „Erasmus+“ mainų programą į dalines semestro arba dviejų semestrų studijoms į Europos universitetus
išvyko 124 studentai (2019 – 166). Išvykusiųjų skaičius sumažėjo dėl pandeminės situacijos Europoje ir
pasaulyje, nes nemažai partnerinių universitetų sustabdė mainų organizavimą. Į „Erasmus+“ dalines studijas
į ne ES šalių universitetus (Bosniją ir Hercegoviną, Indoneziją, Izraelį, Jungtines Amerikos Valstijas, Kiniją
ir Kanadą) išvyko 12 (2019 – 11) VDU studentų. 2020 m. pavasario semestre prasidėjus pandemijai visiems
išvykusiems pagal „Erasmus+“ ir dvišalių mainų programas VDU studentams buvo skirta papildoma parama:
vienkartinės stipendijos, kompensacijos už patirtas papildomas kelionės išlaidas ir psichologo konsultacijos.
„Erasmus+“ praktikų programa išlieka populiari tarp VDU studentų ir absolventų – 2020 metais praktiką
užsienyje atliko ir profesinių žinių bei gebėjimų įgijo net 94 studentai ir absolventai. 39 studentai išvyko atlikti
praktiką studijų metu, ir 48 VDU absolventai vyko pabaigę studijas. Dėl pandeminės situacijos į praktikas
išvykusiųjų skaičius, lyginant su praėjusiais metais, taip pat sumažėjo beveik perpus. Praktikas užsienyje Lietuvos
Respublikos lietuvių bendruomenėse ir lituanistinio švietimo įstaigose, kurioms Švietimo mainų paramos
fondas skyrė valstybines stipendijas, atliko 7 VDU studentai (6 iš jų absolventai) – Argentinoje, Ispanijoje, JAV,
Jungtinėje Karalystėje ir Vokietijoje esančiose lietuvių bendruomenėse bei lituanistinio švietimo įstaigose.

Tarptautinis vasaros universitetas: trumpalaikiai kursai

Patikimas tarptautinis partneris

•

Pagal „Erasmus+“ programą šiuo metu aktyvi 471 tarpinstitucinė sutartis su aukštosiomis mokyklomis iš ES/
EEE ir šalių kandidačių. Daugiausia sutarčių sudaryta su Turkijos, Vokietijos, Italijos ir Lenkijos universitetais.
2020 metais pasirašytos 9 naujos „Erasmus+“ bendradarbiavimo sutartys su šalių partnerių (už ES ribų)
aukštosiomis mokyklomis – iš viso šiuo metu VDU yra pasirašęs 113 sutarčių, daugiausia su Bosnijos ir
Hercegovinos, Kazachstano, Sakartvelo, Ukrainos ir Kinijos universitetais.
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2020 m. VDU darbuotojų, išvykusių „Erasmus+“ mokymosi vizitų Europoje, skaičius labai sumažėjo dėl
pasaulinės pandemijos ir keliavimo apribojimų. 2020 m. į „Erasmus+“ mokymosi vizitus išvyko 35 darbuotojai
(2019 m. – 160), dėstymo vizitų išvyko 25 dėstytojai (2019 m. – 140). Į „Erasmus+“ šalis partneres (ne ES)
mokymosi vizitų išvyko 6 darbuotojai (2019 m. – 16).

2020 m. kelionėms ir trumpalaikėms studijoms užsienyje nepalanki situacija tapo galimybe perkelti
trumpalaikius „Baltic Summer University“ kursus į nuotolinę platformą ir visapusiškai pritaikyti jas šiam
formatui. Kartu tai tapo ir galimybe dviem, iki šiol kursus atskirai organizavusiems, padaliniams suvienyti savo
ilgametę patirtį ir potencialą. Šiemet norintiems studijuoti lietuvių kalbą užsienio šalių piliečiams pasiūlytas
vienas Lietuvių kalbos ir kultūros kursas, vykęs 2020 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais, vietoj įprastai Švietimo
akademijos Vilniuje ir Humanitarinių mokslų fakulteto Kaune siūlomų dviejų kursų. Iš viso kursuose dalyvavo
daugiau nei 126 studentai: 16 nuotolinių lituanistinių užsienio mokyklų mokytojams skirtų studijų dalyvių, 109
– užsienio šalių lietuvių kilmės ir kitų šalių piliečių iš įvairių pasaulio šalių – JAV, Kanados, Kinijos, Indonezijos,
Kazachstano, Sakartvelo, Japonijos, Meksikos, Turkijos, Brazilijos, Indijos, Bangladešo ir kitų – iš viso beveik
trisdešimties valstybių.
Toliau buvo vystomas bendradarbiavimas su Kazachstano Abajaus vardo pedagoginiu universitetu,
organizuojant trumpalaikes šio universiteto magistrantų stažuotes VDU Švietimo akademijoje Vilniuje.
2020 m. pavasario semestre į dviejų savaičių pedagogikos kursus į Švietimo akademiją Vilniuje buvo atvykę
54 studentai iš Kazachstano.

„Transform4Europe – T4E“

2020 m. pagal dvišalio bendradarbiavimo sutartis (MoU) į dalines studijas į VDU atvyko 72 studentai (2019
– 163 studentai). Pagal „Erasmus+“ programą – 214 studentų (2019 m. – 297 studentai. 22 užsienio studentai
atvyko iš „Erasmus+“ šalių partnerių (ne ES šalių).

2020 metais Vytauto Didžiojo universitetas prisijungė prie „Erasmus+“ žinių sąjungų (aljansų) tarptautinio
projekto „Transform4Europe – („T4E: The European University for Knowledge Entrepreneurs“ liet. „Keiskimės
dėl Europos – Europos universitetas žinių antrepreneriams“). Šis aljansas vienija 7 universitetus: Vytauto
Didžiojo (Lietuva), Saro krašto (Vokietija), Alikantės (Ispanija), Triesto (Italija), Sofijos šv. Klimento Ohridskio
(Bulgarija) universitetus, Silezijos universitetą Katovicuose (Lenkija) ir Estijos menų akademiją.

Tarptautinių ryšių departamentas atvykstantiems užsieniečiams studentams sudėtingu pandemijos laikotarpiu
organizavo saviizoliacijos paslaugas, maitinimą, COVID-19 testavimą ir pervežimą, psichologo konsultacijas.
Surengtos nuotolinės orientacinės dienos rudens semestro pradžioje.

Pagrindinis aljanso tikslas – vystyti jungtines akademines iniciatyvas, padėsiančias spręsti įvairius realaus
pasaulio iššūkius, išlaikyti aukštą universitetinio švietimo kokybę, pasitelkiant tarpdiscipliniškumą, švietimo
inovacijas, inovatyvius žinių kūrimo formatus, skirtus padėti Universiteto studentams, darbuotojams,
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antrepreneriams ir įvairių sričių praktikams. Šis tinklas suteikia galimybes daug glaudžiau ir intensyviau
bendradarbiauti, kurti bendras strategijas, infrastruktūras, dalintis esamais ištekliais, vykdyti daugiau ir
aukštesnės kokybės jungtinio laipsnio programas, bendrus mokslo tyrimus ir t. t. Neabejojama, kad T4E aljansas
taps sektinu pavyzdžiu, kaip sistemiškai ir darniai plėtoti bendrą universitetų veiklą Europoje, remiantis
turtinga įvairių jos partnerių patirtimi.

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 ne akademinio personalo ir studentų mainus.

•

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

•

Didinti studijuojančių laipsnį suteikiančias programas užsieniečių skaičių – pritraukti studijuoti 10 proc.
daugiau užsienio piliečių, lyginant su 2020 m.

•

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

Sumažėjo net 10 kalbų besimokančiųjų skaičiai: vokiečių kalba (183/–25), švedų kalba (3/–36), šiuolaikinė
hebrajų kalba (10/–3), suomių kalba (4/–15), prancūzų kalba (170/–9), lenkų kalba (23/–8), latvių kalba (7/–
2), korėjiečių kalba (43/–6), japonų kalba (31/–23), ispanų kalba (232/–17). Kai kurių kalbų skaičiai mažėjo,
nes jos buvo siūlomos tik vieną semestrą (švedų, suomių, šiuolaikinė hebrajų) arba dėl mažo užsiregistravusių
studentų skaičiaus nesusidarė aukštesnių lygių ar retesnių kalbų grupės.

•

Remiantis didele mišraus kalbų mokymo ir nuotolinio anglų kalbos visų lygių mokymo patirtimi, siūlyti
kitų kalbų nuotolinius studijų dalykus, nuotolinio mokymo ir ištęstines programas studentams.

•

Siekti didinti English Prep-Course, skirto pasirengti universitetinėms studijoms anglų kalba, patrauklumą
ir šį kursą vykdyti nuotoliniu būdu.

2020 m. Užsienio kalbų institutas (UKI) parengė keletą naujų dalykų: pavasario semestrą studentai pirmą kartą
turėjo galimybę mokytis kartvelų kalbos (3). Muzikos akademijai parengti du Daugiakalbės fonetikos kursai
(pirmoji dalis – italų ir vokiečių, antroji dalis – prancūzų ir rusų), šiais metais šių dalykų mokėsi 14 studentų.
Švietimo akademijai parengti du dalykai: Daugiakalbė pedagogika ir Dalykinis rašymas anglų kalba. Jie bus
dėstomi 2021 m. pavasario semestre.

•

Organizuoti daugiau nuotolinių renginių, skatinančių daugiakalbystę, kitų kultūrų pažinimą.

•

Plėtoti bendradarbiavimą su verslo įmonėmis, kalbų ir kultūrų institutais, Europos Komisijos atstovybe,
„Kaunas In“ ir kitomis organizacijomis, kartu organizuojant kalbų ir kultūrų renginius studentams,
moksleiviams, bendruomenei, prioritetu išlaikant renginį „Europos kalbų diena“ ir vykdant kitas veiklas.

•

Tęsti anglų ir vokiečių kalbų bei daugiakalbės pedagogikos kursus bendrojo ugdymo mokytojams, siūlyti
didaktinių kompetencijų plėtojimo seminarus UKI dėstytojams ir bendrojo ugdymo mokytojams. Didinti
II ir III virtualumo lygiui atestuotų dalykų skaičius, taip plečiant galimybes mokytis kalbas nuotoliniu
būdu.

T4E aljansą sudaro apie 116 tūkst. studentų ir apie 18,5 tūkst. darbuotojų, atsidavusių bendrai Europos idėjai.
Šiuo metu Europos mastu yra finansuojamas tik 41 Europos žinių sąjungų projektas. Juose veikia apie 280
universitetų.

Akademinė lyderystė daugiakalbystės srityje
Apie 30 proc. visų VDU studentų kasmet mokosi užsienio kalbų: 2019 m. – 4088, 2020 m. – 4169.
2020 m. studentai rinkosi 20 užsienio kalbų (įskaitant anglų kalbą), t. y. 2 kalbom mažiau nei praeitais metais.
Populiariausiomis kalbomis išlieka ispanų (232/–17) ir rusų kalbos, jau antrus metus iš eilės šios kalbos
besimokančiųjų skaičiai išlieka panašūs (228/+1). Lyginant su 2019 m., 2020 m. daugiau studentų mokėsi 7
kalbų: rusų kalbos (228/ +1), turkų k. (19/+11), norvegų k. (44/+17), Naujojo Testamento graikų k. (13/+8),
lotynų k. (50/+18), lietuvių gestų kalbos (59/+6) ir italų k. (155/+4).

Patikimas tarptautinis partneris

Po metų pertraukos vėl pradėta dėstyti danų kalba, ją mokėsi 10 studentų. Šiais metais nebedėstytos 4 praeitais
metais siūlytos kalbos: senoji hebrajų kalba, lotynų kalbos pradmenys teisininkams, kinų ir arabų kalbos.
Plėtojamas tarptautinis bendradarbiavimas daugiakalbės kompetencijos tobulinimo ir vertinimo kontekste.
Bendradarbiaujant su Prancūzų institutu Lietuvoje, nenutrūkstamai nuo 2013 m. atliekamas standartizuotas
prancūzų kalbos DELF testavimas. Įprastai kiekvienais metais testą laiko daugiau nei 50 kandidatų, tačiau
2020 m. dėl įvesto karantino testą laikė kur kas mažiau asmenų – 20. Gerokai didesnio populiarumo sulaukė
nuotoliniu būdu siūlytas anglų kalbos Pearson Placement testas, skirtas kandidatuojantiems į valstybės
tarnautojo pareigas: 2019 m. šį testą laikė tik 5 asmenys, o 2020 m. – 11 asmenų. UKI buvo viena iš akredituotų
institucijų, kuri prasidėjus karantinui pasiūlė laikyti šį testą nuotoliniu būdu. UKI taip pat vykdomas vokiečių
kalbos lygio nustatymo testas, 2020 m. testuota 13 asmenų; dauguma kandidatų taip pat testuoti nuotoliniu
būdu.

Patikimas tarptautinis partneris

•

Teikiamos kalbinių kompetencijų ugdymo ir vertinimo paslaugos VDU darbuotojams ir visuomenei, siūlomos
įvairios mokymosi formos: prisijungti prie pasirinktos kalbos studentų grupės (net 21 VDU darbuotojas kalbas
studijavo kartu su studentais nuotoliniu būdu), lankyti vakarinius kalbos kursus visuomenei, dalyvauti kalbos
mokymuose įmonių darbuotojams (109 VDU darbuotojai mokėsi UKI kursuose, skirtuose akademiniam ir
neakademiniam VDU personalui), rinktis individualias konsultacijas.
Vykdomi plačios aprėpties daugiakalbės kompetencijos tobulinimo tyrimai. Nuo 2012 m. UKI leidžiamas
mokslo žurnalas „Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism“, jo tarptautinį žinomumą plėtoja
bendradarbiavimas su tarptautiniu akademinės literatūros leidėju Sciendo (buvęs De Gruyter Open). 2020 m.
mokslo žurnalas „Darnioji daugiakalbystė“ priimtas į SCOPUS duomenų bazę. 2020 m. išleisti 16-as ir 17-as
numeriai, juose publikuota 20 mokslinių straipsnių anglų, italų, lietuvių, prancūzų ir vokiečių kalbomis.
Plačiai bendradarbiaujama ne tik su Kauno, bet ir visos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklomis, organizuojant
kalbų ir kultūrų pažinimo renginius, konkursus, mokymus. 2020 m. anglų kalbos ir daugiakalbės pedagogikos
kompetencijų plėtojimą pavasario ir rudens semestrų metu tęsė 24 mokytojai iš Kauno J. Dobkevičiaus
progimnazijos ir J. Jablonskio gimnazijos, vokiečių kalbą aukštesniais lygiais toliau mokėsi 8 mokytojai iš S.
Dariaus ir S. Girėno gimnazijos.
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Aukščiausio lygio
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Publikuota monografijų

13

Mokslo ir meno premijos bei kiti reikšmingi apdovanojimai

19

Prioritetinių mokslo ir meno tyrimų klasterių skaičius

48

Universiteto Mokslo fondui buvo skirta lėšų tūkst. Eur

240

Vykdomų mokslo projektų skaičius

316

Vykdomų mokslo projektų sutarčių vertė mln. Eur

142
23

Doktorantūros krypčių skaičius

292

Doktorantų skaičius 2020 m. spalio 1 d.

43

Disertacijas apgynusių doktorantų skaičius

786

Nuo doktorantūros įsteigimo pradžios apginta disertacijų
Tarptautinę ekspertizę perėjusių augalų veislių registracija (vnt.)

2

Patentai, pateikti ar užregistruoti LR valstybiniame ar kitų šalių patentų biure (vnt.)

4

665,6

555
402

2016 m.

400

393

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Tarp jų leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics
Web of Science / Scopus duomenų bazėse, proc.
48,3

47,6

2019 m.

2020 m.

Aukščiausio lygio mokslas ir menas

Aukščiausio lygio mokslas ir menas

Paskelbta mokslo straipsnių (indėliais)

39,6

31,5

36,2

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Mokslo darbuotojai

36

461

120

108

159

67

7

iš viso

žemės ūkio
mokslai

gamtos
mokslai

socialiniai
mokslai

humanitarinių
mokslai

menai
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Aukščiausio lygio
mokslas ir menas

Mokslinės, meninės ir akademinės veiklos skatinimas

2020 m. Universiteto dėstytojai, menininkai ir mokslo darbuotojai pasiekė aukštų mokslo ir meno veiklos
rezultatų. Mokslininkai ir dėstytojai buvo skatinami siekti aukščiausių mokslo pasiekimų, ypač rengiant ir
publikuojant straipsnius pripažintuose tarptautiniuose leidiniuose. Praėjusiais metais buvo siekiama didesnio
tarptautiškumo, socialinio, ekonominio ir kultūrinio poveikio šalies raidai globaliame kontekste ir daugiau
dėmesio skiriama unikaliems projektams, turintiems didesnę pridėtinę mokslo ir meno vertę.

Konkursiniam Universiteto mokslo skatinimo fondui 2020 m. skirta 360 tūkst. Eur. Mokslo fondo lėšos buvo
skirtos Universiteto klasterių ir institutų veiklos plėtrai, doktorantų išvykų konkursams, aukščiausio lygio
produkcijos skatinimui, mokslo sklaidai ir prioritetinėms kryptims viešinti, doktorantų mokslinei veiklai
skatinti.

Praėjusiais metais vykdyta per 300 tarptautinių, nacionalinių mokslo ir verslo projektų. Universiteto
mokslininkai pradėjo veiklas dviejuose naujuose ES „Horizontas 2020“ programos projektuose „Twinning for
Promoting Excellence, Ability and Knowledge to develop advanced waste gasification Solutions / TWIN-PEAKS,
Nr. 951308“ ir „Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome research and Translation / ATHLETE,
Nr. 874583“. Iš viso 2020 metais buvo vykdomi 12 šios programos projektų.
2020 m. VDU mokslininkai dalyvavo 20-yje COST programos teminių projektų, vykdė daugiau nei 200 Lietuvos
mokslo tarybos administruojamų projektų, 60 „Erasmus+“ programos projektų. VDU ŽUA aktyviai dalyvavo
teikiant paraiškas į „Eureka“ programą ir 2020 m. pradėjo vykdyti 1 naują projektą „Liofilizuoti jogurto kąsneliai,
praturtinti netradicinėmis funkcionaliomis žaliavomis“.

Mokslo ir meno produkcija
2020 m. dėstytojai ir mokslo darbuotojai, įvertinus asmeninį autorių indėlį, paskelbė per 665,6 (2019 m. –
555) mokslo straipsnius, iš jų – 317 (iš jų ŽŪA – 104, ŠA – 35) (2019 m. – 268) leidiniuose, referuojamuose
Clarivate Analytics Web of Science / Scopus duomenų bazėse, 194 – mokslo leidiniuose, referuojamuose
kitose tarptautinėse duomenų bazėse, per 150 – kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose. Publikuota
13 monografijų, taip pat išleista daugiau kaip 900 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 272 mokslo straipsniai, iš jų 169 (iš jų ŽŪA –
86,4, ŠA – 1,3) – publikuoti leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science / Scopus duomenų
bazėse, iš jų 147 (ŽŪA – 76,6, ŠA – 1,3) turintys nenulinį citavimo rodiklį). Užregistruotos 2 tarptautinę
ekspertizę praėjusios augalų veislės, 2 patentai užregistruoti LR valstybiniame patentų biure ir 2 – kitų užsienio
šalių patentų biuruose.
Humanitarinių ir socialinių mokslų dėstytojai ir mokslo darbuotojai išleido 13 mokslo monografijų (3 iš jų –
tarptautinėse leidyklose), 4 mokslo studijas, 3 vadovėlius aukštųjų mokyklų studentams, 19 – kitų taikomųjų,
sudarytų mokslo darbų, paskelbė 393 mokslo straipsnius. Taip pat paskelbė 148 (iš jų ŽŪA – 17.7, ŠA –33.7)
mokslo straipsnius leidiniuose (2019 m. – 127), referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science / Scopus
duomenų bazėse (iš jų 89 (iš jų ŽŪA – 6.5, ŠA – 22.6) (2019 m. – 78) – leidiniuose, turinčiuose nenulinį citavimo
rodiklį); 147 (2019 m. – 148) straipsnius leidiniuose, referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse ir
(arba) išleistuose tarptautinėse leidyklose, ir per 98 straipsnius kituose recenzuojamuose mokslo periodiniuose
ar vienkartiniuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose, išspausdino daugiau kaip 600 mokslo straipsnių profesiniuose
leidiniuose, straipsnių bei santraukų tarptautinių, Lietuvos ir užsienio konferencijų pranešimų medžiagoje.
2020 m. Universitete užregistruoti 273 meninės produkcijos darbai (2019 m. – 520): 206 koncertai ir muzikiniai
spektakliai (30 iš jų užsienio šalyse), 16 dramos spektaklių (2 iš jų užsienio šalyse), 21 dailės paroda (2 iš jų
užsienio šalyse), 9 fotoparodos (4 iš jų užsienio šalyse), sukurta muzika 11 filmų, išleisti 4 CD.

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.

258 dėstytojams, mokslo darbuotojams, tyrėjams ir doktorantams buvo skirta per 220 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 ir ŽŪA institutus. Šios lėšos gali būti
panaudojamos įvairiais būdais: mokslinėms išvykoms ir kitoms su mokslu susijusioms reikmėms, priemokoms,
stipendijoms, įskaitomos į pedagoginį dėstymo krūvį.
Mokslo sklaidai buvo skirta 2000 Eur. Skatinamosios 5 proc. dydžio priemokos dėstytojams ir mokslo
darbuotojams buvo skirtos už 25 originalius mokslo populiarinimo straipsnius.
Mokslo klasterių veiklos plėtrai buvo skirta 80 000 Eur finansinė parama. Šias lėšas klasteriai naudojo
mokslinių konferencijų organizavimo ir dalyvavimo jose išlaidoms kompensuoti, mokslo leidinių leidybai,
mokslo darbų publikavimui pripažintuose mokslo žurnaluose, referuojamuose Scopus ir CA WoS duomenų
bazėse, moksliniams tyrimams atlikti.
45 000 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 Eur 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
13 000 Eur.
Universitetas turi 23 mokslo krypčių doktorantūros teisę, bendradarbiauja su 18 Lietuvos aukštojo mokslo ir
tyrimų institucijų.
2020 m. Universitetui buvo skirtos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos 38 doktorantūros studijų vietos,
ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojama 1 doktorantūros studijų vieta. 5 pirmo kurso doktorantai iš Lietuvos
ir užsienio doktorantūros studijas finansuoja savo lėšomis.
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Taip pat buvo siekiama mokslo ir verslo/pramonės partnerysčių, glaudesnio bendradarbiavimo su
tarptautinėmis organizacijomis. Skatinamas mokslinės ir eksperimentinės plėtros, inovacijų užsakymų ir
sutarčių sudarymas su ūkio subjektais, viešinamas mokslinis įdirbis, akcentuojant VDU kompetencijų lyderystę.
2020 metais pasirašytų MTEP projektų ir sutarčių su ūkio subjektais vertė siekė 2,83 mln. Eur. Per dvejų metų
laikotarpį stebimas daugiau kaip 106 proc. augimas, o šių metų rezultatus lyginant su 2019 metais matyti,
kad MTEP projektų ir sutarčių vertė išaugo 14,2 proc. Universitetas tampa vis svarbesniu verslo partneriu
ar paslaugų teikėju MTEP projektuose, o sukaupta mokslininkų kompetencija ir patirtis padeda kuriant
inovacijas ir Lietuvos, ir užsienio rinkoms. 2020 m. didžioji dalis viešųjų pirkimų ir komercinių pasiūlymų
buvo sėkmingi – pasirašyta 40 sutarčių už 628 tūkst. Eur. Jau įvertinta dauguma pateiktų MTEP projektų ir
Universitetui skirtas finansavimas 31 projektui už 2,28 mln. Verta išskirti labai sėkmingą Universiteto, kartu su
verslu, dalyvavimą „Eksperimento“ finansinėje priemonėje: pateikta 21 paraiška už 26,5 mln. Eur, finansavimas
skirtas 12 projektų už 12 mln. Eur. Toks augantis projektų skaičius rodo, kad verslas Universitetą labiau atranda
kaip ilgalaikį partnerį ir vykdo kartu didesnės apimties projektus.

Akademinio personalo darbo užmokestis 2019 m. kilo nuo 10 iki 30 proc., o nuo 2020 m. rudens – dar 10 proc.

Rudens semestre doktorantūroje studijavo 292 doktorantai, iš jų 30 užsieniečių.
22 doktorantai buvo išvykę į stažuotes, seminarus, konferencijas ir kitus mokslo renginius 12 užsienio šalių
universitetuose ir mokslo įstaigose. 2020 metais Universitetas vizituojančio doktoranto statusu priėmė
studijuoti 12 doktorantų.
2020 m. pagal „Erasmus+“ studentų mainų programą buvo išvykę 7 doktorantai į 5 užsienio šalis.
Universitete buvo apgintos 43 daktaro disertacijos: 8 gamtos, 9 humanitarinių, 13 socialinių, 6 technologijos
ir 7 žemės ūkio mokslų sričių. Pagal efektyvumo ir rezultatyvumo rodiklį puikiai vertinamos ekologijos ir
aplinkotyros, edukologijos, teologijos (100 proc. apgynusiųjų) mokslo krypčių doktorantūros.
Nuo doktorantūros įsteigimo pradžios Universitetas yra parengęs 786 mokslininkus.

