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Rektoriaus 
žodis
2021 metai Vytauto Didžiojo universitetui buvo ypatingi. Pradėję vykdyti naująją ambicingą Universiteto 
strategiją, susidūrėme su COVID-19 pandemija, studijų organizavimu nuotoliniu būdu, pandemijos 
sukeltais trikdžiais Universiteto tarptautiškumo ir kitose veiklose. Iššūkių sprendimas dar kartą parodė, 
kad svarbiausias vaidmuo tenka Universiteto bendruomenei, jos darniam darbui. Tad nenuostabu, kad 
didelė Universiteto veiklos dalis buvo skiriama žmogui, jo asmeniniam orumui, nuopelnams ir savasčiai 
pripažinti. Kiekvienas bendruomenės narys skatinamas puoselėti savo idėjas, ieškoti galimybių save 
realizuoti ir atskleisti. Džiaugtis yra kuo. 2021 m. pasiekti aukšti studijų, mokslo, sporto ir meno veiklos 
rezultatai kalba apie progresą, nepaisant COVID-19 pandemijos, sėkmingai plėtotas tarptautiškumas. 

2021 metais pasiekti geri rezultatai studijų srityje: Vytauto Didžiojo universitetas išliko antras pagal 
studentų skaičių šalyje ir sustiprino lyderio pozicijas rengiant pedagogus, kur studijuoja didžiausias skaičius 
pedagogikos studentų. Taip pat sustiprino plačios aprėpties Universiteto koncepciją ir, akreditavus sporto 
studijas, tapo daugiausia studijų krypčių vykdančiu universitetu. Sustiprinti Universiteto pozicijas ir užimti 
lyderio vietą šalyje padėjo sėkmingai pasiekti užsibrėžti strateginiai tikslai, nuolatinis studijų kokybės 
gerinimas ir pasitikėjimo Universitetu didinimas, plėtojant artes liberales studijų vertybes. 

Praėjusiais metais vykdyta per 300 tarptautinių, nacionalinių mokslo ir verslo projektų. Ir tai neliko 
nepastebėta: Universiteto bendruomenės nariams patikėtos atsakingos pareigos šalies ir tarptautiniu 
mastu, įteikti reikšmingi apdovanojimai. 

Esame įvertinti. 2021 m. Vytauto Didžiojo universitetas pirmą kartą pateko į dalykinį reitingą „QS World 
University Rankings by Subject“, kuriame geriausi pasaulio universitetai yra vertinami pagal individualias 
dalykų sritis. Tarptautiniame kylančių Europos ir Vidurio Azijos šalių universitetų reitinge „QS EECA 
University Rankings“ Vytauto Didžiojo universitetui buvo skirta 61-a vieta tarp 451 reitinguotų aukštojo 
mokslo institucijų – VDU pateko tarp 13,5 proc. geriausiųjų regione. 

Aktyviai veikiame šiandien, atsigręždami į turtingą istoriją. 2021 m. Universitetas surengė daugiau nei 
pusšimtį išskirtinai reikšmingų tarptautinių renginių – konferencijų, kongresų, forumų, parodų, mokslinių 
projektų. Ruošėme savo kultūrinį indėlį „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ titulo metams, rengėmės 
ir itin svarbiai sukakčiai – 2022-uosius pasitikti minint Lietuvos universiteto 100-metį. Svarbu deramai 
paminėti, bendruomenei ir plačiajai visuomenei priminti šį vieną svarbiausių tarpukario Vyriausybės 
darbų, turėjusį labai didelę svarbą, įtaką, reikšmę ir tuometei visuomenei, ir šiandienos aukštojo mokslo 
kontekste. Tai – Vytauto Didžiojo universiteto šaknys. Istorija, kuria didžiuojamės ir puoselėjame šiandien. 

Plečiame ribas ir rodome proveržį. VDU tapo 50-uoju pasaulyje Tarptautinio bakalaureato mokytojo 
programą vykdančiu universitetu ir pirmuoju tokiu universitetu Šiaurės bei Centrinėje Europoje. 
Universitetas paskelbtas Europos kultūros sostinių universitetų tinklo (University Network of the European 
Capitals of Culture, UNeECC) nariu – tapo pirmuoju Kauno universitetu, patekusiu į šį tinklą. 

Pernai pagreitį įgavo ambicingus tikslus keliantis, 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 – vienijantis aljansas 
„Transform4Europe“. Jis įtraukė Universiteto bendruomenę sistemingai įgyvendinti pokyčius ir visapusiškai 
bei inovatyviai transformuoti savo veiklą esminėse srityse. 

Įvairiasluoksnės lietuviškosios tapatybės suvokimas 2021 m. dar labiau stiprintas VDU Pasaulio lietuvių 
universiteto rengiamuose forumuose. Lietuvos ir diasporos lietuvių bendrabūvį pabrėžė Universitete 
viešėjusi pasaulyje pripažinta lietuvių kilmės mokslininkė, antropologė, primatologė, žymiausia orangutanų 
tyrinėtoja, VDU garbės daktarė, profesorė Birutė Galdikas.

2021 m. Vytauto Didžiojo universitete siekta tęsti pradėtus darbus užtikrinant palankias sąlygas studijoms, 
mokslinei ir meninei veikloms – kuriama patraukli ir šiuolaikiška Universiteto infrastruktūra. Atidarytas 
VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centras – šiuo metu didžiausias šalyje įvairioms sporto šakoms 
ir poreikiams pritaikytas universitetinis sporto kompleksas. Baigti kultūros paminklo – Aukštosios Fredos 
dvaro sodybos rūmų – tvarkomieji paveldosaugos darbai. Buvo gerinamos gyvenimo sąlygos bendrabučiuose, 
atnaujinti nuotoliniam mokymuisi aktualūs įvairūs nuotolinio mokymosi ir bendravimo įrankiai. 

2021 metų darbai ir pasiekimai įrodo – 1922 m. Kaune įkurto Lietuvos universiteto misija nuosekliai 
tęsiama: Vytauto Didžiojo universitetas sudaro žmogui liberalias ugdymosi sąlygas, plėtoja partnerystę, 
aktyviai dalyvauja Lietuvos gyvenime, kuria jos ateitį ir prisideda prie pasaulio kultūros ir mokslo raidos. 

Į 2022 metus žengėme su naujais ambicingais užmojais. Bendromis pastangomis sukūrėme planą, kur 
link einame ir ko siekiame. Dirbame vadovaudamiesi nauja 2021–2027 metų veiklos strategija ir jos 
įgyvendinimo planu. Telieka palinkėti, kad Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenę lydėtų neblėstantis 
ryžtas, o darbas būtų sklandus ir neštų norimą rezultatą. 

Man didžiulė garbė ir pasididžiavimas kartu su VDU bendruomene kurti Kaunui, Lietuvai, pasauliui. 

VDU rektorius 

prof.  Juozas Augutis
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Vytauto Didžiojo universitetas –
darnus, kūrybiškas, bendruomeniškas
Vytauto Didžiojo universiteto 2021 m. veiklos ataskaita parengta vadovaujantis Universiteto 2021–
2027 m. strategija. 

Vizija
Mes – vienas stipriausių plačios aprėpties universitetų Baltijos regione, veikiančių pagal artes liberales 
principus, telkiančių bendruomenę Lietuvos ir Europos ateities kūrimui. 

Misija
Būti bendruomeniška mokslo, menų ir studijų institucija, tęsti 1922 m. Kaune įkurto Lietuvos universiteto 
misiją, sudaryti žmogui liberalias ugdymosi sąlygas, plėtoti partnerystę, aktyviai dalyvauti Lietuvos 
gyvenime, kurti jos ateitį ir prisidėti prie pasaulio kultūros ir mokslo raidos. 

Vertybės
Asmenybės ir akademinė laisvė, demokratija, atvirumas, atsakomybė, kūrybiškumas, bendruomeniškumas, 
darna, akademinis meistriškumas. 

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

• darni ir susitelkusi Universiteto bendruomenė; 

• tarptautinis mokslo Universitetas; 

• „studijos 360“; 

• savivaldos ir atsakomybės dermė; 

• Universiteto vaidmuo visuomenės raidai. 

Steigėjas
Universiteto steigėjas – Lietuvos Respublikos Seimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.  
gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1832 „Dėl valstybės turto investavimo“ 3 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministerijai pavesta įgyvendinti valstybės kaip viešosios įstaigos Vytauto Didžiojo universiteto 
savininkės (dalininkės) turtines ir neturtines teises bei pareigas. Dalininkų kapitalo vertė 2021 m.  
gruodžio 31 d. – 24 277,90 tūkst. Eur (2020 m. gruodžio 31 d. – 24 277,90 tūkst. Eur).

Svarbiausi pokyčiai universiteto valdyme 2021 m.
Sausio 27 d. vykusiame VDU Senato posėdyje, vadovaujantis VDU Statuto 30 str. 10 papunkčio nuostata, 
rektoriaus teikimu slaptu balsavimu patvirtinti Universiteto fakultetų dekanai ir kitų akademinių padalinių 
vadovai.

Dekanais ir akademinių padalinių vadovais iki rektoriaus kadencijos pabaigos buvo patvirtinti šie asmenys:

• Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekane – doc. dr. Rita Bendaravičienė

• Gamtos mokslų fakulteto dekanu – prof. dr. Saulius Mickevičius

• Humanitarinių mokslų fakulteto dekane – doc. dr. Rūta Eidukevičienė

• Informatikos fakulteto dekanu – prof. dr. Tomas Krilavičius

• Katalikų teologijos fakulteto dekanu – doc. dr. Benas Ulevičius

• Menų fakulteto dekane – prof. dr. Jurgita Staniškytė

• Muzikos akademijos dekanu – doc. dr. Saulius Gerulis

• Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanu – prof. dr. Šarūnas Liekis

• Socialinių mokslų fakulteto dekane – doc. dr. Aurelija Stelmokienė

• Teisės fakulteto dekanu – prof. dr. Dainius Žalimas

• VDU Botanikos sodo direktoriumi – dr. Nerijus Jurkonis

• Švietimo akademijos Inovatyvių studijų instituto direktore – prof. dr. Airina Volungevičienė

• Švietimo akademijos Edukologijos tyrimų instituto direktore – prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė

VDU Švietimo akademijos kanclerę prof. dr. Liną Kaminskienę ir VDU Žemės ūkio akademijos kanclerę  
prof. dr. Astridą Miceikienę Universiteto Taryba patvirtino 2020 m. lapkričio 25 d. vykusio posėdžio metu.

Įvykus pokyčiams VDU Žemės ūkio akademijos akademiniuose padaliniuose ir sujungus Vandens ir žemės 
inžinerijos bei Žemės ūkio inžinerijos fakultetus, nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. VDU Žemės ūkio akademijoje 
mokslinę veiklą ir studijų procesą vykdo 4 fakultetai: Agronomijos, Bioekonomikos plėtros, Miškų ir 
ekologijos, Inžinerijos fakultetai.

Žemės ūkio akademijos fakultetų dekanai: 

• Agronomijos fakulteto – doc. dr. Aida Adamavičienė

• Bioekonomikos plėtros fakulteto – doc. dr. Bernardas Vaznonis

• Miškų ir ekologijos fakulteto – prof. dr. Vitas Marozas

• Inžinerijos fakulteto – doc. dr. Rolandas Domeika 

2021 m. spalio 18–20 dienomis VDU vyko pakartotiniai VDU Darbo tarybos rinkimai. Suskaičiavus balsavimo 
biuletenius nustatyta, kad rinkimuose dalyvavo 499 darbuotojai, tai sudarė 28,83 proc. rinkimų teisę turinčių 
rinkėjų skaičiaus (rinkimų teisę turėjo 1731 darbuotojas). Vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto Darbo 
tarybos rinkimų tvarkos aprašo, patvirtinto VDU rektoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 536 (toliau –  
Aprašas) 23 punktu, 2021 m. spalio 18–20 dienomis pakartotiniai VDU Darbo tarybos rinkimai skelbiami 
įvykusiais, nes juose dalyvavo daugiau kaip ketvirtadalis balso teisę turinčių darbuotojų. Išrinkta 11 Darbo 
tarybos narių.
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Vytauto Didžiojo universiteto
akademinių padalinių struktūra
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Vytauto Didžiojo universiteto
neakademinių padalinių struktūra
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Vytauto Didžiojo universiteto 
strateginio veiksmų plano  
2021–2027 m. pagrindiniai rodikliai 

Vytauto Didžiojo universiteto  
Strateginio veiksmų plano 2021–2027 m. 
Pagrindiniai rodikliai*

Bazinė 
rodiklio 
reikšmė  

(arba 2020 m. 
 reikšmė)

Faktinė 
rodiklio 
reikšmė 
2021 m.

Pasiekta 
rodiklio 
reikšmė 
2021 m.

I. DARNI IR SUSITELKUSI UNIVERSITETO BENDRUOMENĖ

1. Darbuotojų gerovės rodiklių, nustatytų apklausos 
būdu, teigiamas pokytis 2 proc. per 2 metus. 67,2 proc. nd**. nd

2. Ne mažiau kaip 5 proc. akademinių darbuotojų 
atlyginimo augimas per metus. 2028 Eur 2137 Eur +5,4 proc.

3. Mecenatų ir rėmėjų teikiamos finansinės paramos 
fondo augimas ne mažesnis kaip 3 proc. per metus. 32860 Eur 69786 Eur +112 proc.

II. TARPTAUTINIS MOKSLO UNIVERSITETAS

4. Penkerių metų vidutinis metinis straipsnių 
tarptautiniuose mokslo žurnaluose su cituojamumo 
rodikliu (tiksliesiems mokslams 1 – 2 Q CA WOS 
cituojamumo rodiklis) skaičiaus augimas vienam 
mokslininkui – 5 proc. 

2,258 2,526 +11,9 proc.

5. Finansuojamų projektų paraiškų biudžeto augimas 
vidutiniškai 3 proc. per metus.

35741,3
tūkst. Eur***

56457,5
tūkst. Eur +53 proc.

6. Valstybės biudžeto lėšų MTEP dalis Universiteto 
biudžete augimas vienam mokslininkui/etatui 
vidutiniškai 3 proc. per metus.

9900,84 Eur 10407,6 Eur +5 proc.

7. Mokslo fondo didėjimas per metus vienam 
mokslininkui ne mažesnis kaip – 5 proc. 1727,59 Eur 2008,56 Eur +16,26 proc.

III. STUDIJOS „360“

8. Bendras universiteto studentų skaičius kiekvienais 
metais ne mažesnis kaip 7000. 7000 8210 +17 proc.

9. Studentų pasitenkinimo studijų ištekliais vertinimo 
proc. – 85 proc. kiekvienais metais. 85 proc. 90 proc. 90 proc.

10. Bendras absolventų įsidarbinamumas per metus, po 
1 m. po baigimo – ne mažiau nei 90 proc. (Užimtumo 
tarnybos duomenimis).

90 proc. 97 proc. 97 proc.

11. Studentų nubyrėjimo sk. – ne daugiau nei 15 proc. 
per metus. 15 proc. 12,4 proc. 12,4 proc.

12. Priimamų užsienio studentų dalis – ne mažiau nei 10 
proc. kiekvienais metais. 10 proc. 13,1 proc. 13,1 proc.

13. Išvykstančių dėstytojų dėstymui skaičius –15 proc. 
per metus. 15 proc. 4,7 proc. 4,7 proc.

14. Dėstytojų, dalyvaujančių kvalifikacijos tobulinimo 
veiklose, skaičius per metus – ne mažiau kaip 25 proc. 25 proc. 17,9 proc. 17,9 proc.

IV. SAVIVALDOS IR ATSAKOMYBĖS DERMĖ

15. Darbuotojų gerovės rodiklių, nustatytų apklausos 
būdu, teigiamas pokytis 2 proc. per 2 metus. 67,2 nd** nd

16. Infrastruktūros naudojimo efektyvumo indeksas ne 
mažesnis nei 80 proc. 80 proc. 82 proc. 82 proc.

V. UNIVERSITETO VAIDMUO VISUOMENĖS RAIDAI

17. Tarptautinių ir nacionalinių visuomenei skirtų 
projektų skaičius – ne mažiau kaip 5 per metus. 5 10 10

*patvirtinta VDU Tarybos 2021 m. gegužės 27 d., nutarimu Nr. 4.

**Universiteto darbuotojų psichologinės gerovės tyrimas atliekamas kas dveji metai. 2021 m. nebuvo atliekamas.

***Vykdytų projektų biudžetų dalis, tenkanti VDU. 
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Universiteto vaidmuo 
visuomenės raidai

Vytauto Didžiojo universiteto įvairios veiklos daug dėmesio skiria žmogui, jo asmeniniam orumui, 
nuopelnams ir savasčiai pripažinti, kiekvienas asmuo skatinamas ieškoti galimybių save realizuoti per 
įvairias veiklas, atskleisti savo kūrybines idėjas. 

2021 m. svarbiausi renginiai, įvykiai, bendradarbiavimas ir socialiai 
atsakingos veiklos 

Svarbiausi renginiai ir įvykiai
• Atidarytas VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centras – šiuo metu didžiausias šalyje 

įvairioms sporto šakoms ir poreikiams pritaikytas universitetinis sporto kompleksas. Universiteto 
bendruomenės reikmėms skirtą sporto kompleksą sudaro tribūnų pastatas, krepšinio, salės futbolo, 
tinklinio ir kt. sporto šakoms pritaikyta sporto salė, futbolo stadiono aikštė su bėgimo takais ir 
šuolio į tolį sektoriais, lauko krepšinio aikštelės, grunto teniso aikštelė, dirbtinės žolės dangos teniso 
aikštelė, smėlio tinklinio aikštelė, universali aikštelė. Lauko tribūnose įrengta 1 000 sėdimųjų vietų. 
Lietuvos paralimpinis komitetas VDU Sporto centrui suteikė „Gilės“ ženklą. Šalies paralimpinės 
rinktinės simbolis žymi tai, jog objektas yra pritaikytas asmenims, turintiems negalią. VDU yra 
pirmoji aukštoji mokykla Lietuvoje, kurios padalinys įgijo šį ženklą, o kartu tai pirmasis objektas 
Kaune, gavęs tokį įvertinimą.

• Siekiant užmegzti tvarias partnerystes ir užtikrinti Universiteto mokslinių tyrimų sklaidą 
globaliu mastu, 2021 m. VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras tapo Universitetų 
pramonės inovacijų tinklo nariu. Šis tinklas užtikrins profesinę partnerystę ne tik mokslo ir verslo 
bendradarbiavime, bet ir mokslo bendruomenės vystymo kontekste.

• Prezidentui, VDU garbės daktarui Valdui Adamkui sukako 95-eri, tad šia proga pristatyta VDU prof. 
Egidijaus Aleksandravičiaus biografinė knyga „Adamkus“ (leidėjas „Tyto alba“, 2021). 

• VDU, kartu su LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija, LR užsienio reikalų ministerija, Lietuvos 
Respublikos Seimo nare Dalia Asanavičiūte, Pasaulio lietuvių bendruomenės švietimo komisija 
ir Lietuvos ambasada Airijoje suorganizavo pirmąjį nuotolinį Lituanistinio ugdymo forumą. 
Svarbiausios diskusijų temos – lietuviškosios tapatybės išsaugojimas, dvikalbystės iššūkiai ir 
lituanistinio ugdymo problemos.

• 2021 m. vyko Vytauto Didžiojo universiteto organizuojamas tarptautinis akademinis Romo Sakadolskio 
vardo žurnalistikos forumas – pirmas toks tarp žurnalistų profesionalų po Nepriklausomybės 
paskelbimo. Siekiant pabrėžti šiuolaikinės žurnalistikos žanrus, renginyje buvo įteikti apdovanojimai 
už išskirtinę fakto, nuomonės, pramogos ir tiriamąją žurnalistiką. 

• Pasaulio lietuvių forume, kurį organizavo Pasaulio lietuvių bendruomenė kartu su VDU ir Draugija 
pasaulio lietuviams pažinti, dalyvavo Lietuvoje viešėjusi prof. dr. Birutė Galdikas, prof. Algirdas 
Avižienis, Seimo narė Dalia Asanavičiūtė, Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, 
vieni iš pirmųjų VDU laidų absolventai Laurynas Misevičius – Pasaulio lietuvių bendruomenės 
sporto reikalų komisijos pirmininkas, ir Gediminas Karoblis – Norvegijos mokslo ir technologijos 
universiteto (NMTU) Muzikos instituto profesorius, filosofas, daugelis kitų garbingų svečių. Renginį 
globojo LR Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

• Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko forumas „Lietuva diasporoje: tobulėti, 
augti, garsinti, su(si)žinoti“. VDU Švietimo akademijos renginys skirtas užsienio lituanistinių 
mokyklų mokytojams, švietimo ekspertams, dėstytojams, studentams. Jo tikslas – gerinti lituanistinį 
ugdymą, siekti, kad lietuvių tapatybės išsaugojimas užsienyje būtų laikomas valstybės prioritetu.

• VDU Andrejaus Sacharovo demokratinės plėtros tyrimų centras surengė konferenciją, skirtą Lietuvos 
ir Rusijos diplomatinių santykių 30-mečiui paminėti. LR Prezidento globojamoje konferencijoje 
dalyvavo beveik trys dešimtys aukšto lygio politikų, diplomatų ir politologų iš užsienio bei Lietuvos, 
jie aptarė Lietuvos praeitį, dabartį ir, svarbiausia – ateitį.

• VDU paskaitas skaitė pasaulyje pripažinta lietuvių kilmės mokslininkė, antropologė, primatologė, 
žymiausia orangutanų tyrinėtoja, VDU garbės daktarė, profesorė Birutė Galdikas. Ją mokslinės 
veiklos 50-mečio proga iškilmingai pasveikino VDU rektorius Juozas Augutis. Garsi mokslininkė 
susitikime su LR Prezidentu Gitanu Nausėda kalbėjosi apie naujausius aplinkosaugos iššūkius, 
skaitė viešą paskaitą, susitiko su Universiteto bendruomenės atstovais, dalyvavo Pasaulio lietuvių 
bendruomenių forume. Didelio dėmesio mokslininkė sulaukė iš Lietuvos žiniasklaidos.

• Tarptautinę žmogaus teisių dieną Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje ir internetu 
vyko ketvirtasis VDU kartu su partneriais organizuojamas Nacionalinis žmogaus teisių forumas. 2021 
metais organizatoriai forumą skyrė Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto 
artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo pasirašymo dešimtmečiui (Stambulo konvencijai). 
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• Pripažinta tarptautinė leidykla „Peterlang International Publishing“ išleido VDU tyrėjų parengtą 380 
puslapių monografiją apie atominį/branduolinį turizmą „Learning the Nuclear: Educational Tourism 
in (Post)Industrial Sites“ (knygų serija „Baltische Studien zur Erziehungs und Sozialwissenschaft“). 
Leidinio redaktorė – prof. Natalija Mažeikienė. 

• Dėstytojas ir doktorantas Gytis Dovydaitis įkūrė pirmąją internetinio meno ir interneto studijų 
platformą Lietuvoje „on:real“, jos veiklą pradėjo renginiu “Prie interneto prijungtas menas“.

• Profesorius Romualdas Požerskis surengė tarptautines fotografijų parodas Kelias į laisvę (Primitivo 
de Albecate Kazino, Albasetė, Ispanija), Kelias į laisvę Valensijos viešojoje bibliotekoje (Valensija, 
Ispanija), pristatė savo fotografijų knygas Paris Photo festivalyje (Paryžius, Prancūzija).

• Sausio mėnesį atidaryti lietuvių kalbos ir kultūros žiemos kursai, juose dalyvavo daugiau nei 70 
užsieniečių iš 13 pasaulio šalių. VDU Lietuvių kalbos ir kultūros kursai VDU rengiami jau 22 metus. 

• Užsienio reikalų ministerijos kanclerė Inga Černiuk ir VDU rektorius Juozas Augutis pasirašė URM 
ir VDU tarpusavio bendradarbiavimo sutartį. Ministerija stiprina sistemingą bendradarbiavimą 
su Lietuvos universitetais, jis įgyvendinamas įvairiomis formomis – studentų praktikos, parodos, 
ekspertų įžvalgos, magistro darbų konkursai, istoriniai tyrimai.

• VDU pasirašė bendradarbiavimo sutartį su „Kauno bienale“ – didžiausiu šiuolaikinio meno festivaliu 
Lietuvoje. Pagal šią sutartį šalys įsipareigoja skatinti tarpusavio bendradarbiavimą švietimo ir 
profesinio tobulėjimo srityse.

• Tarptautinę motinos Žemės dieną paaiškėjo Prezidentinės Valdo Adamkaus bibliotekos ir Danos 
Gedvilienės fondo gamtosauginės premijos laureatas. Ji paskirta gamtininkui, režisieriui Mindaugui 
Survilai už filmą „Sengirė“, kuriuo jis atkreipė plačiosios visuomenės dėmesį į neeksploatuojamų 
miškų išsaugojimo būtinybę. Režisierius taip pat skaitė viešą paskaitą VDU studentams.

• Pirmą kartą beveik keturios dešimtys Kauno universitetų dekanų ir studijų prorektoriai susitiko 
ieškoti sąlyčio taškų kuriant vieningą Kauno miesto akademinę zoną. Atsiradusios galimybės atvertų 
dar daugiau perspektyvų studijas Kaune besirenkantiems studentams.

Pripažinimas, apdovanojimai 
• Valstybės pažangos tarybos nariais tapti pakviesti VDU atstovai: VDU Tarybos narė, VĮ Registrų 

centras paslaugų valdymo direktorė Diana Vilytė, žurnalistai, VDU Viešosios komunikacijos katedros 
docentai Rytis Zemkauskas ir Rimvydas Valatka, VDU Filosofijos katedros profesorius, filosofas dr. 
Gintautas Mažeikis, VDU Sociologijos katedros profesorė dr. Aušra Maslauskaitė.

• Išrinkti Lietuvos mokslų akademijos LMA tikrieji nariai, tarp jų – VDU Sociologijos katedros 
profesorė, Socialinės demografijos magistrantūros studijų programos vadovė dr. Aušra Maslauskaitė. 
Į Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrių išrinkta dr. Giedrė Samuolienė, baigusi studijas VDU, vėliau 
doktorantūrą studijavusi Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Lietuvos sodininkystės ir 
daržininkystės institute, kur šiuo metu sėkmingai dirba mokslinį ir vadovaujamąjį darbą.

• VDU Švietimo akademijos kanclerė prof. dr. Lina Kaminskienė buvo išrinkta Nacionalinės švietimo 
agentūros tarybos pirmininke. Profesorė dr. L. Kaminskienė NŠA taryboje atstovauja VDU ir 
Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijai. 

• LR Prezidentas Gitanas Nausėda Lietuvos radijo ir televizijos tarybos nariu paskyrė VDU Politikos 
mokslų ir diplomatijos fakulteto profesorių, politologą Mindaugą Jurkyną.

• VDU rektorių Juozą Augutį Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis apdovanojo 2-ojo laipsnio 
Santakos garbės ženklu. Šis apdovanojimas įteiktas už ypatingus nuopelnus Kaunui, ilgametę ir 
reikšmingą mokslinę veiklą, svarų indėlį į švietimą, sąžiningą darbą ir visuomeninę veiklą.

• LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje Meilės Lukšienės premijos laureatu išrinktas VDU 
Švietimo akademijos absolventas Antanas Jonušas, istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokantis 
Vilniaus Valdorfo mokykloje, istorijos – „Karalienės Mortos“ mokyklos tarptautinio bakalaureato 
klasėje ir vedantis lytiškumo ugdymo pamokas VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namuose“.

• Inovatyviausiu socialinių mokslų mokytoju išrinktas VDU Politikos mokslų ir diplomatijos 
fakulteto prodekanas, VDU Švietimo akademijos švietimo vadybos magistras, Kauno Juozo Urbšio 
progimnazijos direktoriaus pavaduotojas, istorijos ir geografijos mokytojas dr. Mindaugas Norkevičius; 
Inovatyviausia kalbų mokytoja išrinkta VDU Švietimo akademijos lietuvių filologijos absolventė, 
Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Vaida Ambrasaitė; 
Inovatyviausių metų mokyklų vadovų trejetuke – VDU Švietimo akademijos Tarybos narė, Kauno 
„Saulės“ gimnazijos (VDU socialinis partneris) direktorė Sonata Drazdevičienė.

• Į VDU sugrįžo latvių studentų dovanota bronzinė atminimo lenta. Bronzinė lenta buvo įteikta  
1932 m. vasario 16-ąją Vytauto Didžiojo universitetui minint dešimtmetį. 

• Minint penktąsias Lietuvos filosofo, eseisto, pedagogo ir visuomenės veikėjo Leonido Donskio mirties 
metines prie VDU įkurtas Andrejaus Sacharovo demokratijos tyrimų plėtros centras organizavo 
tarptautinę konferenciją „Sudėtingos dilemos. Muziejų ir viešų vietų vaidmuo atsimenant praeitį“, 
pranešimus skaitė žymių muziejų atstovai iš užsienio: Vokietijos, Belgijos, Olandijos, PAR, Airijos. 

• VDU kartu su „GlocalEAst“ konsorciumu organizavo pasienio, migracijos ir diasporos studijoms 
skirtą tarptautinę konferenciją. Konferencijos metu Lietuvos ir tarptautiniai mokslininkai, ekspertai 
aptarė aktualius šios srities iššūkius, o prof. Krzysztof Czyżewski skaitė paskaitą „I am with You. 
Practising the Borderland“.

• Minint Nobelio taikos premijos laureato, žmogaus teisių aktyvisto ir fiziko Andrejaus Sacharovo 
100 metų gimimo metines, VDU įsteigtas ir jo vardu pavadintas A. Sacharovo demokratijos 
plėtros tyrimų centras Vilniuje organizavo net šešis renginius: parodą Vilniaus rotušėje, mokslinę 
konferenciją, dviejų filmų peržiūras, gimtadienio koncertą ir karikatūrų parodą. 

• Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje pristatyta paroda „Sharing Our Stories“ („Dalijamės 
savo istorijomis“), pasakojanti apie Kanados baltiečių – estų, latvių ir lietuvių pasitraukimą iš gimtų 
kraštų Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, jų įsikūrimą ir gyvenimą Kanadoje, siekį išlaikyti savo 
kultūrą ir tradicijas.

• VDU Žemės ūkio akademijoje vyko jubiliejinė 25-oji žemės ūkio paroda „Ką pasėsi…“. 2021 m. 
parodos akcentai – tikslumas ir skaitmenizacija. Didžiausias Baltijos šalyse tokio pobūdžio renginys 
lankytojus stebino įspūdingų galimybių ir dizaino technika, išskirtiniais technologiniais sprendimais 
ir inovacijomis. 

• VDU Žemės ūkio akademijoje vyko specializuota žemės ūkio inovacijų paroda „Inno panorama 
2021“. Tai – viena iš dviejų svarbiausių šalyje rengiamų parodų, skirtų agroverslo ir su juo susijusių 
sričių atstovams. Renginyje išskirtinis dėmesys skirtas skaitmeniniams sprendimams. 

• VDU vyko Prancūzų instituto Lietuvoje ir VDU organizuojamas forumas „Prancūzų kalba – darbui 
ir karjerai“. Nuo 2017 metų organizuojamas mokinių, studentų, švietimo darbuotojų ir verslo atstovų 
forumas skirtas kartu diskutuoti apie kalbų kompetencijų pokyčius darbo rinkoje ir prancūzakalbių 
darbuotojų poreikį.

• VDU Žemės ūkio akademija organizavo pirmąjį, nuotoliniu būdu vykstantį „Regionų ateities 
forumą“. Jame šalies mokslininkai ir ekspertai, savo mokslinį ir studijų potencialą skiriantys 
regionų plėtrai bei pažangai kurti, siekia visuomenei pristatyti aukštų įvertinimų tarptautiniuose 
reitinguose sulaukusius naujausius mokslinių tyrimų rezultatus.

• VDU Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje vyko tarptautinė mokslinė konferencija, 
skirta Lietuvos diplomatinių santykių atkūrimo 30-mečiui „(Ne)matoma pasaulio lietuvių parama 
atgimstančiai Lietuvai“.

• VDU vyko Tarptautinis Gudijos tyrinėtojų kongresas. Vienas svarbiausių kongreso tikslų – paskatinti 
efektyvesnį politikos, socialinių ir humanitarinių mokslų tyrinėtojų bei ekspertų bendradarbiavimą.

• Atnaujinta tarpinstitucinė CLARIN-LT konsorciumo bendradarbiavimo sutartis. Lietuvai tapus 
tarptautinės mokslinių tyrimų infrastruktūros CLARIN ERIC nare, 2015 m. VDU, KTU ir VU 
įkūrė CLARIN-LT konsorciumą. 2020 m. prie CLARIN-LT konsorciumo prisijungė MRU ir Baltijos 
pažangių technologijų institutas, o 2021 m. – ir Klaipėdos universiteto Baltijos regiono archeologijos 
ir istorijos institutas. Šešių institucijų konsorciumo veiklas koordinuoja Vytauto Didžiojo universiteto 
CLARIN-LT centras.

• VDU Užsienio kalbų institutas ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacija organizavo šeštąją tarptautinę 
konferenciją „Darnioji daugiakalbystė“, kurioje 180 švietimo ir kalbų specialistų, tyrėjų, dėstytojų 
iš 30 šalių nuotoliniu būdu skaitė pranešimus anglų, ispanų, italų, latvių, lietuvių, prancūzų, rusų 
ir vokiečių kalbomis apie kalbų išsaugojimą, lingvistines žmogaus teises, rečiau vartojamas ir 
mokomas kalbas, šiuolaikines lietuvių kalbos studijas, vertimo žodžiu ir raštu problemas, virtualų 
kalbų mokymą(si), kalbai jautrų mokymą, tarpkultūrinę komunikaciją ir kt.

• Gruodžio mėnesį vyko V Ispanų kalbos forumas (isp. Foro de español en Kaunas), skirtas ispanų 
kalbos specialistams dėstytojams ir vertėjams, jo tikslas – atkreipti dėmesį į ispanų kalbos svarbą 
ir nuolatos augantį populiarumą Lietuvoje, suteikti galimybę ispanų kalbos specialistams dalintis 
naujausių mokslinių tyrimų rezultatais, idėjomis, diskutuoti apie inovatyvius kalbų mokymo(si) 
metodus.

• VDU vyko mokyklų tinklo konferencija, buvo dalinamasi patirtimi ir pristatomi tinkle esančių 
mokyklų išskirtinumai, kalbant apie ugdymo inovacijas ir naujoves. 
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• Jungtinės Karalystės ambasadoje Vilniuje vykusioje iškilmingoje VDU partnerysčių įtvirtinimo 
parašais ceremonijoje pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Jungtinės Karalystės  
universitetais – Karališkuoju žemės ūkio universitetu (Royal Agricultural University, RAU) ir 
Stratklaido universitetu (University of Strathclyde). Ši bendrystė suteikia galimybę įgyti britiško ir 
lietuviško išsilavinimo derinį, kuris didins studentų kompetencijas ir profesionalumą tarptautiniu 
lygmeniu. 

• VDU tapo 50-uoju pasaulyje Tarptautinio bakalaureato mokytojo programą vykdančiu universitetu 
ir pirmuoju tokiu universitetu Šiaurės ir Centrinėje Europoje. Nuo šiol studentai, įstoję į VDU 
Švietimo akademijos Kaune arba Vilniuje Pradinio ugdymo pedagogikos ir ankstyvojo užsienio 
kalbos mokymo programą, galės siekti įgyti Tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo pedagogo 
(IB PYP) sertifikatą.

• VDU koordinuojamas projektas „Connecting Theory and Practical Issues of Migration and 
Religious Diversity“ („Apjungiant migracijos bei religijų įvairovės teorines ir praktines problemas“) 
(„COREnet“) tapo antruoju laimėjusiu projektu, kurį koordinuos Lietuvos mokslo ir studijų 
institucija, dalyvaujančiu Europos tarpvyriausybiniame bendradarbiavime mokslo ir technologijų 
srityje (angl. European Cooperation in Science and Technology, COST). Projekto vadovė – VDU 
Politikos mokslų ir diplomatijos bei Socialinių mokslų fakultetų profesorė Milda Ališauskienė. Iš 
viso konsorciume dalyvauja 19 valstybių.

• Iškilmingai pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp VDU ir Uzbekistano sostinėje įsikūrusio 
Taškento valstybinio agrarinio universiteto (TVAU). Sutartį pasirašė VDU rektorius prof. dr. Juozas 
Augutis ir TVAU rektorius akademikas Batridžon Suleimonov.

• VDU tapo Europos kultūros sostinių universitetų tinklo (University Network of the European 
Capitals of Culture, UNeECC) nariu – pirmuoju Kauno universitetu, patekusiu į šį tinklą. Europos 
kultūros sostinių renginių programose ypač svarbų vaidmenį atlieka universitetai, prisidedantys 
prie kultūrinės ir mokslinės programos, todėl Europos kultūros sostinių universitetų tinklas kasmet 
organizuoja konferencijas šių sostinių universitetuose.

• VDU Švietimo akademijoje Vilniuje atidarytas gabių vaikų ugdymo centras „Gifted“. Tai jau antras 
tarptautinės Lietuvos ir Izraelio programos centras Lietuvoje – pirmasis prieš metus pradėjo veikti 
Vytauto Didžiojo universitete Kaune.

• Ukrainoje iškilmingai atidarytas Baltistikos centras Kijevo T. Ševčenkos nacionaliniame universitete. 
Naujasis centras įkurtas remiantis bendradarbiavimo memorandumu tarp VDU ir Kijevo T. 
Ševčenkos nacionalinio universiteto, taip pat tarpininkaujant Lietuvos ambasadai Ukrainoje ir 
Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. 

• 2021 m. VDU pradėjo atnaujinti „Erasmus+“ programos partnerinių aukštųjų mokyklų programos 
šalyse tinklą: buvo išanalizuotas ankstesnių metų tarpinstitucinis bendradarbiavimas, atsisakyta 
neveiksnių sutarčių, o vietoj jų inicijuota ir sudaryta naujų. Bendras partnerinių institucijų skaičius 
per pastaruosius trejus metus keitėsi nuo 516 sutarčių 2019 m. ir 471 – 2020 m. iki 484 – 2021. m. 
Bendradarbiavimas pagal „Erasmus+“ programą su šalių partnerių (ne ES/EEE šalys) aukštosiomis 
mokyklomis buvo pradėtas 2015 metais. 2021 m. VDU bendradarbiavo su universitetais iš 40 šalių 
partnerių, bendradarbiavimo sutarčių skaičius išaugo iki 119 (2020 m. – 113). 

• 2021 metais Universitetas sėkmingai prisijungė prie Indonezijos Respublikos švietimo, kultūros, 
mokslinių tyrimų ir technologijų ministerijos organizuojamos Tarptautinės Indonezijos mobilumo 
stipendijos (IISMA) programos. Pradėti darbai siekiant VDU įsitraukimo į tokias programas kaip 
JAV vykdoma „Study Abroad“ programa JAV universitetų studentams vykti trumpalaikių studijų 
ir stažuočių užsienyje, vykdyta Taivano valstybinių stipendijų programa norintiems studijuoti 
mandarinų kalbą ir pradėta bendro Žemės ūkio universiteto kūrimo Uzbekistane su Karališkąja 
žemės ūkio akademija (JK) iniciatyva.

Stipendijos ir studentų įvertinimas
• VDU, atsižvelgdamas į pandemijos sukeltas pasekmes šalies švietimo sistemai ir ekonomikai, 

kviesdamas abiturientus pasilikti studijuoti Lietuvoje, įsteigė studijų fondą pirmo kurso studentų 
studijų kainai padengti – 2021 m. į bakalauro ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas vietas 
įstojusiems pirmakursiams skyrė 300 studijų stipendijų studijų kainai padengti.

• Lietuvos studentų sąjunga (LSS) išrinko naują organizacijos vadovą – juo tapo LSS valdybos narys 
ir VDU taikomosios informatikos magistro studijų studentas Vytautas Kučinskas.

• VDU Studentų atstovybės ataskaitinės rinkimų konferencijos metu patvirtintos 2020–2021 m. 
organizacijos veiklos ir finansų ataskaitos, išrinktas naujas VDU SA prezidentas, revizijos komisija 
ir valdyba. VDU SA prezidente tapo studentė Ieva Vengrovskaja.

• VDU rektoriui už nuopelnus mokslui ir švietimui buvo įteiktas pirmo lygio Garbės ženklas – 
aukščiausias Kauno rajono apdovanojimas.

• Lietuvos mokslo premijos laureatais tapo VDU Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros 
mokslininkai: prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė ir prof. dr. Audrius Dėdelė. Mokslininkams 
premija skirta Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityje už darbų ciklą „Urbanistinės aplinkos, 
psichosocialinių ir epigenetinių veiksnių poveikis sveikatai nuo kūdikystės iki brandos (2005–2019)“.

• Tarp geriausiai įvertintų Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų konkurso 
nugalėtojų – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos atstovės: Bioekonomikos tyrimų 
instituto lektorė dr. Erika Besusparienė (Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje) ir magistrantė 
Diana Sidabrienė (Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje).

• Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai VDU rektoriui prof. Juozas Augučiui įteikė „Padėkos 
ženklo“ apdovanojimą.

• VI edukacijos forumo „Edukologija Lietuvai. Moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“ 
metu VDU Švietimo akademijos mokslininkių komanda ir jos vadovė prof. dr. Alvyra Galkienė 
įvertintos už aktualų Universalaus dizaino mokymuisi modelio diegimą Lietuvos mokyklose ir 
rezultatų pristatymus švietimo bendruomenei.

• VDU Istorijos katedros profesoriui Egidijui Aleksandravičiui, „Academia cum laude“ vadovui, 
istorikui, habilituotam humanitarinių mokslų daktarui, Lietuvių išeivijos instituto direktoriui, 
publicistui, aktyviam visuomenininkui, daugelio knygų autoriui už nuopelnus humanitarinių ir 
socialinių mokslų srityje skirta Kauno miesto savivaldybės įsteigta Mokslininko premija. 

• Docentei Inai Pukelytei įteikta respublikinė Grigorijaus Kanovičiaus literatūros premija už romaną 
„Panelės iš Laisvės alėjos“.

• VDU Viešosios komunikacijos katedros profesorė dr. Auksė Balčytienė buvo nominuota ir pakviesta 
tapti Europos akademijos (Academia Europaea) nare. Profesorė įvertinta už mokslinius pasiekimus 
plėtojant žurnalistikos ir medijų tyrimus Lietuvoje ir už jos ribų.

• Teisės fakulteto dekanas profesorius Dainius Žalimas pripažintas Lietuvos įtakingiausiu teisininku.

• Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga kasmet organizuojamame geriausių disertacijų konkurse 
tarp pripažintų 10 geriausių darbų autorių laureatais tapo ir dvi Vytauto Didžiojo universiteto 
absolventės: Humanitarinių socialinių mokslų srityje Viktorija Grigaliūnaitė įvertinta už darbą tema 
„Vaizdinės greito vartojimo produktų reklamos elementų įtakos vartotojų elgsenai modeliavimas“ 
(vadyba), mokslinė vadovė prof. dr. Lina Pilelienė, Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė įvertinta už 
darbą tema „Grindžiamoji savaiminio mokymosi „švytuoklės“ teorija: ne giminaitį vaiką globojančių 
šeimų patirtis“ (edukologija), mokslinė vadovė prof. habil. dr. Vilma Žydžiūnaitė.

• VDU Botanikos sode išvestos dvi pirmosios lietuviškos paprastojo putino (Viburnum opulus L.) 
veislės, gimusios iš daugiau kaip dviejų dešimtmečių kruopštaus ir nuoseklaus darbo didžiausioje 
Lietuvos putinų kolekcijoje. Naujųjų veislių autoriai: VDU Botanikos sodo mokslininkai habil. dr. 
Remigijus Daubaras ir dr. Laima Česonienė. Išsamūs biocheminiai tyrimai patvirtino, kad abiejų 
veislių vaisiai – ypač vertingų biologiškai aktyvių medžiagų šaltinis. 

• Lietuvos muziejų asociacijos valdyba 2020 Metų muziejininko vardą suteikė ir premiją skyrė 
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Grafikos sektoriaus vadovei, VDU Menų fakulteto 
Menotyros katedros docentei dr. Aušrai Vasiliauskienei. Profesinis apdovanojimas jai skirtas už 
Lietuvos muziejininkystės plėtrą, materialinių ir dvasinių vertybių eksponavimą bei populiarinimą.

