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VILNIAUS UNIVERSITETO VEIKLA 2004 METAIS

T A R Y B A

Taryba yra valstybinës ir visuomeninës prieþiûros bei globos institucija, kurià sudaro
12 nariø: vienas treèdalis jos nariø – Senato skirti du Universiteto profesoriai, rektorius
ir studentø atstovybës deleguotas studentas, antràjá treèdalá nariø, atstovaujanèiø ávai-
rioms mokslo, kultûros, ûkio sritims, skiria ðvietimo ir mokslo ministras, likæs treèdalis
nariø skiriamas bendru rektoriaus ir ministro sutarimu.

Dabar dirba ðvietimo ir mokslo ministro  ásakymu patvirtinta Universiteto taryba ðios
sudëties:
1. K. Motieka – advokatas, Tarybos pirmininkas
2. V. Butkus – UAB „Fermentas“ generalinis direktorius
3. V. Daujotytë-Pakerienë – VU profesorë
4. B. Juodka – VU rektorius
5. S. Jurkevièius – Vilniaus tiksliøjø ir gamtos mokslø licëjaus direktorius
6. J. Magelinskas – UAB  „Megrame“ prezidentas
7. J. Niedvaras – AB „Vilniaus bankas“ prezidentas
8. È. Okinèicas – advokatas
9. V. Sirvydis – VU profesorius

10. G. Subaèius – Lietuviø kalbos instituto direktorius
11. V. Ðleinota – AB „Vilniaus Vingis“ generalinis direktorius
12. D. Skusevièius – VUSA prezidentas

S E N A T A S

Senatas yra aukðèiausioji Universiteto savivaldos institucija, atsakinga uþ bendruosius
reikalus: Universiteto aktualijø svarstymo kolegialumà, sprendimø dël svarbiausiø Uni-
versiteto problemø priëmimà laiku, siûlymø rektoriui, Universiteto padaliniams ir ben-
drøjø Universiteto interesø atitikimà. 2002 metais iðrinktà ir 2003–2004 mokslo metais
papildytà Senatà sudarë 74 nariai:

Rektorius prof. B. Juodka (Senato narys pagal pareigas)

Chemijos fakultetas:
Prof. G. Baltrûnas, prof. A. Kareiva, prof. R. Kazlauskas, prof. S. Tumkevièius

Ekonomikos fakultetas:
Doc. B. Galinienë, prof. J. Mackevièius, prof. A. Marèinskas, prof. V. P. Pranulis

Filologijos fakultetas:
Prof. K. Nastopka, prof. B. Stundþia, prof. E. Ulèinaitë, doc. G. Viliûnas

Filosofijos fakultetas:
Doc. K. Dubnikas, prof. D. Gailienë, prof. E. Nekraðas, prof. V. B. Pðibilskis (Senato
pirmininkas)

Fizikos fakultetas:
Prof. J. Banys, prof. V. Ivaðka, prof. A. P. Piskarskas, prof. A. P. Stabinis (Senato pirminin-
ko pavaduotojas)

Gamtos mokslø fakultetas:
Prof. A. Jurgaitis, prof. K. Kilkus, prof. J. Naujalis, prof. V. Ranèelis

Istorijos fakultetas:
Prof. A. Bumblauskas, prof. Z. Butkus, prof. E. Gudavièius, prof. M. Michelbertas

Kauno humanitarinis fakultetas:
Doc. J. Èernevièiûtë, doc. S. Girdzijauskas, prof. O. Poliakovas, prof. R. Simutis
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Komunikacijos fakultetas:
Doc. A. Glosienë, prof. D. Kaunas

Matematikos ir informatikos fakultetas:
Prof. F. Ivanauskas, prof. V. Mackevièius, prof. E. Manstavièius, prof. A. Raèkauskas

Medicinos fakultetas:
Prof. J. Ivaðkevièius, prof. A. Laucevièius, prof. Z. A. Kuèinskienë, prof. K. Strupas

Teisës fakultetas:
Doc. G. Buþinskas, prof. V. Mikelënas, prof. I. Nekroðius, doc. V. Nekroðius

Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø institutas:
Prof. J. Èièinskas, doc. A. Jankauskas, prof. A. Jokubaitis, prof. R. Lopata

Uþsienio kalbø institutas:
Doc. N. Braþënienë, prof. R.V. Idzelis, doc. V. Z. Karosienë

Medþiagotyros ir taikomøjø mokslø institutas:
Prof. A. Þukauskas

Tarptautinë verslo mokykla:
Doc. J. Kunèina

Skiriamieji Senato nariai:
Prorektoriai: prof. J. R. Lazutka, dr. A. Pikturna, doc. B. Pociûtë, prof. A. Raugalë,
prof. J. V. Vaitkus.

Skirtingø mokslo srièiø atstovai: prof. V. Bumelis (technologijos mokslai, UAB „Sicor
Biotech“ generalinis direktorius), prof. A. Nikþentaitis (humanitariniai mokslai, Istorijos
instituto direktorius), prof. Z. Rudzikas (fiziniai mokslai, Lietuvos MA prezidentas),
doc. G. Ðvedas (socialiniai mokslai, teisingumo viceministras), prof. V. Tamoðiûnas (bio-
medicinos mokslai, VU imunologijos instituto direktorius)

Studentø atstovai:
V. Adomauskas (MIF), A. Kanclerytë (FilosF), J. Karmaza (EF), T. Jakoèiûnas (GMF),
M. Laurinavièiûtë (TSPMI),  L. Senkus (MedF). D. Skusevièius (MIF), A. Zalanskaitë (ChF)

S E N A T O  K O M I S I J A

Kai kuriuos Senato kompetencijai priskirtus klausimus Senatas gali pavesti spræsti Sena-
to komisijai. Jai priklauso Senato pirmininkas ir jo pavaduotojas, rektorius, prorektoriai,
iðrinktieji fakultetø dekanai bei kamieniniø akademiniø institutø direktoriai, mokslo,
studijø bei strateginio planavimo komitetø pirmininkai ir studentø atstovai. Senato komi-
sijos sudëtis:
1. Prof. V. Pðibilskis – pirmininkas
2. Prof. A. P. Stabinis – pirmininko pavaduotojas
3. Prof. J. Banys – FF dekanas
4. Doc. N. Braþënienë – UKI direktorë
5. Prof. Z. Butkus – IF dekanas
6. Doc. K. Dubnikas – FilosF dekanas
7. Doc. B. Galinienë – EF dekanë
8. Doc. S. Girdzijauskas – KHF dekanas
9. Prof. F. Ivanauskas – MIF dekanas

10. Prof. B. Juodka – rektorius
11. Prof. D. Kaunas – KF dekanas
12. Prof. A. Kareiva – Mokslo komiteto pirmininkas
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 Taryba 

Senatas 
Senato komisija 

Senato darbo 
grupės 

Rektorius 

Fakultetai ir jiems 
prilyginti padaliniai 

Medžiagotyros ir 
taikomųjų mokslų 

institutas 

Akademinių kamieninių 
padalinių statusą turintys 

centrai 

Mokslo komitetas 
Strateginio planavimo komitetas 

Studijų komitetas 

Centrinė 
administracija 

Vilniaus universiteto 
mokslo institutai 

Organizacijos, kurių steigėjas 
yra Universitetas 

Neakademiniai 
kamieniniai padaliniai 

13. K. Karmaza – VUSA viceprezidentas
14. Prof. R. Kazlauskas – ChF dekanas
15. Prof. K. Kilkus – GMF dekanas
16. Prof. Z. A. Kuèinskienë – MF dekanë
17. Doc. J. Kunèina – TVM direktorius
18. Prof. R. Lopata – TSPMI direktorius
19. Prof. J. R. Lazutka –  prorektorius
20. Doc. V. Nekroðius – TF dekanas
21. Dr. A. Pikturna – prorektorius
22. Doc. B. Pociûtë – prorektorë
23. Prof. V. P. Pranulis – Strateginio planavimo komiteto pirmininkas
24. Prof. A. Raugalë – prorektorius
25. D. Skusevièius – VUSA prezidentas
26. Prof. B. Stundþia – FilF dekanas
27. Prof. E. Ulèinaitë – Studijø komiteto pirmininkë
28. Prof. J. V. Vaitkus – prorektorius
29. A. Zalanskaitë – VUSA atstovë ryðiams su visuomene
30. Prof. A. Þukauskas – MTMI direktorius

Vilniaus universiteto valdymo schema
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U N I V E R S I T E T O  S T R U K T Û R A

2004 m. veikë 23 kamieniniai akademiniai padaliniai, ið kuriø 12 fakultetø ir du fakulte-
to teises turintys institutai (jø sudëtyje buvo 118 katedrø ir joms prilygintø padaliniø),
Medþiagotyros ir taikomøjø mokslø institutas, 8 tarpfakultetiniai studijø ir mokslo cen-
trai (Religijos studijø centras, Lyèiø studijø centras, A. Greimo studijø centras, Orienta-
listikos centras, Aplinkos studijø centras, Vilniaus nuotoliniø studijø centras, Tarptauti-
nis þiniø ekonomikos ir þiniø vadybos centras, Sveikatos ir sporto centras). 2004 m.
universiteto struktûroje esanèius neakademinius kamieninius padalinius (Biblioteka, Skai-
èiavimo centras, Karjeros centras, Kultûros centras, knygynas „Littera“, Profesinio tobuli-
nimo centras) papildë naujai ásteigtas Saulëtekio informacinis centras, o nuo 2005 m.
sausio nutarta likviduoti Profesinio tobulinimo centrà.  Vilniaus universitete ðiuo metu
yra 5 mokslo tiriamieji institutai, 5 universitetinës ligoninës, 22 vieðosios ástaigos,
Ðv. Jonø baþnyèia. Vilniaus universitetui priklauso sveèiø namai, dirbtuvës, garaþai,
poilsiavietës ir studentø praktikø bazës – ið viso daugiau nei 100 pastatø Vilniuje,
Kaune, Neringoje, Palangoje ir kitose Lietuvos vietovëse.

KAMIENINIAI AKADEMINIAI PADALINIAI

(2005 01 01 duomenys)

Chemijos fakultetas

Dekanas prof. R. KAZLAUSKAS (tel. 233 09 87;
rolandas.kazlauskas@chf.vu.lt)

Analizinës ir aplinkos chemijos katedra (ve-
dëjas prof. R. Kazlauskas, tel. 233 75 17;
rolandas.kazlauskas@chf.vu.lt)

Bendrosios ir neorganinës chemijos katedra
(vedëjas prof. A. Kareiva, tel. 233 62 14;
aivaras.kareiva@chf.vu.lt)

Fizikinës chemijos katedra
(vedëjas prof. G. Baltrûnas, tel. 213 15 72;
gintaras.baltrunas@chf.vu.lt)

Organinës chemijos katedra
(vedëjas prof. S. Tumkevièius,
tel. 233 07 49; sigitas.tumkevièius@chf.vu.lt)

Polimerø chemijos katedra
(vedëjas prof. R. Makuðka, tel. 233 78 11;
ricardas.makuska@chf.vu.lt)

Ekonomikos fakultetas

Dekanë doc. B. GALINIENË (tel. 236 61 22;
birute.galiniene@ef.vu.lt)

Apskaitos ir audito katedra
(vedëjas prof. V. Lakis, tel. 236 61 53;
vaclovaslakis@delfi.lt );

Ekonominës informatikos katedra
(vedëjas doc. Z. Brazaitis, tel. 236 61 39;
zenonas.brazaitis@ef.vu.lt)

Ekonominës politikos katedra
(vedëja doc. B. Galinienë, tel. 236 61 29;
birute.galiniene@ef.vu.lt)

Finansø katedra (vedëja doc. I. Èepienë,
tel. 263 61 42; irena.cepiene@ef.vu.lt)

Kiekybiniø metodø ir modeliavimo katedra
(vedëjas doc. L. Èekanavièius,
tel. 236 61 41; linas.cekanavicius@ef.vu.lt)

Marketingo katedra (vedëjas prof. V. P. Pra-
nulis, tel. 236 61 48, vytautas.pranulis@ef.vu.lt)

Teorinës ekonomikos katedra
(vedëjas prof. P. Gylys, tel. 236 61 47;
povilas.gylys@ef.vu.lt)

Vadybos katedra (vedëjas
prof. A. Marèinskas, tel. 236 61 34;
albinas.marcinskas@ef.vu.lt)

Verslo katedra (vedëjas
prof. V. Vengrauskas, tel. 236 61 51;
vytautas.vengrauskas@ef.vu.lt)

Filologijos  fakultetas

Dekanas prof. B. STUNDÞIA (tel. 268 72 05;
bonifacas.stundzia@flf.vu.lt)

Anglø filologijos katedra (vedëja
doc. I. Ðeðkauskienë, tel. 268 72 28;
inesa.seskauskiene@flf.vu.lt)

Baltistikos ir bendrosios kalbotyros katedra
(vedëjas prof. B. Stundþia, tel. 268 72 11;
bonifacas.stundzia@flf.vu.lt)
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Klasikinës filologijos katedra (vedëja
prof. E. Ulèinaitë, tel. 268 72 20;
klasik.fil@flf.vu.lt)

Lenkø filologijos katedra (vedëjas
prof. A. Kalëda, tel. 268 72 36;
bkaleda@takas.lt)

Lietuviø kalbos katedra (vedëja
prof. R. Koþeniauskienë, tel. 268 72 12)

Lietuviø literatûros katedra (vedëjas
doc. G. Viliûnas, tel. 268 72 16;
giedrius.viliunas@flf.vu.lt)

Literatûros istorijos ir teorijos katedra
(vedëjas prof. K. Nastopka, tel. 268 72 18
kestutis@osf.lt)

Lituanistiniø studijø katedra (vedëja
doc. M. Ramonienë, tel. 268 72 14;
meilute.ramoniene@flf.vu.lt)

Prancûzø filologijos katedra (vedëja
doc. I. Mikalkevièienë, tel.268 72 32;
pranckatedra@flf.vu.lt)

Rusø filologijos katedra (vedëjas
prof. E. Kostin, tel. 268 72 24;
eugenijus.kostin@flf.vu.lt)

Skandinavistikos katedra (vedëja
doc. E. Sausverde, tel. 268 72 35;
erika.sausverde@flf.vu.lt)

Slavø filologijos katedra (vedëjas
prof. S. Temèinas, tel. 268 72 22;
sergejus.temcinas@flf.vu.lt)

Vertimo studijø katedra (vedëja lektorë
dr.  L. Baranauskaitë, tel. 268 72 45)

Vokieèiø filologijos katedra (vedëjas
doc. S. Lapinskas, tel. 268 72 30;
l.saulius@is.lt)

Kompiuteriø centras (vedëja
doc. A. Peèeliûnaitë, tel. 268 72 04;
angele.peceliunaite@flf.vu.lt)

Ekonometrinës fonetikos laboratorija (moks-
linis vadovas prof. A. Girdenis,
tel. 268 72 41; girdenis@eunet.lt)

Filosofi jos  fakultetas

Dekanas doc. K. DUBNIKAS (tel. 267 52 18;
kestutis.dubnikas@fsf.vu.lt)

Bendrosios psichologijos katedra
(vedëja doc. L. Bulotaitë, tel.267 52 54;
laima.bulotaite@fsf.vu.lt)

Edukologijos katedra (vedëja dr. L. Duoblie-
në, tel. 267 52 44; lilija@centras.lt)

Filosofijos istorijos ir logikos katedra
(vedëjas prof. M. P.  Ðaulauskas,
tel. 267 52 16; mps@takas.lt)

Filosofijos katedra (vedëjas
prof. M. A. Ðliogeris, tel.267 52 16;
vida.kamarauskaite@fsf.vu.lt)

Klinikinës ir organizacinës psichologijos ka-
tedra (vedëja prof. D. Gailienë,
tel. 267 52 54; danute.gailiene@fsf.vu.lt)

Politologijos katedra (vedëjas prof. V.B. Pði-
bilskis, tel. 267 52 44; vygaud@lma.lt)

Socialinio darbo katedra (vedëjas
prof. A. Bagdonas, tel. 268 72 53;
albinas.bagdonas@fsf.vu.lt)

Sociologijos katedra (vedëjas
doc. A. Poviliûnas, tel. 267 52 24;
arunas.poviliunas@fsf.vu.lt)

Sociologijos laboratorija (vedëja
doc. R. Aliðauskienë, tel. 212 01 04;
Baltic.surveys@post.omnitel.net)

Specialiosios psichologijos laboratorija
(tel. 268 72 55; albinas.bagdonas@fsf.vu.lt)

Ðvietimo politikos centras
(tel. 267 52 67; spc@svietimas.lt)

Fizikos fakultetas

Dekanas prof. J. BANYS (tel. 236 60 01;
juras.banys@ff.vu.lt)

Astronomijos observatorija (vedëjas
doc. J. Sûdþius, tel. 239 87 61;
jokubas.sudzius@ff.vu.lt)

Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedra
(vedëjas prof. L. Kimtys, tel. 236 60 40;
liudvikas.kimtys@ff.vu.lt)

Kietojo kûno elektronikos katedra
(vedëjas prof. G. Juðka, tel. 236 60 61;
gytis.juska@ff.vu.lt)

Kvantinës elektronikos katedra (vedëjas
prof. A.P. Piskarskas, tel. 236 60 51;
algis.piskarskas@ff.vu.lt)

Puslaidininkiø fizikos katedra (vedëjas
prof. G. Tamulaitis, tel. 236 60 59;
gintautas.tamulaitis@ff.vu.lt)

Radiofizikos katedra (vedëjas prof. V. Ivað-
ka, tel. 236 60 81; vladas.ivaska@ff.vu.lt)
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Teorinës fizikos katedra (vedëjas
prof. L. Valkûnas, tel. 236 60 30;
leonas.valkunas@ff.vu.lt)

Gamtos mokslø fakultetas

Dekanas prof. K. KILKUS (tel. 239 82 01;
kestutis.kilkus@gf.vu.lt)

Augalø fiziologijos ir mikrobiologijos katedra
(vedëjas prof. D. J. Èitavièius,
tel. 239 82 50; donaldas.citavicius@gf.vu.lt)

Bendrosios geografijos katedra (vedëjas
prof. P. Kavaliauskas, tel. 239 82 84;
paulius.kavaliauskas@gf.vu.lt)

Biochemijos ir biofizikos katedra (vedëja
prof. V. Kirvelienë, tel. 239 82 32;
vida.kirveliene@gf.vu.lt)

Botanikos ir genetikos katedra (vedëjas
prof. J. R. Naujalis, tel. 239 82 50;
jonas.naujalis@gf.vu.lt)

Geologijos ir mineralogijos katedra
(vedëjas doc. G. Motuza Matuzevièius,
tel. 239 82 72; gediminas.motuza@gf.vu.lt

Hidrogeologijos ir inþinerinës geologijos ka-
tedra (vedëjas prof. K. J. Dundulis;
tel. 239 82 78, kastytis.dundulis@gf.vu)

Hidrologijos ir klimatologijos katedra
(vedëjas prof. A. Bukantis, tel. 239 82 93;
arunas.bukantis@gf.vu.lt)

Zoologijos katedra (vedëjas
prof. R. Rakauskas, tel. 239 82 64;
rimantas.rakauskas@gf.vu.lt)

Kartografijos centras (vedëjas dr. A. Pilipai-
tis, tel. 239 82 96; albinas.pilipaitis@gf.vu.lt)

Botanikos sodas (direktorius dr. A. Skridaila,
tel. 231 79 33; audrius.skridaila@gf.vu.lt)

Istorijos fakultetas

Dekanas prof. Z. BUTKUS (tel. 268 72 81;
zenonas.butkus@if.vu.lt)

Archeologijos katedra (vedëjas
prof. A. Luchtanas, tel. 268 72 85;
violeta.vasiliauskiene@if.vu.lt)

Istorijos teorijos ir kultûros istorijos katedra
(vedëjas prof. A. Bumblauskas,
tel. 268 72 88; alfredas.bumblauskas@if.vu.lt)

Naujosios istorijos katedra (vedëjas
doc. A. Jakubèionis, tel. 268 72 87;
algirdas.jakubcionis@if.vu.lt)

Senovës ir viduramþiø istorijos katedra
(vedëja prof. I. Valikonytë, tel. 268 72 97;
elvyra.matoniene@if.vu.lt)

Kultûriniø bendrijø studijø centras
(tel. 268 72 93; statelesscultures@centras.lt)

Paminklosaugos centras (mokslinis vadovas
A. Kuncevièius, tel. 268 72 51; kpa@aiva.lt))

Lietuvos statutø ir Lietuvos metrikos
tyrimo grupë (tel. 268 72 96;
saule.viskante@if.vu.lt)

Kauno humanitarinis fakultetas

Dekanas doc. S. A. GIRDZIJAUSKAS

(tel. 42 32 22; stasys.girdzijauskas@vukhf.lt)

Filosofijos ir kultûros studijø katedra
(vedëja doc. J. Èernevièiûtë, tel. 42 25 23;
jurate.cerneviciute@vukhf.lt)

Finansø ir apskaitos katedra (vedëja
doc. G. Gipienë, tel. 42 29 26;
finansai@vukhf.lt)

Germanø filologijos katedra (vedëja
doc. V. Pasvenskienë, tel. 42 26 04,
vytaute.pasvenskiene@vukhf.lt)

Informatikos katedra (vedëjas prof. R. Simu-
tis, tel. 42 25 66; rimvydas.simutis@vukhf.lt)

Lietuviø filologijos katedra (vedëjas
doc. A. Krasnovas, tel. 42 26 04;
krasnovas@vukhf.lt)

Uþsienio kalbø katedra (vedëja doc. D. Bal-
ðaitytë, tel. 42 23 44;  danubals@takas.lt)

Verslo ekonomikos ir vadybos katedra
(vedëja doc. Þ. Simonavièienë, tel. 42 23 44;
zanetasim@centras.lt)

Sociokultûriniø tyrimø centras
(nuo 2004 12 31) (direktorius prof. R. Èie-
gis, tel. 42 23 44; remigijus.ciegis@vukhf.lt)

Komunikacijos fakultetas

Dekanas prof. D. KAUNAS (tel. 236 61 01;
domas.kaunas@kf.vu.lt)

Bibliotekininkystës ir informacijos mokslø
institutas (direktorë doc. A. Glosienë,
tel. 236 61 10; audra.glosiene@kf.vu.lt)

Informacijos ir komunikacijos katedra (vedë-
ja doc. Z. O. Atkoèiûnienë, tel. 236 61 18;
zenona.atkociuniene@kf.vu.lt)
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Knygotyros ir dokumentotyros institutas
(direktorius prof. D. Kaunas, tel. 236 61 12;
domas.kaunas@kf.vu.lt)

Þurnalistikos institutas (direktorë
doc. A. Nugaraitë, tel. 262 55 31;
audrone.nugaraite@ij.vu.lt)

Integruotas informacijos centras
(direktorë R. Petuchovaitë, tel. 236 61 15;
ramune.petuchovaite@kf.vu.lt)

Matemat iko s  i r
in format iko s  faku l t e ta s

Dekanas prof. F. IVANAUSKAS (tel. 233 60 28;
feliksas.ivanauskas@maf.vu.lt)

Diferencialiniø lygèiø ir skaièiavimo matema-
tikos katedra (vedëjas doc. V. Skakauskas,
tel. 233 60 33; vladas.skakauskas@maf.vu.lt)

Ekonometrinës analizës katedra (vedëjas
prof. A. Raèkauskas, tel. 233 60 22;
alfredas.rackauskas@maf.vu.lt)

Informatikos katedra (vedëjas
doc. A. Mitaðiûnas, tel. 233 60 35;
antanas.mitasiunas@maf.vu.lt)

Kompiuterijos katedra (vedëjas
prof. F. Ivanauskas, tel. 233 60 32;
feliksas.ivanauskas@maf.vu.lt)

Kompiuteriø laboratorija (vedëjas
R. Naujikas, tel. 215 15 86;
rolandas.naujikas@maf.vu.lt)

Matematikos metodikos katedra
(vedëjas doc. E. Stankus, tel. 233 23 38;
eugenijus.stankus@maf.vu.lt)

Matematinës analizës katedra (vedëjas
prof. V. Paulauskas, tel. 233 60 31;
vygantas.paulauskas@maf.vu.lt)

Matematinës informatikos katedra (vedëjas
prof. M. Bloznelis, tel. 233 60 23;
mindaugas.bloznelis@maf.vu.lt)

Matematinës statistikos katedra (vedëjas
prof. V. Bagdonavièius, tel. 213 63 90;
algirdasbag@techas.lt)

Programø sistemø katedra (vedëjas
doc. S. Ragaiðis, tel. 213 38 58;
saulius.ragaisis@maf.vu.lt)

Tikimybiø teorijos ir skaièiø teorijos katedra
(vedëjas prof. E. Manstavièius, tel. 233 22 28;
eugenijus.manstavicius@maf.vu.lt)

Medicinos fakultetas

Dekanë prof. Z. A. KUÈINSKIENË

(tel. 239 87 01; zita.kucinskiene@mf.vu.lt)

Akuðerijos ir ginekologijos klinika  (vedëja
doc. G. Dràsutienë, tel. 239 30 89;
grazina.drasutiene@mf.vu.lt)

Anatomijos, histologijos ir antropologijos ka-
tedra (vedëja doc. J. Tutkuvienë,
tel. 239 87 07; janina.tutkuviene@mf.vu.lt)

Anesteziologijos ir reanimatologijos klinika
(vedëjas prof. J. Ivaðkevièius, tel. 236 20 12;
juozas.ivaskevicius@mf.vu.lt)

Ausø, nosies, gerklës ir akiø ligø klinika
(vedëjas doc. R. Kaðinskas, tel. 236 52 75;
romas.kasinskas@santa.lt)

Bendrosios, plastinës chirurgijos, ortopedijos
ir traumatologijos  klinika (vedëjas
doc. M. Kocius, tel. 236 20 14;
manvilius.kocius@mf.vu.lt)

Fiziologijos, biochemijos ir laboratorinës me-
dicinos katedra (vedëja prof. Z. A. Kuèins-
kienë, tel.: 239 87 01, 236 51 80;
zita.kucinskiene@mf.vu.lt)

Gastroenterologijos, nefrologijos, urologijos
ir abdominalinës chirurgijos klinika
(vedëjas prof. K. Strupas, tel. 236 52 30;
kestas.strupas@mf.vu.lt)

Infekciniø ligø ir mikrobiologijos klinika
(vedëjas prof. A. Ambrozaitis, tel. 272 46 57;
arvydas.ambrozaitis@elnet.lt)

Neurologijos ir neurochirurgijos klinika (ve-
dëjas prof. E. V. Barkauskas, tel. 236 20 17;
egidijus.barkauskas@mf.vu.lt)

Odontologijos institutas (direktorë
prof. I. Balèiûnienë, tel. 272 75 89;
irena.balciuniene@takas.lt)

Patologijos, teismo medicinos ir farmakologi-
jos katedra (vedëjas doc. R.V. Kazakevièius,
tel. 239 87 30; rimgaudas.kazakevicius@mf.vu.lt)

Psichiatrijos klinika (vedëjas
prof. A. Dembinskas, tel. 261 10 43;
algirdas.dembinskas_psichiatri@delfi.lt)

Pulmonologijos ir radiologijos klinika
(vedëjas doc. R.V. Nargëla, tel. 236 52 25;
rvnargela@takas.lt)

Reumatologijos, gerontologijos, dermatove-
nerologijos ir reabilitacijos klinika (vedëjas
prof. A. Venalis, tel.: 262 97 14, 262 86 36;
venalis@ktl.mii.lt)
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Ðirdies ir kraujagysliø ligø klinika
(vedëjas prof. A. Laucevièius, tel. 236 52 00;
cardio@cardio.lt)

Vaikø ligø klinika (vedëjas prof. A. Raugalë,
tel. 234 38 71; algimantas.raugale@cr.vu.lt)

Vidaus ligø pagrindø ir slaugos katedra
(vedëja prof. D. Kalibatienë, tel. 234 42 61;
danute.kalibatiene@takas.lt)

Vidaus ligø, ðeimos medicinos ir onkologi-
jos klinika (vedëjas doc. V. Ðapoka,
tel. 236 50 75; virginijus.sapoka@santa.lt)

Visuomenës sveikatos institutas
(direktorë doc. G. Ðurkienë, tel. 239 87 32;
gene.surkiene@mf.vu.lt)

Þmogaus ir medicininës genetikos katedra
(vedëjas prof. V. Kuèinskas, tel. 236 51 95;
vaidutis.kucinskas@santa.lt)

Mokomoji eksperimentinës chirurgijos ir pa-
tologinës fiziologijos laboratorija (vedëjas
V. Lauþikas, tel. 212 40 64; mf@mf.vu.lt)

Teisës fakultetas

Dekanas doc. V. NEKROÐIUS (tel. 236 61 62;
vytautas.nekrosius@tf.vu.lt)

Baudþiamosios teisës katedra (vedëjas
doc. G. Ðvedas, tel. 236 61 67; G.Svedas@tic.lt)

Civilinës teisës ir proceso katedra (vedëjas
doc. V. Mizaras, tel. 236 61 70;
vytautas.mizaras@tf.vu.lt)

Darbo teisës katedra (vedëjas prof. I. Nekro-
ðius, tel. 236 61 71; simona.cirtautaite@tf.vu.lt)

Jean Monnet Europos Sàjungos teisës
katedra (vedëja dr. S. Þalimienë,
tel. 236 61 79)

Konstitucinës ir administracinës teisës ka-
tedra (vedëjas prof. A. Marcijonas,
tel. 236 61 78; jurgita.maksimenko@tf.vu.lt)

Kriminalistikos ir baudþiamojo proceso ka-
tedra (vedëjas doc. G. Goda, tel. 236 61 73;
gigoda@lvat.lt)

Tarptautinës ir ES teisës katedra (vedëjas
doc. Z. Petrauskas, tel. 236 61 79;
zenonas.petrauksas@tf.vu.lt)

Valstybës ir teisës teorijos ir istorijos
katedra (vedëjas doc. J. Galginaitis,
tel. 236 61 75; juozas.galginaitis@tf.vu.lt)

Mokomoji kriminalistikos laboratorija
(vedëjas A. Gorbatkov, tel. 236 61 80;
angor@one.lt)

Informatikos teisës centras (direktorius
M. Civilka, tel.: 236 62 76, 236 61 79;
mindaugas.civilka@tf.vu.lt)

Lenkijos teisës centras (direktorë
doc. I. Michailoviè, tel. 8 614 99798;
ilona.michailovic@tf.vu.lt)

Vokietijos teisës centras (direktorë J. Pau-
þaitë, tel. 236 61 83; vtc@tf.vu.lt)

Prancûzijos teisës centras (direktorë D. Pra-
piestytë, tel. 236 61 78, deimile@one.lt)

Rytø Europos teisës centras (direktorius
A. Ðuminas, tel. 236 61 70 )

Tarptautiniø santykiø ir
politikos mokslø institutas

Direktorius prof. R. LOPATA (tel. 251 41 30;
raimundas.lopata@tspmi.vu.lt)

Europos studijø katedra (vedëjas
prof. J. Èièinskas, tel. 251 41 42;
jonas.cicinskas@tspmi.vu.lt)

Politikos teorijos katedra (vedëjas
prof. A. Jokubaitis, tel. 251 41 40;
alvydas.jokubaitis@tspmi.vu.lt)

Tarptautiniø santykiø (UNESCO) katedra
(vedëjas prof. E. Nekraðas, tel. 251 41 45;
evaldas.nekrasas@tspmi.vu.lt)

Uþsienio kalbø insti tutas

Direktorë doc. N. BRAÞËNIENË (tel. 268 72 66;
nijole.brazeniene@uki.vu.lt)

Fiziniø ir biomedicinos mokslø anglø kalbos
katedra (vedëja doc. Z. Maþuolienë,
tel. 268 72 68; zmaz@takas.lt)

Humanitariniø mokslø anglø kalbos katedra
(vedëja doc. N. Braþënienë, tel. 268 72 66;
nijole.brazeniene@uki.vu.lt)

Socialiniø mokslø anglø kalbos katedra
(vedëja lektorë A. Janulienë, tel. 236 62 95;
ausra. januliene@uki.vu.lt)

Vokieèiø kalbos katedra (vedëja
doc. V. Karosienë, tel. 268 72 71;
vida.karosiene@uki.vu.lt)
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Romanø kalbø katedra (vedëja doc. D. Mel-
nikienë, tel. 268 72 75; uki@uki.vu.lt)

Kalbø mokykla (vedëja lektorë Z. D. Vasi-
liauskienë, 268 72 63; uki@uki.vu.lt)

Tarpfakultetiniai studijø
bei mokslo centrai

A. Greimo studijø centras (vedëja
doc. D. Satkauskaitë, 268 71 61; dalias@llti.lt)

Aplinkos studijø centras (vedëjas
doc. S. Sinkevièius, tel. 239 82 99; sta-
sys.sinkevicius@asc.vu.lt)

Lyèiø studijø centras (vedëja doc. D. Mar-
cinkevièienë, tel. 268 71 63;
dalia.marcinkeviciene@cr.vu.lt)

Orientalistikos centras (vedëjas doc. A. Bei-
norius, tel. 268 72 56; ananda@takas.lt)

Religijos studijø ir tyrimø centras (vedëja
doc. R. Ðerpytytë, tel. 268 71 62;
rita.serpytyte@rstc.vu.lt)

Sveikatos ir sporto centras (vedëjas
prof. J. Jankauskas, tel. 269 88 56;
jonas.jankauskas@ssc.vu.lt)

Tarptautinis þiniø ekonomikos ir
þiniø vadybos centras (vedëjas prof. R. Gu-
dauskas, tel. 236 61 06;
renaldas.gudauskas@tzc.vu.lt)

Vilniaus nuotoliniø studijø centras
(vedëjas doc. P. Abarius, tel. 236 62 82;
povilas.abarius@kf.vu.lt)

Medþiagotyros ir taikomøjø
mokslø institutas

Direktorius prof. A. Þukauskas,
tel. 236 60 59; arturas.zukauskas@ff.vu.lt

Biblioteka

Direktorë B. BUTKEVIÈIENË, tel. 268 71 01;
birute.butkeviciene@mb.vu.lt

Skaièiavimo centras

Direktorius A. MALICKAS, tel. 236 62 01;
algimantas.malickas@sc.vu.lt

Knygynas „Littera“

Vedëja R. KATKAUSKIENË, 268 72 58;
regina.katkauskiene@cr.vu.lt

Karjeros  centras

Direktorë dr. J. VAIÈIÛNAITË, tel. 236 62 98;
jolanta.vaiciunaite@karjera.vu.lt

Kultûros centras

Vedëjas doc. S. SUNELAITIS, tel. 2391638;
sigitas.sunelaitis@cr.vu.lt

Saulëtekio informacijos centras

Direktorë J. SUDAVIÈIENË, tel. 2366290; joli-
ta.sudaviciene@mb.vu.lt

Profesinio tobulinimo centras
( ik i  2005-01-17)

Vedëjas doc. F. VAITIEKÛNAS, tel. 236 61 91

NEAKADEMINIAI KAMIENINIAI PADALINIAI

Mokslo institutai

Ekologijos institutas (direktorius
prof. M. Þalakevièius, tel. 272 92 57;
mza@ekoi.lt)

Eksperimentinës ir klinikinës medicinos ins-
titutas (direktorius prof. A. Venalis,
tel. 262 86 36; venalis@ktl.mii.lt)

Imunologijos institutas (direktorius
prof. V. Tamoðiûnas, tel. 246 92 31;
imi@imi.lt)

Onkologijos institutas (direktorius
prof. K. P. Valuckas, tel. 278 67 00;
administracija@loc.lt)

Teorinës fizikos ir astronomijos institutas
(direktorë habil. dr. G. Tautvaiðienë,
tel. 262 09 47; atom@itpa.lt)

Vieðosios ástaigos

Europos integracijos studijø centras

Kultûros paveldo akademija

Nacionalinës plëtros institutas

Rytø Europos þydø kultûros ir istorijos tyri-
mø centras

„Saulëtekio slënis“

Strateginiø studijø centras

Studijø uþsienyje informacijos centras
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JUBILIEJINIAI VILNIAUS UNIVERSITETO METAI

2004-ieji Vilniaus universitetui buvo ypatingi: Universitetas ðventë garbingà 425-eriø
metø sukaktá. Ðiam jubiliejui paminëti buvo sutelktos administracijos ir fakultetø darbuo-
tojø pastangos. Lietuvos Respublikos Vyriausybë buvo sudariusi darbo grupæ, kuri pa-
rengë pagrindiniø jubiliejiniø renginiø programà, skyrë lëðø daliai leidiniø iðleisti, tarp-
tautinei jubiliejinei konferencijai organizuoti, kai kuriems ûkio, remonto darbams.