Moksliniai tyrimai ir projektinė veikla
Bendras VDU projektų skaičius 2020 m. išlieka panašus kaip ir 2019 m. 2020 m. vykdė daugiau nei 300
tarptautinių, nacionalinių mokslo projektų.
Projektinė veikla 2020 metais koncentravosi į tarptautinius mokslo ir švietimo projektus. 2020 m. Universiteto
mokslininkai pateikė 24-ias „Horizontas 2020“ programos paraiškas, iš jų 3 pateko į rezervinį sąrašą, o 2
buvo patvirtintos: 1) Twinning for Promoting Excellence, Ability and Knowledge to develop advanced waste
gasification Solutions / TWIN-PEAKS, Nr. 951308 ir Holistic management practices, modelling and monitoring
for European forest soils / HoliSoils. Dar viena – 2019 m. teikta paraiška, buvo patvirtinta 2020 m. ir taip
pat pradėta įgyvendinti – Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome research and Translation /
ATHLETE, Nr. 874583.
Iš viso 2020 m. buvo vykdomi 12 „Horizontas 2020“ programos projektų.
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2020 m. VDU mokslininkai dalyvavo 20-yje COST programos teminių projektų. 2020 m. VDU mokslininkės
(prof. V. Mildažienė, prof. R. Žūkienė) prisijungė prie įgyvendinamos COST programos veiklos „Plazmos
naudojimas pažangaus ir tvaraus žemės ūkio reikmėms“ (CA19110).
Universitetas 2020 m. vykdė apie 200 LMT administruojamų projektų.
Mokslininkai aktyviai dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos skelbtuose kvietimuose teikti paraiškas: Aukšto lygio
MTEP (SMART) paskelbtame kvietime VDU pateikė 9 paraiškas, buvo laimėtas 1 projektas. LMT mokslininkų
grupių kvietime laimėti 3 projektai. 1 projektui skirtas finansavimas konkursinėje prioritetinių mokslinių tyrimų
programoje, skirtoje finansuoti kompleksinius gerovės visuomenės prielaidų ir jos raidos Lietuvoje mokslinius
tyrimus. Kaip ir kasmet, VDU mokslininkai aktyviai dalyvauja Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–
2024 metų programos kvietimuose, VDU 6 projektai gavo finansavimą. Vienas projektas gavo finansavimą
Reikminių tyrimų priemonėje. Paskebtame II kvietime teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal nacionalinę
mokslo programą „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ VDU gavo finansavimą dviems projektams.
Atsižvelgdama į COVID-19 situaciją, Lietuvos mokslo taryba inicijavo vienkartinį paraiškų konkursą
finansuoti trumpalaikius mokslinius tyrimus, kuriuos atlikę Lietuvos mokslininkai pateiktų mokslu grįstas
išvadas ir rekomendacijas dėl COVID-19 pandemijos, jos sukeltų padarinių žmogaus sveikatai, valstybės
politikai, ekonomikai, visuomenės saugumui, švietimui, kultūrai ir kitoms valstybės ir visuomenės gyvenimo
sritims, kurioms koronaviruso plitimas turi ilgalaikių pasekmių. Trumpalaikiai taikomieji moksliniai tyrimai
sprendimams dėl COVID-19 padarinių finansuojami valstybės biudžeto lėšomis. Vieno projekto biudžetas – iki
100 tūkst. eurų. VDU laimėjo 4 projektus.
Savarankišką mokslinę veiklą VDU 2020 m. pradėjo devyni mokslo daktarai pagal 2014–2020 m. ES fondų
investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės
kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“.

2020 metais Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai laimėjo 17 mokslinių išvykų projektų.
2020 metais Lietuvos mokslo taryba skyrė paramą 3-ims VDU organizuojamiems tarptautiniams moksliniams
renginiams.
VDU ŽŪA aktyviai dalyvavo teikiant paraiškas į „Eureka“ programą ir 2020 m. pradėjo vykdyti 1 naują projektą
„Liofilizuoti jogurto kąsneliai, praturtinti netradicinėmis funkcionaliomis žaliavomis“.
Universiteto mokslininkai aktyviai dalyvavo tarptautiniuose projektuose: 2020 m. pradėti įgyvendinti 16
„Erasmus+“ programos projektų (12+4 laimėti 2019 m.). Iš viso šiuo metu vykdoma 60 „Erasmus+“ programos
projektų.
Finansavimą gavo 5 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonės „Parama
taikomiesiems tyrimams“ konkursą 2020 metais laimėję projektai. Nacionalinės mokėjimo agentūros kvietimų
konkursus 2020 metais laimėjo 4 projektai.
2020 m. Vytauto Didžiojo universitetas toliau stiprino mokslinės veiklos komercinimą, siekiant išplėtoti MTEP
paslaugas, sustiprinti mokslo ir verslo partnerystę, paskatinti naujų įmonių kūrimąsi ir turimo mokslinio
potencialo panaudojimą 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: daugiau nei 150
vadybininkų vizitų.
VDU mokslininkų potencialas, įvairios galimybės dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir įsitraukti į
tarptautinius projektus, galimybės įgauti patirties ir užmegzti partnerystės ryšius intensyviai komunikuojama
Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „LinkedIn“, taip pat
internetinėje svetainėje ktpc.vdu.lt. VDU KTPC taip pat prisideda prie verslo inkubatoriaus bendruomenės
kūrimo ir veiklų skatinimo. VDU verslo inkubatoriuje savo veiklas pradėjo ir jau išėjo į kitas erdves daugiau nei
12 įmonių, o šiuo metu savo veiklą vysto 11 įmonių. Inkubatoriuje kuriasi įvairių krypčių ir potencialo įmonės,
nuo maisto produktų technologijas kuriančių, pvz., karamelės ar liofilizuotų maisto produktų, iki įmonių,
teikiančių labai svarbias konsultavimo paslaugas, pavyzdžiui, teisinės ir intelektinės nuosavybės apsaugos.
Tokios skirtingos įmonių veiklų kryptys sudaro pagrindą bendruomenės nariams atrasti vieniems kitus ir kurti
įdomius, unikalius projektus ar bendradarbiauti, dalintis žiniomis ir informacija, atlikti vieni kitiems paslaugas.
VDU, skatindamas aktyvesnį mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų
kompetencijų ugdymą, įsitraukimą į MTEP veiklas, 2020 m. skyrė 30000 Eur bendriems projektams su kitomis
studijų ir mokslo institucijomis. Iniciatyva, kaip ir praėjusiais metais, sulaukė didelio susidomėjimo – buvo
gauta 12 paraiškų, iš jų finansuotos 3, geriausiai ekspertų įvertintos. Skatinama mokslininkus bendradarbiauti
ne tik su kitais mokslininkais ir verslu, bet ir komercializuoti patiems ar parduoti/licenzijuoti savo sukurtus
produktus. Inicijuota 13 projektų komercializuoti Universitete sukurtus produktus kuriant naujas įmones
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Siekiant vieno iš Universiteto prioritetų, mokslo produkcijos komercializavimo ir MTEP veiklų su verslu
plėtojimo, Universitete įgyvendinamos iniciatyvos ir pagalba mokslininkui duoda teigiamus rezultatus. 2020
metais pasirašytų MTEP projektų ir sutarčių su ūkio subjektais vertė siekė 2,83 mln. Eur. Per dvejų metų
laikotarpį stebimas daugiau kaip 106 proc. augimas, o šių metų rezultatus lyginant su 2019 metais matyti, kad
MTEP projektų ir sutarčių vertė išaugo 14,2 proc. Universitetas tampa svarbesniu verslo partneriu ar paslaugų
teikėju MTEP projektuose, o sukaupta mokslininkų kompetencija ir patirtis padeda kuriant inovacijas ir
Lietuvos, ir užsienio rinkoms.
2020 metai buvo itin produktyvūs Universitete įgyvendinant MTEP veiklas su ūkio subjektais: teiktos paraiškos
LVPA, MITA, dalyvauta viešuosiuose pirkimuose ir sudarytos paslaugų sutartys su ūkio subjektais. 2020 m.
prašyta paramos daugiau kaip 60 MTEP tyrimų projektų už 29,7 mln. Eur, dalyvauta daugiau kaip 20 viešųjų
pirkimų konkursų už daugiau kaip 1,4 mln. Eur, taip pat organizuota daugiau kaip 150 susitikimų su ūkio
subjektais, kurių metu buvo pateikti komerciniai pasiūlymai. Didžioji dalis viešųjų pirkimų ir komercinių
pasiūlymų buvo sėkmingi – pasirašyta 40 sutarčių už 628 tūkst. Eur. Jau įvertinta dauguma pateiktų MTEP
projektų ir Universitetui skirtas finansavimas 31 projektui už 2,28 mln. Eur. Dalies projektų ir viešųjų pirkimų
vertinimo rezultatų dar laukiama.
„Eksperimento“ finansinėje priemonėje: pateikta 21 paraiška už 26,5 mln. Eur, finansavimas skirtas 12 projektų
už 12 mln. Eur.

Meninė veikla
Meno veikla Universitete aktyviai plėtojama ir tarptautiniu, ir nacionaliniu lygmenimis.
Menų fakulteto profesorius Romualdas Požerskis 2020 m. išleido fotoalbumą „Paslaptingas Bangladešas“,
surengė nemažai fotografijos parodų, iš jų paminėtina fotografijų paroda „Kelias į laisvę“ Valensijos fotografijos
mokykloje „Espai D‘Art Fotografic“. Profesoriaus darbai eksponuoti ir grupinėje Lietuvos fotografijos mokyklos
klasikų parodoje „Kasdienybės žydėjimas“ Taro Ševčenkos nacionaliniame muziejuje, Kijeve, Ukrainoje.
Parodą „Kasdienybės žydėjimas“ kuravo Menų fakulteto docentas Tomas Pabedinskas. Parodoje buvo
eksponuoti Antano Sutkaus, Aleksandro Macijausko, Vito Luckaus, Romualdo Rakausko, Rimanto Dichavičiaus
ir Romualdo Požerskio darbai. Doc. dr. Tomas Pabedinskas šiais metais dalyvavo KEKS 2022 projekte
„Šiuolaikinės seniūnijos“ ir surengė parodą „subKultūros“ viešose Karmėlavos seniūnijos erdvėse. Paroda
eksponuota birželio–liepos mėnesiais.
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17 VDU studentų kartu su savo tyrimų vadovais gavo finansavimą atlikti mokslinius tyrimus semestro metu.
Bendrai 2020 metais Universitete pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės
Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę
mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę
„Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“ buvo vykdomi 34 studentų
mokslinių tyrimų projektai už 90291,35 Eur.

ar licencijuojant sukurtus produktus jauniems startuoliams. Universitetas 2020 m. tapo 3 įkurtų įmonių
akcininku (UAB „Išmanusis drenažas“, komercializuojama išmanioji reguliuojamojo drenažo sistema,
UAB „Intelektika“ – dirbtinio intelekto ir giliojo mokymosi technologijomis grįstų kalbos technologijų
komercinimas, UAB „Gosera“ – žemės ūkio subjektų kooperavimo tinklo pažangių verslo sistemų valdymo
ir sprendimų priėmimo platformos komercinimas), o 2 įmonėms leista naudotis Universitete sukurtais
intelektinės nuosavybės objektais už licencinį mokestį (UAB „Trust Guru“ – komercializuojamas loginių ryšių
kūrimo ir pasirinkimo profiliavimo, remiantis keliarūšėmis ribotos įvesties duomenų apimtimis, metodas, MB
„Tvarus sprendimas – SSAD biorektoriaus protipipo komercializavimas), 6 iniciatyvos dar laukia finansavimo.
Ši praktika Universitete tik dar labiau praplečia komercinimo galimybes sukurtoms mokslininkų inovacijoms.

Profesorius Titas Petrikis sukūrė muziką Alytaus miesto teatro spektakliui „Jonas Sobieskis“, kino filmui
„Tobulas pasimatymas“ bei TV serialui „Mano meilė karantinas“.
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Didysis kryžius Prezidento buvo įteiktas Kauno valstybinio choro meno vadovui
ir vyriausiajam dirigentui, VDU profesoriui Petrui Bingeliui. Kauno savivaldybės III- laipsnio Santakos garbės
ženklu už nuopelnus kultūros srityje buvo apdovanotas lektorius Mindaugas Zimkus, o docentas Aleksandras
Rubinovas XV tarptautiniame monospektaklių festivalyje pelnė „Grand Prix“ už spektaklį „Mano tėvas“ (pagal
aktoriaus tėvo Stanislovo Rubinovo prisiminimus).
Pažymėtina, jog Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, operoje „Lošėjas“ (premjera 2020 m. kovo 10
d.), generolo vaidmenį atlieka Muzikos akademijos profesorius Vladimiras Prudnikovas.
Kauno valstybiniame muzikiniame teatre pastatytos Tadeusz Dobrzański operetės „Karalius antrininkas“
(premjera 2020 m. spalio 29 d.) dirigentas yra docentas Virgilijus Visockas, choreografas – docentas Aleksandras
Jankauskas, pagrindinius vaidmenis atlieka dėstytojai Giedrius Prunskus, Gediminas Maciulevičius, Raminta
Vaicekauskaitė, Danielius Vėbra, Tomas Ladiga.
Panevėžio muzikiniame teatre statomo spektaklio „Natukai iš Muzikėnų šalies“ libreto autorius ir režisierius yra
docentas Nerijus Petrokas.
X tarptautiniame Šv. Jokūbo sakralinės muzikos festivalyje nuskambėjo kompozitorių Giedriaus Svilainio, Ryto
Svilainio ir Jakobo Jančevskio iš Latvijos kūrinys „Nuo lietuvių ir latvių žemės“, atliekamas valstybinio choro
„Vilnius“, kuriam dirigavo profesorius Artūras Dambrauskas.
Profesoriaus Roberto Bliškevičiaus vadovaujamas styginių kvartetas „Chordos“ išleido kompaktinę plokštelę
„Onutė Narbutaitė. Muzika styginių kvartetui“.
2020 m. spalio 15 d. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje nuskambėjo Lino Rimšos „Mass in Jazz“ pasaulinė
premjera, atliekama choro „Vilnius“, kuriam dirigavo profesorius Artūras Dambrauskas.
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Muzikos akademijos dėstytojai aktyviai dalyvavo organizuojant įvairius meno renginius: XXI Nacionalinį
Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkurą (doc. Justas Dvarionas, doc. dr. Saulius Gerulis, doc. dr. Daiva
Bukantaitė), Pasaulio liaudies instumentų konkursą „Auksiniai raktai“ (prof. Kazys Stonkus), 2020 m. Baltijos
gitarų festivalį (doc. Sergej Krinicin), XXIV Pažaislio tarptautinį muzikos festivalį (prof. Petras Bingelis, doc.
Justinas Krėpšta), tarptautinį festivalį „Muzikos ruduo 2020“ (prof. Robertas Bliškevičius), XIX tarptautinį
festivalį „Operetė Kauno pilyje“ (doc. Danielius Vėbra) ir kitus.
VDU menų galerija „101“ 2020 metais laimėjo du Lietuvos kultūros tarybos dailės srities projektus. Atsižvelgiant
į sąlygas buvo surengtos dvi fizinės parodos: menininkės Saulės Noreikaitės „Iki kol susidėvės“ ir Iris Smids
„Vidutinybė“ (paroda buvo kaip tarptautinio Kauno kino festivalio dalis). Tęsiant programą galerija kartu su
kuratore Justina Zubaite surengė edukacinę programą, skirtą motinystės temai, jos metu buvo rodomi žymių
menininkių Suzanne Lacy, Rosalind Nashashibi, Beatrice Gibson sukurti filmai. Su menininkėmis iš Belgijos
buvo išleistas leidinys ATTEMPTS TO BE MORE KIND ir sukurta naujienlaiškių, kuriuos galima gauti parašius
attemptstobemorekind@gmail.com, serija. Kartu su menininke Monika Janulevičiūte sukurtas tarpdisciplininis
projektas „Drevė“, jį galima pažiūrėti www.dreve.lt. Šiuo projektu pasidalinta viename svarbiausių šiuolaikinio
meno puslapių https://www.ofluxo.net/the-lair-video-essay-by-monika-januleviciute/.
Paruoštas puslapis galerijos kuruotiems leidiniams www.hardtocare.net. Galerija kartu su tyrėja Milda
Šarpnickyte pradėjo tarpdisciplininį tyrimą OFFICE OFFICE, skirtą prekariškumo ir kultūros darbuotojų teisių
temai. Tinklalaidės galima paklausyti https://soundcloud.com/oo-office. Su šiuo tyrimu galerija dalyvauja
KMN simpoziume „Įkūnyti žinojimai“. Programos metu galerijos vadovė ir kuratorė atliko rezidenciją „Rupert“
ir gavo individualią Lietuvos kultūros tarybos stipendiją savo veiklai. 2020 m. galerija pradėjo kurti tarptautinį
universitetinių galerijų tinklą ir toliau tęsia šią veiklą su partneriais iš Čekijos, Latvijos, Vokietijos, Slovėnijos.

Vytauto Didžiojo universiteto kamerinis orkestras net ir labai sudėtingu pandemijos laikotarpiu rengė ir
pristatė naujas programas, reprezentavo Universitetą Kaune ir kituose Lietuvos miestuose:
•

surengė 12 koncertų Lietuvoje (Kaune, Marijampolėje, Tauragėje, Kėdainiuose, Birštone, Vilkijoje,
Vilkaviškio rajone);

•

dalyvavo žymiuose Lietuvos tarptautiniuose muzikos festivaliuose;

•

parengė ir įrašė net dvi kompaktines plokšteles, jos bus išleistos 2021 metais;

•

išleista kompaktinė plokštelė „Kostas Smoriginas su „Vilniaus Sinfonietta“ ir VDU kameriniu orkestru“,
dirigentas Vytautas Lukočius;

•

inicijavo ir suorganizavo IX tarptautinį kamerinės muzikos festivalį „Avanti“, jis dėl pandemijos iš
pavasario buvo perkeltas į rudenį;

•

dalyvavo viename didžiausių 2020 m. projektų – „Broma Jazz‘20“ festivalio debiute „Greener Grass“ su
soliste Simona Jakubėnaite, grupe „Reinless“ ir Lithuanian JJazz Ensemble;

•

surengė net 3 LIVE transliuotus koncertus, parengė vaizdo klipą, nuotolinį šventinį koncertą šv. Kalėdoms;

•

Kaip socialiai atsakingas, kolektyvas surengė koncertą su gabiais Kauno miesto moksleiviais „Jaunieji
talentai ir VDU kamerinis orkestras“ Kauno valstybinėje filharmonijoje.

•

VDU tautinių šokių ansamblio „Žilvitis“ tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų gamybos ir įsigijimo
išlaidas dalinai apmokėjo Lietuvos nacionalinis kultūros centras – 0,9 tūkst. eurų.

•

VDU ŠA dainų ir šokių ansamblio „Šviesa“ tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų gamybos ir įsigijimo
išlaidas dalinai apmokėjo Lietuvos nacionalinis kultūros centras – 0,9 tūkst. eurų.

Tolesnis veiklų plėtojimas
•

Išnaudoti europinio universitetų aljanso partnerystės „Transform4Europe – T4E“ teikiamas galimybes
skatinant bendrų doktorantų su Europos ir kitų šalių universitetais rengimą, kurti verslumo, atviro mokslo
žinias bei inovacijas kartu su regionais ir regionams, bendradarbiaujant su įvairiomis neuniversitetinėmis
suinteresuotomis šalimis ir stiprinti tarpinstitucinį bei tarpdisciplininį bendradarbiavimą ir tinklaveiką,
ryšius su verslo asociacijomis ir įmonėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, viešojo sektoriaus
institucijomis, mokyklomis.

•

Skatinti mokslo projektų rengimą ir VDU mokslininkų prisijungimą prie formuojamų konsorciumų, ypač
„European Green Deal“ ir „Horizon Europe“ programose.

•

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 mokslinės ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų užsakymus ir sutarčių sudarymą su Lietuvos
ūkio subjektais, glaudesnį bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis.

•

Aktyviai siekti komercializuoti Universitete sukurtus produktus, kuriant naujas įmones ar licencijuojant
sukurtus produktus jauniems startuoliams.

•

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.

•

Optimizuoti meninių kolektyvų veiklą atsižvelgiant į jų paskirtį ir atstovaujamumą, nedubliuojant veiklų,
sudaryti tinkamas sąlygas Universiteto bendruomenės mėgėjiškos meninės veiklos raiškai.

Aukščiausio lygio mokslas ir menas

Aukščiausio lygio mokslas ir menas

VDU teatras Kaune veikia kaip alternatyva klasikiniam teatrui, edukacinių renginių vieta, novatoriška, drąsi
ir išskirtinė terpė jauniems žmonėms kurti. Teatro vadovė doc. Goda Piktytė vadovavo spektaklio pagal J.
Prévieux pjesę „Nemotyvaciniai laiškai“ adaptacijos ir sklaidos bei spektaklio pagal Y. Reza pjesę „Atsitiktinis
žmogus“ skaitmeninimo projektams. Programos „Vaidyba“ studentai, kartu su dėstytoju M. Pinigiu dalyvavo
„Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ organizuotame renginyje „Ekskursija po Raudondvarį šokio ritmu.
Šokio pasirodymai“ (rež. Marius Pinigis). Taip pat sukūrė didelės sėkmės sulaukusį spektaklį „Kaip kine“, idėjos
autorius, režisierius ir scenografas – programos absolventas Rokas Lažaunykas. Šis spektaklis įtrauktas į Kauno
valstybinio lėlių teatro repertuarą. Spektaklis taip pat sėkmingai debiutavo kasmetiniame Jaunimo teatro
festivalyje „Išeities taškas“, kurį rengia ir organizuoja Kauno miesto kamerinis teatras. Programos „Vaidyba“
absolventas Rokas Lažaunykas Kauno valstybiniame lėlių teatre debiutavo režisūriniu darbu ir pristatė didžiulio
pasisekimo sulaukusią premjerą paaugliams „Aš – Romeo, tu – Džiuljeta“?, absolventės Kristinos Marijos
Kulinič spektaklis-skaitymas „Tikslai ir uždaviniai“ pristatytas festivalyje „Išeities taškas“.

2020 m. finansuoti du Menų centro projektai:

2020 m. Menų centre veiklą tęsė 11 meno kolektyvų (2019 m. – 11, 2018 m. – 5). Iš viso į Menų centro
kolektyvus 2020 m. užsiregistravusių studentų skaičius 2020 m. pavasario semestrą buvo 195 studentai, rudens
semestrą – 197.
Svarbiausi Menų centro kolektyvų pasiekimai 2020 m.:
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•

„Duokim garo“ filmavimo metu LRT studijoje (transliacija kovo 8 d.) po žiūrovų balsavimo VDU ŠA dainų
ir šokių ansamblis „Šviesa“ laimėjo I vietą ir iškovojo teisę dalyvauti finaliniame koncerte Kauno „Žalgirio“
arenoje;

•

1-ajame respublikiniame Antano ir Jono Juškų užrašytų dainų konkurse Veliuonoje – VDU folkloro
ansamblis „Linago“ pelnė II vietą, o jos narė Justė Jonevičiūtė buvo apdovanota diplomu;

•

Tarptautiniame nuotoliniame chorų konkurse „Paints of the Spanish Sun“ Barselonoje VDU ŠA choras
„Ave Vita“ iškovojo 1 laipsnio diplomą.
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1803341
675388
11639
663749
108
61
2,5 mln.*

Bibliotekos fondas

Darni ir kūrybiška
aplinka

Įsigyta tradicinių ir elektroninių dokumentų
Įsigyta tradicinių dokumentų
Įsigyta elektroninių dokumentų
Išleista leidinių
Prenumeruota duomenų bazių
Atlikta paieškų
*pasikeitė e. išteklių panaudos ataskaitų standartas iš COUNTER4 į COUNTER5

356
14
9
18,50

Dokumentai, kuriuos vienas studentas atsisiuntė ir skaitė
Vienam studentui išduota tradicinių dokumentų
Universiteto bibliotekos
Bendras Universiteto patalpų plotas, tenkantis vienam studentui (kv. m.)

Universiteto pajamos (tūkst. Eur)

59 220,5

50 799,1
29 529

23 492

22 221

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

3 675

3 391

3 442

2016 m.

2017 m.

2018 m.

6276

5385

2019 m.

2020 m.

Universitetui skirtos valstybės
biudžeto lėšos (tūkst. Eur)

Darni ir kūrybiška aplinka

Darni ir kūrybiška aplinka

Aukštosios mokyklos lėšos, tenkančios
vienam studentui (Eur)

28 740,5

26 120,4
14 889

12 370

12 100

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

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

Įnašo
vertė

2019-12-31

20 946,9

2020-12-31

24 277,9

Universiteto darbuotojų vidutinis darbo užmokestis, eurais
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2016 m.*

2017 m.*

2018 m.*

2019 m.

2019 m.