• Lietuvos beisbolo asociacija paskelbė 2021-ųjų „Metų partneriu“ Vytauto Didžiojo universitetą.

Tarptautinis bendradarbiavimas 
• 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. VDU bendradarbiavimo 
susitarimų yra sudaręs su partneriais net iš 81 šalies (32 ES/EEE šalys ir 49 ne ES/EEE šalys, 
2020 – 77 šalys). 

• Žemės ūkio akademija pradėjo teikti ekspertines paslaugas Europos Komisijai. VDU ŽŪA projektui 
laimėjus EK skelbtą konkursą, Akademija tapo 18 kompetentingų partnerių vienijančio konsorciumo 
nare įgyvendinant Bendrąją žemės ūkio politiką. 

• 2021 m. VDU buvo pasirašęs 234 (2020 – 210) dvišalio bendradarbiavimo sutartis „Memorandum 
of Understanding“ (MoU) su mokslo ir studijų institucijomis 44 pasaulio šalyse. Pasirašytos 27 
naujos sutartys su Izraelio, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Taivano, 
Kazachstano, Kirgizijos, Nepalo, Sakartvelo, Uzbekistano, Indijos ir kitų šalių universitetais. 
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• Viktoro Kuprevičiaus vardo stipendijos konkursą laimėjo Menų fakulteto I kurso magistrantė 
Samanta Kalpokaitė Kazickė.

• Penkiems VDU Žemės ūkio akademijos Inžinerijos fakulteto studijų programos Žemės ūkio 
mechanikos inžinerija pirmakursiams skirtos kasmėnesinės 100 eurų dydžio stipendijos. Stipendijų 
steigėjos – į pirmąjį Lietuvoje Žemės ūkio inžinerijos studijų klasterį, skirtą inžinerijos studijų 
krypties programoms įgyvendinti bei inovatyvioms ir įtraukioms mokymo formoms diegti, 
susibūrusios agroverslo įmonės AB „Lytagra“, UAB „Baltic Agro Machinery“, UAB „Agrokoncernas“, 
UAB „Dojus agro“, UAB „Dotnuva Baltic“, pastaruoju metu itin stokojančios šiuolaikišką inžinerinį 
išsilavinimą įgijusių jaunų specialistų.

• Informatikos fakulteto absolvento Igno Bielevičius įsteigtos dvi vienkartinės 500 eurų stipendijos 
skirtos Pradinio ugdymo pedagogikos ir ankstyvojo užsienio kalbos mokymo antro kurso studentei 
Gustei Žukauskaitei ir Menų fakulteto Menų istorija, kritika ir medijos programos trečiakursiui 
Tomui Genevičiui.

• Švenčiant Tarptautinę savanorių dieną VDU įvertino ir apdovanojo savanorius, pasižymėjusius 
aktyvia veikla Universitete. 2021 m. „Metų savanorio“ nominacija atiteko Severinai Šeštokaitei, 
„Above and beyond“ nominacija, skirta apdovanoti aktyviausius užsienio studentus, kurie Universitete 
užsiima savanoriška veikla, įteikta studentei Lital Emma Lev, „Metų naujoko“ nominacija – 
Emilijai Bagdonaitei, „Iniciatyviausio mentoriaus“ – Viktorijai Vasiliauskaitei, „Metų mentoriaus“  
nominacija – Paulinai Andriuškevičiūtei, „Ryškiausios kelrodės žvaigždės“ nominacija – Barborai 
Krinicinaitei.

• Atnaujinta prof. Birutės Ciplijauskaitės vardinės stipendijos skyrimo sutartis. Stipendija skiriama 
VDU studentui, besimokančiam ispanų kalbos, taip pat pasiekusiam aukštų akademinių rezultatų, 
aktyviai dalyvaujančiam studentų visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje.

Universiteto išorės komunikacija 
2021 m., remiantis komunikacijos strategija, sukurta ir įgyvendinta nauja stojamųjų kampanija „VDU | 
platesnės perspektyvos“. 2021 m. pradėtoje įgyvendinti kampanijoje pasirinkta tekstu ir patraukliomis 
iliustracijomis atskleisti, kaip Universitetas padidina studento galimybes, kaip turimos asmeninės savybės 
studijų metu paverčiamos profesionalia karjera ateityje. Ši kampanija socialiniuose tinkluose buvo 
praplėsta ir papildyta VDU absolventų, kurie dalijosi savo patirtimi ir atskleidė naudą, gautą studijų VDU 
metu, pasakojimais. Taip pat kampanija siekiama įtvirtinti 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 bei Vilniuje. 

Reaguojant į tyrimų duomenis, apklausas, kurios identifikuoja dažniausiai 18–25 amžiaus jaunimo, jų 
tėvų, verslo ir plačiosios visuomenės naudojamas ir matomas medijų platformas, taip pat į koronaviruso 
pandemijos aplinkybes šalyje, didelis 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. Neatsisakyta ir 
stambaus formato lauko reklamos. Pasirinktuose kanaluose turinys buvo adaptuojamas, kuriamas ir 
segmentuojamas pagal auditorijas ir platformų pobūdį, turinys buvo įtraukiantis ir pasiekiantis tikslines 
auditorijas. Kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiemet 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). 

Remiantis „Mediaskopo“ atlikta kiekybine ir kokybine analize, VDU tarp didžiųjų šalies universitetų 
išlaiko tvirtą antrą poziciją žiniasklaidoje. Nors universitetų rinkos dalis bendroje žiniasklaidoje sumažėjo 
(2020 m. – 3,9 proc., 2021 m. – 3,6 proc.), VDU, kaip universitetų rinkos žaidėjas, sustiprino savo 
pozicijas ir tapo labiau matomas (2020 m. – 21,68 proc., 2021 m. – 23,63 proc.). 

2021 m., kaip ir ankstesniais metais, daugiausia žiniasklaidoje Universitetas buvo pristatomas per 
ekspertinius komentarus, jų padaugėjo beveik penkiais šimtais (2021 m. – 2447, 2021 m. – 2931). 
Reikšmingą šuolį padarė kultūros ir renginių tematika, kurioje buvo minimas VDU (2020 m. – 604,  
2021 m. – 1223). Ypač daug dėmesio ir žiniasklaidos įsitraukimo sulaukė VDU siūlomos mokslo 
populiarinimo temos ir temos apie aukštojo mokslo politiką bei finansavimą, taip pat organizuoti 
renginiai „Literatūros savaitė“, Nacionalinis žmogaus teisių forumas, prof. Birutės Galdikas vizitas 
Lietuvoje, tarptautinis akademinis R. Sakadolskio vardo žurnalistikos forumas, informacija apie VDU 
nuotolinių studijų gerąsias praktikas, VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centro atidarymas, A. 
Sacharovo demokratijos tyrimų plėtros centro veiklos, Prezidento Valdo Adamkaus premija už pasiekimus 
gamtosaugos srityje ir t. t.

• Lietuvos studentų sąjungos (LSS) metiniuose apdovanojimuose metų inovacijos statulėlė įteikta 
VDU Studentų atstovybei už atgaivintą projektą „Apšvietimas“, o metų studentų lydere tapo Ieva 
Vengrovskaja.

• Viktoro Kuprevičiaus vardo stipendija skirta VDU Menų fakulteto II kurso magistrantei Mildai 
Gineikaitei.

• UAB „Intermedix Lietuva“ skyrė septynias 200 eurų stipendijas VDU baigiamųjų kursų nuolatinės 
studijų formos I ir II studijų pakopos bei vientisųjų studijų baigiamųjų kursų studentams, turintiems 
gerus studijų rezultatus, prioritetą teikiant aukštesnį vidurkį turintiems ir pasižymėjusiems 
mokslinėje (meninėje) veikloje Universitete ir už jo ribų pagal studijuojamą studijų programą visų 
studijų metu.

• VDU iškilmingai įteiktos Lietuvių fondo (JAV) vardinės prof. Zenono Rekašiaus bei Alinos ir 
Igno Skrupskelių atminimo fondo stipendijos VDU Viešosios komunikacijos bakalauro studijų 
ketvirtakursei Urtei Alksninytei. Ateities medijų ir žurnalistikos studijų magistrantei, žurnalistei 
Rugilei Matusevičiūtei įteikta Alinos ir Igno Skrupskelių atminimo fondo stipendija.

• VDU Informatikos fakulteto Alumni draugijos stipendijos skirtos trims fakulteto absolventams: 
Informatikos sistemų studijų programos absolventui Denui Kinderiui, Matematikos ir jos taikymo 
programos absolventei Otilijai Vonžudaitei ir Multimedijos ir interneto technologijų programos 
absolventui Kiprui Bielinskui.

• VDU studentai dalyvavo „Junior Achievement Lietuva“ ir „Minded VDU“ organizuotame Geriausių 
Lietuvos studentų verslų konkurse. Komisiją sužavėję unikalūs studentų startuoliai konkurse pelnė 
net tris prizines vietas, o viena komanda, sukūrusi žaidimą, pritaikytą neregiams, iškovojo galimybę 
pristatyti savo idėją Europos „Start Up“ programoje.

• „Minded VDU“ studentai, dar pradėję vystyti savo startuolį „Kondigno“ ir pristatę savo idėją 
Europos startuolių programos komisijai, atstovavo Lietuvai Europos startuolių čempionato finale 
„Gen-E 2021: European Entrepreneurship Festival“. 

• VDU Žemės ūkio akademijos absolventų klubas „ŽŪA alumni“ įsteigė Paramos ir labdaros fondą 
„Parama regionų jaunimo studijoms“, jo lėšos skirtos padėti VDU ŽŪA universitetinį išsilavinimą 
įgyti regionų jaunuoliams, pasiryžusiems savo ateitį susieti su darbu šalies agrosektoriuje.

• Lietuvos Respublikos Prezidento Algirdo Brazausko (socialinių mokslų studijų krypčių ir ugdymo 
mokslų krypčių, teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės) vardinės stipendijos 
skirtos Saulei Balsytei – VDU Švietimo akademijos Mokomojo dalyko pedagogikos bakalauro 
studijų programos III kurso studentei, ir Gretai Šadeikytei – VDU Švietimo akademijos Muzikos 
edukologijos magistrantūros studijų programos II kurso studentei.

• LR Nepriklausomybės Akto signatarų stipendijos buvo paskirtos Vytauto Didžiojo universiteto 
Švietimo akademijos I studijų pakopos: Saulei Balsytei, Eglei Motiekaitei, Ievai Nemiraitei, Agnei 
Staupelytei, Dominykui Šimoniui, Orintai Šlušnytei ir Arnoldui Voznialiui.

• Už mokslinę, edukacinę, muzikinę, meninę, kūrybinę ar visuomeninę veiklą 2021 m. buvo skirtos 
Vytauto Didžiojo universiteto vardo garbės stipendijos: Menų fakulteto I studijų pakopos studentei 
Indrei Baltakytei, Muzikos akademijos II studijų pakopos studentui Rokui Jasikui, Muzikos 
akademijos II studijų pakopos studentei Islandai Kaušiūtei, Menų fakulteto II studijų pakopos 
studentei Agnei Taliūtei ir Socialinių mokslų fakulteto II studijų pakopos studentei Ugnei Pundzaitei

• VDU Menų fakulteto kūrybinių industrijų magistrantūros studijų studentei Paulinai Okunytei buvo 
įteikta ketvirtoji Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Akto signataro Saliamono Banaičio vardinė 
1100 eurų stipendija.

• Jono Smilgevičiaus vardinės stipendijos įteiktos Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentams: Agnei 
Vabalaitei, Matui Mileriui ir Smiltei Sederskytei.

• VDU Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto studentams įteiktos vardinės stipendijos: 
agronomo Jono Tallat-Kelpšos – 4 kurso studentei Medai Mačiuitytei; Vydūno jaunimo fondo Stasės 
Cukuraitės ir Vaclovo Tallat-Kelpšų – 3 kurso studentui Viliui Juodzevičiui; UAB „East West Agro“ –  
3 kurso studentei Gretai Vitkutei ir 4 kurso studentei Gabijai Baltramaitytei; Lietuvių fondo 
Kazimieros Varnaitės Masiokienės – 4 kurso studentei Ilonai Černovaitei.

• VDU Žemės ūkio akademijos Inžinerijos fakulteto studijų programos Žemės ūkio mechanikos 
inžinerija ketvirtakursiui Dovydui Rutkauskui skirta Igno Kaunelio fondo vardinė vienkartinė 
stipendija. 

• Profesoriaus Brioniaus Vaškelio stipendijos paskirtos Agnei Cesiulei, Humanitarinių mokslų 
fakulteto Lituanistikos katedros doktorantei ir Tomui Genevičiui – Menų fakulteto bakalauro studijų 
programos Menų istorija, kritika ir medijos 3 kurso studentui.
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Spalio mėnuo paskelbtas lietuvių diasporos mėnesiu Vytauto Didžiojo universitete. Šio mėnesio renginiuose 
dėmesys buvo skiriamas lietuvių diasporos istorijai, pasaulio lietuvių bendruomenių, lituanistinių 
mokyklų veiklai ir pasaulio lietuvių jaunimui aktualioms studijoms Vytauto Didžiojo universitete – 
surengta nuotolinė studijų mugė lietuvių diasporai.

Siekiant stiprinti tarpdisciplininį požiūrį studijų programose, intelektinio kapitalo mainus tarp Lietuvos 
ir išeivijos bei ryšius su lietuvių diasporos akademine bendruomene, 2021 metais sukurta Vytauto 
Kavolio tarpdisciplininės profesūros dėstymo vizitų programa, remiama Danos Gedvilienės fondo.

Įgyvendinant PLU diasporinio ugdymo programą, kurios tikslas – stiprinti lietuviškąjį tapatumą ir 
ugdyti lietuvių, kaip diasporinės tautos, sampratą, jau trečius metus iš eilės vykdomas neformaliųjų 
studijų dalykas Lietuviškosios tapatybės iššūkiai ir šeimos pasakojimai. Dalyką studijuoja 22 lituanistinių 
mokyklų mokytojos iš JAV, Kanados, Kolumbijos, Jungtinės Karalystės, Airijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Vokietijos, Liuksemburgo, Švedijos, Norvegijos, Islandijos ir Graikijos.

Svarbus PLU veiklos žingsnis – stiprinamas bendradarbiavimas su diasporos ir Lietuvos organizacijomis 
bei veikėjais: Pasaulio lietuvių bendruomene, LR užsienio reikalų ministerija, pasaulio lietuvių atstovėmis 
LR Seime, Lietuvos ambasada Airijoje, Airijos Cavano lituanistine mokykla „Gintarėlis“, Pasaulio ir JAV 
lietuvių jaunimo sąjungomis, Draugija pasaulio lietuviams pažinti, Užsienio lietuvių studentų klubu.

Bendradarbiaudamos su LR užsienio reikalų ministerija, VDU komunikacijos prorektorė Vilma Bijeikienė 
ir PLU koordinatorė Ingrida Dačiolienė įsitraukė į ministerijos organizuojamos darbo grupės, skirtos 
Lietuvos diasporos politikai įgyvendinti, veiklą, PLU koordinatorė – į tėvams ir jaunimui skirtą 
lituanistinio švietimo kampaniją 2021–2024.

Universiteto reputacijos stiprinimas 
Vytauto Didžiojo universitetas pirmą kartą pateko į dalykinį reitingą „QS World University Rankings 
by Subject“, kuriame geriausi pasaulio universitetai yra vertinami pagal individualias dalykų sritis. 
Geriausiai reitinge buvo įvertinti VDU rezultatai žemės ūkio ir miškininkystės srityje – šioje dalykinėje 
kategorijoje Universitetui buvo skirta aukšta 301–350 vieta tarp pasaulio universitetų. Iš viso QS 
reitinge buvo įvertintos net 23 dalykų sritys, kuriose VDU vykdo mokslo ir studijų veiklas. Dauguma 
įvertintų Universitete siūlomų sričių siekė daugiau nei 40 taškų. Ypač gerai, be jau minėtos žemės 
ūkio ir miškininkystės srities (53,5 t.), buvo įvertinta VDU veikla atlikimo meno (60,8 t.), aplinkotyros  
(57,2 t.), socialinių mokslų ir vadybos (55,3 t.), edukologijos (52,6 t.) ir meno bei humanitarinių mokslų 
(52,1 t.) srityse.

Tarptautiniame kylančių Europos ir Vidurio Azijos šalių universitetų reitinge „QS EECA University 
Rankings“ Vytauto Didžiojo universitetui buvo skirta 61-a vieta tarp 451 reitinguotų aukštojo mokslo 
institucijų – VDU pateko tarp 13,5 proc. geriausiųjų regione. Kaip ir praėjusiais metais, geriausiai 
įvertintas Universiteto tarptautiškumas: pagal šį kriterijų VDU skirta pirmoji vieta tarp reitinguotų 
Lietuvos universitetų ir 43 vieta bendrame reitinge. VDU sėkmingiausiai pagerino pozicijas tarp visų 
reitinguotų Lietuvos universitetų, pakilo net per keturias vietas – iš 65-os į 61-ą. Universitetui pavyko 
pagerinti pozicijas ir bendrame reitinge (2020-aisiais jam skirta 65 vieta tarp 400 universitetų), ir 
atskirose kategorijose. VDU užėmė aukštesnes vietas pagal keturis rodiklius: darbdavių reputaciją 
(51 vieta), darbuotojų, turinčių mokslinį laipsnį, skaičių (73 vieta), publikuojamus mokslo straipsnius 
(SCOPUS duomenų bazės duomenys) (68 vieta) ir tarptautiškumą (43 vieta).

Žurnalo „Reitingai“ 2021 m. valstybinių universitetų reitinge Vytauto Didžiojo universitetas buvo įvertintas 
kaip lyderis Lietuvoje pagal akademinį personalą ir užėmė antrąją vietą pagal moksliškumą. Bendrame 
reitinge VDU taip pat labai pagerino rezultatus ir pakilo iš ketvirtos į trečią vietą šalyje. Pagal esamą 
ir ateities akademinį personalą VDU surinko daugiausia balų tarp visų Lietuvos universitetų – 7,3. Šis 
reitingo kriterijus vertina akademinio personalo ir studentų santykį, dėstytojų iki 35 m. bei mokslo ar 
meno daktarų skaičiaus santykį su visais dėstytojais ir kt. Pagal mokslo, meno ir (ar) sporto veiklą bei 
aukščiausius akademinio personalo pasiekimus VDU surinko 11,9 taškų ir užėmė antrąją vietą Lietuvoje, 
kaip ir praėjusiais metais.

„Times Higher Education“ (THE) paskelbtame naujausiame augančios ekonomikos šalių universitetų 
reitinge („Emerging Economies“) pirmąkart patekusiam Vytauto Didžiojo universitetui buvo skirta  
401–500 vieta. Tarp keturių Lietuvos universitetų, patekusių į reitingą, VDU užėmė pirmąją vietą pagal 
tarptautiškumą – šioje reitingo kategorijoje jam skirta net 68,5 balų. Bendrame pasauliniame THE 
reitinge žurnalo „Times Higher Education“ (THE) paskelbtame naujausiame pasaulio universitetų reitinge 
VDU visose kategorijose gavo aukštesnius įvertinimus nei praėjusiais metais. Universitetui buvo skirta 
aukšta 311 vieta tarptautinės perspektyvos kategorijoje. Aukšti įvertinimai VDU buvo skirti ir THE 
reitinge pagal atskiras studijų sritis – pedagogikos, gyvybės ir socialinių mokslų studijų.

Pasaulio universitetų reitinge „QS World University Rankings“ Vytauto Didžiojo universitetas ir toliau 
gerina pozicijas – lyginant su praėjusiais metais, dar labiau pagerino savo įvertinimus keturiose 
kategorijose iš šešių. Didžiausiu VDU privalumu reitinge ir toliau išlieka tarptautiškumas – tarptautinių 

„Transform4Europe – T4E“ galimybių plėtojimas
2020 metų pabaigoje pradėta įgyvendinti Europos universitetų aljanso iniciatyva „Transform4Europe“ 
2021-aisiais spartėjo ir tapo viena prioritetinių Universiteto veiklos sričių. Dėl plataus šios iniciatyvos 
veiklų spektro dabar prie tarptautinių veiklų įgyvendinimo prisideda daugelis akademinių ir neakademinių 
Universiteto padalinių. Per pirmuosius „Transform4Europe“ Europos universiteto aljanso veikimo 
metus nuveikta nemažai strateginio pobūdžio darbų. Siekiant suderinti valdymo ir veiklų organizavimo 
sritis tarp aljanso partnerių, buvo išanalizuotos visų septynių dalyvaujančių universitetų patirtys ir 
praktikos įvairiose srityse, tokiose kaip: valdymo, kokybės užtikrinimo, studijų organizavimo, darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimo, entreprenerystės ugdymo, mobilumo, daugiakalbystės, komunikacijos ir kt. Taip pat 
buvo atlikta nacionalinių aukštojo mokslo įstatymų bazės ir akreditavimo sistemų lyginamoji analizė. 
Ši analizė ypač svarbi siekiant parengti sertifikatines bakalauro, jungtines magistro studijų programas 
socialinių, aplinkos ir skaitmeninių transformacijų srityse, užtikrinti jungtinių programų akreditaciją. 
Taigi, jungtinių studijų programų kūrimas ir įgyvendinimas yra vienas iš esminių aljanso tikslų, kuris 
taip pat siejasi su VDU strateginiais tikslais.

2021 metais buvo suorganizuoti pirmieji bendri aljanso renginiai. Tai – animacijos vasaros mokykla 
„Transform4Europe“ tinklo studentams, Europos kalbų diena dalyvaujančių universitetų bendruomenėms 
ir socialiniams iniciatyvos partneriams, mokykloms ir t. t. Taip pat buvo sėkmingai suorganizuota 
pirmoji doktorantų mokslinė konferencija. Be to, rugsėjo mėnesį Vytauto Didžiojo universitete įvyko 
pirmasis partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo delegacijos iš Silezijos universiteto Katovicuose ir 
Estijos menų akademijos. Vizito metu buvo diskutuota apie naujus bendrus mobilumo ir mokslo tyrimų 
modelius, jungtines studijų programas. Nors tai buvo pats pirmasis vizitas viso aljanso mastu, tačiau 
po jo sekė keletas VDU atstovų vizitų į Silezijos universitetą Katovicuose, Estijos menų akademiją ir į 
Triesto universitetą. Tokio pobūdžio vizitai ne tik padeda stiprinti partnerystes tarp institucijų, bet ir 
paspartina „Transform4Europe“ iniciatyvos veiklų įgyvendinimą. 

Vienas iš esminių „Transform4Europe“ akcentų yra tarptautiškumo plėtojimas ir naujų mobilumo formų 
kūrimas bei įgyvendinimas. Siekiant įgyvendinti bendras konsorciumo ir VDU veiklas, inicijuojamos 
ir pasirašomos tarpdisciplininės plataus profilio „Erasmus+“ programos sutartys tarp universitetų 
partnerių, stiprinamas dėstytojų, mokslininkų ir neakademinio personalo mobilumas, o svarbiausia, 
kuriamos naujos mobilumo galimybės – sertifikatinės bakalauro studijų programos, kitos trumpalaikio 
mobilumo iniciatyvos studentams, kurios taps vienu iš pagrindinių tarptautiškumo plėtojimo įrankių, 
didins studijų inovatyvumą, lankstumą ir prieinamumą viso aljanso mastu. Parengta unikalios dėstymo 
vizitų programos „Chair exchange“ koncepcija. Šios programos pagrindu viso aljanso dėstytojai netrukus 
turės galimybę išvykti semestro trukmės dėstymo vizito partnerių universitetuose, o pats dėstymo vizitas 
bus įgyvendinamas derinant virtualų ir fizinį mobilumą. 

Siekiant įgyvendinti „Transform4Europe“ aljanso veiklas, susijusias su daugiakalbyste, buvo parengtas 
netradicinis užsienio kalbų mokymosi galimybių konceptas, leidžiantis įvairių užsienio kalbų mokytis 
inovatyviai, lanksčiai ir patraukliai, įtraukiant skirtingas tikslines grupes: ir studentus, ir universitetų 
darbuotojus. Kaip jau buvo minėta anksčiau, remiantis VDU Užsienio kalbų instituto patirtimi ir pagalba, 
buvo suorganizuota Europos kalbų diena visai aljanso bendruomenei. Tarptautiniame renginyje dalyvavo 
daugiau nei 400 dalyvių. 

Profesinis darbuotojų tobulėjimas taip pat yra viena iš bendrų aljanso ir VDU prioritetinių sričių. 
„Transform4Europe“ partneriai per 2021 metus parengė gaires inovatyviems mokymo(si) metodams 
taikyti bei dėstytojų ir neakademinio personalo profesiniam tobulėjimui, jos jau pradedamos taikyti 
praktiškai ir leis kelti aukštojo mokslo kokybę Lietuvoje bei kitose Europos šalyse. Parengta akademinio 
personalo kvalifikacijos kėlimo programos koncepcija. Panaši koncepcija artimiausiu metu bus parengta 
ir neakademiniam personalui, o darbuotojų kvalifikacija bus keliama nuotolinių tarptautinių mokymų – 
seminarų pagrindu.

Išplečiant „Transform4Europe“ aljanso iniciatyvos veiklas, papildomai laimėti ir 3 nauji projektai 
šiame tarptautiniame tinkle (T4ERI – „Transform 4 European Research and Innovation“ – „Horizon“, 
„Activating Students in Online Classes“ ir „CROCODILE – Cross-disciplinary Academic Offer – KA2), 
juose aktyviai dalyvauja keletas VDU departamentų ir akademinių padalinių. Šiuo metu rengiamos ir 
kelios naujos paraiškos, tad „Transform4Europe“ veiklos ir galimybės artimiausiu metu dar plėsis ir 
stiprės. 

PLU: veiklos diasporai 
VDU Pasaulio lietuvių universiteto (PLU) misija – telkti aktyvią akademinę lietuvių diasporą, ugdyti 
intelektualinę pasaulio lietuvių vaizduotę, puoselėti Lietuvos ir diasporos lietuvių bendrabūvį stiprinant 
įvairiasluoksnės lietuviškosios tapatybės suvokimą.

Tokių tikslų vedinas PLU kartu su partneriais 2021 m. surengė du forumus – Lituanistinio ugdymo ir 
Pasaulio lietuvių bendruomenių, jame dalyvavo pasaulinio garso lietuvių kilmės mokslininkė prof. Birutė 
Galdikas.



U
n

iversiteto
 vaid

m
u

o
 visu

o
m

en
ės raid

ai

25

U
n

iversiteto
 vaid

m
u

o
 visu

o
m

en
ės raid

ai

24

Tolesnis veiklų plėtojimas:
• Puoselėjant Universiteto istorinę atmintį, gaivinant, kuriant tradicijas organizuoti šalies ir 

tarptautinius Universiteto tapatybę įprasminančius renginius;

• Kurti pridėtinę vertę Universitetui viešinant vykdomus tyrimus, projektus, studijas ir aptariant 
šalies bei pasaulio dabarties ir ateities įvykius, reiškinius, aplinkas, taip įtvirtinant VDU tapatybę;

• Rengti bendrus VDU ir diasporos projektus, viešinti PLU veiklas, įtraukiančias diasporos jaunimą 
ir skatinančias rinktis studijas VDU, megzti tarptautines Universiteto tapatybę įprasminančias 
partnerystes, stiprinti lyderystę lituanistinio švietimo veiklose;

• Stiprinti Universiteto tarptautinį pripažinimą, siekiant kokybiško, tvaraus ir produktyvaus 
tarptautinio bendradarbiavimo;

• Kurti skaitmeninę ir socialinę pažangą, įgyvendinti tvarios aplinkos ir visuomenės transformacijas 
ir T4E veiklas;

• Didinti Universiteto aukštos kompetencijos ekspertų matomumą ir atpažįstamumą visuomenėje, 
nacionalinėje ir tarptautinėje žiniasklaidoje, gerinti bendradarbiavimą su informaciniais parneriais;

• Aktyviai bendradarbiauti su mokslinių tyrimų organizacijomis ir įmonėmis klimato kaitos, tvarios 
energetikos, pažangaus, aplinką tausojančio transporto klausimais steigiant startuolius ir skatinant 
žaliojo kurso inovacijų diegimą bei plėtrą;

• Skatinant bendradarbiavimą su verslo organizacijomis didinti mokslinio potencialo panaudojimą, 
inovacijas ir inovatyvaus verslo kūrimą, mokslinės informacijos viešinimą;

• Siekti aiškaus grįžtamojo ryšio, stebėti bei vertinti marketingo ir komunikacijos projektų, vykdytų 
komunikacijos veiklų įtaką ir rezultatus, numatyti jų tolesnes plėtojimo galimybes: 

• Stiprinti Kauno universitetų bendradarbiavimą, siekiant studentams padidinti studijų pasirinkimo 
galimybes.

darbuotojų kategorijoje Universitetas užėmė aukštą 486 vietą pasaulyje ir buvo nepralenkiamas tarp 
visų reitinge vertintų Lietuvos universitetų. Tarptautinius studentus vertinusioje kategorijoje VDU buvo 
skirta 502 vieta pasaulyje – net 58 vietomis aukštesnė nei praėjusiais metais. Universitetas taip pat 
pagerino pozicijas kategorijose, skirtose darbdavių vertinimams apie absolventų potencialą bei studentų 
ir darbuotojų santykiui.

Žurnalo „Reitingai“ paskelbtame universitetų reitinge pagal studijų kryptis VDU buvo skirta pirmoji 
vieta Lietuvoje net 17 studijų krypčių – trimis daugiau nei praėjusiais metais. VDU reitinge užėmė 
trečią arba aukštesnę vietą iš viso 65 studijų kryptyse. Bakalauro studijų krypčių reitinge Vytauto 
Didžiojo universitetui buvo skirta pirmoji vieta už devynių krypčių studijų programas: agronomijos, 
aplinkotyros, apskaitos, ekologijos, maisto studijų, miškininkystės, pedagogikos, religijos studijų ir žemės 
ūkio. Magistrantūroje „Reitingai“ VDU įvertino kaip geriausią šalyje aštuoniose kryptyse: agronomijos, 
antropologijos, edukologijos, ekologijos, kultūros studijų, maisto studijų, miškininkystės ir teologijos 
(religijos studijų). Reitinge Universitetui buvo skirta trečia arba aukštesnė vieta beveik visose studijų 
kryptyse, kurių programas vykdo VDU: 31 bakalauro ir 34 magistrantūros.

VDU antrus metus iš eilės pateko į pasaulinį inovatyvių universitetų reitingą „World’s Universities with 
Real Impact“ (WURI), kuriame šįkart jam buvo skirta itin aukšta 51–100 vieta pasaulyje verslumo 
kategorijoje. 

Programa „Kurk Lietuvai“ pateikė 28 Lietuvos aukštųjų mokyklų užsienio kalbų mokymo(si) apžvalgą. 
Joje pažymima, kad iš visų aukštųjų mokyklų didžiausias užsienio kalbų pasirinkimas 2020–2021 metais 
buvo Vytauto Didžiojo universitete – tais metais studentai mokėsi net 24 kalbų. Be to, daugiausia kalbas 
besimokančių studentų taip pat studijuoja VDU.

Universiteto vaidmuo/lyderystė formuojant ir įgyvendinant bioekonomikos, 
Europos žaliojo kurso, klimato kaitos bei kaimo plėtros politiką 
Įgyvendinant VDU Žemės ūkio akademijos misiją kurti ir skleisti agrobiotechnologijų, ekosistemų, 
inžinerijos ir socialinių mokslų žinias tvariam bioekonomikos (žemės, maisto, miškų ir vandens ūkio) bei 
kaimiškų vietovių vystymuisi, pilnavertei gyvenimo aplinkai darnoje su gamta Akademijoje moksliniai 
tyrimai vykdomi prioritetinėse mokslo kryptyse: Bioekonomika; Biosistemų inžinerija; Agro-, miško ir 
vandens ekosistemų tvarumas ir klimato kaita. Kiekvienais metais šių krypčių mokslinių tyrimų apimtys 
auga. 2021 m. buvo paskelbta per 150 straipsnių leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo 
indeksą Claritive Analystics Web of Science (CA WoS) duomenų bazėje, iš jų 70 publikacijų indeksuotose 
mokslo leidiniuose, paskelbimo metu buvusiuose atitinkamos žurnalų grupės pirmajame kvartilyje (Q1). 
Taip pat 2021 m. vykdyti 72 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektai, susiję su 
ES žaliojo kurso politikos įgyvendinimu. Bendra šių projektų sąmatinė vertė, tenkanti VDU ŽŪA, sudarė 
6,8 mln. Eur. Šių projektų tematikos dažnai siejamos su inovatyvių sprendimų žemės ūkyje pagrindimu, 
tiksliosiomis technologijomis žemės ūkyje, dirvožemio apsauga, žiedine ekonomika, žemės ūkio verslo 
subjektų veiklos efektyvumo ir konkurencingumo didinimu, biologinės įvairovės apsauga, aplinkos taršos 
mažinimu ir t. t. Be to, VDU Žemės ūkio akademijoje 2021 m. vykdyti ir 6 strateginės partnerystės 
bendradarbiavimo projektai (susiję su ES žaliuoju kursu ir bioekonomika), jų bendra sąmatinė vertė, 
tenkanti VDU – 210 tūkst. Eur.

VDU mokslininkai aktyviai dalyvauja formuojant bioekonomikos, Europos žaliojo kurso, klimato kaitos 
ir kaimo plėtros politiką. Jie yra Centrinės ir Rytų Europos BIOEAST iniciatyvos „Tvarios žiedinės 
bioekonomikos skatinimas Vidurio ir Rytų Europos šalyse“ veiklų dalyviai, aljanso „Link žemės ūkio 
be cheminių pesticidų“, BiodivERsA-FACCE mokslo tyrimų finansavimo fondo, bioekonomikos žinių 
ir inovacijų sistemų strateginės darbo grupės SCAR SWG AKIS, Tarptautinės oro taršos poveikio 
ekosistemoms kompleksinės stebėsenos programos ir kitų darbo grupių nariai, ekspertai.

Atliepiant Lietuvos ir Europos Sąjungos prioritetines kryptis bioekonomikos, Europos žaliojo kurso, 
klimato kaitos ir kaimo plėtros politikos kryptyse, 2021 m. VDU Žemės ūkio akademijoje buvo atnaujintos 
dvi pirmosios pakopos studijų programos: Biologinių sistemų valdymas ir Sumanioji inžinerija, parengta 
nauja ir išorinių ekspertų teigiamai įvertinta pirmosios pakopos studijų programa Bioekonomikos verslo 
vadyba. Nors daugelis studijų programų siejasi su šiomis prioritetinėmis kryptimis, tačiau specialistų 
paklausa rodo žemės, vandens, miško ūkio specialistų pasiūlos trūkumą, tai verčia susirūpinti dėl ES 
žaliojo kurso politikos įgyvendinimo Lietuvoje.
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Darni ir susitelkusi 
universiteto bendruomenė

Per 2021 m. į VDU buvo atvykę 1852 užsienio studentai

Studentai

8210
iš viso

4967
ba

2461
ma

258
doktorantūros

studijos

264
vientisosios 

studijos

260
profesinės 

studijos

Absolventai

46006
iš viso

2584
2021 m.

1349
ba

962
ma

41
mokslų 
daktarai

232
įgiję pedagogo 

kvalifikaciją

Academia cum laude studentai 15
Pasaulio lietuvių bendruomenės nariai, įsitraukę į PLU veiklas 130
Diasporos studentai 32

Personalas (etatai)

1487
iš viso

751
neakademinis

736 
akademinis

Akademinis 
personalas, turintis 

mokslo laipsnį

77 %

Per 2021 m. į VDU atvykę užsienio dėstytojai 154

VDU mokyklų tinklas

VDU „Rasos“ 
gimnazija

VDU „Atžalyno“ 
progimnazija

VDU Ugnės Karvelis 
gimnazija

VDU Klasikinio 
ugdymo mokykla

VDU licėjus 
„Sokratus“



D
arn

i ir su
sitelku

si u
n

iversiteto
 b

en
d

ru
o

m
en

ė

D
arn

i ir su
sitelku

si u
n

iversiteto
 b

en
d

ru
o

m
en

ė

28 29

Darni ir susitelkusi 
universiteto bendruomenė
Nepaisant augančios individualizacijos, tarpusavio ryšiai ir nuoširdus bendravimas yra durys, atveriančios 
įvairias patirtis ir išgyvenimus, kurie išvaduoja iš riboto, kartais netgi monotoniško gyvenimo spąstų. 
Vytauto Didžiojo universitetas, siekdamas bendruomenės darnos ir susitelkimo, didelį dėmesį skiria 
žmogaus teisių, orumo, nediskriminavimo, lygių galimybių ir įvairovės – lyties, amžiaus, etninės tapatybės, 
religijos, kalbos, kultūros bei negalios – pagrindiniams aspektams. Universitetas siekia puoselėti unikalią 
VDU tapatybę ir organizacinę kultūrą skatinant toleranciją ir bendrystę, glaudesnį darbuotojų ir studentų 
bendradarbiavimą, pasitikėjimą. 

Bendruomenės darna ir sinergija 
Lyčių lygybės planas, lygių galimybių ir įvairovės plėtra. Į VDU strateginės veiklos planą  
2021–2027 m. įtrauktos priemonės, skirtos įvairovei, lygioms galimybėms, lyčių lygybei užtikrinti. 
Strateginio veiklos plano pirmame punkte numatoma siekti bendruomenės darnos ir sinergijos branginant 
bendruomenės įvairovę ir jos narių asmeninę autonomiją. Vienas šio tikslo uždavinių– siekis užtikrinti 
žmogaus teises, orumą, nediskriminavimą, lygias galimybes ir įvairovę lyčių, amžiaus, rasių, religijų, kalbų, 
kultūrų, taip pat negalios ir socioekonominiais aspektais. 

2021 m. sukurta darbo grupė parengė Lyčių lygybės planą 2021–2025 metams, pristatantį veiklas ir 
priemones, kaip išlaikyti ir toliau gerinti lyčių pusiausvyrą sprendimų priėmimo ir kitais lygmenimis, 
siekti lygių galimybių užtikrinimo. Lyčių lygybės planas buvo aptartas diskusijose su bendruomene ir 
išorės partneriais, patvirtintas VDU Senate. Nuo 2021 m. balandžio mėnesio Lietuvoje įsigaliojo nauja  
taisyklė – viešinami įmonių atlyginimų vidurkiai pagal lytį. Kaip rodo 2021 m. „Sodros“ paviešinti 
nacionalinio atlyginimų skirtumo tyrimo duomenys, atlyginimų skirtumas tarp lyčių Vytauto Didžiojo 
universitete nėra didelis (157 EUR) ir yra palankus moterims. VDU yra viena iš 16 organizacijų, kur 
vidutiniškai moterų atlyginimai yra didesni nei vyrų.

Universiteto bendruomenės įvairovė kultūriniu, kalbiniu, religiniu, etniniu ir rasiniu požiūriais yra susijusi 
su aukštu tarptautiškumo lygiu. 2021 m. VDU dirbo 74 užsieniečiai dėstytojai, o studentų iš kitų šalių 
skaičius (kartu su vizituojančiais studentais) sudarė beveik 20 proc., tai yra 1852 iš bendro 9302 studentų 
skaičiaus. Užsieniečių studentų skaičius 2021 m. yra aukščiausias kada nors buvęs rodiklis. Aukštas kitos 
kultūros atstovų skaičius VDU bendruomenėje padeda plėtoti tarpkultūrinį pažinimą, ragina didinti 
organizacijos kultūros ir institucinį jautrumą kitoniškumui. 

Vytauto Didžiojo universitetas save pozicionuoja kaip žmogaus teises ginanti institucija, bendradarbiaujanti 
su nacionalinėmis ir tarptautinėmis žmogaus teisių organizacijomis. Vytauto Didžiojo universiteto 
bendruomenės nariai yra aktyvūs ekspertai, dalyvaujantys pripažintų organizacijų veiklose. Prof. Dalia 
Leinartė yra JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto (CEDAW) narė. Socialinio darbo prof. 
Jonas Ruškus yra JT Neįgaliųjų teisių komiteto vicepirmininkas. Vytauto Didžiojo universitetas yra vienas 
pagrindinių Nacionalinio žmogaus teisių forumo (NŽTF) organizatorių. Atsižvelgdamos į Lyčių lygybės 
planą, aukščiausiam Universiteto administracijos lygmeniui atstovaujanti komunikacijos prorektorė 
Vilma Bijeikienė ir SPEAR projekto komanda, vadovaujama prof. Natalijos Mažeikienės, 2021 m. pradėjo 
įgyvendinti LLP numatytas veiklas.

Negalios ir įtraukių galimybių politika ir jos įgyvendinimas. 2021 m. Vytauto Didžiojo universitete 
studijavo 148 negalią (individualiuosius poreikius) turinčių studentų (2020 m. – 114, 2019 m. – 108), jų 
skaičius sudarė 1,8 % (2020 m. – 1,3 %, 2019 m. – 1,1 %) nuo visų Universitete studijuojančių studentų. 
Dauguma iš jų vidutinę negalią (individualiuosius poreikius), kai darbingumo lygis siekia 30–45 %, turintys 
studentai (71).

2021 m. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos negalią 
(individualiuosius poreikius) turinčių studentų paramai skyrė 63 115 Eur sumą: 86 studentams (2019 m. –  
114, 2020 m. – 99) skirtos išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti už 57 506 Eur; 35 studentams  
(2019 m. – 48, 2020 m. – 42) skirtos išmokos studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti už 5 609 Eur.

Valstybinis studijų fondas, vykdydamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-07-V priemonę „Specialiųjų 
poreikių turintiems studentams studijų prieinamumo užtikrinimas“, sudarė galimybę 6 VDU darbuotojams 
pasitobulinti švietimo pagalbos specialistų mokymuose „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų 
poreikių turintiems studentams“. 124 negalią (individualiuosius poreikius) turintiems VDU studentams 
(2019 m. – 187, 2020 m. – 176) mokėjo tikslines išmokas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos 
nacionalinio biudžeto lėšų (135 840 Eur). 

Iš Universiteto lėšų 2021 m. mokestinės lengvatos konkurso tvarka buvo suteiktos 20 negalią 
(individualiuosius poreikius) turinčių studentų (2019 m. – 33; 2020 m. – 26), iš jų 4 studentams pasiūlyta 
sumažinta studijų kaina (2019 m. – 8; 2020 m. – 6), o 16 studentų – sumažintas apgyvendinimo mokestis 
(2019 m. – 25; 2020 m. – 20). 