Jubiliejaus proga Universitetas atsinaujino, surengta daugybë iðkilmingø renginiø,
parodø, moksliniø konferencijø, studentø ðvenèiø. Iðleista solidþiø leidiniø.

Metø pradþioje Lietuvos bankas iðleido Universiteto  jubiliejui skirtà sidabrinæ 50 litø
monetà, o Lietuvos paðtas –paðto þenklà.

Renginiai. Universiteto jubiliejaus proga buvo surengta 12 respublikiniø ir 21 tarptau-
tinë konferencija. Vienas reikðmingiausiø jubiliejiniø renginiø – rugsëjo 17 d. vykusi
tarptautinë konferencija „Vilniaus universitetas Europoje: praeitis, dabartis, ateitis“. Kon-
ferencijoje praneðimus skaitë ne tik þymûs Lietuvos istorikai ir Vilniaus universiteto
mokslininkai (prof. E. Gudavièius, prof. A. Bumblauskas, prof. E. Ulèinaitë, prof. J. Vait-
kus), bet ir Lenkijos, Rusijos, Vokietijos mokslo institucijø bei Vidurio Europos universi-
teto atstovai. Jubiliejui skirtas tarptautines mokslines konferencijas, sutraukusias ne tik
Lietuvos, bet ir gausø uþsienio mokslininkø bûrá, organizavo Universiteto fizikai, psicho-
logai, filologai, daugelio kitø srièiø mokslininkai ir studentai. Verta paminëti  bent keletà
jubiliejui skirtø tarptautiniø konferencijø:  tarptautinë ekonometrijos mokykla-seminaras
„Diskretaus pasirinkimo modeliai“, tarptautinë konferencija „Pirmasis Lietuvos statutas ir
epocha“, „Struktûra ir spektroskopija“, „Vidurio ir Rytø Europos ekonomikos plëtros
katalizatoriai ir kliuviniai“.

Vienas ið svarbiausiø Universiteto jubiliejiniø renginiø buvo iðkilminga ceremonija
GRATULAMUR,  vykusi rugsëjo 17 dienà Ðv. Jonø baþnyèioje. Jos metu Universiteto
rektoriui akad. B. Juodkai áteiktas skeptras – valdþios simbolis. Ði regalija minima nuo
XVII a. pradþios, tik istorijos verpetuose pradingo, o jubiliejaus proga pagaminta skeptro
kopija.

Jubiliejiniø renginiø ákarðtyje Vilniaus universitetas pasiraðë su Torûnës universitetu
bendradarbiavimo sutartá. Ja abi aukðtosios mokyklos ásipareigojo stiprinti Lietuvos ir
Lenkijos istorikø uþmegztus ryðius. Ðiandien Universitetas turi pasiraðæs apie 70 tarptau-
tiniø sutarèiø.

Rugsëjo 16 dienà Lietuvos dailës muziejuje buvo atidaryta paroda „Senasis Vilniaus
universitetas: mokslo ir meno vertybës“. Visuomenë iðvydo iki ðiol neeksponuotus Uni-
versiteto steigimo dokumentus, brangiausias knygas ir meno kûrinius. Paroda apëmë
1579–1832 metø Vilniaus universiteto – Jëzuitø akademijos, Lietuvos Didþiosios Kuni-
gaikðtystës vyriausiosios mokyklos ir Imperatoriðkojo universiteto – gyvavimo laikotar-
pá. Paroda sulaukë nemaþo  visuomenës dëmesio.

Ukrainos institutas

Verslo mokymo metodinis konsultacinis
centras

Vilniaus verslo konsultacinis centras

Visoriø informaciniø technologijø parkas

„VU bûstas“

VU leidykla

VU ligoninë „Santariðkiø klinikos“

VU ligoninë „Þalgirio klinika“

VU Regioniniø projektø valdymo centras

VU Tarptautinio verslo mokykla

VU Teisës klinika

VU Vaikø ligoninë

VU Verslo informacijos ir konsultacijø centras

Vilniaus mokslinis parkas (ruoðiamasi pra-
dëti likvidavimo procedûras)

VU mokslinë inovacinë firma „Vytis“ (ruo-
ðiamasi pradëti likvidavimo procedûras)
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Ðvenèiant jubiliejø, Vilniaus gatvëmis þygiavo spalvinga ir triukðminga  studentø
eisena. Vilnieèiai ir miesto sveèiai stebëjosi studentø iðradingumu – eisenoje buvo
matyti ir Platonas, ir Temidë, ir matematikø Katinas Micius, riedëjo ir limuzinai, ir
karietos. Studentai Vingio parke parodë fantastinæ roko operetæ „Neformatas“. Profesio-
nalumu ji nustebino ne vienà meno þinovà ir  árodë, jog Universiteto studentai geba ne
tik rimtus mokslus krimsti, bet ir pasaulinio lygio menà kurti. Ðià operetæ ketinama
parodyti ir uþsienyje.

Sporto ir meno ðventëje studentai ir jø vadovai árodë, jog sportas nëra vien kûno
lavinimas, tai ir ðvietimo dalis. Geriausi Universiteto sportininkai garsina savo Alma
Mater pasaulyje aukðtais pasiekimais.

Leidiniai. Buvo sudaryta jubiliejiniø leidiniø komisija, kuri rûpinosi vertingø doku-
mentiniø ðaltiniø ir Vilniaus universiteto mokslo bei mokymo paminklø, tyrinëjimø, pla-
èiajai visuomenei skirtos literatûros  publikavimu. Iðleista vienuolika vertingø naujø
serijos „Fontes Historiae Universitatis Vilnensis“ knygø. Knygoje „Academia et Univer-
sitas Vilnensis“ surinkti ir pateikti Vilniaus universiteto steigimo dokumentai. Su Torû-
nës universitetu iðleistas albumas „Vilniaus universitetas fotografijose“ – tai Universite-
to istorija, pasakota nuotraukø kalba, nepaprasta savo vaizdais ir idëjomis. Visos ðios
serijos knygos turi iðliekamàjà vertæ.

Su Universiteto 425-øjø metiniø þenklu  iðleisti 26 mokomieji, moksliniai ir informaci-
niai leidiniai. Ið jø vertëtø paminëti bent keletà: þymaus senojo VU profesoriaus
A. Sniadeckio „Chemijos pradmenis“, G. Dràsutienës ir A. Venckausko „Vilniaus univer-
siteto akuðerijos katedrai – 200 metø“ ir kitas.

Iðleista glausta Vilniaus universiteto istorija lietuviø ir anglø kalbomis, naujas repre-
zentacinis informacinis leidinys lietuviø ir anglø kalbomis, informacinis visø  jubiliejiniø
renginiø lankstinys, kuris buvo platinamas þiniasklaidai, ðvietimo ir mokslo ástaigose,
renginiø metu. Parengtas Universiteto jubiliejinis plakatas, jubiliejui skirtus leidinius
pristatantis leidinys.

Stengiantis geriau patenkinti vis gausiau VU senuosius rûmus lankanèiø turistø
poreikius, buvo iðleisti spalvoti informaciniai bukletai apie Universiteto rûmø ansamblá
ðeðiomis kalbomis ir knygelë turistams lietuviø ir anglø kalba. Bukletø leidimà parëmë
Turizmo departamentas, o knygelës –  Vilniaus turizmo informacijos centras.

Jubiliejui skirtas ir pirmasis VU mokslo populiarinimo þurnalo „Spectrum“ numeris,
kuriame nemaþa vietos skiriama Universiteto istorijai, fakultetø vykdomiems moksli-
niams tyrimams,  restauravimo darbams.

Remontas ir restauravimas. Jubiliejiniais metais Universiteto bendruomenë padëjo
daug pastangø siekdama, kad ðventæ mûsø garbingoji Alma Mater pasitiktø pasipuoðusi,
iðgraþëjusi, galëtø didþiuotis suremontuotomis auditorijomis, restauruotais senaisiais pa-
statais, mokslo ir studijø laimëjimais, naujais projektais ir meno kûriniais.

Vienas didþiausiø VU investiciniø projektø – Universiteto g. 9 ásikûrusio Filosofijos
fakulteto pastato rekonstrukcija. Ðis investicinis projektas buvo pradëtas dar 1999 metais.
Pastato rekonstrukcijos sàmatinë vertë – 12,5 mln. litø. Vyriausybë 2004 metais skyrë
6,3 mln. litø, uþ kuriuos pagaliau buvo ámanoma uþbaigti darbus. Studentai ir dëstytojai á
naujus, puikiai árengtus rûmus persikëlë 2005 metø vasará. Restauruotos puoðnios XIX a.
lubø freskos, kuriomis galës gërëtis fakulteto dëstytojai ir studentai. Uþ Vilniaus miesto
lëðas ðalia pastato atnaujintas ðaligatvis.

Tarsi ið naujo atgimë  M. Daukðos kiemelis, kuriame ásikûræs Istorijos fakultetas.
Kiemelio rekonstrukcija kainavo apie 300 tûkst. litø – tai bendras VU ir Kultûros
vertybiø ir apsaugos departamento projektas. Perdengti stogai, atnaujintas fasadas, su-
tvarkytas arkinis áëjimas á kiemelá. M. Daukðos kiemelyje stovintys XVIII a. pastatai
paskutiná kartà buvo renovuoti 1979 metais, kai Universitetas ðventë 400 metø jubiliejø.
Taèiau tada buvo atliktas tik kosmetinis remontas.
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Centriniuose rûmuose pradëtas Teatro salës remontas pakrypo netikëta linkme. Staty-
bininkai po storu daþø sluoksniu uþ scenos bei lubose esanèiame kupole rado senosios
puoðybos elementø. Teigiama, jog tai XVIII a. freskos, menanèios jëzuitø teatro laikus.
Nuspræsta jas restauruoti. Vyriausybë ið rezervo fondo skyrë 100 tûkst. litø. Teatro salëje
restauruotos kolonos, balkonai, perdaþytos sienos, pakeisti langai, atnaujintas parketas.
Salë paskutiná kartà kapitaliai remontuota prieð 25 metus.

VU sveèiai nuo ðiol galës aplankyti garsiø profesoriø bareljefø galerijà, atidengtà
koridoriuje prie Maþosios aulos. Skulptoriaus J. Jagëlos vario kaliniai skatins pasidomëti
garsiø mokslininkø asmenybëmis ir jø moksliniais laimëjimais, pratæs Universiteto meno
kûriniø galerijà.

Jubiliejiniais metais ágyvendinta nemaþa kitø sumanymø. Á rekonstruotas modernias
patalpas persikëlë Tarptautinio verslo mokykla. Visu  pajëgumu pradëjo funkcionuoti
naujai ásteigtas Tarptautinis þiniø ekonomikos ir þiniø vadybos centras, savo veiklà
pleèia Karjeros centras, duris atvërë modernus Saulëtekio informacinis centras. Vilniaus
universitetas yra VðÁ „Saulëtekio slënis“ ir VðÁ „Visoriø informaciniø technologijø par-
kas“ steigëjas. Pagrindiniai ateities planai siejami su þiniø ekonomikos branduolio Sau-
lëtekio alëjoje plëtra, perspektyviø technologiø kûrimu.

Jubiliejiniais metais atnaujinta Senato salë, nupirkti nauji baldai, suremontuoti centri-
niø rûmø koridoriai, daug kur pakeisti langai. Remontas vyko ir Bibliotekoje, Chemijos
fakultete, Gamtos fakultete.

 Uþ nuopelnus kuriant Vilniaus ávaizdá miesto savivaldybë apdovanojo mûsø Alma
Mater ðv. Kristoforo statulële.

Mecenatai, rëmëjai. Jubiliejinës ceremonijos metu pagerbti Universitetui nusipelnæ
þmonës. Senato nutarimu uþ Vilniaus universiteto misijos suvokimà ir jos palaikymà, uþ
svarià materialinæ paramà mûsø Alma Mater Universiteto mecenatø vardai suteikti Aud-
ronei ir Juliui Niedvarams bei Bronei ir Gedvydui Vainauskams. Mecenatø dëka pavyko
ágyvendinti dar nuo 400 metø jubiliejaus brandintà profesoriø bareljefø galerijos idëjà,
kitus projektus.

Sidabrinës senojo Vilniaus universiteto rektoriaus skeptro kopijos gamybà finansavo
akcinë bendrovë „Vilniaus Vingis“,  kurios vadovas V. Ðleinota –Tarybos narys.

Universiteto jubiliejaus proga farmacijos bendrovë „Berlin-Chemie“ apmokëjo XX a.
treèiojo deðimtmeèio Stepono Batoro universiteto laikø Senato stalo ir 16 këdþiø restaura-
vimà Lietuvos dailës muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre.

Universiteto bendruomenë dëkinga Lietuvos dailës muziejaus direktoriui R. Budriui
uþ unikalios parodos surengimà, uþ galimybæ eksponuoti Universiteto rektoriø ir profeso-
riø portretus bei jø kopijas Baltojoje salëje, kitose Universiteto patalpose.

Profesoriø galerijos prie Maþosios aulos árengimà rëmë draudimo bendrovë „PZU
Lietuva“, albumo „VU fotografijose“ iðleidimà ið dalies finansavo UAB „Arvi“ ámoniø
grupë. Akcinë bendrovë „Achema“ padëjo ásigyti Stepono Batoro universiteto rektoriaus
A. Parèevskio portretà. AB „Dvarèioniø keramika“ suteikë didelæ nuolaidà árengiant nau-
jas Filosofijos fakulteto patalpas.

UAB „SICOR Biotech“ padëjo atnaujinti Gamtos mokslø fakulteto Biochemijos moko-
mosios laboratorijos árangà.

Senato salës, Filologijos fakulteto Slavø filologijos skaityklos, Adomo Mickevièiaus
muziejaus remontas atliktas rëmëjø lëðomis.

Studentø ðventinius renginius, roko operetës pastatymà rëmë AB Vilniaus bankas,
AB Lietuvos telekomas, Vilniaus miesto savivaldybë. Jubiliejinius renginius parëmë ir
AB „Alita“. Vilniaus universiteto bendruomenei mecenatai ir rëmëjai, kuriø daugelis yra
Universiteto auklëtiniai,  teikia didþiulæ materialinæ paramà, neretai  tik jø dëka pavyks-
ta ágyvendinti unikalius projektus, surinkti lëðas, reikalingas remontui ir restauravimui.
Mecenatai ir rëmëjai tampa tikrais akademinës bendruomenës nariais, aktyviai dalyvau-
janèiais visuose svarbiausiuose Universiteto ávykiuose bei renginiuose.
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EUROPOS UNIVERSITETØ ASOCIACIJOS
TARPTAUTINËS EKSPERTIZËS REZULTATAI

Vilniaus universitetas yra pirmasis Lietuvos universitetas, pradëjæs dalyvauti Europos
universitetø asociacijos institucinio vertinimo programoje.

Tarptautinæ ekspertizæ sudarë keturi etapai: savianalizës ataskaitos parengimas, dis-
kusijos su ekspertais, papildomos informacijos parengimas ekspertams, ekspertø vertini-
mo ataskaitos.

Savianalizë aprëpë ðias pagrindines veiklos sritis:
• valdymas ir sprendimø priëmimo sistema,
• administravimas,
• personalo vadyba,
• finansø valdymas,
• infrastruktûra ir turto valdymas,
• mokslo valdymas ir mokslinës veiklos kokybës uþtikrinimas,
• studijø programø kokybës uþtikrinimas,
• studijø proceso kokybës uþtikrinimas,
• paslaugø studentams kokybës uþtikrinimas,
• informaciniø technologijø naudojimas valdymui, administravimui, studijø ir mokslo

organizavimui,
• ryðiai su socialiniais partneriais,
• tarptautinis bendradarbiavimas.

Iðvardytø veiklos srièiø savianalizei atlikti buvo sudaryta deðimt darbo grupiø. Savia-
nalizës etapuose aktyviai dalyvavo visi Universiteto akademiniai ir neakademiniai pada-
liniai bei Studentø atstovybës deleguoti studentai. Pagrindinis savianalizës rezultatas –
atlikta stiprybiø, silpnybiø, galimybiø ir grësmiø analizë ir iðryðkintos pagrindiniø Uni-
versiteto veiklos srièiø problemos. Ðis rezultatas sukûrë pagrindà ádiegti naujus strategi-
nio planavimo principus. Universiteto savianalizës ataskaità teigiamai ávertino Europos
universitetø asociacijos ekspertai.

Europos universitetø asociacijos ekspertø grupæ sudarë:
• prof. Jarmo Visakorpi, buvæs rektorius, Tampere universitetas, Suomija (pirmininkas),
• prof. Regis Ritz,  buvæs rektorius, Bordeaux universitetas, Prancûzija,
• prof. Oktem Vardar, buvæs prorektorius, Stambulo Bogazici universitetas, Turkijos

aukðtojo mokslo tarybos narys,
• prof. Don McQuillan, vyriausiasis valdytojas, Airijos universitetø kokybës valdyba

(sekretorius).

Ekspertai susitiko su Universiteto rektoriumi, prorektoriais, dekanais ir katedrø vedë-
jais, administratoriais, Senato, Tarybos, Studentø atstovybës atstovais, daugelio fakultetø
darbuotojais ir studentais, aptarnaujanèiø padaliniø atstovais, Universiteto socialiniais part-
neriais, Ðvietimo ir mokslo ministerijos ir Studijø kokybës vertinimo centro darbuotojais. Jie
lankësi ðeðiuose fakultetuose ir institutuose. Daugiausia dëmesio jie skyrë ðioms temoms:
• Autonomija;
• Organizacija ir valdymas;
• Iðtekliai;
• Mokslo vadyba;
• Vertinimo ir kokybës procesas;
• Gebëjimas keistis.

Europos universitetø asociacijos ekspertø ataskaita apibendrinama  pastabomis, iðva-
domis ir rekomendacijomis.

Ekspertø nuomone, Universitetas buvo gerai pasiruoðæs vertinimui, jo darbuotojai ir
studentai informuoti apie vertinimà ir aktyviai dalyvavo rengiant savianalizæ. Savianali-
zës ataskaitoje pateikti aiðkûs teiginiai apie Universiteto misijà ir vizijà, kurios grindþia-
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mos naujausia Lietuvos Respublikos aukðtojo mokslo ástatymo redakcija. Vertinimo gru-
pë laiko ðiuos teiginius rimtu pagrindu strateginiam planavimui bei tolesnei Universiteto
raidai. Teiginiai yra tinkami Universitetui ir nurodo jo poþiûrá á ðvietimà, pareigas visuo-
menei, ryðius su vietos bendruomene ir platesniu pasauliu.

Universiteto autonomijos ir Lietuvos Respublikos teisës aktø klausimas buvo iðkeltas
Universiteto pateiktoje savianalizës ataskaitoje, ir vertinimo grupë ðá svarbø klausimà
aptarë Europos kontekste, pabrëþdama poreiká rasti pusiausvyrà tarp Universiteto parei-
gø visuomenei ir valdþios kiðimosi á jo pagrindinæ akademinæ veiklà. Ekspertø nuomone,
nors ir esama suvarþymø, Universitetas turi tam tikrà autonomijà, kaip ir daugelis Vaka-
rø Europos studijø institucijø. Taèiau nëra pasiekta puisausvyros tarp valstybës kiðimosi
á Universiteto veiklà ir Universiteto atsiskaitomumo visuomenei. Vertinimo grupë paþy-
mëjo, kad aukðtojo mokslo politika Lietuvoje yra neaiðki ir tai sukuria tam tikrø sunku-
mø Vilniaus universitetui. Reikia kuo greièiau spræsti tris nacionalinius klausimus, susi-
jusius su dideliu aukðtojo mokslo ástaigø skaièiumi, mokslo institutø ateities statusu ir
santykiais tarp verslo ir aukðtojo mokslo.

Universitetui kaip institucijai reikia visa apimanèio strateginio plano, kuris praplëstø
jo misijos ir vizijos teiginius, bei kiekvienos katedros ir fakulteto strateginiø planø. Ðie
planai turi bûti nuoseklûs ir tarpusavyje susijæ. Svarbûs planavimo elementai yra tiksliø
prioritetø suformulavimas, pagrindiniø ágyvendinanèiø asmenø paskyrimas ir konkreèiø
rezultatø pasiekimo laiko grafikas. Procesas bus sëkmingas, jei visais etapais bus uþtik-
rintas bendradarbiavimas, pasitikëjimas ir visiðkas skaidrumas.

Didelis Senato ir Senato komisijos nariø skaièius aiðkiai rodo Universiteto norà kole-
gialiai atstovauti visiems padaliniams ir partneriams, bet vertinimo grupë abejoja, ar tai
padeda efektyviai ir veiksmingai valdyti Universitetà, ypaè dabar, kai vyksta spartûs
pokyèiai. Vertinimo grupë sveikina diskusijas dël kai kuriø fakultetø ir katedrø sujungi-
mo, kadangi tai padëtø nuosekliau planuoti, stiprinti Universiteto infrastruktûrà, bendra-
darbiauti skatinant tarpdalykines ir daugiadalykines studijas ir moksliná darbà.

Ekspertø iðvadose sakoma, kad Vakarø Europos universitetuose seniai pastebima ten-
dencija perduoti atsakomybæ uþ finansø valdymà decentralizuotam lygmeniui, t. y. fakulte-
tams, katedroms ir institutams. Tokiam decentralizavimui bûtinos tam tikros sàlygos:
• Grandys, kurioms perduodama tokia finansø valdymo atsakomybë, turi bûti tokio

dydþio, kad turëtø realias galimybes priimti reikðmingus strateginius sprendimus;
• Grandys turi turëti biudþetinæ laisvæ naudoti iðteklius, áskaitant atlyginimø fondà. 

Ekspertai pabrëþë, kad ir kokie pokyèiai vyktø Lietuvoje, svarbu stiprinti bendràjà
universitetø autonomijà bendradarbiaujant su valdþia ir plaèiàja visuomene.

Vertinimo grupë pasiûlë Universitete sukurti tvirtà kokybës uþtikrinimo sistemà, pa-
grástà ðvietimo ministrø Berlyno komunikatu ir Europos universitetø asociacijos Graco
deklaracija. Tai labai svarbu integruojantis á besikurianèià Europos aukðtojo mokslo
erdvæ. Iðorës kokybës vertinimo procedûros turi institucinio audito bûdu ávertinti, ar
veiksmingai atliekama vidaus stebësena.

Ðis ekspertø siûlymas remiasi iðvada, kad ðiuo metu nëra sistemingø pastangø iðgirsti
studentø nuomonæ pasitelkiant ávairias anketas, o jeigu jos ir naudojamos, dëstytojas
retai pateikia studentams gráþtamàjá ryðá. Todël studentai mano, kad jiems nelengva bûti
iðklausytiems. Universitetui siûloma sekti daugelio moderniø universitetø pavyzdþiu ir
pereiti nuo dëstymo prie mokymosi sistemos, kuo greièiau uþmezgant prasmingà studen-
tø ir dëstytojø dialogà. Tai turëtø bûti Universiteto pokyèiø strategijos prioritetas, á kurá
reikëtø átraukti visus fakultetus ir katedras. Tinkamas dëstytojø  ir studentø skaièiaus
santykis turëtø tam padëti. Naujasis dëmesys mokymuisi pabrëð bûtinybæ darbuotojams
teikti þiniø apie paþangias metodikas, modernius komunikacijos metodus ir abiem ðalims
naudingà bendravimà su studentais. Tam bûtinas struktûrinis poþiûris ir gera organizaci-
ja, tad Universitetas yra skatinamas ákurti specialø skyriø, kuris atsakytø uþ darbuotojø
profesiná tobulinimà ir mokymà, padëtø ágyti þiniø apie naujus ir eksperimentinius dës-
tymo bei mokymosi bûdus.
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Tarptautiniai ekspertai pripaþino, kad Universitete studijuoja daug paèiø talentin-
giausiø viduriniø mokyklø abiturientø. Studentø motyvacija jiems neteko suabejoti susi-
tikus su studentais abiejø apsilankymø metu. „Mus suþavëjo studentø energingumas,
noras studijuoti ir puikios anglø kalbos þinios“.

Ekspertø iðvadose apie studijø programas paþymima, kad studijø programas regla-
mentuoja ástatymai ir ðis reglamentavimas yra gana grieþtas, smulkmeniðkas, neatsiþvel-
giama á Universiteto dvasià, studijø krypèiø skirtumus, ribojama Universiteto valia, nelei-
dþiama pasireikðti jo savitumui.  Ði sistema labai biurokratiðka ir turi aiðkiø trûkumø: ji
yra nepaslanki ir paþeidþia Universiteto autonomijos principà, tokia tvarka neleidþia
lanksèiai ir greitai reaguoti á dinamiðkus socialinius, ekonominius ir mokslinius techni-
nius pokyèius.

Ekspertai rekomendavo ákurti komitetà, kuris stebëtø sistemingà mokymo planø plët-
rà, á já átraukti dëstytojus, studentus ir darbdavius. Jø nuomone, veiksmingai panaudojus
moduliø sudarymo sistemà atsirastø galimybiø kurti naujas tarpdalykines ir daugiadaly-
kines programas, ávertinti dabartines programas.

Ataskaitoje pateikiami komentarai apie mokslà apskritai ir apie mokslo vadybà kon-
kreèiai. Joje pabrëþiama, kad  Vilniaus universitetas yra vienas svarbiausiø Lietuvos
mokslinës veiklos kûrëjø, kad informacija apie mokslinës veiklos rezultatus rodo Uni-
versiteto pirmavimà ðalyje.

Ðioje ekspertø ataskaitos dalyje yra nurodomi ir Universiteto laimëjimai, ir problemos.
Ekspertø nuomone, Universiteto veikla technologijos mokslø srityje yra silpnoka, nors
dalyvavimas ávairiuose tarptautiniuose projektuose rodo tokio mokslo potencialà Vil-
niaus universitete. Nuolat daugëja ne tik medicinos, bet ir humanitariniø bei socialiniø
mokslø disertacijø. Disertacijà apsigynusiøjø skaièius – 70–80% – yra labai neblogas
ir tarptautiniu mastu. Ekspertai yra tos nuomonës, kad habilitacija trukdo mokslinei ir
pedagoginei plëtrai, todël ir rekomenduoja, kad daktaro laipsnis bûtø aukðèiausias moks-
linis laipsnis, kaip yra daugelyje kitø ðaliø. Vertinimo grupë teigë, kad Universitete
dirbantys mokslo darbuotojai yra svarbus iðteklius, kurá reikia strategiðkai panaudoti
kuriant Universiteto mokslinio darbo programà. Ataskaitoje pabrëþiamas lëðø mokslinei
veiklai trûkumas, iðskiriama kita svarbi spræstina problema – senstantis pedagoginis ir
mokslinis personalas (daugiau nei 90% profesoriø ir 60% docentø yra vyresni nei 50
metø). Ekspertai yra palyginti kategoriðki dël penkiø mokslo institutø, kurie yra integ-
ruoti á Universiteto sistemà, bet tebëra visiðkai savarankiðki. Vertinimo grupë rekomen-
duoja visiðkai sujungti juos su Universitetu ir átraukti á Universiteto mokslo strategijà.
Ekspertø ataskaitos mokslo ir mokslo vadybos skyrius uþbaigiamas siûlymais ir reko-
mendacijomis mokslo plëtros ir vadybos strategijos klausimais, apimanèiais mokslo va-
dybà, darbuotojus, jø pareigas ir santykius su pramone.

Pabaigoje paþymima, kad tarptautinës veiklos svarba ir kokybë Vilniaus universitete
yra puikiai suvokiamos, taèiau ðiai veiklai trukdo aiðkios Universiteto tarptautinës politi-
kos trûkumas. Siûlomi tam tikri veiksmai, padësiantys tarptautiniams santykiams uþimti
deramà vietà Universitete.

Galima sutikti arba nesutikti su tarptautiniø ekspertø pastabomis ir vertinimais, priim-
ti arba nepriimti jø rekomendacijas. Taèiau reikia pripaþinti, kad ðie vertinimai ir reko-
mendacijos yra kolegiðki ir profesionalûs, todël yra vertingi ir gali sutelkti Universitetà
svarbiems darbams. Vertëtø pacituoti paèiø ekspertø ataskaitos baigiamuosius þodþius:
„Buvo labai malonu lankytis Vilniuje ir diskutuoti apie Universiteto ateitá su studentais ir
darbuotojais. Ðiais dideliø aukðtojo mokslo pokyèiø laikais Vilniaus universitetas nusi-
pelno pagyrø uþ dràsà ir gebëjimus atliepti ateities iððûkius ir pasinaudoti galimybëmis.
Visø susitikimø metu jautëme ryþtà padëti Universitetui pasiekti svarbià vietà tarptauti-
nëje arenoje. Skatiname Vilniaus universitetà ir toliau pirmauti tarp Lietuvos aukðtøjø
mokyklø ágyvendinant pokyèius. Esame ásitikinæ, kad Universitetas turi visas galimybes
bûti tokiu lyderiu. Tikimës, kad pravers mûsø komentarai ir pasiûlymai, linkime kuo
geriausios kloties tolesniu Universiteto raidos etapu“.

spaudai.pmd 02/03/2005, 11:0519



VILNIAUS UNIVERSITETO VEIKLA 2004 METAIS

20

PIRMIEJI EUROPOS SÀJUNGOS
STRUKTÛRINIØ FONDØ REZULTATAI

Lietuvai ástojus á Europos Sàjungà, atsivërë galimybës teikti paraiðkas Struktûriniø fondø
paramai.