Akademinio personalo

1316

1522

1740

1981

2028

Kitų darbuotojų

770

864

978

983

990

Bendras visų darbuotojų

1030

1176

1341

1450

1526

* Pasikeitus teisės aktams nuo 2019-01-01 perskirstyti socialinio draudimo įmokų tarifai tarp apdraustojo ir darbdavio.
Palyginimui 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. vidutinis darbo užmokestis perskaičiuotas.
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Darni ir kūrybiška aplinka
Darni ir kūrybiška aplinka skatina Universiteto bendruomenę pasiekti visuomenę keičiančius žinių,
idėjų ir darbo rezultatus. Tokią aplinką sukurti padeda ir modernūs, pasaulinius standartus atitinkantys
infrastruktūriniai sprendimai, kryptinga studijoms ir mokslui svarbių išteklių plėtra, ir nevaržomos akademinės
laisvės puoselėjimas, skatinantis patirties išgrynintą žinių taikymą, kūrybinius procesus, naujus projektus,
kuriais pasiekiama apčiuopiama nauda ateities besimokančiai visuomenei, kuriama technologinė ir socialinė
pažanga, peržengianti šalies sienas.

Integruotos komunikacijos veiklos
2020 m. Universitetas tęsė sėkmingą stojamųjų kampaniją „Rinkis abu“, taip pat pradėtas įvaizdinės
kampanijos „VDU – mąstymo buveinė“ įgyvendinimas. Stojantiesiems į bakalauro studijas kampanija buvo
papildyta naujais vizualiniais sprendimais, iliustracijomis su šūkiais, sukurta speciali stojamųjų svetainė
https://www.vdu.lt/lt/studijos-vdu/. 2020 m. pabaigoje pradėtoje rengti naujoje Universiteto komunikacijos
strategijoje ir kampanijose siekiama įtvirtinti šią Universiteto tapatybę: VDU – tai plačiausios aprėpties
universitetas Lietuvoje, vykdantis mokslinius tyrimus ir studijas humanitarinių, socialinių, fizinių, menų,
biomedicinos, technologijų ir žemės ūkio mokslų srityse Kaune ir Vilniuje.
Reaguojant į tyrimų duomenis, apklausas, kurios identifikuoja dažniausiai 18–25 amžiaus jaunimo, jų tėvų,
verslo ir šalies visuomenės naudojamas ir matomas medijų platformas, taip pat į LR Vyriausybės įvesto
karantino sąlygas, šiais metais dar didesnis dėmesys buvo skirtas skaitmeninei reklamai ir jos kanalams:
pasinaudota plačiomis Google ads galimybėmis, užsakoma reklama socialiniuose tinkluose Facebook ir
Instagram, platformoje Youtube, lankomiausiuose portaluose Delfi.lt ir 15min.lt, pradėtas bendradarbiavimas
su nuomonės lyderiais.

Visus metus buvo tęsiamas specialus VDU ir portalo „Delfi“ projektas – laida „Esminiai dalykai“ (ved. dr.
Viktoras Bachmetjevas), jos metu kalbinami Universiteto ekspertai, visuomenės veikėjai, kūrybos, verslo
žmonės, aktyvūs visuomenės veikėjai. Taip pat pradėtas ir portale Delfi.lt pristatytas audiovizualinių pokalbių
ciklas „VDU – mąstymo buveinė“ su įvairiais VDU bendruomenės nariais ir bendraminčiais, įvairūs mokslo
populiarinimo ciklai, pavyzdžiui, „Antropoceno era“. Interneto platformoje Youtube VDU kartu su „2 kanalu“
pradėtas vykdyti vaizdo pokalbių ciklas „Paprastai“, kuriame VDU dėstytojai ir mokslininkai kartu su laidos
vedėju Oleg Šurajevu kalbasi ir įdomiai, nesudėtingai pristato įvairius visuomenei aktualius klausimus ir temas.
VDU tarp visų šalies universitetų išlaiko tvirtą antrą poziciją žiniasklaidoje. Remiantis „Mediaskopo“ atlikta
kiekybine ir kokybine analize, Universitetas yra antras pagal įtakos rodiklius ir nedaug, vos dešimtąja
dalimi, pagal efektyvumo rodiklius atsilieka nuo pirmosios pozicijos. Tai rodo, kad VDU medijų planas yra
įgyvendinamas kryptingai ir sėkmingai, o resursai naudojami efektyviai.
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Bibliotekos fonde 2020 m. sukaupta 1,8 mln. (1 803 341) dokumentų. Bibliotekos įsigytų informacijos išteklių
kiekis išaugo 9,2 proc., palyginti su 2019 m. (2020 m. – 675 388 vnt.; 2019 m. – 618 234 vnt.). Prenumeruota
61 licencijuojama duomenų bazė. Vienam studentui teko per 192 bibliotekos dokumentai (2019 m. – 189).
Ataskaitiniais metais vartotojai atliko apie 2,5 mln. informacijos išteklių paieškų ir peržiūrų, atsisiųsta apie 3,3
mln. visateksčių dokumentų (2019 m. – 1,4 mln.). Taigi, pandemijos sąlygomis daugiau kaip 2 kartus išaugo
e. dokumentų skaitymas. Vidutiniškai vienas studentas atsisiuntė ir skaitė 356 e. dokumentus. Bibliotekos
darbuotojai, negalėdami visa apimtimi vykdyti kontaktinių mokymų, parengė 10 nuotolinių vaizdo paskaitų
apie bibliotekos paslaugas, informacijos išteklių prieigą ir paiešką, teisingą šaltinių citavimą studijų ar mokslo
darbuose. Sumažėjus fizinių apsilankymų bibliotekoje galimybei (per 91 tūkst.), 2020 m. užregistruota per 367
tūkst. (367 866) virtualių vartotojų apsilankymų bibliotekos interneto svetainėje ir kitose bibliotekos sukurtose
ir administruojamose svetainėse. Galima teigti, kad 2019 m. vartotojų fizinių apsilankymų bibliotekoje skaičių
(per 295 tūkst.) 2020 m. pakeitė virtualūs vartotojų apsilankymai. Nuo ataskaitinių metų dokumentams
aprašyti pradėtas naudoti naujas katalogavimo standartas RDA (Resource Description and Access), pritaikytas
skaitmeninei erdvei ir vartotojų poreikiams. Visi bibliotekos katalogo įrašai (400 tūkst.) sukonvertuoti pagal
naujas taisykles.
Ataskaitiniais metais pasirašyta sutartis dėl bibliotekinės informacijos sistemos (eksploatuojamos per 20 m.)
atnaujinimo į naujos kartos bibliotekinių paslaugų platformą, veikiančią debesų kompiuterijos pagrindais, ji
bibliotekai užtikrins galimybę efektyviai organizuoti ir valdyti įsigyjamus ar prenumeruojamus elektroninius bei
skaitmeninius išteklius, kurie sudaro per 90 proc. kasmet bibliotekos įsigyjamų leidinių. Tai turės didelės įtakos
ne tik tradicinių studijų organizavimo kokybei, bet ir Universitete organizuojamoms nuotolinėms studijoms.
2020 m. Universitete išleista 108 pavadinimų leidinių (2019 m. – 117): spausdinti 99 pavadinimų leidiniai, jų
bendras tiražas – 5451 egz. (2019 m. – 97 pavadinimai ir 3 578 egz.), 19 pavadinimų leidiniai – tik elektroniniai.
Per metus Universiteto operatyviosios spaudos spaustuvėje registruoti 101 smulkios spaudos užsakymai ir
atspausdinti 14 935 spaudos gaminiai. Leidybos centre apdorotos ir išleistos mokslo ir studijų leidinių teksto ir
vaizdinės medžiagos apimtis – 1236,22 autorinių lankų (2019 m. – 1071,44).
Siekiant didinti Universiteto autorių žinomumą, mokslininkų ir tyrėjų leidinių prieinamumą, portale ebooks.
vdu.lt nuolat papildoma Vytauto Didžiojo universiteto akademinių knygų humanitarinių, socialinių, fizinių,
edukologijos, žemės ūkio mokslų temomis elektroninių leidinių kolekcija, kurią sudaro 106 (2019 m. – 91)
pavadinimų leidiniai, 57 iš jų suteikta laisvoji prieiga. Lietuvos bibliotekoms ir kitoms institucijoms sudarytos
sąlygos prenumeruoti šią kolekciją. Spausdinti Universiteto leidiniai buvo platinami 8 akademiniuose ir 3
internetiniuose knygynuose.

Darni ir kūrybiška aplinka

Darni ir kūrybiška aplinka

VDU kampanijos portaluose 15min.lt ir Delfi.lt pasiekė vienus didžiausių skaitomumo ir reklamos paspaudimų
skaičius (vertintas bendras ir mobiliosios versijos CTR rodiklis bei reklamos paspaudimų skaičius), lyginant su
visu portalų reklaminiu turiniu, o skaitytojų įsitraukimas yra vienas geriausių tarp visų universitetų ir daugelio
įmonių. Net ir pandemijos Lietuvoje metu ypač daug žiniasklaidos dėmesio sulaukė VDU siūlomos mokslo
populiarinimo temos ir temos apie aukštojo mokslo politiką bei finansavimą, taip pat organizuoti renginiai
„Intelekto forumas“, Nacionalinis žmogaus teisių forumas, socialinė tarptautinė iniciatyva „Kartu per atstumą“
(„Mind the gap“), kurios partneriu tapo LRT, informacija apie VDU nuotolinių studijų gerąsias praktikas,
Universiteto suteikta pagalba keliems šimtams Lietuvos mokyklų, VDU įkurtas paramos fondas Baltarusijos
studentams, kurie dėl pilietinių ir (ar) politinių priežasčių buvo pašalinti iš Baltarusijoje veikiančių aukštųjų
mokyklų, persekiojami ir negali tęsti studijų ar jas nutraukė.

patogiai juos pasiekti per VDU CRIS. Nuo 2020 m. talpykloje pradėti kaupti ir saugoti bakalaurų darbai, taip
pat į talpyklą perkelti 2007 ir vėlesniais metais apginti visi studijų baigiamųjų darbų elektroniniai dokumentai
(per 13 tūkst.) iš susijungusių universitetų (ASU, LEU, VDU). Taigi, vienoje vietoje sukaupti visi Universiteto
ETD. VDU CRIS panaudos statistika rodo didelį susidomėjimą ja Lietuvoje ir užsienyje (peržiūrėta ir atsisiųsta
per 1,9 mln. dokumentų).

Žmogiškųjų ir finansinių išteklių valdymas
2020 metais Universiteto vidutinis darbuotojų etatų skaičius – 1592 (2019 m. – 1613 et., 2018 m. – 1136 et.,
2017 m. – 889 et., 2016 m. – 951 et.): 2 proc. (28) šio skaičiaus sudarė administracijos vadovai, 50 proc. (793)
akademinis personalas ir 48 proc. (771) kiti Universiteto darbuotojai. Vidutinis darbuotojų etatų skaičius,
lyginant su 2019 metais, sumažėjo 21 etatu.
Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius – 2001 (2019 m. – 1990, 2018 m. – 1410, 2017 m. – 1201, 2016 m. –
1268).

Studijų ir mokslo išteklių plėtra

2020 metais akademinio personalo etatų skaičius – 793 etatai. Dėstytojų – 622 etatai, mokslo darbuotojų – 171
etatų. 2020 metais sumažėjo 17 dėstytojų etatų ir 11 mokslo darbuotojų etatų.

Svarbiausi bibliotekos metų uždaviniai – užtikrinti Universiteto bendruomenės nariams efektyviai veikiančią
informacinę infrastruktūrą koronaviruso pandemijos sąlygomis, toliau aktyviai dalyvauti mokslinėje
komunikacijoje, atvirojo mokslo iniciatyvose, išgeneruoti artimiausių metų strateginius tikslus.

79 % Universiteto akademinio personalo darbuotojų įgiję mokslo laipsnius, iš jų 43,5 etatų yra pripažinti
menininkai.

Bibliotekos dalyvavimas skleidžiant atvirosios prieigos idėjas ir įgyvendinant konkrečias veiklas, 2020-aisiais
atnešė apčiuopiamų rezultatų. Patvirtintos Vytauto Didžiojo universiteto atvirosios prieigos prie mokslinių
publikacijų ir mokslinių tyrimų duomenų gairės (Rektoriaus 2020-10-02 įsakymas Nr. 517). Jose paskelbti
Universiteto atvirosios prieigos principai, kurių turi laikytis mokslininkai ir tyrėjai, už viešąsias lėšas įvykdę
mokslo tyrimų ir sklaidos projektus. Įgyvendinant atvirojo mokslo politiką, toliau plėtota VDU Mokslo valdymo
informacijos sistema (VDU CRIS). Sistemos Publikacijų duomenų bazėje sukaupta per 65 tūkst. publikacijų įrašų,
beveik 30 tūkst. e. dokumentų: knygų, žurnalų straipsnių, studijų baigiamųjų darbų (ETD) ir kitų dokumentų,
per 80 proc. jų yra atvirai prieinami. Parengta beveik 600 mokslininkų profilių su detalia informacija apie
jų mokslinę produkciją ir veiklą, beveik 300 projektų aprašymų bei 176 padalinių profiliai. Pradėti kaupti ir
saugoti pirmieji mokslinių tyrimų duomenys, sudarant galimybę visiems vartotojams nemokamai, lengvai ir

2020 m. atsižvelgiant į įvestą karantino padėtį šalies teritorijoje, Universiteto darbuotojams teko prisitaikyti
prie pasikeitusių darbo sąlygų ir privalomų saugumo reikalavimų bei ribojimų. Karantino metu buvo laikomasi
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro,Valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų reikalavimų, Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro rekomendacijų: užtikrintas studijų vykdymas nuotoliniu būdu, taip pat nenutrūkstamas
padalinių darbas ir sklandus jo organizavimas, darbuotojams savo tiesiogines darbo funkcijas vykdant
nuotoliniu būdu be papildomų darbo sutarčių pakeitimų. Padaliniai, fakultetai, bendrabučiai nuolat buvo
aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis, laikomasi patalpų dezinfekavimo, vėdinimo reikalavimų.
Darbuotojai ir studentai reguliariai informuojami apie darbo sąlygų pasikeitimus, įvestus ribojimus ir viruso
plitimo prevenciją. Už COVID-19 pandemijos situacijos Universitete koordinavimą atsakingas Darbuotojų ir
studentų saugos skyrius.
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2020 m. Universiteto pajamos sudarė 59 220,5 tūkst. Eur (palyginus su 2019 m., padidėjo 8 421,4 tūkst. Eur
(16,6 proc.)).

3.

0,4 kV elektros linijos, Ž. E. Žilibero g. 6, Kaunas, Kauno m. sav., nauja statyba ir 0,4 kV elektros kabelinių
linijų perjungimas, Ž. E. Žilibero g. 6, Kaunas, Kauno m. sav., elektrotechninės dalies projektai.

Universiteto pajamų struktūra:

4.

Maitinimo paskirties pastato, keičiant paskirtį į mokslo, Studentų g. 9, Akademijos mstl., Kauno r.,
kapitalinio remonto projektas.

5.

Universiteto studentų bendrabučio Universiteto g. 4, Akademijos mstl., Kauno r., kapitalinio remonto ir
modernizacijos darbų techninio projekto korektūra.

•

Valstybės biudžeto asignavimai ir investicijos – 28 740,5 tūkst. Eur, palyginus su 2019 m., padidėjo 2 620,1
tūkst. Eur (10,0 proc.). Valstybės biudžeto asignavimai 2020 m. sudarė 48,5 proc. Universiteto pajamų.

•

tikslinės lėšos – 14 926,0 tūkst. Eur, palyginus su 2019 m., padidėjo 2 557,9 tūkst. Eur (20,7 proc.).
Tikslinės lėšos 2020 m. sudarė 25,2 proc. visų Universiteto pajamų, iš jų: Europos Sąjungos fondų ir kitos
tarptautinės paramos lėšų Universitetas gavo 11 393,7 tūkst. Eur, tai sudarė 19,1 proc. visų Universiteto
pajamų. Palyginus su 2019 m., šios lėšos padidėjo 1 810,9 tūkst. Eur (18,9 proc.).

•

nuosavos lėšos 15 554,0 tūkst. Eur, palyginus su 2019 m., padidėjo 3 243,4 tūkst. Eur (26,3 proc.).
Pagrindiniai nuosavų lėšų pajamų šaltiniai – įmokos už nuolatinės ir ištęstinės formos studijas 35,4 proc.
visų nuosavų lėšų pajamų, pajamos už kitas studijas – 6,2 proc., užsakomųjų darbų, ūkinės veiklos, turto
nuomos ir kitų studijų organizavimo paslaugų pajamos – 20,0 proc., turto pardavimo pajamos – 38,4 proc.
Nuosavos lėšos sudarė 26,3 proc. visų Universiteto pajamų.

2020 m. Universiteto išlaidos sudarė 51 545,1 tūkst. Eur (634,7 tūkst. Eur (1,2 proc.) didesnės nei 2019 m.).
2020 m. padidėjo darbo užmokesčio 403,0 tūkst. Eur (1,3 proc.), autorinio atlyginimo 29,5 tūkst. Eur (46,3
proc.), ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo 512,3 tūkst. Eur (61,8 proc.), biologinio turto įsigijimo 8,3 tūkst.
Eur (75,5 proc.), kitų paslaugų 508,6 tūkst. Eur (10,5 proc.), statybų ir pastatų renovavimo 2311,7 tūkst. Eur
(260,0 proc.) išlaidos. Sumažėjo komandiruočių 1416,7 tūkst. Eur (85,9 proc.), kvalifikacijos kėlimo 6,0 tūkst.
Eur (33,0 proc.), ūkio 755,9 tūkst. Eur (33,1 proc.), nematerialiojo turto įsigijimo 96,8 tūkst. Eur (12,8 proc.),
trumpalaikio turto įsigijimo 305,9 tūkst. Eur (62,2 proc.), turto paprastojo remonto 93,6 tūkst. Eur (14,3 proc.)
ir turto nuomos 95,9 tūkst. Eur (39,8 proc.) išlaidos.

1.

Automobilių saugyklų (nedengtų aikštelių), Vilties g. 6, Kaune, statyba.

2.

Mokslo paskirties pastato, Universiteto g. 10, Akademijos mstl., Kauno r. sav., rekonstravimas.

Parengtas investicijų projektas „Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodo atnaujinimas“ (Aplinkos
sektoriaus 2014–2020 m. viešinimo priemonių programa).
Patvirtinus Universiteto parengtą paraišką, skirtas finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui: „Gamtos mokslų ir Informatikos fakultetų perkėlimas,
Ekonomikos ir vadybos fakultetų integracija: mokslo ir studijų infrastruktūros atnaujinimas“, projekto Nr.
09.1.1-CPVA-V-720-15-0002, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.1-CPVA-V-720 priemonę
„Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra (4,356 tūkst.
Eur).
Universitetas pateikė paraiškas Nekilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimui 2021 metais
šiems objektams:
1.

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

2.

Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto pastato, Kauno miesto sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 58,
unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16580, unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr. 1993-00074017 tvarkomuosius paveldosaugos darbus: pastato fasadų bei vidaus autentiškų elementų restauravimo,
konservavimo, remonto ir kitus projektu numatytus tvarkybos darbus, pagal tvarkybos darbų projektą
„Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto pastato (unikalus KVR kodas 16580), unikalus Nr. 19930007-4017, Donelaičio g. 58, Kauno m., Kauno miesto sav. tvarkybos darbų projektą (restauravimas,
konservavimas, remontas)“.

Infrastruktūros kūrimas ir tobulinimas
2020 m. Vytauto Didžiojo universitete vykdytos infrastruktūros priežiūros ir atnaujinimo veiklos siekiant, kad
būtų užtikrintos palankios sąlygos studijoms, mokslinei ir meninei veikloms, sukurta patraukli ir šiuolaikiška
Universiteto infrastruktūra:
•

Vykdomi kultūros paminklo – Aukštosios Fredos dvaro sodybos rūmų Ž. E. Žilibero g. 6, Kauno m. sav.,
tvarkomieji paveldosaugos darbai: fasadų ir cokolio tinko restauravimo, langų rėmų, durų restauravimo,
metalo gaminių restauravimo, laiptų, terasų, balkonų ir kitų saugomų elementų restauracijos, remonto ir
kiti tvarkybos darbai.

•

Atlikti Aukštosios Fredos dvaro sodybos rūmų, Kauno m. sav., Kauno m., Ž. E. Žilibero g. 6, patalpos
(rotondos) interjero tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbai.

•

Atlikti Aukštosios Fredos dvaro sodybos oranžerijos Ž. E. Žilibero g. 9, Kauno m. sav., Kauno m., šiltnamių
rekonstravimo darbai (rekonstruotas šiltnamių plotas daugiau kaip 170 kv. m).

•

Vykdomi administracinės paskirties pastato, K. Donelaičio g. 52, Kaune, kapitalinio remonto, keičiant
paskirtį iš administracinės į mokslo, darbai.

•

Vykdoma sporto komplekso, Studentų g. 11, Akademijos miestelyje, Kauno r., plėtra: sporto paskirties
pastato (tribūnos) statybos, sporto paskirties inžinerinių statinių (stadiono, teniso ir tinklinio aikštelių)
rekonstravimo darbai.

•

Pradedami daugiafunkcio studijų ir mokslo centro pastato su kitos paskirties patalpomis, V. Putvinskio g.
23, Kaune, III statybos darbų etapo darbai.

•

Vykdomi Gamtos mokslų fakulteto laboratorijų ir kitų patalpų perkėlimo darbai iš pastato Vileikos g. 8,
Kaune, į patalpas Universiteto g. 10, Akademijoje.

Darni ir kūrybiška aplinka

Darni ir kūrybiška aplinka

Vidutinis universiteto darbuotojų darbo užmokestis per penkerius metus išaugo 496 Eur (48,2 proc.),
akademinio personalo 712 Eur (54,1 proc.) ir kitų darbuotojų 220 Eur (28,6 proc.). 2020 m. vidutinis
atlyginimas lyginant su 2019 m. padidėjo 5,2% Įvairūs priedai ir priemokos sudarė 33,0% darbuotojų vidutinio
atlyginimo.

Parengti arba rengiami projektiniai pasiūlymai:

IT priežiūros veiklos:
•

Universiteto patalpose ir bendrabučiuose buvo išplėsti lokalūs kompiuterių tinklai – įrengtos ar
pertvarkytos 132 darbo vietos.

•

Padalinių darbuotojams sukurtos nuotolinio darbo grupės ir parengtos instrukcijos konferencinio ryšio
dalyviams (MS Teams). Buvo nupirkta darbuotojams web kamerų, ausinių su mikrofonais dirbti namuose
iš auditorijų, suteikti nešiojamieji kompiuteriai.

•

Įrengtos naujos optinės linijos Gustaičio g. 6, iš K. Donelaičio g. 58 į K. Donelaičio g. 52 serverinę.

•

Perkelti ir sutvarkyti optinio ryšio mazgai Donelaičio g. 52 pastate.

•

Plečiama elektroninio praėjimo sistema (įrengtos 91 e. spynos auditorijoje ir kabinetuose).

•

Atnaujinta įvadinė tinklo įranga Taikos pr. 119 ir Gimnazijos g. 7 pastatuose, realizuota tiesioginė jungtis
su Donelaičio g. 52 serverine.

•

Perkeltos ir atnaujintos 38 svetainės.

•

Įdiegta Dokumentų valdymo sistema „DocLogix“ (DVS) – informacinė sistema, skirta efektyviai valdyti su
dokumentų administravimu ir apskaita susijusius procesus.

Parengti arba rengiami projektai:
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1.

Administracinės paskirties pastato, K. Donelaičio g. 52, Kaune, kapitalinio remonto projektas, keičiant
paskirtį iš administracinės į mokslo.

2.

Sporto komplekso Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r., techninio projekto korektūra.
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Nekilnojamojo turto administravimas

Kitos sporto varžybos, kuriose lauretais tapo VDU reprezentuojantys sportininkai ar komandos:

Vytauto Didžiojo universiteto disponuojamas – valdomas nekilnojamojo turto bendras plotas 2020 m. sausio 1
dieną – 228422,14 m². 2020 m. gruodžio 31 dieną bendras valdomas plotas – 193055,19 m². 2020 m. bendras
Universiteto patikėjimo teise valdomas skirtas studijoms su bendrabučiais patalpų plotas, tenkantis vienam
studentui – 18,50 m² .

•

Aukso medaliai: 2019–2020 metų sporto sezone Regionų krepšinio lygos B diviziono „B“ pogrupyje
(RKAL B) Vytauto Didžiojo universiteto krepšinio komanda reguliariajame sezone užėmė I vietą
ir išsikovojo teisę kitą sezoną žaisti RKL A divizione (treneris A. Juknevičius); Lietuvos aerobinės
gimnastikos čempionatas, savo amžiaus grupės čempionė Benita Žėglaitytė (Menų fakultetas);

2020 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Universiteto patikėjimo teise valdomas
turtas – bendras plotas 4113,80 m² – jam buvo perduotas valdyti nuosavybės teise.