2021 m. organizuotos veiklos, skirtos studentams su negalia (individualiaisiais poreikiais), siekiant atliepti 
„Įtraukių galimybių“ universiteto viziją:

• kartu su specialiai suformuota darbo grupe buvo parengtas, Universiteto bendruomenei pristatytas 
ir VDU Senato patvirtintas negalios politikos dokumentas – VDU „Įtraukių galimybių universitetas“. 
Šis dokumentas parengtas remiantis Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija, kitų šalių negalios 
politikos dokumentų praktika, taip pat ilgamete Universiteto patirtimi bei darbo su neįgaliaisiais 
(individualiuosius poreikius turinčiais asmenimis) tradicija – jų įtrauktimi į aukštąjį mokslą, tokiu 
būdu atliepiant ir įgyvendinant Universiteto 2021–2027 m. strateginio veiklos plano tikslus. Kartu su 
šia negalios politika pakeistas iki šiol vartotas šūkis „VDU neįgaliesiems draugiškas universitetas“ į 
„VDU įtraukių galimybių universitetą“;

• nuolat dalyvaujama LR Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos posėdžiuose, kuriuose yra svarstomi švietimo, 
aukštojo mokslo klausimai, susiję su neįgaliųjų poreikiais;

• buvo pateikta paraiška, siekiant įsilieti į Europos įtraukiųjų universitetų tinklą (EUni4All-Network), 
kuriamą pagal „Erasmus+“ programą. Pagrindinis šios iniciatyvos tikslas – palengvinti neįgalių 
studentų judumą ir kartu suburti didesnės įtraukties siekiančių Europos universitetų tinklą;

• patobulinta žmonėms su negalia skirta infrastruktūra: VDU Sporto centre, diegiant automatizuotą 
patekimo sistemą, sumontuoti automatiniai varteliai, pritaikyti ir vežimėliu judantiems žmonėms, VDU 
Didžiojoje salėje įrengtas judėjimo negalią turinčių žmonių poreikius atliepiantis keltuvas patekti iš 
antrojo aukšto fojė į salę, Akademijos miestelio Centriniuose rūmuose įrengtos lentelės su nuorodomis 
neįgaliųjų įeigai, VDU bibliotekos Švietimo akademijos skyriuje pertvarkyta neįgaliųjų darbo vieta, 
papildant įranga ir sudarant sąlygas patogesnei prieigai;

• inicijuotas VDU Sporto centro prieinamumo žmonėms su negalia vertinimas. Lietuvos paralimpinis 
komitetas VDU Sporto centrui suteikė „Gilės“ ženklą. Šis simbolis žymi tai, jog objektas yra pritaikytas 
asmenims, turintiems negalią. VDU yra pirmoji aukštoji mokykla Lietuvoje, kurios padalinys įgijo šį 
ženklą, o kartu tai pirmasis objektas Kaune, gavęs tokį įvertinimą;

• kartu su VDU Užsienio kalbų institutu surengtas informacinis susitikimas, UKI gestų kalbos dėstytoja 
Vaida Lukošiūtė VDU darbuotojams pristatė nuotolines gestų kalbos vertimo paslaugas, praktiškai 
pademonstravo naudojimosi šiomis paslaugomis galimybes;

• pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su įmone „Socialinis taksi“, siekiama vystyti glaudų 
bendradarbiavimą socialinių iniciatyvų ir partnerystės srityje, kad kartu galėtume sklandžiau teikti 
paslaugas asmenims su negalia (individualiaisiais poreikiais), dalyvauta „Socialinis taksi“ surengtoje 
akcijoje, kurios metu, 3 mėnesius, kiekvienam VDU bendruomenės nariui (studentui ar darbuotojui), 
turinčiam negalią (individualiuosius poreikius), „Socialinis taksi“ suteikė vieną nemokamą kelionę 
Kauno savivaldybės ribose; 

• kartu su Tarptautinių ryšių departamentu surengėme „Erasmus Days 21“ pristatymą apie tarptautinio 
mobilumo galimybes VDU studentams su negalia (individualiaisiais poreikiais), suorganizuotas 
virtualus susitikimas, kuriame aptarta, kaip VDU studentams su negalia (individualiais poreikiais) 
sekasi studijuoti Universitete, išgirsti iššūkiai, su kuriais jie susiduria; 

• VDU prisijungė prie Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
inicijuotos kampanijos „Dirbk pas mus. Jokio Skirtumo, su ar be negalios“, prie kurios jungėsi didieji 
Lietuvos darbdaviai. Kampanijos tikslas – paskatinti darbdavius įtraukti žmones, turinčius negalią 
(individualiuosius poreikius), į darbo rinką ir parodyti, kad nėra skirtumo, su ar be negalios – 
samdome darbuotojus pagal jų talentus ir kompetencijas;

• gruodžio 3 d., minint Pasaulinę neįgaliųjų dieną, parengtas straipsnis „VDU negalios politika – 
žmogaus teisėmis grįsta universiteto kultūra“, kurio pagrindinis tikslas – pristatyti galutinį VDU 
negalios politikos dokumentą „Įtraukių galimybių universitetas“ lietuvių ir anglų kalbomis.

Savanorystės veiklos. 2021 m. Universiteto vykdomoje studentų savanorystės programoje savanoriavo 
206 studentai savanoriai (2019 m. – 194; 2020 m. – 184), pasirašę Savanoriškos veiklos sutartis. Studentai 
savanoriai per 2021 m. Universitete padėjo įgyvendinti 20 įvairių renginių ar veiklų. Dėl LR Vyriausybės 
paskelbto karantino, kuris tęsėsi visą pavasario semestrą, o renginiai persikėlė į nuotolinę erdvę, savanorių 
veiklos buvo laikinai sustabdytos.

2021 m. pirmakursių mentoriais buvo paskirti 37 studentai savanoriai (2019 m. – 33; 2020 m. – 36), jie 
padėjo VDU pirmakursiams sėkmingai integruotis į Universitetą ir akademinį miestą.
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2021 m. jau trečius metus iš eilės buvo vykdomas savanorystės-mentorystės projektas „Kelrodė žvaigždė“, 
jame dalyvauja dvi mokyklos: VDU „Atžalyno“ progimnazija ir VDU Ugnės Karvelis gimnazija. Dėl 
nepalankios epidemiologinės situacijos Lietuvoje numatyta projektą vykdyti mažesne apimtimi, siekiant 
užtikrinti kuo mažesnį kontaktą. Projekte dalyvavo 6 studentai ir 6 moksleiviai (2019 m. – 15 studentų ir 
15 moksleivių, 2020 m. – 12 studentų ir 12 moksleivių). 

2021 m. gruodžio 6 d. ketvirtą kartą iš eilės Universitete buvo minima Tarptautinė savanorystės diena, jos 
metu surengtas VDU Savanorių apdovanojimų vakaras, pakviesti ir apdovanoti aktyviausi VDU studentai 
savanoriai ir mentoriai. Atsidėkojant už pagalbą, savanorių skatinimui 2021 m. Universitetas skyrė 2 800 
Eur (2019 m. – 3 300 Eur; 2020 m. – 5 400 Eur).

Daugiakalbystės puoselėjimas. Vykdydamas tarptautiškumo misiją, VDU Užsienio kalbų institutas 
(UKI) padeda įgyvendinti VDU pamatinius artes liberales principus: puoselėja humanitarines vertybes, 
plėtoja studentų tarpkultūrinio dialogo kompetencijas, perteikia Lietuvos kultūros savitumą užsienio 
kalbomis, atsižvelgdamas į pasaulines edukacijos tendencijas, taiko naujausius aktyvius kalbų mokymo(-
si) metodus ir lanksčią, technologijomis grįstą kalbų mokymo sistemą, sudaro sąlygas visų VDU fakultetų 
ir pakopų studentams, akademinei ir neakademinei bendruomenei, plačiajai visuomenei mokytis kalbų ir 
užtikrina kalbų mokymosi visą gyvenimą galimybę.

2021 m. kalbų dėstymo kokybę UKI užtikrino kompetentinga, daugiakalbė ir daugiakultūrė 57 dėstytojų 
komanda – 31 anglų kalbos ir 26 kitų kalbų, – kurioje 14 dėstytojų mokė gimtosios kalbos. Iš viso studentai 
rinkosi 21 užsienio kalbą.

Vykdydamas VDU Kalbų politiką ir atliepdamas Universiteto uždavinį puoselėti daugiakalbystės tradiciją, 
2021 m. UKI siekė studentams padėti sėkmingai integruotis į šiuolaikinę globalią darbo rinką ir tarptautinį 
mokslo pasaulį, kur būtina ypač aukšta anglų kalbos kompetencija, o kitų kalbų kompetencijos suteikia 
didelį konkurencinį pranašumą. Iš viso 2021 m. įvairių kalbų UKI mokėsi 4703 studentai, moksleiviai ir 
kiti klausytojai (2020 m. – 4437). Per 2019–2021 m. laikotarpį pasiektas aukštas UKI kalbų besimokančių 
studentų procentas išlaikytas ir 2021 m. (26 % 2021 m. pavasario semestre ir 28 % 2021 m. rudens 
semestre), tai rodo didelę VDU studentų motyvaciją mokytis kalbų. 

Lyginant pastaruosius trejus metus, 2021 m. anglų kalbos mokėsi 3266, tai yra daugiausia studentų per 
trejus metus (2020 m. – 2886, 2019 m. – 2658 studentai). Lyginant kitų kalbų pasirinkimą, 2021 m. 
besimokančiųjų šiek tiek sumažėjo (2021 m. – 1277, 2020 m. – 1283, 2019 m. – 1430 studentai), tikėtina, 
dėl dominuojančio nuotolinio kalbų mokymo(-si) ir labai aukštų anglų kalbos kompetencijų poreikio. 

Siekiant užtikrinti kokybišką studentų anglų kalbos kompetencijų plėtojimą aukštuose lygiuose, nuolat 
plečiama C1 ir C1/C2 dalykų pasiūla, kur ypatingas dėmesys kreipiamas šių dalykų turinio orientavimui į 
kalbinį pasirengimą universitetinėms studijoms, akademinių kalbinių ir dalykinių kompetencijų plėtojimą.

Bendruomenės emocinė ir fizinė gerovė
Psichologinės gerovės stiprinimas. Atliepiant VDU 2021–2027 m. strateginio veiklos plano tikslus, 
2021 m. didelis dėmesys skirtas darbuotojų ir studentų emocinei ir fizinei gerovei stiprinti. VDU Psichologijos 
klinikoje suteiktos 798 individualios psichologo konsultacijos, pravesti 7 seminarai psichologinei gerovei 
stiprinti, 8 studentai dalyvavo pagalbos sau kompiuterinėje „Asmeninių pokyčių“ programoje. Universitete 
atliekama bendruomenės narių psichologinės gerovės ir jai reikšmingų veiksnių stebėsena: Psichologijos 
katedros mokslininkių iniciatyva periodiškai atliekamas darbuotojų psichologinės gerovės tyrimas, studentų 
psichologinės gerovės apklausa. Įvertinant augančios VDU tarptautinės bendruomenės poreikius, 2021 m. 
VDU Psichologijos klinikoje įdarbinta konsultacijas anglų kalba teikianti specialistė, o siekiant didesnio 
paslaugų prieinamumo tobulinama klinikos svetainė, didinamas jos interaktyvumas. 

Sveikatinimo ir fizinio aktyvumo veiklos. 2021 metų lapkričio 18 d. atidarytas multifunkcinis 
Prezidento Valdo Adamkaus sporto centras (Studentų g. 9a, Kauno r., Akademija), jame treniruojasi įvairių 
sporto šakų sportininkai, vyksta aukšto lygio sporto varžybos, gali sportuoti VDU bendruomenės nariai, 
pasirinkę siūlomas laisvalaikio sporto treniruotes ar savarankiškai. 

Nuo 2017 metų VDU yra Sveikatą stiprinančių universitetų (toliau – SSU) tinklo narys. Ši organizacija 
puoselėja Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) skelbiamas žmonių sveikatinimo idėjas per SSU 
tinklą, kurį šiuo metų Lietuvoje sudaro trys universitetai: Vytauto Didžiojo, Lietuvos sporto ir Klaipėdos 
universitetai. VDU, realizuodamas sveikatą stiprinančio universiteto tikslus, 2021 m. savo veikloje vadovavosi 
2017–2021 m. patvirtinta „Sveikatai palankia aplinka sveiko žmogaus ugdyme“ programa. Vadovaudamasi 
SSU tinklo nuostatais, 2021 metų lapkričio 15 d. atnaujinta VDU veikianti SSU tinklo koordinacinė taryba 
parengė naują veiklos programą 2022–2027 m. SSU veiklos programos įgyvendinimą VDU koordinuoja 
minėta taryba ir Sporto centro fizinio rengimo trenerė, sveikos gyvensenos ekspertė doc. dr. Asta Mockienė. 

Laisvalaikio sporto veiklos: 

• Iš viso į VDU siūlomus laisvalaikio sporto užsiėmimus 2021 m. užsiregistravo 553 studentai  
(2020 m. – 825, 2019 m. – 1240), jie galėjo rinktis iš 12 siūlomų laisvalaikio sporto šakų; 

•  2021 m. birželio mėn. pirmą kartą Sporto centras suorganizavo vaikų savaitinę vasaros sporto stovyklą, 
jos tikslas buvo užimti vaikus atostogų metu, supažindinti su kai kuriomis sporto šakomis (krepšiniu, 
futbolu, tinkliniu, badmintonu, dziudo, šachmatų sportu), turiningai leisti atostogas. Stovykla vyko 
VDU Sporto centro erdvėse, joje dalyvavo 14 vaikų (berniukų ir mergaičių). 

• 2021 m. Universiteto bendruomenė, studentai ir darbuotojai, aktyviai įsitraukė į Universiteto ar Sporto 
centro partnerių organizuojamus sveikatingumo renginius ir vykdomas sveikatinimo veiklas, nors dėl 
COVID-19 dalyvavimas fizinio aktyvumo ir sporto veiklose sumažėjo.

Vidinės komunikacijos efektyvumas
2021 m. stiprinta Universiteto vidinė komunikacija. Universiteto darbuotojams išsiųsti 47 reguliarūs 
naujienlaiškiai, studentams – 23–. Itin svarbios naujienos ir įvykiai buvo siunčiami atskirais specialiaisiais 
naujienlaiškiais. Taip pat 2021 m. rugsėjo mėn. Marketingo ir komunikacijos departamente įsteigta 0,5 
etato vertėjo pareigybės, dėl šios priežasties pradėjo didėti informacijos sklaida anglų kalba (2020 m. – 121 
naujiena anglų kalba, 2021 m. – 185 naujienos anglų kalba). 

Universiteto alumnų bendruomenė
Vytauto Didžiojo universitete nuo 1993 m. iki 2021 m. išsilavinimą įgijo 46006 absolventai, iš jų diplomus 
su pagyrimu gavo 398 absolventai. 2021 m. Universitetą sėkmingai baigė ir prie alumnų bendruomenės 
prisijungė 629 nauji absolventai.

Siekiant įgyvendinti VDU 2021–2027 m. strateginius siekius, susijusius su Universiteto alumnų 
bendruomenės telkimu, įkurta VDU absolventų koordinatoriaus pareigybė. Paskelbus viešą konkursą, buvo 
atrinkta ir Karjeros centro vyr. koordinatore tapo VDU Menų fakulteto Kūrybinių industrijų ir Verslumo 
akademijos absolventė Samanta Ėringė.

Universitetas veiklas, skirtas alumnams, organizavo ir vykdė tiesiogiai arba per VDU Absolventų klubą, su 
kuriuo bendradarbiavimą kuruoja Studentų reikalų departamentas.

Universiteto vykdytos veiklos ir renginiai absolventams:

• 2021 m. periodiškai buvo siųsti naujienlaiškiai, skirti visiems VDU absolventams ir specialiai VDU 
absolventų klubo nariams, pradėtas siųsti el. pasveikinimas VDU absolventams, pasiekusiems karjeros 
aukštumų savo darbo veikloje;

• telkiant Universiteto alumnų bendruomenę, VDU Karjeros centras sukūrė specialią rubriką vdu.lt 
„VDU absolventai“, jos tikslas – skleisti VDU alumnų patirtis ir sėkmės istorijas;

• siekiant sukurti galimybę absolventams ir po studijų baigimo jaustis bendruomenės dalimi, Universitete 
2021 m. buvo sukurtas, paviešintas ir pradėtas taikyti visiems VDU absolventams skirtas naudų ir 
galimybių krepšelis, diferencijuojant jį į dvi kategorijas: naujiems, pirmų metų po studijų baigimo, 
absolventams (siūlant kalbų studijas; konsultacijas, skirtas efektyviau įsilieti į darbo rinką; galimybę 
pratęsti dalyvavimą Universiteto meninėse ar sportinėse veiklose ir išlaikyti savo gyvenamąją vietą 
bendrabutyje) ir visiems kitiems (suteikiant galimybę gauti pažymas ir pažymėjimus; diplomų ir 
diplomų priedėlių dublikatus; nemokomas karjeros konsultacijas; įsitraukti į karjeros mentorystės 
veiklas; siūlyti darbo, praktikos ar savanorystės vietas savo įmonėje ar organizacijoje; nemokamai 
dalyvauti viešuose VDU renginiuose; užsiprenumeruoti naujienlaiškį ir gauti svarbiausias Universiteto 
naujienas ar naudotis Outlook paštu kaip Universiteto absolventams); 

• tęsdamas tradiciją, 2021 m. lapkričio 8–12 d. Universitetas kartu su Absolventų klubu surengė 
Absolventų dieną „Sugrįžimas į universitetą“. Specialiai šiam renginiui buvo suorganizuota nuotolinių 
paskaitų savaitė, VDU alumnai buvo kviečiame dalyvauti tiesiogiai vykstančiose nuotolinėse 
paskaitose. Lapkričio 11 d., siekiant sukviesti po pasaulį išsibarsčiusius VDU absolventus, buvo 
suorganizuotas nuotolinis susitikimas – diskusija (anglų k.), skirta VDU tarptautiniams alumnams. 
Lapkričio 18 d. įvyko tradiciniai susitikimai fakultetuose ir pagrindinis absolventų dienos „Sugrįžimas 
į universitetą“ renginys, jo tikslas buvo sukviesti VDU bendruomenę, kurso draugus ir visus alumnus 
atgal į Universitetą kontaktiniu būdu;

• 2021 m. buvo tęsiama VDU „Vėliavnešio“ iniciatyva. 2021 m. lapkričio 12 d. įteikta trečioji vėliava 
VDU vokiečių filologijos studijų absolventei Rimai Norvilienei, kuri Šilalės krašte pasižymi aktyvia 
visuomenine veikla ir iniciatyvumu. Pradėti darbai susiję su šios iniciatyvos aktyvesne plėtra;
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• bendradarbiauta su VDU Absolventų klubu, jo valdyba 2021 m. išrinko naująjį klubo prezidentą, 
VDU absolventą Džiugą Juknį; glaudesniam bendradarbiavimui VDU Absolventų klubas pasiūlė „Šešių 
žingsnių +“ programą bei, siekdamas padidinti VDU bendruomenės aktyvumą ir absolventų įsitraukimą, 
spalio 18 d. Universitete suorganizavo diskusiją „Artes Liberales kodas ir VDU absolventų identitetas“; 
surengti 3 VDU Absolventų klubo valdybos posėdžiai, juose buvo diskutuojama, generuojamos idėjos, 
planuojama komunikacinė strategija; 2021 m. prie VDU Absolventų klubo prisijungė 55 nauji nariai, 
bendras metinis klubo narių augimas buvo 7,1 % (2019 m. – 9 %; 2020 m. – 10 %).

Bendruomenės būrimas į organizacijas
2021 m. veiklą vykdė 35 Vytauto Didžiojo universiteto organizacijos statusą turinčios studentiškos 
organizacijos. 2021 m. prie organizacijų prisijungė Vytauto Didžiojo universiteto studentų draugija 
„Šauksmas“, jos tikslas – skleisti studentų solidarumo, pilietiškumo ir progresyvumo idėjas, siekti pokyčių 
Universiteto gyvenime ir Lietuvos švietimo sistemoje. 

2021 m. Universiteto studentiškos organizacijos, teikdamos paraiškas organizacijų projektinei paramai, 
daugiausia savo veiklas orientavo į socialiai atsakingo universiteto kūrimą. 2021 m. VDU studentiškų 
organizacijų rėmimui komisijai svarstyti buvo pateikti 9 projektai (2019 m. – 8, 2020 m. – 14) ir 2 
paraiškos papildomo konkurso metu, iš viso – 11 projektų. 

VDU studentiškų organizacijų finansuotų projektų pasiskirstymas pagal prioritetines 
sritis 2021 metais: Socialiai atsakingo universiteto kūrimas (5 projektai); Tarptautiškumo skatinimas 
(1 projektas); Veiklų, susijusių su mokslu, menu ir studijomis, inicijavimas (3 projektai); Santykių su 
universiteto bendruomenės nariais palaikymas ir plėtojimas (1 projektas); Veiklų, susijusių su studentų 
interesais ir jų atstovavimu, koordinavimas (1 projektas). 

Vytauto Didžiojo universitetas studentiškoms organizacijoms skyrė tikslinę paramą (15 000 Eur), kuria 
buvo siekiama skatinti bei puoselėti studentų iniciatyvas ir veiklas, plečiančias bendradarbiavimą ir 
žmogiškųjų išteklių potencialą, kuriančias ar plėtojančias mokslo, meno, studijų organizavimo, kultūrines, 
visuomenines, sporto, pilietines ir kitokio pobūdžio iniciatyvas, garsinančias Universiteto vardą. 

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės veikla. VDU Studentų atstovybė (VDU SA) – 
tai vienintelė mūsų Universiteto studentams atstovaujanti, pelno nesiekianti, nevyriausybinė organizacija. 
Jos veikla yra paremta viešumu, savivalda, lygybe ir kitomis demokratiškomis vertybėmis. Praėjusiais 
metais VDU SA aktyviai prisidėjo prie Universiteto studentų gerovės kūrimo:

• Įsitraukta į stipendijų darbo grupę, kurios darbo rezultatas susijęs su padidėjusiomis stipendijomis 
ir sumažėjusiu konkursiniu balu stojantiesiems gauti stipendiją, sprendimas įsigaliojo nuo 2021 m. 
rugsėjo mėnesio.

• Vykdytas projektas „Apšvietimas“, jo metu buvo kuriami vaizdo įrašai, edukuojantys studentus apie 
akademinio sąžiningumo svarbą.

• Patvirtinti Seniūnų veiklos nuostatai, reglamentuojantys seniūnų veiklą, siekiant gerinti akademinę ir 
socialinę studentų gerovę.

• Patvirtinti Studijų programų komitetų veiklos nuostatai, kuriais reglamentuojama studentų atstovų 
rinkimų tvarka, apibrėžiamos jų teisės ir pareigos.

• Bendradarbiaujant su VDU negalios koordinatore buvo atlikta studentų, turinčių individualius 
poreikius, apklausa, siekiama išsiaiškinti Universiteto prieinamumą negalią turintiems iš mokslo, 
infrastruktūros ir psichosocialinės sferų.

• Patvirtintas pakoreguotas Bendrabučių savivaldos tvarkos aprašas, jame įsigaliojo pakeitimai, susiję 
su Bendrabučių tarybos sudėtimi ir bendrabučių pirmininkų rinkimu.

• Prisidėta prie Akademinės etikos kodekso redagavimo.

• Įsitraukta į VDU lyčių lygybės, negalios politikos dokumentų ir Sveikatą skatinančio universiteto 
gairių rengimą.

• Buvo tęsiamas švietėjiškų diskusijų ciklas „Dinamiški dialogai“.

VDU Kamerinio orkestro koncertinė veikla. Vytauto Didžiojo universiteto kamerinis orkestras  
2021 m. išliko vienintelis profesionalus kamerinis orkestras Kauno mieste, kuris net ir sudėtingu COVID-19 
pandemijos laikotarpiu rengė ir pristatė naujas programas, reprezentavo Universitetą Kaune ir kituose 
Lietuvos miestuose surengdamas 18 koncertų. Apie kamerinį orkestrą parašyti straipsniai dienraštyje 
„Kauno diena“, portaluose lrt.lt, m.diena.lt, kaunas.kasvyksta.lt, bernardinai.lt ir kt., profesionalūs koncertų 
įrašai viešinti orkestro kanale „YouTube.com“, „Facebook“. Kamerinis orkestras įrašė ir paviešino „YouTube“ 
ir „Facebook“ platformose albumo „Fractalas“ pristatymo koncertą, taip paminėdamas orkestro 10-ies metų 
jubiliejinio sezono pradžią, o gruodžio mėn. atšventė X orkestro gimtadienį „Opera Gala“ koncertu.

Tolesnis veiklų plėtojimas: 
• Siekti bendruomenėje darnios įvairovės ir sinergijos, užtikrinant lygių galimybių, lyčių lygybės, 

nediskriminavimo, orumo, savirealizacijos ir autonomijos principus, išlaikant ir puoselėjant unikalią 
VDU vertybinę ir organizacinę kultūrą.

• Stiprinti darbuotojų ir studentų emocinę gerovę, vykdyti jai reikšmingų veiksnių stebėseną ir tyrimus, 
atliepiant bendruomenės poreikius šviečiamąja veikla ir konsultacijomis.

• Skatinti bendruomenės savanorystę, 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 socialinius projektus, 
organizuoti renginius, aktualius visai Lietuvai, taip siekiant VDU kaip patikimo socialinio partnerio 
pripažinimo.

• Skatinti efektyvesnę vidinę komunikaciją, informacijos mainus ir sklaidą tarp įvairių Universiteto 
padalinių.

• Vykdyti universitetinę sveikatą stiprinančio Universiteto veiklų programą, įtvirtinant lyderystę 
Sveikatą stiprinančių universitetų tinkle, plėsti fizinio aktyvumo ir sveikatinimo veiklas bendruomenės 
nariams.

• Plėtoti VDU statusą turinčių organizacijų palaikymo priemones ir sudaryti palankias veiklos sąlygas, 
skatinant didesnį bendruomenės įsitraukimą.

• Įgyvendint VDU negalios politiką, atliepiant neįgaliųjų poreikius, tobulinti studijų ir darbo aplinką, 
efektyvinti švietėjišką veiklą.

• Telkti ir stiprinti absolventų bendruomenę Lietuvoje ir užsienyje, skatinti absolventų įsitraukimą į VDU 
alumnų klubo ar kitų VDU absolventų bendruomenių veiklas, aktyvinti dalyvavimą bendruomeniniame 
ir akademiniame Universiteto gyvenime, tobulinti naudų ir galimybių pasiūlą.
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Tarptautinis mokslo 
universitetas Universiteto Mokslo fondui buvo skirta lėšų tūkst. Eur

Mokslo ir meno premijos, kiti reikšmingi apdovanojimai

Vykdomų mokslo projektų skaičius

Disertacijas apgynusių doktorantų skaičius

Prioritetinių mokslo ir meno tyrimų klasterių skaičius

Publikuota monografijų

366

18

325

41

60

21

Vykdomų mokslo projektų sutarčių vertė mln. Eur

Nuo doktorantūros įsteigimo pradžios apginta disertacijų

259 (VDU dalis – 56)

827

Doktorantūros krypčių skaičius

Tarptautinę ekspertizę perėjusių augalų veislių registracija (vnt.)

Doktorantų skaičius 2021 m. spalio 1 d.

24

2

258

555

665,6
697,4

Paskelbta mokslo straipsnių (indėliais)

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

48,3 47,6
52,7

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

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

Mokslo darbuotojai

451
iš viso

57
žemės ūkio 

mokslai

142
gamtos 
mokslai

134
socialiniai 
mokslai

58
humanitarinių 

mokslai

50
technologijos 

mokslai

10
menai
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Tarptautinis mokslo 
universitetas
2021 m. Universiteto dėstytojai, menininkai ir mokslo darbuotojai pasiekė aukštų mokslo ir meno veiklos 
rezultatų. 
Vykdyta per 300 tarptautinių, nacionalinių mokslo ir verslo projektų. Projektinė veikla 2021 m. koncentravosi 
į tarptautinius mokslo ir švietimo projektus. Universiteto mokslininkai pateikė 25 „Horizontas 2020“ 
programos paraiškas, pradėjo įgyvendinti penkis naujus projektus. VDU dalyvavimas Europos universitetų 
aljanse leido sėkmingai įsitraukti ir vykdyti du svarbius projektus: „Horizon“ programos projektą „Transform 
4 European Research and Innovation (T4ERI)“; „Erasmus+“ projektą „Transform4Europe (T4E)“, kuris 
šioje Europos universitetų aljansų partnerystėje prasidėjo dar 2020 m. Iš viso 2021 m. buvo vykdoma 14 
„Horizontas 2020“ programos projektų. 
Mokslininkai ir dėstytojai buvo skatinami siekti aukščiausių mokslo pasiekimų, ypač rengti ir publikuoti 
straipsnius pripažintuose tarptautiniuose leidiniuose. 2021 m. 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. 2021 m. pasirašytų MTEP projektų ir sutarčių su ūkio 
subjektais vertė siekė 1,945 mln. Eur. Universitetas tampa vis svarbesnis verslo partneris ar paslaugų teikėjas 
MTEP projektuose, o Universitete sukaupta mokslininkų kompetencija ir patirtis padeda kurti inovacijas 
Lietuvos ir užsienio rinkoms. 2021 m. prašyta paramos daugiau kaip 60 MTEP tyrimų projektų ir sutarčių, 
dalyvauta daugiau kaip 40 viešųjų pirkimų konkursų už daugiau kaip 5 mln. Eur, taip pat su ūkio subjektais 
organizuota daugiau kaip 50 susitikimų, kurių metu buvo pateikta komercinių pasiūlymų. Didžioji dalis 
viešųjų pirkimų ir komercinių pasiūlymų buvo sėkmingi – pasirašyta 40 sutarčių už 920 tūkst. Eur, projektų 
už 1025 tūkst. Eur. 
Prioritetinės mokslo tyrimų kryptys, dalyvavimas tarptautinėse ir nacionalinėse mokslo programose, 
moksliniai projektai ir užsakomieji moksliniai tyrimai, monografijos, straipsniai ir citavimai, registruoti 
Clarivate Analytics Web of Science ir Scopus duomenų bazėse, Valstybiniame ir tarptautiniame patentų 
biure užregistruoti patentai, pranešimai konferencijose, suorganizuotos konferencijos ir seminarai, jų atitiktis 
Universiteto misijai ir strateginiams tikslams, koncertai ir parodos, gauti kultūriniai apdovanojimai yra 
svarbūs mokslinės ir meninės veiklos rodikliai. 2021 m. 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. Ypatingas dėmesys taip pat buvo skirtas 
ieškant sinergijos tarp skirtinguose padaliniuose dirbančių mokslinių grupių, vykdant esamas ir inicijuojant 
naujas projektines veiklas.

Mokslo ir meno veiklos rezultatai 
2021 m. dėstytojai ir mokslo darbuotojai, įvertinus asmeninį autorių indėlį, paskelbė per 697 (2020 m. – 
665,6) mokslo straipsnius, iš jų – 368 (2020 m. – 317) leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics 
Web of Science ir Scopus duomenų bazėse, 247 – mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose tarptautinėse 
duomenų bazėse, per 80 – kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose. Publikuota 21 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 283 mokslo straipsniai, iš jų 201 – publikuoti 
leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science ir Scopus duomenų bazėse, iš jų 169 turintys 
nenulinį citavimo rodiklį.
Humanitarinių ir socialinių mokslų dėstytojai ir mokslo darbuotojai išleido 21 mokslo monografiją (9 iš jų – 
tarptautinėse leidyklose), 5 mokslo studijas, 2 vadovėlius aukštųjų mokyklų studentams, per 50 knygų skyrių, 
kitų taikomųjų, sudarytų mokslo darbų, paskelbė 414 mokslo straipsnių. Taip pat paskelbė 167 (2020 m. – 148) 
mokslo straipsnius leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science ir Scopus duomenų bazėse, 
iš jų 125 – leidiniuose, turinčiuose nenulinį citavimo rodiklį 177 (2020 m. – 147) straipsnius leidiniuose, 
referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse ir (arba) išleistuose tarptautinėse leidyklose, ir per 70 
straipsnių kituose recenzuojamuose mokslo periodiniuose ar vienkartiniuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose, 
išspausdino daugiau kaip 600 mokslo straipsnių profesiniuose leidiniuose, straipsnių ir santraukų Lietuvos, 
užsienio bei tarptautinių konferencijų pranešimų medžiagoje. 
2021 m. Universitete užregistruoti 388 meninės produkcijos darbai (2020 m. – 273): 312 koncertų ir 
muzikinių spektaklių (271 – Lietuvoje, 41 – užsienio šalyse: Estijoje, Italijoje, JAV, Latvijoje, Lenkijoje, 
Prancūzijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Šveicarijoje, Vokietijoje), 6 dramos spektakliai (3 – Lietuvoje, 3 – užsienio 
šalyse: Vokietijoje, Rusijoje), 57 dailės parodos (42 – Lietuvoje, 15 – užsienio šalyse: Irane, Ispanijoje, 
Italijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Turkijoje, Ukrainoje, Vengrijoje), 9 fotoparodos (8 – Lietuvoje, 1 – Lenkijoje), 
išleisti 2 CD, sukurti 2 dizaino darbai.

Meninė veikla 
Menų fakulteto profesorius Romualdas Požerskis 2021 m. išleido fotoalbumą „Menininkai ir mūzos“, surengė 
parodą „Kauno menininkai ir mūzos“ Kauno paveikslų galerijoje. Iš daugelio kitų profesoriaus surengtų 
parodų paminėtina paroda „Atlaidai“ Prancūzijoje, Klermonto (Clermont) miesto meno erdvėje „Espace 
Culturel Séraphine Louis“. R. Požerskio darbai taip pat eksponuoti ir Vilniuje, didžiojoje MO muziejaus 
parodoje „Permainų šventė“, kurią kuravo Menų fakulteto docentas dr. Tomas Pabedinskas. 

Profesoriaus dr. Rimanto Plungės kūryba pristatyta Jungtinėse Amerikos Valstijose, muziejuje „Noyes 
Museum of Art“, grupinėje parodoje „Borderless / Digital practises in Changing Times“. 

Docentas Adas Toleikis suprojektavo Šiauliuose atidarytą Pasaulio tautų teisuolių skverą ir jo pagrindinį 
meninį-skulptūrinį akcentą „Jungtis“ (projekto architektė Ilona Vaznonienė). 

Kauno savivaldybės 3-iojo laipsnio Santakos garbės ženklu už nuopelnus kultūros srityje apdovanoti Muzikos 
akademijos docentė Birutė Marija Sodaitytė ir profesorius Jonas Janulevičius. 

Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro G. Verdi operoje „Traviata“ (premjera 2021 m. lapkričio 17 d.) 
Žoržo Žermono vaidmenį atlieka dėstytojas Kostas Smoriginas. Šio teatro operos „Mamulė Mū“ (premjera 
2021 m. gruodžio 5 d.) kompozitorius yra docentas Sigitas Mickis. 

Kauno valstybinio muzikinio teatro G. Verdi operoje „Traviata“ (premjera 2021 m. gruodžio 26 d.) vaidmenis 
atlieka šie dėstytojai: Gabrielė Bukinė (Violeta), Egidijus Bavikinas (Žoržas Žermonas), Gabrielė Kuzmickaitė 
(Flora Bervua), Mindaugas Zimkus (Gastonas Letorje), Giedrius Prunskus (Daktaras Grenvilis) ir studentas 
Martynas Stankevičius (Džiuzepė). 

Kauno valstybinio muzikinio teatro J. Swift operos vaikams „Guliverio kelionės“ (premjera 2021 m. rugsėjo 19 
d.) muzikinis vadovas ir dirigentas yra docentas Virgilijus Visockis, vaidina šie dėstytojai: docentas Giedrius 
Prunskus (Kapitonas), Mindaugas Zimkus (Liliputų vadas), Nomeda Kukulskienė (Liliputų karalienė) 
ir studentai Kazimieras Ivanovas (Kapitonas), Povilas Strikaitis (Milžinas), Karolina Činikaitė, Patricija 
Gadliauskienė, Agnė Čepaitytė, Vasarė Gritenaitė, Rugilė Balčiūnaitė, Viktorija Zeilikovičiūtė, Vygantas 
Bemovas, Martynas Stankevičius (Liliputai). 

Kauno valstybinio muzikinio teatro dviejų dalių Giochino Rossini komiškos operos „Il Turco in Italia“ (Turkas 
Italijoje) (premjera 2021 m. rugsėjo 8 d.) dirigentas yra profesorius Jonas Janulevičius, vaidina dėstytojai 
Giedrius Prunskus (Selim) ir Gabrielė Bukinė (Fiorilla). 

Muzikos akademijos docentas Povilas Velikis su grupe „U‘Elements“ išleido kompaktinę plokštelę „Warm 
White“ („ZertStudio“ leidykla). 

VDU menų galerija „101“ yra tarp-akademiniame kontekste įsikūrusi erdvė, skatinanti jungiamuosius 
šiuolaikinio meno procesus ir taikanti skirtingas kuratorines strategijas 2021 metais galerija rengė įvairias 
temas tyrinėjančias parodas ir renginius. Dalis idėjų buvo įgyvendintos nuotoliniu būdu, pavyzdžiui, kurtos 
„Office Office“ tinklalaidės, transliuoti eksperimentiniai performansai, buvo tęsiama kuratorinė progama, 
skirta tyrinėti meilės ir rūpestingumo temas. Buvo surengtos septynios fizinės parodos galerijos „101“ erdvėje 
ir rūsio galerijoje: Mildos Gineikaitės eksperimentinė fotografijų paroda „Būtis promočiutės kambaryje“, 
Kauno menininkų namų paroda „Belaukiant krypties“ (kurat. Agnė Bagdžiūnaitė), Josip Zanki meninis 
tyrimas ir paroda „Grand Tour: Age of Pyramid and Postcolonial Pilgrimage“, Kauno dailės gimnazijos 
baigiamųjų darbų paroda (kurat. Gintautas Vaičys), VDU Naujųjų medijų meno programos studentų 
fotografijų paroda „Natūra“ (kurat. Rimgaudas Barauskis ir Milda Gineikaitė), Fabrizio Fortini (Raphael 
Baldaya) fotografijų įvykis-paroda „Dirbtinės gėlės“ (kurat. Tomas Pabedinskas). Vienas iš didžiausių 2021 
m. menų galerijos „101“ pasiekimų – bendradarbiavimas su Kauno bienale, įgyvendinant galerijos erdvėse 
Kauno bienalės projektą „Nemiga“ (kurat. Artūras Raila ir EHU studentai iš Baltarusijos). Taip pat pradėta 
bendradarbiauti su kultūros skatinimo projektu „Kultūros dokas“, kuris yra „Kaunas – Europos kultūros 
sostinė 2022“ programos dalis.

VDU teatras Kaune veikia kaip alternatyva klasikiniam teatrui, edukacinių renginių vieta, novatoriška, drąsi 
ir išskirtinė terpė jauniems žmonėms kurti. 2021 metais teatre buvo pristatyta Menų fakulteto ir Švietimo 
akademijos studentų bei absolventų kūryba:

• Menų fakulteto „Vaidybos“ programos absolventai ir MF studentai sukūrė trumpo metro filmą 
„Super normalus“ ir dalyvavo tarptautiniame filmų kūrimo festivalyje „Odisėja 72“, kurio išankstinis 
pristatymas vyko VDU teatre;

• Menų fakulteto „Vaidybos“ programos absolventai parengė ir pristatė pojūčių spektaklį „Anykščių šilelio 
takais“ (spektaklio sumanytoja ir režisierė - „Vaidybos“ programos absolventė R. Tamošauskaitė) bei 
spektaklį „FREAKEN“ pagal A. Strinbergo pjesę „Freken Julija“ (rež. M. Naudžiūnas, P.A.R.A.K.A.S./
VDU teatras);

• Švietimo akademijos studentai pristatė tarptautiniam projektui „European Youth Engagement 
Network - EYE.net“ skirtą spektaklį, kurio režisierius Vaidybos programos absolventas R. Lažaunykas.  
2021 lapkričio 17 – 20 dienomis vyko šio spektaklio gastrolės Slovėnijoje;
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• Švietimo akademijos studentai ir „Vaidybos“ programos absolventai parengė ir pristatė edukacines 
programas renginiui „Drama LAB“ (KMKT/VDU teatras), edukacines programas jaunimo festivaliui 
„Problema (NE) BĖDA“ (KMKT/VDU teatras), spektaklį „Įsilaužėlis“ (Raudondvario dvaro menų 
inkubatorius/VDU teatras), spektaklį „Dievų miškas“ (Kauno IX forto muziejus/VDU teatras), parengė 
eskizą „Gedulas“ eskizų konkursui (KMKT/VDU teatras), dalyvavo tarptautiniame interaktyviame 
teatro festivalyje „Nerk į teatrą“ (NKDT/VDU teatras).

Mokslo ir meno veiklos rezultatų registravimas, kaupimas ir sklaida 
Įgyvendinant Universiteto strateginiame plane numatytus tikslus ir uždavinius, susijusius su mokslo ir 
meno veiklų rezultatų kaupimu ir sklaida, atvirojo mokslo politikos įgyvendinimu, toliau kurta ir plėtota 
(nuo 2019 m.) Universiteto Mokslo valdymo informacijos sistema – VDU CRIS (https://www.vdu.lt/cris). 
VDU CRIS sukaupta per 109 tūkst. Universiteto publikacijų, žurnalų straipsnių, studijų baigiamųjų darbų, 
daktaro disertacijų, kitų leidinių metaduomenų įrašų. Publikacijų duomenų bazėje (PDB) sukaupta per  
69 tūkst. (2021 m. − 3,8 tūkst.) mokslo publikacijų, recenzuojamų žurnalų straipsnių, knygų − per 13 tūkst.  
(2021 m. − 3,2 tūkst.), studijų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų (ETD) per 21 tūkst. (2021 m. −  
2,6 tūkst.) įrašų.

VDU CRIS talpykla kasmet gausiai turtinama visateksčiais dokumentais. Iš viso talpykloje jau sukaupta 
beveik 35 tūkst. (2021 m. – 30 tūkst.) visateksčių dokumentų (621 e. knyga, 51 e. žurnalo archyvas (iš jo 23 
šiuo metu VDU leidžiami žurnalai), per 12 tūkst. straipsnių, per 21 tūkst. ETD bei 724 kiti dokumentai ir 11 
duomenų rinkinių). 

VDU CRIS sukurta per 1,5 tūkst. aktyvių mokslininkų profilių, iš jų beveik 44 proc. su užpildyta detalia 
informacija apie jų profesinę, mokslinę pedagoginę kvalifikaciją, pripažinimą, apdovanojimus, dalyvavimą 
organizacijose, kviestines paskaitas, dėstomus dalykus ir kitas veiklas.

2021 m. buvo rengiama diegti ir pradėta diegti technologiškai atnaujinta VDU CRIS platforma. 

Mokslo ir meno veiklos finansavimas ir skatinimas
Akademinio personalo darbo užmokestis 2019 m. kilo nuo 10 iki 30 proc., nuo 2020 m. rudens – 10 proc., 
o nuo 2021 m. vasario – dar iki 10 proc. 

Pagal šiuo metu galiojančią lanksčią priemokų nustatymo metodiką, dėstytojai ir mokslo darbuotojai už aukštus 
mokslo produkcijos, mokslinės ir didaktinės veiklos rezultatus skatinami kasmėnesinėmis mokslingumo (už 
mokslo produkciją) ir akademinės veiklos (už kitą akademinę ir didaktinę veiklas) priemokomis prie dėstytojo 
ar mokslo darbuotojo pareigų nuo 0,9 BMA iki 13,8 BMA dydžio vienam etatui. 

Konkursinį Universiteto mokslo skatinimo fondą 2021 m. sudarė 366 tūkst. Eur. Mokslo fondo lėšos buvo 
skirtos Universiteto klasterių veiklos plėtrai, doktorantų išvykų konkursams, aukščiausio lygio produkcijos 
skatinimui, mokslo sklaidai ir prioritetinėms kryptims viešinti, doktorantų mokslinei veiklai skatinti. 

372 dėstytojams, mokslo darbuotojams, tyrėjams ir doktorantams buvo skirta beveik 193 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 institutus. Šios lėšos 
gali būti panaudojamos įvairiais būdais: mokslinėms išvykoms ir kitoms su mokslu susijusioms reikmėms, 
priemokoms, stipendijoms, įskaitomos į pedagoginį dėstymo krūvį. 

Skatinamosios 5 proc. dydžio, o pagal atnaujintą tvarką vienkartinės 1,5–2 BMA dydžio mokslingumo 
priemokos vienam mėnesiui skirtos už 35 originalius mokslo populiarinimo straipsnius. 

Mokslo klasterių veiklos plėtrai buvo skirta 126 000 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, bei moksliniams tyrimams atlikti. 

35 000 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. Doktorantų mokslinių išvykų 
konkursui iš Universiteto mokslo fondo skirta 10 000 Eur. 

Nacionaliniai ir tarptautiniai projektai 
Nors pasaulinė pandemija pakoregavo tarptautinių ir nacionalinių projektų rengimą ir įgyvendinimą, tačiau 
bendras VDU projektų skaičius 2021 m. išlieka panašus kaip ir 2020 m. 2021 m. vykdyta daugiau kaip 300 
tarptautinių, nacionalinių mokslo ir verslo projektų. 

Projektinė veikla 2021 m. koncentravosi į tarptautinius mokslo ir švietimo projektus. Universiteto mokslininkai 
pateikė 25 „Horizontas 2020“ programos paraiškas, pradėjo įgyvendinti penkis naujus projektus. Iš viso  
2021 m. buvo vykdoma 14 „Horizontas 2020“ programos projektų. 