2004 metais buvo paskelbti kvietimai teikti dvejopas paraiðkas – preliminarias ir
galutines. Kai kurios tarpinës institucijos – institucijos, atsakingos uþ joms priskirtø
Bendrojo programavimo dokumento (BPD) priemoniø ES struktûriniø fondø ir bendrojo
finansavimo lëðø planavimà, priemoniø ágyvendinimà ir prieþiûrà (Socialinës apsaugos ir
darbo ministerija, Ðvietimo ir mokslo ministerija, Informacinës visuomenës plëtros komite-
tas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës), pirmiausia paskelbë kvietimus teikti prelimi-
narias paraiðkas, o vëliau – ir kvietimus teikti galutines paraiðkas.

Universiteto padaliniai pateikë 56 preliminarias paraiðkas. Ið viso Lietuvos ðvietimo,
profesinio mokymo, mokslo, studijø ástaigos ir kitos organizacijos, turinèius teisæ daly-
vauti ðiuose preliminariuose konkursuose, pagal nurodytas priemones pateikë apie 1200
paraiðkø.

Preliminariø paraiðkø ávertinimas leido padaryti iðvadas dël projektiniø siûlymø tin-
kamumo gauti Struktûriniø fondø paramà, iðsiaiðkinti tipines projektø klaidas. Ið
56 Universiteto pateiktø preliminariø paraiðkø 13 projektiniø pasiûlymø buvo pripaþinti
netinkamais finansuoti ið Struktûriniø fondø lëðø. Ið 43 Universiteto pateiktø prelimina-
riø paraiðkø, kurios buvo ávertintos kaip teiktinos pagrindiniams konkursams, beveik
pusës jø projektiná siûlymà rekomenduojama patobulinti ið esmës. Ðis Universiteto preli-
minariø paraiðkø ávertinimas atitinka bendrà visø Lietuvos preliminariø paraiðkø áverti-
nimà.

Universiteto vardu galutiniams konkursams buvo pateikta 13 paraiðkø pagal penkias
BPD priemones:

1.5 priemonæ: „Darbo rinkos, ðvietimo, profesinio rengimo, mokslo ir studijø, sociali-
niø paslaugø infrastruktûros plëtra (papildanti Europos socialinio fondo priemones)“;

2.3 priemonæ: „Socialinës atskirties prevencija ir socialinë integracija“;
2.4 priemonæ: „Mokymosi visà gyvenimà sàlygø plëtra“;
2.5 priemonæ: „Intelekto iðtekliø kokybës gerinimas moksliniø tyrimø ir inovacijø

srityje“;
3.3 priemonæ: „Informaciniø technologijø paslaugø ir infrastruktûros plëtra“.

Projektus inicijavo ir pateikë paraiðkas ðie padaliniai:  Chemijos, Filosofijos, Fizikos,
Gamtos mokslø, Kauno humanitarinis, Matematikos ir informatikos, Medicinos fakultetai,
Medþiagotyros ir taikomøjø mokslø institutas, Biblioteka ir Karjeros centras. Laikas,
skirtas projektiniø siûlymø rengimui, sutapo su vasaros atostogomis ir pirmuoju naujøjø
mokslo metø mënesiu. Iðimtá sudarë ðvietimo ir mokslo ministro ásakymais nustatyti
remiami projektai ir jø vykdytojai, kuriems lëðos ne konkurso bûdu buvo paskirtos
geguþës pabaigoje, ðiems projektams suteikiant valstybinës svarbos statusà.

 Yra paskelbti konkursø, kuriuose dalyvavo vienuolika Universiteto projektø, rezulta-
tai. Parama yra skiriama aðtuoniems projektams:

1. OPTOMOS: Optoelektronikos technologijø plëtra mokslui ir studijoms. Paskirta
paramos suma 35 000 Lt (koordinatorius – MTMI direktorius prof. Artûras Þukauskas).

2. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto tyrimø ir studijø bazës
plëtra. Paskirta paramos suma 34 000 Lt (koordinatorius – Matematikos ir informatikos
fakulteto prodekanas doc. Edmundas Gaigalas).

3. VU bibliotekos nenaudojamø patalpø rekonstrukcijos investicinis projektas. Paskir-
ta paramos suma 30 000 Lt (koordinatorë – Bibliotekos direktorë Birutë Butkevièienë).

4. Bazinës árangos atnaujinimas ir eksperimentiniø ágûdþiø lavinimo virtualiosios
erdvës sukûrimas prioritetiniø mokslo krypèiø specialistams rengti. Paskirta paramos
suma 50 000 Lt (koordinatorius – Fizikos fakulteto dekanas prof. Juras Banys).
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5. Nanotechnologijø ir medþiagotyros centro („Nanotechnas“) techninës dokumenta-
cijos rengimo projektas. Paskirta paramos suma 40 000 Lt (koordinatorius – prof. Arûnas
Ramanavièius, Chemijos fakulteto Aplinkos ir analizinës chemijos katedra).

6. Programø sistemø magistrantûros ásteigimas. Paskirta paramos suma 1 528 145 Lt
(projekto koordinatorius – Matematikos ir informatikos fakulteto Informatikos katedros
vedëjas doc. Antanas Mitaðiûnas).

7. Biofizika: biofizikos magistriniø ir doktorantûros studijø programø modernizavimas.
Paskirta paramos suma 2 261 084 Lt (projekto koordinatorius – Gamtos mokslø fakulteto
prodekanas doc. Osvaldas Rukðënas).

8. Neágalaus asmens funkcionavimo (darbingumo, specialiøjø poreikiø, profesiniø
gebëjimø) ávertinimo metodikø ir jø taikymo rekomendacijø parengimas. Paskirta para-
mos suma 821 890 Lt (projekto koordinatorius Filosofijos fakulteto Socialinio darbo ka-
tedros vedëjas doc. Albinas Bagdonas).

Be to, yra patvirtinti valstybinës svarbos projektai pagal 1.5 priemonæ  „Darbo rinkos,
ðvietimo, profesinio rengimo, mokslo ir studijø, socialiniø paslaugø infrastruktûros plëtra
(papildanti Europos socialinio fondo priemones)“ ir pagal 2.5. priemonæ „Intelekto iðtek-
liø kokybës gerinimas moksliniø tyrimø ir inovacijø srityje“. Ið viso pagal 1.5 priemonæ
Ðvietimo ir mokslo ministro ásakymu buvo nuspræsta finansuoti 12 valstybinës reikðmës
projektø, o pagal 2.5 priemonæ – 20  projektø. Ðiø projektø koordinatoriais buvo paskir-
tos ávairios ðvietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijø institucijos. Vilniaus universi-
tetui koordinatoriaus statusas nebuvo suteiktas. Universitetas kaip partneris dalyvaus
ágyvendinant ðiuos patvirtintus valstybinës reikðmës projektus:

1. Nacionalinis lazeriø mokslo ir technologijø centras. Priemonë 1.5, paskirta paramos
suma 3 000 000 Lt, Universiteto dalis ðiame projekte sudaro 50% (projekto koordinatorius
– Fizikos institutas, koordinatorius universitete – prof. Valerijus Smilgevièius, Fizikos
fakulteto Kvantinës elektronikos katedra, Lazeriniø tyrimø mokymo ir mokslo centras).

2. Aukðèiausios pakopos lazeriniø ir optiniø technologijø specialistø rengimas. Prie-
monë 2.5, paskirta paramos suma 3 799 300 Lt, Universiteto dalis ðiame projekte su-
daro 70% (projekto koordinatorius – Fizikos institutas, koordinatorius universitete –
prof. Valdas Sirutkaitis, Fizikos fakulteto Kvantinës elektronikos katedra, Lazeriniø tyri-
mø mokymo ir mokslo centras).

Taigi iki ðios dienos lëðø suma, kuri yra skiriama Universiteto veiklai pagal deðimt
patvirtintø Struktûriniø fondø projektø, sudaro 8 959 629 litus. Ðiuo metu konkursuose
dalyvauja du Universiteto projektai.

Apibendrinant pirmuosius Europos Sàjungos struktûriniø fondø rezultatus galima teigti,
kad Universiteto pateiktø projektø kokybë yra gera, kadangi jø sëkmës koeficientas
gerokai aukðtesnis uþ nacionaliná vidurká. Taèiau pateiktø projektø skaièius yra per
maþas ir neatitinka Universiteto poreikiø. Taigi atsivërus naujoms galimybëms pasinau-
doti Struktûriniø fondø lëðomis kartu paaiðkëjo, kad trûksta moderniø bei inovatyviø ir
mokslo, ir studijø idëjø, atitinkanèiø Bendrojo programavimo reikalavimus. Mokslo, ver-
slo ir pramonës bendradarbiavimas tebelieka silpnoji Universiteto mokslinës veiklos
grandis, ribojanti galimybes pasinaudoti Struktûriniø fondø parama. Nëra subrandinta
aiðki moderniø studijø organizavimo ir vykdymo metodø, nenuosekliøjø studijø plëtros
perspektyva, todël Universiteto paraiðkø pagal kai kurias Struktûriniø fondø priemones
yra nedaug.
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DARBUOTOJAI

2004 m. gruodþio 31 d. duomenimis, Universitete ið viso dirbo 3377 darbuotojai (2909
etatai) (1 lentelë), ið jø 222 aukðèiausios kvalifikacijos darbuotojai (201 etatas): habilituo-
tø daktarø profesoriø – 151 (138 etatai), habilituotø daktarø docentø – 26  (24  etatai),
daktarø profesoriø – 2 (1 etatas), habilitacijos procedûrà atlikusiø mokslininkø – 18
(14 etatø), profesoriø (neperëjusiø habilitacijos procedûros) – 25 (24 etatai).

1 lentelë. Bendrasis darbuotojø skaièius  2004 12 31

Personalo grupė Etatų Darbuotojų 

1. Pedagogai 
2. Mokslo personalas 
3. Kiti darbuotojai 

1249 
229 

1431 

1595 
247 

1535 
4. Iš viso 2909 3377 

 

Be to, Universitete dirbo 521 docentas, turintis daktaro moksliná laipsná (498 etatai),
bei 489 mokslo daktarai (411 etatø).

2004 m. gruodþio 31 d. duomenimis, profesoriai sudarë apie 14%, o docentai – apie
42% visø pedagogø skaièiaus. Ðie rodikliai liko tokie patys kaip ir 2003 m. Paþymëtina,
kad nuo 2000 m. bendras pedagoginio ir mokslo personalo etatø skaièius kinta maþai
(1 pav.). Per pastaruosius metus ðiek tiek padaugëjo pedagogø etatø (2 pav.), nes didëja
ið specialiosios programos finansuojamø etatø skaièius (padaugëjo uþ mokslà visà kainà
mokanèiø studentø). Keturiolika etatø sumaþëjo mokslo darbuotojø (3 pav.).

Pedagogø ir mokslininkø skaièius kamieniniuose akademiniuose padaliniuose ir jø
kvalifikacija atsispindi 2 ir 3 lentelëse. Pateikti duomenys rodo, kad didþiausias lygina-
masis aukðèiausios kvalifikacijos darbuotojø skaièius dirba Fizikos fakultete – 47%
profesoriø ir 46% docentø, Chemijos fakultete – atitinkamai 43% ir 39%, Gamtos mokslø
fakultete – 25% ir 50%. Reikia tikëtis, kad ðis santykis gerës ir kituose fakultetuose. Ðtai
ðiais metais habilitacijos procedûras atliko trys Komunikacijos fakulteto mokslininkai,
dël to tikëtina, kad greitai fakultete padaugës profesoriø.

Labai netolygus pagal mokslo kryptis aukðèiausios kvalifikacijos dëstytojø skaièius.
Dël jø stokos Ekonomikos ir Filosofijos fakultetuose Universitetas negavo edukologijos
bei vadybos ir administravimo mokslø srièiø doktorantûros teisës.

Rûpestá kelia nedidelis profesoriø skaièaus Uþsienio kalbø institute ir Teisës fakultete.
Kaip minëta, net 25 profesoriø  pareigas einantys dëstytojai neturi habilitacijos laipsnio
ir neperëjæ habilitacijos procedûros. Noriu priminti, kad siekiant gauti profesoriaus vardà
bûtina pereiti habilitacijos procedûrà. To neatlikæ dëstytojai kità kadencijà nebegalës
pretenduoti eiti profesoriaus pareigø.

Ið teikiamø 2 ir 3 lentelëse duomenø matyti, kad nepagrindines pareigas Universitete
ëjo net 447 dëstytojai ir  29 mokslo darbuotojai (atitinkamai 28% visø dëstytojø ir 12%
mokslo darbuotojø). Tarp dëstytojø – 35 profesoriai (15 etatø), 105 docentai (52 etatai),
91 lektorius (40 etatø) ir 216 asistentø (75 etatai). Tai sveikintina, nes skaityti paskaitø
kvieèiami þymûs savo srièiø specialistai, kuriø nepakanka kai kuriose katedrose, be to,
svarbu  pasitelkiant ir rezidentø  vadovus. Taèiau yra ir neigiamas ðio reiðkinio aspektas:
einantys nepagrindines pareigas dëstytojai neáneða indëlio á Universiteto mokslinës
produkcijos aruodà, kartu  neuþsidirba ir treèdalio savo atlyginimo.

Nedirbdami mokslinio darbo Universitete jie neprisideda ir prie geros auros kûrimo.
Turint omeny, kad dëstytojø etatø skaièius ið esmës priklauso nuo studentø skaièiaus,
neoptimalus nepagrindines pareigas einanèiø dëstytojø skaièius trukdo papildyti katedras
jaunais perspektyviais dëstytojais.
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1 pav. Pedagoginio ir mokslinio personalo etatø skaièius (1999–2004)

2 pav. Pedagoginis personalas (1999–2004)

 3 pav. Mokslo darbuotojai (1999–2004)

29 þmonës (13 etatø) turi mokslo darbuotojø nepagrindines pareigas. Suprantama,
jeigu jie savo mokslinëse publikacijose nurodo tik pagrindinæ darbovietæ, tai neuþsidirba
atlyginimø Universitete.

2003 m. ataskaitoje „Vilniaus universiteto veikla 2003 metais“ pabrëþta, kad didelë
problema yra dëstytojø ir mokslo darbuotojø senëjimas. Vyresniø nei 50 metø habilituotø
daktarø profesoriø proporcija tarp visø atitinkamos kategorijos darbuotojø 2003 m. sudarë
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2 lentelë. Dëstytojø skaièius akademiniuose kamieniniuose padaliniuose 2004 12 31
(einanèiøjø nepagrindines pareigas skaièius nurodomas skliaustuose)

Akademinis kamieninis padalinys Iš viso Profesoriai Docentai Lektoriai Asistentai 

Chemijos fakultetas 43 (3) 14 (1) 17 (1) 9 (–) 3 (1) 

Ekonomikos fakultetas 130 (35) 14 (3) 73 (19) 29 (11) 14 (2) 

Filologijos fakultetas 190 (17) 15 (1) 55 (3) 49 (4) 71 (9) 

Filosofijos fakultetas 78 (12) 17 (3) 34 (2) 17 (4) 10 (3) 

Fizikos fakultetas 62 (14) 29 (8) 31 (5) 2 (1) – 

Gamtos mokslų fakultetas 92 (22) 23 (5) 46 (11) 20 (6) 3 (–) 

Istorijos fakultetas 42 (6) 6 (–) 13 (2) 16 (3) 7 (1) 

Kauno humanitarinis fakultetas 119 (23) 7 (4) 47 (11) 54 (5) 11 (3) 

Komunikacijos fakultetas 36 (7) 1 (–) 20 (4) 11 (1) 4 (2) 

Matematikos ir informatikos 
fakultetas 

135 (47) 18 (6) 60 (12) 17 (6) 40 (23) 

Medicinos fakultetas 360 (156) 37 (2) 112 (7) 59 (24) 152 (123) 

Teisės fakultetas 102 (59) 4 (1) 33 (14) 15 (8) 50 (36) 

Tarptautinių santykių 

ir politikos mokslų institutas 

25 (10) 5 (1) 16 (8) (1) 3 (–) 

Užsienio kalbų institutas 130 (17) 1 (–) 18 (–) 50 (7) 61 (10) 

Sveikatos ir sporto centras 18 (3) 2 (–) 4 (1) 11 (2) 1 (–) 

Tarptautinis žinių ekonomikos ir 
žinių vadybos centras 

6 (4) 1 (–) (1) (2) 2 (1) 

Kiti padaliniai 27 (12) 1 (–) 11 (4) 12(6) 3 (2) 

Iš viso 1595 (447) 195 (35) 591 (105) 374 (91) 435 (216) 

 
3 lentelë. Mokslo darbuotojø skaièius akademiniuose kamieniniuose padaliniuose 2004 12 31
(einanèiøjø nepagrindines pareiga skaièius nurodomas skliaustuose)

Akademinis kamieninis 
padalinys 

Iš viso 
Vyriausiasis 

mokslo 
darbuotojas 

Vyresnysis 
mokslo 

darbuotojas 

Mokslo 
darbuotojas 

Jaunesnysis 
mokslo 

darbuotojas 

Chemijos fakultetas 10 (1) – 5 (–) 1 (–) 4 (1) 

Filologijos fakultetas 9 (3) – 3 (–) 3 (1) 3 (2) 

Filosofijos fakultetas 1 (–) – – – 1 (–) 

Fizikos fakultetas 44 (3) 2 (–) 24 (1) 8 (2) 10 (–) 

Gamtos mokslų fakultetas 46 (1) 2 (–) 19 (1) 17 (–) 8 (–) 

Istorijos fakultetas 7 (3) – – – 7 (3) 

Kauno humanitarinis 
fakultetas 

8 (–) – 3 (–) 1 (–) 4 (–) 

Matematikos ir informatikos 
fakultetas 

5 (–) 1 (–) 1 (–) 1 (–) 2 (–) 

Medicinos fakultetas 65 (7) 1 (–) 27 (3) 13 (2) 24 (2) 

MTMI 40 (4) 4 (–) 15 (–) 16 (4) 5 (–) 

Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų institutas 

10 (7) – – 4 (3) 6 (4) 

Kiti padaliniai 2 (–) – 1 (–) 1 (–) – 

Iš viso 247 (29) 10 (–) 98 (5) 65 (12) 74 (12) 
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91%. Reikia paþymëti, kad 2004 m. ði tendencija pakito. Pirmà kartà nuo 2000 m.
aukðèiausios kvalifikacijos darbuotojø (habil. dr. profesoriø bei jiems prilygintø), vyresniø
nei 50 metø, proporcija sumaþëjo nuo 91%  2003 m. iki  79%  2004 m. (4 ir 6 pav.).

Deja, docentø grupës senëjimo tendencija iðlieka (5 ir 6 pav.).
Pastaraisiais metais Universitete daugëja doktorantø, gerëja laiku apginamø disertacijø

statistika. 1999–2004 m. ið 285 baigusiø ir apgynusiø daktaro disertacijas doktorantø
Universitete, mûsø duomenimis, pedagoginá moksliná darbà dirba 165 darbuotojai. Ið
2004 m. 45 apgynusiø daktaro disertacijas doktorantø net 37 pradëjo darbà Universitete.
Tai rodo, kad nemaþà dalá paruoðtø jaunø mokslininkø Universitetas pasilieka. Tokia
politika po kiek laiko leis atjauninti dëstytojø kolektyvà.

4 pav. Aukðèiausios
kvalifikacijos darbuotojø
(habil. dr. profesoriø bei
jiems prilygintø)
pasiskirstymas pagal
amþiø 2004 m.

5 pav. Aukðèiausios
kvalifikacijos darbuotojø
(daktarø docentø)
pasiskirstymas pagal
amþiø 2004 m.

6 pav. Vyresniø nei 50 m.
habilituotø daktarø
profesoriø bei jiems
prilygintø ir
daktarø docentø
proporcija tarp visø
atitinkamos kategorijos
darbuotojø
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STUDIJOS

1. STUDENTAI

2004 m. spalio 1 d. Universitete studijavo 23 057 studentai (be TVM), ið kuriø dieniniame
skyriuje – 16 073, vakariniame – 1259 ir neakivaizdiniame – 5725. Dieninës studijø
formos studentai sudarë beveik 70% visø studijuojanèiøjø. Studentø skaièius padaliniuose
teikiamas 4 lentelëje. Daugiausia studijuojanèiøjø buvo Ekonomikos (daugiau kaip 5000),
Kauno humanitariniame, Matematikos ir informatikos (apie 2700) ir Teisës (2300) fakultetuose,
maþiausia – studijø centruose bei Uþsienio kalbø institute. Pridëjus 654 doktorantus ir
510 gydytojus rezidentus, Vilniaus universitete 2004 m. spalio 1 d. studijavo 24 221
studentas. Pagal ðá skaièiø Universitetas buvo didþiausia aukðtoji mokykla Lietuvoje.

Studentø skaièiaus kitimo 1995–2004 m. duomenys pateikiami 7 paveiksle. Matome,
kad studentø skaièius toliau ðiek tiek didëjo, nors ketvirti metai studentø priëmimas á
pagrindines studijas nekinta. Ðá reiðkiná lemia tai, jog anksèiau priëmimas gana sparèiai
augo, todël priimtøjø á pirmàjá kursà maksimumas tik ðámet pasiekë ketvirtàjá kursà. Jei
tendencija nedidinti priëmimo á pagrindines studijas iðliks, studentø skaièius stabilizuosis.

4 lentelë. Studentø skaièius pagal studijø pakopas ir  studijø formas

Dieninės studijos  Vakarinės studijos Neakivaizdinės studijos 

Padalinys 

ba
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V
U

 iš
 v

is
o 

Aplinkos studijų 
centras 

  70  70          70 

Chemijos fakultetas 357  105 9 471          471 

Ekonomikos 
fakultetas 

1517  465  1982 707 84  791 2092  251  2343 5116 

Filologijos fakultetas 1107  246  1353   24 24 113    113 1490 

Filosofijos fakultetas 808  226  1034    0 325  173 40 538 1572 

Fizikos fakultetas 595  117 5 717          717 

Gamtos mokslų 
fakultetas 

871  187 5 1063          1063 

Istorijos fakultetas 702  126  828     236   15 251 1079 

Kauno humanitarinis 
fakultetas 

1385  332  1717 444   444 593    593 2754 

Komunikacijos 
fakultetas 

780  180  960     147    147 1107 

Matematikos ir 
informatikos 
fakultetas 

2433  336  2769          2769 

Medicinos fakultetas 330 828 68  1226          1226 

Orientalistikos centras 61    61          61 

Religijos studijų ir 
tyrimo centras 

  14  14          14 

Tarptautinių santykių  
ir politikos mokslų 
institutas 

440  183  623     162    162 785 

Tarptautinis žinių 
ekonomikos ir 
vadybos centras 

  109  109       48  48 157 

Teisės fakultetas  1076   1076      1321   1321 2397 

Užsienio kalbų 
institutas 

         209    209 209 

Iš viso 11386 1904 2764 19 16073 1151 84 24 1259 3877 1321 472 55 5725 23057 
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Kaip ir ankstesniaisiais metais, studentø labiausiai padaugëjo EF, KHF ir MIF. Stu-
dentø skaièiaus didëjimà iki 2004 m. lëmë mokantys uþ studijas visà kainà vakariniø
(valstybës finansuojamø liko vos 25; þr. 8 pav.) ir neakivaizdiniø studijø (valstybës finan-
suojamø – 220) studentai. Studentø skaièius pagal finansavimo pobûdá ir jo kaita atsi-
spindi 5 lentelëje ir 9 paveiksle.

7 pav. VU (be TVM) studentø skaièiaus  kaita

8 pav. Vakariniø studijø  mokanèiø uþ studijas ir
valstybës finansuojamø studentø skaièiaus santykio kaita

5 lentelë. Studentø skaièius pagal finansavimo pobûdá

vf – visiðkai valstybës biudþeto finansuojamøjø skaièius
dvf – ið dalies valstybës biudþeto finansuojamøjø skaièius
m –  mokanèiøjø uþ studijas skaièius

10 01
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Per kiekvienà egzaminø sesijà, deja, gana daug studentø (iki 3000) gauna nepatenki-
namus paþymius. Dauguma skolas likviduoja per numatytas kito semestro dvi savaites,
taèiau per 2004 metus net 3835 studentai paliko Universitetà, dauguma – dël ávairiø
asmeniniø, finansiniø problemø, taèiau 25 ið jø buvo paðalinti uþ nesàþiningumà verti-
nant studijø rezultatus, paprasèiau sakant, dël to, kad nusiraðinëjo (10 pav.). 2004 m.
parengta Studijø rezultatø vertinimo tvarka ir Akademinës etikos kodeksas turëtø padëti
spræsti ðià Universitetui skausmingà problemà.

2. PRIËMIMAS

2004–2005 m. m. priëmimas vyko á 180 studijø programø: 74 pirmosios ir 106 antrosios
studijø pakopos programas.

2.1. Priëmimas á pagrindines studijas

Jau ketvirti metai priimtøjø á Vilniaus universiteto pagrindines studijas skaièius nedi-
dëja (11 pav.). Konkursai á Vilniaus universiteto pagrindiniø studijø programas per
bendràjá priëmimà buvo dideli (12 pav.). Didþiausi svertiniai konkursai buvo á kultûros
vadybos, verslo informacijos vadybos, skandinavø (danø) filologijos ir vadybos informaci-
niø sistemø, o maþiausi – á lenkø filologijos (baigusiems mokyklas ne lenkø dëstomàja
kalba), lenkø filologijos, lietuviø filologijos (baigusiems mokyklas ne lietuviø dëstomàja
kalba) ir anglø bei rusø kalbø studijø programas.

Daug informacijos apie studijø programø populiarumà priëmimo metu galima gauti
panagrinëjus programø pasirenkamumà pagal 20 galimø pageidavimø stojanèiøjø praðy-

9 pav. Studentø skaièiaus kaita pagal finansavimo pobûdá

10 pav. Studentø nubyrëjimas
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11 pav. Priimtø á pagrindines studijas studentø skaièiaus kaita

muose. Geidþiamiausios studijø programos, nurodytos pirmuoju prioritetu praðyme, yra
ðios: ekonomika – 1444 kartus, teisë  – 800, vadyba ir verslo administravimas (Vilniuje)
– 697, politikos mokslai – 678, informatika – 467, psichologija – 439. Maþiausiai
stojanèiøjø dëmesio – nuo 4 iki 15 pageidavimø pirmuoju prioritetu – sulaukë ðios
studijø programos: lietuviø filologija ir uþsienio (estø) kalba, lenkø filologija, lenkø filologi-
ja (baigusiems mokyklas ne lenkø dëstomàja kalba), lietuviø filologija (baigusiems mokyk-
las ne lietuviø dëstomàja kalba), slavø (serbø) filologija, geologija, klasikinë (lotynø ir
senovës graikø) filologija, hidrogeologija ir inþinerinë geologija, anglø ir rusø kalbos
(Kaune).

Studijø programos paklausumas iðryðkëja  palyginus paprastàjá konkursà pagal pir-
mà pageidavimà, pagal pirmà ir antrà pageidavimus, pagal visus 20 pageidavimø stojan-
èiøjø praðymuose.

Maþiausi konkursiniai balai buvo priimtøjø studijuoti á Gamtos mokslø fakulteto geo-
logijos bei hidrogeologijos ir inþinerinës geologijos studijø programas – atitinkamai
667,20 ir 555,60. Maksimalus galimas konkursinis balas á ðias studijø programas sudarë
2080,00. Pirmojo kvieèiamojo studijuoti geologijos studijø programoje konkursinis balas
sudarë 1852,80, o hidrogeologijos ir inþinerinës geologijos studijø programoje – 1718,20.
Ðiø studijø programø tiek svertiniai konkursai, tiek reitingai yra vieni ið maþiausiø kartu
su prieð tai minëtomis nepopuliariomis filologinëmis studijø programomis.

2004 metais á pagrindines studijas priimta studijuoti 4982 asmenys (6 lentelë), tarp jø
3159 moterys ir 1823 vyrai.

6 lentelë. Priëmimo á pirmàjà ir antràjà studijø pakopas pagal visas studijø formas suvestinë

Tryliktame paveiksle teikiami duomenys rodo, kad Vilniaus universitetas yra nacio-
nalinis – á já ástojo moksleiviai ið visø Lietuvos rajonø.

Kaip ir 2003 metais, kvieèiamøjø studijuoti á Vilniaus universiteto studijø programas
konkursiniai balai buvo labai aukðti tiek absoliuèiai, tiek palyginti su kitomis aukðtosio-
mis mokyklomis. Puikiai iðlaikiusiøjø valstybinius brandos egzaminus (gavusiøjø aukð-
èiausià ávertinimà 100) stojanèiøjø skaièius tarp priimtøjø á Vilniaus universitetà yra
483! Daugiausia „ðimtukininkø“ (tai asmenys, nacionalinius egzaminus iðlaikæ aukðèiau-
siais balais) priimta studijuoti á ekonomikos studijø programà –87, tai sudaro 51,12% visø
priimtøjø á ðià studijø programà. Toliau bûtø teisë – 56 (26,92%), politikos mokslai –
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12 pav. Svertiniai konkursai á Vilniaus universiteto dieniniø studijø programas per bendràjá priëmimà 2004 metais

kultûros vadyba (K)

verslo informacijos vadyba

skandinavø (danø) filologija

vadybos informacinës sistemos

lyginamosios Azijos studijos (japonologija)

leidyba

archyvistika

informologija

finansø ir draudimo matematika

socialinis darbas

psichologija

politikos mokslai

ekonomika

odontologija

sociologija

moderniøjø technologijø vadyba

lyginamosios Azijos studijos (indologija)

vadyba ir verslo administravimas

þurnalistika

kineziterapija

anglø filologija (V)

lietuviø filologija ir reklama (K)

archeologija

teisë

telekomunikacijø fizika ir elektronika

anglø filologija (K)

ekologija

lyginamosios Azijos studijos (sinologija)

visuomenës sveikata

geografija

biochemija

klasikinë (lotynø ir senovës graikø) filologija

bibliotekininkystë ir informacija

vadyba ir verslo administravimas (K)

istorija

verslo informatika (K)

lietuviø filologija ir uþsienio (vokieèiø) kalba

ergoterapija

kompiuterinë fizika

ekonometrija

statistika

kultûros istorija ir antropologija

molekulinë biologija

slauga

vokieèiø filologija (V)

programø sistemos

biologija

medicina

filosofija

lietuviø filologija (V)

rusø filologija (baig. ne rusø mokyklas)

matematika ir matematikos taikymai

hidrologija ir meteorologija

rusø filologija

chemija (konservavimo ir restauravimo chemija)

informatika

taikomoji fizika

slavø (serbø) filologija

lietuviø filologija ir uþsienio (estø) kalba

fizika

vokieèiø filologija (K)

matematikos ir informatikos mokymas

geologija

hidrogeologija ir inþinerinë geologija

chemija

prancûzø filologija

biofizika

anglø ir rusø kalbos (K)

lietuviø filologija (baig. ne lietuviø mokyklas)

lenkø filologija

lenkø filologija (baig. ne lenkø mokyklas)

Svertinis
konkursas
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Palanga
28

Neringa
4

Kretinga
24

Klaipëda
167

Skuodas
15

Ðilutë
24

Plungë
36

Rietavas
2

Maþeikiai
51

Pagëgiai
2

Tauragë
59

Telðiai
38

Naujoji
Akmenë
28

Jurbarkas
22

Ðakiai
32

Vilkaviðkis
36

Kalvarija
5

Marijampolë
73

Kelmë
11

Raseiniai
26

Ðiauliai
147

Ðilalë
23

Joniðkis
13

Pakruojis
13

Radviliðkis
37

Kaunas
3 2 9

Kazlø Rûda
7

Prienai
20 Birðtonas

7

Alytus
127Lazdijai

26

Druskininkai
40

Varëna
33

Trakai
40

Kaiðiadorys
34

Elektrënai
42

Pasvalys
29

Birþai
26

Panevëþys
229

Këdainiai
5 2

Jonava
36

VILNIUS
1613

Ðalèininkai
42

Molëtai
24

Kupiðkis
21

Rokiðkis
52

Visaginas
44

Zarasai
29

Ignalina
16

Ðvenèionys
48

Utena
8 3

Ukmergë
5 6

Ðirvintos
31

Anykðèiai
3 0

13 pav. Priimtøjø
studijuoti á Vilniaus
universiteto pagrindines
studijas 2004 metais per
bendràjá priëmimà
pasiskirstymas pagal
rajonus

53 (50,48%), programø sistemos – 27 (21,77%), medicina – 27 (16,77%), finansø ir draudi-
mo matematika – 24 (48,00%), vadyba ir verslo administravimas (Vilniuje) –24 (14,46%),
biochemija – 15 (50,00%) ir informatika – 15 (5,02%).