•

Sidabro medaliai: VDU krepšinio rinktinė vasarą dalyvavo „Bucket“ vasaros krepšinio lygoje, kurioje
dalyvavo 8 aukšto lygio komandos, joje VDU krepšinio komanda iškovojo antrą vietą.

Vytauto Didžiojo universitetas VĮ Turto bankui perdavė 16053,30 m² valstybei nuosavybės teise priklausančio
turto. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai Universitetas perdavė 225,86 m² valstybei
nuosavybės teise priklausančio turto.

Individualūs pasiekimai: VDU krepšinio komandos žaidėjas Rokas Bučys (Žemės ūkio akademija) Regionų
krepšinio lygoje RKL 2019–2020 sezone buvo išrinktas kaip vienas iš perspektyviausių Lietuvos jaunųjų
krepšinio žaidėjų.

2020 metais Universitetas įvykdė viešuosius elektroninius aukcionus, juose pardavė nekilnojamojo turto už
3 443 250 Eur. 2020 m. įvykusių aukcionų ir 2020 m. pirkėjams perduoto turto bendras plotas – 13882,18 m².
2021 m. pirkėjams bus perduotas turtas, kurio bendras plotas – 2973,27 m². 2019 m. įvykusių aukcionų, kurių
metu parduotas turtas buvo perduotas 2020 m., bendras plotas – 5060,52 m².

2019 –2020 m. VDU merginų tinklinio komanda, VDU vaikinų tinklinio komanda dėl COVID-19 pandemijos
studentų tinklinio čempionate negalėjo tinkamai varžytis, nes jis buvo nutrauktas ir nugalėtojai bei kitų
vietų laimėtojai nenustatyti. Lietuvos studentų futbolo lygos čempionate rezultatų dėl tos pačios priežasties
negalėjo pademonstruoti VDU vaikinų futbolo komanda.

2019 ir 2020 m. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir VĮ Turto bankui atidavus ir
aukcionuose pardavus pastatus bei statinius 2020 m. buvo nutrauktos 9 valstybinės žemės panaudos sutartys
(plotas 11,5920 ha).
2020 m. lapkričio 18 d. iki 2030 m. sausio 1 d. pratęsta patikėjimo sutartis negyvenamajai patalpai-mokomojo
korpuso patalpoms, adresu Vilnius, T. Ševčenkos g. 31-2, ir pastatui-bendrabučiui, adresu Vilnius, A. Vivulskio
g. 36.

Sportas ir sveikatingumas

2020 m. Universitetas vykdė Sveikatą stiprinančių universitetų tinklo veiklas pagal jau anksčiau patvirtintą
2017–2021 metų veiklos programą. Dalyvavo partnerių Lietuvos studentų sporto asociacijos (LSSA)
organizuotame sporto festivalyje, prisijungė prie partnerių inicijuoto žaidimo #walk15, kuriame dalyvauti
buvo kviečiami visi Universiteto bendruomenės nariai. Prie #walk15 iššūkio prisijungė beveik 400 VDU
bendruomenės narių. 2020 m. VDU buvo pirmas bendroje Lietuvos aukštųjų mokyklų įskaitoje.
2020 m. Sporto centras reprezentacinėje sporto veikloje suformavo 5 vaikinų krepšinio komandas, 6 tinklinio
komandas, 5 futbolo komandas, merginų šokėjų palaikymo komandą, nemažą būrį individualių sporto šakų
atstovų.
Dėl koronaviruso pandemijos 2020 m. mažiau ogranizuota Lietuvoje studentų varžybų, čempionatų, visai
neorganizuotos tarptautinės universitetų varžybos nei Lietuvoje, nei užsienio šalyse (SELL ir EUSA žaidynės).
2019–2020 m. sporto sezone Lietuvos studentų sporto čempionatuose atstovaujant VDU buvo iškovoti 24
medaliai (2019 m. – 22, 2018 m. – 31 medalis), iš jų 11 – aukso, 7 – sidabro ir 6 bronzos. Bendroje universitetų
įskaitoje Vytauto Didžiojo universitetas užėmė II vietą (2019 m. – III vieta, 2018 m. – IV vieta) tarp visų Lietuvos
aukštųjų mokyklų, į priekį praleisdamas tik Lietuvos sporto universiteto atstovus.
2020 m. iškovoti sportininkų, atstovavusių VDU, laimėjimai studentų sporto varyžybose:
•
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Aukso medaliai: VDU vaikinų krepšinio komanda (treneris A. Juknevičius) – Lietuvos studentų krepšinio
lygos (LSKL) čempionai; VDU Švietimo akademijos vaikinų salės futbolo komanda (treneris Donatas
Gražulis) – Lietuvos studentų lygos salės futbolo čempionai; Nacionalinės studentų tinklinio lygos (NSTL)
paplūdimio tinklinio čempionės – VDU merginų komanda (treneris R. Pacenka); Lietuvos studentų
lengvosios atletikos uždarų patalpų čempionate iškovoti 5 aukso medaliai. Aukščiausi laimėjimai pasiekti
Lietuvos studentų uždarų patalpų irklavimo čempionate, Lietuvos studentų kulkinio šaudymo čempionate.

•

Sidabro medaliai iškovoti: NSTL paplūdimio tinklinio vicečmpionate; Lietuvos studentų badmintono
čempionate; penki medaliai Lietuvos studentų lengvosios atletikos uždarų patalpų šuolio į aukštį, estafetės
4x200 m rungtyse, tai pat Lietuvos studentų uždarų patalpų irklavimo varžybose; Lietuvos studentų sambo
čempionate, Lietuvos studentų kulkinio šaudymo (pneumatinis šautuvas 40) čempionate.

•

Bronzos medaliai: Lietuvos studentų lengvosios atletikos uždarų patalpų čempionate: šuolio į aukštį
rungtyje, Lietuvos studentų uždarų patalpų irklavimo čempionate; 3 medaliai Lietuvos studentų sambo
čempionate, Lietuvos studentų kulkinio šaudymo (pneumatinis šautuvas 40) čempionate.

2020 m. ŽŪA Centriniuose rūmuose įrengta 450 kv. m dydžio treniruoklių salė, pradėti 170 kv. m imtynių
salės įrengimo darbai, o VDU studentų bendrabučiuose Nr. 5, Nr. 7 ir Nr. 10, esančiuose Akademijoje, Kauno
r., įrengtos fizinio aktyvumo erdvės, pastatyti stalo teniso stalai, bendrabutyje Nr. 1, esančiame adresu Taikos
pr. 119, Kaune, įrengtas naujas sporto kambarys, jame pastatyti trys kardio treniruokliai.

Studentiškos organizacijos, savanoriška veikla ir iniciatyvos
Aktyvūs ir iniciatyvūs studentai, veikiantys mokslo, meno, studijų, kultūros, visuomeninės, sporto, pilietinės
ir kitokio pobūdžio srityse, ne tik garsina Universiteto vardą, bet kartu kuria aplinką ir tokį socialinį klimatą,
kuris suteikia galimybių jaunam žmogui jaustis pilnaverčiu visuomenės veikėju, turinčiu reikšmingą pozityvių
pokyčių galią.
2020 m. veiklą vykdė 34 Vytauto Didžiojo universiteto organizacijos statusą turinčios studentiškos organizacijos
(2018 m. – 32, 2019 m. – 32).
Vytauto Didžiojo universitetas 2020 m. studentiškoms organizacijoms numatė 15 tūkst. eurų paramą VDU
studentiškų organizacijų pateiktiems projektams įgyvendinti. 2020 m. kovo mėn. paskelbus šalyje karantiną, 4
organizacijos perkėlė projektinių veiklų įgyvendinimą į 2021 m.

Darni ir kūrybiška aplinka

Darni ir kūrybiška aplinka

2020 m. vykdant COVID-19 viruso plitimo kontrolę ir prevenciją, laikinai sustabdžius kontaktines Sporto
centro veiklas, sumažėjo asmenų dalyvavimas fizinio aktyvumo ir sporto veiklose. Iš viso į VDU siūlomus
laisvalaikio sporto užsiėmimus 2020 m. užsiregistravo 825 studentai (2019 m. – 1240, 2018 m. – 643). Studentai
galėjo rinktis iš 14 laisvalaikio sporto šakų. Dėl COVID-19 pandemijos negalint vesti sporto pratybų, Sporto
centro dėstytojai Universiteto studentams vedė virtualias treniruotes.

Sporto centras per metus išleido 56,1 tūkst. eurų aprangų, kitų sporto prekių, inventoriaus ar paslaugų
įsigijimui, o studentų skatinimui už aukštus sportinius pasiekimus ir Universiteto reprezentaciją – 98,6 tūkst.
eurų (2019 m. – 80,9 tūkst. eurų).

Praėjusiais metais VDU studentų atstovybė (VDU SA) aktyviai prisidėjo prie Universiteto studentų gerovės
kūrimo:
•

Dalyvavo negalios politikos kūrimo darbo grupėje atstovaudama studentams.

•

Įsitraukė į darbo grupę dėl priemonių plano kūrimo naujai Universiteto strategijai įgyvendinti.

•

Bendradarbiavo su VDU Psichologijos klinika, siekiant gerinti bendruomenės psichologinę aplinką.
Pradėtas vykdyti švietėjiškų diskusijų ciklas „Dinamiški pokalbiai“.

•

Siekiant gerinti pirmakursių įsitraukimą į Universiteto bendruomenę ir tinkamai juos atstovauti, įsitraukė
į mentorystės veiklas: vedė akademinius ir socialinius mokymus, kūrė informacinį paketą mentoriams.

•

Plėtojo seniūnų sistemą, ja vadovaujantis studentus greičiau pasiekia informacija apie jų teises, sklandžiau
tarpininkaujama tarp studentų, dėstytojų ir administracijos.

•

Paskatino studentų iš užsienio dalyvavimą pirmakursių „Fuksų“ stovykloje, vedė paskaitas apie studijas
VDU ir studijų užsienyje naudą.

•

VDU SA iniciatyva pavasario karantino metu studentams, gyvenantiems bendrabučiuose, buvo suteikta
25 % lengvata. Rudens karantino metu sudarytos sąlygos studentams išsikelti iš bendrabučio ir
nemokamai saugoti vietą.

•

VDU SA iniciatyva šiemet įstojusiems studentams buvo padengta Lietuvos studento pažymėjimo įsigijimo
kaštai.
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•

Prisidėjo prie COVID-19 paramos fondo, skirto padėti studentams, patiriantiems finansinių sunkumų,
įkūrimo idėjos.

•

Parengtos ir pristatytos dvi nuotolinių studijų apklausos, kurių rezultatai buvo naudojami gerinant studijų
kokybę studijoms persikėlus į nuotolį.

2020 m. Universitete savanoriavo 184 studentai savanoriai (2019 m. – 194, 2018 m. – 193), pasirašę
Savanoriškos veiklos sutartis ir vykdantys savanorišką veiklą Universitete. Vidutiniškai per metus 1 savanoris
savanoriavo 34 val. 2020 m. su savanoriais naujai pasirašytos 64 sutartys. Savanoriai per 2020 m. Universitete
padėjo įgyvendinti 27 įvairius renginius ir veiklas. Savanorių skatinimui Universitetas skyrė 5,4 tūkst. eurų.
Ataskaitiniais metais buvo minima Tarptautinė savanorystės diena, suorganizuotas Savanorių apdovanojimų
vakaras. Savanorystės pagrindu 2020 m. buvo vykdomos dvi ilgalaikės programos:
•

2020 m. pirmakursių mentoriais buvo paskirti 36 studentai savanoriai (2019 m. – 33, 2018 m. – 26);

•

2020 m. jau antrus metus iš eilės buvo vykdomas savanorystės-mentorystės projektas „Kelrodė žvaigždė“,
kuriame nuo 2020 m. rugsėjo pradžios dalyvauja dvi mokyklos: VDU „Atžalyno“ progimnazija ir Vytauto
Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija. Projekte dalyvauja 12 studentų ir 12 moksleivių (2019 m.
– 15 studentų ir 15 moksleivių).

2020 m. kovo 16 d. šalyje paskelbus karantiną, į VDU kreipėsi Nacionalinis visuomenės sveikatos biuras,
prašydamas pagalbos savanoriškai prisijungti skambinant didelės rizikos kontaktą turėjusiems asmenims. Iš
VDU NVSC savanoriavo 7 asmenys (4 darbuotojai ir 3 studentai).

Neįgaliesiems draugiškas Universitetas

VSF 176 negalią turintiems VDU studentams (2019 m. – 187, 2018 m. – 161) mokėjo tikslines išmokas iš Europos
socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos nacionalinio biudžeto lėšų (119,3 tūkst. eurų suma). 6 Universiteto
darbuotojai dalyvavo „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ švietimo
pagalbos specialistų mokymuose.
Iš Universiteto lėšų 2020 m. mokestinės lengvatos konkurso tvarka buvo suteiktos 26 negalią turintiems
studentams (2019 m. – 33): 6 studentams (2019 m. – 8) buvo sumažinta studijų kaina, 20 studentų (2019 m. –
25) sumažintas apgyvendinimo mokestis.
Svarbiausias pokytis veiklos studentų, turinčių negalią, srityje – Universitete darbą nuo 2020 m. lapkričio mėn.
pradėjo studentų, turinčių negalią, koordinatorė.
Ataskaitiniais metais įgyvendinti darbai, veiklos, siekiant atliepti „Neįgaliesiems draugiško“ Universiteto viziją:
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•

pertvarkytas auditorijų apstatymas, visose auditorijose, kuriose vyksta A ir B studijų dalykų grupės
užsiėmimai, pastatyti aukštį reguliuojantys stalai;

•

tęsiant Valstybinio studijų fondo projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ įgyvendinimą, atliepiant
studentų, turinčių negalią, poreikius, buvo gerinama materialinė Universiteto bazė: bendrabučio kambarių
inventorius pritaikytas pagal asmeninius studentų pageidavimus, pastatyti 6 specialios paskirties darbo
stalai (VDU bendrabučiuose Nr. 1 ir Nr. 2), Katalikų teologijos fakultete (Gimnazijos g. 7) yra galimybė
naudotis mobiliąja nuovaža;

•

ŽŪA ir prof. L. Donskio bibliotekos skyriuje pertvarkytos neįgaliųjų darbo vietos, papildant įranga,
sudarant sąlygas patogesnei prieigai;

•

suorganizuotas informacinis susitikimas su neįgaliais I k. studentais ir jų tėvais „Įvado į studijas 2020 m.“
metu;

•

suorganizuota diskusija „Iššūkiai VDU neįgaliųjų politikoje 2020“. Susitikime dalyvavo Jungtinių Tautų
Neįgaliųjų teisių komiteto vicepirmininkas prof. dr. Jonas Ruškus, Universiteto rektorius, Studentų
atstovybės atstovai.

•

Sudaryta darbo grupė, kuri parengs Vytauto Didžiojo universiteto studijų ir darbo prieinamumo ir studijų
ir darbo sąlygų pritaikymo dokumentą, atliepiantį bendruomenės narių, turinčių negalią, poreikius.

•

Gruodžio 3 d. buvo minima Pasaulinė neįgaliųjų diena, suorganizuota šviečiamoji akcija „Lygybė –
raktinis žodis, kalbant apie žmonių su negalia įtrauktį“.

Inicijuotas ir suorganizuotas virtualus susitikimas su Kauno m. savivaldybės Socialinių paslaugų
skyriaus ir Všį „Socialinis taksi“ atstovais. Susitikimo rezultatas – Kauno m. savivaldybėje nuo 2021 m. bus
atnaujinta „Socialinis taksi“ teikiamos pavėžėjimo su asistentu paslauga, kuria galės naudotis visi neįgalieji
Kauno mieste.

Santykių su absolventais palaikymas
Universitetas veiklas, skirtas absolventams, organizavo ir vykdė tiesiogiai arba per VDU Absolventų klubą, kurio
veiklą kuruoja Studentų reikalų departamentas.
Universiteto veiklos absolventams 2020 metais:
•

Periodiškai siųsti naujienlaiškiai (6 kartai per metus);

•

Tęsiama VDU „Vėliavnešio iniciatyva“, 2020 m. įteikta pirmoji vėliava VDU lietuvių filologijos studijų
absolventui, Airijoje 6 metus gyvenančiam, Dublino „4 vėjų“ lituanistinės mokyklos mokytojui Juliui
Majauskui;

•

Virtualiai 2020 m. lapkričio 13 d. vyko „VDU Absolventų diena“. Specialiai šiai dienai absolventams buvo
įrašytos VDU dėstytojų, absolventų ar bendruomenės narių paskaitos, suorganizuota diskusija „University
in Transition: Raising Questions – Sharing Visions“, pirmą kartą renginys buvo skirtas ne tik lietuviams, bet
ir užsienio absolventams. Renginio metu buvo diskutuojama apie tai, kaip kurti efektyvų bendradarbiavimą
tarp Universiteto ir absolventų, kaip aktyviau į absolventų veiklas įtraukti tarptautinius alumnus.

VDU Absolventų klubo veiklos:
•

VDU Absolventų klubo valdyba 2020 m. sušaukė 3 (tris) VDU Absolventų klubo valdybos posėdžius, jų
metu buvo aptariami einamieji darbai, formuojamos veiklos kryptis, planuojami susitikimai su absolventais
ir kuriamos komunikacijos strategijos. Informacija apie Absolventų klubo veiklą skelbiama http://vdu.lt
skiltyje: www.vdu.lt/absolventuklubas/.

2020 m. prie VDU Absolventų klubo prisijungė 65 nauji nariai, bendras metinis klubo narių augimas buvo 10 %
(2019 m. – 9 %, 2018 m. – 25 %) ir pasiekė 705 narius.

Studentų apgyvendinimas
2020 m. sumažėjo studentų apgyvendinimui Universiteto bendrabučiuose skirtų vietų skaičius – nuo 2057 iki
1691 (2019 m. – 2057, 2018 m. – 851), pagerėjo studentams skirtos sąlygos.

Darni ir kūrybiška aplinka
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2020 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo 114 negalią turinčių studentų (2019 m. – 108, 2018 m. – 127).
Daugiausia studijavo (68) studentai, turintys vidutinę negalią (darbingumo lygis 30–45 %), mažiau – sunkią
(28) (darbingumo lygis 0–25 %), mažiausiai – lengvą (18) (darbingumo lygis iki 50 %). 2020 m. Neįgaliųjų
reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos negalią turinčių studentų paramai skyrė
76,6 tūkst. eurų.

•

Bendrabučių užimtumą tiesiogiai sąlygojo pasaulinė COVID-19 viruso pandemija. Studijas organizuojant
nuotoliniu būdu, dalis studentų išsikėlė iš bendrabučių, tačiau Universitetas garantavo galimybę sugrįžti į tą
patį kambarį, iš kurio išsikėlė, pasibaigus LR Vyriausybės paskelbtam karantinui. 2020 m. visų bendrabučių
metinis vidutinis užimtumas yra 75 % (2019 m. – 68 %).
2020 m. už suteiktas apgyvendinimo paslaugas mokami Apgyvendinimo ar Nakvynės mokesčiai nekito.
Universitetas 189 studentams, atvykusiems ar sugrįžusiems iš COVID-19 paveiktų šalių, sudarė tinkamas sąlygas
saviizoliacijai, apgyvendino juos bendrabučių svečių kambariuose. Universitete buvo sudarytos COVID-19
veiksmų valdymo schemos ir algoritmai, kaip elgtis, bendrabučiuose nustačius COVID-19 atvejus ar asmenis,
su kuriais kontaktuota, ar bendrabučio gyventojui susirgus, turėjus kontaktą su sergančiuoju COVID-19.
Gyventojams buvos sudarytos sąlygos saviizoliacijai.
Pasiteisino 2019 m. sukurta bendrabučio vietų studentų kambariuose rezervavimo sistema, kuri leido studentams
patiems pasirinkti norimą bendrabutį ir laisvą kambarį, atsižvelgiant į jo tipą ir mokesčio dydį. 2020 m. sukurta
ir įdiegta patobulinta apgyvendinimo bendrabučių svečių kambariuose informacinė sistema.
Buvo gerinamos gyvenimo sąlygos bendrabučiuose: įrengiami sporto kambariai, skaityklos, virtuvės apstatomos
trūkstamais baldais, įdiegta vieninga įeigos sistema, telefonspynės, įrengiamos kameros bendro naudojimo
patalpose, atnaujinama susidėvėjusi įranga (šaldytuvai, kaitlentės ir pan.), išplėstos WiFi zonos (VDU
bendrabutyje Nr. 5, Universiteto g. 8, Akademija, Kauno r. – visame bendrabutyje pradėjo veikti WiFI prieiga).
Bendrabučiuose veikia gyventojų savivalda – Universitete įteisinta gyventojų veikla, skirta bendruomeniniams
bendrabučių gyventojų klausimams spręsti.
Pradėta „Bendrabučiuose teikiamų apgyvendinimo paslaugų vertinimo apklausa 2020 m.“, bendrabučių
gyventojai turėjo galimybę išreikšti savo nuomonę apie bendrabučius. Jos rezultatai parodė, kad 77 % gyventojų
mano, kad gyvenimo sąlygos bendrabučiuose yra tinkamos ir jas vertina teigiamai, t. y. labai gerai, gerai arba
vidutiniškai.

53

Tolesnis veiklų plėtojimas
Kurti pridėtinę vertę Universitetui, viešinant jame vykdomus tyrimus, projektus, studijas, ir aptariant
šalies bei pasaulio dabarties ir ateities įvykius, reiškinius, aplinkas, taip įtvirtinant VDU tapatybę.

•

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 ir nevyriausybinėmis 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 bei vertinti marketingo ir komunikacijos projektų, vykdytų
komunikacijos veiklų įtaką ir rezultatus, numatyti jų tolesnes plėtojimo galimybes.

•

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

•

Užtikrinti atvirų, patogiai pasiekiamų kiekvienam vartotojui bibiotekos teikiamų paslaugų kokybę,
didinti jų populiarumą, išnaudojant virtualios aplinkos teikiamas galimybes bei atliepiant mokslui ir
studijoms reikiamų informacinių išteklių poreikį.

•

Plėtoti efektyvaus Universiteto turto valdymo veiklas, atliekant fizinės infrastruktūros naudojimo
efektyvumo analizę, diegiant turto administravimo įrankius.

•

Optimizuoti Universiteto veiklų administravimą, efektyviai pritaikant įdiegtas informacines sistemas.

•

Vystyti pradėtus ir rengti naujus projektus, susijusius su Universiteto infrastruktūros atnaujinimu ir
pritaikymu moderniam bei kokybiškam studijų procesui, moksliniams tyrimams.

•

Atnaujinti universitetinę sveikatą stiprinančio Universiteto veiklų programą, įtvirtinant lyderystę sveikatą
stiprinančių universitetų tinkle, plėtoti fizinio aktyvumo veiklas Universiteto bendruomenės nariams.

•

Plėtoti VDU statusą turinčių organizacijų palaikymo priemones, sudaryti palankias veiklos sąlygas
Universitete veikiančioms organizacijoms ir neformalioms grupėms, vystyti universitetinę savanorystės
tradiciją, skatinant aktyviai įsitraukti studentus ir darbuotojus.

•

Sukurti VDU negalės politiką, atliepiančią neįgaliųjų poreikius, susijusius su studijų ir darbo aplinka,
materialinės bazės pritaikymu, efektyvia švietėjiška veikla.

•

Telkti ir stiprinti Universiteto tarptautinę absolventų bendruomenę, skatinant absolventų įsitraukimą į
alumnų klubo veiklas, aktyvų dalyvavimą bendruomeniniame Universiteto gyvenime naudojantis VDU
siūlomomis naudomis ir galimybėmis.

Darni ir kūrybiška aplinka
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Akademinis personalas (etatai)
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Publikacijų skaičius
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Projektų skaičius
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Vizituojantys dėstytojai
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Adresas: S. Daukanto g. 28, 44246 Kaunas
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2020 m.
svarbiausi įvykiai
13-oje pasaulinėje Eduniversal verslo mokyklų konvencijoje, VDU EVF jau penkti metai iš eilės įvertinta
trimis palmės lapais, kaip Excellent Business Schools With Reinforcing International Influence.

•

Sausio 20–24 d. VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete vyko Sporto verslo vadybos (Sports Business MBA
by EB Institute) studijų programos antroji sesija, o sausio 24 d. buvo įteikti šios programos magistro
programos diplomai.

•

Jono Smilgevičiaus vardinės stipendijos įteiktos Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentams: Justei
Danilevičiūtei, Rugilei Ilginytei, Gretai Dominaitytei, Gustei Zagurskytei, Eglei Radvilaitei, Evelinai
Bogdiun.

•

2020 m. gegužės 13 d. VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete jau dvidešimt trečiąjį kartą vyko jaunųjų
mokslininkų (doktorantų ir magistrantų) mokslinė konferencija „ES ekonomikos, finansų ir verslo
procesai bei tendencijos“. Konferencija vyko nuotoliniu būdu.

•

VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete viešą nuotolinę paskaitą „Tokenizacija NT rinkoje“ skaitė Ilja
Laurs – vienas sėkmingiausių naujos kartos verslininkų Lietuvoje, kuris per savo karjerą sukūrė daugiau
nei 10 sėkmingų kompanijų.