Aktyvus Universiteto mokslininkų dalyvavimas COST veiklose tęsėsi ir 2021 m., dalyvauta 22-uose COST 
programos teminiuose projektuose. Laimėtas VDU prof. dr. M. Ališauskienės inicijuotas COST programos 
projektas migracijos ir religinės įvairovės tema (angl. „Connecting Theory and Practice Issues of Migration 
and Religiuos Diversity“, CA20107). Šiame projekte dalyvauja tyrėjai iš Europos Sąjungos šalių, Jungtinių 
Amerikos Valstijų, Pietų Afrikos Respublikos, Norvegijos, Serbijos, Šiaurės Makedonijos. Valdymo komitete 
esančių 27 šalių skaičius nuolat pildosi. Tinklo veikla skirta telkti tyrėjus gauti naujų mokslo žinių, keistis 
jomis, stiprinti gebėjimus, įtraukiant naują mokslininkų kartą, siekiant analizuoti išaugusią migraciją į Europą 
ir jos vaidmenį religinei įvairovei. 2021 m. VDU mokslininkės (A. Lazauskienė, J. Bučaitė-Vilkė) prisijungė 
prie įgyvendinamos COST programos veiklos „Tarpvyriausybinis koordinavimas: nuo vietinio iki europinio 
valdymo“ (CA20123). 

Universiteto mokslininkai aktyviai dalyvavo kituose tarptautiniuose projektuose: 2021 m. pradėta įgyvendinti 
13 „Erasmus+“ programos projektų. Iš viso šiuo metu vykdomi 68 „Erasmus+“ programos projektai. 

Universitetas 2021 m. vykdė daugiau kaip 150 Lietuvos mokslo tarybos (LMT) administruojamų projektų. Kaip 
ir kasmet, mokslininkai aktyviai dalyvavo LMT skelbtuose kvietimuose teikti paraiškas. LMT mokslininkų 
grupių kvietime projektų finansavimui pateiktos 23 paraiškos, laimėti du projektai (iš viso LMT sulaukė 
366 paraiškų). Aukšto lygio MTEP (SMART) paskelbtame kvietime VDU pateikė septynias paraiškas, buvo 
laimėti ir pradėti vykdyti du projektai. Dar vienas SMART projektas įgyvendinamas partnerių teisėmis. 
LMT finansavo du trumpalaikių (reikminių) tyrimų, susijusių su COVID-19, srities projektus. Konkursinės 
prioritetinių mokslinių tyrimų programos „Gerovės visuomenė“ projektų II kvietime buvo finansuotas vienas 
VDU projektas. 

Kaip ir kasmet, VDU mokslininkai dalyvavo Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų 
programos kvietimuose, vienas VDU projektas gavo finansavimą. Dvi VDU paraiškos finansuotos pagal Baltijos 
mokslinių tyrimų programą, vienas projektas laimėtas pagal Lietuvos–Japonijos projektų (LJB) programą. 

Savarankišką mokslinę veiklą VDU 2021 m. pradėjo šeši mokslo daktarai pagal 2014–2020 m. ES fondų 
investicijų veiksmų programos priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos 
ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712) finansuojamą veiklą „Stažuočių po 
doktorantūros studijų skatinimas“. 

2021 m. LMT studentų mokslinių tyrimų semestro metu konkurse aštuoni VDU projektai buvo sėkmingi. 
Keturi projektai gavo finansavimą pagal poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse (meno 
tiriamosiose) vasaros praktikose“. 

VDU ŽŪA aktyviai teikė paraiškas į „Eureka“ programą ir 2021 m. pradėjo vykdyti vieną naują projektą 
„Preparatų, skirtų augalų apsaugos produktų nunešimui pavėjui mažinti, tyrimai ir naujos formuliacijos 
vystymas“ (vadovas prof. Dainius Steponavičius). 

Finansavimą gavo šeši Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonės „Parama 
taikomiesiems tyrimams“ konkursą 2021 m. laimėję projektai. Nacionalinės mokėjimo agentūros kvietimų 
konkursus 2021 m. laimėjo du projektai. 2021 m. pradėtas įgyvendinti EIP-AGRI (Europos inovacijų 
partnerystė žemės ūkio produktyvumui ir tvarumui užtikrinti) projektas. 

MTEP komercializavimas
Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras (toliau – KTPC) įgyvendina Universitete numatytus 
mokslinės veiklos komercinimo principus, plėtoja MTEP paslaugas, skatina mokslo ir verslo partnerystę. 
2021 m. daugiau dėmesio buvo skirta ne tik bendradarbiavimo ryšiams stiprinti, bet ir skatintas naujų įmonių 
kūrimasis ir sukaupto mokslinio potencialo panaudojimas kuriant inovacijas. Toliau tęsiamos tokios KTPC 
komandos veiklos, kaip mokymų renginiai, inovacijų potencialą kuriančių darbo grupių susitikimai, nuolatinės 
konsultacijos dėl intelektinės nuosavybės, finansavimo šaltinių paieškos, rinkodaros ir komunikacijos bei 
daugiausia dėmesio susilaukiančios technologijų perdavimo ir inovacijų komercializavimo konsultacijos. 
Jau turima patirtis, bendradarbiaujant su ūkio objektais, paskatino pajamų iš Universitete sukurtų naujų 
produktų, inovatyvių technologijų ar metodų augimą. 

KTPC komanda ir mokslininkai aktyviai pristatė Universiteto inovacijas ir paslaugas Lietuvos ūkio subjektams 
ir užsienio atstovamams susitikimuose, tarptautiniuose renginiuose ir parodose, kurie vyko ir nuotoliniu, ir 
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kontaktiniu būdais. Nuotoliniai susitikimai padėjo pasiekti dar platesnes tikslines grupes Lietuvoje ir įvairiose 
tarptautinėse rinkose. Dėl to VDU KTPC tapo Lietuvos socialinių inovacijų klasterio, Universiteto pramonės 
inovacijų tinklo (angl. University Industry Innovation Network), Europos žinių perdavimo profesionalų 
asociacijos (angl. Europe’s premier association of Knowledge Transfer professionals – ASTP) ir „Tarptautinės 
technologijų naujovės“ (angl. Technology innovation international) tinklo nariu. 

2021 m. vis dar besiklostanti sudėtinga situacija dėl COVID-19 keitė vizitų, susitikimų ir renginių planus, 
todėl daugiausia renginių vyko nuotoliniu būdu. Taip pat buvo naudojami hibridinis ir kontaktinis būdai. 
Daug bendruomenės dėmesio sulaukė pirmą kartą organizuota KTPC savaitė, jos tematiniai pranešimai 
įtraukė studentus, mokslininkus, verslo atstovus, kartu su kolegomis iš kitų padalinių organizuotos kūrybinės 
dirbtuvės. Svarbiausi renginiai buvo susiję su mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros pažinimu, startuolių 
idėjų generavimu, mokslo ir verslo bendradarbiavimo kontaktų mainais, intelektine nuosavybe, mokslinių 
tyrimų finansavimo paieška, mokslinių tyrimų ir verslo bendradarbiavimo sėkmės pavyzdžiais. Renginyje 
apsilankė daugiau kaip 200 dalyvių. 

VDU aktyvesniam mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimui ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų 
ugdymui, įsitraukimui į MTEP veiklas skatinti 2021 m. skyrė 30 000 Eur bendriems projektams su kitomis 
studijų ir mokslo institucijomis. Iniciatyva, kaip ir 2020 m., sulaukė didelio susidomėjimo: buvo gauta 11 
paraiškų, iš jų trys finansuotos, geriausiai įvertintos ekspertų. 

Siekiant vieno iš Universiteto prioritetų, mokslo produkcijos komercializavimo ir MTEP veiklų su verslu 
plėtojimo, Universitete įgyvendinamos iniciatyvos ir pagalba mokslininkui davė teigiamų rezultatų. 2021 m. 
pasirašytų MTEP projektų ir sutarčių su ūkio subjektais vertė siekė 1,945 mln. Eur, bet bendras pasirašytų 
MTEP sutarčių skaičius su ūkio subjektais sumažėjo, palyginti su 2020 m. Tai lėmė dvi pagrindinės priežastys. 
Pirma, įtakos turėjo sudėtinga ekonominė ir neužtikrinta politinė situacija. Antra, 2021 m. buvo tarpiniai 
metai, kai prasidėjo naujas ES struktūrinių forndų finansavimo laikotarpis (2021–2027), todėl nebuvo 
(arba buvo skelbta mažai) bendradarbiavimo su verslu skatinimui skirtų finansavimo priemonių. Matyti 14 
proc. MTEP sutarčių su ūkio subjektais augimas esant tiesioginiams ūkio subjektų ar valstybės institucijų 
užsakymams, bet daugiau kaip 40 proc. MTEP sutarčių su ūkio subjektais sumažėjimas pasinaudojant ES 
struktūrinių fondų priemonėmis. Ypač buvo jaučiamas valstybės investicijų trūkumas sudėtingiausiems MTEP 
projektams, kuriems įgyvendinti reikia didelio biudžeto (2021 m. nebuvo skelbta „Eksperimentas“ priemonė, 
kuri Universiteto MTEP pajamų struktūroje per paskutinius dvejus metus kasmet sudarė 1–1,3 mln. Eur). 
KTPC komanda aktyviai dirbo naujų produktų su verslu vystymo srityje, bet nemažai daliai jų įgyvendinti 
nepakanka įmonių turimų nuosavų lėšų, todėl 2022 m. planuojami skelbti kvietimai MTEP produktams 
vystyti padės realizuoti jau inicijuotus projektus. 

Nepaisant nepalankios situacijos, 2021 m. buvo produktyvūs Universitete įgyvendinant MTEP veiklas su ūkio 
subjektais: teiktos paraiškos MITA, dalyvauta viešuosiuose pirkimuose ir sudaryta paslaugų sutarčių su ūkio 
subjektais. 2021 m. prašyta paramos daugiau kaip 60 MTEP tyrimų projektų ir sutarčių, dalyvauta daugiau 
kaip 40 viešųjų pirkimų konkursų už daugiau kaip 5 mln. Eur. Taip pat su ūkio subjektais organizuota 
daugiau kaip 50 susitikimų, jų metu buvo pateikta komercinių pasiūlymų. Didžioji dalis viešųjų pirkimų ir 
komercinių pasiūlymų buvo sėkmingi – pasirašyta 40 sutarčių už 920 tūkst. Eur. Dalies projektų ir viešųjų 
pirkimų vertinimo rezultatų dar laukiama. 

Svarbu atkreipti dėmesį, kad buvo gautos pirmos Universiteto pajamos už intelektinės nuosavybės licencijavimą 
(12 100 Eur iš UAB „Trust guru“). Tai rodo naujus verslo ir Universiteto produktų bei paslaugų kūrimo ir 
mokslo potencialo panaudojimo būdus.

Doktorantūros studijos 
Universitetas turi 24 mokslo krypčių doktorantūros teisę, bendradarbiauja su 18 Lietuvos aukštojo mokslo 
ir tyrimų institucijų. 2021 m. ŠMSM Vytauto Didžiojo universitetui kartu su Vilniaus Gedimino technikos 
universitetu suteikė doktorantūros teisę Komunikacijos ir informacijos mokslo kryptyje. 

2021 m. Universitetui buvo skirtos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos 38 doktorantūros studijų vietos. 
Trys pirmo kurso doktorantai iš Lietuvos ir užsienio doktorantūros studijas finansuoja savo lėšomis. 

Rudens semestre doktorantūroje studijavo 258 doktorantai. 

2021 m. 34 doktorantai dalyvavo stažuotėse, nuotoliniu būdu seminaruose, konferencijose ir kituose mokslo 
renginiuose užsienio šalių universitetuose ir mokslo įstaigose. 2021 m. Universitetas vizituojančio doktoranto 
statusu priėmė studijuoti 8 doktorantus. 2021 m. pagal „Erasmus+“ studentų mainų programą buvo išvykę 
aštuoni doktorantai į keturias užsienio šalis. 

Universitete buvo apginta 41 daktaro disertacija: 11 gamtos, 7 humanitarinių, 16 socialinių, 3 technologijos 
ir 4 žemės ūkio mokslų sričių. Pagal efektyvumo ir rezultatyvumo rodiklį puikiai vertinamos teologijos, 
psichologijos, teisės (100 proc. apgynusiųjų) mokslo krypčių doktorantūros. 

Nuo doktorantūros įsteigimo pradžios Universitetas yra parengęs 827 mokslininkus. 

Nuo 2012 m., kai buvo sukurta ir patvirtinta vizituojančio profesoriaus statuso suteikimo tvarka, šį garbės 
statusą jau įgijo 25 užsienio šalių mokslininkai. 2021 m. vizituojančio profesoriaus statusas buvo suteiktas 
penkiems mokslininkams: Suvi Lakkala iš Laplandijos universiteto (Suomija), Jordi Linares-Pellicer iš 
Valensijos universiteto (Ispanija), Ka Lok Man iš Sian Cher Tong Liverpool universiteto (Kinija), Lucio 
Tommaso De Paolis iš Salento universiteto (Italija), Robert E. Gutsche, Jr. iš Lankasterio universiteto 
(Jungtinė Karalystė). 

Partnerystės
Universitetas nuolat stiprina savo partnerystės ryšius. Vytauto Didžiojo universitetas turi subūręs stiprius 
partnerius, dalyvauja įvairiose tarptautinėse mokslo infrastruktūrose, mokslo verslo bendradarbiavimo ir 
kitose asociacijose. 2021 m. svarbiausios naujos partnerystės ir iniciatyvos: 

• 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 tapo atviros platformos CrowdHelix nariu: https://www.crowdhelix.com/ Crowdhelix yra 
Atvirų Inovacijų platforma, kuri kuria tarptautinius tinklus tarp mokslininkų ir inovacijas diegiančių 
kompanijų, siekiant inicijuoti pionieriškus projektus, pirmiausia EU „Horizon Europe“ programoje. 

• VDU tapo Lietuvos socialinių inovacijų klasterio nariu. Klasteryje kuriamas atviras ir konstruktyvus 
dialogas tarp valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų, mokslo ir studijų institucijų, 
socialinio ir socialiai atsakingo verslo bei visuomenės.

• VDU tapo Universiteto pramonės inovacijų tinklo (angl. University Industry Innovation Network) 
nariu. UIIN yra tarptautinis universitetų pramonės lyderis įsitraukimo, verslumo ir universitetų 
narių žinių perdavimo srityse, visuomet pasirengęs remti pasaulinę universitetų pramonės specialistų 
bendruomenę. Pagrindinės veiklos yra nukreiptos į tyrimų atlikimą, renginių organizavimą, mokymų 
ir konsultacijų paslaugų teikimą bendruomenei, kurioje yra daugiau nei 80 organizacijų ir daugiau nei 
500 atskirų narių.

• VDU tapo Europos žinių perdavimo profesionalų asociacijos (angl. Europe’s premier association of 
Knowledge Transfer professionals – ASTP) nariu; Tai Europos lyderis, vienijantis žinių ir technologijų 
perdavimo profesionalus, turintis daugiau kaip 20 metų patirtį mokymų, konsultacijų ir inovacijų 
komercializavimo srityse.

• VDU tapo Tarptautinės technologijų inovacijos (angl. Technology innovation international) tinklo 
nariu. Pasaulinis tinklas siūlo savo ekspertizę ir patirtį universitetams, įmonėms komercializuojant 
sukurtas inovacijas ir naujas technologijas.

• Universitetas su Lietuvos bei užsienio aukštojo mokslo ir kitomis institucijomis bendradarbiauja 
leisdamas mokslo žurnalus. Drauge su partneriais (Eesti Maaülikool, Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava“, Universitat Oberta de Catalunya, 
Universidad de los Andes, Dublin City University, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru, Lietuvos 
agrarinės ekonomikos ir Lietuvos energetikos institutais, Kauno technologijos ir Šiaulių universitetais) 
leidžiami šie Clarivate Analytics Web of Science ir Scopus duomenų bazėse referuojami ir indeksuojami 
mokslo žurnalai: „Agronomy Research“, „Baltic Forestry“, „Environmental Research, Engineering and 
Management“, „International Journal of Educational Technology in Higher Education“, „Management 
Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development“, „Žemdirbystė“. Leidžiant 
kitus Universiteto leidinius („Archivum Lithuanicum“, „Journal of Water Security“, „Lietuvos 
energetinis saugumas: metinė apžvalga“, „Lietuvos metinė strateginė apžvalga“, „Miškininkystė“, 
„Sporto mokslas“) taip pat bendradarbiaujama su partneriais: Rīgas Tehniskā universitāte, University 
of Illinois at Chicago, Vilniaus, Kauno technologijos, Klaipėdos, Šiaulių universitetais, Lietuvos karo 
akademija, Lietuvos olimpine akademija, Lietuvos istorijos, Lietuvių kalbos, Lietuvos energetikos, 
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutais, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialu Miškų 
institute, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centru.

• VDU ŽŪA mokslininkai dalyvauja Tarptautinės mokslinių tyrimų infrastuktūros – Infrastructure 
for Analysis and Experimentation on Ecosystems (AnaEE). Doc. dr. Zita Kriaučiūnienė yra valdybos 
narė, Lietuvos atstovė. Dalyvauja ir prof. Vaclovas Bogužas, AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų 
katedra. Agronomijos fakultetas sėkmingai įsitraukė į AnaEE mokslinių tyrimų infrastruktūrą ir 
laimėjo bei vykdo jau 2 tarptautinius projektus („Horizon Europe“ („AgroServ“), „Horizon 2020“ 
(„Smartforsoil“)).
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• VDU dalyvauja CLARIN-LT mokslinių tyrimų infrastruktūros tinkle – tai įvairių skaitmeninių 
kalbos išteklių ir technologijų mokslinių tyrimų infrastruktūra, skirta socialinių ir humanitarinių 
mokslų tyrėjams, dėstytojams, studentams. CLARIN-LT veiklos apima taikomųjų ir tarpdisciplininių 
mokslinių tyrimų vykdymą, tarptautinio tyrėjų mobilumo skatinimą, informavimą apie CLARIN 
saugyklose saugomus kalbos duomenis ir įrankius; aukšto lygmens nacionalinių ir tarptautinių mokslo 
renginių organizavimą, tyrėjų konsultavimą; lietuvių kalbos išteklių ir kalbos tyrimo įrankių kaupimą.

• VDU mokslininkai taip pat dalyvauja Europos inovacijos, partnerystė, žemės ūkio produktyvumas 
ir tvarumas (EIP-AGRI) inovacijų tinkle, kuris buvo įsteigtas Europos Komisijos, siekiant skatinti 
inovacijas žemės ūkio ir miškų sektoriuose, taip pat suartinti mokslinius tyrimus ir praktiką. EIP-
AGRI buvo sukurta kaip naujas būdas padėti žemės ūkio ir miškininkystės sektoriams tapti našesniais, 
tvaresniais ir galinčiais spręsti esamas problemas, tokias kaip griežtesnė konkurencija, nepastovios 
rinkos kainos, klimato kaita ir griežtesnės aplinkosaugos taisyklės. EIP-AGRI tinkle VDU vykdo 
Europos komisijos finansuojamą projektą. 

• VDU dalyvauja Europos socialinio tyrimo Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume 
(EST EMTIK) ir vykdo projektą „Lietuvos narystės Europos socialinio tyrimo Europos mokslinių 
tyrimų infrastruktūros konsorciume plano įgyvendinimas“ (Nr. VS-3).

• VDU mokslininkai-ekspertai yra „Europos horizonto“ komitetuose: prof. dr. Audrius Sigitas Maruška, 
doc. dr. Jurga Bučaitė-Vilkė, prof. dr. Rūta Petrauskaitė, doc. dr. Zita Kriaučiūnienė.

Taip pat, vyksta aktyvus dalyvavimas svarbiose Lietuvos verslo bendradarbiavimo organizacijose: Lietuvos 
atsakingo verslo asociacijoje, Kauno pramonės prekybos ir amatų rūmuose, Lietuvos pramoninkų 
konfederacijoje, „Infobalt“ asociacijoje, Energetikos skaitmeniniame inovacijų centre, Lietuvos biotechnologijų 
asociacijoje, Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijoje ir kt. Kita svarbi mokslo partnerysčių dalis – 
dalyvavimas mokslo infrastuktūrose, kurių kasmet vis daugėja, šiuo metu svarbiausios: „Slėnis Nemunas“, 
„Santakos slėnis“, Kauno mokslo technologijų parkas, Verslo ir socialinės partnerystės centras, Trasform for 
Europe, Clarin ir kt.

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 
„Horizon Europe“ programoje. 

• 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. 

• Kartu su partneriais aktyviai dalyvauti Europos skaitmeninių inovacijų centro EDIH4IAE.LT veikloje, 
siekiant efektyvinti pramonės, maisto ir energetikos sektorių skaitmeninę transformaciją, prioritetą 
teikiant: 1) Vakarų ir Vidurio Lietuvos regione veikiantiems verslo ir viešųjų pirkimų subjektams; 2) 
pagrindinių skaitmeninių technologijų (didelio našumo kompiuterių, dirbtinio intelekto ir kibernetinio 
saugumo) diegimui. 

• 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) ir 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.
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Studijos „360“
8210

9739

8628

Studentų skaičiaus pokytis

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

306

292

Studentų skaičius
6274

5397
4967

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Vientisųjų 
studijų

Profesinių 
studijų

BA MA
Doktorantūros
studijų

2719
2511

2461

298

282
264

258

142
146

260

Į VDU atvykę užsienio studentai 
(iš jų laipsnį suteikiančių 
studijų programų)

Gretutinių 
studijų 

Klausytojai

658

704

1687 (665)
1214 (709)

1852 (760)

Studentų skaičius

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

593

633
637

1248
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793

1613

820

Personalas (etatai)

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Iš viso
Neakademinis 
personalas

Akademinis 
personalas

1592

1487

793

736

799

751

78
79

77

Akademinis personalas, turintis mokslo laipsnį (proc.)

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

1145

Priėmimas

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Vientisosios 
studijos

Doktorantūros 
studijos

Profesinės 
studijos

Iš viso BA MA

1182
1505

1283

1134
1060

136
141

173

56
53

42

2572
2877

2599

53
44 41

23

Studijų programos

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Doktorantūros 
krypčiųIš viso BA MA

111
92

56

88 78
65

23 24

121

224
195

*2021 m. vykdoma 1 vientisųjų studijų programa ir 1 profesinių studijų programa.

45

17

Studijų programos

2019 m. 2020 m. 2021 m.* 

Nuotolinės 
studijos

Užsienio 
kalba

Gretutinės 
studijos

Tarptautinės 
dvigubo diplomo

Jungtinės 

58 59

42
47

49

14 13

4

4 5

3 3
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Bendras užsienio studentų skaičius 2021 m.

Studentų tarptautinis mobilumas

1852
iš viso

257
iš viso

481
dalinių 
studijų

152
išvykę į dalines 

studijas

760
laipsnį suteikiančių 

studijų

105
išvykę atlikti 

praktiką

611
praktikų, vasaros 

mokyklų ir kt.

Laispnį suteikiančios studijų programos anglų 
kalba, į kurias vykdomas priėmimas

42
iš viso

19
ba

23
ma

Šalių skaičius, iš kurių 

į VDU atvykę užsienio 

studentai studijuoja 

laipsnį suteikiančias 

studijų programas

Galimų mokytis 

užsienio kalbų 

skaičius

Šalių 

partnerių 

skaičius
72 30 81

Personalo tarptautiškumas

74
užsieniečiai 
dėstytojai 

89
VDU personalo 

„Erasmus+“ 
mokymosi vizitų 
skaičius 2021 m.

47
VDU dėstytojų 

„Erasmus+“ 
dėstymo vizitų 
skaičius 2021 m.

154
vizituojantys 

užsienio 
dėstytojai

Studijos „360“
Studijos VDU reiškia visapusišką išsilavinimą ateities kūrėjams: platesnį akiratį, gebėjimą kritiškai įvertinti 
problemą iš skirtingų požiūrio taškų, mokėjimą prisitaikyti prie naujų žinių, priimti savarankiškus, 
kompetentingus sprendimus ir atskleisti savo lyderystės gebėjimus. Puoselėjama vakarietiškų artes 
liberales studijų tradicija, ugdanti intelektualų, kritiškai mąstantį, moraliai atsakingą studentą. Universitete 
skatinama laisvė 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 savęs realizavimo galimybes, savanorystės, 
mentorystės, menų centro veiklas, sporto ir kitus užsiėmimus. 

2021 metais besitęsusi pandemija nepakeitė Universiteto vertybių, tik dar labiau jas sustiprino, studentams 
ir dėstytojams suvienijus patirtį ir pasitikėjimą vieni kitais sėkmingai įveikti iššūkiai, su kuriais teko 
susidurti, ir pasiekti lūkesčius pranokę rezultatai. 

Studijų inovatyvumas, lankstumas ir prieinamumas 
Priėmimas į studijas. 2021 m. į Vytauto Didžiojo universitete vykdomas studijas buvo priimti 
2599 studentai (9,6 proc. mažiau nei 2020 m., kai buvo priimti 2877 studentai). Studentų skaičiaus 
sumažėjimą sąlygojo valstybės finansuojamų vietų sumažinimas 23 proc. (2020 m. buvo skirta  
16,4 tūkst., 2021 m. 12,4 tūkst. vietų) ir studijų kainos padidėjimas (daugiau nei 35 proc.), ypač 
socialinių mokslų studijoms, kurios sudaro net 40 proc. visų vykdomų studijų.

Priėmimas buvo vykdomas į 45 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, priimti 1325 
studentai, iš jų 1212 Lietuvos Respublikos piliečių ir 113 užsienio šalių piliečių (2020 m. – 1459 Lietuvos 
Respublikos ir 99 užsienio šalių piliečiai). Užsienio institucijose išsilavinimą įgijusių asmenų priėmimas, 
lyginant su 2020 m., išaugo 14 proc. Daugiausia studentų į valstybės finansuojamas studijas buvo priimta 
į Mokomojo dalyko pedagogikos (95), Psichologijos (90), Viešosios komunikacijos (53), Ikimokyklinės ir 
priešmokyklinės pedagogikos (48), Rytų Azijos šalių kultūrų ir kalbų (37), Agronomijos (33), Kūrybinių 
industrijų (35), Teisės (27), Pradinio ugdymo pedagogikos ir ankstyvojo užsienio kalbos mokymo (31) 
studijų programas. 

2021 m. vykdytas priėmimas į 61 studijų magistrantūros studijų programą, priimti 1060 studentų 
(6,5 proc. mažiau nei 2020 m.). Į nuolatine forma vykdomas studijas priimti 721 asmenys (į valstybės 
finansuojamas studijas – 434, į valstybės nefinansuojamas studijas – 287). Daugiausia studentų priimta 
į Atlikimo meno (62), Švietimo vadybos (57), Marketingo ir tarptautinės komercijos (31), Diplomatijos 
ir tarptautinių santykių (26) studijų programas. Į magistrantūros studijas priimtas 121 užsienio šalių 
pilietis (tiek pat, kiek ir 2020 m.). Daugiausia priimta į Muzikos akademiją (33) ir Politikos mokslų ir 
diplomatijos fakultetą (25), Humanitarinių mokslų fakultetą (15). 

Vytauto Didžiojo universitetas sustiprino pedagogų rengimo lyderio pozicijas ir pagal studijuojančiųjų 
skaičių profesinėse pedagogikos studijose lyderiauja Lietuvoje, Universitete studijuoja 260 studentų. 
Profesinėse pedagogikos studijose studentų skaičius padidėjo daugiau kaip 78 proc., palyginus su  
2020 m. 2021 metais į nuolatinės formos profesines Pedagogikos studijas buvo priimti 173 studentai  
(22,7 proc. daugiau nei 2020 m.): 65 studentai priimti į valstybės finansuojamas studijas ir 108  
studentai – į valstybės nefinansuojamas studijas. 

2021 m. papildomosiose studijose, kurios yra skirtos pasirengti studijuoti magistrantūroje kolegijų ar 
kitų studijų krypčių universitetinį bakalauro laipsnį turintiems absolventams, mokosi 214 papildomųjų 
programų klausytojų, palyginus su 2020 m., skaičius padidėjo 2,4 proc. 

Studijų tarptautiškumas. Nors 2021 metai buvo pilni iššūkių dėl užsitęsusios COVID-19 pandemijos, 
tačiau, lyginant su praėjusiais metais, 2021 metais atvykusių įvairioms studijų veikloms užsienio 
studentų skaičius padidėjo net 52 proc. (2020 m. atvyko 1241, 2021 m. – 1852). Tai lėmė tvarūs ryšiai 
su užsienio partneriais, Universiteto kaip patikimos ir studijų kokybę užtikrinančios institucijos įvaizdis, 
laiku padaryti sprendimai ir investicijos saugiai atvykti į Universitetą, užtikrinant saviizoliacijos metu 
teikiamas paslaugas ir vakcinaciją. 

2021 m. į pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopos studijas buvo priimti 238 užsienio studentai ir 
laipsnį suteikiančiose studijose studijavo 760 užsienio piliečių iš 72 pasaulio šalių, 6,7 proc. daugiau nei 
pernai (2020 metais – 709 studentai iš 69 šalių). 

2021 m. pagal „Erasmus+“ programą į Universitetą studijuoti atvyko 317 studentų iš 20 skirtingų 
programos šalių, ir tai yra 32 proc. daugiau nei 2020 m. (214 studentų). Daugiausia studentų į 
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„Erasmus+“ studijas atvyko iš Ispanijos (83 studentai), Prancūzijos (52 studentai), Italijos (50 studentų) 
ir Turkijos (41 studentas). 2021 m. pavasario ir rudens semestrų metu į VDU „Erasmus+“ studijas iš šalių 
partnerių atvyko 42 studentai (2020 m. – 22). 

2020 metais, Universitete įsteigus 50 stipendijų fondą Baltarusijos Respublikos studentams, nukentėjusiems 
nuo režimo ir išbrauktiems iš studijų savo šalies universitetuose, 2021 m. buvo paremti 16 Baltarusijos 
studentų, padengiant jiems studijų mokestį ir apgyvendinimą bendrabutyje bei skiriant vienkartinę 
socialinę stipendiją. 

Lietuvos Respublikos skiriamą paramą Baltarusijos Respublikos piliečių pirmosios pakopos nuolatinės 
studijų formos studijoms Universitete 2021 metais gavo 11 Universiteto studentų (2020 metais – 4 
studentai). 

Dėl pandemijos ir kitų šalių taikomų suvaržymų atvykti ir studijuoti kontaktiniu būdu 2021 m. bendras 
išvykstančių studentų studijų mainams skaičius 152, šiek tiek mažesnis nei 2020 m. – 154 studentai. 

2021 m. į „Erasmus+“ studentų praktiką išvyko 52 studentai – tai yra 13 studentų daugiau nei 2020 
metais, 49 Universiteto absolventai buvo išvykę į „Erasmus+“ absolventų praktiką (2020 m. – 50). 

Studentų skaičiaus stabilumas. Universitetas išliko antras pagal studentų skaičių šalyje universitetu, 
kuriame studijuoja daugiausia šalies pedagogikos studijų studentų, ir tapo daugiausia studijų krypčių 
studijų vykdančiu universitetu. 2021 m. spalio 1 d. duomenimis, Universitete studijavo 8210 studentų. 
Sprendimai dėl teikiamos studentams paramos, COVID-19 pandemijos metu gana sėkmingai priimti 
iššūkiai sąlygojo nežymų studentų skaičiaus sumažėjimą, įvertinus ženklų valstybės finansuojamų vietų 
sumažėjimą, lyginant su 2020 m., studentų skaičius sumažėjo 4,84 proc. 

Pirmosios pakopos studijose 2021 metais studijavo 4967 studentai, lyginant su 2020 metais, sumažėjo 
beveik 8 proc., iš jų nuolatinės formos pirmosios pakopos studijose studentų skaičius mažėjo –  
5,12 proc. Antrosios pakopos studijose 2021 metais studijavo 2461 magistrantas, palyginus su 2020 
metais, studentų skaičius sumažėjo mažiau kaip 2 proc. 

2021 metais, kaip ir ankstesniais metais, gretutinės studijų programos išlieka populiarios tarp studentų, 
pasirinkusiųjų šias studijas 2021 m. skaičius, palyginus su 2020 m., išliko stabilus. Populiarios 
išliko pedagogikos gretutinės studijos, jas pasirinko 98, verslumo studijas – 121 studentas. Išaugo 
susidomėjimas atskirų studijų dalykų ar modulių studijoms. Palyginus su 2020 m., tokių studijų klausytojų 
skaičius padidėjo 77,27 proc. Patys populiariausi Švietimo akademijos siūlomi moduliai: Ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio ugdymo (Vilniuje – 109, Kaune – 56 klausytojai), Fizinio ir sveikatos ugdymo  
(Vilniuje – 128 klausytojai), Pradinio ir priešmokyklinio ugdymo (Vilniuje – 59, Kaune – 38 klausytojai), 
Logopedijos (Kaune – 67 klausytojai).

2021 m. įteikti 2584 diplomai, suteikiantys laipsnį: 1349 – bakalauro; 962 – magistro. Taip pat įteikti 
232 studijų pažymėjimai, suteikiantys pedagogo kvalifikaciją. 

Nuotolinių studijų plėtra Universitete. Besitęsiant pandemijai, pirmąjį 2021 m. pusmetį studijos 
buvo vykdomos nuotoliniu būdu, antrąjį pusmetį – grįžtama į kontaktines studijas, bet dėl studentų 
skaičiaus ribojimo – dalis studijų ir toliau buvo vykdomos nuotoliniu būdu, todėl nuotolinių studijų 
plėtrai ir kokybei užtikrinti buvo skiriamas didelis dėmesys. 2021 metais nuotoliniu būdu buvo dėstomi 
4096 studijų dalykai. Iš jų 745 atestuoti mišrioms ir pilnai nuotolinėms studijoms. 

2021 m. buvo vykdomos 4 nuotoliniu būdu atestuotos studijų programos: Švietimas ir informacinės 
technologijos, Verslo administravimas, Lyginamosios kultūrų studijos, Sporto verslo vadyba. Pagal šias 
programas 2021 m. studijavo 87 studentai. 2021 metais atvirųjų studijų portale openstudies.vdu.lt buvo 
siūloma 79 neformaliojo nuotolinio mokymosi dalykai visuomenei, mokėsi 1051 besimokantysis. 

Daug dėmesio buvo skirta nuotolinių studijų aplinkai modernizuoti: įdiegti studijų turinio duomenų 
analizės ir ataskaitų rengimo įrankiai, sudarantys sąlygas dėstytojams įvertinti, kurie mokymosi šaltiniai 
efektyviausi, ir siūlyti studijų turinio tobulinimo planą, keisti mokymosi medžiagos pateikimo formą. 
Praplėstos studijų pasiekimų vertinimo ir grįžtamojo ryšio teikimo galimybės. Aplinkoje pradėtas plačiai 
naudoti dalyko studijų rezultatų sujungimas su kuriamomis užduotimis ir jų atitinkamas vertinimas.

Mokymosi visą gyvenimą veikla. Universitetas, dalindamasis su visuomene žiniomis, mokslinių 
tyrimų rezultatais, sukaupta patirtimi, vykdė kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo, informacinio 
pobūdžio ir kitas veiklas. 

2021 m. vykdytos 240 neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos (2020 m. – 214): įgyvendintos 37 
informatikos, matematikos, religijos, lietuvių kalbos, programavimo ir kitų tematikų paskaitos; surengti 
107 kursai/mokymai užsienio kalbų, muzikinio meistriškumo, skaitmeninio raštingumo, žemės ūkio 
finansų ir apskaitos bei kitomis temomis; įvairių fakultetų specialistai vedė 62 seminarus informatikos, 

biologijos, religijos, kalbinių kompetencijų ir kitomis profesinio tobulėjimo temomis; surengti 5 konkursai 
ir parodos; Universiteto padaliniai sutelkė šimtus specialistų suorganizuodami net 28 konferencijas 
daugiakalbystės, žemės ūkio, socialinėmis ir kitomis aktualiomis temomis. Neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo veiklų skaičius 2021 metais, lyginant su 2020 metais, padidėjo 10 proc. 

Daugiausia veiklų organizavo Žemės ūkio akademija (58), Švietimo akademija – (52), Informatikos 
fakultetas (38), Užsienio kalbų institutas – (30). Neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose dalyvavo 
12903 asmenys, iš jų – 6308 pedagogai ir 6595 įvairių kitų profesijas atstovai. 

2021 m. neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje 
dalyvavo 34 asmenys (65 proc. daugiau nei 2020 m.). 32 vertinime dalyvavusiems asmenims sėkmingai 
įskaitytos neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytos kompetencijos ir parengtos akademinės pažymos. 
Šiuo būdu įskaityta 1060 kreditų, tai net 66 proc. daugiau nei 2020 m. 22 asmenims pripažinta turima 
bendrosios didaktikos kompetencija, 21 – pedagoginės psichologijos kompetencijos. 

Studijų kokybės vidinis ir išorinis vertinimas. 2021 m. vyko išorinis studijų krypčių vertinimas, 
buvo vertinamos 11 Universitete vykdomų krypčių: 9 iš 11 studijų krypčių buvo akredituotos 7 m. 
laikotarpiui (82 proc.): energijos inžinerijos, literatūrologijos, mechanikos inžinerijos, menotyros, 
muzikos, religijos studijų, sociologijos, regiono studijų ir teologijos studijų kryptys. Dvi studijų  
kryptys – istorijos ir transporto inžinerijos – akredituotos 3 metams. Tarptautiniai ekspertai geriausiai 
įvertino studijų materialiuosius išteklius (4 iš 5 balų), tobulintos šios sritys – studijų tikslai, rezultatai 
ir turinys (3,6 balai iš 5). 

2021 m. vidinio studijų kokybės užtikrinimo sistemos plėtotė buvo sutelkta į studijų kokybės užtikrinimo 
procesų ir atsakomybių peržiūrą: atnaujinti studijų kokybės užtikrinimo procesų tikslai, aiškiau įvardinti 
procesų dalyviai, susisteminti procesus reglamentuojantys Universiteto teisės aktai, įvardinti detalieji 
procesai ir kokybės rodikliai. Sustiprintas dėmesys nuolatiniam ir sistemingam studijų kokybės gerinimui, 
jį pagrindžiant 4 nuosekliais etapais – planavimu, įgyvendinimu, įvertinimu ir tobulinimu. 

Vidinis studijų kokybės vertinimas kryptingai buvo grindžiamas grįžtamuoju ryšiu iš socialinių 
dalininkų. Studijas baigiančiųjų apklausos rezultatai atskleidė, kad 87 proc. respondentų patenkinti 
studijų programos kokybe. 

Studijas baigiančiųjų apklausoje studentai pažymėjo, kad Universitete dirba kompetentingi dėstytojai, 
studijos lanksčios, bendravimas ir bendradarbiavimas su studentais ir dėstytojais sklandus, o papildomos 
veiklos įtraukios ir naudingos. Studentai taip pat išskyrė ir tobulintinas sritis, tokias kaip grįžtamojo 
ryšio ir atliktų praktinių užduočių aptarimo trūkumas, nepakankamas reikiamos literatūros kiekis 
bibliotekoje ir papildomų veiklų organizavimas Vilniuje studijuojantiems studentams. 

Pirmo kurso studentų apklausos rezultatai dar kartą patvirtino tendencijas, atskleidžiančias stojantiesiems 
reikšmingiausias studijų pasirinkimo priežastis. Studijuoti Universitete dažniausiai pasirenkama dėl 
dominančios studijų programos, daugiau nei 30 proc. pirmakursių tai išskyrė kaip svarbiausią priežastį 
renkantis studijas. Antroji priežastis, dėl ko buvo pasirinkta studijuoti VDU – artes liberales studijų 
modelis, sudarantis sąlygas pačiam studentui suprojektuoti studijų planą. Tai įrodo, kad studijas renkasi 
iš anksto susipažinę su studijų programos ir Universiteto išskirtinumu studentai. 

Studentų apklausos apie dėstymo ir studijavimo kokybę rezultatai demonstruoja, kad studentai dėstymo 
kokybę vertina ypač gerai. Dėstymo įverčių vidurkis nuo 2019 m. augo ir 2021 m. pasiekė apie 9,2 
įvertį dešimties balų skalėje, studentai įvardija šiuos privalumus: sudominantis studijų turinys, aktualūs 
pavyzdžiai, geras studijų nuotoliniu būdu organizavimas, pagarbus bendravimas ir gerėjantis grįžtamojo 
ryšio teikimas. 

Vykdant nuoseklią studijų kokybės tobulinimo veiklų stebėseną, Universitete rengiami ir analizuojami 
studijų programų tobulinimo planai. 2021 m. pateiktas 121 tobulinimo planas iš 125 (96,8 %), numatytas 
441 tobulinimo veiksmas. Parengtuose planuose dominuojanti tobulintina studijų programos sritis – 
studijų tikslai, rezultatai ir turinys (31,3 proc.). Daug dėmesio studijų programų komitetai skiria dėstytojų 
profesiniam tobulėjimui ir mobilumui gerinti (18 proc.). 

Pagalba ir parama studentams 
Studentų karjeros planavimas, absolventų stebėsena. Užimtumo tarnybos duomenimis, praėjus 
vieneriems metams po studijų baigimo registruotų Užimtumo tarnyboje skaičius, atsižvelgiant į baigtas 
studijų programas, sudarė 2,72 % (78) nuo visų studijas baigusiųjų (2870). 

Kasmet vykdomos studijas baigiančiųjų apklausos duomenimis, 47 proc. studijas baigiančių studentų 
darbas susijęs su baigta studijų programa; paskutinio kurso vientisųjų studijų studentų darbas labiausiai 
susijęs su studijų programa – 73 proc., profesinių – 64 proc. magistrantūros studijų studentų – 52 proc. 
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Vertindami VDU sąlygas studentams su negalia, 55 proc. respondentų nurodė, kad sąlygos studijuoti 
Universitete jiems yra „geros“ arba „labiau geros“. 

Absolventų apklausos duomenimis, daugiausia buvo dirbančiųjų šiose srityse: Švietimas/Ugdymas/
Mokymai; Žemės ūkis; Pardavimai/Prekyba; Miškų ūkis; Sveikata. Lyginant su 2020 m. apklausų 
duomenimis, kinta respondentų nuomonės vertinant įgytas žinias Universitete; teigiamai kinta atliekamo 
darbo pobūdis ir proporcingai kyla darbo užmokestis, taip pat atsiskleidžia didesnis pasitenkinimas 
dabartine savo karjeros situacija. 

2021 m. Karjeros centre įvyko 55 individualios karjeros konsultacijos, 16 seminarų Universiteto 
studentams. Lietuvos moksleiviams organizuoti ugdymo karjerai seminarai, juose dalyvavo 584 Lietuvos 
moksleiviai. Kartu su Švietimo akademija pradėta vykdyti „Karjeros planavimo ir valdymo gebėjimų 
ugdymo“ programa, skirta plėtoti mokytojų, karjeros specialistų ir profesijos mokytojų karjeros planavimo 
ugdymo gebėjimus. 

2021 m. Universitetas tęsė bendradarbiavimą su „Idialogue“ karjeros mentorystės platforma, kuri vienija 
Universiteto bendruomenę.

Finansinė ir socialinė parama. Už mokslinę, edukacinę, muzikinę, meninę, kūrybinę ar visuomeninę 
veiklą 2021 m. 5 studentams (2020 m. – 7) buvo skirtos Universiteto vardo garbės stipendijos. 

Prezidento Algirdo Brazausko vardo stipendijos buvo skirtos 2 Vytauto Didžiojo universiteto studentams. 
2021 m. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų stipendijos skirtos 7 Švietimo akademijos studentams 
(2020 m. – 2). 

2021 m. už aktyvų dalyvavimą mokslinėje, sportinėje, kultūrinėje, studentiškoje visuomeninėje veikloje 
Universiteto studentams skirtos 505 vienkartinės skatinamosios stipendijos, 94 – Universiteto rektoriaus 
vardo stipendijos ir 56 – vienkartinės socialinės stipendijos. Iš viso 2021 m. buvo skirtos ir išmokėtos 
655 stipendijos studentų skatinimui ir rėmimui, t. y. 38 % daugiau nei 2020 m. (2020 m. – 474). 

2021 m. paramą Universiteto studentams skyrė atskiri fiziniai ir juridiniai asmenys, iš viso skirtos 27 
vardinės stipendijos. 2021 m. stipendijas skyrė: UAB „INTER RAO Lietuva“ (1), AB „East West Agro“ (4), 
Jono Tallat-Kelpšos stipendija (1), prof. B. Vaškelio vardinė stipendija (2), L. ir F. M. P. Mockūnų vardinė 
stipendija (1), Saliamono Banaičio vardo stipendija (1), UAB „Baltic Agromachinery“ vardo stipendija 
(1), AB „Lytagra“ vardo stipendija (1), UAB „Dotnuva Baltic“ vardo stipendija (1), UAB „Dojus agro“ 
vardo stipendija (1), UAB „Agrokoncernas“ vardo stipendija (1), UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ 
stipendija (3), UAB „Nando“ vardo stipendija (1), V. Kuprevičiaus vardo stipendija (1), UAB „Intermedix 
Lietuva“/“R1 Lietuva“ stipendija (7). 