Ið visø 65% bent vienà ðimto balø ávertinimà Lietuvoje gavusiø moksleiviø studijas
Vilniaus universitete pasirinko 60% moksleiviø, gavusiø vienà toká ávertinimà, ir daugiau
kaip 80% – gavusiø du ir daugiau tokiø ávertinimø. Labai panaði „ðimtukininkø“ dalis
teko ir dieninëms studijoms. Nors á VU priima tik 20,43% visø Lietuvoje á dienines
studijas priimamø studentø, daugiau kaip 80% gabiausiøjø, gavusiø du ir daugiau ðimto
balø ávertinimus, studijuoja Universitete (14 pav.).

Ðiemet Vilniaus universitete, priimant pakviestøjø studijuoti dokumentus, buvo atsi-
sakyta imti brandos atestatø ir jø priedø originalus. Tai pirmas atvejis Lietuvoje, kai
aukðtoji mokykla priimdama studijuoti neima iðsilavinimo dokumentø originalø, o palie-
ka juos savininkui.

14 pav. Lietuvos „ðimtukininkø“, ástojusiø á VU dienines studijas, dalis

Paaiðkinimai:  „Vienas egz.“ – nurodo „ðimtukininkø“, turinèiø bent vienà aukðèiausiu balu iðlaikytà nacionaliná
egzaminà, dalá; „Du egz.“ – „ðimtukininkø“, gavusiø du ir daugiau ðimto balø ávertinimus, dalá; „Trys egz.“ –
„ðimtukininkø“, gavusiø tris ir daugiau ðimto balø ávertinimus, dalá; „Keturi egz.“ – „ðimtukininkø“, kurie ne maþiau
kaip uþ keturis egzaminus gavo ðimto balø ávertinimus, dalá

Vienas egz. Du egz. Trys egz. Keturi egz.
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Apibendrinant priëmimo á pagrindines studijas dalá galima pasidþiaugti, kad ir
2004 m. Vilniaus universitetas buvo populiariausia ðalyje aukðtoji universitetinë mokykla.

2.2. Priëmimas á antrosios pakopos studijas

2004 metais uþregistruota 2260 asmenø praðymø stoti á Vilniaus universiteto antrosios
pakopos studijas. Studijuojantiems magistrantûroje buvo pasiûlytas tikrai áspûdingas
skaièius programø – net devyniasdeðimt penkios penkiolikoje universiteto padaliniø, ið
viso numatyta priimti 2159 studentus. Lyginant su ankstesniais – 2003 metais, numatyta
priimti 140 studentø daugiau. Nors nemaþai planuotø studijø programø vietø liko laisvø,
taèiau bendras priimtøjø skaièius padidëjo 31 studentu, palyginti su praëjusiais metais
(7 lentelë).

7 lentelë. Priimta á antrosios pakopas studijas

Padalinys Priimta 
Pageidavimų iš 

viso 
Pakviesta tos 

pačios krypties 
Priimta iš VU 

Aplinkos studijų centras 35 154 8 18 
Chemijos fakultetas 53 132 62 49 
Ekonomikos fakultetas 433 3682 262 351 
Filologijos fakultetas 144 381 142 107 
Filosofijos fakultetas 230 685 157 157 
Fizikos fakultetas 78 422 61 66 
Gamtos mokslų fakultetas 108 344 88 80 
Istorijos fakultetas 68 193 43 63 
KHF 180 811 87 127 
Komunikacijos fakultetas 94 696 57 75 
MIF 180 550 160 169 
Medicinos fakultetas 37 80 25 23 
Religijos studijų ir tyrimų centras 6 7 4 0 
Tarptautinis žinių ekonomikos ir 
žinių vadybos centras 

71 217 25 51 

TSPMI 83 351 47 55 
Iš viso 1764 8705 1226 1391 

 

Bendras ástojusiøjø á Universiteto antrosios pakopos studijas 2004 metais paþangu-
mas, vertinant diplomo priedo paþymiø vidurkius ir baigiamojo/stojamojo egzamino ar
darbo rodiklius, yra ðiek tiek aukðtesnis negu „gerai“ bei ðiek tiek virðija 8 balus (8,02) ir
ðiek tiek maþesnis uþ ið kitø mokyklø ástojusiøjø diplomo priedø vidurká (8,04). Nors kitø
aukðtøjø mokyklø absolventai daþnai savo paþymiais lenkia VU auklëtinius, tolesnës
studijos rodo, kad jø pasirengimas yra kur kas silpnesnis nei Universiteto auklëtiniø. Tai
leidþia teigti, kad studijø rezultatø ávertinimo sistemos universitetuose nevienodos. Pa-
vyzdþiui, pagal diplomo priedo vidurkio reikðmæ ið penkiolikos padaliniø tik penkiuose
(Ekonomikos, Filologijos, Istorijos, Komunikacijos fakultetuose ir TÞEVC) VU bakalaurø
diplomo priedo vidurkis yra aukðtesnis, o kituose padaliniuose pirmauja kitø aukðtøjø
mokyklø absolventai.

Tobulindamas priëmimo sistemà Vilniaus universitetas rengia programines ir admi-
nistracines priemones, pavyzdþiui, 2005/2006 m. m. ketina taikyti elektroninæ registracijà
stojantiesiems ir á antrosios pakopos studijas. Suprantama, ði problema yra daug sudëtin-
gesnë, nes stojimo á antràjà pakopà reikalavimai ir konkursinio balo sudarymo principai
yra labai saviti kiekvienai studijø programai.

Magistro studijas tæsia 1391 Vilniaus universiteto auklëtinis, arba daugiau kaip 77%
visø ástojusiøjø á magistro studijas. Valstybës finansuojamose vietose tokiø yra beveik 83%
visø pirmo kurso magistrantø, mokamosiose – beveik 69%. Galima teigti, kad Vilniaus
universiteto studentø stojimo á magistrantûrà rezultatai geresni negu kitø aukðtøjø mokyk-
lø absolventø, tai jiems uþtikrina santykinai didesnæ valstybës finansavimo dalá.
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Skaièiai rodo, kad yra ganëtinai „uþdarø“ fakultetø, kur á  magistro studijas stoja
beveik vien jø paèiø absolventai. Pavyzdþiui, MIF magistrantais 2004 metais tapo 93,4%
buvusiø VU auklëtiniø, Istorijos fakulteto – 92,6%, Chemijos fakulteto – 92,4%, o ðtai
Religijos studijø ir tyrimø centras nepriëmë në vieno VU studijavusio asmens, gana
„atvirais“ vadintini Aplinkos studijø centras (priimta 51% ið VU), Medicinos fakultetas
(62,2% ið VU), TSPMI (66,3% ið VU).

Á valstybës finansuojamas vietas ástojusiø Universiteto auklëtiniø ir diplomo priedo, ir
baigiamøjø egzaminø ar darbo rezultatø ávertinimø paþymiai yra aukðtesni nei ástojusiø-
jø ið kitø aukðtøjø mokyklø. Prisiminus, kad á valstybës finansuojamas vietas patenka
trys ketvirtadaliai Universiteto auklëtiniø, savøjø studentø geresnis paþangumas ir kon-
kurencingumas ðiuo poþiûriu vertintinas teigiamai. Taigi VU priëmimo taisyklëse nusta-
tyta konkursinio balo sandara pasiteisino, ir bûtina atsiþvelgti á laidos vidurká, siekiant
sulyginti ávairiø universitetø vertinimo skales.

2.3.  Priëmimo organizavimas

Kaip jau minëta, priëmimas á pagrindines ir vientisàsias studijas vykdomas visø universi-
tetø per Lietuvos aukðtøjø mokyklø asociacijos bendràjá priëmimà. Pasiruoðimas priëmi-
mui pradedamas tik baigus praëjusiø metø priëmimà. Vyksta priëmimo analizë, programø
perþiûra padaliniuose ir Studijø direkcijoje, suderinami ir teikiami Senato komisijai pri-
ëmimo planai, rengiamos ministerijos derinimui priëmimo taisyklës. Kasmet organizuoja-
ma daug susitikimø su abiturientais: studijø paroda, keletas studijø mugiø ávairiuose
miestuose, tuo tikslu kasmet rengiamas specialus leidinys „Kvieèia Vilniaus universitetas“
(redaktorë L. Binkauskienë), fakultetø reklaminiai leidinukai, rengiamos atvirøjø durø
dienos  Universitete ir jo padaliniuose. Studijø direkcijos ir fakultetø atstovø grupës vyksta
á apskritis ir rajonus, susitinka su mokiniais, mokytojais, ðvietimo darbuotojais.

Ðitoks visus metus  trunkantis procesas reikalauja daug pastangø ir geros prieþiûros.
2004 metais siekiant tobulinti priëmimo procesus ákurtas naujas struktûrinis Studijø
direkcijos padalinys – priëmimo skyrius, kuriam energingai vadovauja doc. A. Paþëra.
Universiteto vadovybës pritarimu Saulëtekio al. I korpuse jau pradëti dideli rekonstruk-
cijos darbai, siekiant pagerinti priëmimà, sudaryti geras stojanèiøjø aptarnavimo sàlygas.
Svarbu pabrëþti, kad priëmimo skyriaus darbuotojai iðlaikomi ir rekonstrukcijos bei pa-
talpø pritaikymo darbai vykdomi ið priëmimo metu gaunamø lëðø.

Malonu pabrëþti, kad visuose priëmimo darbuose labai noriai dalyvauja studentai,
vadovaujami VUSA vadovø. Studentø dalyvavimas parodose, studijø mugëse, atvirøjø
durø renginiuose padeda sukurti nuoðirdþià jaunimo bendravimo atmosferà, pagyvina
patá bendravimà.

3. STUDIJØ PROCESAS

3.1. Studijø programos

2005 m. sausio 5 d. duomenimis, Studijø ir mokymo programø registre áregistruotos 184
Vilniaus universiteto studijø programos. Jø pasiskirstymas pagal studijø sritis ir pakopas
teikiamas 8 lentelëje ir 15 paveiksle.

3.2. Studijø ir mokymo programø registro duomenø keitimas

I. 2004 m. birþelio 7 d. LR ðvietimo ir mokslo ministro ásakymu (Nr. ISAK-852) Studijø ir
mokymo programø registre áregistruotos dvi naujos studijø programos:
1. Leidyba – Komunikacijos fakulteto pagrindiniø studijø programa. Studijø sritis –

socialiniai mokslai, studijø kryptis – komunikacija ir informacija. Trukmë –
ketveri metai, teikiama kvalifikacija – komunikacijos ir informacijos bakalauras.
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8 lentelë. Studijø programø skaièius pagal mokslo sritis ir pakopas

Mokslo sritis 
Pagrindinės 

studijos 
Vientisosios 

studijos 

Specialiosios 
profesinės 

studijos 

Magistran-
tūros studijos 

Iš viso 

Biomedicinos 
mokslai 

11 3 1 12 27 

Fiziniai mokslai 23 – 2 19 44 
Humanitariniai 

mokslai 
24 – 2 18 44 

Socialiniai mokslai 15 3 3 44 65 
Technologijos 

mokslai 
1 – 1 2 4 

Iš viso 74 6 9 95 184 
 

15 pav. Studijø programø pasiskirstymas pagal studijø sritis (a) ir  studijø pakopas (b)

a)

b)

2. Taikomoji kalbotyra – Filologijos fakulteto magistrantûros dieniniø studijø programa.
Studijø sritis – humanitariniai mokslai, studijø kryptis – filologija. Trukmë –
dveji metai, teikiama kvalifikacija – filologijos magistras.

II. 2004 m. vasario 17 d. LR ðvietimo ir mokslo ministro ásakymu (Nr. ISAK-219), atsiþvelgus
á pakeistà Bendràjá studijø srièiø ir krypèiø klasifikatoriø ir pagal ðias studijø kryptis
suteikiamø kvalifikacijø sàraðà (2003 m. spalio 7 d. LR Vyriausybës nutarimas
Nr. 1229), Studijø ir mokymo programø registre papildomai áregistruotos ðios studijø
programos:
1. Slaugos (valstybinis kodas 62111B101) studijø programos pagrindu papildomai

áregistruota Slaugos (valstybinis kodas 62111B107) studijø programa, teikianti slaugos
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magistro kvalifikaciná laipsná ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinæ
kvalifikacijà.

2. Slaugos (valstybinis kodas 61211B107) studijø programos pagrindu papildomai
áregistruota Slaugos (valstybinis kodas 61211B113) studijø programa, teikianti slaugos
bakalauro kvalifikaciná laipsná ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinæ
kvalifikacijà.

3. Ergoterapijos (valstybinis kodas 61211B110) studijø programos pagrindu papildomai
áregistruota Ergoterapijos (valstybinis kodas 61211B204) studijø programa, teikianti
reabilitacijos bakalauro kvalifikaciná laipsná ir ergoterapeuto profesinæ kvalifikacijà.

4. Kineziterapijos (valstybinis kodas 61211B104) studijø programos pagrindu papildomai
áregistruota Kineziterapijos (valstybinis kodas 61211B205) studijø programa, teikianti
reabilitacijos bakalauro kvalifikaciná laipsná ir kineziterapeuto profesinæ kvalifikacijà.

III. Studijø ir mokymo programø registras papildytas naujomis studijø programø formomis
(2004 m. vasario 17 d. LR ðvietimo ir mokslo ministro ásakymas Nr. ISAK-218; 2004 m.
birþelio 7 d. LR Ðvietimo ir mokslo ministro ásakymas Nr. ISAK-852):
1. Pagrindiniø studijø programos Bibliotekininkystë ir informacija (valstybinis kodas

61209S102) 4 metø trukmës neakivaizdinë studijø forma;
2. Magistrantûros studijø programos Edukologija (valstybinis kodas 62107S112)

2 metø trukmës neakivaizdinë studijø forma;
3. Magistrantûros studijø programos Pedagoginë psichologija (valstybinis kodas

62106S106) 2 metø trukmës neakivaizdinë studijø forma;
4. Specialiøjø profesiniø studijø programos Vertimas (valstybinis kodas 62204H130)

1,5 metø trukmës vakarinë studijø forma.

IV.  2004 m vasario 17 d. LR ðvietimo ir mokslo ministro ásakymu (Nr. ISAK-218) Studijø ir
mokymo programø registre pakeisti áregistruotø studijø programø pavadinimai:
1. Vientisøjø studijø programos Stomatologija (valstybinis kodas 60108B102)

pavadinimas pakeistas á Odontologija ir teikta „gydytojo stomatologo“ profesinë
kvalifikacija á „gydytojo odontologo“;

2. Pagrindiniø studijø programos Ekologinë biologija (valstybinis kodas 61201B104)
pavadinimas pakeistas á Biologija.

V. 2004 m. gruodþio 3 d. LR ðvietimo ir mokslo ministro ásakymu (Nr. ISAK-1918) Studijø ir
mokymo programø registre pakeista áregistruotos pagrindiniø studijø programos
Matematikos ir informatikos mokymas (valstybinis kodas 61201P101) suteikiama
kvalifikacija: vietoj teiktos „mokytojas“ bus teikiama „matematikos bakalauras, mokytojas“.

VI. 2004 m. vasario 17 d. LR ðvietimo ir mokslo ministro ásakymu (Nr. ISAK-218) ið Studijø
ir mokymo programø registro iðregistruota specialiøjø profesiniø studijø Chemijos
programa (valstybinis kodas 62203P103).

2004 metais parengtos, patvirtintos Senate ir pateiktos valstybinei registracijai ðios
ðeðios naujos studijø programos:
1. Bioinformatika – Matematikos ir informatikos fakulteto dieninë pagrindiniø studijø

programa. Studijø sritis – fiziniai mokslai, studijø kryptis – informatika. Trukmë –
4 metai, teikiama kvalifikacija – informatikos bakalauras.

2. Semiotika – Greimo centro ir Filologijos fakulteto dieninë magistrantûros studijø
programa. Studijø sritis – humanitariniai mokslai, studijø kryptis – filologija. Trukmë
– 2 metai, teikiama kvalifikacija – filologijos magistras.

3. Uþsienio kalbø mokymas – Uþsienio kalbø instituto neakivaizdinë magistrantûros
studijø programa. Studijø sritis – socialiniai mokslai, studijø kryptis – edukologija.
Trukmë – 2 metai, teikiama kvalifikacija – edukologijos magistras.

4. Rytø ir Vidurio Europos studijos – Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø instituto
dieninë magistrantûros studijø programa anglø kalba. Studijø sritis – socialiniai
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mokslai, studijø kryptis – politikos mokslai. Trukmë – 1,5 metø, teikiama kvalifikacija
– politikos mokslø magistras.

5. Tarptautinio verslo ekonomika ir vadyba – Ekonomikos fakulteto dieninë magistrantûros
studijø programa anglø kalba. Studijø sritis – socialiniai mokslai, studijø kryptis –
vadyba ir verslo administravimas. Trukmë – 1,5 metø, teikiama kvalifikacija –
vadybos ir verslo administravimo magistras.

6. Verslo ekonomika – Ekonomikos fakulteto neakivaizdinë magistrantûros studijø
programa. Studijø sritis – socialiniai mokslai, studijø kryptis – ekonomika. Trukmë
– 2 metai, teikiama kvalifikacija – ekonomikos magistras.

Studijø programø pasiskirstymas pagal studijø formas teikiamas 9 lentelëje.

9 lentelë. 2004 m. vykdytø studijø programø pasiskirstymas pagal studijø formas

Studijų programų skaičius 
Studijų forma Pagrindinės 

studijos 
Vientisosios 

studijos 
Specialiosios 

profesinės 
Magistrantūros 

studijos 
Iš viso 

Dieninės  69 3 3 92 167 
Vakarinės  3 – 1 1 5 
Neakivaizdinės  12 2 2 7 23 
Iš viso 84 5 6 100 195 

 
Taigi dieniniø studijø programos sudaro 85%, neakivaizdiniø – 12%, o vakariniø –

tik 3% visø programø. 2004 metais daugiausia studijø programø, deja, ir finansiniø
problemø, turëjo Filologijos fakultetas.

3.3. Studijø administravimo dokumentø rengimas

2004 metais ávyko  devyni Studijø komiteto posëdþiai, ið jø du jungtiniai  Studijø komiteto
ir Mokslo komiteto posëdþiai. Tobulinant studijø procesà, buvo parengti, komitete
iðnagrinëti ir pateikti Senato komisijai tvirtinti ðie studijø procesà reglamentuojantys
dokumentai:
1. Nauja VU dëstytojø krûvio apskaitos tvarka.
2. Vilniaus universiteto medicinos ir odontologijos rezidentûros reglamentas.
3. VU fakulteto (kamieninio padalinio) egzaminø apeliacinës komisijos nuostatai.
4. Diplomø CUM LAUDE ir MAGNA CUM LAUDE iðdavimo patikslinimas.
5. Konkursinës eilës sudarymo tvarka.
6. Sveikatos ir sporto centro veiklos programa, panaikinus senàjà.
7. Studijø rezultatø áskaitymo Vilniaus universitete tvarka.
8. Studijø rezultatø vertinimo reglamentas.

Ðiø dokumentø pagrindu Senato komisija patvirtino ðiuos studijø procesà reguliuo-
janèius dokumentus:
1. Vilniaus universiteto dëstytojo darbo krûvio apskaitos tvarka ir pavyzdinë Dëstytojo

darbo krûvio apskaitos lentelë (patvirtinta 2004-01-08 posëdyje).
2. Vilniaus universiteto studijø programø reglamentas (patvirtintas 2004-01-22 posëdyje).
3. Ið dalies pakeistas Studijø nuostatø 5.9.2. straipsnis (patvirtinta 2004-04-01 posëdyje).
4. Vilniaus universiteto fakulteto (kamieninio padalinio) egzaminø apeliacinës komisijos

nuostatai (patvirtinti 2004-04-29 posëdyje).
5. Priëmimo á Vilniaus universiteto internatûros ir rezidentûros studijas 2004 m. tvarka

(patvirtinta 2004-04-29 posëdyje).
6. Vilniaus universiteto studentø konkursiniø eiliø pagal egzaminø sesijos rezultatus

sudarymo tvarka (patvirtinta 2004-05-13 posëdyje).
7. Studijø rezultatø áskaitymo Vilniaus universitete tvarka (patvirtinta 2004-06-03 posëdyje).
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8. Papildytas Senato 2002-04-18 nutarimas „Dël laisvøjø dalykø pasirinkimo ir apmokëjimo
tvarkos“ (patvirtinta 2004-06-03 posëdyje).

9. Sutarèiø 04-NMN (neakivaizdiniø studijø), Nr. 04-NMV (vakariniø studijø),
Nr. 04-NKDp (pirmosios pakopos studijø), Nr. 04-NMD (pirmosios pakopos studijø)
ir Nr. 04-NKD (antrosios pakopos studijø) tekstai (patvirtinti 2004-06-17 posëdyje).

10. Vilniaus universiteto Studentø priëmimo 2005 m. taisyklës (patvirtintos 2004-10-21
posëdyje).

11. Ið dalies pakeistas Vilniaus universiteto stipendijø skyrimo nuostatø 3 dalies 9
punktas (patvirtinta 2004-12-09 posëdyje).

12. Vilniaus universiteto Studijø rezultatø vertinimo tvarka bei ðios tvarkos priedas
„Vertinimo skalë ir paþymiai“ (patvirtinta 2004-12-23 posëdyje).

Artimiausiu metu bûtina baigti derinti ir patvirtinti praktikos reglamentà, studijø
rezultatø vertinimo metodikà.

 Labai didelis darbas laukia visos studijø tarnybos 2005 metais diegiant vieningà
informacijos sistemà LieMSIS, Universitetui rengiantis gauti ECTS universiteto vardà.
Pastarajai uþduoèiai svarbiausia parengti Studijø informacinëje duomenø bazëje visà
paketà studijø programas apraðanèiø dokumentø lietuviø ir anglø kalba. Ðis paketas taip
pat bûtinas siekiant 2005 metais iðduoti naujo pavyzdþio vienodos formos diplomo priedëlá.

3.4. Studijø administravimas

Kaip jau minëta, visi duomenys apie visø pakopø studijas renkami ir analizuojami Studijø
duomenø bazëje, kurià priþiûri ir tobulina VU Skaièiavimo centro specialistai. Kadangi
bazës vartotojø ir administratoriø skaièius dabar siekia 12 500, o duomenis áveda  keli
ðimtai administratoriø ir dëstytojø – neapsieinama be kasdieniø problemø. Vien 2004
metø þiemos sesijos metu teko ávesti per 160 000 duomenø – egzaminø ávertinimø.

Kasdien pleèiamas bazës galimybiø spektras, aiðku, niekas neatsiranda savaime.
Skaièiavimo centrui ir Studijø direkcijai kasdien tenka spræsti vis naujas uþduotis pleèiant
duomenø bazës paslaugas. Jau dabar galima konstatuoti, kad visi kiekvieno studento
studijø duomenys registruojami duomenø bazëje. Parengta ir ið dalies jau veikia elektroninë
studijø knygelë, keletas fakultetø, o nuo 2005 metø vasaros sesijos – visi fakultetai
studijø rezultatus paves ávedinëti dëstytojams.

Pradëtas ir ðiais metais turi bûti baigtas vieningos Lietuvos aukðtøjø mokyklø
informacinës sistemos kûrimas pagal LieMSIS programà. Studijø direkcija ir Skaièiavimo
centras jau ásitraukë á ðá darbà.

Labai atsakingas laikotarpis laukia Universiteto diegiant naujos formos diplomo
priedëliø projektavimà ir iðdavimà. Ðiame darbe labai daug rûpesèiø kelia pastangos
mobilizuoti visø padaliniø administracijà,  programø vadovus, kad bûtø kokybiðkai parengti
programø ir dalykø dvikalbiai apraðai.

Ði uþduotis siejasi ir su VU siekiu 2005 metais  ágyti ECTS universiteto vardà.

3.5.  Studentø mobilumas

Vilniaus universiteto 307 studentai buvo komandiruoti dalinëms studijoms á Europos ir
kitø ðaliø universitetus (10 lentelë).

Daþnesnes VU studentø daliniø studijø uþsienio universitetuose iðvykas stabdo ribo-
tos ERASMUS ir kitø mainø programø lëðos, o ið dalies ir tam labai nepalanki Lietuvos
aukðtojo mokslo finansavimo sistema. Valstybë skiria lëðas tam tikram studentø skaièiui
visai neatsiþvelgdama á tai, kad konkretus studentas gali judëti ir daþnai nebûtinai kartu
su savo valstybës finansuota studijø vieta.

Á Universitetà dalinëms studijoms atvyksta nedaug studentø (11 lentelë) daþniausiai
todël, kad neranda èia dalykø, dëstomø daþniausiai anglø kalba. Kai kuriø padaliniø
siûlomos naujos studijø programos uþsienio kalbomis ið dalies sumaþins ðá stygiø.
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10 lentelë. VU studentø iðvykos studijuoti á uþsienio ðalis

Šalis 
Bakalauro 

studijos 
Vientisosios 

studijos 
Magistrantūra Iš viso 

Airija   2 2 
Austrija 1   1 
Belgija 5 2 2 9 
Čekija 2  1 3 
Danija 28  12 40 
Didžioji Britanija   2 2 
Graikija 5  1 6 
Ispanija 2  1 6 
Italija 9 2 1 12 
JAV   3 3 
Kinija 5   5 
Kroatija 4   4 
Latvija 2   2 
Lenkija 23   23 
Norvegija 1   1 
Nyderlandai 4 2 7 13 
Portugalija 1   1 
Prancūzija 14  4 18 
Slovakija  1   1 
Suomija 20 4 5 29 
Švedija 25 2 4 31 
Šveicarija 5 1  6 
Vokietija 43 21 22 86 
Iš viso 200 21 22 307 

 
11 lentelë. Nuosekliøjø studijø studentai uþsienieèiai Vilniaus universitete

Šalis 
Bakalauro 

studijos 
Vientisosios 

studijos 
Magistrantūra Iš viso 

Čečėnija  5  5 
Armėnija 1   1 
Baltarusija 1 3  4 
Gruzija 1   1 
Ispanija 1   1 
Italija 1   1 
Izraelis 2  1 3 
Japonija   1 1 
JAV   1 1 
Kinija 1   1 
Latvija 3   3 
Lenkija 24 3 2 29 
Vokietija 1   1 
Iš viso 36 11 5 52 

 

Uþsienio pilieèiø domëjimasis studijomis Vilniaus universitete vis didëja. 2004 metais
tokiø praðymø buvo 122. Nuosekliosioms studijoms pagal triðalæ URM, ÐMM ir VU
sutartá priimti penki Baltarusijos pilieèiai, kurie metus studijuos lietuviø kalbà, o vë-
liau – politikos mokslus ir informatikà.

4. NENUOSEKLIOSIOS STUDIJOS

Viena ið svarbesniø Vilniaus universiteto uþduoèiø yra nenuosekliøjø studijø organiza-
vimas, koordinavimas ir plëtojimas. 2004 metais buvo nustatyta valstybës tarnautojø
mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursø programø rengimo ir jø registravimo tvarka
Studijø direkcijoje.

Buvo áregistruotos septynios valstybës tarnautojø mokymo programos (,,Átaigaus kal-
bëjimo ágûdþiai komunikacijos metu I“ – 8 val., ,,Átaigaus kalbëjimo ágûdþiai komunika-
cijos metu II“ – 8 val., ,,Tarptautinë politika ir diplomatija“ – 44 val., ,,Vadovavimas
valstybinëje institucijoje“ – 8 val., ,,Terorizmas“ – 8 val., ,,Azijos studijos: musulmonø
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pasaulis“ – 8 val., ,,Ðiaurës ðaliø studijos“ – 8 val; visos programos parengtos Tarptauti-
niø santykiø ir politikos mokslø institute) ir 7 kvalifikacijos tobulinimo kursø programos
(,,Politikos mokslo pagrindai I: pagrindinës politikos mokslo kategorijos“ – 8 val. TSPMI,
,,Politikos mokslo pagrindai II: pagrindinës politikos mokslo kategorijos“ – 8 val. TSPMI,
,,Kalbiniai ir metodiniai paskaitø anglø kalba rengimo aspektai“ (dëstytojø kvalifikacijos
këlimo programa) – 26 val. UKI, ,,Gydytojø socialiniø pediatrø rengimo programa“ –
460 val. VU Medicinos fakulteto Socialinës pediatrijos ir vaikø psichiatrijos klinika,
,,Turizmo ir vieðbuèiø verslo anglø kalba“ (turizmo agentûrø, turizmo ástaigø bei vieðbu-
èiø darbuotojams) – 100 val. UKI, ,,Verslo vokieèiø kalba“ (ámoniø, ástaigø darbuoto-
jams, vadybininkams, vadovams) – 200 val., UKI, ,,Ankstyvosios reabilitacijos mokymo
programa“ – 80 val.,  Þenevos iniciatyva psichiatrijoje).

2003–2004 mokslo metais Vilniaus universitete kvalifikacijos tobulinimo ir perkvali-
fikavimo kursuose buvo uþregistruoti 6488 klausytojai, ið jø 132 valstybës tarnautojai.

2004 metais laisvojo klausytojo sutartis pasiraðë 581 klausytojas, eksterno sutartis –
410 klausytojø.

Ekonomikos fakultete á iðlyginamàsias studijas buvo priimti 156 klausytojai, á papildo-
màsias – 210 klausytojø.

Studijø direkcijos Nenuosekliøjø studijø skyrius 2004 m. lapkrièio 24 d. organizavo
kvalifikacijos këlimo seminarà ,,Nacionalinio saugumo aktualijos plintant tarptautiniam
terorizmui“, kuriame dalyvavo per 30 Universiteto darbuotojø, praneðimus skaitë nacio-
nalinio saugumo ir specialiøjø tarnybø darbuotojai.

Atsiþvelgiant á padidëjusá poreiká dëstyti dalykus uþsienio kalbomis, Studijø fondo
lëðomis buvo organizuoti dëstytojø kvalifikacijos tobulinimo kursai, ðiuos kursus UKI
lankë ir baigimo paþymëjimus gavo 31 ávairiø padaliniø dëstytojas. Ðià praktikà ketina-
ma plëtoti ir 2005 metais.

Nenuosekliøjø studijø plëtotës uþduotys:
1. Parengti Universiteto dëstytojø kvalifikacijos tobulinimo strategijà.
2. Nuosekliai tirti klausytojø poreikius ir interesus.
3. Organizuoti klausytojø paieðkà valstybinëse ir privaèiose institucijose. Pasiûlyti klau-

sytojams jø poreiká tenkinanèias programas.
4. Panaikinus Profesinio tobulinimo centrà, parengti kvalifikacijos tobulinimo strategijà

Universitete, Nenuosekliøjø studijø skyriui perimti ðio centro funkcijas. Toliau plësti
nuotolines studijas.

5. PASLAUGOS STUDENTAMS

5.1. Paskolos

2004 metais Lietuvos aukðtøjø mokyklø studentams Lietuvos mokslo ir studijø fondas
paskolas skyrë du kartus per metus – pavasará ir rudená. Ið viso paskolos gyvenimo
iðlaidoms sudarë 2 309 500 Lt, studijø ámokoms – 1 089 000 Lt.

Kaip matyti ið toliau pateiktø diagramø (16 pav.), 1999–2003 m.  lëðos, skirtos stu-
dentø paskoloms, didëjo, tik 2004 m. ðiek tiek sumaþëjo. Dël to 2004 m.  sumaþëjo ir
studentø, gavusiø paskolà gyvenimo iðlaidoms, skaièius. Lyginant su bendru studentø
skaièiumi, nuo 2001 m. pradëjo maþëti ir paskolà gavusiø studentø dalis.

Bendras studentų skaičius 
Lėšos, skirtos studentų 

paskoloms, Lt 
Studentų, gavusių paskolą, 

skaičius 
Semestras 

Studijų 
įmokai 

Gyvenimo 
išlaidoms 

Studijų 
įmokai 

Gyvenimo 
išlaidoms 

Studijų 
įmokai 

Gyvenimo 
išlaidoms 

Pavasario 3251 21 284 561 500 1 846 500 119 622 

Rudens 4499 18 400 527 500 463 000 138 158 

Iš viso 1 089 000 2 309 500 257 780 

 

12 lentelë. VU studentø paskolø gyvenimo iðlaidoms ir studijø ámokoms paskirstymas
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Kaip ir kiekvienais metais, studentø praðymø gauti paskolà gyvenimo iðlaidoms buvo
daugiau, negu tam buvo skirta lëðø. Ne visiems studentams buvo paskirta  ir maksimali
paskola gyvenimo iðlaidoms (4500 Lt). Paskolos dydis kito nuo 1000 Lt iki 4500 Lt.
Vidutinë paskola buvo 2960 Lt.

Paskolø studijø ámokai 2004 metais praðë daugiau studentø negu 2003 metais –
atitinkamai 257 ir 109 studentai. Taèiau lyginant su bendru studentø, mokanèiø uþ
mokslà skaièiumi, paskolø studijø ámokai praðë nedidelë studentø dalis.

Daugiausia paskolø studijø ámokai praðë Matematikos ir informatikos, Fizikos, Che-
mijos ir Kauno humanitarinio fakultetø studentai. Nors Istorijos ir Orientalistikos padali-
niuose studijuoja atitinkamai 243 ir 25 mokantys uþ mokslà studentai, 2004 m. në vienas
ið jø nepateikë praðymo gauti paskolà studijø ámokai.