•

2020 m. EVF eSporto erdvėje MAGNUS vyko eSporto turnyrai bendradarbiaujant kartu su krepšinio
mokykla „Žalgiris“ ir Kauno mokyklų moksleiviais.

•

2020 m. net aštuoni Ekonomikos ir vadybos fakulteto magistrantūros studijų studentai sėkmingai
apsigynė dvigubus diplomus: Assel Dentayeva (Liuveno katalikiškasis universitetas, studijų programa –
Marketingas ir tarptautinė komercija), Ketevan Begiashvili (Liuveno katalikiškasis universitetas, studijų
programa – Marketingas ir tarptautinė komercija), Rasa Raudytė (Liuveno katalikiškasis universitetas,
studijų programa – Marketingas ir tarptautinė komercija), Rūta Grigaliūnaitė (Liuveno katalikiškasis
universitetas, studijų programa – Marketingas ir tarptautinė komercija), Zhuldyz Dolayeva (Aveiro
universitetas, studijų programa – Tarptautinė ekonomika), Francesco Mattia Frulli (Aveiro universitetas,
studijų programa – Tarptautinė ekonomika), Bayan Akhmetova (Liuveno katalikiškasis universitetas,
studijų programa – Finansai), Pulkit Gupta (Norvegijos verslo mokykla, studijų programa – Finansai).

•

Ekonomikos ir vadybos fakultetas vykdo dvigubo diplomo studijų programas su Liuveno katalikiškojo
universiteto vadybos mokykla, Trento universitetu, Norvegijos verslo mokykla ir Aveiro universitetu. Jau
aštunti metai iš eilės VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentai dalyvauja atrankoje dėl studijų
pagal dvigubo diplomo programas. 2020 m. metais 6 studentai buvo atrinkti vykti į užsienio universitetus
studijuoti pagal dvigubo diplomo programą, tačiau dėl COVID-19 situacijos šia galimybe pasinaudojo 3
studentai, jie jau 2020 m. rudens semestrą studijavo partnerių universitetuose.

•

EVF bendradarbiauja su įvairiomis įmonėmis ir organizacijomis. Dėl COVID-19 situacijos šiais metais
studentams buvo suteiktos galimybės dalyvauti nuotolinėse paskaitose, kurias vedė įmonių ir organizacijų
atstovai: J. Miklovas („Turinio marketingas: kaip kurti vertingą turinį“); J. Taruška („Pardavimų
valdymas verslas–verslui rinkoje“); A. Aleksandravičiūtė–Šviažienė („Risks & Crisis Communication“); J.
Kaknevičius („Ar gali B2B marketingas būti įdomus?“); A. Leonavičius („SEO ir Ads: kaip būti matomam“);
A. Lukaševičiūtė („Kaunas tvarkosi – investiciniai projektai, planai, įgyvendinimas, lūkesčiai“); M. Hall
(„Areas of Application and Strategies of Artificial Intelligence: Analysis of Success Examples, Future
Perspectives“); A. Bakanas („Sales & marketing ‘duo’ in new brands & product development. Cases of
Millo & Deeper“); M. Vasilė („Reklamos verslo įkūrimas – iššūkiai ir galimybės“) I. Laurs („Tokenizacija
NT rinkoje“); A. Pilypaitis („What about“) („Google reklamos pagrindai“); A. Aliukonis („Komunikacijos
planavimas ir mechanika“); E. Merkevičiūtė (What about) („Social media – marketingo strategijos dalis“).
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Aplinkotyra

Biochemija
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Biocheminė analizė

Biofizika

Biotechnologija

Biotechnologija ir
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Neurotechnologijos

Biologija

Industrinė ekologija
Molekulinė biologija ir
biotechnologija
Taikomoji biotechnologija

Dekanas: prof. Saulius Mickevičius (l. e. p. nuo 2020-07-01)
Adresas: Universiteto g. 10, Akademija, 53361 Kauno r.
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2020 m.
svarbiausi įvykiai
Pradėta vykdyti nauja, Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) akredituota magistrantūros studijų
programa „Biotechnologija ir farmacinė analizė“. Programos koordinatorius ir vadovas akademikas
Audrius Sigitas Maruška.

•

Lietuvos mokslo tarybos stipendijas už akademinius pasiekimus gamtos, medicinos ir sveikatos,
technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse 1–2 metų gavo doktorantas Povilas Sakalauskas, 3–4 metų gavo
4 doktorantai: Dalytė Mardosaitė-Busaitienė, Audronė Minelgaitė, Sonam Chopra, Alona Oberemko.

•

2020 m. apgintos aštuonios daktaro disertacijos; penkios Biologijos, po vieną Biofizikos, Biochemijos bei
Ekologijos ir aplinkotyros mokslo kryptyse.

•

VDU rektoriaus stipendija skirta Biocheminės analizės magistrantūros studijų studentui Tomui
Nenartavičiui.

•

Laimėti du projektai bendrai finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę
Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę
mokslinę veiklą“: 1) Kintančio klimato poveikis antimikrobinių medžiagų toksiškumui kompostiniam
sliekui (Eisenia fetida). Vadovė doc. dr. Jūratė Žaltauskaitė, stažuotoja dr. Diana Miškelytė, 2020–2022
m. 2) Brassica napus fitoremediacijos potencialas keičiantis klimato sąlygoms. Vadovas prof. habil. dr.
Romualdas Juknys, stažuotoja dr. Austra Dikšaitytė, 2020–2022 m.

•

GMF tyrėjai su kolegomis iš Europos Sąjungos šalių laimėjo EK Horizon 2020 – Advancing Tools for
Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation – Žmogaus ankstyvojo gyvenimo
ekspozomo tyrimo ir įgyvendinimo pažangios priemonės (ATHLETE, Nr. 874583) projekto finansavimą.
Projektas bus įgyvendinamas 2020–2025 metais. Projekto VDU dalies vadovė prof. Regina Gražulevičienė.

•

Laimėtas Lietuvos verslo paramos agentūros projektas „Išmanios didžiųjų duomenų analize pagrįstos
biodujų valdymo sistemos (GASMAS) prototipo sistemos sukūrimas“ Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-02-0014.
Projektas bus įgyvendinamas 2020–2022 m. Projekto VDU dalies vadovas prof. Saulius Mickevičius.

•

Laimėtas Lietuvos mokslo tarybos mokslininkų grupių projektas „Sistemų biologijos metodai ląstelių
elektroporacijai ir su ja susijusiems procesams modeliuoti ir analizuoti“, Nr. S-MIP-20-29, vadovas prof.
Gintautas Saulis.

•

Laimėtas Erasmus KA203 – Strateginės partnerystės aukštojo mokslo srityje projektas „Kūrybinis švietimo
erdvių pritaikymas naujoviškoms, į studentus orientuotoms aplinkoms (CREST)“, Nr. 2020-1-SI01KA203-076054. Projekto VDU dalies vadovas prof. Saulius Mickevičius.

•

Gamtos mokslų fakulteto tyrėjai vykdo 8 priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektus.

•

2020 m. spalio 15 d. organizuota virtuali keturiolikta tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Gyvasis
gamtos ženklas 2020“.

•

2020 m. spalio 22 d. kartu su Aplinkos ministerija, KTU ir Nacionaline Visuomenės sveikatos priežiūros
laboratorija organizuotas mokomasis seminaras „Kvapų sklaidos valdymo galimybės paukštininkystėje“.

•

2020 m. kovo 5 d. organizuotas seminaras „Ankstyvas sėjinuko streso atsakas sėklas apdorojant valdoma
šalta plazma“, organizatorė prof. Vida Mildažienė.
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Anglų filologija

Lyginamosios kultūrų studijos

Etnologija

Filosofija

Filologija

Frankofonijos šalių kalba ir kultūra

Literatūros kūryba, kritika ir
komunikacija

Istorija

Modernioji lingvistika

Istorija ir archeologija

Italistika ir romanų kalbos

Praktinė filosofija

Lietuvių filologija ir leidyba

Rytų Azijos regiono studijos

Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos

Sociolingvistika ir daugiakalbystė

Skandinavijos šalių kultūros ir
kalbos

Taikomoji anglų kalbotyra

Vokiečių kalba ir komunikacija

Filosofija

Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos
istorijos studijos

Dekanė: doc. Rūta Eidukevičienė (l. e. p. nuo 2020-07-01)
Adresas: V. Putvinskio g. 23, 44243 Kaunas
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2020 m.
svarbiausi įvykiai
Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda gavo LR švietimo,
mokslo ir sporto ministro padėką už iniciatyvas ir aktyvią veiklą, skatinant užsienio baltistikos ir
lituanistikos centrų studentus mokytis lietuvių kalbos, už aktyvų dalyvavimą tarptautiniuose ir Lietuvos
projektuose.

•

2020 m. balandžio 10 d. atnaujinta VDU koordinuojamo nacionalinio kalbos technologijų konsorciumo
CLARIN-LT veiklos sutartis, o konsorciumą papildė du nauji nariai – Mykolo Riomerio universitetas ir
Baltijos pažangių technologijų institutas.

•

Surengtos keturios tarptautinės (4-oji Baltijos šalių Azijos studijų aljanso konferencija, „Baltiškųjų
gyvenimų ir pasakojimų erdvė. Kultūrologiniai, literatūrologiniai, translatologiniai ir lingvistiniai aspektai“,
„Kalbos technologijos – Baltijos šalių požiūris (BALTIC HLT 2020)“, „Smurto prieš moteris istorija: nuo
teorinių prie empirinių perspektyvų“) ir šešios nacionalinės mokslinės konferencijos.

•

Lietuvos mokslų tarybos programoje „Lituanistiniai tyrimai ir sklaida 2016–2024 metais“ laimėjo net
penki Humanitarinių mokslų fakulteto mokslininkų pasiūlyti projektai: „Kritinė teorija ir kultūros politika
Lietuvoje“ (vad. prof. Gintautas Mažeikis), „Arbitraliosios lietuvių kalbos kolokacijos: atpažinimas,
aprašymas, vartojimas“ (vad. dr. Erika Rimkutė), „Kauno bernardinių istorija ir menas“ (vad. prof. Vaida
Kamuntavičienė), „Kauno miesto valdantysis elitas (1918–1940 m.)“ (vad. dr. Aistė Lazauskienė), „Kauno
istorija 1655–1795 m.“ (vad. dr. Liudas Glemža).

•

Apgintos 7 disertacijos visose fakulteto vykdomose doktorantūros kryptyse: Istorijos krypties – Lina
Kasparaitė-Balaišė (vad. prof. dr. J. Vaičenonis) ir Simonas Jazavita (vad. doc. dr. G. Janauskas),
Filologijos krypties – Sigita Jakimovienė (vad. prof. habil. dr. R. Petrauskaitė) ir Kristina Vaisvalavičienė
(vad. doc. dr. A. Gustaitienė), Etnologijos krypties – Auksė Noreikaitė (vad. doc. dr. L. Anglickienė) ir
Gintarė Dusevičiūtė-Neimonienė (vad. doc. dr. D. Senvaitytė), Filosofijos krypties – Tadas Čepanauskas
(vad. prof. dr. D. Jonkus).

•

Fakulteto studentams skirtos šešios išeivijos lietuvių vardinės ir kitos stipendijos: Vandos DaugirdaitėsSruogienės stipendija skirta istorikui magistrantui Mindaugui Lastui; Liūto ir Francoise Mockūnų
stipendija skirta doktorantei Marijai Navickaitei; Broniaus Bieliuko stipendija įteikta istorikui Kostui
Malakauskui; Istorijos krypties doktorantui Ričardui Jaramičiui ir Lietuvių filologijos ir leidybos
programos IV kurso studentei Eimantei Korytei įteiktos prof. Broniaus Vaškelio stipendijos; Filologijos
krypties doktorantei Gerdai Pilipaitytei skirta LR Nepriklausomybės akto signataro Saliamono Banaičio
vardinė stipendija už keliautojos, JAV lietuvių spaudos leidėjos, publicistės Julijos Pranaitytės veiklos ir
darbų tyrinėjimą.

•

Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojų gretas papildė gausus gimtakalbių užsienio kalbų dėstytojų
būrys – Vokietijos akademinių mainų tarnybos (DAAD) lektorius Markus Polzer, italų kalbos dėstytojai
Fabrizio Mazzella ir Luca Pavan, DAAD vokiečių kalbos asistentas Thomas Bieker, stažuotoja iš Prancūzijos
Laure Rannou; fakultete paskaitas skaitė Šarlotės universiteto (JAV) prof. Adelheid Rundholz-Johnson C.
Smith, keletą mėnesių stažavosi ir tyrimus vykdė kolegė iš Kazachstano Aigul Sadykova.

•

Pradėta transliuoti istorikų tinklalaidė „Praeities rėžiai“ (Simonas Jazavita, Gediminas Kasparavičius,
Mantas Toliušis), joje iš istorinės perspektyvos aptariamos įvairios politinio gyvenimo, visuomenės ir
kultūros temos.

•

Lituanistikos ir Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedrų literatės pradėjo vykdyti partnerysčių
projektą su „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ komanda, jo pagrindinis tikslas – Kauno tarptautinio
knygų ir rašytojų festivalio programos sukūrimas ir įgyvendinimas.

•

Fakulteto mokslininkai ir tyrėjai surengė daugiau nei dešimt praktinių seminarų ir mokymų logopedams,
mokyklų vadovams ir mokytojams, bibliotekininkams, verslo atstovams bei daugiau nei dvidešimt įvairių
kalbos, kultūros renginių (konkursų, olimpiadų ir kt.) visos Lietuvos moksleiviams.
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Dekanė: prof. Daiva Vitkutė-Adžgauskienė (l. e. p. nuo 2020-07-01)
Adresas: Vileikos g. 8, 44404 Kaunas
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2020 m.
svarbiausi įvykiai
Doc. Darius Amilevičius dalyvavo Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Dirbtinio intelekto ekspertų
darbo grupėje Think Tank, jos tikslas – vystyti dirbtinio inetelekto Lietuvoje strategiją ir plėtros politiką.
Docentas taip pat dalyvavo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įsteigtoje Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos ekspertų darbo grupės veikloje, jos užduotis: parengti lietuvių kalbos technologijų raidos gaires
2021 –2027 m.

•

2020 m. buvo pabaigta modernizuoti lietuvių kalbos technologijų valstybinė informacinė sistema LKSSAIS
(valdytojas VDU). Sukurtus IT sprendimus jau naudoja ar ruošiasi naudoti LRT, Žurnalistų etikos
inspektoratas, Policijos departamentas, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba ir kitos institucijos. Įkurta
prie VDU veikianti atžalinė įmonė sukurtų technologijų vystymui ir komercinimui.

•

Lietuvos mokslų akademijos diplomas įteiktas IF doktorantui Linui Aidokui už geriausią 10-osios LMA
jaunųjų mokslininkų konferencijos Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai pranešimą
„Žmogaus-roboto humanoido sąsajų valdymas lietuvių kalba“.

•

2020 m. vasario 1 d. vyko 14-oji VDU Informatikos fakulteto organizuojama informatikos ir matematikos
viktorina 11–12 klasių ir 3–4 gimnazijos klasių moksleiviams „IFtorina-20“.

•

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)“), No. 598236-EPP1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP), 2020 m. įkurta Ukrainos nacionalinė skaitmeninė koalicija (Українська
національна цифрова коаліція «Коаліція цифрової трансформації») ir 7 skaitmeninių kompetenciju
centrai (Digital Competence Centers). Koalicijos nariais jau tapo per 80 Ukrainos valstybinių instuticijų ir
privataus kapitalo įmonių.

•

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

•

Prof. Aušra Saudargienė kartu su VDU ir LSMU tyrėjų grupe vykdė tyrimus LMT finansuojamame
prioritetinių mokslinių tyrimų programos „Gerovės visuomenė“ projekte Nr. S-GEV-20 „Lietuvos studentų
gyvenimo kokybės rodikliai: probleminio interneto naudojimo ypatumai ir neuropsichologinis profilis“,
jų metu buvo tiramas Lietuvos studentų nerimas, depresiškumas, probleminis interneto naudojimas
COVID-19 pandemijos metu.

•

Prof. dr. Daivos Vitkutės-Adžgauskienės vadovaujama tyrėjų grupė pradėjo vykdyti tyrimus Generolo
Juozo Žemaičio Lietuvos karo akademijos inicijuotame Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamame ikiprekybinio pirkimo projekte „Nacionalinės informacinio poveikio atpažinimo ir
analizės ekosistemos (NAAS) sukūrimas“.

•

2020 m. prof. Tomas Krilavičius dalyvavo NATO STO IST-141 „Visual Exploratory analytics“ darbo grupės,
kurios tikslas – duomenų analitikos ir žinių gavybos metodų pritaikymas, veikloje.

•

2020 m. doc. dr. Artūras Mickus dalyvavo tarptautinės kompanijos PeopleCert mokymuose, įgytas
tarptautinis projektų valdymo sertifikatas: PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management
(Certificate Nr. GR656166725AM).

•

Kompanijos Ludomedia užsakymu, 2020 m. rugsėjo 9 d. doc. dr. Judita Kasperiūnienė organizavo ir vedė
globalų webinarą „Automatic Content Analysis of Internet texts: a Review of Methods and Tools“.

•

Informatikos fakulteto Intelektualių sistemų laboratorija – Europos dirbtinio intelekto tyrimų laboratorijų
konsorciumo CLAIRE narė-rėmėja (https://claire-ai.org/all-supporters/).

•

Informatikos fakultetas – Infobalt asociacijos narys. Doc. dr. Darius Amilevičius dirbo Infobalt asociacijos
Dirbtinio intelekto ekspertų grupėje, rengusioje dirbtinio intelekto reguliavimo dokumentus.

•

VDU mokslininkų grupė sukūrė interaktyvų tikimybinį imitacinį modelį, kuris leidžia vartotojui
interaktyviai keisti parametrus ir iškart matyti modeliuojamas koronaviruso plitimo šalyje prognozes.
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Dekanas: doc. Benas Ulevičius (l. e. p. nuo 2020-07-01)
Adresas: Gimnazijos g. 7, 44260 Kaunas
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2020 m.
svarbiausi įvykiai
2020 m. KTF stiprino ir plėtė ryšius su užsienio universitetais ir švietimo įstaigomis. Nuotoliniu būdu
vyko bendradarbiavimas su mokslininkais iš Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Lenkijos, Maltos, Latvijos,
glaudus bendradarbiavimas su Šventojo Sosto Katalikiškojo švietimo kongregacija Vatikane sprendžiant
svarbius strateginius katalikiškųjų studijų Lietuvoje klausimus. Ypač glaudus bendradarbiavimas vyko su
Liublino katalikiškuoju Jono Pauliaus II universitetu (Lenkija), Krokuvos popiežiškuoju Jono Pauliaus II
universitetu (Lenkija), Rygos religijos studijų institutu, afilijuotu su popiežiškuoju Laterano universitetu
Romoje (Latvija), Tesalonikų Aristotelio universitetu (Graikija). Fakultete paskaitas skaitė užsienio
mokslininkai, vyko nuotolinė tarptautinė mokslinė konferencija „Moters orumas ir pašaukimas“.

•

KTF nuotoliniu būdu organizavo vienuoliktą respublikinį 9–12 klasių moksleivių darbų konkursą „Laisvės
kontūrai“.

•

2020 m. fakulteto dėstytojai dr. Ligitai Ryliškytei suteiktas Donald ir Hélène White apdovanojimas už
geriausią Bostono koledže (JAV) apgintą disertaciją humanitarinių mokslų srityje.

•

KTF stiprino ryšius su absolventais. Fakultetas kreipėsi į absolventus su naujais pasiūlymais – kvietimu
į nuotolinį teologijos knygų klubą, įvairiais tobulinimosi kursais ir galimybe registruotis naujai sukurtoje
internetinėje absolventų duomenų bazėje.

•

Stiprintas ryšys su socialiniais partneriais ir visuomene. 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. Karantino metu veikla
nesusilpnėjo, bet vyko nuotoliniu būdu.

•

Fakulteto dekanas doc. dr. B. Ulevičius šiais metais skaitė daugiau nei šimtą viešų paskaitų visuomenei,
moksleiviams, mokytojams, vedė ir dalyvavo radijo, TV laidose, davė interviu; doc. dr. Artūras
Lukaševičius skaitė apie septyniasdešimt viešų paskaitų visuomenei, moksleiviams, mokytojams ir pan.

•

KTF dėstytojai vyko į mokyklas, skaitė paskaitas mokytojams ir moksleiviams, moksleivių grupės
lankėsi fakultete. Paminėtinas glaudus bendradarbiavimas su VDU „Rasos“ gimnazija ir katalikiškomis
mokyklomis.

•

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 atlieka 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 labai stiprus, nes daugelis katalikiškų organizacijų vadovų ir darbuotojų – KTF
absolventai. 2020 m. fakultetas sutelkė pajėgas į studentų mentorystės programą. Studentų mentoriais
tapo katalikiškosios žiniasklaidos (pvz., bernardinai.lt) redaktoriai, vyskupijų atstovai spaudai, žymūs
sielovados srities ekspertai.

•

Sukurta nauja fakulteto ir jo bendradarbių iniciatyvų bei bendradarbiavimo interneto platforma (teologija.
org), skirta fakulteto absolventų telkimui ir fakulteto siūlomų veiklos iniciatyvų platesniam pristatymui
visuomenei.
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Dekanė: prof. Jurgita Staniškytė (l. e. p. nuo 2020-07-01)
Adresas: Muitinės g. 7, 44280 Kaunas
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2020 m.
svarbiausi įvykiai
Žurnalo „Reitingai“ paskelbtame 2020 m. universitetų studijų krypčių reitinge VDU Menų fakulteto
menotyros krypties magistrantūros studijos (programos „Meno kuratorystė“, „Teatrologija ir scenos menų
vadyba“) užėmė pirmą vietą tarp visų šios krypties studijas vykdančių Lietuvos aukštųjų mokyklų.

•

Prof. Broniaus Vaškelio stipendijos įteiktos magistrantėms Andrėjai Gričiūtei ir Kotrynai Demiančukaitei,
Viktoro Kuprevičiaus stipendija – magistrantei Mildai Gineikaitei.

•

2020 gegužės 22 dieną vyko tradicinis plačiajai visuomenei skirtas renginys „VDU kultūros dienos“, kuris
dėl Lietuvoje paskelbto karantino persikėlė į internetinę erdvę, tačiau išlaikė plačią edukacinių ir kūrybinių
veiklų programą: nuo „Youtube“ paskaitų iki meno parodų, nuo koncerto internete iki tradicinės atvirų
durų dienos moksleiviams.

•

Prof. Knut Ove Arntzen sudarė ir išleido straipsnių rinkinį „Staging and Re-Cycling: Retrieving, Reflecting
and Re-Framing the Archive Routledge“, 2020 serijoje Routledge Advances in Theatre and Performance
Studies.

•

Doc. dr. Raimonda Simanaitienė išleido monografiją „Vaclovas Miknevičius. Pėdsakai molyje“ (Vilnius:
Architekto Gedimino Baravyko fondas, 2020).

•

Doc. dr. Rūta Mažeikienė išrinkta geriausia 2019–2020 m. Menų fakulteto dėstytoja.

•

Dėstytojų kūrybiniai pasiekimai: doc. dr. Ina Pukelytė išleido romaną „Panelės iš Laisvės alėjos“ (Vilnius:
Tyto alba, 2020); dėstytojas ir doktorantas Gytis Dovydaitis su kolegomis sukūrė interaktyvią instaliaciją
„Pertraukto gyvenimo istorijos: veidrodis iš amžinojo įšalo. Tremties istorijų generatorius“, rodytą „Istorijų
festivalyje“ (KEKS2022); prof. Romualdas Požerskis išleido fotoalbumą „Paslaptingas Bangladešas“
(Kaunas: Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, 2020); prof. dr. Titas Petrikis sukūrė muziką
kino filmui „Tobulas pasimatymas“ (rež. R. Razma); dr. Georgios Sakellariou išleido muzikos albumą
„Nympholepsy“; prof. dr. Titas Petrikis sukūrė muziką Alytaus miesto teatro spektakliui „Jonas Sobieskis“,
pjesės autorius – doc. Herkus Kunčius.

•

Tarptautiniai meno pasiekimai: prof. Romualdas Požerskis surengė tarptautines fotografijų parodas
„Baltijos kelias“ (Gardinas, Baltarusija), „Kelias į laisvę“, (Valensija, Ispanija), eksponavo darbus grupinėje
Lietuvos fotografijos mokyklos klasikų parodoje „Kasdienybės žydėjimas“ (Kijeve, Ukrainoje); doc. dr.
Tomas Pabedinskas kuravo Lietuvos fotografijos mokyklos klasikų parodą „Kasdienybės žydėjimas“
(Kijeve, Ukrainoje); prof. dr. Rimantas Plungė pristatė dokumentinį filmą „On Pilgrimage“ tarptautiniame
simpoziume „Ästhetische Übungen“ (Sekau, Austrija).