Vardinės stipendijos, kurios buvo skirtos tarpininkaujant Universitetui, VDU studentams tiesiogiai 
mecenatų: Kauno Tauro LEONS klubo (3 stipendijos), VDU absolvento I. Belevičiaus 500 eurų dydžio 
stipendijos (2 stipendijos). 

VDU užsienio piliečių studijų stipendijų skyrimas – skatinti užsienio piliečius, įgijusius išsilavinimą 
užsienio šalyse ar Lietuvos aukštosiose mokyklose rinktis studijas VDU, siekti aukščiausių akademinių 
įvertinimų, didinti VDU studijų tarptautiškumą. Universitetas 2021–2022 m. m. skyrė 188 (2020 m. – 
71) užsienio piliečių studijų stipendijas. 

2021 m. Universitetas toliau teikė finansinę paramą studentams, patiriantiems finansinius sunkumus, 
susidariusius dėl neigiamos COVID-19 pandemijos situacijos ar jos poveikio jiems ir jų šeimos nariams, 
jų gerovei, tokiu būdu telkiant ir solidarizuojant visą Universiteto bendruomenę savitarpio pagalbai. 
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 – 1 760 Eur 
buvo skirta 11 studentų (2020 m. – 26 stud., 5 913 Eur). 

2021 m. studentiškoms organizacijoms skirta tikslinė parama (15 000 Eur), kuria buvo siekiama skatinti 
bei puoselėti studentų iniciatyvas ir veiklas, plečiančias bendradarbiavimą ir žmogiškųjų išteklių 
potencialą, kuriančias ar plėtojančias mokslo, meno, studijų organizavimo, kultūrines, visuomenines, 
sporto, pilietines ir kitokio pobūdžio iniciatyvas, garsinančias Universiteto vardą. 

Infrastruktūros gerinimas studijoms ir studentų gerovei. 2021 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. 

2021 m. didelis dėmesys buvo skiriamas gyvenimo sąlygų gerinimui bendrabučiuose: VDU bendrabutyje 
Nr. 1 (Taikos per. 119, Kaunas) visuose kambariuose sumažinta po vieną vietą, tokiu būdu triviečiai 
kambariai tapo dviviečiais, o dviviečiai – vienviečiais, taip pat sumažintas kambarių skaičius, skirtas 

svečiams apgyvendinti. Įrengtas Menų kambarys ir atnaujinta sporto erdvė. VDU bendrabutyje Nr. 2 
(Vytauto pr. 71, Kaunas) įdiegta savitarnos skalbimo programa, atnaujinti kavos ir užkandžių savitarnos 
aparatai. VDU bendrabutyje Nr. 4 (Studentų g. 1, Akademija, Kauno r.) įrengtas laisvalaikio kambarys. 
VDU bendrabutyje Nr. 5 (Universiteto g. 8, Akademija, Kauno r.) įdiegta savitarnos skalbimo programa; 
pastatyti kavos ir užkandžių savitarnos aparatai; įrengtas ir sukalibruotas WiFi tinklas galutinai 
atsisakant kabelinio interneto. VDU bendrabutyje Nr. 6 (A. Vivulskio g. 36, Vilnius) įdiegta savitarnos 
skalbimo programa; atnaujinti kavos ir užkandžių savitarnos aparatai. VDU bendrabutyje Nr. 8  
(Studentų g. 5, Akademija, Kauno r.) sukurta modernesnė ir patogesnė bendrabučių administravimo 
funkcionalumo versija. 

2021 m. sukurta ir įgyvendinta studijų inovacija – virtualios laboratorijos sudarė sąlygas studentams ir 
dėstytojams prisijungti prie laboratorijų ir kompiuterių klasių nuotoliniu būdu ir naudotis juose esančia 
įranga iš namų. 

2021 m. vyko ir Sporto centro fizinio aktyvo veikloms pritaikytos infrastruktūros plėtra: atidarytas 
Prezidento Valdo Adamkaus sporto centro kompleksas, atliktas remontas gimnastikos salėje, pertvarkyta 
salės ventiliacijos sistema; įrengta imtynių salė (apie 170 kvadratinių metrų) su persirengimo patalpa ir 
dušu, o VDU studentų bendrabučiuose: Nr. 1 bendrabutyje, esančiame adresu Taikos pr. 119, pastatyti 
trys kardio treniruokliai, taip įrengiant naują Sporto kambarį, bendrabučiuose Nr. 5, Nr. 7 ir Nr. 10, 
esančiuose Akademijoje, Kauno r., įrengtos fizinio aktyvumo erdvės, pastatyti stalo teniso stalai. 

Buvo atnaujinti nuotoliniam mokymuisi aktualūs įvairūs nuotolinio mokymosi ir bendravimo įrankiai: 
mokymosi aplinka „Moodle“, nuotolinio bendravimo sistema „BigBlueButton“, vaizdo konferencijų sistema 
„Adobe Connect“. 

Dėstytojų kompetencijų ir bendradarbiavimo plėtra 
2021 m. profesinio tobulėjimo veiklos buvo itin plačios aprėpties. Universiteto bendruomenei pasiūlyta 
daugiau nei pusšimtis įvairiausių veiklų, jose dalyvavo 964 Universiteto darbuotojai. Veiklas, skirtas 
profesinei veiklai reikalingoms kompetencijoms vystyti, vykdė ne tik lektoriai iš Lietuvos, bet ir užsienio. 
VDU akademiniai ir neakademiniai darbuotojai patirtį galėjo perimti iš Didžiosios Britanijos „AdvanceHe“ 
partnerių. Vyko ilgalaikiai mokymai bendradarbiaujant su Playmouth Marjon University (JK), NHL 
Stenden University (Nyderlandai), Bishop Grosseteste University (JK), Turku universiteto (Suomija), 
Open Universiteit Nederland (Nyderlandai), Eindhoven University of Technology (Nyderlandai), juose 
kompetencijas tobulino daugiau nei 100 dėstytojų. 

2021 metais buvo parengta dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo programa „Skaitmeniškai kompetentingas 
dėstytojas“. Pagal šią programą kompetencijas tobulino 169 dėstytojai. Taip pat buvo vykdomi trumpesnės 
trukmės mokymai, skirti tam tikroms tematikoms, nuotolinių studijų kokybei užtikrinti. 

Aktualiausios 2021 metų Universiteto lektorių vykdytų veiklų temos buvo „MS Teams galimybės darbe“, 
„Sąmoningas laiko valdymas. Kas ką valdo – Tu laiką ar laikas Tave?“, „Streso įveikimas“, „Asmeninė 
komunikacija socialiniuose tinkluose: Facebook ir LinkedIn.“. 

2021 m. pirmą kartą Universiteto bendruomenė turėjo galimybę tobulinti ne tik anglų, bet ir kitų 
kalbų (lietuvių, rusų ir turkų) komunikacinę kompetenciją. Taip pat darbuotojai tobulino kalbines 
kompetencijas grupėse su studentais, mokydamiesi ne tik anglų, bet ir kitų užsienio kalbų: ispanų, 
vokiečių, rusų, italų, lenkų, norvegų, prancūzų, turkų, japonų. 

Dėstytojai kompetencijas tobulino ir užsienio šalyse: 2021 m. „Erasmus+“ dėstymo vizitų, pagal kuriuos 
VDU dėstytojai vyko skaityti paskaitų į universitetus partnerius, skaičius, lyginant su 2020 m., padidėjo 
34 proc., 2021 metais išvyko – 47, 2020 – 31 VDU dėstytojai. 

2021 m. buvo įgyvendinti 86 „Erasmus+“ mokymosi vizitai, tai yra du kartus daugiau nei 2020 metais. 
2021 m. pirmąjį pusmetį dėl pandemijos įvestų ribojimų įvyko tik trys vizitai, tačiau, situacijai pagerėjus, 
sušvelninus kelionių apribojimus, antrąjį 2021 m. pusmetį įvyko net 83 vizitai. 

Siekiant išlaikyti sistemingą Universiteto akademinės ir neakademinės bendruomenės profesinį tobulėjimą, 
2021 m. įkurtas Profesinių kompetencijų vystymo centras, pagrindinis jo tikslas – vykdyti kompetencijų 
vystymo veiklas, grįstas moksliniais tyrimais ir inovacijomis, akademiniam ir neakademiniam personalui, 
įgyvendinant nuoseklią, darbuotojų poreikius atliepiančią kompetencijų vystymo sistemą Universitete. 
Remiantis užsienio patirtimi ir vykdomomis veiklomis Europos universitetų aljanse „Transform4Europe“, 
buvo parengta profesinio tobulėjimo sistema, siekiant įgalinti visus darbuotojus sistemingai tobulinti 
kompetencijas, siekiant aukščiausių veiklos rezultatų. 
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Asmenybėms ir talentams atsiskleisti palanki ekosistema 
Cum Laude akademijos veiklos. 2021 m. Cum Laude akademija išleido ketvirtąją studentų laidą. 
Cum Laude akademija su studentų kūrybine grupe „Declamationes“ inicijavo poetinių renginių ciklą 
ARS POETICA Universiteto ir miesto bendruomenei. Akademija net ir pandemijos sąlygomis vykdė 
tarpinstitucinį bendradarbiavimą Lietuvoje ir užsienyje. Viešąsias paskaitas skaitė Seinų Paribio fondo, 
Varšuvos universiteto, Lietuvos aukštųjų mokyklų lektoriai. Viešosios Akademijos veiklos įtraukė apie 
1000 dalyvių. Studentai savo inidividualiųjų studijų projektus realizavo „Erasmus“ studijose Vokietijoje, 
Italijoje, individualiosiose stažuotėse Lenkijos kultūros institucijose. Akademijos viešosios paskaitos tapo 
prieinamos visuomenei „YouTube“ platformoje. 

VDU mokyklų tinklas. 2021 m. prie VDU mokyklų tinklo prisijungė VDU Klasikinio ugdymo mokykla, 
VDU licėjus „Sokratus“ ir tinklą sudarė jau 5 mokyklos: VDU „Rasos“ gimnazija, VDU „Atžalyno“ 
progimnazija, VDU Ugnės Karvelis gimnazija, VDU Klasikinio ugdymo mokykla ir VDU licėjus „Sokratus“. 
Visus metus vykdomos intensyvios veiklos su kiekviena mokykla, daugiau nei 100 paskaitų mokiniams, 
daugiau nei 50 kvalifikacijos tobulėjimo renginių mokytojams, nuolatinis užsienio kalbų kompetencijų 
tobulinimas, įvairios projektinės veiklos.

VDU Ugnės Karvelis gimnazija su Universitetu 2021 metais pradėjo įgyvendinti kryptingą personalizuoto 
ugdymo(si) strategiją „AUGU“: „Aš Augu“ (5-6 kl.); „Mes Augame“ (7-8 kl.); „Laisvė Augti“(I-IVg kl.). 
I gimnazijos klasėse bendradarbiaujant su VDU mokiniams pasiūlytos ir nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 
pradėtos įgyvendinti ugdymo kryptys – akademinė, viešosios komunikacijos, verslumo, medijų. Taip 
pat buvo įgyvendinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros ugdymo renginiai. Suaktyvintas 
STEM (chemija, fizika, biologija, geografija) mokymas gimnazijoje bendradarbiaujant su VDU ŽŪA. 
Bendradarbiaujant pradėti vystyti projektai: lituanistinis projektas „Literatūra mene“ ir UDL projekto 
įgyvendinimas. 

Bendradarbiaujant su VDU „Atžalyno“ progimnazija universitetas siekė nuotolinio ugdymo kokybės 
gerinimo. Viena svarbiausių veiklų – savanorystės-mentorystės projektas „Kelrodė žvaigždė“, taip pat buvo 
organizuojami užsiėmimai progimnazijos mokinių tėvams ir mokiniams su VDU atstovais. Progimnazija 
sėkmingai įgyvendino tarptautinį „Erasmus+“ projektą „Food for thought“. 

VDU klasikinio ugdymo mokyklai 2021 metais suteiktas VDU vardas, sukurta nauja mokyklos svetainė. 
Bendradarbiaujant su VDU parengta klasikinio ugdymo mokyklos programa ir pateikta vertinti Lietuvos 
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Mokykla įgyvendino „Erasmus+“ KA201 projektą 
CIRCLE LAB“, tarptautinį darnaus vystymosi švietimo projektą „Europos klimato iniciatyva: Kartu 
už darnią mokyklą“, „Erasmus+“ projektą „Žiedinė ekonomika ir tvarus turizmas: mūsų demokratinė 
alternatyva ateities Europai“. 

VDU licėjus „Sokratus“ 2021 metais tapo VDU tinklo nariu. Licėjuje suformuota nauja mokyklos 
vadovybė (paskirtas naujas direktorius ugdymui, sudaryta licėjaus taryba), pradėti naujo mokyklos 
pastato projektavimo darbai. Pradėta aktyviai bendradarbiauti su atskirais VDU padaliniais. 

2021 m. gruodžio 9 d. vyko VDU mokyklų tinklo konferencija, buvo dalinamasi patirtimi ir pristatomi 
tinkle esančių mokyklų išskirtinumai, kalbant apie ugdymo inovacijas ir naujoves. Mokyklos pristatė ir 
aptarė ugdymo naujovių principus, apimant liberaliųjų menų ir mokslo (ang. Liberal arts and science) 
sinergijos taikymą ugdymo turinyje, socialinio emocinio ugdymo, mąstymo mokyklos strategijų kūrimą. 
Taip pat mokyklos daug dėmesio skyrė kūrybiškumo ir technologinių bei socialinių inovacijų sinergijai 
mokymo(si) procese, integruoto ugdymo koncepcijos plėtojimui. 

Gabių vaikų akademijos veikla. Gabių vaikų programa „Gifted“ veiklą pradėjo 2020 m. VDU 
Švietimo akademijoje. Nuo 2021 m. programa išaugo ir tapo Tarptautiniu Lietuvos–Izraelio gabių vaikų 
ugdymo centru „Gifted“. Centras vykdo programą, skirtą intelektualiam ir emociniam talentingų vaikų 
ugdymui pagal tarptautiniu mastu pripažintą Izraelio gabių vaikų švietimo modelį, kurį sudaro specialios 
ugdymo programos 3–18 metų vaikams ir profesionali intelekto koeficiento (IQ) testavimo metodika. 

2021 metais programa tęsė veiklas Kaune, VDU Botanikos sode, ir atvėrė duris moksleiviams 
Vilniuje, Švietimo akademijos patalpose. 2021–2022 mokslo metais „Gifted“ centre ugdomi 243 vaikai,  
Vilniuje – 106, Kaune – 137. 

Verslumo akademijos veikla. 2021 m. Verslumo akademija inicijavo studentų praktikas, mokymus, 
kursus, vykdė verslo ir universitetinius projektus, skatindama Universiteto studentų ir tyrėjų verslumą, 
suteikdama galimybę įgyti verslumo įgūdžių, nepriklausomai nuo to, kokią specialybę jie studijuoja. VDU 
Verslumo akademija taip pat vykdė veiklas, kurios buvo orientuotos į Universiteto studentus, moksleivius 
ir miestų bendruomenes. 

Pavasario semestro Verslumo akademijos gretutinėse studijose studijavo 63 studentai. MINDED VDU 
Išmanioji praktika organizuota kartu su partneriais „Lietuvos Junior Achievement“. Kurso studentai 
įsitraukė į startuolių kūrimo programą, per praktinę patirtį ugdė savo verslumo kompetencijas. Programa 
buvo orientuota į perspektyvių ir tvarių verslo idėjų, turinčių realų investavimo potencialą, vystymą. 
Rudens semestre Verslumo akademijos siūlomose gretutinėse studijose dalyvavo 44 studentai, jie 
grupėmis po 5–7 asmenis, lydimi mentoriaus, įgyvendino socialinius pokyčius kuriančius projektus 
mažuose Lietuvos miestuose. Iš viso buvo inicijuoti 5 socialiniai pokyčiai miesteliuose („Social impact“). 

Menas, sportas ir kitos veiklos, skirtos studentams ir moksleiviams
Meno centro veikla. 2021 m. Menų centre veiklą tęsė 9 meno kolektyvai: folkloro ansamblis „Linago“, 
tautinių šokių ansamblis „Žilvitis“, akademinis choras „Vivere Cantus“, „Pramoginių šokių studija“, 
Švietimo akademijos dainų ir šokių ansamblis „Šviesa“, Žemės ūkio akademijos liaudiškos muzikos 
kapela „Ūkininkas“, studentų mišrus choras „Daina“, tautinių šokių kolektyvas „Sėja“, teatras „Jovaras“.

Visi VDU Menų centro kolektyvai reprezentavo Universitetą Universiteto organizuojamuose renginiuose 
(pvz., VDU įvado į studijas 2021 m. metu ar Lietuvių kalbos ir literatūros kursų dalyviams), vietiniuose 
(pvz., Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022) ir respublikiniuose koncertuose, festivaliuose, kituose 
renginiuose, skirtuose ir studentams (pvz., XIs Tarptautinis studentų liaudiškos muzikos kapelų ir 
ansamblių festivalis „Universitas Vilnensis“, aukštųjų mokyklų tautinio meno festivalis „Ei, studente, 
sukis vėju“), ir kolektyvams pagal jų vykdomą veiklos specifiką (pvz., Lietuvos aukštųjų mokyklų chorų 
festivalis, XI studentų liaudiškos muzikos festivalis „Linksminkimos“). 

Sporto centro veikla. Lietuvos studentų sporto asociacijos (toliau – LSSA) ir atskirų sporto šakų 
lygų (krepšinio, tinklinio, futbolo) vykdomų sporto šakų čempionatų skaičius 2021 m. taip pat sumažėjo 
dėl COVID-19 pandeminės situacijos ir ribojimų vykdyti sporto varžybas. Nebuvo vykdomi studentų 
krepšinio, tinklinio, futbolo, salės futbolo čempionatai ir kai kurių kitų sporto šakų čempionatai ar 
varžybos. 

2021 m. birželio mėn. pirmą kartą Sporto centras suorganizavo vaikų savaitinę vasaros sporto stovyklą, 
kurios tikslas buvo užimti vaikus atostogų metu, supažindinti su kai kuriomis sporto šakomis (krepšiniu, 
futbolu, tinkliniu, badmintonu, dziudo, šachmatų sportu), turiningai leisti atostogas. Stovykla vyko VDU 
Sporto centro erdvėse, joje dalyvavo 14 vaikų.

2020–2021 m. sportosezone atstovaujant VDU Lietuvos studentų sporto čempionatuose buvo iškovoti 69 
medaliai, iš jų 30 – aukso, 23 – sidabro ir 16 bronzos. Bendroje Lietuvos aukštųjų mokyklų įskaitoje 
(Universitetų rikiuotė pagal iškovotus medalius atskirų sporto šakų čempionatuose 2021 m.) Vytauto 
Didžiojo universitetas užėmė III vietą. 

Aukso medaliai: VDU vaikinų krepšinio komanda, VDU merginų paplūdimio tinklinio komanda, 
VDU irklavimo komanda, 3 medaliai iškovoti Lietuvos studentų uždarųjų patalpų lengvosios atletikos 
čempionate, 5 medaliai iškovoti Lietuvos studentų lengvosios atletikos čempionate, 6 medaliai iškovoti 
Lietuvos studentų dziudo čempionatuose, 3 medaliai Lietuvos studentų stalo teniso čempionate, 2 
medaliai iškovoti Lietuvos studentų kulkinio šaudymo čempionate, 3 medaliai Lietuvos studentų jėgos 
trikovės čempionate asmeninėse varžybose. Lietuvos studentų sambo čempionate, Lietuvos studentų 
plaukimo čempionate – 2 medaliai. 

Sidabro medaliai iškovoti: Nacionalinės studentų tinklinio lygos paplūdimio tinklinio vaikinų grupės 
čempionate, Lietuvos studentų irklavimo čempionate, Lietuvos studentų uždarųjų patalpų lengvosios 
atletikos čempionate, šuolio į tolį rungtyje, Lietuvos studentų lengvosios atletikos čempionate: bėgimo, 
trišuolio, šuolio į aukštį ir bėgimo su barjerais rungtyse, Lietuvos studentų jėgos trikovės čempionate, 
Lietuvos studentų badmintono čempionate, dziudo čempionatuose, Lietuvos studentų sambo čempionate, 
Lietuvos studentų stalo teniso čempionate ir Lietuvos studentų kulkinio šaudymo čempionate. 

Bronzos medaliai iškovoti: Lietuvos studentų irklavimo čempionate, Lietuvos studentų uždarųjų 
patalpų lengvosios atletikos čempionate: šuolio į tolį ir bėgimo rungtyse, Lietuvos studentų lengvosios 
atletikos čempionate, Lietuvos studentų jėgos trikovės čempionate, Lietuvos studentų keliautojų sporto 
čempionate, Lietuvos studentų badmintono čempionate, Lietuvos studentų dziudo čempionate, Lietuvos 
studentų stalo teniso čempionate, Lietuvos studentų kulkinio šaudymo čempionate, Lietuvos studentų 
futbolo lygos (LSFL) organizuotame Lietuvos studentų mažojo futbolo turnyre. 

Aukšto meistriškumo sportininkų pasiekimai už Universiteto ribų. Pasaulio graikų-romėnų 
imtynių čempionate Osle (Norvegijoje) Universiteto 2 kurso studentas Kristupas Šleiva iškovojo 3 
vietą ir bronzos medalį; plaukimo sporto šakos atstovė Kotryna Teterevkova (ŠA), dvivietės valties 
irkluotojai Saulius Ritter (ŠA) ir Aurimas Adomavičius (ŠA) bei keturvietę valtį irkluojantys Dovydas 
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Nemeravičius, Armandas Kelmelis, Giedrius Bieliauskas 2021 m. dalyvavo Tokijo olimpinėse žaidynėse; 
plaukikė K. Teterevkova 2021 m. dalyvavo Pasaulio plaukimo čempionate Abu Dabyje (Saudo Arabijoje); 
VDU Švietimo akademijos studentas Arūnas Gelažninkas 2021 m. prestižinio Dakaro ralio motociklų 
lenktynėse vienišių klasėje tapo jo nugalėtoju. 

Sporto centro bei individualūs VDU atstovaujančių sportininkų pasiekimai ir 
apdovanojimai: Lietuvos beisbolo asociacija 2021-ųjų „Metų geriausių“ apdovanojimuose nominaciją 
„Metų partneris“ dedikavo Vytauto Didžiojo universitetui; LSSA organizuojamuose 2021 m. geriausiųjų 
sportininkų rinkimuose: Švietimo akademijos (ŠA) antro kurso studentas Kristupas Šleiva (graikų-
romėnų imtynininkas) užėmė antrą vietą 2021 m. geriausiųjų sportininkų rinkimuose; Ekonomikos 
ir vadybos fakulteto (EVF) studentas Vitalijus Kozys pripažintas geriausiu 2021 m. Lietuvos studentų 
krepšinio lygos 3×3 krepšininku; Ekonomikos ir vadybos fakulteto (EVF) antro kurso magistrantūros 
studijų studentė Urtė Andriukaitytė pripažinta geriausia 2021 m. paplūdimio tinklininke. 

Lyderystė rengiant pedagogus
Pedagogų rengimo pokyčiai. Vytauto Didžiojo universitetas tapo 50-uoju pasaulyje Tarptautinio 
bakalaureato (TB) mokytojo programą vykdančiu universitetu ir pirmuoju tokiu universitetu Šiaurės bei 
Centrinėje Europoje. Patvirtintos bakalauro Sporto studijų ir Fizinis ugdymas ir sportas magistrantūros 
programos. VDU Švietimo akademijos (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius) naujose patalpose atvertas vaikų 
darželis „Mažųjų akademija“. 

Priėmimas į pedagogikos krypties studijas. 2021 m. Švietimo akademija priėmė 267 pirmosios 
pakopos studentus, ir tai yra 15,7 proc. daugiau nei 2020 metais. Pirmą kartą į Lietuvos programų 
dešimtuką pateko ugdymo mokslų krypties programa – Mokomojo dalyko pedagogika, buvo priimti 136 
studentai. 2021 metais į Švietimo akademijos vykdomas pirmosios pakopos pedagogikos programas 
buvo priimta 15 aukščiausiais rezultatais vidurinio ugdymo programą baigusių studentų. Į pedagogikos 
profesines studijas buvo priimti 173 studentai. Į antrosios pakopos studijas buvo priimti 92 studentai. 
2021 m. priimta 15 užsienio studentų. 

Priėmimas į kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo veiklas. 2021 m. perkvalifikavimo 
studijose studijavo 952 mokytojai, profesines kompetencijas tobulino 1386 mokytojai. 

Stiprinant pedagogų rengimo veiklas didžiausias dėmesys skiriamas studijų programų kokybei ir pasiūlai, 
siekiant rengti visų galimų specializacijų pedagogus. 2021 m. parengta nauja magistrantūros studijų 
programa Kalbėjimo ir kalbos terapija.

Pedagogų rengimo kokybė neatsiejama nuo aukšto lygio edukologijos krypties tyrimų. 2021 m. LMT 
pateikta nauja edukologijos doktorantūros studijų paraiška ir parengtas naujas edukologijos doktorantūros 
reglamentas, šiuose dokumentuose atsispindi suformuotas inovatyvus doktorantų kuravimo/mentorystės 
modelis su paramos grupe ir dviejų mokslinių vadovų nuo antrųjų metų koncepcija. 

Kuriamos mokslo laboratorijos, kurios duris atvers 2022 metais: Virtuali didaktikos laboratorija, Judesio 
laboratorija, Švietimo ir ugdymo pagalbos išteklių centras, Akių judesio sekimo laboratorija bei Dirbtinio 
intelekto ir robotikos, STEAM laboratorija. 

Tolesnis veiklų plėtojimas
• Tobulinti studijų kokybės užtikrinimo sistemą, siekiant visų procesų dalyvių lygiavertiško įsitraukimo;

• Plėtoti studijų tarptautiškumą, siekiant akredituoti ir vykdyti tarpkryptines studijas, taikant 
Europinį kokybės modelį;

• Tobulinti studijų marketingo ir tarptautiškumo veiklas, parengiant ir įgyvendinant tvarios politikos 
principus įtvirtinančias strategijas;

• Diegti inovacijas studijų turinio, dėstymo metodų, infrastruktūros srityse, siekiant atliepti naujausias 
tendencijas;

• Tobulinti studentų studijavimo pasiekimų stebėsenos, pagalbos ir akademinės mentorystės sistemą;

• Sukurti efektyvesnį studentų įsitraukimo į mokslinius tyrimus ir meno veiklas modelį;

• Plėtoti patrauklią ir efektyvią mokymosi visą gyvenimą paslaugų visuomenei sistemą, įtraukiant 
visas visuomenės grupes;

• Efektyvinti Universiteto mokyklų tinklo veiklą, siekiant aukščiausių mokyklų veiklos rezultatų.
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Savivaldos ir 
atsakomybės dermė Išleista leidinių

Atlikta paieškų
*pasikeitus COUNTER standartui, tik dalis duomenų bazių apskaito paieškos rodiklius

Universiteto bibliotekos 

Prenumeruota duomenų bazių

Vienam studentui išduota tradicinių dokumentų

Dokumentai, kuriuos vienas studentas atsisiuntė ir skaitė

Bendras Universiteto patalpų plotas, tenkantis vienam studentui (m2)

Įsigyta elektroninių dokumentų

Įsigyta tradicinių dokumentų

Įsigyta tradicinių ir elektroninių dokumentų

Bibliotekos fondas

100

2,3 mln.*

8

62

9
465

19,88

889 272
8370

897 642
1 957 210

5385
6276

8490

Aukštosios mokyklos lėšos, tenkančios 
vienam studentui (Eur)

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

26 120,4
28 740,5 28 934,7

Universitetui skirtos valstybės 
biudžeto lėšos (tūkst. Eur)

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Lietuvos Respublikos valstybė (dalininko turtines ir neturtines 
teises ir pareigas įgyvendinanti institucija Lietuvos Respublikos 
švietimo, mokslo ir sporto ministerija)

Įnašo 
vertė

24 277,9

24 277,9

VDU dalininkai ir jų įnašų vertė (tūkst. Eur)

2021 12 31

2020 12 31

Universiteto darbuotojų vidutinis darbo užmokestis eurais

2019 m. 2020 m. 2021 m.

Akademinio personalo 1981 2028 2100

Kitų darbuotojų 983 990 1087

Bendras visų darbuotojų 1450 1526 1623

50 799,1
59 220,5

67 511,6

Universiteto pajamos (tūkst. Eur)

2019 m. 2020 m. 2021 m. 
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Universiteto padalinių savivalda, tarpusavio bendradarbiavimas ir sinergija skatina Universiteto 
bendruomenę pasiekti visuomenę keičiančius žinių, idėjų ir darbo rezultatus. Subalansuota Universiteto 
struktūra užtikrina teisingą ir lygiavertį atstovavimą Universiteto ir akademinių padalinių valdymo 
organuose. Efektyvus Universiteto infrastruktūros naudojimas, mokslo, studijų, poilsio ir laisvalaikio 
aplinkos gerinimas, atnaujinant esamas ir atveriant naujas Universiteto erdves visapusiškiems bendruomenės 
poreikiams, kryptinga studijoms ir mokslui svarbių išteklių plėtra ir nevaržomos akademinės laisvės 
puoselėjimas skatina kūrybinius procesus, naujus projektus, kuriais pasiekiama apčiuopiama nauda ateities 
besimokančiai visuomenei, kuriama technologinė ir socialinė pažanga, peržengianti šalies sienas. 

Studijų ir mokslo padalinių subalansuotos struktūros kūrimas
Struktūros pokyčiai Universitete. 2021 m. pradžioje VDU Taryba patvirtino naują Švietimo akademijos 
struktūrą. Buvo suformuotas Edukologijos tyrimų institutas, kuriame veiklą pradėjo 8 tyrimų grupės. 
Balandžio mėnesį veiklą pradėjo 4 naujos katedros: Švietimo pagalbos, fizinio ir sveikatos ugdymo katedra 
(vedėja doc. dr. Eglė Stasiūnaitienė), Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo katedra (vedėja doc. dr. Jolita 
Kudinovienė), Moderniųjų didaktikų katedra (doc. dr. Linas Jašinauskas) ir Švietimo vadybos ir politikos 
katedra (doc. dr. Aušra Rutkienė). Švietimo akademijos dalimi tapo Inovatyvių studijų institutas (vadovė 
prof. dr. Airina Volungevičienė), įsteigtas Tarptautinis Lietuvos–Izraelio gabių vaikų ugdymo centras 
„Gifted“ (vadovė Dileta Tindžiulienė) bei Lituanistikos ir tarptautinių programų centras (vadovė Vilma 
Leonavičienė).

2021 metais parengta ir patvirtinta nauja VDU Žemės ūkio akademijos 2021–2027 metų veiklos strategija 
ir jos įgyvendinimo planas, jame patikslintos strateginės orientacijos misija, vizija. Atnaujintos misijos, 
vizijos pagrindu, įvertinus vidinę ir išorinę aplinką, atsižvelgus į VDU strategiją, išskirti trys VDU 
Žemės ūkio akademijos pagrindiniai strateginiai tikslai, skirti studijų, mokslinių tyrimų ir mokslinių 
paslaugų veikloms išplėtoti, ir vienas horizontalusis tikslas, skirtas sudaryti bendruomenei sąlygas veiklos 
strateginiams tikslams pasiekti. 

Siekiant VDU Žemės ūkio akademijos veiklos strateginių nuostatų darnaus įgyvendinimo ir atliepiant 
vienos iš Universiteto proveržio sričių – bioekonomikos vystymo tendencijas ir sudarant bendruomenei 
palankesnes sąlygas užsibrėžtai misijai įgyvendinti, ir konkurencingumui mokslo ir studijų erdvėje stiprinti, 
VDU Tarybos 2021 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 3 patvirtinta nauja Žemės ūkio akademijos valdymo 
strukūra, įsigaliojusi 2021 m. rugsėjo 1 d. Valdymo struktūroje įvykdyti tokie pokyčiai: 

• suformuota ŽŪA administravimo grupė centralizuotoms studijų organizavimo, studijų ir mokslo 
marketingo, tarptautinės ir mokslinės veiklos centralizuotam administravimui; 

• suformuoti keturi fakultetai: Agronomijos, Bioekonomikos plėtros, Inžinerijos, Miškų ir ekologijos. 
Fakultetuose vietoj institutų įkurtos katedros – iš 14 institutų suformuota 10 katedrų;

• įsteigtas Bioekonomikos tyrimų institutas, kuriame formuojami struktūriniai vienetai: Gyvūnų 
produkcijos tyrimų ir inovacijų centras; Mokslinės analizės ir vadybinės pagalbos grupė; Teminės 
mokslininkų grupės (klasteriai);

• pertvarkyti kiti padaliniai, suformuojant du neakademinius padalinius – Verslo ir socialinės 
partnerystės centrą ir Bandymų stotį. 

Bioekonomikos tyrimų instituto įsteigimas yra reikšmingas ir svarbus Universiteto, Žemės ūkio akademijos 
mastu, nes orientuotas į pagrindinės proveržio krypties – Bioekonomikos kaip mokslo ir praktinės veiklos 
plėtojimą, vystymą ir įgyvendinimą. Bioekonomikos tyrimų instituto veikla oficialiai pradėta 2021 m. lapkričio 
24 d., patvirtinus VDU Senatui šio akademinio padalinio nuostatus.

2021 m. birželio 9 d. Verslo socialinės partnerystės centre savo veiklą oficialiai pradėjo naujas klasteris 
„Žaliasis intelektas“. Jis tapo platforma, skirta veiksmingesniam mokslo, studijų ir verslo bei socialinių 
partnerių bendradarbiavimui.

Naujoji VDU Žemės ūkio akademijos strategija 2021–2027 metams ir valdymo struktūriniai pokyčiai atliepia 
VDU strategines nuostatas bei sudaro pagrindą VDU Žemės ūkio akademijos subalansuotai, tvariai studijų, 
mokslo plėtrai ir vertybių – asmenybės ir akademinės laisvės, demokratijos, atvirumo, atsakomybės, 
kūrybiškumo, bendruomeniškumo, partnerystės, pagarbos tradicijoms, darnos, akademinio meistriškumo 
puoselėjimui.

2021 m. lapkričio 24 d. VDU Senate buvo patvirtinti Skaitmeninių išteklių ir tarpdisciplininių tyrimų instituto 
(SITTI) nuostatai. SITTI yra Universiteto mokslinių tyrimų akademinis padalinys, vykdantis tarpdisciplininius 
mokslinius tyrimus, suteikiantis mokslinę bazę ir mokslinių tyrimų infrastruktūrą Universiteto studentų 
studijoms, mokslininkams rengti ir moksliniams tyrimams atlikti. 

2021 m. lapkričio 24 d. Universiteto Senate pristatyta Socialinių ir humanitarinių mokslų instituto 
koncepcija, instituto kūrimo poreikiai, turimas mokslo potencialas ir tarpdisciplininės tyrimų sritys. Instituto 
misija – inicijuoti ir vykdyti nacionalinius bei tarptautinius fundamentinius ir taikomuosius humanitarinių 
ir socialinių mokslų, transdisciplininius tyrimus, kurie atliepia mokslo, Lietuvos visuomenės bei valstybės 
poreikius; stiprinti humanitarinių ir socialinių mokslų vaidmenį visuomenėje, kurti atvirą akademinę kultūrą. 

Infrastruktūros naudojimo efektyvumo užtikrinimas
Studijų ir mokslo išteklių plėtra. Biblioteka 2021 m. siekė užtikrinti maksimalų informacinį studijų 
aprūpinimą ir poreikius atitinkančių informacinių išteklių pasiūlą Universitete vykdomai mokslinei veiklai, 
stiprinti akademinės bendruomenės informacines ir mokslinės komunikacijos kompetencijas, plėtoti, kurti ir 
tobulinti modernią ir kokybišką bibliotekos infrastruktūrą. 

Siekiant užtikrinti palankiausias sąlygas gerinant studijoms ir mokslui reikalingą infrastruktūrą ir 
materialiuosius išteklius, ypač elektroninių išteklių valdymą, dalijimąsi jais, išteklių analitiką, bibliotekos 
veiklai optimizuoti skirtas specialiąsias programines aplikacijas ir kitą pažangų funkcionalumą, ataskaitiniais 
metais įgyvendintas vienas svarbiausių strateginių uždavinių – įdiegta naujos kartos bibliotekinių paslaugų 
platforma Alma (ExLibris), veikianti debesų kompiuterijos pagrindais. Ši platforma pakeitė per 20 metų 
naudotą bibliotekos informacijos sistemą Aleph (ExLibris).

2021 m. bibliotekos išteklių fondas siekė 1,9 mln. (2020, 2019 − 1,8 mln.) spausdintinių dokumentų 
ir elektroninių dokumentų. Įsigytų per metus informacijos išteklių kiekis išaugo beveik 33 proc. Didėjo 
vienam studentui vidutiniškai tenkančių fondo dokumentų skaičius iki 238 (2020 – 192, 2019 m. – 189), 
o įsigytų – 109 (2020 m. – 72, 2019 – 99). Palyginti su 2020 m., 99 proc. įsigytų dokumentų sudarė 
elektroniniai, o jų skaičius išaugo 25 proc. Ataskaitiniais metais nuo 5,8 mln. (2020 m.) iki 6,1 mln. 
išaugo atliktų veiksmų (paieškų, peržiūrų, atsisiuntimų) su elektroniniais dokumentais skaičius. Palyginti 
su 2020 m., augimas beveik 5 proc., palyginti su 2019 m. − 10 proc. Pandemijos sąlygomis ypač išaugo 
(per 12 proc.) elektroninių dokumentų skaitymas. 35 proc., palyginti su ankstesniais metais, sumažėjo 
spausdintinių dokumentų išduotis. Viena iš priežasčių − 2021 m. karantino apribojimai, kita − tendencija 
būdinga viso pasaulio akademinėms bibliotekoms. Kuo daugiau informacijos išteklių yra pasiekiama 
vartotojams elektroniniu formatu, tuo mažesnė yra spausdintinių informacijos išteklių panauda. Spausdintų 
išteklių išdavimo skaičius mažėjo, nes biblioteka vartotojams siūlė vis daugiau el. išteklių kolekcijų ir 
duomenų bazių, kurių turinys buvo nuolatos pildomas ir atnaujinamas, todėl vartotojas turėjo prieigą prie 
naujausio ir aktualiausio turinio. Sumažėjus fizinių apsilankymų bibliotekoje beveik 30 proc. palyginti su 
ankstesniais metais, 127 proc. išaugo virtualūs vartotojų apsilankymai bibliotekos interneto svetainėje ir 
kitose bibliotekos administruojamose svetainėse.

2021 m. baigėsi nuo 2016 metų trukęs Europos regioninės plėtros fondo projektas „eMoDB.LT3: Elektroninių 
mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas“ (nuo 2016 09 20 iki 2021 03 31), jį įgyvendinus 
Universitetas palankiomis sąlygomis užtikrino prieigą prie daugiau nei 40 reikalingiausių mokslo duomenų 
bazių, kurių vertė beveik 1,3 mln. eurų, iš jų VDU prisidėjimas – per 197 tūkst. eurų. 2019–2021 m. biblioteka 
dalyvavo Lietuvos aklųjų bibliotekos vykdytame projekte „MoBiLait: mokymosi galimybių atvėrimas žmonėms, 
negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, per Lietuvos bibliotekų tinklą“, VDU bendruomenės nariai, 
negalintys skaityti įprasto spausdinto teksto, įgijo galimybę naudotis 600 įgarsintų lietuvių ir užsienio autorių 
knygų, skirtų studijoms, mokslui ir savišvietai.

Informacinėms ir mokslinės komunikacijos kompetencijoms ugdyti bendruomenei buvo prieinami beveik 25 
bibliotekos parengti vaizdo mokymai, pagalbos ar instrukcijos lietuvių ir anglų k. apie informacijos išteklių 
prieigą ir paieškas, etišką šaltinių citavimą studijų ar mokslo darbuose, mokslo duomenis, grobuoniškus 
žurnalus ir kt. 

Informacijos išteklių fondo formavimo principams, kriterijams, šaltiniams, įsigyjamų informacijos išteklių 
kiekiui, išteklių paieškai ir prieigai, bibliotekos fondo struktūrai, informacijos išteklių fondo stebėsenos 
rodikliams apibrėžti rektoriaus 2021 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 278 patvirtintas Vytauto Didžiojo 
universiteto informacijos išteklių fondo formavimo tvarkos aprašas. 

2021 m. Universitete išleista 100 pavadinimų leidinių (2020 m. – 102): spausdinti 83 pavadinimų leidiniai, 
kurių bendras tiražas – 6 412 egz. (2020 m. – 93 pavadinimai ir 5 165 egz.), 17 pavadinimų leidiniai – tik 
elektroniniai. Taip pat buvo atspausdinti 5 knygų pavadinimų papildomi tiražai (168 egz.).

Per metus Universiteto operatyviosios spaudos spaustuvėje registruoti 144 smulkios spaudos užsakymai ir 
atspausdinti 10 743 spaudos gaminiai. Leidybos centre apdorotos ir išleistos mokslo ir studijų leidinių teksto 
ir vaizdinės medžiagos apimtis – 1214,63 autorinių lankų (2020 m. – 1236,22). 

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 118 (2020 m. – 106) 
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pavadinimų leidiniai, 73 iš jų suteikta laisvoji prieiga. Lietuvos bibliotekoms ir kitoms institucijoms sudarytos 
sąlygos prenumeruoti šią kolekciją. Spausdinti Universiteto leidiniai buvo platinami 7 akademiniuose ir 3 
internetiniuose knygynuose.

Nuosekliai tęs bendradarbiavimą su LMT ir ES struktūrinių fondų remiamais projektais leisdami periodinius 
mokslo žurnalus „Darbai ir dienos“, „Oikos“, „Meno istorija ir kritika“ ir „Pedagogika“.

Infrastruktūros kūrimas ir tobulinimas. Vytauto Didžiojo universiteto disponuojamas ir valdomas 
nekilnojamojo turto bendras plotas 2021 m. gruodžio 31 dieną – 186298,95 m2. Bendras Universiteto patalpų 
plotas, tenkantis vienam studentui – 19.88 m2 . 2022 m. planuojama aktyviai ieškoti VDU disponuojamo ir 
valdomo nekilnojamojo turto optimizavimo galimybių ir Universiteto Tarybai pasiūlyti konkrečius sprendinius, 
siekiant užtikrinti Universiteto turto valdymo efektyvumą. 

Vadovaujantis 2020 m. birželio 5 d. patvirtintu Vytauto Didžiojo universiteto organizuojamų elektroninių 
aukcionų, kuriuose parduodamas nuosavybės teise valdomas nekilnojamasis turtas, vykdymo informacinių 
technologijų priemonėmis tvarkos aprašu, Universitetas 2021 m. įvykdė viešuosius elektroninius aukcionus, 
juose pardavė nekilnojamojo turto už 5 147 600 Eur. 

2021 m. rugsėjo 2 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Vytauto Didžiojo universitetui perdavė patikėjimo 
sutartimi Muzikos akademijos pastatus su priklausiniais: Muzikos akademijos pastatą (unikalus Nr. 1995-
2003-0015), vandentiekio tinklus (unikalus Nr. 4400-3880-4987), buitinių nuotekų šalinimo tinklus 
(unikalus Nr. 4400-3880-4998), buitinių nuotekų šalinimo tinklus (unikalus Nr. 4400-3949-4778), buitinių 
nuotekų šalinimo tinklus (unikalus Nr. 4400-3949-4789), lietaus nuotekų ir drenažo tinklus (unikalus Nr. 
4400-3880-4976), aikštelę (unikalus Nr. 4400-5372-7614), aikštelę (unikalus Nr. 4400-5372-7625), aikštelę 
(unikalus Nr. 4400-5372-7603), aikštelę (unikalus Nr. 4400-5372-7636), tvorą su vartais (unikalus Nr. 4400-
5372-7647), esančius adresu Kaunas, V. Čepinskio g. 5. 