5.2. Stipendijos uþ mokymosi rezultatus

2004 metais stipendijos uþ mokymosi rezultatus skirtos pagal Senato komisijos nustatytà
metodikà, ið viso joms skirta 8 976 375 litø. Visuose padaliniuose stipendijos uþ paþan-
gumà pasiskirstë tolygiai, tik maþai studentø teturinèiame Religijos studijø ir tyrimø
centre stipendijà gaunanèiøjø dalis buvo didesnë.

5.3. Socialinës stipendijos ir vienkartinës paðalpos

2004 metais socialinëms stipendijoms buvo skirta 1 682 625 Lt, vienkartinëms paðalpoms
– 135 120 Lt. Metø pabaigoje á socialiniø stipendijø fondà Senato komisijos nutarimu
papildomai buvo perkelta dar 105 255 Lt. Todël metø pabaigoje dar 173 studentams buvo
paskirtos vienkartinës paðalpos po 250 Lt.

Daugiausia socialiniø stipendijø ir vienkartiniø paðalpø buvo iðmokëta Chemijos,
Gamtos mokslø, Filologijos, Kauno humanitarinio, Matematikos ir informatikos fakultetø

a) Paskolø gyvenimo iðlaidoms lëðos (litais)

b) Gavusiø paskolà gyvenimo iðlaidoms studentø skaièius

16 pav. Paskolø gyvenimo iðlaidoms skyrimo kitimo diagramos
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studentams. Matematikos ir informatikos padalinio didesniam studentø skaièiui buvo
paskirtos 250 Lt dydþio vienkartinës paðalpos.

5.4. Vardinës stipendijos

2004 metais buvo paskirtos ðios vardinës stipendijos:
1. Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus stipendija Medicinos fakulteto stu-

dentui.
2. Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos stipendija Teisës fakulteto studen-

tui.
3. Dainos Lapaitis atminimo vienkartinës stipendijos dviem Filosofijos fakulteto studen-

tams.
4. Carol Martin Gruodis atminimo ðvietimo fondo stipendijos trims Matematikos ir infor-

matikos bei keturiems Fizikos fakulteto studentams. Taip pat Carol Martin Gruodis
atminimo ðvietimo fondo direktoriø valdybos sprendimu stipendijos buvo paskirtos
dvideðimt trims Vilniaus universiteto pirmakursiams.

5. Prof. Marijos Gimbutienës vardinë stipendija Istorijos fakulteto magistrantei.
6. Teisës fakulteto Alumni draugijos stipendija dviem Teisës fakulteto studentams.
7. Raimondo, Albertos ir Wandos Yankun vienkartinës vardinës stipendijos trims Mate-

matikos ir informatikos, Gamtos mokslø ir Chemijos fakultetø studentams.

5.5. Neágalûs studentai

2004 m. buvo pasiraðyta sutartis tarp Vilniaus universiteto ir Lietuvos invalidø draugijos
dël Filosofijos fakulteto socialinio darbo bakalauro neakivaizdiniø studijø III kurso stu-
dentës Dalios Bartkaitienës studijø rëmimo. Ávyko VUSA organizuota ðventë „Projektas
su negalia“. Renovuojamieji pastatai pritaikomi neágaliøjø poreikiams.

6. STUDIJØ BAIGIMAS

2004 metais Vilniaus universiteto diplomai buvo áteikti 3625 pirmosios ir antrosios studi-
jø pakopos absolventams (13 lentelë).

13 lentelë. 2004 metø laida

Studijos Bakalauro Vientisosios Magistrantūra 
Specialiosios 

profesinės 
Iš viso 

Dieninės  1792 303 797 25 2917 

Neakivaizdinės  226 88 123 39 476 

Vakarinės 77 0 155 0 232 

Iš viso  2095 391 1075 64 3625 

 
2004 metais 43 pagrindiniø ir 67 antrosios studijø pakopos absolventams, pasiþy-

mintiems ypaè gerais studijø rezultatais, áteikti  CUM LAUDE ir MAGNA CUM LAUDE
diplomai.

7. STUDIJØ PROGRAMØ VERTINIMAS

7.1. Iðorinis vertinimas

Vadovaujantis LR ðvietimo ir mokslo ministro 2004 m. sausio 30 d. ásakymu Nr. ISAK-109
„Dël studijø programø iðorinio vertinimo 2004 metø plano patvirtinimo“ ir Rektoriaus
ásakymu (2004-03-30 Nr. Ss-480) numatytas Teisës fakulteto (teisës krypties), Fizikos
fakulteto (fizikos krypties), Gamtos mokslø fakulteto (biologijos krypties), Filologijos fa-
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kulteto (slavø filologijos) studijø programø savianalizës rengimas ir pateikimo Studijø
direkcijai terminai.

Minëti fakultetai sudarë studijø programø savianalizës grupes, kurios laiku parengë
savianalizæ pagal Studijø kokybës vertinimo centro pateiktà metodikà. Savianalizës pro-
jektai buvo tobulinami dalyvaujant Studijø direkcijai bei Studijø komiteto nariams. Metø
pabaigoje savianalizës medþiagà parengë ir Medicinos fakultetas, kuris vykdo biologijos
krypties magistrantûros studijø programà Medicinos biologija. Visos metø plane numaty-
tø vertinti studijø programø savianalizës pagal suderintà grafikà buvo pateiktos Studijø
kokybës vertinimo centrui.

Studijø kokybës vertinimo centro sudarytos tarptautinës ekspertø grupës lankësi uni-
versitete ir vertino ankstesniais metais numatytø vertinti studijø krypèiø programas:
Medicinos fakulteto Medicina, Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø instituto –
Vieðasis administravimas, Ekonomikos fakulteto –  Vadyba ir verslo administravimas.

2004 metø lapkritá tarptautinë ekspertø grupë lankësi Teisës fakultete ir teigiamai
ávertino pokyèius, kuriais atsiþvelgta á ankstesná vertinimà, kai programa buvo akredi-
tuota laikinai dvejiems metams, ir  fakulteto vadovybës pastangas tobulinti studijø koky-
bæ. Palankius ekspertø atsiliepimus apie vertintas studijø programas jau yra gavæ ir
Medicinos bei Ekonomikos fakultetai.

2004 metais LR ðvietimo ir mokslo ministro ásakymais akredituotos iki kito iðorinio
vertinimo arba laikinai 12 studijø programø (14 lentelë).

14 lentelë. Akredituotos studijø programos

Valstybinis 
kodas 

Pavadinimas Fakultetas Įsakymo data Įsakymo Nr. 

Akredituota iki kito išorinio vertinimo 

61205S103 Sociologija FilosF 2004-01-20 ISAK-70 

62105S103 Sociologija FilosF 2004-01-20 ISAK-70 

62105S104 Sociologija ir kriminologija FilosF 2004-01-20 ISAK-70 

61205H102 Kultūros istorija ir antropologija IF 2004-05-10 ISAK- 698 

62106P101 Kartografija GMF 2004-05-10 ISAK- 698 

61201T206 Telekomunikacijų fizika ir elektronika FF 2004-06-23 ISAK-1004 

62101T210 Telekomunikacijų fizika ir elektronika FF 2004-06-23 ISAK-1004 

60108B102 Odontologija MF 2004-07-12 ISAK-1118 

61201P101 Matematikos ir informatikos mokymas MIF 2004-10-06 ISAK-1566 

Akredituota laikinai (iki  2006-12-31) 

61210B101 Visuomenės sveikata MF 2004-05-10 ISAK- 698 

62110B101 Visuomenės sveikata MF 2004-05-10 ISAK- 698 

62206P104 Geografija GMF 2004-05-10 ISAK- 698 

 
Visuomenës sveikatos krypties studijø programos laikinai akredituotos, kaip ir Kauno

medicinos universiteto, ið esmës dël to, kad tarptautiniai ekspertai susidarë nuomonæ,
jog Lietuvoje nëra aiðkios visuomenës sveikatos studijø koncepcijos.

Ta pati problema pastebëta ir vertinant Gamtos mokslø fakulteto Geografijos specia-
liøjø profesiniø studijø programà, pagal kurià rengiami mokytojai – dauguma laikinai
akredituotø Vilniaus universiteto studijø programø yra susijusios su mokytojø rengimu.
Tai leidþia daryti iðvadà, kad Vilniaus universitetas neturi aiðkios mokytojø rengimo
koncepcijos (jos nëra ir Lietuvoje). Turëtume apsispræsti dël strateginës nuostatos – ar
turëtø bûti rengiami mokytojai Vilniaus universitete, jei taip – ryþtingai spræsti proble-
mas. Ðiuo klausimu derëtø artimiau bendradarbiauti su gimnazijø, kitø mokyklø kolekty-
vais, rengti daþnesnes iðvykas á mokyklas, ieðkoti bendradarbiavimo partneriø ar steigti
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Vilniaus universiteto gimnazijas arba bazines mokyklas. Ðitoks artimas bendradarbiavi-
mas padëtø spræsti ir labai greitai iðkilsianèià opià problemà, kai abiturientø skaièius
ims sparèiai maþëti, todël labai didelæ reikðmæ ágis iðankstinis mokiniø supaþindinimas
su Universiteto tikslais, programomis, jø rengimas kandidatais universitetinëms studi-
joms, ið jø Vilniaus universitete.

7.2. Vidinis vertinimas

2004 metø sausio 22 dienà Senato komisija patvirtino naujà Vilniaus universiteto studijø
programø reglamentà. Fakultetai ir kiti akademiniai padaliniai per 2004 metus buvo
ápareigoti pertvarkyti studijø programas pagal ðio reglamento nuostatas. 2004 m. ástoju-
sieji á Vilniaus universitetà pradëjo studijas pagal naujai pertvarkytas programas. Buvo
sudaryti ir Senato komisijoje patvirtinti visø studijø programø komitetai, á kuriø sudëtá
átraukti socialiniai partneriai.

Nuo 2005 m. pradþios reikëtø pradëti planingà pertvarkytø studijø programø vertini-
mà Studijø komitete ir gerai ávertintas programas teikti Senato komisijai naujai patvirtin-
ti. Toká studijø programø vidinio vertinimo planà pagal reglamentà turi parengti Studijø
direkcija ir jis turi bûti patvirtintas Rektoriaus ásakymu.

2004 m. buvo organizuotas iðsamus Filologijos fakulteto skirtingo pasirengimo abitu-
rientams skiriamø studijø programø Lietuviø filologija, Lietuviø filologija (baigusiems ne
lietuviø mokyklas), Rusø filologija, Rusø filologija (baigusiems ne rusø mokyklas), Lenkø
filologija, Lenkø filologija (baigusiems ne lenkø mokyklas) vertinimas. Priëmimo metu
pastebëta, kad á kai kurias ið ðiø studijø programø ástoja prastai pasirengæ studijoms
abiturientai. Programø komitetai atliko savianalizæ, su ja susipaþino ir paraðë vertinimo
iðvadas Kauno humanitarinio fakulteto filologiniø katedrø specialistai. Ðios iðvados yra
vertingos Rusø filologijos ir Lenkø filologijos programø savianalizës medþiagos rengë-
jams, kadangi ðámet jie pateikë savianalizæ iðoriniam vertinimui.

Toks vertinimo bûdas, kai iðvadas pateikia kolegos specialistai ið kitø Vilniaus uni-
versiteto fakultetø, turëtø bûti plaèiau taikomas, nes þvilgsnis ið ðalies visada naudingas,
o Universiteto kolegø pastabos ir patarimai yra kur kas dalykiðkesni ir geranoriðkesni
nei iðoriniø vertintojø. Svarstymø rezultatas tas, kad siekiant pagerinti studijø kokybæ
buvo atsisakyta skirtingo pasirengimo abiturientø priëmimo á atskiras studijø programas
ir atitinkamai pakeista konkursinio balo sudarymo tvarka.

7.3. Studijø programø kokybës vadyba

Studijø kokybei Universitete yra skiriamas iðskirtinis dëmesys. 2004 metais ðeði Studijø
direkcijos darbuotojai dalyvavo net septyniose ðalies ir tarptautinëse konferencijose stu-
dijø kokybës klausimu, padarë tris praneðimus (tekstai pateikti spaudai) tarptautinëse
konferencijose. Vis daþniau studijoms skiriamose konferencijose dalyvauja ir fakultetø
atstovai. Tai teikia viltá, kad ganëtinai ilgai moksliniø padaliniø ignoruota pedagogikos
sritis sustiprës ir Vilniaus universitete.

Prof. A. Marèinsko iniciatyva pradëtas vykdyti studijø kokybës valdymo projektas.
Jau atliktas uþsienio ir ðalies patirties ðiuo klausimu tyrimas ir parengtos svarstyti labai
iðsamios studentø ir dëstytojø apklausos anketos. Ketinama jau 2005 m. atlikti apklau-
sas, iðanalizuoti ir apibendrinti tyrimo rezultatus, artimiausiu laiku ádiegti kokybës valdy-
mo sistemà ið pradþiø bent viename fakultete.

Toliau buvo atliekamas kasmetinis, kaip numatyta programø reglamente, studijø pro-
gramø svarstymas padaliniuose. Ðis darbas dar suintensyvëjo pradëjus pildyti studijø
duomenø bazëje studijø programø korteles. Jos rengiamos lietuviø ir anglø kalbomis
formatu, numatytu naujai diegiamo diplomo priedëlyje.
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7.4. Kiti studijø kokybës rodikliai

Didëjant studentø skaièiui Universitete, daugelis fakultetø optimizuoja dëstytojø skaièiø.
Tai daroma dël dviejø tikslø: pirma, padaryti kiekvienos programos studijas ekonomiðkai
naudingas, antra, taip parinkti programos dalykø dëstymà, kad bûtø uþtikrintas tinkamas
teoriniø ir praktiniø dalykø santykis. Dar vienas ribojantis veiksnys yra valstybës regla-
mentuotas studentø skaièius, tenkantis vienam dëstytojui. Kaip þinoma, ðis skaièius labai
priklauso nuo studijø programos srities. 2004 metais Universitete pasiektas rodiklis –
18,49 studento vienam dëstytojo etatui (padaliniuose ðá rodiklá þr. 17 pav.).

Apie studijø programos kokybæ dalá informacijos suteikia studentø þiniø ir gebëjimø
ávertinimas. Turint pakankamai didelæ studentø imtá, ávertinimø pasiskirstymas turëtø
artëti prie gausinio. Kaip rodo 2004 metø þiemos sesijos paþymiø skirstinys (18 pav.), tik
bakalauro studijø ávertinimø pasiskirstymas panaðus á gausiná, o magistro studijø ávertinimø
vidurkis gerokai pasislinkæs á labai gerø paþymiø pusæ.

17 pav. Studentø skaièius, tenkantis vienam dëstytojo etatui

18 pav. 2004 m. þiemos sesijos egzaminø ávertinimø skirstinys

7.5. Universiteto absolventø ásidarbinimo problema

Darbo ir socialiniø tyrimø institutas 2004 m. atliko aukðtøjø mokyklø absolventø ásidarbi-
nimo tyrimus. Ðalia kitø rodikliø buvo nustatomi ir skirtingus universitetus baigusiø kai
kuriø programø specialistø reitingai (pagal teigiamus darbdaviø atsiliepimus). Malonu
paþymëti, kad vadybos ir ekonomikos, teisës, informatikos, biochemijos bei biofizikos
studijø krypèiø Universiteto absolventai gavo apie dukart daugiau teigiamø darbdaviø
ávertinimø nei artimiausi pagal vertinimà kitø universitetø absolventai.

Vienas ið svarbiausiø rodikliø, patvirtinanèiø studijø programos kokybæ, yra galimybë
ásidarbinti absolventams. Ði problema galëtø bûti iðtirta pasitelkus socialinius tyrimus,
taèiau ið dalies galëtø pagelbëti Lietuvos darbo birþos statistika. Darbo birþos duomenys

ChF        EF      FilF    FilosF      FF      GMF      IF       KHF       KF     MIF       MF   TSPMI  TÞEVC     TF
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yra prieinami internete, taèiau pabandþius analizuoti ieðkanèiøjø darbo anketas paaiðkëjo,
kad tai gana sudëtinga, nes tenka tirti kiekvieno ieðkanèiojo darbo anketà, kad nustatytu-
me, ar jis yra Vilniaus universiteto absolventas ir kokià programà studijavo. Tuo tikslu
Studijø direkcija 2004 metais sudarë sutartá su Lietuvos darbo birþa, kad gautø patikimus
duomenis. Lietuvos darbo birþos duomenimis, 2004 m. rugsëjo 1 d. ðalies teritorinëse darbo
birþose buvo ásiregistravæ 111 Vilniaus universiteto absolventø (2003 m. rugsëjo 1 d. – 206
absolventai). Jei imsime pastarojo deðimtmeèio Universiteto absolventus – tai sudaro apie
pusæ procento, taigi gerokai maþiau negu ðalies nedarbo lygis. Ðiame tyrime nagrinëti tik
Vilniaus universiteto absolventø registravimosi Darbo birþoje atvejai, mat daþnai statisti-
koje parodomi net ieðkantys darbo Vilniaus universiteto (II–IV kursø bakalauro ar
magistro studijø) studentai. Jie nurodo specialybæ ir programà, todël ið statistikos galima
numanyti, kad tai – Vilniaus universiteto absolventai.

Vilniaus universiteto absolventø, siekianèiø ásidarbinti per Lietuvos darbo birþà, 2004 m.
rugsëjo 1 d. statistika:

1 vieta – Vadyba ir verslo administravimas  – 15 bedarbiø (2003 m. – 23) – 14%
(ið jø Vilniaus darbo birþoje uþregistruotø – 7, Kauno – 5).

2 vieta –  Teisë (turintys aukðtàjá iðsilavinimà) –  8 bedarbiai  (2003 m. – 19) –
8% (Vilniuje – 8).

3 vieta – Vokieèiø filologija – 6 bedarbiai (2003 m. – 8) –  6% (Vilniuje – 3).
Tarptautinis verslas – 5 bedarbiai (Kaune – 4).
Socialinis darbas – 5 bedarbiai  (Vilniuje – 3).
Geografija  – 5 bedarbiai  (Vilniuje – 5).
Rusø filologija – 5 bedarbiai  (Vilniuje – 4).
Verslo administravimas – 4 bedarbiai (Kaune – 3).
Istorija – 4 bedarbiai  (Ignalinoje – 2).

Kitø specialybiø absolventø, ieðkanèiø darbo, yra trys ir maþiau.

Taigi galima daryti iðvadà, kad Vilniaus universiteto diplomas yra pakankamai geras
garantas ásidarbinti. Paþymëtina, kad tarp ieðkanèiøjø darbo vyrauja humanitariniø ir
socialiniø mokslø programø absolventai. Atsiþvelgiant á tai, jog ðiø srièiø absolventai
sudaro absoliuèià daugumà, statistiðkai negalima teigti, jog kuri nors Vilniaus universi-
teto studijø programa yra nereikalinga ðaliai.

Universiteto 2003 metø ataskaitoje uþsibrëþti uþdaviniai 2004 metais ið esmës buvo
ávykdyti. Studijø kokybës gerinimu reikia rûpintis nuolat.

8. DOKTORANTÛRA

Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimais (2003-07-15, Nr. 926 ir 2004-04-19, Nr. 452)
Vilniaus universitetui yra suteikta 24-iø mokslo krypèiø doktorantûros teisë. Pastarai-
siais metais dël nepakankamo skaièiaus aukðtos kvalifikacijos mokslininkø, atitinkanèiø
kvalifikacinius reikalavimus, praradome vadybos ir administravimo bei edukologijos mokslo
krypèiø doktorantûros teisæ.

Ðiø metø sausio 1 d. duomenimis, Vilniaus universitete studijuoja  582 doktorantai, ið
jø 71 –neakivaizdiniu bûdu.

Doktorantø skaièiaus dinamika teikiama 15 lentelëje,  priimtøjø á doktorantûrà  skai-
èiai – 16 lentelëje.

Ið 15 lentelës  matyti, kad Vilniaus universiteto doktorantø skaièius  kasmet didëja.
Daugiausia  doktorantø yra Teisës (66), Medicinos (66), Filologijos (56), Filosofijos (52)

ir Gamtos mokslø (46) fakultetuose  (17 lentelë).
Kiekvienais metais didëja ir  konkursai doktorantûros studijoms, ypaè teisës, ekono-

mikos, filologijos, politikos mokslo ir kitø krypèiø. Pavyzdþiui, 2004 m. vien teisës kryp-
ties doktorantûros  siekë 45 pretendentai, priimta – 15, ekonomikos – 21, priimta  – 10
ir t. t.
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15 lentelë. Doktorantø  skaièiaus dinamika

1992 m. sausio 1 d. 185 
1993 m.     „ 161 
1994 m.     „ 185 
1995 m.     „ 227 
1996 m.     „ 270 
1997 m.     „ 305 
1998 m.     „ 386 
1999 m.     „ 422 
2000 m.     „                 413 
2001 m.     „ 380 
2002  m.    „ 396 
2003 m.     „ 472 
2004 m.     „ 529 
2005 m.     „ 582 

 

16 lentelë. Priimta á doktorantûrà

1994 m. 66 

1995 m. 83 

1996 m. 94 

1997 m. 91 

1998 m. 103 

1999 m. 58 

2000 m. 98 

2001 m. 115 

2002 m. 167 

2003 m. 140 

2004 m. 153 

 
17 lentelë. Doktorantø skaièius
fakultetuose

GMF 46 
FF 39 
ChF 39 
FilF 56 
IF 29 
FilosF 52 
MIF 41 
MedF 66 
EF 39 
KomF 35 
TF 66 
KHF 46 
TSPMI 28 

 

2004 m. á doktorantûros studijas priim-
ti 153 doktorantai, ið jø 12 – á neakivaiz-
dines mokamas studijas.

Iðlieka geriausiø absolventø atrankos
doktorantûros studijoms problema. Deja,
gana  daþnai á doktorantûrà stoja ne per-
spektyviausi, moksliná darbà mëgstantys
þmonës, o absolventai, neradæ darbo, arba
tie, kurie dirba ir be dideliø pastangø gali
papildomai  prisidurti doktoranto stipen-
dijà. Tai negali neturëti átakos doktoran-
tûros rezultatyvumui (18 lentelë).

18 lentelë. Doktorantûros rezultatyvumas

2000 m. 2001 m. 2002 m. 2003 m. 2004 m. 
(duomenys 2005 01 20) 

Fakultetai 

ba
ig
ė 

ap
gy

nė
 

ba
ig
ė 

ap
gy

nė
 

ba
ig
ė 

ap
gy

nė
 

ba
ig
ė 

ap
gy

nė
 

ba
ig
ė 

ap
gy

nė
 

P
at

ei
kė

 
sv

ar
st

ym
ui

 

Chemijos  8 8 5 4 4 4 4 4 7 7 – 
Ekonomikos  5 2 6 6 3 2 3 2 5 2 2 
Filologijos  14 10 7 6 12 5 7 5 6 3 2 
Filosofijos  10 7 12 8 8 6 5 2 10 2 5 
Fizikos  4 3 13 10 4 3 3 2 3 2 1 
Gamtos mokslų  5 4 10 10 10 8 7 6 7 1 6 
Istorijos  9 9 5 4 5 3 5 2 6 2 1 
Kauno humanitarinis 5 5 2 2 2 2 5 4 6 6 – 
Komunikacijos  8 5 6 3 5 4 – – 2 – 2 
Matematikos  2 2 – – 6 4 4 3 6 2 4 
Medicinos  15 11 7 7 5 5 7 7 7 4 3 
Teisės  15 6 4 2 5 4 5 1 7 3 3 
TSPMI 7 5 2 1 1 1 5 3 2 – 2 

107 77 79 63 70 51 60 41 74 34 31 Iš viso:  
(71,9%) (79,7%) (72,8%) (68,3%)  

 
P a s t a b a :  2004 metø doktorantûros baigimas – gruodþio 31 d. Todël pateiktos svarstyti daktaro disertacijos bus
ginamos  per metus.
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Jau keletà metø doktorantûros  efektyvumas Universitete siekia 70–80%. Ðá gerà
rodiklá paminëjo ir Europos universitetø  asociacijos ekspertai.

2004 metais doktorantûrà baigë  74  doktorantai,  ið sàraðø iðbraukta 16 doktorantø.
Laiku apgynë daktaro disertacijas arba numatytos gynimo datos 34 doktorantams. Patei-
kë  savo darbus svarstyti atitinkamiems padaliniams 31 doktorantas. Galutinis 2004 m.
baigusiøjø doktorantûrà  rezultatyvumas paaiðkës vëliau.

Taèiau tenka apgailestauti, kad apie  30% baigusiø doktorantø disertacijø neapgina,
vidutiniðkai apie 15–20 doktorantø kasmet iðbraukiama. Manau, kad atranka á dokto-
rantûrà ir doktorantûros eigos kontrolë nëra pakankamai kruopðti.

Pagal doktorantûros reglamentà, visi pretenduojantys á doktorantûrà turi gauti mûsø
mokslininkø rekomendacijas. Susidaro áspûdis, kad rekomendacijos tiesiog dalijamos.
Pavyzdþiui,  2004 m. vienas mokslininkas rekomendavo 7 pretendentus á istorijos mokslø
krypties doktorantûrà, kitas – 5 pretendentus á politikos mokslø doktorantûrà, o yra
buvæ ir 10. Ar tokiu bûdu nesumenkinamas rekomendacijø vaidmuo atrenkant preten-
dentus?

Manyèiau, kad ðiuo atrankos etapu  rekomendacija  turi bûti labai svarbus ir nefor-
malus dokumentas.

Sveikintina, kad doktorantai átraukiami á studijø procesà. Taèiau turi bûti saikas.
Antai Komunikacijos, Filosofijos fakultetø kai kurie doktorantai skundþiasi, kad dël
didelio pedagoginio  krûvio nepajëgia ávykdyti savo programos.

Doktorantûros rezultatyvumui labai svarbus doktoranto mokslinio vadovo, principin-
gos kasmetinës atestacijos vaidmuo. Juk ne paslaptis, kad nemaþa doktorantø savo
vadovø nemato mënesiais. Daþnai katedrose doktorantø atestacija vyksta formaliai.

Teikdami paraiðkas doktorantûrai fakultetai turi þinoti, kas vadovaus naujai priim-
tiems doktorantams. 2004 metais pasitaikë atvejø, kai siûlomi tvirtinti doktorantø vadovai
neturëjo tam reikiamos mokslinës kvalifikacijos. Tik aktyviai dirbantis mokslininkas
gali sëkmingai ir rezultatyviai vadovauti doktorantui.

Labai svarbi ir doktorantûros studijø vadyba. Vilniaus universitete ðiuo metu yra visi
bûtini dokumentai, reglamentuojantys doktorantûros studijas. Praëjusiais metais  buvo
naujai patvirtintos  visø mokslo krypèiø doktorantûros studijø programos. Fakultetuose
uþ doktorantûros studijø organizavimà atsakingi prodekanai, kai kuriuose fakultetuose
–  patys dekanai. Chemijos fakulteto dekanas  prof. R. Kazlauskas, Medicinos fakulteto
prodekanë  doc. J. Tutkuvienë, Kauno humanitarinio fakulteto prodekanë doc. D. Grun-
dey tikrai verti padëkos uþ gerà darbà  koordinuojant doktorantûros studijas savo fakul-
tetuose.

Gal todël ðiuose fakultetuose jau keletà metø visi doktorantai iki doktorantûros laiko
pabaigos apsigina daktaro disertacijas. Taèiau kai kuriuose fakultetuose doktorantûros
administravimas yra prastas, nëra darbo su doktorantais sistemos. Pasitaiko, kad dokto-
rantai, neturintys pedagoginio krûvio, katedroje beveik nepasirodo, nedalyvauja jos po-
sëdþiuose, neatvyksta  net á atestacijas, nors yra kvieèiami.

Doktorantûros studijø planai ir mokslinio tyrimo programos  tvirtinamos jø neaptarus,
nesvarsèius net katedroje.

Nenormalu ir tai, kad kai  kurie  doktorantai  patys ieðko, kas gali bûti jø disertacijos
gynimo tarybos nariai ar net oponentai. Ar tai ne katedros reikalas?

Doktorantûros sëkmë priklauso nuo doktoranto, mokslinio vadovo, katedros, fakulteto,
Doktorantûros skyriaus darbo. Jei bent viena ðios sekos grandis dirbs atsainiai, neatsa-
kingai, minëtos problemos liks neiðspræstos.

Vyriausybës patvirtintuose Doktorantûros  nuostatuose numatyta, kad  Lietuvos moks-
lo taryba turi teisæ vertinti kiekvienos mokslo krypties (ðakos) doktorantûros bûklæ insti-
tucijose, tikrinti, ar ji atitinka nuostatø reikalavimus.

2004 m. Lietuvos mokslo taryba tikrino Matematikos mokslø krypties doktorantûros
studijas. Dþiugina tai, kad  nei Doktorantûros ir rezidentûros skyriui, nei Matematikos ir
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informatikos fakultetui jokiø  pastabø nepareiðkë. Tokie tikrinimai vyks ir ðiais metais,
todël  turime bûti  jiems pasirengæ.

Malonu paþymëti tai, jog vis daugiau  (beveik kas penktas) doktorantas turi galimybæ
iðvykti dalinëms studijoms á uþsiená ir tuo sëkmingai pasinaudoja.

Pastaruoju metu suaktyvëjo domëjimasis  ir uþsienio pilieèiø doktorantûros studijomis
Universitete. Tai – gera tendencija. Uþsienieèiø  priëmimo á doktorantûrà tvarka yra
patvirtinta Senate dar 1999 metais.

Duomenys apie apgintø disertacijø skaièiø 1999–2004 metais teikiami 19 lentelëje.
Ið lentelës matome, kad per 2004 metus Vilniaus universitete apginta 80 daktaro diserta-
cijø, ið jø 48 – Universiteto doktorantø ir darbuotojø. Paþymëtina, kad bendras apgintø
daktaro disertacijø skaièius lyginant su 2003 m. panaðus, bet daugëja disertacijø, kurias
apgina institutø ir kitø aukðtøjø mokyklø doktorantai, atitinkamai maþëja Universiteto
doktorantø ir darbuotojø apgintø disertacijø skaièius.

19 lentelë. Daktaro disertacijø, apgintø Vilniaus universitete, skaièius  pagal mokslo sritis ir
kryptis

Apginta daktaro disertacijų Mokslo 
sritis 

Mokslo kryptis 
1999 m. 2000 m. 2001 m. 2002 m. 2003 m. 2004 m. Iš viso 

flosofija – 4 2 5 1 – 12 
filologija  6 11 10 12 4 18 61 
istorija  3 2 11 3 3 6 28  
komunikacija ir 
informacija 

– 4 5 6 2 – 17 

teisė  1 2 7 8 3 4 25 
politikos m.  1 2 1 2 1 3 10 
vadyba ir 
administravimas 

– 3 3 6 2 – 18 

ekonomika – 2 3 3 3 4 15 
sociologija – – – 1 2 – 3 
psichologija 1 – 3 3 – 2 9 

 
Socialiniai 
mokslai 

edukologija – 2 2 2 1 – 7 
matematika 3 1  5 2 4 11 
fizika 4 7 3 6 6 5 31 
chemija 3 9 4 4 4 5 29 
biochemija – 1 1 – 4 8 14 
geologija 1 1 – 3 4 1 10 
geografija 2 4 1 2 1 – 10 

 
Fiziniai 
mokslai 

informatika – 2 2 1 – 1 6 
biologija – – – 1 1 2 4 
ekologija ir 
aplinkotyra 

– – – 2 1 2 5 

botanika 1 – 2 4 – 1 8 
zoologija – 1 1 – 1 1 4 
medicina 16 19 19 21 34 12 121 

 
Biomedi-
cinos 
mokslai 

visuomenės 
sveikata 

– 1 2 2 2 1 8 

 Iš viso 42 78 82 102 82 80 458 

 

9. REZIDENTÛRA

2004–2005 mokslo metai –  tolesnio rezidentûros  studijø reorganizavimo metai.
Patvirtintas Vilniaus universiteto medicinos ir odontologijos  rezidentûros  reglamentas.
Ið dalies ávykdyta struktûrinë rezidentûros studijø pertvarka. Internatûros studijos arti-
miausiu metu turës bûti integruojamos á medicinos ir odontologijos vientisøjø studijø
programà. Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimu pakeista gydytojø rengimo rezi-
dentûroje trukmë pagal specialybes.

Remiantis  Vilniaus universiteto  medicinos ir odontologijos rezidentûros reglamentu,
Rektoriaus ásakymu patvirtinti rezidentûros koordinatoriai.
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Vykdant ðvietimo ir mokslo ministro ásakymà, iki  2005 m. sausio 1 d.  nustatyta
tvarka  Ðvietimo ir mokslo ministerijai yra pateiktas ðiuo metu vykdomø rezidentûros
studijø programø sàraðas ir duomenys apie studijø programas.