•

Studentų kūrybiniai pasiekimai: „Menų istorija, kritika ir medijos“ bakalauro programos studentai (Justė
Vyšniauskaitė, Tomas Genevičius, Monika Sadauskaitė ir kt.), programos „Meno kuratorystė“ magistrantės
Agnė Taliūtė ir Julija Selezniova, programos „Teatrologija ir scenos menų vadyba“ magistrantai Greta
Dainytė, Lukas Alsys, Aistė Verpečinskaitė, Monika Citvaraitė publikavo meno kritikos straipsnius meno
kritikos straipsnius kultūriniuose leidiniuose „7 meno dienos“, „Šiaurės Atėnai“, artnews.lt, menufaktura.
lt, teatrai.lt, „Kaunas pilnas kultūros“, „Kauno diena“, „Lietuvos rytas“, bernardinai.lt ir kt.

•

Programos „Meno kuratorystė“ magistrantė Milda Gineikaitė surengė atvirukų parodą, skirtą J. TumuiVaižgantui (V. Putvinskio g. 23, Kaunas).

•

Programos „Meno kuratorystė“ magistrantės Milda Gineikaitė, Agnė Taliūtė, Deimantė Patumsytė ir
Julija Selezniova surengė parodą, skirtą Kauno nacionalinio dramos teatro šimtmečiui.

•

Programos „Vaidyba“ studentai su „Naujųjų medijų meno“ programos studentu T. Jurjonu ir „Kūrybinių
industrijų“ programos absolvente G. Dirmauskaite pristatė vaidybinį filmą „Mama“, (rež. T. Jurjonas, G.
Dirmauskaitė).

•

VDU menų galerija „101“ kartu su menininke Monika Janulevičiūte sukūrė tarpdisciplininį projektą
„Drevė“ (www.dreve.lt.), jis buvo pateiktas viename svarbiausių šiuolaikinio meno puslapių https://www.
ofluxo.net/the-lair-video-essay-by-monika-januleviciute/.
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Dekanas: doc. Saulius Gerulis (l. e. p. nuo 2020-07-01)
Adresas: V. Čepinskio g. 5, 46257 Kaunas
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2020 m.
svarbiausi įvykiai
Kultūros ministerijos konkursą eiti kultūros atašė pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje
Rusijos Federacijoje laimėjo doc. Rimantas Vingras.

•

XV tarptautiniame monospektaklių festivalyje „Atspindys“ doc. Aleksandras Rubinovas apdovanotas
Grand Prix už spektaklį „Mano tėvas“.

•

Lietuvos kultūros tarybos individualias stipendijas kultūros ir meno kūrėjams gavo dėstytojai Egidijus
Bavikinas (už projektą „Lietuviškas miuziklo kelias“), Povilas Velikis (už muzikinį edukacinį projektą
„Akmenys“), Beata Andriuškevičienė (už kamerinės vokalinės muzikos programos su soliste Judita Leitaite
paruošimą ir atlikimą), Giedrius Gelgotas (už Lietuvos kompozitorių muzikos fleitai paruošimą ir CD
įrašymą), Justas Dvarionas (už Balio Dvariono fortepijoninių pjesių muzikinio teksto tikslinimui pagal
kompozitoriaus rankraščius, pasiruošimą kūrinių įrašams, koncertams), Julija Sadaunykaitė (už klasikinės
muzikos koncertus).

•

2020 m. gruodžio 10–18 d. prof. K. Stonkus kartu su kolegomis organizavo tarptautinį konkursą World
Cup of Folklore Instrumental Competition „GOLDEN KEYS’“.

•

2020 m. vasario 1–15 d. doc. J. Dvarionas organizavo XXI Nacionalinį Balio Dvariono pianistų ir stygininkų
konkursą. Komitete taip pat dirba doc. dr. Saulius Gerulis ir doc. dr. Daiva Bukantaitė.

•

Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, operoje „Lošėjas“ (premjera 2020 m. kovo 10 d.), Generolo
vaidmenį atlieka prof. Vladimiras Prudnikovas.

•

XI tarptautiniame vokalistų konkurse „Žvaigždžių sonata“ vertinimo komisijai pirmininkavo doc. Eglė
Juozapaitienė.

•

Lekt. Jolanta Sukovienė išrinkta į Vilniaus ikimokyklinio muzikinio ugdymo tarybą.

•

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

•

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 2020“, doc. D. Vėbra XIX Operetę Kauno pilyje.

•

LR Prezidentas už tarptautinių konkursų laureatų parengimą apdovanojo dėstytojus doc. Ramutę
Kalnėnaitę, doc. Ritą Novikaitę, o už laimėjimus konkursuose – studentus Marių Dominyką Sakavičių,
Marių Kraujalį, Ingą Gykytę.

•

Panevėžio muzikiniame teatre statomo spektaklio „Natukai iš Muzikėnų šalies“ libreto autorius ir
režisierius doc. Nerijus Petrokas.

•

Studentai aktyviai dalyvavo įvairiuose muzikiniuose konkursuose ir pelnė prizines vietas: Inga Gykytė,
Kazimieras Ivanovas (vokalas) ir Chenyu Song (fortepijonas) – Tarptautiniame muzikos konkurse
Belgrade, Serbijoje, savo amžiaus grupėje laimėjo I vietą. Roberta Račkauskaitė Murauskienė ir
Liucija Nanantavičiūtė VI tarptautiniame vokalo konkurse „Muzikos talentų lyga“ laimėjo I vietą.
Alma Petrauskaitė (akordeonas) tarptautiniame konkurse „Muzikinė miniatiūra“ laimėjo I vietą.
Gintarė Bubelytė (akordeonas) Lietuvos nacionaliniame akordeonistų konkurse laimėjo I vietą, o
Akvilė Baliukonytė ir Dominykas Zubrickas (akordeonas) III vietą. Rugilė Ambrozevičiūtė (fleita) XX
tarptautiniame Karlio Stralso konkurse „Jaunasis fleitininkas“ laimėjo III vietą. Natanas Bairakas
(fortepijonas) V Vilniaus tarptautiniame jaunimo muzikos konkurse „Premio Scarlatti“ – II vietą, o
Žydrūnė Kovalenkaitė (fortepijonas) III vietą. VI tarptautiniame menų festivalyje-konkurse „Musical
Universe“ Diana Pilates (klarnetas) užėmė 1 vietą. 1 vietą Karolina Činikaitė, o III vietą Martynas
Stankevičius (vokalas) iškovojo XIX vokalistų konkurse „Žvaigždžių sonata 2020“ .

•

Mokslo metais meistriškumo pamokas studentams vedė pripažinti užsienio šalių ir Lietuvos menininkai:
Onder Balognu (Vokietija), Eilins Cranitch, Miriam Roycrolf (Airija), Linas Balandis, Danutė Kalavinskaitė,
Vilius VIkorskas, Kristina Žaldokaitė, Vilimas Norkūnas (Lietuva).
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Dekanas: prof. Šarūnas Liekis (l. e. p. nuo 2020-07-01)
Adresas: V. Putvinskio g. 23, 44243 Kaunas
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2020 m.
svarbiausi įvykiai
Profesorius Mindaugas Jurkynas laimėjo Europos Komisijos finansuojamą prestižinį projektą „Jean
Monnet chair“ (2020–2022 m.).

•

Gruodžio mėn. „Reitingai“ žurnale VDU komunikacijos krypties studijos užima antrą vietą iš aštuonių
universitetų, kuriuose vykdomos komunikacijos studijų programos.

•

Dr. D. Genys. 2020. AABS jaunojo mokslininko stipendijos laureatas (For the proposed research project,
Mapping emotional (ine)qualities in the Baltic States).

•

Prof. M. Ališauskienė laimėjo Helsinkio universiteto Aleksanteri priešakinių tyrimų stažuotės konkursą.
Profesorė taip pat laimėjo LMT Lituanistikos programos projekto „Religinės mažumos šiuolaikinėje
Lietuvoje“ finansavimą.

•

Doc. dr. Andžej Pukšto – Lietuvos lenkų mokslininkų draugijos Sidabrinis kryžius „Scientiae fidelis“.

•

Tarptautinės politikos ir vystymo studijų programos absolventė Olivia Wells, šiuo metu dirbanti Nobelio
premijos laureatės Nadia Murad programų vadove, inicijavo bendrą diskusiją dėl Nobelio premijos
laureatės paskaitos Universitete ir galimų stipendijų skyrimo užsienio studentams, pabėgėliams.

•

Vasario mėnesį vykusioje Vilniaus knygų mugėje katedros dėstytojas doc. Rytis Zemkauskas pristatė knygą
„Kauno Žvėries pasakų knyga“, prof. L. Bielinis – naująją knygą „Hibridinė komunikacija politikoje“, doc.
dr. S. Rakutienė – savo išleistą monografiją „Kur slypi Europos galia?“.

•

2020 m. vasarą katedros doktorantas Linas Kontrimas, bendradarbiaudamas su Nacionaline M. Mažvydo
biblioteka, sukūrė ir transliavo pokalbių ciklą „Rinkimų chirurgija“. Laidose dalyvavo profesoriai L.
Bielinis, Š. Liekis, doc. A. Pukšto.

•

Vykdyta socialinė akcija „Kartu per atstumą“ („Mind the gap“) (kartu su „Globalios iniciatyvos
psichiatrijoje“), kurios tikslas – atkreipti dėmesį į klaidingai vartojamą terminą „socialinė distancija“,
siekiant jį pakeisti tikslesniu „fizinė distancija“. Prie iniciatyvos jau yra prisijungę 40 šalių ir 50 tarptautinių
organizacijų.

•

Rugsėjo 21-ąją Kaune vyko trečioji filosofo Leonido Donskio atminimui skirta konferencija „Mind the Gap.
Emotional Well-being and Social Solidarity during COVID-19“ („Kartu per atstumą. Emocinis gerbūvis
ir socialinis solidarumas COVID-19 metu“). Konferenciją organizavo Vytauto Didžiojo universitetas,
Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centras, rėmėjai: „Global Initiative on Psychiatry“, LR
užsienio reikalų ministerija, Vokietijos ambasada Lietuvoje.

•

Regionistikos katedros inciatyva buvo surengta tarptautinė apskrito stalo diskusija, konferencija
„European Union after 2019 Parliamentary elections and the approval of the Commission: The New
perspective“.

•

Projektas „Viešojo valdymo sprendimai ir jų tobulinimas COVID-19 sukeltai krizei įveikti Lietuvos
savivaldybėse: sprendimo priemonės ir paslaugų teikimas“, vadovas – Remigijus Civinskas.

•

LMT taikomųjų tyrimų, skirtų COVID-19 pandemijos padarinių sprendimui, projektas „COVID-19 distreso
termometras“. Projekto vadovė – VDU Viešosios komunikacijos katedros docentė dr. I. Bunevičienė.

•

Integruotos komunikacijos magistrantės Karolina Barišauskienė (idėjos autorė) ir Vaiva Kasiulynaitė
kovo mėnesį vykdė komunikacinę kampaniją #Liknamuose. Projekto globėja katedros profesorė Audronė
Nugaraitė. Karolinos Barišauskienės inicijuotas komunikacinis projektas „Priešakinėse linijose“, pradėtas
pavasarį karantino metu, tęsiamas iki šiol. Projekto tikslas – dalintis autentiškomis medikų, pacientų ir
COVID-19 ligonių istorijomis per įvairius žiniasklaidos ir socialinių tinklų kanalus bei tapti karantino
dienoraščio metraštininkais ateities kartoms.

•

UNESCO-UNITWIN medijų ir informacinio raštingumo tyrimų centras pasirašė bendradarbiavimo ir
partnerystės sutartis su JAV Medijų raštingumo centru, siekiant plėtoti bendrus edukacinius ir mokslinių
tyrimų projektus.

•

Č. Milošo centras suorganizavimo tarptautinę mokslinę konferenciją „Sovietologijos pradžia: Rytų
Europos mokslo tiriamasis institutas Vilniuje (1930–1939), idėjos – žmonės – palikimas (90-mečio
įkūrimo proga)“.
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Adresas: Jonavos g. 66, 44191 Kaunas

88

89

2020 m.
svarbiausi įvykiai
Publikuotos 2 monografijos sveikatos ir organizacinės psichologijos tematikomis: L. Šinkariova, R.
Petrolienė, L. Alčiauskaitė „Motyvuojančio pokalbio veiksmingumas lėtinėmis ligomis sergančiųjų
grupėse“ ir T. Vadvilavičius, A. Stelmokienė „Tamsiąja triada pasižymintys vadovai: ką apie juos mano
pavaldiniai?“, taip pat pirmoji Lietuvoje mokomoji knyga apie psichologo profesinę etiką: V. Čepukienė
„Psichologo profesinė etika“ ir išskirtinė mokslo populiarinimo ir sociologinių esė knyga: A. Tereškinas,
A. Danusevičius „Bjaurūs jausmai“.

•

Laimėti 3 nauji mokslo projektai: „(Re)migrantų socialinės perlaidos visuomenės gerovės augimui:
iššūkiai ir patirtys lyginamojoje perspektyvoje“ (vadovas V. Čiubrinskas), „Religija ir lyčių lygybė: Baltijos
ir Šiaurės šalių visuomenių pokyčiai“ (M. Ališauskienė), „Religinės mažumos šiuolaikinėje Lietuvoje“
(M. Ališauskienė), ir 2 užsakomieji projektai: „Streso mažinimo, pagrįsto dėmesingu sąmoningumu,
intervencijos modelio taikymas Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate“ (G. JarašiūnaitėFedosejeva), „AB „Achema“ psichologinio mikroklimato tyrimas“ (A. Stelmokienė). Taip pat tęsiamas
daugiau nei 20 tarptautinių ir nacionalinių programų mokslo ir kitų projektų įgyvendinimas.

•

Trys Sveikatos psichologijos magistro programos studentės (Greta Širinskaitė, Jovita Kniežaitė,
Dominyka Ražanskaitė) ir 1 Psichologijos bakalauro programos studentė (Indrė Muraškaitė) laimėjo
projektus pagal LMT poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestro
metu“.

•

Už geriausius baigiamuosius, mokslo darbus ir aktyvią veiklą apdovanotos magistro studijų studentės: I.
Dirsytė (Socialinė demografija) – I vieta Lietuvos sociologų draugijos konkurse, geriausias sociologijos
magistro darbas „Kohabitacijos vaidmuo šeimos formavimo procese Lietuvoje“ (vadovė A. Maslauskaitė);
A. Avin (Socialinė antropologija) – stipendija, kurią skiria Lietuvių fondo (LF) JAV administruojamas
Broniaus Bieliuko fondas ir VDU Lietuvių išeivijos institutas. Apginta socialinio darbo daktaro disertacija
Laplandijos universitete (R. Motiečienė).

•

Socialinio darbo katedros docentė R. Naujanienė gavo padėką iš LR socialinės apsaugos ir darbo ministro
už darbą Lietuvos socialinio darbo taryboje, profesorius J. Ruškus tęsė aktyvią veiklą Jungtinių Tautų
Neįgaliųjų teisių komitete, Sociologijos katedros profesorė A. Maslauskaitė tapo Pasaulinės sociologų
asociacijos RC06 „Family Research“ teminės grupės valdybos nare.

•

Patvirtintos 2 naujos neformaliojo švietimo studijų programos (Konfliktų mediacija ir Personalo ir
organizacijų valdymo psichologija), Profesionalios supervizijos studijos sėkmingai tęsiamos.

•

Suorganizuota daugiau kaip 10 mokymų sveikatos ir socialinio darbo specialistams, organizacinės
psichologijos profesionalams, socialiniams partneriams, dirbantiems su vyresnio amžiaus žmonėmis,
aukštųjų mokyklų studentams, besidomintiems statistika; įgyvendinta daugiau kaip 15 užsiėmimų
visuomenei (pvz., Tėvų akademija, konferencija „Psichologai mokiniams apie mokinius“ su kūrybinėmis
dirbtuvėmis, EST piknikas, seminaras-dirbtuvės „Sociologija, miestas ir tvarus bendruomenės
dalyvavimas“); absolventai kviesti į 5 renginius, vaizdo paskaitas; parengta daugiau kaip 50 spaudos
tekstų, interviu radijuje ir televizijoje, ekspertinių komentarų sociologijos, psichologijos ir socialinio
darbo temomis.

•

Gautas Baltijos–Amerikos fondo finansavimas kasmetinei VI Sociologijos katedros Jaunųjų sociologų ir
antropologų konferencijai.

•

VDU Psichologijos klinikoje (2020 12 07 duomenimis) suteikta 530 individualių psichologo konsultacijų,
4 užsiėmimai asmeninio augimo grupėje, 10 seminarų asmeninio tobulėjimo ir psichinės sveikatos
stiprinimo temomis, 48 studentai sudalyvavo savipagalbos kompiuterinėje „Asmeninių pokyčių“
programoje.

Socialinių mokslų fakultetas

Socialinių mokslų fakultetas

90

•

91

Švietimo
akademija

Studentai

1283

896

193

48

studentai

ba

ma

dokt.

134

146

201

užsienio
studentai

profesinės
studijos

klausytojas

Priėmimas 2020 m.

232

98

8

141

studentai

ba

ma

dokt.

profesinės
studijos

Absolventai

1357

603

iš viso

2020 m.

Akademinis personalas (etatai)

113

Akademinis personalas su
mokslo laipsniu (%)

83

Publikacijų skaičius

181

Projektų skaičius

32

Vizituojantys dėstytojai

16

Švietimo akademija

Švietimo akademija

479

Studijų programos
Bakalauro

Magistrantūros

Ikimokyklinė ir
priešmokyklinė
pedagogika

Įtraukusis ugdymas:
socioedukacinės industrijos

Mokomojo dalyko
pedagogika

Profesijos edukologija

Pradinio ugdymo
pedagogika ir
ankstyvasis užsienio
kalbos mokymas

Profesinės
studijos

Doktorantūros
Edukologija

Pedagogika

Muzikos edukologija
Švietimo vadyba

Specialioji pedagoginė
pagalba
Švietimas ir
informacinės
technologijos

Kanclerė: prof. Vilija Salienė (l. e. p. nuo 2020-07-01 iki 2020-11-03), nuo 2020-11-03 iki 2020-11-30 l. e. p.
kanclerio pareigas prof. Lina Kaminskienė, nuo 2020-12-01 – kanclerė

92

Adresas: T. Ševčenkos g. 31, 03111 Vilnius | Jonavos g. 66, 44191 Kaunas

93

2020 m.
svarbiausi įvykiai
Patvirtintos naujos studijų programos: bakalauro – „Specialioji pedagoginė pagalba“ su dviem
specializacijomis: logopedija ir specialioji pedagogika; magistrantūros – „Muzikos edukologija“.

•

Akredituotos jau vykdomos studijų programos ir leista jas vykdyti Vilniuje: „Ikimokyklinė ir priešmokyklinė
pedagogika“ (atnaujinta įvedant dvi specializacijas: socialinė pedagogika; specialioji pedagogika);
„Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kabų mokymas“; „Mokomojo dalyko pedagogika“
(specializacijos: anglų kalbos pedagogika; lietuvių kalbos ir literatūros pedagogika; lenkų kalbos ir
literatūros pedagogika; istorijos ir geografijos pedagogika; muzikos pedagogika; fizinis ir sveikatos
ugdymas).

•

Vydūno jaunimo fondo Broniaus Kviklio vardo stipendija įteikta Profesijos edukologijos magistrantei
Gitai Ingridai Stupelienei.

•

Istorijos bakalauro programos profesinių pedagogikos gretutinių studijų IV kurso studentas Žygimantas
Stankevičius išrinktas į „Žinių ekonomikos forumo“ inovatyviausių mokytojų trejetuką.

•

Magistrantūros programos Įtraukiojo ugdymo: socioedukacių industrijų I kurso studentas, „Pedagogikos“
programos absolventas, Artur Adam Markevič – Meilės Lukšienės premijos laureatas.

•

Jurgio Milerio stipendijos įteiktos Mokomojo dalyko pedagogikos: lietuvių kalbos ir literatūros
studentėms Amandai Alesiūtei, Gabrielei Gudaitytei.

•

Įvyko VDU Tarptautinių ryšių departamento Švietimo akademijos Tarptautinių ryšių grupės inicijuojami
lietuvių kalbos ir kultūros kursai, kuriuos įgyvendino VDU Švietimo akademijos dėstytojai, administracijos
darbuotojai. Kursų veiklos sėkmingai vyko kontaktiniu (2020 metų sausio 4 - vasario 2 dienomis; 35
studentai iš 10 pasaulio šalių) bei nuotoliniu būdu, jose dalyvavo 136 užsieniečiai iš 37 pasaulio šalių.

•

Atidaryta Tarptautinė Lietuvos–Izraelio gabių vaikų programa „Gifted“, kuri vykdoma pagal tarptautiniu
mastu pripažintą Izraelio gabių vaikų švietimo modelį, skirtą specialios ugdymo programos 3–18 metų
vaikams ir sudarytą pagal intelekto koeficiento testavimo metodiką.

•

Svarbiausi renginiai visuomenei: „Moksleivių akademija „Mokytojas 360°. Ateities lyderiai“, „Talentingų
mokinių akademija“ Kauno rajono moksleiviams, Pasaulinis lietuvių kalbos ir kultūros vasaros forumas,
paroda „Švietimas visiems. J. A. Komenskio palikimas pasauliui“, prof. dr. tapytojo Ričardo Bartkevičiaus
kūrybos paroda „R. B. apie R. B.“, doc. dr. Lino Liandzbergio personalinės parodos „Following myself“ A.
Mončio dailės muziejuje, „Darbai“ Užsienio reikalų ministerijoje, „Egzoplaneta“ Kauno paveikslų galerijoje.

•

Prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė išrinkta į VDU Tarybą.

•

Prof. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė ir dr. Eglė Stasiūnaitienė išrinktos Bendrojo ugdymo tarybos narėmis.
Prof. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė išrinkta tarybos pirmininko pavaduotoja.

•

Prof. dr. Ala Petrulytė Lietuvos psichologų sąjungos deleguota atstovauti Lietuvai Europos psichologų
federacijų asociacijos (EFPA) vykdomajame komitete „Psichologija švietime“.

•

Doc. dr. Henrika Sokolovska, doc. dr. Irena Masoit išrinktos Tautinių mažumų švietimo komisijos narėmis.

•

Doc. dr. Linas Liandzbergis – parodos „Baltoji buveinė“ galerijoje „Arka“ 30-mečio proga kuratorius ir
dalyvis, Vilniaus tapybos trienalės „Nedeterminuota“ koordinatorius, dalyvis.trij.

•

Tarptautiniame nuotolinio chorų konkurso „Paints of the Spanish Sun“ Barselonoje 1 laipsnio diplomą
laimėjo VDU Švietimo akademijos choras „Ave vita“.

•

LRT laidoje „Duokim garo“ pirmąją vietą laimėjo VDU Švietimo akademijos dainų ir šokių ansamblis
„Šviesa“.

•

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tinklalaidėje „Mokysiu“ dalyvavo VDU Švietimo akademijos
dėstytojai, studentai, alumnai.
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2020 m.
svarbiausi įvykiai
2020 m. vasario 20 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko Teisės fakulteto organizuota Tarptautinė
konferencija „Future Law, Ethics, and Smart Technologies“ (Ateities teisė, etika ir išmaniosios
technologijos).

•

2020 m. prestižinė tarptautinė leidykla „Brill“ išleido pirmąją serijos „Philosophy and Human Rights“
knygą „Smart Technologies and Fundamental Rights“. Rengiant knygos skyrių apie dirbtinį intelektą ir
teisę prisidėjo VDU Teisės fakulteto dėstytojai: prof. Julija Kiršienė, dr. Vygantas Malinauskas, prof. Edita
Gruodytė ir doc. dr. Paulius Čerka.

•

2020 m. rugpjūčio 25 d. publikuotas specialusis Teisės apžvalgos numeris, skirtas paminėti pirmosios
lietuviškosios teisės mokyklos įkūrimo šimtmetį. Publikacijose išskirtinis dėmesys skirtas tarpukario teisės
studentų darbams, pristatyta tarpukario Lietuvos teisėjų situacija, Vytauto Didžiojo universiteto Teisės
fakulteto ištakos, raida ir kt.

•

Nuo 2020 m. spalio 1 d. Teisės fakultetas socialinio partnerio teisėmis dalyvauja ES finansuojamame
„Erasmus+“ projekte „Financial-Legal Literacy for Europe“ FIN-LEG-LIT (projekto Nr. 2020-1-FR01KA204-080562), skirtame didinti finansinį ir teisinį ES piliečių raštingumą. Projekte dalyvauja partneriai
iš Bulgarijos, Italijos, Lietuvos ir Prancūzijos. Projekto trukmė 2 metai.

•

2020 m. spalio mėnesį Teisės fakulteto lektorė, prodekanė Marketingui ir tarptautiniams ryšiams dr.
Aušrinė Pasvenskienė tapo projekto „Path2Integrity Community“, kuris skirtas mokymui bei sklaidai apie
akademinį bei tyrimų sąžiningumą, atstove Lietuvai.

•

2020 m. kovo 30 d. Teisės fakulteto IV kurso doktorantui Marijui Šalčiui įteikta Lietuvos Respublikos
generalinio prokuroro padėka už pavyzdingą tarnybos pareigų atlikimą.

•

2020 m. spalio 16 d. Teisės fakulteto docentas Albertas Milinis tapo oficialiai atidaryto Kazachstano
Respublikos garbės konsulato garbės konsulu Kauno regionui.