Siekiant užtikrinti palankią aplinką studijoms, mokslinei ir meninei veikloms, 2021 m. vykdyti esamos 
infrastruktūros priežiūros darbai, kurta nauja patraukli ir šiuolaikiška Universiteto infrastruktūra: 

Vykdomi Pedagogų rengimo centro (administracinės paskirties pastato K. Donelaičio g. 52 Kaune (6000 m2) 
kapitalinio remonto darbai, keičiant pastato paskirtį iš administracinės į mokslo, ir Šiuolaikinių didaktikų 
centro (daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato trečias statybų darbų etapas V. Putvinskio g. 23 
Kaune (560 m2)) infrastruktūros kūrimo darbai.

Po daugiau nei dešimtmetį trukusių sporto komplekso statybos darbų (Studentų g. 9A, Akademija, Kauno r.) 
atidarytas Prezidento Valdo Adamkaus sporto centras. Universiteto bendruomenės reikmėms skirtą sporto 
kompleksą sudaro tribūnų pastatas, krepšinio, salės futbolo, tinklinio ir kt. sporto šakoms pritaikyta sporto 
salė (2400 m2), futbolo stadiono aikštė su bėgimo takais ir šuolio į tolį sektoriais, lauko krepšinio aikštelės, 
grunto teniso aikštelė, dirbtinės žolės dangos teniso aikštelė, smėlio tinklinio aikštelė, universali aikštelė. 

Įgyvendinant projektą Agroinovacijų mokslinių tyrimų bazės modernizavimas buvo vykdomi Žemės ūkio 
akademijos VI rūmų kapitalinio remonto darbai (maitinimo paskirties pastato paskirtį keičiant į mokslo 
paskirtį (Studentų g. 9, Akademijos mstl., Kauno r. (2400 m2)).

Universiteto Botanikos sode užbaigti kultūros paminklo – Aukštosios Fredos dvaro sodybos rūmų, Ž. E. 
Žilibero g. 6, Kauno m., tvarkomieji paveldosaugos darbai, restauruojant pastato fasadą ir kitus išorės 
elementus. Atnaujintos mokslo paskirties pastato, Vilties g. 6A, Kaunas, patalpos, kuriose įsikūrė Botanikos 
sodo Mokslo skyrius. 

Švietimo akademijoje, T. Ševčenkos g. 31 Vilniuje, suremontuotose ir specialiai vaikų poreikiams pritaikytose, 
moderniose patalpose įsikūrė gabių vaikų ugdymo tarptautinės Lietuvos ir Izraelio programos centras „Gifted“ 
ir Švietimo akademijos vaikų darželis „Mažųjų akademija“. 

Universiteto bendrabučiuose studentams buvo įrengtos laisvalaikio erdvės, atnaujintos virtuvės, įrengti 
patogūs dviračių laikikliai/stovai, diegiamos savitarnos skalbimo paslaugų valdymo, automobilių parkavimo 
sistemos. Įrengtos patalpos Muzikos akademijos studentų praktiniam mokymui. 

Pradėti vykdyti Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto pastato tvarkybos (restauravimo, konservavimo, 
remonto) darbai, K. Donelaičio g. 58, Kauno m. (750 m2).

Informacinių technologijų centro veiklos. Įgyvendinant ilgalaikius strateginius Universiteto tikslus, 
2021 metais buvo siekiama kuo efektyviau išnaudoti IT resursus ir infrastruktūrą. Veiklų skaitmenizavimo 
augimui įtakos turėjo pagrindinių institucijos veiklų administravimo procesų valdymui įdiegti nauji ir 
patobulinti jau egzistuojantys IT sprendimai:

• Sukurtas studijų programų registras, skirtas saugoti, administruoti atnaujinti, keisti ir fiksuoti studijų 
programų bei atskirų dalykų turinį.

• Sukurtas vizituojančių užsienio dėstytojų registras, kuriame kaupiama ir saugoma informacija apie į 
VDU atvykstančius vizituojančius dėstytojus.

• Įdiegtas mokslo darbuotojų veiklos analizės funkcionalumas.

• Plečiamas turimos dokumentų valdymo sistemos funkcionalumas. Įdiegtas Sutarčių modulis, apimantis 
sutarties inicijavimą, vizavimą pagal numatytas standartizuotas tvirtinimo sekas, pasirašymą el. 
parašu ir automatinį registravimą. 

• Realizuotas automatizuotas informacijos apie darbuotoją sinchronizavimas tarp visų Universiteto 
sistemų.

Vis didesnei daliai Universiteto veiklų ir dokumentų persikeliant į elektroninę erdvę, buvo tęsiamas šių 
procesų administravimui būtinų informacinių sistemų vystymas: Studijų informacinė sistema (StudIS), 
Tvarkaraščių ir auditorijų užimtumo sistema, Studentų portalas, Dėstytojų portalas, El. sutarčių pasirašymo 
sistema. Skaitmenizuotų veiklų plėtra padidino ir administravimo procedūrų efektyvumą – atnaujinta 
studentų mokesčių už bendrabutį apskaita, dvikalbių sutarčių šablonai, studijų dalykų žiniaraščių, 
atsiskaitymų, vertinimų administravimo sistemos, patobulinta „Moodle“ ir StudIS sinchronizacijos, galimybių 
paso kontrolės, apklausų funkcionalumų integracija. 

Administracines sąnaudas optimizuoti padėjo ir kiti įdiegti IT sprendimai: diplomų ir priedėlių spausdinimui 
integruotas priedėlių formatavimo redaktorius, bibliotekos sistema, migruota į debesijos platformą. Įdiegta 
Universiteto infrastruktūros resursų efektyvų panaudojimą valdyti leidžianti automobilių parkavimo vietų 
rezervacijos sistema su galimybe grafiškai stebėti Studentų miestelio (Akademija, Kauno r.) užimtumo 
statistiką, modernizuota bendrabučių administravimo sistema, suteikianti galimybę automatizuotai vykdyti 
įėjimo kontrolę į patalpas turintiems darbuotojų ir studentų pažymėjimus. 

Prezidento Valdo Adamkaus sporto centre įdiegti modernūs IT sprendimai, užtikrinantys universitetinių ir 
komercinių veiklų sinergiją. Įrengta dviejų dalių įėjimo kontrolės sistema, leidžianti renginių metu lanksčiai 
valdyti lankytojų srautus pagal jų dydį. Programinė įranga identifikuoja lankytojus pagal Universiteto 
darbuotojo pažymėjimus, Lietuvos studento pažymėjimus (LSP) ar bilietus su QR kodu. Pastate aktyvuota 
beraktė įėjimo sistema, veikianti elektroninių spynų principu, įrengtas kompiuterių tinklas ir belaidžio ryšio 
tinklas, įdiegta automobilių valstybinių numerių atpažinimo sistema ir vartų automatika, skirta automobilių 
srautams valdyti.

Tęsiamas ir kitų Universiteto pastatų bei patalpų modernizavimas, gerinama interneto ryšio kokybė, 
didinamas patalpų saugumas:

• Botanikos sodo pastato Vilties g. 6A patalpose įrengta apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija su 
monitoringu ir valdymu per nuotolį, atvesta dedikuota 12 skaidulų 0,5 kilometro optinė linija (Žilibero 
g. 4 – Vilties g. 6A), įrengtas naujas ryšio mazgas, kompiuterinis ir bevielis tinklai, automobilių 
stovėjimo aikštelėje įrengta automatinė vartų įvažiavimo sistema, patalpose beraktė įėjimo sistema, 
įrengtos teritorijos stebėjimo kameros.

• VDU Švietimo akademijos vaikų darželio „Mažųjų akademija“ patalpose įrengtas naujas komutacinis 
ryšio mazgas, nutiestas 1 kilometras naujo optinio kabelio, įrengtos apsaugos ir priešgaisrinės 
signalizacijos sistemos. 

• ŽŪA parodų paviljone įrengta barjerinė infraraudonųjų spindulių gaisro aptikimo ir signalizavimo 
sistema.

IT administratorių veikla šiais metais fokusavosi į nuotolinio ir hibridinio darbo priemonių užtikrinimą 
sklandžiam studijų procesui, pagalbą dėstytojams, darbuotojams ir studentams prisitaikant dirbti ir mokytis 
nuotoliniu ar hibridiniu būdu:

• auditorijose ir kompiuterių klasės nuotoliniam darbui buvo pritaikytos 56 darbo vietos, atnaujinti 
75 nauji stacionarūs kompiuteriai, 72 nešiojamieji kompiuteriai. Modernizuoti 202 kompiuteriai 
auditorijose ir darbuotojų darbo vietose. Universiteto patalpose ir bendrabučiuose buvo išplėsti lokalūs 
kompiuterių tinklai – įrengta ar pertvarkyta 110 darbo vietų. 

• Dėstytojų nuotoliniam darbui paruošta 370 kompiuterių, pritaikytos 21 kompiuterių klasių. Plėtotas 
SSO bendro prisijungimo naudojimas. Kompiuterių klasėse įdiegtos konkurentinės ArcGIS ir SPSS 
programų licencijos.

•  Surengti „MS Teams“ mokymai per 300 darbuotojų ir dėstytojų, parengtos instrukcijos, užtikrintos 
nuolatinės konsultacijos bei pagalba. 

• Darbuotojai skatinti naudotis „OneDrive“ failų talpykla ir atsarginių kopijų funkcija. Apie 28 % visų 
„OneDrive“ vartotojų paslauga naudojasi kasdien. Bendras visų duomenų, saugomų „OneDrive“ kiekis 
siekia 37 TB. 

• Atnaujinti administruojami virtualūs serveriai, skirti nuotolinio mokymosi aplinkai „Moodle“ bei 
nuotolinio bendravimo sistemai „BigBlueButton“. 



Savivald
o

s ir atsako
m

yb
ės d

erm
ė

Savivald
o

s ir atsako
m

yb
ės d

erm
ė

64 65

Tinklo infrastruktūros plėtros, IT sistemų palaikymo darbai. Optinio ir belaidžio tinklo plėtra, IT 
sistemų patikimumo, saugos didinimas, Universiteto patalpų praėjimo kontrolė ir saugumas išlieka svarbi IT 
infrastruktūros plėtros bei veiklos dalis:

• Įrengti 12 skaidulų optiniai kabeliai tarp VDU Botanikos sodo pastatų komplekso.

• Nuosekliai vykdoma eduroam belaidžio tinklo plėtra universiteto valdomoje infrastruktūroje. 
Universiteto rūmuose ir bendrabučiuose papildomai įrengti 155 belaidžio tinklo prieigos taškai. 
Užtikrinamas prisijungimo prie Eduroam belaidžio tinklo patikimam veikimui reikiamų RADIUS 
serverių atnaujinimas ir priežiūra. 

• Pagrindiniai Universiteto web serveriai parengti dirbti nauja, saugesne ir efektyviau veikiančia PHP 
versija.

• Atlikta Universiteto internetinių svetainių inventorizacija, apribotos prieigos prie išorinių svetainių, 
kurios galimai vykdė nelegalų autorinio turinio platinimą. 

• Didinat VDU el. paslaugų veikimo patikimumą, Universiteto tinkle sukonfigūruoti ir paleisti po du 
dubliuojančius serverius kritiniams servisams – DNS, LDAP, sinchronizacija su AZURE.

• Dėl vykdomo automatinio nepageidaujamų laiškų filtravimo ir kenkėjiškų laiškų blokavimo į 
Universiteto darbuotojų el. pašto dėžutes nepateko apie 36 tūkst. SPAM tipo laiškų ir apie 12 tūkst. 
duomenų išviliojimo laiškų.

• Didinamas VDU pastatų saugumas plečiant vaizdo stebėjimo sistemą – įrengti 32 nauji vaizdo 
stebėjimo taškai Universiteto patalpose. Bendras vaizdo stebėjimo sistemos kamerų skaičius išplėstas 
nuo 425 iki 457.

• Plečiama beraktė elektroninio įėjimo sistema, leidžianti valdyti įėjimą į kabinetus turintiems VDU 
darbuotojo pažymėjimus. Šiemet papildomai įrengtos 146 e. spynos auditorijose ir darbuotojų 
kabinetuose.

Finansinių išteklių valdymas
2021 m. Universiteto pajamos sudarė 67 511,6 tūkst. Eur (palyginus su 2020 m., padidėjo 8 291,1 tūkst. Eur 
(14,0 proc.)).

Universiteto pajamų struktūra:

• Valstybės biudžeto asignavimai ir investicijos – 28 934,7 tūkst. Eur, palyginus su 2020 m., padidėjo 
194,2 tūkst. Eur (0,7 proc.). Valstybės biudžeto asignavimai 2021 m. sudarė 42,9 proc. Universiteto 
pajamų.

• tikslinės lėšos – 23 229,7 tūkst. Eur, palyginus su 2020 m., padidėjo 8 303,7 tūkst. Eur (55,6 proc.). 
Tikslinės lėšos 2021 m. sudarė 34,4 proc. visų Universiteto pajamų, iš jų: Europos Sąjungos fondų 
ir kitos tarptautinės paramos lėšų Universitetas gavo 19 339,9 tūkst. Eur, tai sudarė 28,6 proc. visų 
Universiteto pajamų. Palyginus su 2020 m., šios lėšos padidėjo 7 946,2 tūkst. Eur (69,7 proc.). 

• nuosavos lėšos 15 347,2 tūkst. Eur, palyginus su 2020 m., sumažėjo 206,8 tūkst. Eur (1,3 proc.). 
Pagrindiniai nuosavų lėšų pajamų šaltiniai – įmokos už nuolatinės ir ištęstinės formos studijas –  
32,7 proc. visų nuosavų lėšų pajamų, pajamos už kitas studijas, kursus ir mokymus – 6,6 proc., 
užsakomųjų darbų, ūkinės veiklos, turto nuomos ir kitų studijų organizavimo paslaugų pajamos – 
25,1 proc., turto pardavimo pajamos – 35,6 proc. Nuosavos lėšos sudarė 22,7 proc. visų Universiteto 
pajamų.

2021 m. Universiteto išlaidos sudarė 61 071,4 tūkst. Eur (9 526,3 tūkst. Eur (18,5 proc.) didesnės nei  
2020 m.). 

2021 m. padidėjo darbo užmokesčio – 44 133,9 tūkst. Eur (12,7 proc.), socialinio draudimo ir garantinio 
fondo įmokų – 81,6 tūkst. Eur (11,5 proc.), stipendijų – 1 018,2 tūkst. Eur (23,5 proc.), komandiruočių –  
163,2 tūkst. Eur (70,3 proc.), kvalifikacijos kėlimo – 65,9 tūkst. Eur (540,2 proc.), ūkio – 262,2 tūkst. 
Eur (17,1 proc.), statybos ir pastatų renovavimo – 3671,5 tūkst. Eur (114,7 proc.), prekių ir kitų paslaugų  
įsigijimo – 619,2 tūkst. Eur (10,6 proc.) išlaidos. Sumažėjo autorinio atlyginimo – 54,2 tūkst. Eur (58,2 proc.) 
ir materialinės bazės – 435,2 tūkst. Eur (14,4 proc.) išlaidos. 

Vidutinis Universiteto darbuotojų darbo užmokestis per trejus metus išaugo 198 Eur (13,7 proc.), akademinio 
personalo – 156 Eur (7,9 proc.) ir kitų darbuotojų – 115 Eur (11,7 proc.). 2021 m. vidutinis atlyginimas, 
lyginant su 2020 m., padidėjo 8,0 %. Įvairūs priedai ir priemokos sudarė 29,7 % darbuotojų vidutinio 
atlyginimo.

Viešųjų pirkimų departamentas per 2021 metus parengė ir buvo patvirtinta 15 pirkimo planų, jie 
paskelbti Centrinės viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Paraiškų sistemoje „Studis“ per 2021 metus 
įvykdytos 4824 paraiškos.

2021 m. buvo įvykdyti 266 mažos vertės pirkimai, bendra sutarčių suma sudarė – 1810,8 tūkst. Eur be 
PVM., vienas tarptautinis konkursas, pasirašytos sutarties suma sudarė – 3515,2 tūkst. Eur be PVM.,  
19 supaprastintų atvirų konkursų, pasirašytų sutarčių bendra suma sudarė – 3515,2 tūkst. Eur be PVM;  
2 pirkimai supaprastintų neskelbiamų derybų būdu ir pasirašytos sutartys, kurių bendra sutarčių suma 
sudarė – 60,0 tūkst. Eur be PVM; 2 pirkimai neskelbiamų derybų būdu ir pasirašytos sutartys, kurių bendra 
sutarčių suma sudarė 70,1 tūkst. Eur be PVM; įvykdyti 3 pirkimai per Centrinę perkančią organizaciją ir 
pasirašytos sutartys, kurių bendra sutarčių suma sudarė – 432,45 tūkst. Eur be PVM.

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje per 2021 metus buvo paskelbta 391 sutartis. Iš VĮ Registrų 
centro sistemos „E sąskaita“ buvo priimtos ir patvirtintos 2724 sąskaitos. Nepriimtos ir grąžintos tikslinti 82 
sąskaitos. 

Tolesnis veiklų plėtojimas
• Tobulinti Universiteto organizacinės struktūros ir valdymo modelį, įgyvendinant Universiteto strateginius 

tikslus, atsižvelgiant į bendruomenės nuomonę, padalinių identitetą, savivaldos ir administravimo 
patirtis bei grindžiamą veiklų administravimo finansinių ir išteklių analize;

• Didinti bendruomenės įsitraukimą į sprendimų priėmimą, užtikrinant lygiavertį padalinių atstovavimą, 
įgalinant darbuotojų savarankiškumą ir autonomiją, skatinančią atsakomybę bei aukščiausius veiklos 
rezultatus;

• Didinti Universiteto veiklos efektyvumą, skatinant sisteminį organizacijos vystymosi požiūrį, telkiantį 
padalinių stiprybes, išteklius, veiklas, funkcijas, sandarą, procesus ir mažinti vidinį padalinių 
konkuravimą;

• Optimizuoti Universiteto veiklų administravimą, efektyviai pritaikant įdiegtas informacines sistemas;

• 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;

• Atlikti studijų programų analizę dėl dubliavimosi, priskyrimo mokslo ir studijų kryptims, 
tarpdiscipliniškumo;

• Atlikti mokslo klasterių ir kitų mokslininkų grupių dydžių, veiklos produktyvumo, infrastruktūros 
panaudojimo efektyvumo analizę;

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

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

Studentai

Priėmimas 2021 m.

Studijų programos

Absolventai Akademinis personalas (etatai)

Publikacijų skaičius

Projektų skaičius

Vizituojantys dėstytojai

Akademinis personalas su 
mokslo laipsniu (%)

Bakalauro

Ekonomika

Ekonomika ir finansai

Marketingas

Verslo administravimas

Verslo finansai

Magistrantūros

Finansai (LT/EN)*

Marketingas ir tarptautinė 
komercija (LT/EN)*

Reklamos vadyba

Strateginis organizacijų valdymas

Tarptautinė ekonomika (LT/EN)*

Marketingas ir pardavimai

Verslas ir entreprenerystė

*Vadovų Magistrantūros studijų 
programos:

BMI vadovų magistrantūra

Sporto verslo vadyba (EN)

Doktorantūros 
kryptys

Ekonomika

Vadyba

Dekanė: doc. Rita Bendaravičienė

Adresas: S. Daukanto g. 28, 44246 Kaunas

785
iš viso

250
studentų

67
ba

181
ma

2
dokt.

352
ba

419
ma

7544
iš viso

252
2021 m.

14
dokt.

37
klausytojai

145
gretutinėse

122
užsienio
studentai

36

54

4

2

87
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2021 m.
svarbiausi įvykiai
• 13-oje pasaulinėje Eduniversal verslo mokyklų konvencijoje, vykusioje 2021 m. lapkričio 17–19 d. 

nuotoliniu būdu, VDU EVF jau šešti metai iš eilės įvertinta trimis palmės lapais, kaip Excellent Business 
Schools With Reinforcing International Influence.

• Sausio 27 d. vykusiame Senato posėdyje VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekane antrai kadencijai 
patvirtinta doc. dr. Rita Bendaravičienė.

• Kovo 24 d. vykusiame VDU Senato posėdyje Ekonomikos ir vadybos fakulteto profesoriui Pranui 
Žukauskui buvo suteiktas profesoriaus emerito vardas. 

• Šių metų konkurso „Geriausios 2020 m. disertacijos“ laureate Humanitarinių ir socialinių mokslų srityje 
tapo dr. Viktorija Grigaliūnaitė, jos darbo tema „Vaizdinės greito vartojimo produktų reklamos elementų 
įtakos vartotojų elgsenai modeliavimas“.

• 2021 m. rugsėjo 30 d. disertaciją sėkmingai apgynė VDU EVF doktorantė Viktorija Tauraitė. Disertacijos 
tema – „Užimtų gyventojų laiko paskirstymo darbui ir asmeniniam gyvenimui modeliavimas, įvertinant 
laimės ekonomikos reiškinį, Europos šalyse“. 

• 2021 m. balandžio mėnesį VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto mokslininkai prof. dr. Arvydas 
Bakanauskas, prof. dr. Lina Pilelienė ir dr. Viktorija Grigaliūnaitė išleido monografiją „Statinė reklama: 
teorija ir praktika: mokslo monografija“.

• 2021 m. gegužės 12 d. VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete jau dvidešimt ketvirtąjį kartą vyko jaunųjų 
mokslininkų (doktorantų ir magistrantų) mokslinė konferencija „ES ekonomikos, finansų ir verslo 
procesai bei tendencijos“. Konferencijoje dalyvavo beveik 80 jaunųjų mokslininkų iš įvairių Lietuvos 
universitetų.

• 2021 m. lapkričio 11–17 dienomis įgyvendindami „Horizontas 2020“ mokslinio projekto „TwinPeaks“ 
veiklas VDU EVF tyrėjai, doc. dr. Aušra Pažėraitė, dr. Mantautas Račkauskas ir dokt. Rūta Rapovienė, 
kartu su kolegomis iš Lietuvos energetikos instituto bei Miuncheno technikos universiteto lankėsi 
Čalmerso technologijos universitete, Geteborge.

• 2021 m. trys Ekonomikos ir vadybos fakulteto magistrantūros studijų studentai sėkmingai apsigynė 
dvigubus diplomus: Aida Barkauskaitė (Liuveno katalikiškasis universitetas, studijų programa – 
Finansai), George Ifeanyichukwu Ohuche (Liuveno katalikiškasis universitetas, studijų programa – 
Marketingas ir tarptautinė komercija) ir Agneška Stanulevič (Aveiro universitetas, studijų programa –  
Tarptautinė ekonomika).

• Ilgametė VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto ir Dvigubo magistro diplomo studijų rėmėja AB 
INTERRAO dviem Ekonomikos ir vadybos fakulteto magistrantėms skyrė po 3000 eurų stipendijas 
dvigubo diplomo studijoms 2021–2022 akademiniams metams.

• VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto patalpose įsikūrusio „Minded VDU“ studentų komanda išskirtine 
stalo žaidimo „Kondigno“ idėja sužavėjo Geriausių Lietuvos studentų verslų konkurso komisiją, pelnė 
prizinę vietą ir iškovojo kelialapį pristatyti savo produkto idėją konkurso Europos „Start Up“ programoje.

• 2021 metais Ekonomikos ir vadybos fakultetas prisijungė prie pasaulinio „Bloomberg“ didžiųjų duomenų 
bazės terminalo. Šia duomenų baze galima naudotis fakulteto Eksperimentinės ekonomikos laboratorijoje.

• 2021 m. VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete nuotoliniu būdu dėstė užsienio šalių profesoriai:  
prof. dr. Pierre Semal (Liuveno katalikiškasis universitetas) ir prof. dr. Marco Failo (Trento universitetas).
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Gamtos mokslų
fakultetas

Studentai

Priėmimas 2021 m.

Studijų programos

Absolventai Akademinis personalas (etatai)

Publikacijų skaičius

Projektų skaičius

Vizituojantys dėstytojai

Akademinis personalas su 
mokslo laipsniu (%)

Bakalauro

Aplinkotyra

Biochemija

Biologija 

Biotechnologija

Magistrantūros

Aplinkosaugos 
organizavimas

Biocheminė analizė

Molekulinė biologija ir 
biotechnologija

Taikomoji biotechnologija

Industrinė ekologija 

Biotechnologija ir 
farmacinė analizė

Doktorantūros 
kryptys

Biomedicinos mokslai

Biologija 

Biofizika 

Ekologija ir aplinkotyra 

Fiziniai mokslai

Biochemija 

445
iš viso

154
studentai

67
ba

81
ma

6
dokt.

250
ba

159
ma

3183
iš viso

153
2021 m.

36
dokt.

33
klausytojai

16
gretutinėse

80
užsienio
studentų

70

116

36

3

97

Dekanas: prof. Saulius Mickevičius

Adresas: Universiteto g. 10, Akademija, 53361 Kauno r.
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2021 m.
svarbiausi įvykiai
• Lietuvos mokslo premiją Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityje už darbų ciklą „Urbanistinės 

aplinkos, psichosocialinių ir epigenetinių veiksnių poveikis sveikatai nuo kūdikystės iki brandos (2005–
2019)“ gavo Aplinkotyros katedros prof. Regina Gražulevičienė ir katedros vedėjas prof. Audrius Dėdelė. 

• Biologijos katedros vedėjas prof. Algimantas Paulauskas tapo Aplinkos apsaugos ministerijos kolegijos 
nariu. 

• Biologijos katedros prof. Ona Ragažinskienė tapo Lietuvos Respublikos nacionalinės sveikatos tarybos 
nare. 

• Biologijos katedros prof. Ona Ragažinskienė tapo Lietuvos farmacijos sąjungos viceprezidente. 

• Laimėtas priemonės EK „Horizon 2020“ projektas „Molecular harvesting with electroporation, 
microfluidics and nanoparticles for diagnostics and therapy of heterogeneous solid tumours (Matisse)“. 
Projekto VDU dalies vadovas – Biologijos katedros prof. Gintautas Saulis. 

• Laimėtas Lietuvos mokslo tarybos projektas „Pluoštinių kanapių tikslinių metabolitų valdymas COVID-19 
simptomus lengvinantiems produktams kurti“ (projekto numeris Nr. 01.2.2-LMT-K-718-05-0039). 
Projekto VDU dalies vadovė – Biochemijos katedros prof. Vida Mildažienė. 

• Laimėtas  programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo (KA2) bendradarbiavimo partnerysčių projektas 
„Diffability: HE Curricula & Transition Programme Empowering Students with Different Abilities“, Nr. 
2021-1-LT01-KA220-HED-000032245. Projekto vadovas – Gamtos mokslų fakulteto dekanas prof. 
Saulius Mickevičius. 

• UAB „Intermedix Lietuva“ skyrė vardinę stipendiją Biologijos katedros doktorantei Neringai Barauskaitei. 

• „Thermo Fisher Scientific“ įsteigtas vardines stipentijas laimėjo Biologijos ir genetikos bakalauro studijų 
programos IV kurso studentė Iuliia Kleimenova bei Biotechnologijos bakalauro studijų programos IV 
kurso studentai Anastasia Avramenko ir Giedrius Galvanauskas. 

• 2021 m. spalio 21–22 d. Gamtos mokslų fakultete vyko VDU garbės profesorės Birutės Galdikas paskaitos. 

• 2021 m. gegužės 20–21 d. organizuota virtuali penkioliktoji tarptautinė daugiadalykė gyvybės,  
technologijos, biomedicinos, agro-, miškų ir fizinių mokslų konferencija „Gyvasis gamtos ženklas 2021“, 
organizatorius Biologijos katedros prof. Audrius Sigitas Maruška. 

• 2021 m. sausio 25–27 d. organizuota virtuali 11-oji Baltijos šalių teriologų mokslinė konferencija, 
organizatorius Biologijos katedros vedėjas prof. Algimantas Paulauskas. 

• 2021 m. lapkričio 26 d. organizuota virtuali XIII tarptautinė Lietuvos neuromokslų asociacijos 
konferencija, organizatorius Biochemijos katedros vedėjas prof. Saulius Šatkauskas. 

• Gamtos mokslų fakulteto tyrėjai vykdo 5 MITA priemonės „Inočekiai“ projektus ir 6 LVPA priemonės 
„Eksperimentas“ projektus. 

• 2021 m. lapkričio 10 d. Gamtos mokslų fakulteto studentai ir dėstytojai dalyvavo virtualioje „Thermo 
Fisher Scientific“ organizuotoje mokslo dienoje. 

• Biochemijos katedros prof. Vida Mildažienė yra FEBS Ambassadors of Education grupės narė. 

• 2021 m. apgintos devynios daktaro disertacijos; keturios Biologijos, trys Ekologijos ir aplinkotyros, po 
vieną Biofizikos ir Biochemijos mokslo kryptyse. 

• „Erasmus“ dėstymo vizitų į Gamtos mokslų fakultetą atvyko 3 dėstytojai iš Lenkijos ir Latvijos. 
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Humanitarinių
mokslų fakultetas

Studentai

Priėmimas 2021 m.

Studijų programos

Absolventai Akademinis personalas (etatai)

Publikacijų skaičius

Projektų skaičius

Vizituojantys dėstytojai

Akademinis personalas su 
mokslo laipsniu (%)

Bakalauro

Anglų filologija

Filosofija 

Frankofonijos šalių kalba  
ir kultūra

Istorija

Italistika ir romanų kalbos

Lietuvių filologija ir leidyba

Rytų Azijos šalių kultūros  
ir kalbos

Skandinavijos šalių kultūros  
ir kalbos

Vokiečių kalba ir komunikacija

Magistrantūros

Literatūros kūryba, kritika ir 
komunikacija

Lyginamosios kultūrų studijos 
(nuotolinės)

Modernioji lingvistika (nuotolinės)

Praktinė filosofija

Rytų Azijos regiono studijos  
(anglų k.)

Sociolingvistika ir daugiakalbystė 
(Jungtinė studijų programa)  
(anglų k.)

Taikomoji anglų kalbotyra

Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos 
istorijos studijos

Doktorantūros 
kryptys

Etnologija

Filologija

Filosofija

Istorija ir archeologija

865
iš viso

211
studentų

139
ba

68
ma

4
dokt.

673
ba

162
ma

6845
iš viso

230
2021 m.

30
dokt.

22
klausytojai

56
gretutinėse

60
užsienio
studentų

78

122

24

22

79

Dekanė: doc. Rūta Eidukevičienė

Adresas: V. Putvinskio g. 23, 44243 Kaunas
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2021 m.
svarbiausi įvykiai
• Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros prof. dr. Mildai Danytei įteiktas Vytauto Didžiojo 

universiteto aukso medalis už ilgametį reikšmingą indėlį kuriant ir puoselėjant kalbų mokymą bei 
filologijos studijas.

• Kultūrų studijų katedros lekt. Kristina Barancovaitė-Skindaravičienė gavo Kauno m. savivaldybės 
administracijos Švietimo skyriaus padėką už Lietuvos ir Japonijos kultūrinio bendradarbiavimo 
puoselėjimą.

• Kompiuterinės lingvistikos centro mokslo darbuotojai dr. Danguolei Kalinauskaitei įteiktas „Technorama 
2021“ apdovanojimas ir LR krašto apsaugos ministerijos, Kauno technologijos universiteto ir jų partnerių 
organizuoto kibernetinio saugumo hakatono „DELTA1“ prizas. 

• Fakulteto studentams skirtos šešios išeivijos lietuvių vardinės stipendijos: prof. B. Vaškelio stipendija 
skirta Filologijos krypties doktorantei Agnei Cesiulei; Liūto ir Francoise Mockūnų stipendija skirta 
Istorijos ir archeologijos krypties doktorantei Akvilei Kabašinskaitei; Vandos Daugirdaitės-Sruogienės 
stipendija skirta Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos istorijos studijų programos magistrantui Mantui 
Barakauskui; Broniaus Bieliuko stipendijos skirtos Istorijos programos ketvirtakursei Karolinai 
Sadinauskaitei ir Literatūros kūrybos, kritikos ir komunikacijos programos magistrantei Ingai Videikaitei.

• Sudėtingomis COVID-19 pandemijos sąlygomis surengtos net septynios tarptautinės mokslo konferencijos, 
jų metu gvildentos Lietuvai itin aktualios regioninės ir globalios problemos: 400 dalyvių subūręs Gudijos 
tyrinėtojų kongresas, „Kinijos bei Vidurio ir Rytų Europos tarptautinis bendradarbiavimas: sankirtos bei 
strategijos“, „Frankofoniškojo pasaulio kultūra ir politika“, „Humoro filosofija: naujos perspektyvos“, 
„LDK didikų Pacų giminė ir Lietuvos Barokas“, „(Ne)matoma pasaulio lietuvių parama atgimstančiai 
Lietuvai“, 34-oji Japonų kalbos pedagogų bendrijos konferencija; taip pat trys nacionalinės mokslo 
konferencijos.

• HMF istorikai ir filologai labai prisidėjo organizuojant pirmąjį nuotolinį Lituanistinio ugdymo forumą, 
kurio metu siekta atkreipti dėmesį į lietuviškosios tapatybės išsaugojimo ir lituanistinio ugdymo situaciją 
išeivijoje (kartu su LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija, LR užsienio reikalų ministerija, Pasaulio 
lietuvių bendruomene ir Lietuvos ambasada Airijoje).

• Lituanistikos katedros prof. dr. Ineta Dabašinskienė tapo tarptautinio universitetų aljanso 
„Transform4Europe – T4E: The Euroean University for Knowledge Entrepreneurs“ partnerinės dalies 
vadove VDU.

• Fakulteto mokslininkai sėkmingai užbaigė penkis tarptautinius bei nacionalinius projektus ir pradėjo 
vykdyti du naujus LMT Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos programos projektus: „Lietuvių 
kalbos intonacija: prozodinis žodis ir frazės, jų hierarchija, realizacija, transkripcija [LIEKI]“ (vad. prof. 
dr. A. Kazlauskienė) ir „Martino Heideggerio technikos filosofinė problematika ekologinės filosofijos 
kontekste“ (dr. Tadas Čapanauskas).

• Išoriniame studijų krypčių vertinime net trijų humanitarinių mokslų krypčių programas tarptautiniai 
ekspertai įvertino aukštais balais ir akreditavo septynerių metų laikotarpiui: regiono studijos (Rytų 
Azijos šalių kultūros ir kalbos, Skandinavijos šalių kultūros ir kalbos), lingvistikos (Sociolingvistika 
ir daugiakalbystė, Taikomoji anglų kalbotyra, Modernioji lingvistika) ir literatūrologijos (Literatūros 
kūryba, kritika ir komunikacija). 

• HMF bendruomenė itin aktyviai įsitraukė į „Kaunas 2022“ programos įgyvendinimo veiklas ir pasiūlė net 
keturis reikšmingus kultūros ir mokslo projektus. Vienas iš jų – 2021 m. pavasarį pirmąkart surengtas 
tarptautinis rašytojų ir knygų festivalis „Kauno literatūros savaitė“ (vad. doc. dr. Rūta Eidukevičienė, 
meno vadovas dr. Laurynas Katkus). 

• Filosofijos katedros prof. dr. Gintautas Mažeikis ir doc. dr. Tomas Kavaliauskas pradėjo rengti virtualų 
pokalbių laidų ciklą „Laisvai ir kritiškai“, o Istorijos katedros docentas dr. Liudas Glemža tapo vienu iš 
LRT radijo laidos „Džiazuojanti istorija“ vedėjų.

• Akademinei bendruomenei ir plačiajai visuomenei pasiūlyta daugybė kultūros renginių, kuriuos 
organizuoja fakulteto dėstytojai ir studentai: VDU Azijos savaitė, Frankofonijos mėnuo, vokiečių kalbos 
dienos „Ö kaip vokiškai“, Dantei Aligjeriui skirta XXI Pasaulinė italų kalbos savaitė, Tarptautinė 
gimtosios kalbos diena VDU, kūrybinio rašymo dirbtuvės, viešos diskusijos apie kultūrinius negalios 
suvokimo aspektus, LGBT+ teises ir kt.

• Fakulteto dėstytojai ir tyrėjai surengė daugiau nei dešimt praktinių seminarų ir mokymų logopedams, 
spec. pedagogams, verslo atstovams, daugiau nei dešimt įvairių kalbos, kultūros renginių (konkursų, 
olimpiadų) Lietuvos moksleiviams, tradicinius lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursus, tris nuotolines 
tarptautines vasaros mokyklas studentams iš Kandos tarptautinių studijų (Japonija), Sagos (Japonija), 
Al Farabi (Kazachstanas) universitetų.
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Informatikos
fakultetas

Studentai

Priėmimas 2021 m.

Studijų programos

Absolventai Akademinis personalas (etatai)

Publikacijų skaičius

Projektų skaičius

Vizituojantys dėstytojai

Akademinis personalas su 
mokslo laipsniu (%)

Bakalauro

Informatikos sistemos

Matematika ir jos taikymas

Multimedija ir interneto 
technologijos

Magistrantūros

Taikomoji informatika

Taikomoji matematika

Doktorantūros 
kryptys

Informatika

304
iš viso

81
studentai

60
ba

20
ma

1
dokt.

259
ba

37
ma

2352
iš viso

73
2021 m.

8
dokt.

12
klausytojų

13
gretutinėse

56
užsienio
studentai

36

80

14

4

70

Dekanas: prof. Tomas Krilavičius (nuo 2021 01 27), prof. Daiva Vitkutė – Adžgauskienė (l. e. p. iki 2021 01 26) 

Adresas: Vileikos g. 8, 44404 Kaunas
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2021 m.
svarbiausi įvykiai
• Prof. dr. Tomas Krilavičius, doc. dr. Darius Amilevičius, dr. Justina Mandravickaitė ir dr. Danguolė 

Kalinauskaitė dalyvavo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įsteigtos Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos ekspertų darbo grupės veikloje, kurios metu buvo rengiamos lietuvių kalbos technologijų 
raidos gairės 2021–2027 m.

• 2021 m. prof. dr. Tomas Krilavičius ir prof. dr. Daiva Vitkutė-Adžgauskienė prisidėjo rengiant 
Informatikos mokslų studijų krypčių aprašą. 

• Prof. dr. Tomas Krilavičius dalyvavo NATO Mokslo ir technologijų organizacijos (angl. Science and 
Technology Organization, NATO STO) veikloje kaip Informacinių technologijų sekcijos narys.

• VDU pasirašė bendradarbiavimo sutartį su „IMINT.AI“ – informacinių technologijų įmone, kuriančia 
sprendimus vaizdo analizei ir kitiems uždaviniams spręsti. Šia sutartimi bus siekiama skatinti 
bendradarbiavimą vystant dirbtinio intelekto sprendimus saugumo ir gynybos sektoriui. 

• Pasitelkiant neuroninius tinklus ir kalbos technologijas, VDU mokslininkai išvystė šnekos sintezės 
technologiją, kuri ne tik jau dabar yra taikoma Universiteto tinklalapyje ir šalies naujienų portaluose, 
bet ir netrukus bus įdiegta Seimo interneto svetainėje.

• 2021 m. sausio 30 d. vyko jau 15-oji VDU Informatikos fakulteto organizuojama informatikos ir 
matematikos viktorina 11–12 klasių ir 3–4 gimnazijos klasių moksleiviams „IFtorina-21“. Joje dalyvavo 
73 moksleiviai (27 komandos) iš įvairių Lietuvos mokyklų.

• Prof. dr. Tomas Krilavičius dalyvavo Kauno miesto strateginio plano rengimo Sumanaus miesto valdymo, 
kokybiškų viešųjų paslaugų plėtros darbo grupėje.

• Prof. dr. Juozas Augutis dalyvavo Kauno miesto strateginio plano rengimo Kokybiškos švietimo ir sporto 
paslaugų sistemos plėtros darbo grupėje.

• Prof. dr. Tomas Krilavičius, prof. dr. Ričardas Krikštolaitis ir kiti fakulteto darbuotojai bei studentai 
startavo bendrą su LSMU projektą „Skaitmeninio fenotipavimo panaudojimas vėžiu sergančių pacientų 
stebėsenai COVID-19 pandemijos metu“.

• Prof. dr. Tomas Krilavičius, dr. Justina Mandravickaitė, dr. Danguolė Kalinauskaitė ir fakulteto studentai 
„HORIZON“ projekte „Be Hate-Free: Building Hate-Free Communities in Lithuania“ kūrė metodus 
neapykantos kalbai aptikti. 

• Dr. Edgaras Ščiglinskas ir Multimedijos ir interneto technologijų programos studentai pradėjo veiklas 
bendrame su UAB „Gluk Media“ projekte „Ore liečiama holografinė atvaizdavimo sąsaja“, kuriame 
siekiama sukurti išmanią adaptyvią sąsają holografiniam displėjui. 

• Prof. dr. Daivos Vitkutės-Adžgauskienės vadovaujama tyrėjų grupė pateko į antrą Generolo Jono 
Žemaičio Lietuvos karo akademijos projekto „Nacionalinės informacinio poveikio atpažinimo ir analizės 
ekosistemos (NAAS) sukūrimas“ etapą. 

• 2021 m. 30 matematikos ir 27 informatikos mokytojai iš visos Lietuvos studijavo Matematikos ir 
statistikos ir Taikomosios informatikos katedrų vykdomų mokytojų perkvalifikavimo studijų Matematikos 
ir Informatikos modulius. 

• 2021 m. rugsėjo 17 d. VDU IF komanda dalyvavo mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ renginiuose. 
Renginių metu buvo demonstruojami virtualios realybės ir kiti multimedijos technologijų sprendimai, 
robotikos taikymai (renginiai vyko nuotoliniu būdu). 

• Prof. dr. Tomas Krilavičius įvertintas NATO Mokslo ir technologijų organizacijos Informacinių 
technologijų sekcijos padėkos raštu už veiklas NATO STO IST-141 „Exploratory Visual Analytics“ darbo 
grupėje.

• Doc. dr. Darius Amilevičius su prof. dr. Gailiumi Raškiniu komercializavo Informatikos fakultete sukurtų 
dirbtinio intelekto sprendimus projekte „Dirbtinio intelekto ir giliojo mokymosi technologijomis grįsto 
virtualaus mokytojo groti muzikos instrumentais technologijos komercinimas (MUZIKA)“.

• Prof. dr. Tomas Krilavičius projekte „Lietuvos pramonės dalyvavimo vėjo energetikos komponentų vertės 
grandinėje galimybių tyrimas (VEGRAND)“ pateikė rekomendacijas dėl dirbtinio intelekto taikymo vėjo 
energetikoje.

• 2021 m. vizituojančio profesoriaus statusas buvo suteiktas šiems profesoriams: Robert E. Gutsche, Jr. 
(Lancaster University, Jungtinė Karalystė), Lucio Tommaso De Paolis (Salento University, Italija), Ka 
Lok Man (Sian Cher Tong Liverpool University, Kinija), Jordi Linares-Pellicer (Valencia University, 
Ispanija). 
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Katalikų teologijos
fakultetas

Studentai

Priėmimas 2021 m.

Studijų programos

Absolventai Akademinis personalas (etatai)

Publikacijų skaičius

Projektų skaičius

Akademinis personalas su 
mokslo laipsniu (%)

Bakalauro

Katalikų teologija

Religijos pedagogika

Magistrantūros

Pastoracinė teologija

Religinis švietimas

Šeimotyra 

Doktorantūros 
kryptys

Teologija

112
iš viso

40
studentai

15
ba

24
ma

1
dokt.

54
ba

53
ma

1922
iš viso

34
2021 m.

5
dokt.

16
klausytojų

8
gretutinėse

1
užsienio

studentas

14

19

1

100

Dekanas: doc. Benas Ulevičius

Adresas: Gimnazijos g. 7, 44260 Kaunas
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2021 m.
svarbiausi įvykiai
• Vyko keturių fakulteto programų išorinis vertinimas. Tarptautinė užsienio ekspertų grupė vertino Katalikų 

teologijos bakalauro studijų programą, dvi antrosios pakopos programas (Religinis švietimas, Pastoracinė 
teologija) ir Teologijos krypties doktorantūros programą. Visos programos įvertintos labai gerai ir 
akredituotos ilgiausiam (7 metų) laikotarpiui. 

• Nepaisant pandemijos, fakultetas plėtojo ryšius su užsienio universitetais ir partneriais. Nuotoliniu būdu 
vyko bendradarbiavimas su mokslininkais iš Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Lenkijos, Maltos, Latvijos, vyko 
glaudus bendradarbiavimas su Šventojo Sosto Katalikiškojo švietimo kongregacija Vatikane sprendžiant 
svarbius strateginius katalikiškųjų studijų Lietuvoje klausimus. 2021 m. 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).