Iki 2005 m. spalio 31 d. esame ápareigoti parengti naujas arba pertvarkyti  ðiuo metu
vykdomas programas ir pateikti jas Studijø kokybës vertinimo centrui.

Labai svarbu rezidentûros baziø vertinimas ir atranka. Iki ðiol ðis procesas, galima
sakyti, buvo formalius. Rezidentûros baziø vertinimo ir atrankos komisija pagal naujas
rezidentûros programas turës atrinkti rezidentûros bazes, nustatyti galimus vykdyti rezi-
dentûros programø ciklus, maksimalø galinèiø studijuoti rezidentø skaièiø, laikotarpá,
kuriam bus parenkama rezidentûros bazë.

Ðiuo metu Vilniaus universitete studijuoja  508  gydytojai rezidentai. Jiems vadovauja
259 vadovai.

Studijø administravimo tobulinimo
uþduotys ir veiksmai 2005 metais

Studentø skaièius
Studentø skaièius Universitete toliau kasmet ðiek tiek didëja, nors ketvirti metai

studentø priëmimas á pagrindines studijas nekinta. Ðá reiðkiná lemia tai, jog anksèiau
priëmimas gana sparèiai didëjo, todël priimtøjø á pirmàjá kursà maksimumas tik ðámet
pasiekë ketvirtàjá kursà.

Kvieèiamøjø studijuoti á Vilniaus universiteto studijø programas konkursiniai balai
buvo labai aukðti tiek absoliuèiai, tiek palyginti su kitomis aukðtosiomis mokyklomis.
Puikiai iðlaikiusiø valstybinius brandos egzaminus (gavusiøjø aukðèiausià 100 balø áver-
tinimà) stojanèiøjø skaièius tarp priimtøjø á Vilniaus universitetà yra 483!

Siektina:
• Iðlaikyti 2004 metø priëmimo á pagrindines studijas lygá.
• Numatyti galimà studentø skaièiaus kitimà tik ðvelniau reglamentuojamø ministerijos

mokamøjø (vakarinës ir neakivaizdinës formos) studijø sàskaita.
• Analizuoti ir teikti rekomendacijas Senatui dël nepopuliariø programø teikimo pri-

ëmimui kas antri metai (prameèiui).
• Stojanèiøjø konkursui gerinti reikia sisteminti darbà su vidurinëmis mokyklomis,

steigti Universiteto gimnazijas (bazes) apskrityse, didþiuosiuose miestuose.

Programø skaièius
2004–2005 m. m. priëmimas vyko á 180 studijø programø – á 74 pirmosios ir 106

antrosios pakopos.
• Kokybës ir ekonomiðkumo poþiûriais optimizuoti programø skaièiø, atsiþvelgiant á

rektoriø konferencijos rekomendacijas. Teikti informacijà ir rekomendacijas padali-
niams.

Studijø duomenø bazë
• Tobulinti 2005 metais pradedamà internetiná stojanèiøjø á pagrindines ir vientisàsias

studijas praðymø priëmimà, adaptuojant programà, sukurtà priëmimui á neakivaizdi-
nes studijas 2004 metais.

• 2005 m. ádiegti stojanèiøjø á antràjà studijø pakopà praðymø priëmimà internetu.
• Adaptuoti studijø administravimà LieMSIS formatu. Tobulinti informacinës sistemos

administravimà.
• Tobulinti fakultetø studijø duomenø administravimà ir administratoriø kvalifikacijà.

Studijø kokybë
2004 metais pradëta dëstytojø tobulinimo programa (anglø kalbos specializuotos gru-

pës).
Vykdoma programø kokybës analizë.
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Tikslai:
• Studijø kokybës iðorinio ir vidinio vertinimo analizë ir sklaida.
• Dëstytojø kvalifikacijos tobulinimo strategijos rengimas ir organizaciniø bei finansi-

niø priemoniø plano teikimas Senatui.
• Studijø kokybës vadybos projekto vykdymas (pradedant Ekonomikos fakultetu).
• Studentø ir dëstytojø apklausos anketø rengimas.
• Studentø ir dëstytojø apklausos organizavimas.
• Dalyvavimas ir praneðimø skaitymas tarptautinëse konferencijose studijø kokybës

klausimais.
• Seminarø studijø kokybës klausimais rengimas Universitete.

Nenuosekliosios studijos
• Nuosekliai tirti klausytojø poreikius ir interesus.
• Ieðkoti klausytojø valstybinëse ir privaèiose institucijose. Pasiûlyti klausytojams jø

poreikius tenkinanèias programas.
• Panaikinto Profesinio tobulinimo centro funkcijas perimti Nenuosekliøjø studijø sky-

riui. Toliau plësti nuotolines studijas.
• Analizuoti ir skleisti nenuosekliøjø studijø patirtá.

Studijø administravimo tobulinimas
2004 metais Studijø komitetas parengë ir Senato komisija patvirtino nemaþa studijø

nuostatø pakeitimø. Studijø direkcijos darbuotojai dalyvavo net septyniose ðalies ir tarp-
tautinëse konferencijose studijø kokybës klausimu, padarë tris praneðimus (tekstai pa-
teikti spaudai) tarptautinëse konferencijose. Reikia siekti, kad ir fakultetø atstovai, studi-
jø administratoriai, aktyviau dalyvautø diskusijose  pedagogikos klausimais.

2005 metais bûtina:
• Baigti rengti programø ir sandø duomenis, numatytus naujam diplomo priedëliui.
• 2005 metais parengti ir diegti vieningà informacijos sistemà LieMSIS.
• Vykdyti darbus siekiant gauti ECTS universiteto vardà. Svarbiausia studijø informaci-

nei duomenø bazei parengti visà paketà studijø programas apraðanèiø dokumentø
lietuviø ir anglø kalba.

• Perþiûrëti ir tobulinti studijø nuostatus, rengti kitus nuostatus.
• Analizuoti dëstytojø krûvio apskaità ir tvirtinti patobulintà apskaità.
• Tobulinti stipendijø ir paskolø skyrimà remiantis bazës duomenimis, parengti tokià

programà.
• Artimiausiu metu baigti derinti ir patvirtinti praktikos reglamentà.
• Parengti ir pateikti tvirtinti studijø rezultatø vertinimo metodikà.
• Analizuoti Lietuvos darbo birþos duomenis apie Vilniaus universiteto absolventø ási-

darbinimà, pradëtà 2004 metais, teikti rekomendacijas padaliniams ir Universiteto
vadovybei.

Doktorantûros ir rezidentûros tobulinimas
• Uþtikrinti geresnæ ðiø studijø vadybà akademiniuose padaliniuose. Sugrieþtinti dokto-

rantø moksliniø vadovø atsakomybæ uþ doktorantûros studijø efektyvumà ir disertaci-
jø moksliná lygá.

• Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus doktorantûros pakeitimus, atlikti ir
Universiteto doktorantûros reglamento atitinkamas pataisas.

• Uþbaigti rezidentûros studijø pertvarkà – daugiausia dëmesio skiriti studijø kokybei,
tinkamai parinkti rezidentûros koordinatorius ir vadovus, didinti jø atsakomybæ.
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2004 metais VU moksliniai tyrimai buvo vykdomi pagal 2003 metais patvirtintas moksli-
niø tyrimø kryptis, aprëpianèias visas mokslo sritis (humanitariniai, socialiniai, biomedi-
cinos, fiziniai ir technologijos mokslai).

2004 m. gruodþio 31 d. duomenimis, Universitete mokslo tiriamàjá darbà vykdë 1595
pedagogai ir 247 mokslo darbuotojai (pagrindinëje ir ne pagrindinëje darbovietëje dir-
banèiø asmenø skaièius). 1370 ið jø darbas Universitete buvo pagrindinës pareigos.
Lyginant su 2003 metø duomenimis, tyrëjø, turinèiø mokslo laipsnius ir vardus, skaièius
ir tyrëjø pasiskirstymas pagal mokslo sritis iðlieka beveik nepakitæs (20 lentelë).

20 lentelë. Dëstytojø ir mokslo darbuotojø pasiskirstymas pagal mokslo sritis (pagrindinëje dar-
bovietëje dirbanèiø asmenø skaièius, 2004 12 31)

Mokslo sritis 
Darbuotojų skaičius Iš viso humanitariniai 

mokslai 
socialiniai 

mokslai 
technologijos 

mokslai 
fiziniai 
mokslai 

biomedicinos 
mokslai 

Dėstytojai ir mokslo 
darbuotojai (tyrėjai) 1370 439 248 23 316 344 

Turi mokslo laipsnį, 
pedagoginį vardą 961 221 171 21 266 282 

Turi mokslo laipsnį, 
pedagoginį vardą  
(2004 m.) 

70% 50% 69% 91% 84% 82% 

Turi mokslo laipsnį, 
pedagoginį vardą  
(2003 m.) 

71% 50% 69% 96% 90% 81% 

 
Paþymëtina, kad habilituoto daktaro mokslo laipsnio teikimo sustabdymas atsiliepë ir

mokslininkø kvalifikacijos rodikliams. Kiekvienais metais habilituoto daktaro disertaci-
jas apgindavo 6–8 Universiteto mokslininkai. Tai buvo svarus indëlis didinant aukðtos
kvalifikacijos moksliná potencialà. Pastaraisiais metais nemaþas skaièius mokslininkø,
ketinusiø parengti habilitacijos darbà, neteko galimybës siekti aukðèiausio mokslo laips-
nio. Nors Lietuvos mokslo bendruomenëje jau gana seniai diskutuojama dël antrojo
mokslo laipsnio iðlikimo, dar ir dabar nëra paskelbta oficialaus sprendimo dël habilituoto
daktaro mokslo laipsnio teikimo tvarkos. Taèiau buvo patvirtinta habilitacijos procedûra,
ji 2004 metais sëkmingai pradëta vykdyti Universitete. Habilitacijos procedûrà atliko 13
Universiteto mokslininkø ir du mokslininkai ið kitø institucijø:
• fiziniø mokslø srityje 8 mokslininkai, ið jø vienas – geografijos, trys – chemijos, du

–  matematikos ir du – fizikos krypties;
• biomedicinos mokslø srityje 3 mokslininkai, ið jø du – biologijos ir vienas – medi-

cinos krypties;
• humanitariniø mokslø srityje 3 mokslininkai – komunikacijos ir informacijos krypties;
• socialiniø mokslø srityje vienas mokslininkas – psichologijos krypties.

Universiteto biudþetiniai mokslo tiriamieji darbai. Ataskaitiniais metais buvo vykdo-
mi 233 biudþetiniai mokslo tiriamieji darbai (2003 m. – 228, 2002 m. – 234). Temø
pasiskirstymas kamieniniuose akademiniuose padaliniuose pateikiamas 21 lentelëje. Ta-
èiau vykdomø temø skaièius nëra mokslinio darbo kokybës rodiklis, o moksliniø temø
gausa kartais labiau atspindi mokslo pajëgø iðsisklaidymà. Teigiamas reiðkinys – keliø
padaliniø vykdomi tarpsritiniai ir tarpkryptiniai moksliniai darbai, taèiau jø nëra daug.

Daug svarbiau ávertinti moksliniø temø rezultatyvumà ir aktualumà bei nustatyti Uni-
versiteto mokslo prioritetus. Nuolat kaupiami statistikos duomenys leidþia atlikti biudþe-
tiniø mokslo tiriamøjø darbø kiekybiná vertinimà. Taèiau to nepakanka nustatyti temos
aktualumà ir jos atitiktá ðalies socioekonominiams poreikiams. Todël reikia dalykinës
ekspertizës, jai Universitete turëtø bûti skiriama daugiau dëmesio.
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  Moksliniø tyrimø ir eksperimentinës plëtros (MTEP) finansavimo ðaltiniai. Kaip ir
kasmet, 2004 metais Universiteto mokslinë veikla buvo finansuojama ið valstybës biudþe-
to, uþsakovø ir tarptautiniø programø lëðø (22 lentelë). Be tiesioginiø biudþeto asignavi-
mø (11,9 mln. Lt), 2004 metais VU mokslininkai uþdirbo 8024,2 tûkst. litø, t.y. beveik 500,0
tûkst. Lt daugiau negu 2003 m. Daugiausiai lëðø – net per 2 milijonus litø – uþdirbo
Fizikos fakultetas. Chemijos, Medicinos, Gamtos mokslø fakultetai gavo apie po milijonà
litø. Medþiagotyros ir taikomøjø mokslø institutas uþdirbo 1 797,9 tûkst. litø, ið jø –
825,5 tûkst. litø gavo Skystøjø kristalø laboratorija uþ savo produkcijos pardavimà uþsie-
niui. Mokslinë veikla nedavë pajamø Teisës fakultetui, nedaug lëðø uþdirbo Kauno
humanitarinis ir Ekonomikos fakultetai, Uþsienio kalbø institutas.

Duomenys apie lëðas, gautas vykdant mokslo tiriamuosius darbus 2002–2004 metais,
teikiami 19 pav. Akivaizdu, kad didëja ið LVMSF ir tarptautiniø mokslo programø gau-
namø lëðø suma.

Tiesioginiai asignavimai. Universitetui uþ mokslinës veiklos rezultatus (mokslines
publikacijas ir lëðas, gautas vykdant tarptautines mokslo programas ir uþsakomuosius
mokslo tiriamuosius darbus) skirti tiesioginiai asignavimai sudarë 13,0 milijonø litø.
Taèiau kaip ir kiekvienais metais, skirstant lëðas mokslo ir studijø institucijoms atliktas
„iðlyginimas“, kuris Universitetui kainavo daugiau kaip milijonà litø uþ mokslinës veik-
los rezultatus uþdirbtos sumos. Gauta 11,9 mln. litø, jie buvo paskirstyti padaliniams
remiantis LR ðvietimo ir mokslo ministerijos ir Studijø kokybës vertinimo centro parengta
metodika bei Universiteto mokslo komiteto pasiûlytais pakeitimais (23 lentelë). Þinoma,
kaip ir kiekvienas metodas, kuris remiasi tam tikrais sàlyginumais ir sutartiniø  balø
sistema, naudotas metodas taip pat turëjo trûkumø.

Tiesioginiø asignavimø kitimo 2003–2004 metais ir jø paskirstymo Universiteto pa-
daliniams duomenys pateikiami 23 lentelëje. Ryðkûs lyderiai yra Medicinos, Fizikos,
Gamtos mokslø, Chemijos bei Matematikos ir informatikos fakultetai. Deja, ne visiems
Universiteto padaliniams metai buvo vienodai sëkmingi. Kukliai atrodo UKI, TSPMI,
Komunikacijos, Teisës ir Ekonomikos fakultetai.

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijø fondas (toliau – LVMSF) ir 2004 metais buvo
vienas ið svarbiausiø Universiteto biudþetinio MTEP finansavimo ðaltiniø (24 lentelë).
2004 metais ið LVMSF buvo gauta 2 623,1 tûkst. litø (2003 m. – 2 370,8 tûkst. litø,
2002 m. – 1 030,0 tûkst. litø).

Kaip ir 2003 metais, didþiausia fondo lëðø dalis (40,6%) teko Aukðtøjø technologijø
plëtros (toliau – ATPP) ir Prioritetiniø moksliniø tyrimø ir eksperimentinës plëtros (to-
liau – MTP) programoms, kuriose dalyvauja keturi fakultetai ir du institutai. Universite-
tas vykdo ðeðis ið 14 ATPP finansuojamø projektø (penkiø yra koordinatorius) ir aðtuonis

21 lentelë. Vilniaus universiteto biudþetiniai mokslo tiriamieji darbai 2004 m.

Padalinys 
Biudžetiniai mokslo tiriamieji darbai / 

darbai, vykdomi kelių padalinių 
Padalinys 

Biudžetiniai mokslo tiriamieji darbai / 
darbai, vykdomi kelių padalinių 

CHF 9 TF 7 

EF 12 MTMI 8 / 4 

FilF 19 / 1 TSPMI 5 

FsF 17 / 2 UKI 2 

FF 20 / 3 ASC 1 

GMF 28 LSC 2 

IF 5 SSC 1 

KHF 8 RSC 3 

KF 4 OSC 1 

MIF 13 A. Greimo c. 2 / 1 

MF 70 TŽC 1 
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19  pav. Lëðos, gautos vykdant mokslo tiriamuosius darbus 2002–2004 m. (tûkst. Lt)

23 lentelë. Tiesioginiø asignavimø paskirstymas Universiteto padaliniams 2003–2004 m.

Padalinys 
2003 m. skirtos 
lėšos (tūkst. Lt) 

2004 m. skirtos 
lėšos (tūkst. Lt) 

Chemijos fakultetas 987,5 1 119,1 

Ekonomikos fakultetas 320,5 262,2 

Filologijos fakultetas 357,1 565,4 

Filosofijos fakultetas 422,4 323,0 

Fizikos fakultetas 1 582,2 1 801,6 

Gamtos mokslų fakultetas 1 212,8 1 242,9 

Istorijos fakultetas 166,8 496,4 

Kauno humanitarinis fakultetas 123,2 298,1 

Komunikacijos fakultetas 181,9 221,0 

Matematikos ir informatikos fakultetas 651,2 1 184,6 

Medicinos fakultetas 2 815,8 2 525,4 

Teisės fakultetas 146,7 258,4 

Medžiagotyros ir taikomųjų mokslų fakultetas 857,7 859,1 

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas 79,7 208,1 

Užsienio kalbų institutas 3,9 115,8 

Centrai 33,8 96,7 

Botanikos sodas 56,8 44,3 

VU mokslo fondas 150,0 300,0 

Kitos VU reikmės 3 643,8  

Iš viso: 13 793,8 11 922,2 

 

ið 19 MTP finansuojamø projektø (trijø – koordinatorius). Dalyvaujant ATPP programoje
gauta daugiau kaip vienas milijonas litø (27% viso programai skirto biudþeto), MTP –
496,0 tûkst. litø (apie 12% programos biudþeto).

Universiteto mokslininkai dalyvauja ir kitose fondo finansuojamose programose, vyk-
dydami 19 moksliniø projektø, 6 tarpinstitucinius projektus, 6 kompleksinius darbus,
9 projektus pagal tarpvalstybinius susitarimus, 3 darbus ámoniø uþsakymu.
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 Fondas parëmë 15 Universiteto renginiø, skyrë lëðø 48 doktorantams, 9 monografijoms
ir dviem vadovëliams parengti ir vienai stipendijai kelionei á JAV (24 lentelë). Didþiausia
LVMSF skirtø lëðø dalis (57%) teko ATPP ir MTP programø projektams. Padidëjo LVMSF
finansuojamø mokslo projektø skaièius ir gaunamø lëðø suma (2003 m. uþ mokslo projek-
tus gauta 8,4% visø Universitetui fondo skirtø lëðø, 2004 m. – 12,4%) ir ið tarpinstituciniø
programø uþdirbtø lëðø dalis (2003 m. – 8,2%, 2004 – 10,4%) (20 pav.).

Daugiausia lëðø, kaip ir 2003 metais, uþdirbo Fizikos, Gamtos mokslø, Matematikos ir
informatikos, Chemijos fakultetai bei  Medþiagotyros ir taikomøjø mokslø institutas. 2004
metais Medicinos fakultetas ásitraukë á tarpinstitucinæ fondo finansuojamà programà ir
þenkliai padidino gaunamø ið fondo lëðø sumà. Beveik visi fakultetai (iðskyrus Ekonomi-
kos, Komunikacijos ir Teisës) gavo didesnæ ar maþesnæ fondo paramà.

Pagrindinë LVMSF lëðø dalis (apie 47%) panaudota atlyginimams ir su jais susiju-
siems mokesèiams sumokëti bei autorinëms sutartims (2003 m. – 38,6%); 31% – medþia-
goms ir árengimams ásigyti (2003 m. – 38,4%); likusios lëðos panaudotos komandiruo-
tëms, atskaitymams á VU bei padaliniø fondus ir kitoms iðlaidoms.

ATPP

MTP

Kompleksiniai mokslo tiriamieji darbai

Projektai, vykdomi pagal valstybinius susitarimus

Tarpinstitucinës programos

Mokslo projektai, vykdomi ámoniø uþsakymu

Moksliniai tyrimai

Renginiai

Doktorantai

20 pav. LVMSF – mokslo tiriamiesiems darbams 2004 m.

Valstybës institucijø ir ástaigø lëðos. 2004 metais ið valstybës institucijø ir ástaigø
gauta  1457,1 tûkst. litø (25 lentelë). Tai sudarë 18,2% visø uþ mokslinæ veiklà uþdirbtø
lëðø. Ið Ðvietimo ir mokslo ministerijos gauta didþiausia lëðø suma – 818,6 tûkst. litø (ið
jø – 509,5 tûkst. litø skirti Framework 5 ir 6 projektams skatinti). Kitos valstybës institu-
cijos ir ástaigos skyrë lëðø Universiteto renginiams organizuoti, vykdyti mokslinius pro-
jektus ir kt. Valstybinë lietuviø kalbos komisija finansavo Valstybinës kalbos vartojimo ir
ugdymo programos projektus.

51% visø valstybës institucijø ir ástaigø skirtø lëðø panaudota personalo atlyginimams
ir autorinëms sutartims, 27,4% – medþiagoms ir árangai ásigyti.

Lëðos, gautos ið Lietuvos ir uþsienio uþsakovø. Ataskaitiniais metais Universiteto moks-
lininkai vykdë keliasdeðimt Lietuvos ir uþsienio ámoniø uþsakymø. Remiantis tarptautine
mokslo darbø vertinimo praktika, vykdytus darbus áprasta skirti á dvi kategorijas: darbus,
turinèius mokslo tiriamojo darbo ir/ar eksperimentinës plëtros elementø, ir paslaugas. Ðià
sistemà naudoja ir Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministerija, vertindama insti-
tucijø mokslinæ veiklà. Todël apskaièiuojant tiesioginius asignavimus institucijoms, uþ-
skaitomi tik MTEP priskiriami darbai, uþ vienà uþdirbtà lità skiriant 0,25 lito ið biudþeto.
Remiantis minëta vertinimo sistema, 2002 m. ir 2003 m. neuþskaityta apie 120,0 tûkst. litø
ið Lietuvos uþsakovø ir beveik 2 mln. litø ið uþsienio uþsakovø gautø lëðø, kuriø didþiàjà
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25 lentelë. Ið valstybës institucijø ir ástaigø gautos lëðos 2004 m.

 Projektų 
skaičius 

Gauta suma 

(tūkst. Lt) 

LR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA   

1. Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių 
tyrimų ir technologijų plėtros srityse projektams vykdyti 

2 12,42 

2. LR ŠMM, Latvijos ŠMM ir Taivano nacionalinės mokslo 
tarybos savitarpio finansavimas 

2 42,6 

3. Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje programa „Žiliberas“ 

5 35,72 

4. Parama vykdyti FP5 projektus 2 137,9 

5. FP5 ir FP6 projektų skatinimas 9 509,5 

6. Kitos lėšos  80,51 

KITOS LR MINISTERIJOS  57,71 

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA   

Valstybinė kalbos vartojimo ir ugdymo programa 11 137,3 

SVEIKATOS TEISĖS IR EKONOMIKOS CENTRAS 3 90,0 

LIETUVOS ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTAS   

Augalų genetinių išteklių tyrimo programa (koordinatorius – 
Lietuvos žemdirbystės institutas) 

3 87,67 

KITOS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS  265,79 

IŠ VISO:  1 457,12 

 

dalá sudarë Skystøjø kristalø laboratorijos vykdyti darbai. Reikia paþymëti, kad, Universi-
teto poþiûriu, ne visada ÐMM ekspertø sprendimai vertinant MTEP darbus yra pakanka-
mai argumentuoti. 2002–2003 metais Universitetas pateikë pagrindimus dël kai kuriø
neuþskaitytø darbø priskyrimo MTEP, taèiau vertinimo rezultatai nebuvo pakeisti.

Be abejonës, integracija á tarptautinæ moksliniø tyrimø erdvæ lemia ir vidinës Univer-
siteto vykdomø mokslo tiriamøjø darbø vertinimo ir klasifikavimo sistemos pokyèius,
kurie sàlygoja tikslesná MTEP priskiriamø darbø ir paslaugø diferencijavimà. Taigi, nors
2004 metais ið Lietuvos uþsakovø gautø lëðø suma (26 lentelë), palyginti su 2002 metais
(310,8 tûkst. Lt) ir 2003 metais (311,8 tûkst. Lt), padidëjo – gauta beveik 447 tûkst. litø,
taèiau uþ mokslo tiriamuosius darbus gauta panaði kaip ir ankstesniais metais suma –
317,7 tûkst. litø.

64,7% ið Lietuvos uþsakovø gautø lëðø buvo panaudota personalo atlyginimams, su
jais susijusiems mokesèiams ir apmokëti autorines sutartis. Árangai ir medþiagoms ásigyti
panaudota 9,4% pajamø; 12,8% atskaityta á VU ir padaliniø fondus.

Vykdant uþsakomuosius darbus su uþsienio partneriais, uþdirbta 1 346,35 tûkst. litø
(22 lentelë). 2004 metais, kaip ir ankstesniaisiais, didþiàjà ið uþsienio uþsakovø gautø
lëðø dalá uþdirbo  Skystøjø kristalø laboratorija – 825,5 tûkst. litø (61% visø uþsienio
uþsakymø).

26 lentelë. Lietuvos uþsakovø lëðos 2004 m.

Paslaugos Mokslo tiriamieji darbai 
Padalinys 

skaičius suma (tūkst. Lt) skaičius suma (tūkst. Lt) 

CHF 3 4,63     

EF     1 10,0 

FF     2 75,0 

FsF 1 10,96     

GMF 6 93,65 2 10,59 

MF     1 65,0 

MIF 1 20,0 2 69,0 

MTMI     4 88,15 

Iš viso: 11 129,24 12 317,74 
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Daugiau kaip pusë (63,6%) uþsienio uþsakovø lëðø panaudota darbo uþmokesèiui,
7,4% skirta ásigyti medþiagø ir árangos.

Tarptautiniø mokslo programø lëðos. 2004 metais Universiteto mokslininkai dalyvavo tarp-
tautinëse mokslo programose ir projektuose (Framework 5 ir 6, NATO, COST, EUREKA, CERN,
INTAS, PHARE, VISBY ir t. t.), atliko bendrus mokslinius tyrimus pagal dviðalio bendradarbiavimo
sutartis (su Prancûzija, Ukraina, Taivanu ir kt.). Duomenys apie padaliniø gautas lëðas dalyvau-
jant tarptautinëse programose ir projektuose pateikiami 22 lentelëje. 2004 metais universitetas,
vykdydamas 33 tarptautinius projektus, gavo 2 279,9 tûkst. litø (2003 m. – 1684,9 tûkst. Lt).
Geriausiai sekësi Fizikos (832,96 tûkst. Lt), Chemijos (442,8 tûkst. Lt), Medicinos (370,5 tûkst. Lt) ir
Gamtos mokslø (285,6 tûkst. Lt) fakultetams.

Lëðø, gautø vykdant tarptautinius mokslo projektus, panaudojimo analizë parodë, kad
2004 metais didelë jø dalis skirta mobilumui: mokslinëms komandiruotëms – 26,6% ir
atvykstanèiø mokslininkø stipendijoms – 10,2%; 21% lëðø skirta ásigyti medþiagø ir
árangos. Atlyginimams ir autorinëms sutartims iðleista 37,7% visø lëðø.

Reikëtø paþymëti, kad dalis lëðø, gaunamø vykdant tarptautinius mokslinius projek-
tus, nepatenka á Universiteto sàskaità, o pervedamos tiesiogiai projektø vykdytojams
(pvz., kelioniø iðlaidoms padengti, árangai, medþiagoms ásigyti, t. t.) arba Universitetà
pasiekia projektui reikalinga áranga (vadinamasis ánaðas in-kind). Tokiø projektø vykdy-
mas prisideda prie mokslininkø kvalifikacijos këlimo ir mokslinës infrastruktûros atnau-
jinimo. Todël, analizuojant mokslininkø veiklos rezultatus, minëti projektai turëtø uþimti
deramà vietà Lietuvos mokslinës veiklos vertinimo sistemoje. Ðià nuostatà pradëta ágy-
vendinti, vertinant mokslinës veiklos rezultatus Universitete.

 Universiteto mokslininkai sëkmingai dalyvauja ES bendrosiose programose, vykdy-
dami jau pradëtus ir inicijuodami naujus projektus. Tarptautiniø mokslo ir technologijø
plëtros programø agentûros (toliau – TPA) duomenimis (2004 12 27), Lietuvos instituci-
jos buvo pateikusios 811 paraiðkø ES Framework 6 programos 673 projektams; 155
paraiðkos (122 projektai) buvo ávertintos teigiamai. Pasiraðyti ir jau vykdomi 73 Frame-
work 6 programos projektai (juose dalyvauja 96 Lietuvos institucijos). Paraiðkø sëkmës
rodiklis – 19%.

Vilniaus universiteto mokslininkai dalyvavo pateikiant 76 paraiðkas, ið kuriø 14 jau
pripaþintos finansuotinomis (18,4% rezultatyvumas). 2004 metais pasiraðytos devynios sutar-
tys (27 lentelë). 2004 metais ágyvendinant ðeðis jau vykdomus projektus, gauta per 1 mln.
litø.

Palyginti: KTU – 131 pateikta paraiðka, ið jø 12 finansuotinø (9,2% rezultatyvumas),
pasiraðytos ðeðios sutartys. VGTU – 44 pateiktos paraiðkos, ið jø trys finansuotinos (6,8%
rezultatyvumas), pasiraðytos dvi sutartys.

Universiteto mokslininkai 2004 m. vykdë ir 17 tebetæsiamø Framework 5 programos
projektø (27 lentelë).

27 lentelë. Dalyvavimas FP5 ir FP6

Dalyvavimas FP6 
Padalinys Dalyvavimas FP5 finansuotinų paraiškų 

skaičius 
pasirašytų sutarčių 

skaičius 

CHF 3 2 2 
FF 2 / 1 5 4 
GMF 3 / 1 1 1 
MF 6 4 1 
KF 1 1 1 
MTMI 1   
FsF 1   
TSPMI 1   
Kiti padaliniai  1  

 17 14 9 
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VU mokslo fondas. 2004 metø VU mokslo fondas buvo suformuotas ið valstybës
subsidijø, gautø uþ mokslinës veiklos rodiklius, ir sudarë 300,0 tûkst. litø. Remiantis
Mokslo komiteto sprendimu ir Mokslo fondo nuostatais, 240,0 tûkst. Lt pagal pateiktas
paraiðkas buvo paskirstyta 54 biudþetiniams mokslo tiriamiesiems darbams, atsiþvelgiant
á 2003 metø mokslinius rezultatus (28 lentelë). Likusios fondo lëðos bendru administraci-
jos ir Mokslo komiteto sprendimu panaudotos Universiteto reprezentacijai tarptautinëje
parodoje „Mokslas 2004“, Universiteto jubiliejaus organizavimo ir kitoms su moksline
veikla susijusioms reikmëms.

28 lentelë. VU mokslo fondo paskirstymas 2004 m. (uþ 2003 m. rezultatus)

Padalinys Temų skaičius 
Skirta lėšų 
(tūkst. Lt) 

CHF 6 31,8 

FilF 5 24,7 

FsF 1 1,4 

FF 12 53,3 

GMF 9 24,2 

IF 2 14,1 

KHF 3 18,0 

KF 1 3,0 

MIF 4 29,7 

MF 4 11,5 

MTMI 5 22,8 

TSPMI 2 5,5 

Iš viso: 54 240,0 

 
VU mokslo fondo lëðos, skirtos mokslinio tyrimo biudþetinëms temoms, panaudotos

remiantis fondo nuostatais: medþiagoms ir árengimams ásigyti – 38% (2003 m. – 78%),
atlyginimams, „Sodrai“ ir apmokëti autorines sutartis – 25% (2003 m. – 8%), komandi-
ruotëms – 6% (2003 m. – 10%), kitoms iðlaidoms  – 31%.

Paþymëtina, kad Universiteto mokslininkai 2004 metais uþdirbo daugiau lëðø negu
2003-iaisiais. Kaip ir pernai, didþiausia lëðø dalis (46,7%) panaudota atlyginimams (25,5%),
autorinëms sutartims (13,2%) ir „Sodrai“ (8,0%). Árengimams ásigyti iðleista 7,7% lëðø (2003 m.
– 12,8%), medþiagoms pirkti 14,8% (2003 m. – 11,4%) (21 pav.).

Stipendijos

Atlyginimas

Árengimai

Medþiagos

Atskaitymai á VU fondà

Autorinës sutartys

Komandiruotës

Kitos iðlaidos

Atskaitymai á padalinio fondà

„Sodra“

21 pav. Iðlaidos MTEP pagal straipsnius
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Atskaitymø (skaièiuojant nuo pajamø) á Universiteto centralizuotà fondà analizë rodo,
kad nuo vykdomø mokslo tiriamøjø darbø 2004 metais buvo atskaityta: nuo uþsienio
uþsakomøjø darbø – 9,8%; Lietuvos uþsakomøjø darbø – 9,5%; Lietuvos valstybinio
mokslo ir studijø fondo projektø – 9,5%; tarptautiniø mokslo programø ir projektø –
2,4%. Tarptautiniø mokslo programø ir projektø toks maþas atskaitymø procentas gali
susidaryti dël to, kad ne visø programø taisyklës leidþia atskaityti Universitete numaty-
tas sumas.