•

2020 m. liepos 3 d. Teisės fakulteto studentei Gintarei Suškovaitei už geriausią baigiamąjį darbą civilinės
teisės srityje „Palikimo priėmimo pripažinimas tarpvalstybinio paveldėjimo atveju (pagal Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 650/2012)“ įteikta vardinė notarės V. Jarienės stipendija.

•

2020 m. Teisės fakulteto studentams paskaitas skaitė vizituojantys dėstytojai: prof. dr. Miglė Laukytė
(Ispanija) (Dirbtinis intelektas ir teisė), prof. dr. Daniel Branhizer (JAV) (Sutarčių derybos), prof. dr.
Jorge Ramirez (JAV) (Tarptautinė prekyba), dr. Stefan Kirchner (Suomija) (Europos žmogaus teisių
konvencija: teorija ir praktika; Kosmoso teisė), prof. dr. Alan Jay Erstling (JAV) (Intelektinės nuosavybės
teisė), prof. dr. Arkadiusz Radwan (Lenkija) (Įmonių įsigijai ir susijungimai; ES ir lyginamoji bendrovių
teisė) ir dr. Bernd Justin Juette (Jungtinė Karalystė) (Autorių teisės).

•

2020 m. gruodžio 11 d. ELSA VDU vedė pamoką apie žmogaus teises VDU „Rasos“ gimnazijos mokiniams
nuotolinėje „Zoom“ platformoje, moksleiviai buvo supažindinti su pilietiškumu, asmens teisėmis ir
laisvėmis. Šis renginys buvo organizuojamas Žmogaus teisių dienai paminėti.

•

2020 m. Teisės fakultetas suorganizavo penkis 40 akad. val. apimties Mediacijos mokymų ciklus, juose iš
viso dalyvavo ir pažymėjimus gavo 40 dalyvių.

•

2020 m. savo veiklą toliau tęsė Teisės klinika. Konsultacijas, prižiūrimi profesionalių teisininkų, teikė
gabiausi Teisės fakulteto studentai, jos sulaukė didelio susidomėjimo, iš dalies vyko elektroninėmis
priemonėmis.
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Bioekonomikos plėtros fakulteto
2020 m. svarbiausi įvykiai

•

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija apdovanojo lekt. Aureliją Lozuraitienę už kūrybinės veiklos
skatinimą, visuomenės gerovės kūrimui įtraukios kultūros puoselėjimą, aktyvų dalyvavimą projekte
„Išmanusis miestas VI“.

•

Bioekonomikos plėtros fakultetas Lietuvoje yra lyderis bioekonomikos mokslo plėtojimo ir tyrimų vystymo
srityje.

•

Steponas Raudonius apdovanotas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Žemės ūkio ministerijos
padėkos raštais už ilgametę pedagoginę ir aktyvią mokslinę veiklas.

•

•

VDU ŽŪA vardu prof. dr. Vaclovas Bogužas 2020 m. vasario 23 d. pasirašė tarptautinės iniciatyvos
„Towards a chemical pesticide-free agriculture“ memorandumą Paryžiuje, Prancūzija.

Svarbiausi vykdyti tarptautiniai mokslo projektai – H2020 projektas „Tvarios žiedinės bioekonomikos
skatinimas Vidurio ir Rytų Europos šalyse“ (VDU veiklų koordinatorė – prof. dr. V. Vitunskienė) ir
INTERREG Baltijos jūros regiono programos projektas „Biomasės vertės grandinių potencialo panaudojimo
skatinimas Baltijos jūros regione“ (vadovė – V. Kargytė, VDU atstovė projekto valdymo komitete – prof.
dr. V. Aleknevičienė).

•

Doc. dr. Zita Kriaučiūnienė tapo Pasaulio mokslininkių federacijos stipendininke.

•

•

Apgintos 2 daktaro disertacijos žemės ūkio mokslų srityje agronomijos kryptyje.

•

Suorganizuota 3-ioji tarptautinė mokslinė konferencija „Agroecosystem Sustainability: Links between
Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change“ (AgroEco2020); kasmetinė mokslinėpraktinė konferencija „Herbologija 2020: piktžolių ekologija ir kontrolė“; mokslinė-praktinė konferencija
„Žolininkystės mokslas: dabartis ir ateities perspektyvos“; tarptautinis seminaras „Food sustainability“;
vyko mokymai „Pažangūs technologiniai sprendimai šiuolaikiniam žemės ūkio ir maisto sektoriams“.

Reikšmingiausi pradėti vykdyti nacionaliniai mokslo projektai – Europos inovacijų partnerystės veiklos
grupės „InnoFood HUB“ projektas „Biologiškai vertingų produktų trumpųjų tiekimo grandinių valdymas
ir vietos rinkų plėtra“ (vadovė – prof. dr. V. Atkočiūnienė) ir LR žemės ūkio ministerijos finansuojamas
mokslo projektas „Projektų inovatyvumo vertinimo metodinės rekomendacijos“ pagal Žemės ūkio, maisto
ir žuvininkystės mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos programą (vadovas – prof. dr. A. Maziliauskas,
vykdytojai – doc. dr. J. Baranauskienė, doc. dr. R. Pakeltienė).

•

Organizuotos dvi bioekonomikos ir kaimo plėtros tyrimų srities tarptautinės mokslinės konferencijos:
„Darni bioekonomikos plėtra 2020: Nuo globalaus mąstymo link lokalaus veikimo“ ir „Apskaita ir finansai:
inovatyvūs sprendimai darniai bioekonomikos ir kaimo plėtrai“.

•

Apgintos dvi daktaro disertacijos: E. Besusparienės „Mokesčių sistemos optimizavimas derinant šeimos
ūkių ir valdžios interesus žemės ūkyje“ (vadovė – prof. dr. A. Miceikienė) ir A. Ragauskaitės „Socialinių
inovacijų vystymas kaimiškų vietovių organizacijoms proaktyviai įgalinti“ (vadovas – prof. dr. J. Žukovskis).

•

Fakulteto mokslininkai su bendraautoriais parengė 13 mokslo publikacijų, referuojamų CA WOS su IF ir
SCOPUS su SNIP duomenų bazėse, 13 – kitose CA WOS ir SCOPUS duomenų bazėse, 28 referuojamas
publikacijas kitose duomenų bazėse ir 63 mokslo sklaidos publikacijas.

•

Per 60 agrosektoriaus įmonių atstovų, tarnybų ir institucijų specialistų skaitė paskaitas, vedė praktinius
užsiėmimus studentams, o dėstytojai bendradarbiavo ir kėlė kvalifikaciją šių įmonių organizuotose lauko
dienose, seminaruose, mokymuose.

•

Fakulteto mokslininkai (prof. dr. Aušra Marcinkevičienė, doc. dr. Rimantas Vaisvalavičius, doc. dr. Algirdas
Amšiejus, lekt. dr. Ramunė Masienė, doktorantas Marius Lasinskas, doktorantė Aušra Rudinskienė ir
kt.) skaitė pakaitas ir vedė teorines, kūrybines, praktines, eksperimentines veiklas 32 Lietuvos gimnazijų
moksleiviams.

•

17 mokslininkų aktyviai vykdė ekspertinę veiklą Europos Komisijos bei kitose Centrinės ir Rytų Europos
institucijų, agentūrų iniciatyvose.

•

Perskaityti 10 pranešimų tarptautinių mokslinių konferencijų plenariniuose posėdžiuose. Užsienio
konferencijose pranešimus skaitė prof. dr. V. Aleknevičienė, prof. dr. V. Vitunskienė, prof. dr. J. Žukovskis.

•

15 mokslininkų buvo užsienio ar kartu su užsienio mokslo ir / ar studijų institucijomis leidžiamų 11 mokslo
žurnalų redakcijų kolegijų nariais, ekspertais, vyr. redaktoriaus pavaduotojais, atsakingaisiais sekretoriais.
Per 30 dėstytojų ir mokslo darbuotojų aktyviai dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje.

•

Doc. dr. R. Pakeltienė pradėjo dirbti eksperte vertinant „Horizon 2020“ projektines paraiškas, tapo Žemės
ūkio žinių ir inovacijų sistemų strateginės darbo grupės SCAR SWG AKIS nare.

•

Vykdyti 17 moksliniai ir mokslo sklaidos projektai, bendra vertė – 941081,04 Eur, iš jų 1 tarptautinis
projektas, 3 Žemės ūkio ministerijos projektai, 2 Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio
ministerijos projektai, 1 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros projektas, 1 Aplinkos ministerijos
projektas, 9 projektai su ūkio subjektais.

•

Prof. dr. A. Miceikienė išrinkta Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universiteto Tarptautinės ekspertų
tarybos nare.

•

Vykdyti 3 Lietuvos kaimo tinklo projektai pagal KPP 2014-2020 priemonę „Techninė pagalba“; jie skirti
komunikacijos priemonių, prisidedančių prie efektyvesnio KPP programos taikymo bioekonomikos plėtrai,
inovacijų diegimui ir vietos maisto sistemų organizavimui, įgyvendinimo.

•

Pradėtos vykdyti pirmosios pakopos studijų programos „Turizmo industrijos“ studijos. Pirmosios pakopos
studijų programa „Apskaita ir finansai“ pradėta vykdyti rusų kalba.

•

Pradėtas įgyvendinti „Erasmus+“ strateginių partnerysčių aukštajame moksle projektas „Gamtos paveldo
turizme vystymo metodologija“ (VDU vykdytojai – doc. dr. R. Pranskūnienė, doc. dr. A. Rūtelionė).

•

Fakulteto organizuotą „Sumanaus moksleivio akademiją“ baigė 350 moksleivių iš 11 gimnazijų. Vykdyto
studijų ir bioekonomikos viešinimo projekto „BioAgroStudijų turas“ veiklose dalyvavo daugiau kaip 120
moksleivių iš 5 gimnazijų.

•

Fakultetas tapo Muitinės praktikų asociacijos nariu, suteikiantis galimybę dėstytojams kelti kvalifikaciją ir
dalintis naujausia informacija su studentais.

•

•

•
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Paskelbta per 200 mokslo straipsnių, iš jų 34 mokslo straipsniai leidiniuose, referuojamuose Clarivate
Analytics Web of Science duomenų bazėje (iš jų 11 – Q1; 13 – Q2, 8 – Q3, 2 – Q4). Mokslinių tyrimų sklaida
vykdyta 62 tarptautiniuose mokslo renginiuose Šveicarijoje, Šri Lankoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rumunijoje,
Turkijoje, Ukrainoje, Lietuvoje ir per 240 nacionalinėse konferencijose, ekspedicijose, lauko dienose,
seminaruose, diskusijose, viešosiose paskaitose, per 50 pasisakymų televizijos ir radijo laidose.
Lietuvos patentų biure patentuotas išradimas „Pupų atliekų biokuro granulės ir (arba) sorbentas, trąša“,
autoriai Kęstutis Romaneckas, Algirdas Jasinskas, Egidijus Šarauskis, Aleksandra Minajeva (Patentas Nr.
LT 6701 B Vilnius 2020-02-10).
Įteiktos vardinė stipendijos: Agronomo Jono Tallat-Kelpšos bakalauro „Maisto kokybė ir sauga“ programos
4 kurso studentei Linai Fabijonavičiūtei; UAB „East West Agro“ vienkartinės stipendijos – bakalauro
„Agronomija“ programos 3 kurso studentei Medai Mačiuitytei ir 4 kurso studentei Erikai Navickaitei;
Lietuvių fondo Kazimieros Varnaitės Masiokienės stipendija – bakalauro Maisto kokybė ir sauga
programos 2 kurso studentei Gabrielei Grybaitei; Vydūno jaunimo fondo Stasės Cukuraitės ir Vaclovo
Tallat-Kelpšų vienkartinė stipendija – bakalauro „Maisto kokybė ir sauga“ programos 3 kurso studentei
Gerdai Tamošauskaitei.

Dekanė: prof. Aušra Blinstrubienė (l. e. p. nuo 2020-07-01), doc. Aida Adamavičienė (l. e. p. nuo 2020-12-09)

Dekanė (-as): prof. Astrida Miceikienė (l. e. p. nuo 2020-07-01), doc. dr. Bernardas Vaznonis (l. e. p. nuo 2020-12-01)

Adresas: Studentų g. 11, Akademija, 53361 Kauno r.

Adresas: Universiteto g. 10, Akademija, 53361 Kauno r.
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Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto
2020 m. svarbiausi įvykiai

•

2020 m. Miškų ir ekologijos fakultete buvo vykdomi 27 MTEP ir mokslo sklaidos projektai, jų sąmatinė
vertė, tenkanti VDU, – 3 mln. Eur. Didžiausia apimtimi išsiskyrė 4 tarptautiniai projektai, jų sąmatinė
vertė, tenkanti VDU, – 2 mln. Eur.

•

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

•

HORIZON 2020 projektai: ALTERFOR. New forest management models will help to meet major challenges
of the 21st century. GENTREE. Optimisms the management and sustainable use of forest genetic resources
in Europe. INTERREG projektas: INTERREG Baltic SEA Region. Development of sustainable (adaptive)
peatland management by restoration and paludiculture for nutrient retention and other ecosystem services
in the Neman river catchment. LIFE-IP PAF-NATURALIT „Natūra 2000 tinklo valdymo optimizavimas
Lietuvoje“ REFORM. Mixed species forest management. Lowering risk, increasing, resilience.

•

VDU ŽŪA, vykdydama neformaliojo vaikų švietimo programą „Aplinkos tyrimai“ ir bendradarbiaudama
su Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, organizavo 8–10 klasių mokiniams (daugiau nei 60 mokinių)
paskaitas ekologijos, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo, geografinių informacinių technologijų,
bepiločių orlaivių pritaikymo įvairiose mokslo ir visuomeninėse srityje. Vykdydami praktines veiklas
mokiniai aplankė fakulteto laboratorijas, susipažino su studijų procese ir moksliniuose tyrimuose
naudojama įranga.

•

Vykdytos dviejų savivaldybių aplinkos monitoringo programos: Alytaus miesto savivaldybės aplinkos
monitoringo 2017–2022 metų programa, Kauno rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2014–2020
metų programa.

•

VŪŽF Akvakultūros centre buvo įgyvendinamos dvi pažintinių renginių organizavimo paslaugų sutartys
tęsiant pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ veiklas. 2020 m. kovo–birželio
mėn. Akvakultūros centre apsilankė beveik 300 mokinių, o 2020 m. rugsėjo–lapkričio mėn – dar apie 400
mokinių iš įvairių Lietuvos regionų.

•

2020 metais apgintos 5 disertacijos Miškotyros mokslo kryptyje: Ana Bernat „Miesto miškų ir ekotonų
sudėtis, struktūra, sinantropizacija ir miško įtaka gyventojų gyvenimo kokybei“; Kšištof Godvod „Aplinkos
veiksnių įtaka maumedynų tvarumui ir produktyvumui“; Monika Sirgėdienė „Paprastosios pušies
mitochondrinės DNR haplotipų ir pelkinių populiacijų genetinė įvairovė pagal morfologiniu skirtumus ir
DNR žymenis“; Giedrius Šidlauskas „Paprastosios pušies medynų tvarumą sąlygojantys veiksniai globalios
kaitos sąlygomis‘; Nerijus Sidabras „Hemisferinių nuotraukų metodu nustatyto lapijos ploto indekso
tikslumas ir jo pritaikymo galimybės pušynų būklės ir produktyvumo tyrimuose“.

•

Apgintos 2 disertacijos technologijos mokslų srityje aplinkos inžinerijos mokslo kryptyje: Daiva
Juknelienė „Žemės naudojimo raidos Lietuvoje retrospektyva ir perspektyva“ (vadovas prof. G. Mozgeris)
ir Ina Živatkauskienė „Azoto šalinimo iš drenažo vandens laboratorinis tyrimas taikant denitrifikacijos
biorektorius“ (vadovas prof. A. Povilaitis).

•

Vasario 9 d. doc. dr. Gražina Žibienė skaitė pranešimą konferencijoje „Aquaculture 2020“ JAV.

•

Gegužės 22 d. prof. dr. (HP) Arvydas Povilaitis, lekt. Otilija Miseckaitė ir dr. Valerijus Gasiūnas skaitė
kviestinį pranešimą konferencijoje „Klimato kaita Lietuvoje: globalūs ir nacionaliniai iššūkiai, stebėsena
ir politikos gairės“.

•

Birželio 10 d. lekt. Otilija Miseckaitė skaitė kviestinį pranešimą vebinare International Webinar on
Challenges to Water Quality Governance: A Global Perspective Indijoje.

•

Lapkričio 27 d. doc. dr. Gražina Žibienė ir lekt. Alvydas Žibas skaitė kviestinį pranešimą konferencijoje
„Akvakultūra 2020“.

•

Hidrotechninės statybos inžinerijos ir Vandens išteklių inžinerijos institutų mokslininkai organizavo ir
skaitė pranešimus praktiniuose Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos 12 kursų,
skirtų hidrotechnikos, vandens uostų ir kitų transporto, atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių
energijos gamybos ir nuotekų valyklų statinių, vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių tinklų
ir sąvartynų statybos inžinieriams bei melioracijos specialistams, siekiantiems teisės eiti statybos
techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas.

•

Žemėtvarkos ir geomatikos instituto dėstytojai skaitė pranešimus praktiniuose Lietuvos žemėtvarkos ir
hidrotechnikos inžinierių sąjungos organizuotuose 27 kursuose, skirtuose Žemės planavimo dokumentų
projektų rengėjams, matininkams ir geodezininkams.

•

Kovo 9–13 d. fakultete viešėjo IPB universiteto (Indonezija) mokslininkė Indri Hapspari. Aptartos
bendradarbiavimo studijų ir mokslinių tyrimų srityje galimybės.

•

Sėkmingai užbaigtas „Erasmus+“ programos Strateginių partnerysčių inovacijų projektas „Interaktyvių ir
animuotų braižybos mokymo priemonių kūrimas“. Be VDU, projekte dalyvavo dar 6 partneriai, įskaitant
Latvijos, Estijos ir Slovakijos atstovus.

•

Fakulteto mokslininkai dalyvavo Nordplus Higher Education 2020 projekte „Education for Sustainable
Water Bodies and Coasts (SuWaCo)“. Tai jau dešimtį metų vykdomo studijų projekto tąsa. Projekte
dalyvauja partneriai iš 5 šalių: Estijos, Islandijos, Lietuvos, Latvijos ir Suomijos.

•

Fakulteto mokslininkai dalyvavo „Horizon 2020“ projekte „Hydropower solutions for developing and
emerging countries“. Projekto dalies vadovas prof. dr. (HP) Petras Punys. Be VDU, projekte dalyvauja 13
partnerių, įskaitant Kamerūną, Ugandą, Boliviją, Kolumbiją ir Ekvadorą.

•

Fakulteto mokslininkai dalyvavo tarptautiniame Life Nexus projekte „Miestų vandens ciklo tvarumo
didinimas: energijos išgavimas industrinėje vandentvarkoje naudojant mikrohidroelektrinių
technologijas“. Projektas vykdomas kartu su partneriais iš Ispanijos, Lietuvos ir Lenkijos.

•

LMT organizuotame podoktorantūros stažuočių konkurse patvirtinta dr. D. Kavaliausko paraiška, tema
„Miško medžių dauginamosios medžiagos kilmės kontrolės sistemos sukūrimas Lietuvoje pagal DNR
žymenis“.

•

Išleista knyga: T. Vaidelys „Spygliuočiai želdynuose“.

•

2020 m. MEF tyrėjai (įskaitant ir doktorantus) kartu su bendraautoriais paskelbė 37 straipsnius
tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science
(CA WoS) duomenų bazėje, iš jų net 21 publikacija paskelbta mokslo žurnaluose, žurnalų reitinguose
patenkančiuose į pirmąjį kvartilį (Ql) (TR Journal Citation Reports kvartiliai žurnalų reitingavimui, 2019
m. žurnalų reitingas). 11 publikacijų paskelbta Q2 reitingo žurnaluose. 20 straipsnių iš 37 straipsnių (54 %)
CA WoS žurnaluose su cituojamumo rodikliu publikuoti kartu su bendraautoriais užsieniečiais.

•

2020 metais parengta 11 mokslo sklaidos publikacijų mokslo populiarinimo žurnaluose.

•

Aplinkos ir ekologijos instituto darbuotojai perskaitė 60 pranešimų ūkininkams VšĮ „Mokslinės
paslaugos“ organizuotuose mokymuose „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“ įvairiose Lietuvos
savivaldybėse.

•

Miško biologijos ir miškininkystės institutas VĮ Valstybinių miškų urėdijos užsakymu organizavo
mokymus kertinių miško buveinių inventorizavimo tematika.

•

Kviestinis prof. L. Česonienės pranešimas „Analysis of N total and P total secondary pollution from sludge
in surface waters“ Pažangių medžiagų pasaulinio kongreso 32-oje asamblėjoje Sidnėjuje, Australijoje, 2020
m. vasario 2–5 d. Asamblėjos metu profesorei suteiktas garbės svečio vardas.

•

Lietuvos agronomų sąjunga apdovanojo prof. dr. E. Bartkevičių ordinu „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“.

•

Kartu su Aplinkos ministerija organizuotos konferencijos-diskusijos „Lietuvos miškai po 2020“ ir
medžioklės klausimais.

•

ŽŪA Arboretume įveisti hibridinių tuopų ir hibridinių drebulių bandomieji želdiniai. Pasodinti 25-ių
hibridinių tuopų ir 22-ų hibridinių drebulių vegetatyviniu būdu padaugintų klonų sodinukai. Kiekvieno
klono pasodinta po 60 medelių.

•

VDU užregistruotas studentų „Tado Ivanausko ornitologų klubas“.

•

Informacija apie fakultetą pradėta viešinti penkiose socialinio tinklo „Facebook“ paskyrose: VDU Miškų
ir ekologijos fakultetas; Tado Ivanausko ornitologų klubas; Medžioklėtyros laboratorija; Forest Genetics
Lithuania, Kas vyksta miške.

Dekanas: prof. Edmundas Bartkevičius (l. e. p. nuo 2020-07-01)

Dekanas: doc. Algis Kvaraciejus (l. e. p. nuo 2020-07-01)

Adresas: Studentų g. 11, Akademija, 53361 Kauno r.

Adresas: Universiteto g. 10, Akademija, 53361 Kauno r.
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Žemės ūkio inžinerijos fakulteto
2020 m. svarbiausi įvykiai
Veiklą pradėjo Mechanikos inžinerijos krypties studijų programų Studijų klasteris, jo veikloje dalyvauja
UAB „Baltic Agromachinery“, UAB „Biržų žemtiekimas“, UAB „Dojus agro“, AB „Lytagra“.

•

Laimėtas tarptautinis ICT-AGRIS-FOOD projektas „Potential of selective harvest based on mycotoxins
content assessment in cereal crops“, VDU dalies vadovas prof. dr. E. Šarauskis, H2020 projektas
BRANCHES „Boosting rural bioeconomy networks following multi-actor approaches“, VDU dalies vadovas
prof. dr. A. Jasinskas, laimėti du LMT ES fondų investicijų veiksmų programos MTEP projektai, laimėti du
MTEP projektai, kurių užsakovas ūkio subjektas, pasirašytos keturios MTEP projektų sutartys.

•

Įgyvendinamas Interreg programos projektas „Unlocking the Potential of Bio-based Value Chains in
the Baltic Sea Region (BalticBiomass4Value)“, COST programos projektas „Safety Culture and Risk
Management in Agriculture“, „Horizon 2020“ projektas „Phy2Climate“ H2020-LC-SC3-2020-RES-RIA
ir dar septyni MTEP projektai, kuriuose dalyvauja fakulteto mokslininkai. Įgyvendinti septyni MTEP
projektai ir pateikta dešimt paraiškų MTEP projektams.

•

Suorganizuota tarptautinė mokslinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 2020“ ir „Scientific and
applied aspects in the automotive and trafic industries“.

•

Lietuvos patentų biure patentuotas išradimas „Pupų atliekų biokuro granulės ir / arba sorbentas, trąša“
(Faba bean waste biofuel pellets and/or sorbent, fertilizer) (autoriai: Kęstutis Romaneckas, Algirdas
Jasinskas, Egidijus Šarauskis, Aleksandra Minajeva).

•

Apgintos keturios disertacijos: Technologijos mokslų srities Aplinkos inžinerijos mokslo krypties „Tvarus
ir mikologinį užterštumą mažinantis morkų ir žieminių kviečių grūdų apdorojimas ozonuotu vandeniu“,
(Simona Paulikienė, vadovas prof. habil dr. A. Raila), „Mėšlo tvarkymo ir jo perdirbimo į granuliuotas
trąšas, panaudojant priedus, technologinis ir aplinkosauginis vertinimas“ (Ramūnas Mieldažys, vadovė
prof. dr. E. Jotautienė), „Stambiastiebių žolinių ir pluoštinių augalų perdirbimo ir naudojimo energetinėms
reikmėms technologijų įvertinimas“ (Dionizas Steikus, vadovas prof. dr. A. Jasinskas) ir Mechanikos
inžinerijos krypties – „Kūlimo būgno tarpspragilių dangalų racionalios formos ir jo inercijos momento
pagrindimas“ (Valdas Kiniulis, vadovas prof. dr. D. Steponavičius).