• 2020–2021 m. grupė KTF ir kitų institucijų mokslininkų paruošė ir įvykdė projektą „Atviri gyvenimui: 
vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimas ir rizikingos lytinės elgsenos prevencija, taikant inovatyvias 
mokymo priemones“. Projektas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo buvo pripažintas vienu 
iš geriausių šios srities projektų Lietuvoje. 

• 2021 m. rudenį pradėjo veiklą studentų sambūris „Logos“. Sambūrio tikslas – organizuoti diskusijas ir 
debatus aktualiomis temomis, kviesti įvairių požiūrių ir mokslo sričių atstovus dialogui, puoselėti dialogo, 
diskusijų ir debatų kultūrą fakultete. 2021 m. įvyko treji debatai. 

• KTF 2021 m. stiprino ryšį 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 kontaktiniu 
ir nuotoliniu būdu. Fakulteto studentai savanoriai sudaro svarbią Kauno arkivyskupijos katalikiškųjų 
organizacijų savanorių dalį. Ypač glaudų ryšį fakultetas palaiko su Kauno arkivyskupijos katalikiškais 
centrais ir socialinėmis įstaigomis. KTF ryšys su soc. partneriais labai stiprus, nes daugelis katalikiškų 
organizacijų vadovų ir darbuotojų yra fakulteto absolventai. 

• 2021 m. KTF dėstytojai vyko į mokyklas, skaitė paskaitas mokytojams ir moksleiviams, moksleivių grupės 
lankėsi fakultete. Paminėtinas glaudus bendradarbiavimas su VDU „Rasos“ gimnazija ir katalikiškomis 
mokyklomis visoje Lietuvoje.
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Menų
fakultetas

Studentai

Priėmimas 2021 m.

Studijų programos

Absolventai Akademinis personalas (etatai)

Publikacijų skaičius

Projektų skaičius

Vizituojantys dėstytojai

Akademinis personalas su 
mokslo laipsniu (%)

Bakalauro

Menų istorija, kritika ir 
medijos 

Naujųjų medijų menas

Kūrybinės industrijos

Muzikos produkcija

Magistrantūros

Kultūros paveldas ir 
turizmas

Meno kuratorystė 

Kūrybinės industrijos

Teatrologija ir scenos 
menų vadyba

Doktorantūros 
kryptys

Menotyra

489
iš viso

128
studentai

106
ba

21
ma

1
dokt.

429
ba

55
ma

2053
iš viso

94
2021 m.

5
dokt.

7
klausytojai

21
gretutinėse

9
užsienio
studentai

26

26

5

5

82

Dekanė: prof. Jurgita Staniškytė

Adresas: Muitinės g. 7, 44280 Kaunas
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2021 m.
svarbiausi įvykiai
• Išoriniame vertinime Menotyros krypties bakalauro ir magistro studijos, Muzikos krypties bakalauro 

studijos ir Menotyros doktorantūros programa akredituotos maksimaliam laikotarpiui. Menotyros 
krypties studijos įvertintos aukščiausiais balais kryptyje Lietuvoje. 

• Mokslo žurnalas „Art history & criticism / Meno istorija ir kritika“ įtrauktas į Scopus duomenų bazę. 

• J. Butkevičienė išrinkta geriausia 2020 – 2021 m. Menų fakulteto dėstytoja. 

• J. Staniškytė deleguota atstovauti Lietuvai ES Humanitarinių mokslų Europos mokslinių tyrimų erdvėje 
(HERA) tinklo valdyboje ir ES JPI „Cultural Heritage and Global Change: A New Challenge for Europe“ 
valdymo komitete. 

• R. Mažeikienė deleguota atstovauti Lietuvai Šiaurės šalių teatro tyrimų asociacijos (ANTS) valdyboje. 

• Tarptautinis mokslinių tyrimų projektas „Branduolinės erdvės: atominio kultūros paveldo bendruomenės, 
materialumai ir vietovės (NuSPACES)“, finansuotas pagal ES JPI „Cultural Heritage and Global Change: 
A New Challenge for Europe“. Tai vienintelis konkursą laimėjęs Lietuvos projektas. VDU partnerinę dalį 
koordinuoja L. Dovydaitytė. 

• Tarptautinis projektas „DeuS“, finansuotas pagal „Erasmus+“ Vocational Educational Training programą. 
VDU partnerinę dalį koordinuoja J. Tutlytė. 

• Tradicinis meno ir kultūros festivalis „VDU kultūros dienos“, kurio metu virtualioje ir realioje erdvėse 
vyko atviros paskaitos, aktualios diskusijos, meno renginiai (parodos, spektaklis, muzikinis online 
renginys „MusicLab“) ir tradicinė „Atvirų durų diena moksleiviams“. 

• Moksliniai pasiekimai: A. Kulvietytės-Cemnolonskės monografija „Lietuvos istorija dailėje“ (Kaunas: 
Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2021); V. Migonytės-Petrulienės monografija „Weekendų miestai 
ir priemiesčiai: Kaip buvo kuriami modernūs kurortai tarpukario (1918–1940) Lietuvoje“ (Vilnius: 
Lapas, 2021) ir dalis knygos „Palanga. Architektūros gidas“, kuri nominuota geriausios 2021 negrožinės 
literatūros kategorijoje. E. Klivio straipsnis „National identity“ prestižiniame leidinyje The Oxford 
handbook of politics and performance (Oxford: Oxford University Press, 2021); V. Truskauskaitės 
organizuotas teatro seminaras „Balys Sruoga apie ateities teatrą: dialogas iš dabarties“ (Baibokai, Biržai) 
ir sudarytas mokslo straipsnių rinkinys „Dialogas su Baliu Sruoga apie ateities teatrą“ (Vilnius: Baltijos 
kopija, 2021). 

• Kūrybiniai pasiekimai: R. Plungės asmeninė paroda Reverse 21 LDS KS galerijoje „Meno parkas“; A. 
Toleikio projektas Jungtis Pasaulio tautų teisuolių skverui (Šiauliai, projekto architektė I. Vaznonienė); 
T. Petrikio muzika kompaktinei poezijos plokštelei Suėjus prie Žemės ribos; G. Dovydaičio videoesė 
Pertraukti gyvenimai – Pandemija („KEKS 2022“ renginys „Istorijų festivalis“) ir bendradarbiavimas 
kuriant NKDT spektaklį Mirgėjimas, R. Požerskio asmeninės parodos Neramūs keliautojai („Prospekto“ 
galerijoje, Vilniuje), Paslaptingas Bangladešas („VDU Kultūros dienų“ programoje, nuotoliniu 
būdu), Kauno menininkai ir mūzos (Kauno paveikslų galerijoje), Kelias į laisvę (Raudondvario menų 
inkubatoriaus kiemelyje) ir dalyvavimas grupinėje parodoje Permainų šventė (MO muziejuje, Vilniuje). 
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Muzikos
akademija

Studentai

Priėmimas 2021 m.

Studijų programos

Absolventai Akademinis personalas (etatai)

Akademinis personalas su 
mokslo laipsniu (%)

Bakalauro

Atlikimo menas

Magistrantūros

Atlikimo menas

289
iš viso

108
studentai

160
ba

129
ma

674
iš viso

83
2021 m.

1
klausytojas

6
gretutinėse

104
užsienio
studentai

57

67

46
ba

62
ma

Koncertų skaičius

Vizituojantys dėstytojai

312

6

Dekanas: doc. Saulius Gerulis

Adresas: V. Čepinskio g. 5, 46257 Kaunas

Publikacijų skaičius 3
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2021 m.
svarbiausi įvykiai
• Kauno savivaldybės 3-iojo laipsnio Santakos garbės ženklu už nuopelnus kultūros srityje apdovanoti doc. 

Birutė Marija Sodaitytė ir prof. Jonas Janulevičius.

• Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro G. Verdi operoje „Traviata“ (premjera 2021 lapkričio 17 d.) 
Žoržo Žermono vaidmenį atlieka dėst. Kostas Smoriginas.

• Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro operos „Mamulė Mū“ (premjera 2021 m. gruodžio 5 d.) 
kompozitorius doc. Sigitas Mickis.

• Kauno valstybinio muzikinio teatro G. Verdi operoje „Traviata“ (premjera 2021 m. gruodžio 26 d.) 
vaidmenis atlieka dėstytojai Gabrielė Bukinė (Violeta), Egidijus Bavikinas (Žoržas Žermonas), Gabrielė 
Kuzmickaitė (Flora Bervua), Mindaugas Zimkus (Gastonas Letorje), Giedrius Prunskus (Daktaras 
Grenvilis) ir studentas Martynas Stankevičius (Džiuzepė).

• Kauno valstybinio muzikinio teatro J. Swift operos vaikams „Guliverio kelionės“ (premjera 2021 m. 
rugsėjo 19 d.) muzikinis vadovas ir dirigentas doc. Virgilijus Visockis, vaidina dėstytojai doc. Giedrius 
Prunskus (Kapitonas), Mindaugas Zimkus (Liliputų vadas) Nomeda Kukulskienė (Liliputų karalienė) ir 
studentai Kazimieras Ivanovas (Kapitonas), Povilas Strikaitis (Milžinas), Karolina Činikaitė, Patricija 
Gadliauskienė, Agnė Čepaitytė, Vasarė Gritenaitė, Rugilė Balčiūnaitė, Viktorija Zeilikovičiūtė, Vygantas 
Bemovas, Martynas Stankevičius (Liliputai).

• Kauno valstybinio muzikinio teatro 2 dalių Giochino Rossini komiškos operos „Il Turco in Italia“ (Turkas 
Italijoje) (premjera 2021 m. rugsėjo 8 d.) dirigentas prof. Jonas Janulevičius, vaidina dėstytojai Giedrius 
Prunskus (Selim), Gabrielė Bukinė (Fiorilla).

• Dėst. Povilas Velikis su grupe U‘Elements išleido kompaktinę plokštelę Warm White. Leidykla ZertStudio.

• Muzikos akademijos dėstytojai organizavo kelis tarptautinius konkursus: 2021 m. balandžio 30 d. 
IV Tarptautinį konkursą „Daina miestui“ (prof. Audronė Eitmanavičiūtė), 2021 m. spalio 28–31 d. 
Tarptautinį pianistų konkursą „Magnus“, skirtą F. Listui (lekt. Julija Sadaunykaitė), 2021 m. rugsėjo 
3 d. XI Tarptautinį Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir smuikininkų konkursą (doc. Justas Dvarionas), 
2021 spalio 26–28 d. Tarptautinį Aldonos Dvarionaitės jaunųjų pianistų ir mokytojų konkursą-festivalį 
(doc. Justas Dvarionas).

• Doc. Aleksandras Rubinovas dalyvavo 4 tarptautiniuose teatro festivaliuose Sankt Peterburge „Baltyjskij 
dom“, Hanoveryje „Most“, Kijeve „Thespis“, Visagine „Atspindys“.

• Doc. dr. Vytautas Liesionis tęsia Sektorinio profesinio komiteto pirmininko ir Nacionalinės moksleivių 
akademijos sekcijos vadovo veiklas. 

• Dėst. Kostas Smoriginas sėkmingai tęsia karjerą Londono Karališkoje operoje, Ciuricho operos teatre, 
Maskvos Didžiajame teatre, Amsterdamo Het Concertgebouw, Malagos Opera de Tours.



Po
litiko

s m
o

k
slų

 ir d
ip

lo
m

atijo
s faku

ltetas

Po
litiko

s m
o

k
slų

 ir d
ip

lo
m

atijo
s faku

ltetas

94 95

Politikos mokslų ir
diplomatijos fakultetas

Studentai

Priėmimas 2021 m.

Studijų programos

Absolventai Akademinis personalas (etatai)

Publikacijų skaičius

Projektų skaičius

Vizituojantys dėstytojai

Akademinis personalas su 
mokslo laipsniu (%)

Bakalauro

Pasaulio politika ir 
ekonomika

Politikos mokslai

Tarptautinės politikos ir 
vystymo studijos

Viešasis administravimas

Viešoji komunikacija

Magistrantūros

Ateities medijos ir žurnalistika

Diplomatija 

Diplomatija ir tarptautiniai santykiai

Integruota komunikacija

Rytų Europos studijos ir tyrimai

Šiuolaikinė Europos politika

Valstybės institucijų administravimas

Doktorantūros 
kryptys

Politikos mokslai

799
iš viso

242
studentai

154
ba

85
ma

3
dokt.

523
ba

256
ma

5798
iš viso

225
2021 m.

20
dokt.

9
klausytojai

65
gretutinėse

178 
užsienio
studentai

38

64

19

13

91

Dekanas: prof. Šarūnas Liekis

Adresas: V. Putvinskio g. 23, 44243 Kaunas
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2021 m.
svarbiausi įvykiai
• 2021 m. patvirtinta Komunikacijos ir informacijos mokslų doktorantūros studijų programa, sėkmingai 

pateikus paraišką kartu su VGTU Kūrybinių industrijų fakultetu. 

• 2021 m. laimėtas Europos Komisijos finansuojamas projektas DIGIRES „Supporting Collaborative 
partnerships in Capacity Building in Times of the Disinfodemic/COVID-19“ (2021-2022). Projekto 
koordinatorė – prof. A. Balčytienė. Projekto partneriai: naujienų portalas „Delfi“, Nacionalinis 
socialinės integracijos institutas, regioninis laikraštis „Tauragės kurjeris“, žurnalistė Kauno regione 
Brigita Sabaliauskaitė. DIGIRES tikslas yra iki 2022 m. Lietuvoje išvystyti vienintelį tokio tipo 
Baltijos šalyse mokslinių tyrimų centrą (angl. k. Watchdog-NGO), kuriame visuomenės skaitmeninio 
atsparumo dezinformacijai didinimo linkme bendrai dirbs aukštos kvalifikacijos ekspertų komanda, 
plačiai įsitrauks žiniasklaida ir nepriklausomi žurnalistai, mokslo bendruomenė ir visuomenės atstovai. 

• Profesoriai Audronė Nugaraitė ir Lauras Bielinis Prezidento Gitano Nausėdos teikimu sausio mėn. 
buvo paskirti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) nariais. 

• Profesoriui Sauliui Pivorui – LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto padėka ir Lietuvos mokslo tarybos 
medalis „už bendradarbiavimą įgyvendinant Lietuvos mokslo politiką ir indėlį plėtojant Lietuvos 
mokslo tarybos veiklą 2015–2021 metais vykdant Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių 
mokslų komiteto nario pareigas“, baigus LMT HSM nario kadenciją, 2021 m. gegužė. 

• Liepos mėn. Europos socialinis tyrimas paskelbė Geriausių bakalauro baigiamųjų darbų, kuriuose 
analizuoti EST duomenys, konkurso rezultatus. 1-ąją vietą laimėjo Viešosios komunikacijos absolventės 
Monikos Vazgytės baigiamasis bakalauro darbas „Romantinių santykių kūrimo prielaidos ir partnerio 
paieškos pasitelkus internetines medijas“. Darbo vadovas dr. Apolonijos Žilys. 

• LR užsienio reikalų ministerijoje magistro darbų konkurse „Geriausi magistro darbai Europos Sąjungos 
politikos formavimo ir įgyvendinimo tematika“ nugalėtojų apdovanojimų ceremonijoje III vietos 
laureatu paskelbtas ir diplomu bei piniginiu prizu apdovanotas PMDF Diplomatija ir tarptautiniai 
santykiai magistrantūros programos absolventas Rimvydas Burba. Magistro darbas „Europos žaliojo 
kurso ir Europos klimato teisės akto atsiradimo priežastys“. Darbo vadovas dr. Linas Didvalis. 

• 2021 m. PMDF docentė Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė išrinkta CEPSA (Centrinės Europos politikos 
mokslų asociacijos) valdybos nare. 

• Fakultete glaudžiai palaikomas ryšys su absolventais. 2021 m PMDF organizavo diskusiją „Kultūra ir 
politika: kuriant valstybės ateitį“. Diskusija yra PMDF Absolventų dienų renginys, įtraukiant PMDF 
baigusius absolventus pasidalinti vertinimais visuomenei aktualiomis temomis. Diskusijos pašnekovai 
PMDF alumni: LR kultūros ministras Simonas Kairys, LR Prezidento patarėjas kultūrai Mindaugas 
Bundza, moderatorius – dr. Mindaugas Norkevičius. 

• Rugsėjo 16 d. Vilniuje organizuotas Tarptautinis akademinis Romo Sakadolskio žurnalistikos forumas, 
jį rengė ir dalyvavo PMDF dėstytojai R. Zemkauskas, A. Nugaraitė, A. Balčytienė, K. Jakubsonas ir 
kiti Viešosios komunikacijos katedros dėstytojai bei studentai. Renginio metu įteikti apdovanojimai už 
išskirtinę žurnalistiką, jį gavo PMDF docentas Rimvydas Valatka. 

• Spalio 28–29 d. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje buvo surengta dviejų dienų 
konferencija apie Lietuvos ir Rusijos diplomatinius santykius 30 metų, joje dalyvavo dvidešimt keturi 
aukščiausio lygio pranešėjai iš Lietuvos, Rusijos, Europos ir Šiaurės Amerikos. Konferencija „Ar gali 
būti geri kaimyniniai santykiai?“ apėmė temas, orientuotas į praeitį, dabartį ir ateitį, ir buvo tiesiogiai 
transliuojama trimis kalbomis. Organizatorius PMDF Sachorovo centras.
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Socialinių
mokslų fakultetas

Studentai

Priėmimas 2021 m.

Studijų programos

Absolventai Akademinis personalas (etatai)

Publikacijų skaičius

Projektų skaičius

Vizituojantys dėstytojai

Akademinis personalas su 
mokslo laipsniu (%)

Bakalauro

Psichologija

Socialinis darbas

Sociologija ir antropologija

Visuomenė, kultūra ir 
komunikacija (anglų k.)

Magistrantūros

Mokyklinė psichologija

Organizacinė psichologija

Socialinė antropologija

Socialinė demografija

Socialinis darbas

Sveikatos psichologija

Taikomoji sociologija

Doktorantūros 
kryptys

Sociologija

Psichologija

872
iš viso

298
studentai

151
ba

143
ma

4
dokt.

538
ba

313
ma

9467
iš viso

166
2021 m.

21
dokt.

39
klausytojai

56
gretutinėse

41 
užsienio

studentas

42

114

21

8

91

Dekanas (-ė): doc. Aurelija Stelmokienė

Adresas: Jonavos g. 66, 44191 Kaunas
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2021 m.
svarbiausi įvykiai
• 2021 m. balandžio mėn. ŠMM delegavo doc. dr. Jurgą Bučaitę-Vilkę į Europos Komisijos bendrosios 

tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ komitetą „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki 
visuomenė“. 2021 m. gruodžio mėn. LMT doc. dr. Aureliją Stelmokienę delegavo kaip Lietuvos atstovę 
Europos socialinio tyrimo Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume. Prof. dr. Aušra 
Maslauskaitė išrinkta Lietuvos mokslų akademijos LMA tikrąja nare bei pakviesta tapti valstybės 
pažangos tarybos nare. Prof. dr. Natalija Mažeikienė tapo tarptautinės monografijos Learning the 
Nuclear: Educational Tourism in (Post)Industrial Sites, Peter Lang Publishing redaktore ir autore. Vyr. 
mokslo darbuotoja Dalia Leinartė jau trečiąją kadenciją dirba Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos 
panaikinimo komitete. Prof. dr. Jonas Ruškus tęsia darbus Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitete. 
Doc. dr. Kristina Kovalčikienė pradėjo dirbti Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijoje..

• Socialinės antropologijos magistro programos absolventės Agnieškos Avin baigiamasis magistro studijų 
darbas „Įsivaizduojant geresnį gyvenimą: Vilniaus romų dalyvavimas tarptautinio (ne)mobilumo 
procesuose“ Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės suburtos ekspertų 
komisijos įvertintas kaip geriausias 2021 m. magistro darbas tautinių mažumų tematika. Sveikatos 
psichologijos magistro programos absolventės Aušros Sirevičiūtės magistro darbas „Neaiškios kilmės 
nevaisingumą patyrusių ir sėkmingai kūdikio sulaukusių vyrų ir moterų patirtys: interpretacinė 
fenomenologinė analizė“ tapo vienu iš pagrindinių konkurso „Geriausias kokybinis darbas Lietuvoje 
2020“ laimėtojų ir buvo apdovanotas už jautrų žmogiškųjų patirčių įgarsinimą. Psichologijos bakalauro 
programos studentė Evelina Laurynaitė rugpjūčio 20 d. vykusiame LiPSA neeiliniame Visuotiniame 
narių susirinkime buvo išrinkta Lietuvos psichologijos studentų asociacijos prezidente.

• Laimėti 4 nauji mokslo projektai: Religija ir lyčių lygybė: Baltijos ir Šiaurės šalių visuomenių 
pokyčiai (vadovė prof. dr. Milda Ališauskienė); Kelių eismo taisykles pažeidusių vairuotojų požiūris į 
nuobaudas: teisingumas, veiksmingumas, paskirtis ir jų psichologinės prielaidos (dr. Rasa Markšaitytė); 
Profesionalių ir neprofesionalių vairuotojų rizikos suvokimo, pavojaus numatymo ir vairavimo stiliaus 
sąveikų modeliavimas: psichologinė perspektyva (dr. Justina Slavinskienė); Alternatyvus religingumas 
sovietinėje Lietuvoje: bendruomeniškumo formų kaita (Eglė Aleknaitė). 

• Sociologijos krypties studijoms po tarptautinio išorinio vertinimo suteikta aukščiausia 7-erių metų 
studijų krypties akreditacija. Psichologijos bakalauro studijų programa sulaukė didžiausio studentų 
skaičiaus šios krypties studijose Lietuvoje. Socialinio darbo bakalaurų absolventų įsidarbinamumas 
didžiausias lyginant su kitų universitetų šios programos absolventais.

• Pagal įvairias finansavimo programas fakultete lankėsi 8 užsienio dėstytojai, mokslininkai, praktikai ir 
2 doktorantai.

• Psichologijos, sociologijos ir socialinio darbo katedrų darbuotojai suorganizavo ar prisidėjo organizuojant 
5 tarptautines mokslines konferencijas, 7 nacionalinius mokslo renginius, 5 metodologinius mokymus 
ir 1 metodologinę konferenciją.

• Suorganizuoti 7 renginiai tėvams Tėvų akademijoje, diskusijų forumas tėvams „(Ne)įmanoma 
mokytis nuotoliu?! IDK (I don’t know) ar IDC (I don’t care)?“; įgyvendinta 15 profesinio tobulėjimo 
seminarų mokytojams; pravesta 40 įvairaus tipo užsiėmimų moksleiviams, suorganizuotas #SocLab 
/ mokslinių-kūrybinių projektų konkursas 10–12 kl. moksleiviams; absolventai kviesti į 3 renginius, 
4 nuotolines paskaitas; parengta daugiau kaip 60 spaudos tekstų, interviu radijuje ir televizijoje, 
ekspertinių komentarų sociologijos, psichologijos ir socialinio darbo temomis; sukurtas ir aktyviai 
pildomas aktualiomis temomis SMF Instagram profilis, tinklalaidės „Reikalingi“ ir SMF Tinklalaidė 
#1: Ar pramoga gali tapti priklausomybe?; inicijuotos ir pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su 4 
organizacijomis.

https://www.peterlang.com/view/title/73740?rskey=DcxBvX&result=1
https://www.peterlang.com/view/title/73740?rskey=DcxBvX&result=1
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Švietimo
akademija

Studentai

1347
iš viso

860
ba

190
ma

37
dokt.

260
profesinės 

studijos

824
klausytojai

98
gretutinėse

47
užsienio
studentai

Studijų programos

Bakalauro

Ikimokyklinė ir 
priešmokyklinė 
pedagogika

Mokomojo dalyko 
pedagogika

Pradinio ugdymo 
pedagogika ir 
ankstyvasis užsienio 
kalbos mokymas

Specialioji pedagoginė 
pagalba

Sporto studijos

Magistrantūros

Fizinis ugdymas ir sportas

Įtraukusis ugdymas: 
socioedukacinės 
industrijos

Muzikos edukologija

Profesijos edukologija

Švietimo vadyba  
(anglų k./lietuvių k.)

Doktorantūros 
kryptys

Edukologija

Profesinės 
studijos

Pedagogika

Absolventai Akademinis personalas (etatai)

Publikacijų skaičius

Projektų skaičius

Vizituojantys dėstytojai

Akademinis personalas su 
mokslo laipsniu (%)

1935
iš viso

578
2021 m.

88

194

57

45

84

Priėmimas 2021 m.

555
studentai

268
ba

109
ma

173
profesinės 

studijos

5
dokt.

Kanclerė: prof. Lina Kaminskienė

Adresas: T. Ševčenkos g. 31, 03111 Vilnius | Jonavos g. 66, 44191 Kaunas
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2021 m.
svarbiausi įvykiai
• Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) tapo 50-uoju pasaulyje Tarptautinio bakalaureato (TB) mokytojo 

programą vykdančiu universitetu ir pirmuoju tokiu universitetu Šiaurės bei Centrinėje Europoje. 

• Patvirtintos bakalauro Sporto studijų ir Fizinis ugdymas ir sportas magistrantūros programos. 

• Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos konkurse „Geriausios 2020 m. disertacijos“ tarp geriausių 5 
darbų – VDU Švietimo akademijos absolventės Ramunės Bagdonaitės-Stelmokienės edukologijos krypties 
mokslo krypties disertacija „Grindžiamoji savaiminio mokymosi „švytuoklės“ teorija: ne giminaitį vaiką 
globojančių šeimų patirtis“ (edukologija), mokslinė vadovė prof. habil. dr. Vilma Žydžiūnaitė. 

• Prezidentūroje Tarptautinės mokytojo dienos proga organizuotas renginys-vieša diskusija „Kaip mokyti 
ir mokytis“, kurioje dalyvavo LR Prezidentas, Meilės Lukšienės premijų laureatai, absolventai, studentai. 

• Vydūno jaunimo fondo Broniaus Kviklio vardo stipendija (Čikaga, JAV) įteikta VDU Švietimo akademijos 
įtraukiojo ugdymo: Socioedukacinių industrijų programos magistrantūros II kurso studentams Aistei 
Bakanauskaitei ir Artur Adam Markevič.

• Tautos fondas (JAV) vardinę Jurgio Milerio stipendiją skyrė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo 
akademijos Mokomojo dalyko pedagogikos: lietuvių kalbos ir literatūros pedagogikos III kurso studentei 
Amandai Alesiūtei.

• Lituanistinio (mokytojo) premija įteikta Airijos aukštesnio lygio kalbų agentūros lietuvių kalbos plėtros 
pareigūnei, lietuvių kalbos mokytojai, VDU Švietimo akademijos Švietimo vadybos ištęstinių studijų I 
kurso magistrantei Jurgitai Urbelienei.

• VDU Švietimo akademija kartu su Humanitarinių mokslų fakultetu, Baltic summer university organizavo 
Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros ir žiemos kursus. Kursai gyvai vyko VDU Švietimo akademijoje Vilniuje, 
dalyvavo 160 užsieniečių iš 40 pasaulio šalių.

• VDU Švietimo akademija kartu su Humanitarinių mokslų fakultetu, Baltic summer university organizavo 
Lituanistines studijas, jose dalyvavo 31 užsienio lituanistinių mokyklų mokytojai. 

• Laimėti ir sėkmingai įgyvendinti du nacionaliniai COVID-19 reikminiai projektai: vadovės prof. Alvyra 
Galkienė ir doc. Agnė Brandišauskienė. 

• VDU Švietimo akademijos (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius) naujose patalpose atvertas vaikų darželis „Mažųjų 
akademija“. 

• Plėtojamas bendradarbiavimas su Kauno rajono savivaldybe, sudarant galimybes Švietimo akademijos 
studentams gauti papildomą 200 eurų stipendiją. 

• Organizuotas virtualus renginys „Moksleivių akademija. Ateities mokytojas“. 

• EdTech skaitmeninės švietimo transformacijos projekto ekspertų taryboje – VDU Švietimo akademijos 
Inovatyvių studijų instituto direktorė prof. dr. Airina Volungevičienė.

• Pasirašytas bendradarbiavimo memorandumas su Strathclyde universitetu (JK) dėl dvigubo laipsnio 
programos parengimo (MA, Švietimo vadyba).
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Teisės
fakultetas

Studentai

Priėmimas 2021 m.

Studijų programos

Absolventai Akademinis personalas (etatai)

Publikacijų skaičius

Projektų skaičius

Vizituojantys dėstytojai

Akademinis personalas su 
mokslo laipsniu (%)

432
iš viso

95
studentai

119
ba

40
ma

2081
iš viso

108
2021 m.

9
dokt.

264
vientisosios 

studijos

12
klausytojai

19
gretutinėse

18

37

4

6

90

32
ba

19
ma

42
vientisosios 

studijos

2
dokt.

Bakalauro

Teisė ir finansai

Magistrantūros

Baudžiamoji ir verslo teisė

Tarptautinio verslo teisė

Doktorantūros 
kryptys 

Teisė

Vientisosios 
studijos

Teisė

Dekanas: doc. Tomas Berkmanas (l.e.p. iki 2021-01-31), dr. Aušrinė Pasvenskienė (l.e.p. iki 2021-08-31)

prof. Dainius Žalimas (nuo 2021-10-04 (l.e.p. iki 2021-10-03))

Adresas: Jonavos g. 66, 44191 Kaunas
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2021 m.
svarbiausi įvykiai
• 2021 m. sausio 29 d. Teisėjų tarybos nutarimu teisės fakulteto Privatinės teisės katedros doc. dr. Paulius 

Čerka paskirtas Teisminės mediacijos komisijos nariu. 

• 2021 m. kovo mėnesį Teisės fakultetas tapo Europos įmonių teisės centro (Centre for European Company 
Law – CECL) partneriu. Teisės fakulteto mokslininkai turės galimybę prisidėti prie mokslinių tyrimų, 
diskusijų, konferencijų ir kitų veiklų įmonių teisės srityje. 

• 2021 m. kovo 9 d. „korp!lustitia“ ir VU Teisės fakulteto organizuotame interaktyviame Kovo 11-osios 
minėjimo renginyje „Nepriklausomybės mėnuo“ Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto studentų 
komanda „Signatarų penketas“ – nariai Gustas Armalis, Matas Baronas, Justina Norinkevičiūtė, Karolis 
Orlauskas ir Marius Bakutis, laimėjo 1-ąją vietą. 

• 2021 m. gegužės 14 d. LR Seimo Ateities komiteto sprendimu „Dėl Respublikos konstitucinės raidos“ 
Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros doc. dr. Tomas Berkmanas paskirtas Seimo Ateities komiteto 
ekspertų grupės dėl konstitucinių pataisų nariu. 

• 2021 m. Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros lektorius dr. Marijus Šalčius kaip ekspertas dalyvavo 
VšĮ Žmogaus teisių stebėjimo instituto su partneriais įgyvendinamame tarptautiniame tyrimų projekte 
„Gynybos teisės įrodinėjimo procese“. 

• 2021 m. rugsėjo 1 d. Teisės fakulteto dekanu tapo buvęs Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
pirmininkas prof. dr. Dainius Žalimas. 

• 2021 m. rugsėjo 24 d. Teisės fakultetas organizavo tarptautinę konferenciją „The Future of Legal 
Education“. Konferencijos metu buvo diskutuojama teisiniam švietimui aktualiais klausimais, pranešimus 
skaitė VDU mokslininkai, kviestiniai pranešėjai iš Talino technologijos universiteto (Estija), Oksfordo 
universiteto (JK), Turku universiteto (Suomija) ir kiti. 

• 2021 m. spalio 25 d., Konstitucijos dieną, Teisės fakultetas šventiškai paminėjo XX Civilinio kodekso 
jubiliejų. Konferencijos metu pranešimus skaitė CK rengimo grupės vadovas prof. Valentinas Mikelėnas, 
grupės narys Gintautas Bartkus, LR Konstitucinio Teismo teisėjas Vytautas Mizaras, Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo teisėjas Gediminas Sagatys ir VDU Teisės fakulteto mokslininkai. 

• 2021 m. Teisės fakulteto vyresnioji mokslo darbuotoja, „Globalizacijos įtakos teisei tyrimai“ klasterio 
narė dr. Jurgita Malinauskaitė paskirta Akademinės konkurencijos teisės draugijos (ASCOLA – Academic 
Society for Competition Law) Rytų Europos regiono, orientuoto į Baltijos šalis, skyriaus vadove. 

• Teisės fakulteto dekanas prof. dr. Dainius Žalimas kaip nepriklausomas ekspertas nuo Lietuvos 
Respublikos 2021 m. spalio ir gruodžio mėnesį dalyvavo Europos Komisijos „Demokratija per teisę“ 
(Venecijos komisijos) 128 ir 129 sesijose. 

• 2021 m. Teisės fakultetas pateikė 5 mokslines ekspertines nuomones – Lietuvos Respublikos 
Konstituciniam Teismui, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Seimo 
Žmogaus teisių komitetui, Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai ir t. t. 

• Teisės fakulteto mokslininkai 2021 m. aktyviai dalyvavo išorinėse visuomeninėse veiklose: skaitė viešas 
paskaitas, dalyvavo radijo ir televizijos laidose, pasisakė žiniasklaidoje įvairiais visuomenei aktualiais 
klausimais. 

• 2021 m. savo veiklą toliau tęsė Teisės klinika. 2021 m. klinikos veikloje dalyvavo 10 (dešimt) Teisės 
fakulteto paskutiniųjų kursų studentų. Dėl besitęsiančios COVID-19 viruso pandemijos didžioji dalis 
teisinių konsultacijų vyko nuotoliniu būdu. Toks darbo veiklos modelis paskatino studentus mokytis 
efektyviai organizuoti darbo laiką, lavinti įgūdžius ruošiant teisines konsultacijas raštu, savarankiškai 
bendrauti su interesantais. 2021 m. iš viso buvo suteikta per 120 konsultacijų. 
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Žemės ūkio
akademija

Studentai

1471
iš viso

750
ba

648
ma

73
dokt.

62
užsienio
studentai

Absolventai Akademinis personalas (etatai)

Publikacijų skaičius

Projektų skaičius

Vizituojantys dėstytojai

Akademinis personalas su 
mokslo laipsniu (%)

2152
iš viso

547
2021 m.

175

412

71

39

88

119
klausytojų

3
gretutinėse

Priėmimas 2021 m.

437
studentų

178
ba

247
ma

12
dokt.

Studijų programos

Bakalauro
Agronomija

Apskaita ir finansai

Biologinių sistemų 
valdymas

Kraštovaizdžio dizainas

Logistika ir prekyba

Maisto kokybė ir sauga

Miškininkystė

Taikomoji ekologija

Turizmo industrijos

Sumanioji inžinerija

Vandens ir žemės inžinerija 

Žemės ūkio mechanikos 
inžinerija

Magistrantūros
Agroekosistemos

Agronomija 

Žemės ūkio ir maisto verslų vadyba 
(anglų kalba)

Apskaita ir finansai

Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga

Hidrotechninės statybos inžinerija

Kaimo plėtros administravimas

Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas

Miškininkystė

Taikomoji ekologija

Transporto mašinų inžinerija

Tvarioji energetika

Verslo logistika

Žemės ūkio ekonomika

Žemės ūkio inžinerija ir vadyba

Žemės ūkio mechanikos inžinerija

Žemės ūkio verslo vadyba

Žemėtvarka

Doktorantūros 
kryptys

Agronomija

Aplinkos inžinerija

Ekonomika

Miškotyra

Mechanikos inžinerija

Transporto inžinerija

Vadyba

Kanclerė: prof. Astrida Miceikienė 

Adresas: Studentų g. 11, Akademija, 53361 Kauno r.
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Agronomijos fakulteto
2021 m. svarbiausi įvykiai

Bioekonomikos plėtros fakulteto
2021 m. svarbiausi įvykiai

• Buvę trys institutai reorganizuoti į dvi katedras: Augalų biologijos ir maisto mokslų katedrą bei 
Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedrą. 

• Inicijuota 15 bendradarbiavimo sutarčių su agroverslo partneriais. 

• Sudaryta I ir II pakopos studijų programos Agronomija dvigubo diplomo sutartis su Taškento valstybiniu 
agrariniu universitetu. 

• ŽŪA absolventai Ieva ir Arnas Radzevičiai skyrė fakulteto studentams 5000 eurų finansinę paramą, 
įsteigdami dvi vardines stipendijas. 

• UAB „Nando“ įsteigė keturias vardines 500 Eur dydžio stipendijas fakulteto studentams. 

• 2021 m. rugsėjo 16 d. prof. dr. A. Blinstrubienei, doc. dr. S. Raudoniui, doc. dr. R. Pupalienei LAS 
XXXIV suvažiavimo metu suteikti Lietuvai nusipelniusio agronomo vardai. 

• 2021 m. rugsėjo 16 d. prof. dr. V. Bogužui ir doc. dr. E. Klimui XXXIV suvažiavimo metu suteikti 
Lietuvos agronomų sąjungos garbės nario vardai. 

• Doc. A. Žickiui, R. Pilkauskui, lekt. M. Pilkauskui, R. Žickytei skirta II vieta idėjų konkurse už Skvero 
prie J. Basanavičiaus ir S. Dariaus ir S. Girėno gatvių, Utenos mieste, projekto parengimą. 

• Suorganizuotos 4 mokslinės-praktinės konferencijos: „Herbologija 2021: piktžolių ekologija ir kontrolė“; 
„Cukriniai runkeliai Lietuvoje: praeitis, dabartis ir ateities perspektyvos“; „Nualintų ir eroduojamų 
dirvožemių tvarumo atstatymo galimybės augalininkystės ūkiuose“; „Bulvių selekcija Lietuvoje: praeitis, 
dabartis ir ateities perspektyvos“. Studentų mokslinė konferencija „Jaunasis mokslininkas 2021“. 

• Laimėtas LMT projektas pagal priemonę „09.3.3-LMT-K-712 Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų 
mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“. Praktikantas – I pakopos Agronomijos 
programos studentas U. Ginelevičius, vadovas – prof. dr. K. Romaneckas. 

• Suorganizuoti 8 mokslininkų vizitai į užsienio šalių (Italija, Ispanija, Latvija, Turkija) universitetus. 5 
užsienio mokslininkai iš Lenkijos, Turkijos, Prancūzijos skaitė paskaitas fakulteto studentams. Stažavosi 
3 užsienio mokslininkai iš Lenkijos ir Turkijos. 

• Pagal „Erasmus+“ mainų programą į Huelvos universitetą ir Čekijos gyvybės mokslų universitetą išvyko 
vienas fakulteto II pakopos absolventas ir du I pakopos studentai. Stažavosi 2 užsienio studentai iš 
Italijos ir Prancūzijos. 

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

• Fakulteto mokslininkai skaitė paskaitas ir vedė teorines, kūrybines, praktines, eksperimentines veiklas 
24 Lietuvos gimnazijų moksleiviams. Konsultavo 2 Kauno Jėzuitų gimnazistes rengiant brandos darbus. 

• Apgintos 3 daktaro disertacijos žemės ūkio mokslų srityje agronomijos kryptyje. 

• 21 fakulteto mokslininkas aktyviai vykdė ekspertinę veiklą Europos Komisijos bei kitose Centrinės ir 
Rytų Europos institucijų, agentūrų, aljansų iniciatyvose. 

• 8 mokslininkai buvo užsienio ar kartu su užsienio mokslo ir / ar studijų institucijomis leidžiamų 5 
mokslo žurnalų redakcinių kolegijų nariais, ekspertais, vyr. redaktoriaus pavaduotojais. Per 20 dėstytojų 
ir mokslo darbuotojų aktyviai dalyvavo tarptautinių organizacijų veikloje. 

• Paskelbta per 230 mokslo straipsnių, iš jų 28 mokslo straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir 
turinčiuose citavimo indeksą Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS) duomenų bazėje. Fakulteto 
tyrėjai vykdė 27 projektines veiklas (iš jų: 2 tarptautinių programų), kurių sąmatinė vertė, tenkanti  
VDU – 926,1 tūkst. Eur. 2021 m. už vykdytas projektines veiklas gauta 242,0 tūkst. Eur.

• Fakultetas yra lyderis bioekonomikos mokslo plėtojimo ir tyrimų vystymo srityje Lietuvoje. 

• Bioekonomikos plėtros fakulteto institutai reorganizuoti į katedras. Bioekonomikos tyrimų instituto 
pagrindu suformuota Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedra. Verslo ir kaimo vystymosi 
tyrimų institutas reorganizuotas į Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedrą. 

• Vykdyti svarbiausi tarptautiniai mokslo projektai – „H2020“ projektas „Tvarios žiedinės bioekonomikos 
skatinimas Vidurio ir Rytų Europos šalyse“ (VDU veiklų koordinatorė – prof. dr. V. Vitunskienė), 
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), 2021–2023 m. Šiaurės ministrų tarybos finansuojamas projektas 
„Šiaurės-Baltijos šalių bendradarbiavimas bio- ir žiedinės ekonomikos plėtrai“ (VDU Žemės ūkio 
akademijos projekto dalies vadovė – V. Kargytė), Europos Komisijos 2021–2029 m. projektas „Paramos 
Bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimui tinklaveika. 2 dalis – Parama inovacijoms ir žinių 
mainams – EIP-AGRI“ (projekto vadovas – prof. dr. A. Maziliauskas, vykdytoja – doc. dr. R. Pakeltienė).   

• Reikšmingiausi nacionaliniai mokslo projektai – 3 Žemės ūkio ministerijos užsakomųjų tyrimų ir 2 
Europos inovacijų partnerystės projektai. 

• Suorganizuota bioekonomikos ir kaimo plėtros tyrimų srities tarptautinė mokslinė konferencija: „Darni 
bioekonomikos plėtra 2021: Prisitaikymas prie klimato kaitos“. 

• Apgintos trys daktaro disertacijos: A. Nausėdienės „Azoto trąšų mokesčio poveikio šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijoms vertinimas“ (vadovė – prof. dr. A. Miceikienė), A. Staugaičio „Spekuliacijų 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis poveikio žemės ūkio produktų kainoms pasaulinėse žaliavų 
rinkose vertinimas“ (vadovas – doc. dr. B. Vaznonis), A. Čapienės „Vartotojų proaplinkosauginis ir 
prosocialus įsitraukimas į tvarų vartojimą“ (vadovė – doc. dr. A. Rūtelionė). 

• Fakulteto mokslininkai su bendraautoriais paskelbė 33 mokslinius straipsnius leidiniuose, referuojamuose 
ir turinčiuose citavimo indeksą Claritive Analystics Web of Science ir Scopus duomenų bazėse. 

• Prof. dr. A. Miceikienė tapo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Nacionalinio klimato 
kaitos komiteto nare; prof. dr. V. Vitunskienė – Lietuvos pramoninkų konfederacijos Agromaisto ir 
bioekonomikos komiteto nare; V. Kargytė – Lietuvos biotechnologų asociacijos valdybos nare bei 
Centrinės ir Rytų Europos BIOEAST iniciatyvos Tematinės darbo grupės dėl bioekonomikos srities 
švietimo nare. 

• Pagal „Erasmus+“ mainų programą dėstyti atvyko 9 užsienio universitetų dėstytojai, studijuoti – 1. Pagal 
Švietimo mainų paramos fondo projektą paskaitas studentams skaitė vizituojančios profesorės I. Pilvere 
ir B. Rivza (Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetas) ir prof. dr. D. Gozdovski (Varšuvos 
gyvybės mokslų universitetas). 

• Akreditacijos procesui pateikta naujai parengta ir ketinama vykdyti pirmosios pakopos studijų programa 
„Bioekonomikos verslo vadyba“. Parengtos verslo ir viešojo administravimo studijų krypčių savianalizių 
suvestinės, pasirengta užsienio ekspertų vizitui. Patobulinta ir pritaikyta užsienio studentams „Apskaitos 
ir finansų“ gretutinių studijų programa. 

• Pasirašytos dvigubo diplomo sutartys su Uzbekijos ir Kazachstano universitetais. 

• Fakultete suorganizuoti 102 kvalifikacijos tobulinimo mokymai, seminarai, kursai ūkininkams, regionų 
verslo ir viešojo sektoriaus darbuotojams. Kvalifikaciją kėlė 1644 asmenys. Taip pat vesti treji mokymai 
Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojams – apmokyta daugiau nei 600 darbuotojų. 

• Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su UAB „Hoptrans holding“, UAB „Kesko Senukai Lithuania“, 
UAB „Muita“, UAB „Express heroes“. 