Publikacijos. Kaip ir kasmet, 2004 m. Universiteto moksliniø publikacijø spektras
buvo labai ávairus: monografijos, studijos, fundamentiniai ir originalieji teoriniai mokslo
darbai, vadovëliai, mokomosios priemonës, þodynai, þinynai, vertimai, straipsniai, prane-
ðimø medþiaga, tezës ir kt. (29 lentelë). Deja, skirstant lëðas institucijoms, ne visa mûsø
mokslininkø produkcija vertinama balais. Galima ir toliau diskutuoti dël nustatytø verti-
nimo kriterijø, taèiau reikia paþymëti, kad labiausiai vertinamos publikacijos („uþdirban-
èios“ institucijai pinigus), sudaro didþiausià Universiteto mokslinës produkcijos dalá.
Ataskaitiniais metais iðleista daugiau kaip 30 monografijø (panaðûs skaièiai buvo ir
2002–2003 m.). Þenkliai padidëjo straipsniø, paskelbtø Mokslinës informacijos instituto
(ISI) referuojamuose þurnaluose, skaièius (2002 m. – 160, 2003 m. – 210, 2004 m. –
240). Augimo tendencija pastebima ir skelbiant mokslo darbus kituose recenzuojamuose
tarptautiniuose ir uþsienio mokslo þurnaluose. Universiteto mokslininkai labai aktyviai
spausdinasi ir recenzuojamuose Lietuvos mokslo þurnaluose: kasmet paskelbiama per
1000 straipsniø. Tai pakankamai iðkalbingi skaièiai. Jeigu ðiuos skaièius palyginsime su
minimaliais kvalifikaciniais mokslininkø pareigybiø reikalavimais, tai matysime, kad
privalomas sàlyginis metinis publikacijø skaièius, tenkantis vienam mokslininkui, virði-
jamas kelis kartus.

29 lentelë. VU publikacijos

Publikacijų rūšys 
2002 m. 

2003 06 26 
2003 m. 

004 07 16 
2004 m. 

2005 02 20 

MONOGRAFIJOS, STUDIJOS,  FUNDAMENTINIAI IR 
ORIGINALIEJI TEORINIAI MOKSLO DARBAI 31 29 32 

STRAIPSNIAI 1574 1643 1676 

Lietuvos recenzuojamuose mokslo žurnaluose 1214 1154 1138 

Užsienyje 360 489 538 

Tarptautiniuose mokslo žurnaluose (ISI sąrašas) 160 210 240 

Kituose recenzuojamuose tarptautiniuose ir užsienio 
žurnaluose 

200 279 298 

STUDIJŲ VADOVĖLIAI IR MOKOMOSIOS KNYGOS 60 67 48 

MOKYMO METODINĖS PRIEMONĖS 39 36 19 

KITOS KNYGOS (žodynai, žinynai, vertimai, atlasai, 
katalogai ir kt.) 92 59 64 

KITOS PUBLIKACIJOS 210 241 237 

KONFERENCIJŲ PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA 259 281 388 

Lietuvos konferencijų 115 94 153 

Tarptautinių konferencijų 144 187 235 

KONFERENCIJŲ TEZĖS 407 477 493 

Lietuvos konferencijų 67 181 57 

Tarptautinių konferencijų 340 296 436 

Iš viso:  2672 2833 2957 
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2004 m. Universiteto pastangomis buvo iðleista per 100 studijoms skirtø leidiniø:
mokymo priemoniø, vadovëliø, mokomøjø knygø, þodynø, þinynø ir kt. Universiteto
ankstesniais metais iðleisti vadovëliai buvo ávertinti Ðvietimo ir mokslo ministerijos pre-
mijomis.

Malonu paþymëti, kad Universiteto mokslininkai skiria daug dëmesio ir mokslo rezul-
tatø sklaidai visuomenëje. 2004 m. ið 21 Ðvietimo ir mokslo ministerijos skirtos mokslo
populiarinimo darbø konkurso premijos – aðtuonias pelnë VU mokslininkai.

Renginiai. 2004 metais Universiteto padaliniai organizavo 171 mokslo renginá
(30 lentelë), ið jø 73 tarptautiniai mokslo renginiai ir 98 respublikiniai bei kiti. Kaip
áprasta, iðsiskyrë Medicinos fakultetas, organizavæs net 65 renginius. Universiteto moks-
lo renginiø dinamika 2002–2004 metais pateikiama 22 paveiksle. Matome, kad fakultetø
aktyvumas padidëjo. Toks konferencijø ir seminarø skaièiaus padidëjimas gali bûti
siejamas su VU jubiliejiniais metais, nes daug renginiø buvo skirta paminëti Universiteto
425 metø sukaktá. Be to, savo jubiliejus ðventë ir renginius organizavo nemaþai VU
padaliniø. Paminëtini ðie renginiai: Ekonomikos fakulteto tarptautinë mokslinë konferen-
cija, skirta VU 425 metø sukakèiai ir ekonominiø studijø universitete 200 m. paminëti
„Ekonomikos augimo Centrinëje ir Rytø Europoje spartinimo veiksniai ir kliuviniai“;
Filologijos fakulteto tarptautinë konferencija 200 m. Rusø filologijos katedros ir universi-
teto jubiliejams paminëti – „Rusø filologija Europos humanitariniø mokslø kontekste“;
Filosofijos fakulteto organizuota Baltijos psichologø konferencija „Þmogaus unikalumas:
paþintinis, emocinis ir elgesio metmenys“; Fizikos fakulteto tarptautinë konferencija „Struk-
tûra ir spektroskopija“; Istorijos fakulteto konferencija „Pirmasis Lietuvos Statutas ir
epocha“; MTMI kartu su Lietuvos dailës akademija organizuota tarptautinë konferencija
„Medicinos pastatø ir technologijø raida“, skirta VU 425 m. jubiliejui ir palydëta tarptau-
tiniu EUROGIN organizacijos simpoziumu, Medicinos fakulteto tarptautinë konferencija,
dedikuota VU 425 m. jubiliejui, „200 metø Lietuvos antropologijai: istorija, perspektyvos,
ryðiai su medicinos praktika ir humanitarinë kultûra“; bendra Filologijos fakulteto ir
Uþsienio kalbø instituto tarptautinë konferencija „Tradicijos ir naujovës ðiuolaikinëse
kalbø studijose“ ir kt. Reikëtø paminëti VU jubiliejinæ tarptautinæ konferencijà „Vilniaus
universitetas Europoje: praeitis, dabartis, ateitis“.

LVMSF skyrë 23 tûkst. litø paramà 15-kai mokslo renginiø. Lietuvos Respublikos
ðvietimo ir mokslo ministerija parëmë devynis renginius (áskaitant parodà „Mokslas
2004“) ir skyrë 61,0 tûkst. litø. Kitos valstybës institucijos suteikë 35,4 tûkst. litø paramà
ðeðiems renginiams.

30 lentelë. Vilniaus universiteto renginiai 2004 metais

Renginių skaičius Renginių skaičius 
Padalinys 

tarptautiniai 
respublikiniai 

 ir kt. 

Padalinys 
 tarptautiniai 

respublikiniai  
ir kt. 

ChF – 2 MF 18 47 

EF 3 3 TF 4 3 

FilF 6 4 MTMI 1 - 

FilosF 4 4 TSPMI 10 9 

FF 3 1 A. Greimo c. - 2 

GMF 1 3 OSC 1 - 

IF 1 1 RSC 1 2 

KHF 5 11 LSC 1 1 

KF 1 3 TŽC 5 - 

MIF 3 1 Kiti padaliniai 4 1 

   Iš viso: 73 98 
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Leidyba. Kaip ir kasmet, 2004 metais Universitete buvo vykdoma labai intensyvi
leidybinë veikla: leidþiami periodiniai mokslo þurnalai, monografijos, vadovëliai, kiti
mokslo ir studijø leidiniai bei mokomosios priemonës. Universiteto leidybos fondas
2004 m. buvo 200,0 tûkst. litø. Taèiau ðios sumos nepakako visiems leidybos poreikiams
patenkinti. Universiteto padaliniai leidybai naudojo savo specialiàsias lëðas ir ieðkojo
kitø galimybiø gauti paramà. Vienas ið ðaltiniø – biudþetinës lëðos, gaunamos ið Ðvieti-
mo ir mokslo ministerijos bei kitø valstybës institucijø. ÐMM skyrë daliná finansavimà
deðimèiai Universiteto leidþiamø periodiniø mokslo þurnalø („Baltistica“, „Ekonomika“,
„Kalbotyra“, „Knygotyra“, „Informacijos mokslai“, „Literatûra“, „Politologija“, „Problemos“,
„Psichologija“, „Teisë“) bei Universiteto mokslininkø parengtiems leidiniams: deðimèiai
monografijø, dviem mokslo ðaltiniø ir mokslinio palikimo leidiniams bei visà finansavimà
– keturiems bendriems aukðtøjø mokyklø vadovëliams. 2004 m. paramos suma sudarë
399,0 tûkst. litø (31 lentelë).

22 pav. VU mokslo renginiai 2002–2004 m.

31 lentelë. Parama leidybai

Leidinio pavadinimas 
Švietimo ir mokslo ministerijos skirta suma 

(tūkst. Lt) 

Periodiniai leidiniai (10) 194,8 

Monografijos (10)  52,3 

Vadovėliai (4)                        127,4 

Kiti leidiniai (2)                          24,5 

Iš viso: 399,0 

 
Taèiau kiti Universiteto periodiniai ir tæstiniai leidiniai („Lietuvos istorijos studijos“,

„Transformation in Business&Economics“, „Archeologia Lituana“, „Acta Orientalia Vil-
nensia“, „Acta Pedagogica Vilnensia“, „Respectus Philologicus“ ir kt.) leidþiami padali-
niø lëðomis, ið dalies finansuojant ir VU leidybos fondui.

2004 metais VðÁ Vilniaus universiteto leidykla laimëjo Vilniaus universiteto paskelb-
tus vieðøjø pirkimø konkursus periodiniams mokslo leidiniams ir vadovëliams, mokomo-
sioms priemonëms ir kitiems ávairiems leidiniams leisti bei spausdinti ir iðliko pagrindi-
nis Universiteto mokslinës produkcijos leidëjas. Leidykla 2004 m. iðleido 1300 autoriniø
lankø, vykdydama Universiteto uþsakymus  periodiniams ir tæstiniams mokslo darbams
bei ávairiems kitiems mokslo leidiniams.

Premijos. 2004 metais garbingai ávertinti daugelio Universiteto mokslininkø nuopelnai.
Vilniaus miesto Ðv. Kristoforas áteiktas Vilniaus universitetui uþ nuopelnus kuriant

Vilniaus ávaizdá  ir prof. V. Triponiui –  uþ nuopelnus medicinai.
Universiteto mokslininkai pelnë net septynias Lietuvos mokslo premijas:
M. Juèas (IF) uþ darbø ciklà „Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës valstybingumo ir

lietuviø politinës tautos tapatumo problemos (1999–2003 m.)“.
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J. Girdzijauskas (FilF) uþ darbø ciklà „Lituanistinës literatûrologijos raidos pjûviai:
eilëtyra ir istoriografija (1966–2001 m.)“.

A. Dubietis, G. Valiulis, A. Varanavièius (FF) uþ darbø ciklà „Netiesinë ðviesos lokali-
zacija (1993–2003 m.)“.

L. Giraitis, R. Leipus (MIF), D. Surgailis uþ darbø ciklà „Tolima priklausomybë: mode-
liai, ribiniai dësniai, statistinës iðvados (1985–2003 m.)“.

V. Janickis, A. Kareiva (CHF) uþ darbø ciklà „Nauji neorganiniai junginiai ir kompo-
zicinës medþiagos: susidarymo, sandaros, cheminiø, fizikiniø ir taikomøjø savybiø tyri-
mai (1973–2003 m.)“.

R. Dubakienë (MF) uþ darbø ciklà „Alergologija: ekologinës prielaidos, nauji diagnos-
tikos ir gydymo aspektai (1980–2003 m.)“.

P. Kavaliauskas (GMF) uþ darbø ciklà „Kraðto tvarkymo optimizavimas teritorijø fizi-
nio planavimo sistemoje (1986–2003 m.)“.

Lietuvos mokslø akademija paskyrë dvi premijas jaunøjø mokslininkø moksliniø
darbø konkurso nugalëtojams:

Humanitariniø ir socialiniø mokslø srityse: dr. B. Speièytei, doktorantei V. Vaitkevièiû-
tei-Verbickienei, doktorantei R. Bleizgienei (FilF) uþ darbø ciklà „LDK vëlyvojo baroko ir
ðvietimo literatûra“.

Fiziniø mokslø srityje: dr. Karoliui Kazlauskui (MTMI) uþ darbà „Trumpabangëje
optoelektronikoje taikomø (Al, In)GaN medþiagø fotoliuminescencijos spektroskopija“.

Lietuvos mokslø akademija skyrë 7 premijas aukðtøjø mokyklø studentø moksliniø
darbø konkurso nugalëtojams:

Humanitariniø ir socialiniø mokslø srityse:
Magistrantei J. Èyþiûtei (FsF) uþ darbà „Karjeros moteris: ávaizdis ir tarpasmeniniai

santykiai“. (Darbo vadovë – doc. I. E. Juozeliûnienë).

Fiziniø mokslø srityje:
Doktorantui R. Auguliui, magistrantui V. Poderiui (FF) uþ darbà „Savitvarkiø nanoda-

riniø erdvinës struktûros tyrimai“. (Darbo vadovas – prof. R. Rotomskis).
Doktorantei A. Kizienei (ChF) uþ darbà „Funkciniai oksidø sluoksniai: auginimas ið

cheminiø garø fazës ir tyrimas“. (Darbo vadovas – prof. A. Abrutis).

Geologijos, medicinos ir geomokslø kryptyse:
Doktorantei J. Armalytei (GMF) uþ darbà „Escherichia coli rûgðtinio streso atsako genø

tyrimai modelinëse sistemose in vivo ir in vitro“. (Darbo vadovës – dr. E. Suþiedëlienë,
dr. V. Ðeputienë).

Magistrantui S. Plungei (GMF) uþ darbà „Ekologinës rizikos vertinimas ir AQUATOX
modelio panaudojimas Nevëþio upëje“. (Darbo vadovas – doc. P. Mierauskas).

Gydytojai internei I. Sliesoraitytei (MF) uþ darbà „Ragenos storio átaka iðmatuojamo
akispûdþio tikslumui: eksperimentinis ir skaitinis modeliavimas“. (Darbo vadovë – prof.
R. Dubakienë).

Doktorantei I. Vëjelytei (GMF) uþ darbà „Telðiø ir Drûkðiø–Polocko skalûnavimo
zonø lyginamoji analizë“. (Darbo vadovas – doc. G. Motuza).

Devyniems Vilniaus universiteto studentams, aukðtøjø mokyklø studentø moksliniø
darbø konkurso dalyviams, skirti pagyrimo raðtai:

Humanitariniø ir socialiniø mokslø srityse: doktorantui K. Budriui (TSPMI), magistran-
tui K. Garbaèiauskui (FilF), magistrantei V. Ivaðkaitei (FsF), doktorantui P. Skruibiui
(FsF).

Fiziniø mokslø srityje: doktorantui A. Melninkaièiui (FF), magistrantui T. Ðalkui (FF).
Geologijos, medicinos ir geomokslø kryptyse: doktorantui D. Auguèiui (ASC), magist-

rui M. Juozapaièiui (GMF), doktorantei Þ. Þigaitei (GMF).
Aukðèiausio laipsnio valstybës stipendijos paskirtos: prof. D. Gailienei (FsF) ir prof.

V. Smilgevièiui (FF), o valstybës stipendijos – doc. M. Adomënui (FilF), doc. A. Alaburdai
(GMF) ir dr. R. Petrauskui (IF).
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2004 metais áteiktos Ðvietimo ir mokslo ministerijos premijos uþ vadovëliø aukðto-
sioms mokykloms rengimà.

Pirmoji premija paskirta E. Stalioraitytei, R. Ptaðekui, D. Pangonytei, L. Griciûtei,
R. Gailiui, M. Simanaièiui, A. Laurinavièiui (MF), Z. O. Stukonienei uþ vadovëlá „Patologi-
në anatomija“.

Antrosios premijos paskirtos V. Daujotytei (FilF) uþ vadovëlá „Literatûros filosofija“ ir
V. Sakalauskui (KHF) uþ vadovëlá „Statistika su Statistica“.

Paskatinamàsias premijas gavo A. Abramavièius, E. Bieliûnas, A. Èepas (po mirties),
A. Drakðienë, J. Nocius, J. Prapiestis, V. Pavilonis (po mirties), D. Stasiulis, G. Ðvedas (TF)
uþ vadovëlius „Baudþiamoji teisë: bendroji dalis“, „Baudþiamoji teisë: 1 knyga“, „Bau-
dþiamoji teisë: 2 knyga“; V. Karenauskaitë, S. Bagdonas, G. Streckytë, R. Rotomskis,
J. Butrimaitë (FF) uþ vadovëlá „Biomedicinos fizika kolegijø studentams“; A. R. Bandzaitis
(FF), V. Gudelis, V. Kevlièius, R. J. Rakauskas (po mirties) uþ vadovëlá „Fizika“;
G. Misevièius (MIF), A. Pincevièius, R. J. Rakauskas (po mirties), R. Eidukevièius uþ
vadovëlá „Aukðtoji matematika“; V. Ðimkevièienë, O. Rukðënas (GMF) uþ vadovëlá „Labo-
ratoriniø gyvûnø mokslo pagrindai“.

Ðvietimo ir mokslo ministerija apdovanojo mokslo populiarinimo darbø autorius. Ið
21 skirtos premijos aðtuonias pelnë VU mokslininkai:

Pirmosios premijos paskirtos J. Grigui (FF) uþ darbø ciklà „Mokslas ir visuomenë“ ir
A. Kupèinskaitei-Ryklienei (FilF) uþ leidiná „Kalbos konsultacijos“.

Antrosios premijos paskirtos D. J. Kirveliui (GMF) uþ darbø ciklà „Bioinformacija ir
bioinformatika: biologija informatikai – informatika biologijai“ ir J. Dadonienei (MF),
E. Graþulevièienei, D. Veitienei, R. Sargautytei uþ leidiná „Pagalbos sau ðaltiniai sergant
artritu“.

Treèioji premija paskirta G. Vitkui (TSPMI) uþ leidiná „Europos Sàjunga ir ne tik ji:
99 terminai“.

Paskatinamosios premijos paskirtos V. Þalkauskui (FF) uþ straipsnius „Kompiuterijos“
þurnale, N. R. Valevièienei (MF), L. Kimèiui (FF) uþ darbà „Magnetinis rezonansas medi-
cinoje“, E. Garðkai (FF) uþ darbà „Sensorika: þavesys ir klasta“.

Uþ puikius mokslinius rezultatus 2004 metais Rektoriaus premijomis apdovanoti
16 mokslininkø:

Humanitariniø mokslø srityje: dr. I. Fedoroviè (FilF), doc. V. Lesèius (IF), prof.
V. B. Pðibilskis (FsF).

Socialiniø mokslø srityje: doc. B. Galinienë (EF), doc. D. Grundey (KHF), lekt.
R. Petuchovaitë (KF).

Biomedicinos mokslø srityje: prof. Z. Kuèinskienë (MF), prof. V. Kirvelienë (GMF).
Fiziniø mokslø srityje: prof. J. Banys (FF), prof. R. Baronas (MIF), prof. F. Ivanauskas

(MIF), prof. A. Ramanavièius (CHF), prof. R. Mokrik (GMF), prof. A. Þukauskas (MTMI).
Technologijos mokslø srityje: prof. K. Jaraðiûnas (MTMI), habil. dr. S. Jurðënas (FF).

Problemos i r  uþdavin ia i
Universiteto mokslinës veiklos problemos, suformuluotos ir pateiktos 2003 metø ata-

skaitoje, atsispindi ir Europos universitetø asociacijos ekspertø 2004 metais atlikto verti-
nimo iðvadose. Tai – ne vienadienës problemos, kurias bûtø galima iðspræsti per viene-
rius metus.

Numatyti uþdaviniai gerinti Universiteto mokslinës veiklos reprezentavimà plëtojant
ir tobulinant informacijos apie VU pasiekimus skleidimo bûdus ið dalies ávykdyti. 2004
metais vyko VU pristatymas tarptautinëje parodoje „Mokslas 2004“. Parengtas CD „Re-
search at Vilnius University, 2003“ (anglø kalba) apie Universiteto mokslo pasiekimus
per pastaruosius 25-erius metus ir mokslinæ veiklà 2003 metais. Parengta medþiaga
lietuviø ir anglø kalbomis Ðvietimo ir mokslo ministerijos iðleistam þinynui „Moksliniai
tyrimai ir eksperimentinë plëtra Lietuvoje“.
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Universiteto siekis dalyvauti  integracijos á Europos moksliniø tyrimø erdvæ procesuo-
se plëtojamas dalyvaujant  Europos Sàjungos programose (Framework 5 ir 6, Leonardo da
Vinci, COST, INTAS ir t. t.). Þenkliai iðaugo straipsniø tarptautiniuose leidiniuose skai-
èius (pvz.: 2002 m. – 160 ISI straipsniø, 2003 m. – 210, 2004 m. – 240). Siekiant
geresniø dalyvavimo tarptautinëse programose rezultatø, tobulinama projektø registravi-
mo sistema ir paslaugø teikimas  mokslininkams, rengiantiems tarptautinius projektus.

Sudëtinga personalo senëjimo problema, nes ji tiesiogiai susieta su Lietuvos sociali-
nëmis problemomis. Mokslininko auginimas nuo jauno tyrëjo iki pamainos profesoriui –
procesas, kuriam reikia ne tik finansø, bet ir naujø mokslo vadybos principø. Pripaþinta,
kad ðiuo poþiûriu bûtø labai naudinga diferencijuoti darbo apmokëjimo sistemà pagal
pasiektus rezultatus. Jos koncepcija dabar yra svarstoma Mokslo komitete. Sprendþiant
mokslininkø pamainos ugdymo problemà tam tikrà teigiamà vaidmená atlieka 2004 m.
pradëta vykdyti habilitacijos procedûra. Jauni mokslininkai, atlikæ minëtà procedûrà,
gali dalyvauti konkursuose profesoriaus ar vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms.
Reikia paþymëti, kad minëtos problemos ir jø sprendimas tiesiogiai siejasi su rengiamø
Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimø dël habilituoto daktaro disertacijos gynimo
tvarkos, minimaliø kvalifikaciniø reikalavimø mokslo pedagoginiam personalui, dokto-
rantûros nuostatø pakeitimo priëmimu.

Ataskaitiniais metais buvo svarstomi Mokslo pedagoginiø darbuotojø atestavimo ir
dalyvavimo konkursuose nuostatai ir patvirtintas pakeitimas, uþtikrinantis VU dokumen-
tø atitiktá Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimams.

2003–2004 m. buvo vykdomas sudëtingas padaliniø atitikties VU statuto reikalavi-
mams patikrinimas, lëmæs keliø fakultetø tarybø sprendimà reorganizuoti kai kuriuos
padalinius.

Ekspertø siûlymà asocijuotus mokslinio tyrimo institutus visiðkai integruoti á Univer-
siteto struktûrà reikëtø toliau svarstyti. Ðiuo metu vyksta Universiteto ir institutø padali-
niø bendradarbiavimas, taèiau reikia pripaþinti, kad nëra iðnaudojamos visos bendradar-
biavimo galimybës. Institutus bûtø galima integruoti (ne struktûriðkai, o atsiþvelgiant á
moksliniø tyrimø kryptis) á Universiteto mokslo strategijà, numatant bendrø moksliniø
tyrimø gaires, plëtojant tarpsritinius darbus, rengiant bendrus projektus struktûriniams ir
kitiems fondams. Yra teigiamø poslinkiø  bendrø su minëtais institutais doktorantûrø
organizavimo srityje.

Svarbi problema – nustatyti ir suformuluoti mokslo ir mokslinës veiklos prioritetus
Universitete (ði iðvada pateikta ir ekspertø medþiagoje) ir numatyti galimybes teikti
finansinæ paramà prioritetinëms kryptims. Ðis uþdavinys, kuriam reikia visapusiðkos
Universiteto mokslinës veiklos ir pasiekimø analizës, átrauktas á pasiûlymus strateginiam
Universiteto veiklos planui.

Formuojant mokslinës veiklos prioritetus, svarbu tobulinti moksliniø rezultatø vertini-
mo sistemà. 2004 metais buvo patikslinti mokslinës veiklos vertinimo rodikliai (pedagogø
ir mokslo darbuotojø atestacijos rodikliø sistema; VU mokslo fondo konkursuose taikomø
rodikliø sistema), taèiau ðá darbà bûtina tæsti, skiriant dëmesá ne tik formaliems kiekybi-
niams, bet ir kokybiniams rodikliams. Dabar Universitete vyksta parengiamieji darbai,
kuriant naujà bendrà visoms mokslo institucijoms informacinæ sistemà (LieMSIS), kuri
leis racionaliau administruoti informacijos apie mokslinæ veiklà srautus. Pertvarkoma ir
tobulinama mokslinës produkcijos apskaitos sistema: pertvarkyta moksliniø publikacijø
duomenø bazë (detalizuotas publikacijø rûðiø iððifravimas, iðplëstas kiekvienos publika-
cijos apraðymas, programinë áranga pritaikoma apskaitos poreikiams).

Universiteto leidybinë veikla turi nemaþai trûkumø: nepakankamas leidybos proceso
planavimas, nëra leidybos proceso organizavimo tvarkos ir leidiniø platinimo tinklo ir kt.
Sudarytos dvi darbo grupës iðanalizuoti leidybos vadybos problemas. Remiantis jø iðva-
domis rengiama leidybos pertvarkos Universitete koncepcija.
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Problemos
1. Nëra ávertinti Universiteto mokslinës veiklos prioritetai.
2. VU moksliniø tyrimø institutø mokslinis potencialas nepakankamai integruojamas á

Universiteto moksliniø tyrimø erdvæ.
3. Nepakankama mokslininkø skatinimo uþ pasiektus rezultatus sistema.
4. Nepatenkinama  leidybos vadyba Universitete.
5. Nëra bendros mokslinës veiklos rodikliø apskaitos sistemos.

Uþdaviniai
1. Koreguoti pedagoginio mokslinio personalo atestacijos nuostatus, atsiþvelgiant á nau-

jus minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir patikslinant atestacijos rodikliø siste-
mà.

2. Gerinti mokslininkø veiklos skatinimo sistemà: tobulinti Universiteto mokslo fondo
konkurso principus vertinant kiekybinius ir kokybinius mokslinio darbo rezultatus;
parengti diferencijuoto darbo apmokëjimo uþ pasiektus rezultatus  koncepcijà.

3. Universitete vykdomø mokslo tiriamøjø darbø analizë ir ávertinimas, skiriant iðskirtiná
dëmesá iðryðkinti mokslinës veiklos prioritetus ir tarpdisciplininiams tyrimams.

4. Stiprinti bendradarbiavimà su institutais, panaudojant bendras doktorantûras, pleèiant
mokslinius tyrimus, rengiant bendrus mokslinius projektus fondams gauti.

5. Tobulinti moksliniø projektø vadybà: gerinti paslaugø teikimà projektø rengimo klau-
simais, tobulinti projektø registravimo ir apskaitos sistemas.

6. Tobulinti esamà mokslinës veiklos rodikliø apskaitos sistemà ir dalyvauti adaptuojant
naujàjà LieMSIS sistemà.

7. Parengti leidybos vadybos Universitete koncepcijà ir pradëti jà ágyvendinti.
8. Gerinti Universiteto mokslinës veiklos reprezentavimà ir tobulinti informacijos skleidimà.

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

2004 m. geguþës mënuo  tapo reikðmingu posûkiu visai ðaliai. Lietuvai ástojus á Europos
Sàjungà, pakito ir jos aukðtøjø mokyklø realijos. Dabar dël Lietuvos studentø mes kon-
kuruojame ne tik nacionalinëje erdvëje, bet ir su keliais tûkstanèiais Europos universite-
tø. Nuo to, kaip Universitetas sugebës uþtikrinti studijø kokybæ, kokiø galimybiø tarp-
tautinëje darbo rinkoje galës pasiûlyti savo absolventams ir kiek atviras bei patrauklus
jis bus uþsienio studentams, priklausys, kokiø studentø turësime. Mûsø pareiga yra
uþtikrinti, kad Universitetas taptø labai patrauklia institucija uþsienio studentams, o
patiems gabiausiems lietuvaièiams studijos Universitete taptø prestiþo reikalu ir jie nesi-
dairytø studijø svetur. Tai kokiame gi kelio tarpsnyje tarptautinio bendradarbiavimo
srityje dabar yra Universitetas?

 2004 m. Vilniaus universitetas toliau tæsë 2003 metais pradëtà strategijà dviðalio
bendradarbiavimo klausimais. Buvo atsisakoma neveiksmingø dviðalio bendradarbiavimo
sutarèiø ir pasiraðomos naujos, akademiniais ir moksliniais poreikiais pagrástos sutartys.
Dabar galioja 67 Vilniaus universiteto pasiraðytos bendradarbiavimo sutartys su 22 ðaliø
universitetais (32 lentelë). Norëtøsi iðskirti tuos universitetus, su kuriais ryðiai palaikomi
aktyviausiai ir apima visas akademines veiklas. Tai – Krokuvos (Lenkija), Greifsvaldo,
Frankfurto prie Maino, Miunsterio (Vokietija), Zalcburgo (Austrija), Lundo, Upsalos (Ðve-
dija), Helsinkio, Joensu, Turku (Suomija), Kreitono (JAV), Vasedos (Japonija) universite-
tai. 2004 metais atnaujintos sutartys su Melburno universitetu (Australija), Oklahomos
universitetu (JAV) ir Vasedos universitetu (Japonija), taip pat pasiraðytos penkios naujos
dviðalio bendradarbiavimo sutartys su Mikalojaus Koperniko universitetu (Lenkija), Var-
ðuvos aukðtàja ekonomikos mokykla (Lenkija), Gardino Jankos Kupalos universitetu
(Baltarusija), Grenoblio nacionaliniu politechnikos institutu (Prancûzija), Aix-Marseille II
universitetu (Prancûzija).
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Kadangi Universitete skatinamas bendradarbia-
vimas fakultetø lygiu, norëtøsi pasidþiaugti, kad Kau-
no humanitarinis  fakultetas pasiraðë sutartá su Kali-
ningrado valstybiniu technikos universitetu (Rusija).

2004 metais prasidëjo dviðalio bendradarbiavi-
mo sutarèiø pasiraðymo derybos su dar penkiais
universitetais. Tai: York’o universitetas (Kanada), Na-
cionalinis Mongolijos universitetas (Mongolija),
Nacionalinis Meksikos universitetas (Meksika), Ja-
waharlal Nehru universitetas (Indija), Pietø Jutos
universitetas (JAV).

Reikëtø paþymëti, kad 2004 metais Vilniaus uni-
versitete pirmà kartà buvo sudarytas Tarptautinio
bendradarbiavimo fondas, leidþiantis vykdyti finan-
sinius sutarèiø ásipareigojimus. Ið fondo lëðø pagal
sutarèiø sàlygas buvo apmokamos Universiteto dës-
tytojø kelioniø iðlaidos á partnerio institucijas, den-
giamos ið jø atvykstanèiø sveèiø priëmimo iðlaidos
bei uþsienio studentø priëmimo (stipendijos ir ap-
gyvendinimas) iðlaidos.

Universitetas toliau aktyviai dalyvavo Utrechto
tinklo, kuris jungia 26 Vakarø ir Vidurio Europos
ðaliø universitetus ir palaiko glaudþius ryðius su
JAV (MAUI) bei Australijos (AEN) tinklais, veikloje.
2004 metais Universitete organizuotas Utrechto tin-
klo metinis susitikimas, kuriame dalyvavo sveèiai,

atstovaujantys visoms Europos ðalims, bei MAUI ir AEN tinklø atstovai, labai prisidëjæs
populiarinant tiek Vilniaus universitetà, tiek Lietuvà. Taip pat universitetas buvo aktyvus
Baltijos regiono universitetø tinklo (BSRUN) narys. Ðis sparèiai besipleèiantis tinklas
vienija 23 Estijos, Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos ir Suomijos universite-
tus ir sprendþia problemas, bûdingas Baltijos regiono universitetams.

2000 metais Universitetas pasiraðë bendradarbiavimo sutartá su Kvebeko provincijos
(Kanada) universitetø asociacija (CREPUQ – The Conference of Rectors and Principals
of Quebec Universities), kuri vienija 19 ðio Kanados regiono universitetø ir aukðtøjø
mokyklø. 2004 metais ið ðios asociacijos universitetø á Vilniaus universitetà atvyko du
studentai ið Levalio ir Kvebeko universitetø.