•

Prof. dr. Eglė Jotautienė, prof. dr. Vytenis Jankauskas, prof. dr. Stasys Slavinskas laimėjo LMT mokslo
konkursinius finansavimus stažuotėms užsienyje.

•

Prof. dr. Eglė Jotautienė, doc. dr. Rolandas Domeika apdovanoti Lietuvos standartizacijos departamento
direktoriaus padėkos raštais.

•

Dėstytojai ir mokslo darbuotojai atstovauja Europos žemės ūkio inžinierių asociacijoje (EurAgEng),
Lietuvos Vokietijos akademinių mainų tarnybos DAAD klube, Tarptautinėje tribologijos taryboje
(International Tribology Council), Tarptautinėje automobilių inžinierių draugijoje (SAE International),
Šiaurės šalių žemės ūkio mokslininkų asociacijoje, Europos žemės ūkio inžinerijos studijų tinkluose USAE,
ERABEE, LRG-Livestock Research Group: Global research alliance on agricultural greenhouse gases
(Animal Health Network and Greenhouse Gas Emissions Intensity Network (AHN); Research Manure
Management Network (MMN) tinkluose ir kt.

•

Fakulteto mokslininkai dalyvauja mokslo žurnalų „Inžynieria powierzchni“ („Surface engineering“)
„Трение и износ“ (Friction and wear“), „Problems of Tribology“, „Journal of Advances in Vehicle
Engineering (JADVE)“, „Advences in mechanical engineering and transport“, „Agroengineering research“,
„Argonomy research“, „Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering“,
„ACTA Technica Corviniensis – Bulletin of Engineering“, „Scientific Horizons“ ir kt. redakcijų kolegijose,
moksliniuose komitetuose.

•

Pratęsta partnerystės sutartis su AVL kompanija (Austrija), suteikianti galimybę mokslininkams,
doktorantams ir studentams naudotis kompanijos sukurta modeliavimo programine įranga.
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Dekanas: doc. Rolandas Domeika (l. e. p. nuo 2020-07-01)
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Botanikos
sodas

Didžiausios kolekcijos (kolekcinių numerių skaičius)

1713

1332

452

385

361

rožių

jurginų

viendienių

bijūnų

tulpių

185

248

254

267

271

lelijų

bruknių, šilauogių
ir spanguolių

rododendrų

vilkdagių

melsvių

14688

Kolekcinių numerių (iš viso)
Publikacijų skaičius

38

Retųjų augalų rūšių

95
230

Augalų kolekcinių numerių, priskiriamų ANGI

48

Savanoriai

Lankytojai

55204

254

4012

lankytojai per
metus

ekskursinės
grupės

edukacijų
dalyviai

Botanikos sodas

Botanikos sodas

1

Projektų skaičius

Renginiai
Konferencijos ir seminarai

Renginiai visuomenei

Mokslinis-praktinis seminaras
„Mokslo žinių sklaida apie vaistinių
augalų tyrimus ir racionalų
panaudojimą“, skirtas prof.
habil. dr. Eugenijos Šimkūnaitės
mokslinei, edukacinei, šviečiamajai
ir gamtosauginei veiklai

„Augalų žavadienis“ (nuotolinis)
„Augalų žydėjimo savaitės“
„Kvapų naktis“
mugė „Pakalnutės uoga“
„VDU Mokslo metų pradžios šventė“
gabių vaikų ugdymo programos
„Gifted“ atidarymo šventė
socialinė akcija „Skirtingos spalvos“
Kauno m. savivaldybės padėkos
renginys kovojusiems su COVID-19

Direktorius: dr. Nerijus Jurkonis (l .e. p. nuo 2020-07-01)
Adresas: Ž. E. Žilibero g. 6, 46324 Kaunas
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2020 m.
svarbiausi įvykiai

•

Įgyvendintas projektas „Išeksploatuotų durpynų renatūralizacija ir augalų bendrijų atsistatymo
technologijų vystymas“ (vad. prof. Remigijus Daubaras).

•

Prof. Ona Ragažinskienė ir prof. Audrius Maruška dalyvavo LR sveikatos apsaugos ministerijos
inicijuotame teisėkūros procese, rengiant Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros (PASP)
įstatymą.

•

Gruntą valančių augalų ekspozicija apdovanota Lietuvos pramonininkų konfederacijos konkurso
„Lietuvos metų gaminys“ aukso medaliu.

•

Organizuotos tarptautinės mokslinės konferencijos: Žmogus ir gamtos sauga (nuotolinė) bei Mokslinispraktinis seminaras „Mokslo žinių sklaida apie vaistinių augalų tyrimus ir racionalų panaudojimas“,
skirtas prof. habil. dr. Eugenijos Šimkūnaitės mokslinei, edukacinei, šviečiamajai ir gamtosauginei
veiklai.

•

Prof. Ona Ragažinskienė skaitė plenarinį pranešimą Kijeve (Ukraina) vykusioje konferencijoje
„PLANTA+: pasiekimai ir perspektyvos“, o dr. Antanina Stankevičienė, dr. Vilija Snieškienė ir dokt.
Sandra Saunoriūtė pristatė stendinius pranešimus. Monika Petkevičiūtė stažavosi Parc de Floral Paris
Botanikos sode (Prancūzija) ir įgijo jurginų meristeminio dauginimo patirties. Dr. Arūnas Balsevičius
ir R. Narijauskas lankėsi Kijevo N. Gryshko nacionaliniame botanikos sode (Ukraina), kur susipažino
su citrusinių augalų auginimo ypatybėmis. Dr. N. Jurkonis lankėsi Latvijos universteto botanikos sode
ir rododendrų eksperimentiniame medelyne „BABĪTE“ (Latvija), V. Aleknavičiūtė – mokslo centre
AHHAA, Tartu (Estija).

•

2020 m. VDU Botanikos sodas dalyvavo augalų sėklų mainuose su 395 botanikos sodais, arboretumais
ir kitomis mokslo įstaigomis iš viso pasaulio.

•

2020 m. BS lankėsi žymi Estijos gėlininkė Marika Vartla ir padovanojo sodui bijūnų ir estiškų rožių
veislių kolekciją.

•

Išleistos dvi visuomenei skirtos knygos: Indrės Sekevičienės „Stebuklingos sodo istorijos“ ir Sandros
Saunoriūtės kartu su bendraautore „Vaistiniai ir prieskoniniai augalai“.

•

2020 m. pravesta 118 kontaktinių edukacinių pamokų, jose iš viso dalyvavo 3211 vaikai. Moksleivių vasaros
atostogų metu suorganizuotos 3 kontaktinės vasaros stovyklos (iš viso 138 moksleiviai). Dėl COVID-19
dalis edukacinių veiklų buvo vykdomos nuotoliniu būdu. 2020 m. surengti 8 nuotoliniai užsiėmimai ir
suorganizuotos 2 nuotolinės stovyklos (iš viso 24 užsiėmimai), juose dalyvavo 429 moksleiviai.

•

Sukurta ir programų registre įregistruota Kultūros paso programa „Augmenija – šalių kultūros
atspindys“, iš viso surengti 9 užsiėmimai. Programoje dalyvavo 194 moksleiviai.

•

2020 m. praplėstas rožynas. Įrengtos naujos augalų ekspozicijos (lietuviškų gėlių veislių ekspozicija,
Lietuvos plačialapių miškų floros ir Lietuvos spygliuočių miškų floros ekspozicijos, ūksminių augalų
ekspozicija, sakurų sodelis, Viduržemio jūros regiono augalų sodelis). Pradėta rengti Lietuvos invazinių
augalų ekspozicija. Pertvarkyta jurginų ekspozicija. Surinktos ir eksponuojamos budlėjų ir lauke
žiemojančių kinrožių kolekcijos. Išplėstos raganių, varpinių augalų, bijūnų, bambukų, lauke žiemojančių
egzotinių augalų ir daugiamečių gėlių kolekcijos. Sutvarkyta edukacinio sodo infrastruktūra, sodas
papildytas naujomis vaismedžių veislėmis.

110

Botanikos sodas

Lenkijos centriniame naudojamųjų augalų veislių tyrimų centre buvo testuojami 3 paprastojo putino ir 1
margalapės aktinidijos lietuviškų veislių pavyzdžiai. 2020 m. oficialiai įteisintos/pripažintos dvi putinų
veislės – ‘Aras’ ir ‘Perlas’ (autoriai – prof. Remigijus Daubaras ir dr. Laima Česonienė).

Botanikos sodas

•
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Inovatyvių
studijų institutas

VDU nuotolinių studijų aplinka

3731

591

studijų dalykai nuotolinių
studijų aplinkoje

studijų dalykai atestuoti (mišrioms)
nuotolinėms studijoms

VDU nuotolinių studijų aplinka naudojasi

8480

112

>5550

1115

studentų

jungtasi iš tiek
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

Atvirosios nuotolinės studijos visuomenei ir organizacijoms
http://openstudies.vdu.lt – visuomenės nariams ir organizacijoms
61 neformaliojo nuotolinio mokymosi dalykas visuomenei
2020 m. neformaliojo švietimo dalykus nuotoliniu būdu mokėsi 511 besimokančiųjų

Bendradarbiavimas
prižiūri 40 organizacijų nuotolinio mokymosi aplinkas
36 organizacijoms suteikta prieiga prie vaizdo konferencijų įrankių

Narystė (tarptautinėse) organizacijose
EDEN
ICDE
LieDM asociacija
UniFuture
Projektų skaičius

7

Direktorė: prof. Airina Volungevičienė (l. e. p. nuo 2020-07-01)
Adresas: V. Putvinskio g. 23, 44243 Kaunas
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2020 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).

•

Vykdomas projektas Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02-0001 „Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų
tinklo pertvarkos kontekste“, 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“.

•

LMT COVID-19 kvietimu buvo pateikta ir laimėta tyrimų projekto „Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos
ir kitų krizinių situacijų metu“ paraiška. Tyrimų tikslas – nustatyti kokybiško ugdymo nuotoliniu būdu
kriterijus ir sėkmę lemiančius veiksnius parengti rekomendacijas ŠMSM, mokykloms, jų dalininkams /
steigėjams dėl ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu mokyklose pandemijos ir kitų krizinių situacijų
metu.

•

Įgyvendinti 5 „Erasmus+“ programos projektai.

•

2020 metais pagrindinis dėmesys skirtas šių studijų inovacijų tyrimams ir praktikai: lankstaus studijų
organizavimo galimybių diegimui Universiteto nuotolinių studijų aplinkoje, skaitmeninio vertinimo
strategijų kūrimui ir metodų taikymui, mokymosi duomenų analizės įrankių taikymui metakognityvinių
veiklų kūrimui dėstytojų ir studentų metakognicijai skatinti, dėstytojų ir studentų individualaus ir
personalizuoto konsultavimo nuotolinėse studijose praktikų kūrimui, atvirųjų nuotolinių studijų
kūrimui ir plėtrai Universitete, atviruoju ir nuotoliniu būdu įgytų kompetencijų vertinimu ir pripažinimu
skaitmeninėje erdvėje, skaitmeninių ženklelių naudojimui dėstytojų kompetencijų pripažinimui,
skaitmeninių ženklelių naudojimui studentų motyvacijai ir skatinimui studijų procese.

•

Vykdytos akademinių veiklų skaitmenizavimo strategijos ekspertų darbo grupės veiklos, dalyvaujant
Europos universitetų asociacijos projekto DIGI-HE ir iniciatyvos „Digital Learning and Teaching“ veiklose.

•

Buvo tęsiamos „Nuotolinėms studijoms pritaikytų studijų dalykų kokybės vertinimo“ darbo grupės
veiklos (nuo 2009 metų).

•

Dalyvauta Europos Komisijos atviro koordinavimo darbo grupės „DELTA – Digital Learning, Teachin and
Assessment“ veiklose (Airina Volungevičienė, EDEN – Digital Learning Europe mandatas).

•

Teikta pagalba Universiteto dėstytojams, studentams prasidėjus COVID-19 pandemijai organizuojant
pilnai studijų procesą nuotolinių studijų aplinkoje.

•

Teikta pagalba mokykloms, įdiegiant Moodle aplinkas, suteikiant vaizdo pamokų įrankius, konsultuojant
ir vedant mokymus, perkeliant ugdymą procesą į skaitmeninę aplinką.

•

Parengtos H2020, LMT COVID-19 ir reikšminių projektų tyrimų paraiškos, taip pat dvi „Erasmus+“
programos paraiškos. 2020 m. įgyvendinti 9 tarptautiniai ir mokslo projektai.

Inovatyvių studijų institutas

Inovatyvių studijų institutas
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Verslumo
akademija

33 ECTS kreditų apimties gretutinių studijų programa „Verslumo akademija“ keičia pavadinimą į „Minded
Verslumo akademija“.
Moksleiviams skirta programa – „Minded Patirčių akademija“.

Verslumo akademija

138

290

4

>80

15

dalyvavę
studentai

dalyvavusių
moksleivių

vykdomi
projektai

turimų
partnerių

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

Skaičiai

104

26

studentai studijavo Verslumo
akademijos programoje

studentai baigė Verslumo
akademijos programą

„EQ-Thinking“
„Design thinking“
„Experience Design“
„Business model canvas“

Verslumo akademija

Verslumo akademija

Taikytos metodikos

„Lego Serious Play“

•

Inicijuoti pokyčiai „Social impact“ 7 miesteliuose.

•

„Design Thinking“ principais išspręsti 8 įmonių iššūkiai: UAB „Aconitum“; Vereinigte Hagelversicherung
VVaG filialas „VH Lietuva“; UAB „Biomapas“; UAB „Balpol“; UAB „Skinija“; AB „Lifosa“; UAB „Kėdainių
konservų fabrikas“, UAB „Vikeda“, „Dadu“ ledai.

•

Asmeninio tobulėjimo programa su online paskaitomis.

•

Jungtinė programa su „Junior Achievement“.

•

Verslumo ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymo stovyklos.

•

„Verslumo akademijos“ alumnų projektas „Komforto zona“.

•

Mokymai „Kaip hobis gali tapti pajamų šaltiniu?“.

Projektai:
•

„Kūrybinės dirbtuvės: studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas šiaurės, vidurio ir pietų Lietuvoje.
Creative Lab“ (Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0002);

•

„Patirties partneriai LT“ (Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0009).

Vadovas: doc. Osvaldas Stripeikis
Adresas: S. Daukanto g. 28-206, 44246 Kaunas
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2020 m.
svarbiausi įvykiai
„Social impact“ studentų įgyvendinti projektai: Jiezne – surengti jogos užsiėmimai moterims (mentorė
Asta Kyguolienė); Kulautuvoje – inicijuotas bendruomenės žygis ir talka (mentorius Andrius Pilypaitis);
Neveronyse – seno pastato atnaujinimas piešiniu (mentorius Edvinas Grauželis); Karmėlavoje –
autentiškas plakatas su idėjomis, ką galima aplankyti (mentorė Danguolė Skalskė); Kazlų Rūdoje – surinkta
ir atnaujinta informacija apie miestelį, sukurtas žemėlapis svečiams (mentorė Dominyka Gancevičienė);
Domeikavoje – įsteigtas fondas muziejui (mentorė Viktorija Starkauskienė); Lekėčiuose– laisvalaikio
zonos sukūrimas miestelio parke (mentorė Asta Gaigalienė).

•

Studentai turėjo ir asmeninio tobulėjimo programą su online paskaitomis, jas vedė psichologas Liudas
Švipas, psichologė, koučerė Evelina Savickaitė-Kazlauskė ir „Festo“ personalo vadovė Giedrė Belazarienė.

•

2020 m. kovo 3 d. įvyko „Biznis ir bapkės: Ką nutyli sėkmės istorijos?“ – tai verslumo kompetencijų
ugdymui skirtas renginys, kur patirtimi apie buvusius iššūkius ir išmoktas pamokas, kurios lydėjo kuriant
ir auginant dabar jau sėkmingus verslus, dalinsis mums žinomų verslų atstovai. . Pirmoji pranešėja – Lina
Jazbutytė (Bored Panda).

•

2020 m. pavasario semestre prasidėjo ir jungtinė programa su „Junior Achievement“, kvietusi studentus
kurti startuolius. Programoje dalyvavo 40 studentų, jie susibūrė į 8 komandas ir lydimi mentoriaus
gvildeno savo verslo idėją.

•

Semestro pradžioje ir pabaigoje (vasario ir birželio mėnesiais) Jadagonyse vyko verslumo ir kūrybiškumo
kompetencijų ugdymo stovyklos, j„Verslumo akademijos“ studentai ir startuoliškas idėjas kuriantieji
buvo supažindinami su „Design thinking“, „Business model canvas“, „Lego Serious Play“ metodikomis ir
jų praktinio pritaikymo galimybėmis generuojant idėjas ir sprendžiant realius organizacijų probleminius
atvejus. Surengti išvažiuojamieji praktiniai kūrybinių metodikų mokymai.

•

2020 m. pavasario semestre aktyviai buvo dirbta ir su moksleivių auditorija – prasidėjus karantinui
inicijuotas projektas „Komforto zona“, jame dalyvavo 200 moksleivių iš visos Lietuvos, veiklą koordinavo
12 „Verslumo akademijos“ alumnų. „Komforto zona“ – tai virtuali programa, skirta 9–12 klasių mokiniams.

•

Surengti dviejų dienų mokymai Utenoje 10 klasės moksleiviams socialinio verslumo tema „Kaip hobis
gali tapti pajamų šaltiniu?“. Dalyviai mokėsi ir praktiškai išbandė svarbiausias verslumo kompetencijas,
formavo komandas, sukūrė ir pristatė idėjas Utenos miestui, sprendė jaunimo užimtumo problemas.
Mokymuose dalyvavo 30 moksleivių.

•

Lapkričio 11 d. įvyko tęstinė online konferencija-renginys „Biznis ir bapkės: Ką nutyli sėkmės istorijos?“, kur
savo istorijomis dalinosi Viktorija Šaulytė – stilistė, kūrybininkė, viena iš prekinio ženklo „ŠaŠa“ įkūrėjų;
Samanta ir Deividas Ėringiai, įkūrę kavinę „NewYork Cafe“; Aurimas Valujavičius – žinomas keliautojas,
populiaraus „Youtube“ platformoje puslapio autorius.

•

2020 m. rudens semestre dirbta ir su moksleivių auditorija – buvo aplankytos 4 Kauno rajono mokyklos,
pravesti interaktyvūs patyriminiai 3 valandų mokymai moksleivių grupėms po 20–25 asmenis. Mokymų
tikslas – supažindinti moksleivius su „Verslumo akademijos“ vykdomomis veiklomis ir mokymosi per
patirtį verte.

Verslumo akademija

Verslumo akademija
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Užsienio
kalbų institutas

Studentų skaičius, studijavusių kalbas

4169

4088
3845

3771

2017 m.

2018 m.

3455

2016 m.

Bendras studentų, moksleivių
ir kt. klausytojų skaičius

4437

Klausytojai iš visuomenės mokėsi
kalbų grupėse su studentais

42

Moksleiviai mokėsi kalbų
neformalaus ugdymo būdu

85

VDU darbuotojas mokėsi
kalbų grupėse su studentais

21

2019 m.

2020 m.

807
9
85

Raštu išversta puslapių
Žodinio vertimo valandų
Moksleiviai mokėsi kalbų
neformalaus ugdymo būdu

3
19
4

Mokslo darbuotojai
Publikacijų skaičius
Projektų skaičius

VDU darbuotojai mokėsi anglų
kalbos intensyviuose personalui
skirtuose kursuose

III virtualumo lygmeniui atestuoti 4 anglų
ir 4 kitų kalbų dalykai bei II lygmeniui – 10
anglų ir 7 kitų kalbų dalykai.

267

Vertintos 1008 asmenų kalbinės kompetencijos

25

13

anglų

prancūzų

vokiečių

63 – kalbų dėstytojai (57 iš jų įdarbinti UKI)

29

34

11

dėstė anglų
kalbą

dėstė kitas
kalbas

mokė savo
gimtosios kalbos

Užsienio kalbų institutas

Užsienio kalbų institutas

970

30 kalbų pasiūla
anglų,

kinų,

norvegų,

arabų,

kirgizų,

portugalų,

danų,

korėjiečių,

prancūzų,

estų,

latvių,

rusų,

ispanų,

lenkų,

senosios graikų,

italų,

lietuvių gestų,

senosios hebrajų,

japonų,

lotynų,

senosios islandų,

kartvelų,

Naujojo Testamento
graikų,

suomių,

šiuolaikinės
graikų,
šiuolaikinės
hebrajų,
švedų,
turkų,
ukrainiečių,
vokiečių

Direktorė: doc. Vilma Bijeikienė (l. e. p. nuo 2020-07-01 iki 2020-10-01), dr. Teresė Ringailienė (nuo 2020-10-01)
Adresas: Gedimino g. 44, 44240 Kaunas
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2020 m.
svarbiausi įvykiai
Mokslo žurnalas „Darnioji daugiakalbystė“ priimtas į SCOPUS duomenų bazę.

•

Mokslo žurnalas „Darnioji daugiakalbystė“ išleido 16-ą ir 17-ą numerius, publikavo 20 mokslinių straipsnių
anglų, italų, lietuvių, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

•

Dr. Teresė Ringailienė gavo švietimo, mokslo ir sporto ministro A. Monkevičiaus padėką.

•

2020 m. sausio mėnesį UKI pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos
gimnazija ir Kauno lopšeliu darželiu „Linelis“, tikslas – bendradarbiauti rengiant bendrus renginius,
atviras pamokas, edukacinius, kultūrinius, sportinius, pažintinius ir kitus renginius, olimpiadas,
viktorinas, mokymus, studentų praktikas ir dalyvauti bendrame tarptautiniame projekte „THE WORLD
UNIVERSITIES TO SCHOOLS“.

•

Vasario 22 d. Vytauto Didžiojo universitete vyko susitikimas su rašytojais Fernando Castillo ir Andrés
Ibáñez iš Ispanijos.

•

Liepos mėn. leidykla „Šviesa“ išleido dr. Teresės Ringailienės vadovėlį „Learn and Speak Lithuanian“,
skirtą mokytis lietuvių kalbos kaip svetimosios.

•

Rugsėjo 25 d. Vytauto Didžiojo universitete įvyko Užsienio kalbų instituto organizuota kasmetinė Europos
kalbų dienos šventė, jos metu studentai ir moksleiviai buvo kviečiami į daugiakalbį konkursą „(Ne)
pasiklydę vertime“. Renginio metu taip pat vyko įmonių pasidalinimas mintimis apie vertimo klaidas
ir kalbų mokėjimo poreikį. Renginyje dalyvavo ir pranešimus skaitė Europos Komisijos atstovybės
Lietuvoje, „Kaunas In“, UAB „Continental Automotive Lithuania“, UAB „Alliance for recruitment“,
kelionių agentūros „Janikės kelionės“ atstovai.

•

Rugsėjo 19 d. ir spalio 24 d. VšĮ „Lietuvių gestų kalbos institutas“ kartu su Vytauto Didžiojo universiteto
Užsienio kalbų institutu organizavo mokymus lietuvių gestų kalbos lektoriams.

•

Gruodžio 5 d. įvyko jau IV Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Ispanų kalbos forumas (isp. Foro de
español en Kaunas). Septyni kviestiniai lektoriai iš Ispanijos, Australijos, Šveicarijos, Lenkijos, Prancūzijos
ir Lietuvos aukštojo mokslo institucijų ne tik pristatė naujausias tendencijas mokant(is) ispanų kalbos,
verčiant ir kt., bet ir kvietė diskutuoti apie šių metų naujovę – į virtualią erdvę persikėlusį mokymo(si)
procesą.

•

UKI dėstytojai tradiciškai dalyvavo Universiteto organizuojamame renginyje „Litexpo“ rūmuose
tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „STUDIJOS 2020“, prisidėjo prie virtualios
Moksleivių dienos organizavimo VDU, sukuriant virtualų moksleivių užsienio kalbų žinių patikrinimo
įrankį. UKI atstovai dalyvavo VDU Absolventų dienoje.

•

2020 m. pagal „Erasmus+“ programą į dėstymo vizitus UKI atvyko: Kastubayeva Balzhan iš M. Narikbayev
KAZGUU universiteto Kazachstane (vasario17–21) ir Štepanka Bilova iš Masaryk universiteto Brno Čekijoje
(vasario24–28).

•

UKI dėstytoja Ž. Tamašauskaitė vedė seminarą „Užsienio kalbos mokymas nuotoliniu būdu: galimybės ir
iššūkiai“, susirinko 25 dėstytojai ir mokytojai. UKI dėstytoja Vaida Misevičiūtė vedė dviejų dalių seminarą
„Academic Talk: Negotiations“, jame buvo 38 dalyviai, taip pat „Effective Reading of Academic Text“,
dalyvavo 31 dalyvis.

•

Organizuoti renginiai KTU Vaižganto progimnazijoje „Karjeros diena“, virtuali ispanų pamoka KTU
licėjaus moksleiviams ir nuotolinis renginys apie mirusiųjų dienos tradicijas Meksikoje, kuriame
mintimis dalijosi 5 pranešėjai iš Meksikos.
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