• Fakulteto iniciatyva VDU tapo „International Network of Customs Universities“ asociacijos nariais. 

Dekanas: doc. Bernardas Vaznonis

Adresas: Universiteto g. 10, Akademija, 53361 Kauno r.

Dekanė: doc. Aida Adamavičienė 

Adresas: Studentų g. 11, Akademija, 53361 Kauno r. 
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Inžinerijos fakulteto
2021 m. svarbiausi įvykiai

Miškų ir ekologijos fakulteto
2021 m. svarbiausi įvykiai

• Sujungus Žemės ūkio akademijos Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetą bei Žemės ūkio inžinerijos 
fakultetą, nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. veiklą pradėjo Inžinerijos fakultetas, jo dekanu tapo doc. Rolandas 
Domeika.

• Doc. dr. J. Valčiukienė ir prof. dr. (HP) A. Povilaitis tapo Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų 
universiteto Tarptautinės patariamosios tarybos nariais, prof. dr. Vida Malienė tapo Karališkojo miesto 
planavimo instituto (Jungtinė Karalystė, Airija) nare-eksperte, akad. prof. dr. Egidijus Šarauskis tapo 
Lietuvos mokslo tarybos (LMT) Gamtos ir technikos mokslų komiteto nariu, prof. dr. Algirdas Radzevičius 
ir doc. dr. Raimondas Šadzevičius tapo LMT Kasybos, elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo, 
vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo sektorinio profesinio komiteto 
nariais, prof. dr. (HP) Arvydas Povilaitis LMT ir LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguotas 
kaip Lietuvos atstovas į ES programos „European Partnership under Horizon Europe WATER4ALL – 
Water Security for the Planet“ komitetą, taip pat jis tapo Kazachstano nacionalinio agrarinio universiteto 
(Almata) daktaro disertacijų gynimo Tarybos užsienio nariu, pagal sritį „Vandens ištekliai ir vandens 
naudojimas“. 

• Energijos inžinerijos ir Mechanikos inžinerijos studijų krypčių studijų programos akredituotos 
maksimaliam 7 metų laikotarpiui. 

• Mechanikos inžinerijos krypties studijų klasterio penkios įmonės įsteigė stipendijas pirmo kurso 
studentams, studijų klasterį papildė trys įmonės. 

• Laimėti ir pradėti vykdyti 5 tarptautiniai projektai, kurių VDU dalies vadovai yra fakulteto mokslininkai, 
iš viso dalyvaujama įgyvendinant daugiau kaip 50 įvairių projektų, pateikta daugiau kaip 10 paraiškų. 

• Suorganizuota tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 2021“, padėta 
organizuoti dar 5 tarptautines mokslines konferencijas kitose šalyse. 

• Apgintos dvi daktaro disertacijos: Technologijos mokslų srities Aplinkos inžinerijos mokslo krypties 
„Darnaus žemės naudojimo modelis teritorijų planavime Lietuvos pavyzdžiu“, (Rimvydas Gaudėšius, 
vadovas prof. dr. (HP) A. Povilaitis), „Stambiastiebių energetinių augalų paruošimo kurui ir 
termocheminės konversijos analizė“ (Živilė Černiauskienė, vadovas prof. habil dr. A. Raila). 

• Prof. dr. (HP) Arvydas Povilaitis apdovanotas UNESCO ir L’Oreal fondo programos „For Women in 
Science“ direktoriaus padėkos raštu už ekspertinį darbą, lekt. Otilija Miseckaitė apdovanota Tadžikijos 
energetikos instituto padėkos raštu, doc. dr. Inga Adamonytė apdovanota AKKA 2021 I vietos diplomu, 
prof. dr. Eglė Jotautienė apdovanota Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus padėkos raštu, 
doc. dr. Raimondas Šadzevičius apdovanotas KTK direktoriaus padėkos raštu „Už reikšmingą indėlį 
rengiant specialistus statybos sektoriui“. 

• Fakulteto dėstytojai ir mokslo darbuotojai dalyvavo ekspertais daugiau kaip 10 įvairių tarptautinių 
vertinimo komisijų, daugiau kaip 10 tarptautinių draugijų, daugiau kaip 20 mokslo žurnalų redakcinių 
kolegijų ir mokslinių komitetų. 

• Įvyko susitikimai su 1961, 1971, 1983, 1986 metų laidų fakulteto absolventais, XXI hidrotechnikų laidos 
absolventais. Absolventai suorganizavo 4 teminius susitikimus studentams ir dėstytojams. 

• Suorganizuota 14 užsienio mokslininkų vizitų pagal „Erasmus+“ mainų programą, 12 fakulteto dėstytojų 
ir mokslo darbuotojų kėlė kvalifikaciją, fakulteto mokslininkai vedė 9 neprojektinius seminarus. 

• UAB „GEA Farm Technologies“ ir UAB „SV Technika“ padovanojo ir įdiegė Sumaniosios gyvulininkystės 
laboratorijoje bandos valdymo programą „DairyPlan“. UAB „Biržų žemtiekimas“ atnaujino mašinas 
Žolinių pašarų ruošimo laboratorijoje ir pastatė tiksliosios žemdirbystės tręšiamąją studijų tikslams. 

• Dr. M. Manton ir E. Makrickas gavo Baltijos jūros valstybių tarybos apdovanojimą jauniems mokslininkams, 
kurių studijų objektas – Baltijos jūros regionas. 

• Prof. dr. L. Česonienė apdovanota už skaitytą paskaitą „COVID-19 pandemijos įtaka aplinkos kokybei“ 
2021 m. Pažangių medžiagų paskaitų cikle. Tarptautinė pažangių medžiagų asociacija. 

• Aplinkos ir ekologijos doc. dr. A. Gavenauskas apdovanotas Lietuvos Respublikos Seimo padėka, ekologinio 
ūkininkavimo Lietuvos 30-mečio proga. 

• MEF studentei Paulinai Andriuškevičiūtei tarptautinės savanorių dienos proga suteikta VDU nominacija 
„Metų mentorius“. 

• 2021 m. sudaryta Miškininkystės I ir II pakopos studijų programų dvigubo diplomo sutartis su Taškento 
valstybiniu agrariniu universitetu. 

• 2021 m. fakultete lankėsi 1 Švedijos žemės ūkio mokslų universiteto dėstytojas ir 4 Latvijos gyvybės mokslų 
universiteto dėstytojai. 

• Prof. dr. L. Česonienė ir doc. dr. D. Šileikienė skaitė paskaitas Bežos politechnikos institute (Portugalija). 
Doc. dr. A. Dautartė skaitė paskaitas Palermo universitete (Italija). 

• Aplinkos ir ekologijos instituto darbuotojai 2021 m. skaitė apie 60 pranešimų ūkininkams ir kitiems žemės 
ūkio verslininkams mokymuose „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“ . 

• Miško mokslų katedros darbuotojai, kartu su kolegomis iš kitų institucijų, Valstybinės miškų tarnybos 
užsakymu surengė nuotolinių mokymų plačiajai visuomenei ciklą apie miškininkystę. 

• Fakulteto darbuotojai mokslo rezultatus viešino 96-uose renginiuose (TV laidose, interviu žiniasklaidai, 
paskaitose, diskusijose ir pan.) miškininkystės, gamtosaugos ir medžioklės temomis. 

• Suorganizuotas jungtinis Lietuvos–Japonijos simpoziumas „Bioįvairovės išsaugojimas ir gamtos išteklių 
naudojimas taikant augalų-mikroorganizmų sąveikos biotechnologijas besikeičiančiomis aplinkos 
sąlygomis “. 

• Suorganizuotas tarptautinis seminaras „Ugnies vaidmuo miško ekosistemose. Kontroliuojamas deginimas 
kaip gamtotvarkos priemonė“, 2021 m. kovo 17 d. 

• Fakulteto mokslininkai aktyviai įsitraukė į Aplinkos ministerijos inicijuotas nacionalinio susitarimo dėl 
miškų veiklas. 

• Fakulteto mokslininkai vykdė 36 projektines veiklas (iš jų 4 tarptautinės programos), kurių sąmatinė 
vertė, tenkanti VDU – 3,2 mln. Eur. Už vykdytas projektines veiklas gauta 642,6 tūkst. Eur (iš jų: 199 
tūkst. Eur įgyvendinant tarptautinių programų projektus, 15,5 tūkst. Eur įgyvendinant verslo ūkio subjektų 
užsakymus). 

• Fakulteto tyrėjai paskelbė 54 mokslinius straipsnius leidiniuose, referuojamuose Claritve Analystics Web 
of Science (CA WoS) duomenų bazėje, turinčiuose citavimo indeksą. 

• Prof. dr. G. Brazaitis yra mokslo žurnalo „European Journal of Forest Research“, Springer leidykla) dalykinis 
redaktorius. Profesoriai G. Brazaitis, E. Petrauskas, V. Marozas, G. Mozgeris yra kartu su partneriais 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje leidžiamo tarptautinio mokslo žurnalo „Baltic Forestry“ redakcinės kolegijos 
nariai. Prof. dr. V. Makarevičienė yra tarptautinio mokslo žurnalo „Biofuels engineering“ (De Gruyter Open 
leidykla) redakcinės kolegijos narė. Prof. dr. A. Augustaitis yra Mendelio universiteto Brno m. mokslinio 
žurnalo „Beskydy“ redakcinės kolegijos narys; prof. L. Baležentienė yra Polish Journal of Environmental 
Studies IF redakcinės kolegijos narė, doc. A. Dautartė – Forestry Letters redakcinės kolegijos narė. 

• Dr. E. Makrickienė yra tarptautinės miško tyrimų organizacijų sąjungos (IUFRO) darbo grupės „Baltijos 
ir Centrinės Europos šalių miškų politikos ir valdymo tyrimai“ darbo grupės koordinatoriaus pavaduotoja, 
prof. dr. A. Augustaitis šios organizacijos darbo grupės „Oro taršos ir klimato kaitos poveikis miško 
ekosistemoms“  narys, prof. dr. G. Brazaitis yra šios organizacijos darbo grupės „Miškininkystė ir kanopiniai 
žvėrys“ koordinatoriaus pavaduotojas. 

• Prof. dr. V. Marozas yra  Tarptautinės augmenijos tyrinėtojų asociacijos narys. 

• Prof. dr. D. Danusevičius yra Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys ir kartu eina LMA Žemės ūkio ir 
miškų mokslų skyriaus pirmininko pareigas. 

Dekanas: prof. Edmundas Bartkevičius (l. e. p. iki 2021-08-31), prof. Vitas Marozas (nuo 2021-09-01)

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

Dekanas: doc. Rolandas Domeika 

Adresas: Studentų g. 15, Akademija, 53362 Kauno r.



V
erslu

m
o

 ak
ad

em
ija

V
erslu

m
o

 ak
ad

em
ija

116 117

Verslumo
akademija Verslumo akademija

107

dalyvavę
studentai

dalyvavusių
moksleivių

150

vykdomi 
projektai

4

turimų 
partnerių

>82

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

14

Skaičiai

107
studentai studijavo Verslumo 

akademijos programoje 2021 m.

28
studentai baigė Verslumo 

akademijos programą 2021 m.

„Lego Serious Play“ 

„EQ-Thinking“

„Design thinking“

„Business model canvas“

Taikytos metodikos

„Experience Design“

33 ECTS kreditų apimties gretutinių studijų programa Minded Verslumo akademija

Moksleiviams skirta programa – Minded Patirčių akademija

Veikla:

• Inicijuoti pokyčiai „Social impact“ 5 miesteliuose.
• „Design Thinking“ principais išspręsti įmonių UAB „Aconitum“ ir UAB „ALSO Lietuva“ (Xiaomi) iššūkiai.
• Asmeninio tobulėjimo programa.
• Jungtinė Start up programa su „Junior Achievement Lietuva“, kurios metu įkurtos 7 mokomosios 

bendrovės.
• Mokymai „Meilė savo idėjai“.
• Mokymai „IDEA LAB: kaip gimsta socialinės idėjos“.
• Bendruomenės renginys „Cooking Slam“.

Projektai:

• Projektas „Kūrybinės dirbtuvės: studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas Šiaurės, Vidurio ir Pietų 
Lietuvoje „Creative LAB“ (Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0002) (pareiškėjas VDU, partneris VDU Verslo 
praktikų centras).

• „Moksleivių psichologinio ugdymo ir užimtumo programa“ (08.4.2-ESFA-K-629-02-0011) (partneris VDU 
Verslo praktikų centras).

• INTERREG Europe projektas: „Actions for inducing SME growth and innovation via the ECoC event and 
legacy“ (Nr. ECoC-SME, Nr. PGI06047) (partneris VDU Verslo praktikų centras).

• „Lietuvos regionų jaunimo aktyvaus pilietiškumo ugdymas“ K1-O1-PK-D-088 (partneris VDU Verslo 
praktikų centras).

Vadovas: doc. Osvaldas Stripeikis

Adresas: S. Daukanto g. 28-206, 44246 Kaunas
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2021 m.
svarbiausi įvykiai
• Pavasario Verslumo akademijoje gretutinėse studijose studijavo 63 studentai, jie kartu su partneriais 

„Lietuvos Junior Achievement“ įsitraukė į startuolių kūrimo programą. Įkurtos 7 mokomosios bendrovės, 
spręstas UAB „Aconitum“ pateiktas iššūkis.

• Startuolių konkurse tarp aukštųjų Lietuvos mokyklų laimėtos 3 pirmos prizinės vietos. Europos  
finale – Nacionalinėje „Startup“ bendrovių „Expo“ – Lietuvai atstovavo ir produktą silpnaregiams 
„Kondigno“ pristatė komanda ForFun.

• Studentai turėjo ir asmeninio tobulėjimo programą, ją vedė psichologas Liudas Švipas, psichologė, 
koučerė Evelina Savickaitė-Kazlauskė.

• Įvyko „Biznis ir bapkės: meilė savo idėjai?“ – tai verslumo kompetencijų ugdymui skirtas renginys, 
kur patirtimi apie buvusius iššūkius ir išmoktas pamokas, kurios lydėjo kuriant ir auginant dabar jau 
sėkmingus verslus, dalinasi savo sričių specialistai, verslo atstovai. 

• 2021 m. rundens semestre Verslumo akademijos siūlomose gretutinėse studijose dalyvavo 44 studentai, 
jie įgyvendino socialinius pokyčius kuriančius projektus mažuose Lietuvos miestuose. Iš viso buvo 
inicijuoti 5 socialiniai pokyčiai miesteliuose („Social impact“), gvildentas įmonės „ALSO Lietuva“ 
(Xiaomi) pateiktą iššūkį.

• Dažniausiai studentai dirba auditorijose, tačiau šį semestrą jie turėjo galimybę pakeisti aplinką ir pajusti 
verslo kasdienybės pulsą dirbdami UAB „Adeo Web“ ofise BLC.

• Lakpričio 10 d. įvyko viešas internetinis renginys „IDEA LAB: kaip gimsta socialinės idėjos?“ Renginio 
metu pranešėjai Pijus Makarevičius – Furniture1.eu steigėjas ir Dovydas Kaminskas – Tauragės rajono 
savivaldybės meras dalinosi asmenine patirtimi ir iššūkiais savo veiklose.

• Lapkričio 13 d. įvyko bendruomenės renginys „Cooking Slam“ – kūrybinės komandos formavimo 
dirbtuvės per maisto gamybą. Pagrindinis renginio tikslas – geriau pažinti Minded bendruomenės narius 
ir praktiškai išbandyti savo komandinio darbo gebėjimus.

• Gruodžio 2–3 dienomis Visagine vyko mokymai „Aktyvūs ir įtraukiantys pilietiškumo ugdymo metodai“, 
skirti su jaunimu dirbantiems specialistams. Mokymų metu buvo stiprinamos specialistų kompetencijos, 
pristatyti praktiniai metodai, kaip auginti ir aktyvinti jaunimo pilietiškumą.

• Minded VDU aktyviai dirbo ir su moksleivių auditorija. Užbaigta Minded VDU Patirčių akademija ir 40 
dalyvių įteikti baigimo pažymėjimai.
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Botanikos
sodas

Renginiai

Konferencijos ir seminarai

Mokslinis-praktinis seminaras 
„Mokslo žinių sklaida apie vaistinių 
augalų tyrimus ir racionalų 
panaudojimą, skirtas farmakognosto, 
botaniko, vienuolio Jurgio 
Ambraziejaus Pabrėžos (1771–1849) 
mokslinei, pedagoginei, šviečiamajai 
ir gamtosauginei veiklai pažymėti“

Renginiai visuomenei

„Augalų žavadienis“

„Augalų žydėjimo savaitės“

„Kvapų naktis“

mugės „Pakalnutės žiedas“ ir „Pakalnutės uoga“

Prezidento Valdo Adamkaus premijos įteikimas

fotografo Aleksandro Macijausko fotografijų 
paroda „Išeinantys medžiai“

Pažaislio muzikos festivalis

Muzikos festivalis „Vasara Kaune 2021“. 

Didžiausios kolekcijos (kolekcinių numerių skaičius)

1620 1254 482 418

rožių

bruknių, šilauogių 
ir spanguolių

jurginų

263
rododendrų

viendienių

267
vilkdagių

271
melsvių

 tulpių

196
astilbių

Kolekcinių numerių (iš viso)

Retųjų augalų rūšių

Savanoriai

Augalų kolekcinių numerių, priskiriamų ANGI 

Projektų skaičius 

Publikacijų skaičius

15911

97

32

258

2

10

Lankytojai

77178
lankytojai per 

metus

1833
edukacijų  
dalyviai

320
ekskursinių 

grupių

Direktorius: dr. Nerijus Jurkonis (l .e. p. nuo 2020-07-01)

Adresas: Ž. E. Žilibero g. 6, 46324 Kaunas

591

bijūnų

351
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2021 m.
svarbiausi įvykiai
• Baigti įgyvendinti projektai „Išeksploatuotų durpynų renatūralizacija ir augalų bendrijų atsistatymo 

technologijų vystymas“ (vad. prof. Remigijus Daubaras) ir „Panaudotų medinių pabėgių nukenksminimo 
biologiniais metodais technologijos kūrimas“ (REMTECH) (vad. prof. Audrius Maruška), įgyvendinami 
projektai „Inovatyvių auginimo terpių kūrimas, naudojant alternatyvius ingredientus“ (vad. prof. 
Remigijus Daubaras) ir „Vaistinio augalo rausvosios radiolės (Rhodiola rosea) tyrimas, sukuriant šiam 
augalui palankias dauginimosi sąlygas ir metodus“ (vad. prof. Ona Ragažinskienė).

• Lenkijos centriniame naudojamųjų augalų veislių tyrimų centre buvo testuojami Botanikos sode 
išvestų paprastojo putino ir margalapės aktinidijos veislių pavyzdžiai. 2021 m. oficialiai įteisinta putinų 
veislė ‘Dievind’ (autoriai – prof. Remigijus Daubaras ir dr. Laima Česonienė). 2021 metais atrinkta 
registruoti 6 alūnių, 6 bijūnų, 2 šluotsmilgių, 1 monardų (visi – Arūnas Balsevičius), 2 snapučių (Indrė 
Lukšytė), 2 notrų (Arūnas Balsevičius ir Indrė Lukšytė) veislių pavyzdžiai.

• Prof. Ona Ragažinskienė paskirta Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinės sveikatos tarybos nare, o 
2021 09 30–11 11 laikinai ėjo Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininko pareigas.

• Organizuotos tarptautinės mokslinės konferencijos: Žmogus ir gamtos sauga (nuotolinė) bei mokslinis-
praktinis seminaras „Mokslo žinių sklaida apie vaistinių augalų tyrimus ir racionalų panaudojimą, 
skirtas farmakognosto, botaniko, vienuolio Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos (1771–1849) mokslinei, 
pedagoginei, šviečiamajai ir gamtosauginei veiklai pažymėti“.

• Botanikos sodo darbuotojai publikavo 22 mokslines publikacijas Lietuvos ir užsienio moksliniuose 
žurnaluose.

• Prof. Ona Ragažinskienė ir Erika Šeinauskienė kartu su LSMU kolegomis išleido mokomąją knygą 
„Vaistinių augalų introdukcija, auginimas ir išsaugojimas, vaistinės augalinės žaliavos paruošos ir 
terapinis poveikis“.

• Dr. Arūnas Balsevičius ir Ričardas Narijauskas lankėsi Kijevo N. Gryshko nacionaliniame botanikos 
sode (Ukraina), Nacionaliniame Sakartvelo botanikos sode Tbilisyje ir Batumio botanikos sode 
(Sakartvelas), Zagrebo universiteto botanikos sode (Kroatija) ir Neapolio Federiko II universiteto 
botanikos sode (Italija). Dr. Nerijus Jurkonis lankėsi Stavangerios botanikos sode ir Rogalando 
arboretume (Norvegija), Vesta Aleknavičiūtė – Geteborgo botanikos sode (Švedija), Renata Čanovienė 
ir Loreta Buknienė – Varšuvos universiteto ir Krokuvos Jogailos universiteto botanikos soduose 
(Lenkija).

• 2021 m. botanikos sode lankėsi žymi Estijos gėlininkė Marika Vartla, padovanojusi sodui estiškų 
dekoratyvinių augalų veislių kolekciją, taip pat mokslininkai iš Latvijos, Lenkijos, Turkijos ir Vokietijos 
mokslo institucijų. Bendradarbiaujant su Lenkijos institutu 2021 m. buvo iškilmingai pagerbtas lenkų 
kompozitoriaus Krzysztofo Pendereckio atminimas ir pasodintas jo vardo ąžuoliukas.

• 2021 m. VDU Botanikos sodas dalyvavo augalų sėklų mainuose su 405 botanikos sodais, arboretumais 
ir kitomis mokslo įstaigomis iš viso pasaulio.

• 2021 m. pravestos 189 edukacinės pamokos, jose iš viso dalyvavo 3543 moksleiviai. Iš jų dėl COVID-19 
pandemijos 51 edukacinė veikla buvo vykdoma nuotoliniu būdu. Moksleivių vasaros atostogų metu 
buvo suorganizuotos 3 kontaktinės vasaros stovyklos (iš viso 83 moksleiviai). Įvykdytos 27 Kultūros 
paso edukacinės pamokos, dalyvavo 591 moksleivis.

• VDU BS darbavosi 32 savanoriai iš Lietuvos, 44 moksleiviai dalyvavo Botanikos sode vykdytose 
socialinės-pilietinės veiklos pamokose.

• 2021 m. įrengtos 22 naujos augalų ekspozicijos, rekonstruotos ir atnaujintos 5 ekspozicijos. Didžioji 
dalis ekspozicijų ir kolekcijų perkelta į pakeltas lysves, siekiant supaprastinti ir palengvinti augalų 
priežiūrą. Daugeliui ekspozicijose auginamų augalų parengtos stacionarios ilgalaikės etiketės. Įrengtos 
kapiliarinės ir rūko laistymo sistemos pomologinėse ir vaistinių augalų kolekcijose. Atlikti laistymo 
siurblinės perkėlimo, drenažo ir laistymo šulinių remonto darbai. Sodo edukacinėms veikloms 
užtikrinti ir lankytojų patogumui pastatytas laikinasis statinys (kupolas), įrengta vandentiekio nuotekų 
trasa, atlikti elektros oro linijos demontavimo ir elektros kabelinių linijų perjungimo darbai.

• 2021 m. užbaigti A. Fredos dvaro rūmų 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.

• 2021 m. atlikti Mokslo skyriaus pastato (Vilties g. 6A) atnaujinimo darbai (langų keitimas, stogo 
remontas, vidaus patalpų perplanavimas, inžinerinių sistemų atnaujinimas ir kt.), sena tvora pakeista 
nauja (336 m), atlikti vartų automatikos, įeigos kontrolės ir įvažos apšvietimo įrengimo darbai.
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Inovatyvių
studijų institutas

VDU nuotolinių studijų aplinka naudojasi

8387
studentai

115
jungtasi iš tiek 
užsienio šalių

>5260
unikalių sesijų 

kasdien

920
dėstytojų

VDU nuotolinių studijų aplinka

studijų dalykai nuotolinių 
studijų aplinkoje

studijų dalykai atestuoti (mišrioms) 
nuotolinėms studijoms

4096 745 

Atvirosios nuotolinės studijos visuomenei ir organizacijoms
http://openstudies.vdu.lt – visuomenės nariams ir organizacijoms

79 neformaliojo nuotolinio mokymosi dalykai visuomenei

2021 m. neformaliojo švietimo dalykus nuotoliniu būdu mokėsi 1051 besimokantysis 

Bendradarbiavimas
prižiūri 40 organizacijų nuotolinio mokymosi aplinkas

36 organizacijoms suteikta prieiga prie vaizdo konferencijų įrankių

Narystė (tarptautinėse) organizacijose
EDEN

LieDM asociacija

UniFuture

Nuotolinių studijų programos

Bakalauro

Švietimas ir informacinės 
technologijos

Verslo administravimas

Magistrantūros

Lyginamosios kultūrų 
studijos

Sporto verslo vadyba

Projektų skaičius 8

Direktorė: prof. Airina Volungevičienė
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2021 m.
svarbiausi įvykiai
• VDU ŠA Inovatyvių studijų institutas įgyvendina Europos universitetų asociacijos projektą „DIGI –  

HE – strateginė priemonė Europos aukštojo mokslo institucijų skaitmeninimui“, atstovaudamas ne tik 
VDU, bet ir aukštajam mokslui Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinkle. 2021 metais parengta studija 
„Aukšto lygio skaitmeninio švietimo ekosistemos sukūrimas: instituciniai savianalizės instrumentai“ 
(autoriai – Airina Volungevičienė, VDU, Mark Brown, DCU, Rasa Greenspon, VDU, Michael Gaebel,  
EUA, Alison Morrisroe, EUA). Ši studija buvo pristatyta EUA seminarų cikle visoms ES ir  
bendradarbiavimo šalims, aukštojo mokslo institucijoms. https://eua.eu/resources/
publications/953:developing-a-high-performance-digital-education-ecosystem.html

• 2021 metais VDU ŠA Inovatyvių studijų institutas tęsė VDU rektoriaus įsakymu sudarytos Universiteto 
akademinių veiklų skaitmenizavimo strategijos ekspertų darbo grupės (vad. prof. Airina Volungevičienė) 
veiklas, įvertinant akademiniuose padaliniuose kylančius iššūkius ir gerąsias patirtis skaitmenizuojant 
studijas. 2021 m. spalio 19 d. EUA seminare šios darbo grupės tematinių komitetų pirmininkai (prof. 
Rūta Petrauskaitė, prof. Lina Kaminskienė, doc. Laimutė Anglickienė, prof. Margarita Teresevičienė, 
Konstantinas Kurževas, Aistė Žemaitytė) pristatė VDU SSGG tematinių grupių analizės rezultatus pagal 
skaitmeniškai kompetentingos organizacijos modelį. 

• Įgyvendinant „ECCOE – Europos kreditų sistema atvirajam švietimui“ (Nr. 2020-1-FR01-KA203-062951) 
projektą, kuriuo siekiama didinti mobilumą tarp Europos aukštojo mokslo institucijų diegiant 
skaitmeninius mikro-kredencialus, VDU ŠA Inovatyvių studijų instituto tyrėjai parengė ir pristatė 
tarptautiniam ekspertų tinklui atviroje apskrito stalo diskusijoje mikrokredencialo prototipą.

• VDU Nuotolinių studijų aplinkoje „Moodle“ sukurtos išplėstinio vertinimo priemonės, leidžiančios 
dėstytojams vertinti besimokančiųjų pateiktą užduotį konkrečiais vertinimo kriterijais.

• 2021 metais ISI pateikė 4 projektų paraiškas. Finansavimas skirtas 3 naujiems projektams (LMT 
SMART projektas „Mikrokredencialai“ (sut. Nr. 01.2.2-LMT-K-718-05-0023), 2 „Erasmus+“ programos 
projektai), 1 projektas („H2020“ programa) vertinamas. 

• 2021 metais ISI vykdė 8 projektus, išleido 1 mokslo studiją, 1 vadovą (dviem kalbom) ir 1 mokslo 
straipsnį.

https://www.eua.eu/resources/publications/953:developing-a-high-performance-digital-education-ecosystem.html
https://eua.eu/resources/publications/953:developing-a-high-performance-digital-education-ecosystem.
https://eua.eu/resources/publications/953:developing-a-high-performance-digital-education-ecosystem.
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Užsienio
kalbų institutas

30 kalbų pasiūla

anglų, 

arabų, 

danų, 

estų, 

ispanų, 

italų, 

japonų, 

kartvelų, 

kinų, 

kirgizų, 

korėjiečių, 

latvių, 

lenkų, 

lietuvių gestų, 

lotynų, 

Naujojo Testamento 
graikų, 

norvegų, 

portugalų, 

prancūzų, 

rusų, 

senosios graikų, 

senosios hebrajų, 

senosios islandų, 

suomių, 

šiuolaikinės  
graikų, 

šiuolaikinės 
hebrajų, 

švedų, 

turkų, 

ukrainiečių,

vokiečių

57 – kalbų dėstytojai (49 iš jų įdarbinti UKI)

31
dėstė anglų 

kalbą

26
dėstė kitas 

kalbas

11
mokė savo 

gimtosios kalbos

4088
4169

4533

Studentų skaičius, studijavusių kalbas

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Moksleiviai mokėsi kalbų 
neformalaus ugdymo būdu

Moksleiviai mokėsi kalbų 
neformalaus ugdymo būdu

VDU darbuotojai mokėsi 
kalbų grupėse su studentais

79
85

29

4703 1535

Klausytojai iš visuomenės mokėsi 
kalbų grupėse su studentais

Žodinio vertimo valandų
62

83

Bendras studentų, moksleivių 
ir kt. klausytojų skaičius 

Raštu išversta puslapių

VDU darbuotojai mokėsi anglų 
kalbos intensyviuose personalui 
skirtuose kursuose

432

Publikacijų skaičius

Projektų skaičius

III virtualumo lygmeniui atestuoti 5 anglų ir 1 kitų 
kalbų dalykas

15
6

Mokslo darbuotojai 3

Direktorė: dr. Teresė Ringailienė

Adresas: Gedimino g. 44, 44240 Kaunas

Vertintos 935 asmenų kalbinės kompetencijos

885
anglų

43
prancūzų

5
vokiečių

2
rusų
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2021 m.
svarbiausi įvykiai
• Balandžio 20 d. prasidėjo tris savaites trukęs jubiliejinis ispaniškos kultūros festivalis „Primavera en 

español“, pakvietęs į susitikimus, paskaitas ir kūrybines dirbtuves. 

• Rugsėjo 24 d. UKI pirmą kartą Europos kalbų dieną organizavo ir minėjo kartu su šešiais 
„Transform4Europe“ aljanso partneriais. Daugiau kaip 400 renginio dalyvių klausėsi tarptautinių 
kompanijų, organizacijų atstovų pranešimų, sužinojo apie tarpkultūrinę ir daugiakalbę komunikaciją 
bei jos svarbą, kalbų poreikį darbo rinkoje, susipažino su „Transform4Europe“ aljanso kalbomis –  
bulgarų, katalonų, estų, vokiečių, italų, lietuvių, lenkų, ispanų – ir dalyvavo interaktyviose 
daugiakalbėse užduotyse. 

• Pateikta ir patvirtinta „Erasmus+“ projekto APATCHE: Adding Plurilingual Approaches to 
language Teacher Competences in Higher Education paraiška, sutarties Nr. 2021-1-LT01-KA220-
HED-000030285. Šio projekto tikslas – papildyti aukštojo mokslo institucijų kalbų dėstytojų 
kompetencijas daugiakalbystę įgalinančiais ir plėtojančiais metodais. Partneriai – Antverpeno (Belgija), 
Algarvės (Portugalija), Katalikiškasis Del Sacro Cuore (Italija) ir Varšuvos (Lenkija) universitetai. 
Koordinatorius: VDU UKI. Projekto trukmė: 2021–2023 m.

• UKI dalyvauja 6 projektuose: 3K*3M (culture – art – creativity * music – modules – materials), 
LISTiac (Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms), MiLLaT (Mediacija kalbų mokyme/
si), Profesinio kalbų mokymo stiprinimas pasienio ruože, EuLe: European Biographies of Learning 
and Living / Europos mokymosi visą gyvenimą keliai. Taip pat kaip socialinis partneris dalyvavo 
LKPA projekte The Quality in Language Learning (QUILL), kurį koordinuoja Bragança politechnikos 
institutas (Portugalija). 

• Išleisti 18-tas ir 19-tas žurnalo „Darnioji daugiakalbystė“, įtraukto į Scopus duomenų bazę, numeriai, 
publikuoti 22 moksliniai straipsniai lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis. 

• Balandžio 29 d. įvyko pirmoji UKI organizuota studentų kalbų konferencija „Tobulėkime kartu“. 
Pranešimus užsienio kalbomis 7 sekcijose skaitė 26 studentai. Plenarinės diskusijos klausėsi 182, o 
studentų pristatymų – net 592 klausytojai. 

• Minėdamas jubiliejinę 20-ąją Europos kalbų dieną, rugsėjo mėn. UKI organizavo vaizdo įrašo 
konkursą studentams ir moksleiviams „Aš, pandemija ir daugiakalbystė“. 

• Bendradarbiaudami su Įvairių tautų kultūrų centru, rugsėjo 18 d. UKI dėstytojai ir tarptautiniai 
studentai dalyvavo kultūrų festivalyje „Kultūrų sodas 2021“, kur Kauno visuomenei pristatė danų, 
bosnių, ispanų, hindi, kartvelų ir arabų kalbas.

• Spalio-gruodžio mėn. vyko kassavaitinis pokalbių klubas vokiečių kalba „Sprich Deutsch!“, skirtas 
visiems, bent truputį kalbantiems vokiškai ir norintiems prisiminti ar pabendrauti šia kalba.

• Spalio-gruodžio mėnesiais vyko renginių ciklas „Kalbos degustacija“, kurio tikslas - supažindinti su 
įvairiomis kalbomis ir kultūromis bei jas populiarinti. „Degustuotos“ ukrainiečių, čekų, prancūzų, 
kartvelų, albanų, hebrajų, danų, arabų kalbos. 

• Alumnų savaitės metu UKI pakvietė absolventus jungtis į nuotolines Anglų k. B2, Akademinės anglų k. 
C1, Ispanų k. A1, Vokiečių k. A1, Vokiečių k. A2, Norvegų k. A1 ir Lietuvių gestų k. A1 lygio paskaitas.

• Lapkričio mėnesį organizuotas nuotolinių seminarų ciklas kalbų pedagogams „Inovatyvūs mokymo(si) 
metodai“. Keturiuose seminaruose iš viso dalyvavo 378 dalyviai.

• Kaip LKPA narys, UKI prisidėjo prie laimėto konkurso „Abiturientų bendravimo užsienio kalba 
komunikacinių įgūdžių tobulinimas rengiantis užsienio kalbos valstybiniam brandos egzaminui“.

• UKI dėstytojai vedė semestro trukmės neformalius kalbų užsiėmimus moksleiviams (79), skaitė 
paskaitas įvairių gimnazijų ir progimnazijų moksleiviams, gabiems Kauno mokiniams.

• UKI dėstytojai vedė anglų k. mokymus Ugnės Karvelis gimnazijos mokytojams ir vokiečių k. – S. 
Dariaus ir S. Girėno gimnazijos mokytojams. 

• Vyko nuotoliniai renginiai, skirti populiarinti daugiakalbystę (dalyviai – EP narys prof. Liudas Mažylis, 
poliglotė, VDU absolventė Julija Vasilenko – Maskvytė, tarptautiniai studentai).

https://www.vdu.lt/lt/tarptautiniai-rysiai/europos-universitetas-transform4europe/
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Verslo ir socialinės 
partnerystės centras

Direktorius: dr. Virginijus Venskutonis 

Adresas: Universiteto 8A, Akademija, 53361 Kauno r. 

Inovatyvių veiklų vystymas, bendradarbiavimas su žemės ūkio verslo lyderiais 
klasteryje „Žaliasis intelektas“:

• Įgyvendinti naujai įkurto klasterio „Žaliasis intelektas“ projektai – 2 

• Vystant inovatyvias klasterio „Žaliasis intelektas“ veiklas bendradarbiaujama su 6 žemės ūkio verslo lyderiais 
– AB „Linas agro“, UAB „Timac agro LT“, UAB „Bioenegy LT“, UAB „Scandagra“, UAB „Biodinamika“ 
– tvaraus ir ekologinio ūkininkavimo demonstracinio bandymų lauko projektas, UAB „DOJUS agro“ – 
projektas VšĮ „Mokomasis ūkis“.

VSPC bendradarbiavimas su VVG, kitomis organizacijomis regionuose:

• Intensyviai bendradarbiaujama organizuojant renginius visuomenei regionuose su ilgamečiais VDU ŽŪA 
partneriais: Pasvalio r. VVG, Panevėžio r. VVG, Vilniaus r. VVG, Alytaus r. VVG, Druskininkų VVG, Dzūkijos 
kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG), Varėnos krašto VVG, Sūduvos VVG, Vilkaviškio krašto 
VVG, Tauragės rajono VVG, VVG „Nemunas“, VVG „Pagėgių kraštas“, Rokiškio r. ūkininkų sąjunga, 
Ukmergės r. sav. Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriumi. 

Universiteto parodų paviljonuose, bendradarbiaujant su partneriais (Tarptautinė automobilių 
sporto veteranų asociacija, Kauno kinologijos metodikos centras, Lietuvos kinologų mėgėjų sąjunga, Tarptautinė 
felinologų asociacija, AB „East West agro“, UAB „Anderus“), suorganizuota renginių – 11. 

Parodos, renginiai visuomenei – 2:

• „Ką pasėsi..2021“ – viena didžiausių tarptautinių žemės ūkio parodų Baltijos šalyse 

• „Inno panorama 2021“ – žemės ūkio inovacijų paroda

Informacija apie parodų dalyvius, lankytojus, 
renginius, rėmėjus 2021 metais 

„Ką pasėsi... 2021“ „Inno panorama 2021“ 

Įmonių dalyvių skaičius parodoje 116 43 

Lankytojų skaičius parodoje 50000 15000 

Šviečiamosios programos renginių skaičius 37 32 

Šviečiamosios programos (seminarų/
konferencijos) lankytojų skaičius 

474 107 

Parodos rėmėjų įmonių skaičius 7 1 

Projektai ir jų mokymai, kvalifikacijos 
kėlimo paslaugos, dalyviai, gautos lėšos 

2 83137,03

laimėti ir 
pradėti vykdyti 

„Erasmus+“ 
projektai 

tęstiniai 
mokymų 
projektai 

projektinių veiklų 
kvalifikacijos 

kėlimo mokymų 
dalyvių skaičius

suma, už 
kurią suteikta 

mokymo 
paslaugų (Eur)

2 1964112

įgyvendinti 
projektiniai 
mokymai 

regionuose 
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2021 m.
svarbiausi įvykiai
• Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas reorganizuotas į Verslo ir 

socialinės partnerystės centrą (VSPC), jį sudaro 3 skyriai. Prie VSPC prijungtas Lauko bandymų 
skyrius, prižiūrintis Kėdainių rajone esančias VDU žemes.

• 2021 m. vykdytas klasterio „Žaliasis intelektas“ steigimo procesas, parengti ir patvirtinti klasterio 
steigimo dokumentai. Sukurtas klasterio logotipas, interneto tinklalapio puslapis ir „Facebook“ profilis 
veikloms viešinti.

• Birželio 9 d. oficialią veiklą pradėjo klasteris „Žaliasis intelektas“ (klasteris), sujungęs šešis VDU ŽŪA 
padalinius – Agroekologijos centrą, Arboretumą, Bandymų stotį, Pomologinį sodą, VSPC bei VšĮ „ASU 
Mokomasis ūkis“. 

• Įgyvendinti pirmieji du klasterio projektai – Bandymų stotyje ir Arboretume veikia QR kodų gidas. Jis 
padeda išsamiai susipažinti su Bandymų stoties eksperimentais ir jų rezultatais, unikalia sumedėjusių 
augalų kolekcija Arboretume.

• Vystant inovatyvias klasterio veiklas rengiamas tvaraus ir ekologinio ūkininkavimo demonstracinio 
bandymų lauko projektas, pasitelkiant klasterio narių – VšĮ „ASU Mokomasis ūkis“ ir Bandymų 
stoties išteklius. Tuo tikslu 2021 m. pasirašyti 5 ilgalaikio dalyvavimo projekte ketinimų protokolai su 
lyderiaujančiomis agroverslo įmonėmis (AB „Linas agro“, UAB „Timac agro LT“, UAB „Bioenegy LT“, 
UAB „Scandagra“, UAB „Biodinamika“). Suplanuota demonstraciniais bandymais užimti apie 12 ha. 
Bendradarbiaujama su UAB „DOJUS agro“ rengiant projektą VšĮ „Mokomasis ūkis“. 

• Rugpjūčio 26–28 d. kartu su VšĮ „Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra“ organizuota paroda „Inno 
panorama 2021“. Parodoje įprastai ir virtualiai dalyvavo 43 įmonės, aplankė 15 000 dalyvių, organizuoti 
32 šviečiamosios programos renginiai. Parodos metu vyko konferencija „Sprendimai regionų plėtrai. 
Geroji KPP patirtis ir galimybės“. Pagrindinis parodos rėmėjas – UAB „Dotnuva Baltic“.

• Rugsėjo 23–25 d. vyko jubiliejinė 25-oji žemės ūkio paroda „Ką pasėsi... “. Dešimt parodos inovatyviausių 
eksponatų apdovanoti medaliais ir diplomais. Parodoje dalyvavo 116 naujoves pristačiusių įmonių ir 
apie 100 išskirtinius produktus gaminančių smulkiųjų prekybininkų, aplankė 50 000 dalyvių, vyko 
37 šviečiamosios programos renginiai, juose dalyvavo 474 klausytojai. Pagrindinis parodos rėmėjas – 
UAB „Dotnuva Baltic“.

• Įvykdytas projektas „Komunikacijos priemonių, skatinančių aktyvesnį įsitraukimą į KPP bei 
prisidedančių prie efektyvesnio KPP programos taikymo kaimiškųjų regionų vystymuisi ir 
bioekonomikos plėtrai, įgyvendinimas“. Pravesta 10 mokymų, juose dalyvavo 320 gyventojų. Projekto 
vadovė prof. dr. Astrida Miceikienė.

• Vykdytas projektas „Apskaitos, finansų ir mokesčių kompetencijų tobulinimas siekiant žemės ūkio 
verslo subjektų veiklos efektyvumo ir konkurencingumo didinimo“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama 
profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“. Įvykdyti 102 mokymai, apmokyti 1644 asmenys. Projekto 
vadovė Deimena Montvydaitė.

• Vykdytos Lietuvos kaimo tinklo (LKT) projektų „Komunikacijos priemonių, skatinančių efektyvų 
KPP taikymą inovacijų diegimui kaimo vietovėse, vietos rinkų plėtrai ir tvariems bioekonomikos 
sprendimams įgyvendinimas“, „Komunikacijos priemonių, skatinančių aktyvesnį įsitraukimą į KPP 
bei prisidedančių prie efektyvesnio KPP programos taikymo kaimiškųjų regionų vystymuisi ir 
bioekonomikos plėtrai, įgyvendinimas“ dalies veiklos, bendradarbiaujant su ŽŪA Bioekonomikos 
plėtros fakultetu. Projektų vadovė prof. dr. Astrida Miceikienė.

• Laimėti ir pradėti vykdyti 2 tarptautiniai „Erasmus+“ programos projektai: „Skaitmeninės medijos 
ir technologijos aukštojo mokslo ir mokymo srityje“ PRUDMET, „Bendradarbiavimo partnerystės 
profesinio mokymo srityje“ KA220-VET. Abejų projektų vadovė dr. Aistė Čapienė. 

• Finansuota paraiška projektui „Tyrimas dėl žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos funkcinio modelio 
Lietuvoje parengimo“ pagal Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2022 metų mokslinių 
tyrimų ir taikomosios veiklos programą, partneriai: VDU, LSMU Veterinarijos akademija, LŽŪKT, 
LAMMC. Projekto vadovė doc. dr. Rasa Pakeltienė.

• Pagal „Erasmus+“ (2020-1-EE01-KA203-077886) projekto „Joint Master’s Curriculum in Rural 
Community Development“ uždavinius, rengiama tęstinio mokymo programa kaimo bendruomenių 
lyderiams, pasitelkiant MOOC nuotolinio mokymo įrankį. Projekto vadovė doc. dr. Rasa Pakeltienė.