Vilniaus universitetas aktyviai dalyvavo Mokslo ir studijø departamento koordinuoja-
moje tarpvyriausybiniø kultûrinio bendradarbiavimo sutarèiø programoje. 2004 metais
pagal ðià programà á Universitetà atvyko 46 studentai ir staþuotojai ið Èekijos, Japonijos,
Prancûzijos, Italijos, Lenkijos, Ðveicarijos ir kitø ðaliø. Ið Universiteto pagal ðià programà
studijoms/staþuotëms á Èekijà, Italijà, Kinijà, Lenkijà bei kitas ðalis iðvyko 13 studentø ir
5 dëstytojai.

Kartu su Studijø uþsienyje informacijos centru buvo skleidþiama informacija Univer-
siteto dëstytojams, mokslininkams, studentams ir administratoriams apie galimybes gauti
individualias stipendijas studijoms, moksliniams darbams ir staþuotëms. Universiteto dar-
buotojø uþsienio komandiruoèiø 1990–2004 metais palyginimas pateikiamas 33 lentelë-
je. Paþymëtina, kad per pastaruosius metus gerokai padaugëjo personalo komandiruo-
èiø. 2003 metais buvo iðvykæ 1053 Vilniaus universiteto darbuotojai, o kaip matome ið
34 lentelëje pateiktø duomenø, 2004 metais á uþsiená buvo iðvykæ 1281 darbuotojas. Ið jø
113 darbuotojø lankësi NVS ðalyse. Atmetus komandiruotes á NVS ðalis, matome, kad
didesnæ visø likusiø kelioniø dalá – 50% sudaro komandiruotës á Vakarø Europos ðalis.

32 lentelë. Vilniaus universiteto dvi-
ðalio bendradarbiavimo sutartys

1.  Australija 1 

2.  Austrija 1 

3.  Baltarusija 2 

4.  Belgija 1 

5.  Čekija 1 

6.  D.Britanija 1 

7.  Estija 2 

8.  Italija 3 

9.  Japonija 1 

10.  JAV 6 

11.  Kanada 2 

12.  Latvija 2 

13.  Lenkija 11 

14.  Norvegija 1 

15.  Prancūzija 7 

16.  Rusija 4 

17.  Suomija 3 

18.  Švedija 6 

19.  Turkija 1 

20.  Ukraina 1 

21.  Uzbekistanas 2 

22.  Vokietija 8 

 Iš viso: 67 
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Daliniø studijø uþsienio universitetuose 2004 metais buvo iðvykæ 307 studentai (35
lentelë). Ið jø 259 (84%) – á ES ðalis. Palyginti su praëjusiais metais matyti, kad iðvyks-
tanèiø tiek á ES, tiek á Vidurio ir Rytø Europos ðalis studentø skaièius ðiek tiek padidëjo.
Taip pat reikëtø pasidþiaugti, jog daugëja uþsienio studentø, atvykstanèiø daliniø studi-
jø á Vilniaus universitetà (36 lentelë; 23 pav. rodomas pasiskirstymas pagal ðalis). Ypaè
dþiugu, kad kasmet nuolat daugëja ið ES atvykstanèiø studentø. Paþymëtina, kad nema-
þai prisideda prie studentø mainø ir aktyvi Universiteto pozicija pritraukiant uþsienio
studentus. 2004 metais Vilniaus universitetas buvo atstovaujamas Bochume ir Berlyne
(Vokietija), Stokholme (Ðvedija), Ciuriche (Ðveicarija) ir didelëse tarptautiniø organizaci-
jø EAIE (Europoje) ir NAFSA (JAV)  studentø mugëse.

Vilniaus universitetas 2004 metais sëkmingai dalyvavo visose Erasmus programos
veiklose: studentø ir dëstytojø mainø, ECTS diegimo, studijø pertvarkos projektuose,
intensyviose programose ir europiniuose tinkluose. Veikla rëmësi bendradarbiavimu su
151 Europos universitetu (partneriø skaièius pagal fakultetus teikiamas 24 pav.).  Univer-
siteto 197 studentai pasinaudojo programos teikiama galimybe dalá studijø praleisti Va-
karø Europos universitetuose. Vilniaus universiteto studentø dalyvavimas Erasmus pro-
gramoje pagal fakultetus teikiamas 25 pav., o pagal ðalis ir ið jø pagal Erasmus progra-
mà atvykstanèiø uþsienio studentø skaièius – 26 pav. Kaip matyti 25 pav., studentø
studijø uþsienyje poreikis daugeliu atvejø yra daug didesnis nei finansinës galimybës já
patenkinti. Erasmus programos rëmuose priimta 60 mainø studentø, komandiruoti 22
dëstytojai skaityti paskaitø (27 pav. rodomas pasiskirstymas pagal fakultetus), dalyvauta
5 studijø pertvarkos projektuose ir intensyviose programose bei 11 europiniø tinklø.
Þvelgiant statistiðkai, reikëtø pasidþiaugti, kad nors ir lëtai, bet maþëja iðsiunèiamø ir
priimamø studentø skirtumas, o remiantis geografiniu pasiskirstymu, netgi yra ðaliø, su
kuriomis mainai yra subalansuoti, pvz., Italija, Portugalija ir Ispanija. Taèiau nereikia
pamirðti ir problemø, kylanèiø Vilniaus universitete, siekiant uþtikrinti abipusius studen-
tø mainus. Vis dar nepakankamai dëmesio skiriama studijø programoms internacionali-
zuoti bei rengti kursus uþsienio kalba. Vis dar nëra tokiø kursø kokybës prieþiûros ir jie
nëra visiðkai integruoti á reguliarias studijø programas taip, kad bûtø prieinami saviems
studentams ir skatintø tarpfakultetines studijas. Taèiau reikia pasidþiaugti, kad 2004
metais buvo parengtos pirmosios dvi magistro studijø programos uþsienio kalba: Tarp-
tautinë verslo ekonomika ir vadyba (Ekonomikos fakultete) bei Rytø ir Vidurio Europos

33 lentelë. Vilniaus universiteto dëstytojø, mokslininkø ir darbuotojø komandiruotës

Komandiruočių į 
NVS šalis 

Komandiruočių į 
Vakarų Europos 

šalis 

Komandiruočių į 
Rytų ir Vidurio 
Europos šalis 

Komandiruočių į 
JAV ir Kanadą 

 
Kitos šalys Šalys/ 

metai 

Iš viso 
koman-
diruočių 
(be NVS 

šalių) 
Iš viso % Iš viso % Iš viso % Iš viso % Iš viso % 

1990 352 – – 105 30 209 59 18 5 20 6 

1991 514 – – 312 61 116 23 31 6 55 11 

1992 461 – – 322 70 64 14 38 8 37 8 

1993 528 – – 357 68 78 15 55 10 38 7 

1994 504 – – 308 61 144 28 46 9 6 1 

1995 533 – – 343 65 99 18 55 10 36 7 

1996 763 – – 438 57 248 33 48 6 29 4 

1997 774 – – 447 58 244 30 52 7 31 4 

1998 935 – – 608 65 239 26 60 6 28 3 

1999 797 – – 509 64 200 25 52 7 36 4 

2000 774 – – 496 64 169 22 64 8 45 6 

2001 821 – – 481 59 251 30 55 7 34 4 

2002 859 – – 480 56 270 31 49 6 60 7 

2003 940 – – 534 57 310 33 56 6 40 4 

2004 1168 113 9 640 50 428 33 59 5 41 3 
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34 lentelë. Vilniaus universiteto dëstytojø, mokslininkø ir kitø darbuotojø komandiruotës á
uþsienio ðalis

Komandiruotės tikslai 
komandiruotės 

 
Šalis 

 tarnybinės mokslinės 
stažuotė darbas Iš viso 

Vakarų Europa 
Airija 3 5     8 
Austrija 2 18 2   22 
Belgija 38 27     65 
Danija 7 20     27 
D.Britanija 11 29 4   44 
Graikija 2 13     15 
Islandija 1 4     5 
Ispanija 9 28 1   38 
Italija 4 41 1   46 
Liuksemburgas 4 1     5 
Malta 1 3     4 
Monakas   3    3 
Nyderlandai 4 23 1   28 
Portugalija 9 8 1   18 
Prancūzija 9 58 3 1 71 
Suomija 7 39 2   48 
Švedija 17 23 1 2 43 
Vokietija 22 77 10 1 110 
Norvegija 6 18     24 
Šveicarija 3 13     16 
Iš viso: 159 451 26 4 640 

  Vidurio ir Rytų Europa 
Bulgarija 5 3     8 
Čekija 5 23     28 
Estija 7 32     39 
Jugoslavija   9    9 
Kroatija   3    3 
Latvija 18 110   1 129 
Lenkija 30 116 6 3 155 
Makedonija 1 1    2 
Rumunija   2     2 
Slovakija 2 12    14 
Slovenija 2 12     14 
Vengrija 4 21     25 
Iš viso: 74 344 6 4 428 

Šiaurės Amerika 
JAV 1 42 5 2 50 
Kanada 3 6     9 
Iš viso: 4 48 5 2 59 

Kitos 
Argentina   2    2 
Austrija   2    2 
Brazilija   2     2 
Čilė   1    1 
Indija   3    3 
Japonija 2    1 3 
Kinija 1 2    3 
Kipras 2 1     3 
Meksika   2    2 
P.Afrikos Respublika   2    2 
Pietų Korėja   2    2 
Šiaurės Korėja   1    1 
Tailandas   2    2 
Taivanas   2    2 
Turkija 1 9     10 
Iš viso: 7 33   1 41 
NVS šalys 5 106 2   113 
Iš viso: 249 982 39 11 1240 
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35 lentelë. Vilniaus universiteto studentø dalinës studijos uþsienio universitetuose

36 lentelë. Uþsienio universitetø studentø dalinës studijos Vilniaus universitete

 
ES šalys 

Kitos Vakarų 
Europos šalys 

Vidurio ir Rytų 
Europos šalys 

JAV, Kanada ir 
kitos šalys 

Šalys/ 
mokslo 
metai 

 
Iš viso 

(be NVS) Iš viso % Iš viso % Iš viso % Iš viso % 
1990/1991 9 4 44 5 56 - - - - 

1991/1992 50 23 46 6 12 18 36 3 6 

1992/1993 66 42 64 14 21 8 12 2 3 

1993/1994 105 77 75 15 14 6 6 7 7 

1994/1995 147 85 58 19 13 28 19 15 10 

1995/1996 166 111 67 3 2 31 18 21 13 

1996/1997 216 140 65 11 5 42 20 23 10 

1997/1998 158 98 62 8 5 38 24 14 9 

1998/1999 160 103 64 4 3 41 26 12 7 

1999/2000 255 195 76 6 2 42 17 12 5 

2000/2001 272 241 89 8 3 18 6 5 2 

2001/2002 323 248 77 4 1 61 19 10 3 

2002/2003 223 189 85 4 2 14 6 16 7 

2003/2004 307 259 84 7 2 33 11 8 3 

 

NVS šalys ES šalys 
Kitos Vakarų 
Europos šalys 

Vidurio ir Rytų 
Europos šalys 

JAV, Kanada 
ir kitos šalys 

Šalys/ 
mokslo 
metai 

Iš viso 
(be 

NVS) Iš 
viso 

% Iš viso % Iš viso % Iš viso % Iš viso % 

1990/1991 3 – – 2 67 – – 1 33 – – 

1991/1992 6 – – 1 17 1 17 4 67 – – 

1992/1993 11 – – 3 27 – – 7 64 1 9 

1993/1994 7 – – 1 14 1 14 5 71 – – 

1994/1995 27 – – 10 37 1 4 9 33 7 26 

1995/1996 16 – – 9 56 – – 7 44 – – 

1996/1997 11 – – 7 64 – – 2 18 2 18 

1997/1998 10 – – 6 60 – – 2 20 2 20 

1998/1999 21 – – 11 52 – – 10 48 – – 

1999/2000 14 – – 13 93 – – 1 7 – – 

2000/2001 24 – – 19 79 – – 3 13 2 8 

2001/2002 51 – – 41 80 – – 5 10 5 10 

2002/2003 68 – – 52 77 – – 7 10 9 13 

2004/2004 115 1 0,8 78 68 6 5 16 14 14 12 

 

23 pav. Studentø, atvykusiø daliniø studijø á
Vilniaus universitetà 2003/20004 m. m., skaièius pagal ðalis
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24 pav. Vilniaus universiteto ERASMUS programos partneriø skaièius pagal fakultetus

25 pav. Vilniaus universiteto studentø dalyvavimas ERASMUS programos studentø mainuose

26 pav. Vilniaus universiteto ERASMUS programos studentø mobilumas pagal ðalis

27 pav. Vilniaus universiteto dëstytojø, vyksianèiø skaityti
paskaitø á uþsienio universitetus pagal ERASMUS programà, skaièius

ChF     EF      FF      FlF     FsF    GMF     IF     KF       KHF   MF    MIF     TF    TSPMI  TVM
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studijos (Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø institute). Antra vertus, vis maþiau
problemø uþsienio studentus integruojant á ðalies ir Universiteto gyvenimà. Tam labai
padeda kiekvieno semestro pradþioje uþsienio studentams rengiamos orientacinës savai-
tës ir VUSA sukurta studentø globëjø sistema. Kursø, siûlomø anglø, vokieèiø ir prancû-
zø kalbomis, pasiûla stabilizavosi ir 2005–2006 mokslo metams skirtoje kursø knygelëje
bus pasiûlyta ir apraðyta 200 tokiø kursø. Taip pat parengta papildoma informacinë
medþiaga, leidþianti tiek iðvykstantiems, tiek atvykstantiems studentams lengviau per-
prasti administracinius reikalavimus, keliamus mainø studentams, tai: „Studijos uþsieny-
je Vilniaus universiteto studentams, 2004/2005“; „Kà daryti“ – trumpa informacija stu-
dentams, vykstantiems á uþsiená pagal ERASMUS programà“; „Jûsø pirmieji þingsniai
Vilniaus universitete“ (informacija anglø ir vokieèiø kalbomis atvykusiems uþsienio stu-
dentams) bei lankstinukas uþsienio studentams, pristatantis Vilniaus universitetà.

Toliau buvo ágyvendinamas ECTS diegimo Universitete planas.  Naudojant Tempus ir
Erasmus programø lëðas, 1998–2002 metais buvo parengti ir iðleisti Kauno humanitari-
nio, Ekonomikos, Filologijos, Fizikos, Istorijos ir Komunikacijos fakultetø ECTS paketai.
2003 metais iðleisti dar du – Teisës ir Filosofijos fakultetø informaciniai paketai bei
parengtas ECTS kaip kreditø kaupimo sistemos diegimo planas universitete. 2004 metais
á Universitetà buvo atvykæ europiniai ECTS/DS patarëjai, jie lankësi Filologijos, Gamtos
mokslø ir Teisës fakultetuose ir domëjosi, kaip ECTS sistema taikoma ir naudojama
studentø mainuose fakultetiniu ir instituciniu lygmenimis. Jø iðsakytos mintys ir pasta-
bos leido patobulinti ECTS, kaip kreditø kaupimo sistemos diegimo planà, kuris jau
pradëtas vykdyti, sëkmingai ir greitai já uþbaigus, Universitetas turëtø galimybæ  kreiptis
á Europos Komisijà dël ECTS etiketës.

 Be Socrates/Erasmus paprogramës, Vilniaus universitetas dalyvavo Socrates/Lingua
(ásitraukë 2000 metais) paprogramëje.

 2003 metais Vilniaus universiteto Lituanistiniø studijø katedrai parengus Socrates/
Lingua projekto paraiðkà: „Oneness – Maþiau vartojamø kalbø mokymas internete“,
Vilniaus universitetas tapo didelio LINGUA projekto koordinatoriumi ir kontraktoriumi.
Ðis projektas ir toliau sëkmingai buvo vykdomas 2004 metais. Tais paèiais metais, Uþsie-
nio kalbø institutui parengus paraiðkà, universitetas tapo dar vieno LINGUA projekto
„Atviras kiekvienam pilieèiui“ koordinatoriumi. Partnerio statusu Universitetas toliau
dalyvavo dviejuose LINGUA projektuose:
1. Uþsienio kalbos dëstymo aukðtojoje mokykloje kokybës vadyba europiniu diskursu

(dalyvauja Uþsienio kalbø institutas).
2. Eurika Europa. Linksmai atraskite Europà ir jos kalbas (dalyvauja Filologijos fakultetas).

Vilniaus universitetas dalyvavo ir Leonardo da Vinci programoje, kuri apima laikotar-
pá nuo 2000 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodþio 31 d.

Praëjusiais metais buvo toliau vykdomi ðie Leonardo da Vinci projektai:
1. QALSPELL (koordinuoja Talino technikos universitetas, dalyvauja Uþsienio kalbø ins-

titutas).
2. „Kartografø profesinio rengimo kokybës Lietuvoje gerinimas, orientuojantis á techno-

logines inovacijas ir eurointegracijà“ (parengë ir koordinuoja Vilniaus universiteto
Gamtos mokslø fakultetas).

2004 metais Universitete pradëti du nauji projektai:
1. Vieðojo administravimo gebëjimø europizavimas per praktikà (parengë ir koordinuoja

Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø institutas).
2. Inovacinë nanotechnologijø ir biologiniø medþiagø mokomoji programa (parengë ir

koordinuoja Chemijos fakultetas).

Dar dviejuose programos projektuose Universitetas dalyvauja kaip partneris:

1. Europos tinklas kompetencijai tarptautiniø praktikø srityje didinti (Karjeros centras);
2. Nauja nuotolinio mokymo forma: Skaitmeninis kompendiumas (Fizikos fakultetas).

Universitetas ástraukë á Europos Sàjungos Jean Monnet priemonæ 2001 metais. Pir-
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maisiais ásitraukimo á programà metais Teisës fakultete buvo ákurta Jean Monnet Euro-
pos Sàjungos teisës katedra.

2002 metais pagal ðià programà buvo patvirtinti trys Universiteto projektai, kurie buvo
vykdomi 2003-aisiais ir 2004-aisiais metais:
• Jean Monnet katedra Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø institute (parengë

Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø instituto prof. J. Èièinskas);
• Jean Monnet nuolatinis kursas „Europos integracijos ekonomika ir susijæ Europos

monetarinës sàjungos ir Europos Sàjungos vidaus rinkos kursai“ (parengë Ekonomi-
kos fakulteto Tarptautiniø ekonominiø santykiø katedros vedëjas doc. A. Miðkinis).

• Jean Monnet europinis modulis „Europos Sàjungos darbo ir socialinë politika“ (pa-
rengë Filosofijos fakulteto Socialinio darbo katedros doc. R. Lazutka).

Kaip þinoma, Vilniaus universitetas yra Didþiosios Europos universitetø chartijos sig-
nataras ir EUA – Europos universitetø asociacijos bei IAU – Tarptautinës universitetø
asociacijos narys.

 2004 metais buvo tæsiamas ir baigtas  darbas EUA koordinuojamame „Kokybës kultû-
ros“ projekte pagal Socrates papildomø priemoniø programà. Vilniaus universiteto Studijø
direkcija buvo vienos ið projekto potemiø – „Paslaugø teikimas studentams“ partneriu.

2003 metais Vilniaus universiteto Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø institutas
tapo vieninteliu partneriu ið Lietuvos  Deusto, Ispanija, ir Groningeno, Nyderlandai,
universitetø vykdomame TUNING II projekte, kuris yra finansuojamas Europos Komisi-
jos ir remiamas EUA. 2004 metais Universitetas buvo pakviestas ir dalyvauja TUNING III,
kurio tikslas yra per I ir II projekto fazæ gautos informacijos patikrinimas, sklaida ir
tolesnë plëtra.

Reikëtø paminëti ir kità 2004 metais patvirtintà Tarptautiniø santykiø ir politikos
mokslø instituto koordinuojamà projektà „Studija apie supaprastintø kelionës dokumen-
tø (FTD ir FRTD) naudojimo poveiká“, finansuojamà ið PHARE programos „Specialûs
veiksmai Kaliningrado tranzitui“ lëðø.

2004 metais Universitetas labai sëkmingai startavo visiðkai naujoje Skandinavijos
ðaliø programoje Nordplus Neighbours. Net du Universiteto pateikti projektai gavo finan-
savimà:
1. Ðiaurës ir Baltijos ðaliø universitetø bendradarbiavimas gerinant karjeros paslaugø

teikimà (Karjeros centras);
2. Þmogiðkøjø iðtekliø vystymo ir socialinës atsakomybës skatinimo mokymo programos

sukûrimas (Kauno humanitarinis fakultetas).

Universiteto tarptautiniai ryðiai kasmet pleèiasi, vis aktyviau ásitraukiama á ávairias,
visø pirma Europos Sàjungos programas, didëja  ne tik tarptautiniø projektø skaièius,
kur reiðkiasi Universiteto padaliniai ir pavieniai dëstytojai bei mokslininkai, bet ir kinta
Universiteto statusas projektuose. Taèiau vis dar lieka daug vidiniø akademiniø, finansi-
niø, struktûriniø ir organizaciniø problemø. Ðios problemos ryðkiai matomos savo veiklà
lyginant su kitø ðaliø prestiþiniø universitetø tarptautine veikla, vykdomø projektø  ir
studentø mobilumo skaièiais. Jas minëjo ir tarptautiniai EUA ekspertai, atlikæ instituciná
Universiteto vertinimà.

2003 metø ataskaitoje buvo iðkeltos pagrindinës problemos, trukdanèios efektyviam
tarptautiniam bendradarbiavimui, kaip antai: nëra aiðkios dviðaliø sutarèiø pasiraðymo
strategijos, gana pasyvus Universiteto vaidmuo inicijuojant tarptautinius projektus, lëtas
ir sunkus studijø programø internacionalizavimas, neveikianti tarpfakultetinë studentø
mainø sistema bei nepakankamai vertinama individualaus dëstytojo iniciatyvos svarba
tarptautiniam bendradarbiavimui, o tai savo ruoþtu trukdo aktyviam dëstytojui pajausti
atsakomybæ tarptautinei akademinei visuomenei ne kaip konkreèios katedros, o kaip
Universiteto atstovui. Iðvardytø problemø globalumas leido daryti iðvadà, kad Universite-
to laukia ne trumpalaikis epizodinis problemø sprendimas, pakeliamas maþai þmoniø
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grupelei, o sunkus ilgalaikis darbas, kuriam reikia visos akademinës visuomenës pa-
stangø.

Kai kurie 2003 metø ataskaitoje kelti uþdaviniai buvo sëkmingai ávykdyti, o kiti,
kuriems reikëjo daugiau laiko ir pastangø, o ne tik strateginiø sprendimø, yra vykdomi.
Minëta, kad buvo apskaièiuotas dviðaliø sutarèiø partneriams finansiniø ásipareigojimø
poreikis ir sudarytas tarptautinio bendradarbiavimo finansavimo fondas instituciniu lyg-
meniu. Jau paraðyti, bet dar nepatvirtinti dviðaliø sutarèiø pasiraðymo nuostatai instituci-
niu lygmeniu bei á uþsiená siunèiamø studentø nuostatai. Pradëta intensyviai rengti
informacinæ medþiagà apie Universiteto studijø programas pagal Europos Komisijos
reikalavimus. Baigus ðá darbà, Universitetas ne tik galës kreiptis ECTS etiketës, bet ir
pretenduoti stoti greta kitø Vakarø Europos universitetø lyderiø. Paþymëtina, kad 2004
metais Universitete atsirado pirmosios dvi magistro lygio programos uþsienio kalba, o tai
neabejotinai turëtø padidinti universiteto patrauklumà ir pritraukti uþsienio studentø,
nes padidëjo dalykø, skaitomø uþsienio kalba, magistro pakopoje pasiûla.

Nepaisant nuveiktø ir pradëtø darbø, iðlieka spræstinø tarptautinio bendradarbiavimo
problemø.

Problemos:
1) Universitetas nëra aktyvus tarptautiniø projektø iniciatorius;
2) nepakankamai internacionalizuotos studijø programos. Regioninë, europinë ar globa-

linë dimensija leistø ne tik pritraukti uþsienio studentus, bet ir ugdytø Vilniaus
universiteto studentø platø poþiûrá á problemas toje studijø srityje, kurià jie studijuoja,
ir rengtø specialistus, pasirengusius veikti tarptautinëje arenoje;

3) neskatinami tarpfakultetiniai studentø mainai, pleèiantys studentø akiratá ir verèian-
tys plëtoti kreditø kaupimo nuostatas Universiteto viduje;

4) Universitete lieka neávertinta individualaus dëstytojo iniciatyva tarptautinëje bendra-
darbiavimo srityje ir dël to Universitetas daþnai praranda lyderio pozicijas nacionali-
nëje tarptautinio bendradarbiavimo arenoje.

Uþdaviniai:
1) sukurti ir patvirtinti Universiteto tarptautinio bendradarbiavimo politikà ir jà akcen-

tuoti Universiteto strateginiame plane;
2) sukurti ir remti tarptautiniu mastu aktyvaus akademinio ir administracinio personalo

paramos ir skatinimo sistemas;
3) spartinti studijø programø tarptautinës dimensijos diegimà;
4) sukurti veiksmingà informacijos sklaidos ir personalo mokymo sistemà, skatinanèià

efektyviai reaguoti á globalias aukðtojo mokslo tendencijas;
5) baigti rengti informacinæ medþiagà apie studijø programas pagal Europos Komisijos

reikalavimus ir siekti ECTS etiketës, leisianèios studijø srityje Universitetui þengti á
kokybiðkai naujà etapà.

BIBLIOTEKA

Vilniaus universiteto 2003 metø ataskaitoje buvo iðkeltos problemos, kurios turëjo bûti
sprendþiamos 2004 metais: naujo bibliotekos pastato Saulëtekio alëjoje projektavimo
darbai; kompiuterizavimas; fakultetø bibliotekø bûklë; bibliotekos automatinë gaisro gesi-
nimo sistema; bibliotekos patalpø remonto darbai.

Lietuvos Vyriausybei skyrus 800 tûkst. litø, pajudëjo naujo bibliotekos pastato projek-
tavimo darbai. Kartu su VU Ûkio direkcija ir UAB Statybos literatûros ir projektø biuras
buvo parengtas naujo Vilniaus universiteto bibliotekos pastato investicinis projektas ir
paskelbtas konkursas ðio pastato projektui koreguoti. Konkursà laimëjusi firma Ekopro-
jektas dabar projektuoja naujàjá bibliotekos pastatà, sudarytas kalendorinis darbø planas.
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VU ir Jungtiniø Tautø plëtros programø lëðomis skaitytojø zonoje papildomai árengta
13 kompiuterizuotø darbo vietø. Biblioteka kartu su UAB Technaorbis yra parengusi
kompiuterinio tinklo atnaujinimo projektà, kurio ágyvendinimas átrauktas á vienà ið bib-
liotekos rengtø projektø struktûriniams fondams. VU Skaièiavimo centrui ir Personalo
direkcijai sukûrus VU darbuotojø duomenø bazæ, Universiteto bendruomenës nariai nuo
2004 metø lapkrièio mënesio jau aptarnaujami kompiuteriniu bûdu.

Sujungus trijø fakultetø (Komunikacijos, Teisës, Ekonomikos) bibliotekas 2004 metais
ásteigtas Saulëtekio informacijos centras (SIC). Atviri fondai, kompiuterizuotos darbo vie-
tos, estetiðka aplinka sukuria puikias sàlygas mokytis. VU rektoriaus ásakymu 2004 metø
pabaigoje sudaryta Vilniaus universiteto fakultetø bibliotekø veiklos vertinimo komisija
iðanalizavo fakultetø bibliotekø darbà ir VU Senato komisijos posëdyje pateikë pagrindi-
nes ðiø bibliotekø atsinaujinimo strategijos kryptis.

Tai, kad nëra gaisro gesinimo sistemos nacionalinës reikðmës spaudos ir raðto pavel-
do saugyklose, kelia didþiulá susirûpinimà dël grësmës jiems. Biblioteka kelerius metus
siekia, kad bûtø pradëtas sistemos projektavimas, taèiau finansavimo nepavyko gauti ir
2004 metais. Rektoriaus ásakymu sudaryta komisija, kurioje, be VU bibliotekos darbuoto-
jø, buvo Lietuvos dailës muziejaus direktorius R. Budrys, VU prof. D. Kaunas, LR Vyriau-
sybës Archyvø departamento juristas R. Kraujelis,  Lietuvos mokslø akademijos bibliote-
kos Retø spaudiniø skyriaus vedëja dr. D. Narbutienë, ávertino senuosius VU bibliotekos
fondus 2,7 mlrd. litø.

Pasitinkant VU 425 metø jubiliejø kai kuriose bibliotekos patalpose pakeisti langai,
ekskursijø kelyje atliktas remontas (180 200 Lt) VU lëðomis. Ðias istorines patalpas
atnaujinti buvo svarbu, nes jas aplanko daug uþsienio ir ðalies sveèiø. 2004 metais vesta
595 ekskursijos, kuriø metu bibliotekà aplankë 7821 lankytojas, ið jø 397 grupës (3784
þmonës) ið 43 pasaulio valstybiø (28 pav.). Bendromis Lenkijos fondo Wspólnota Polska ir
VUB lëðomis remontuotos Adomo Mickevièiaus muziejaus patalpos ir pakeisti langai
(22 100 Lt).

28 pav.  Ekskursijos ið uþsienio ðaliø Vilniaus universiteto bibliotekoje

D. Britanija - 21
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Parodos ir kiti renginiai

2004-ieji Vilniaus universitetui – tai 425-ieji gyvavimo metai. Vilniaus universiteto
biblioteka daugelá savo darbø skyrë ðiai sukakèiai. VUB rengë parodas bibliotekoje bei
kartu su kitomis Lietuvos ir uþsienio kultûros institucijomis dalyvavo bendruose projek-
tuose.

2004 m. kovo 4 d. Lietuvos nacionalinis muziejus rengë parodà Ðv. Kazimiero kultas ir
ikonografija. Pirmàjà karalaièio Kazimiero biografijà ir visus kanonizacijai reikalingus
dokumentus parengë popieþiaus legatas vyskupas Zacharijas Ferreris (Zacharia Ferreri,
1479–1524). 1520 m. Zacharijas Ferreris dalá savo surinktos medþiagos iðspausdino
atskiru leidiniu Vita beati Casimiri. Ði knygelë Lietuvoje yra unikumas, ji saugoma VUB.
Ið viso ðiai parodai buvo paskolinti keturi  XVI–XVII a. leidiniai ir aðtuoni grafikos
darbai ið senøjø knygø ir grafikos rinkiniø. Lietuvos dailës muziejaus  parodoje, skirtoje
ðv. Kazimiero  kanonizavimo iðkilmiø Vilniuje 400 metø sukakèiai, eksponuotos  pen-
kios graviûros ið  Grafikos kabineto.

  2004 m. geguþës mën. Varðuvoje vyko Vilniaus dienos, kuriø metu buvo pristatyta
paroda Senieji Lietuvos þemëlapiai ið Vilniaus universiteto bibliotekos Vaclovo Darguþo
kolekcijos. Parodà atidarant dalyvavo Vilniaus meras Artûras Zuokas, Varðuvos meras Lech
Kaczyñski, VUB direktorë Birutë Butkevièienë. Parodai buvo parengtas kompaktinis dis-
kas, pristatantis 20 vertingiausiø Lietuvà reprezentuojanèiø þemëlapiø (XVI–XVII a.).

2004 m. rugsëjo 16 d. Vilniaus paveikslø galerijoje buvo atidaryta paroda Senasis
Vilniaus universitetas: kultûros ir meno vertybës. Ðiai parodai VUB pateikë 57 eksponatus
(XIV–XVIII a.). Ið jø – karaliaus Þygimanto Augusto bibliotekos knygos, 1601-øjø metø
raritetas Aukðèiausiø imperatoriø, ðviesiausiø karaliø… atvaizdai, kuriame yra 125 to meto
Europos didikø portretai su jø gyvenimo apraðymu, garsaus XVI–XVII a. gydytojo
anatomijos pradininko, eksperimentiniu bûdu iðtyrusio þmogaus kûno sandarà Andrëjo
Vezalijaus 1601 m. veikalas Apie þmogaus kûno sandarà,  taip pat pirmasis originalus
LDK þemëlapis, iðleistas 1613 m., parengtas Vilniaus vaivados Mikalojaus Kristupo Rad-
vilos Naðlaitëlio. Parodoje pristatyti anksèiau neeksponuoti VUB Rankraðèiø skyriaus
fondai: autentiðki Universiteto istorijà nuðvieèiantys dokumentai (1592 m., 1608 m.),
Universiteto profesoriø rankraðtinës knygos, XIV a. pergamente raðytos ir puoðniai iliumi-
nuotos gaidos, kiti istoriniu ir kultûriniu poþiûriu ádomûs pergamentai,  þymiø pasaulio
þmoniø ir  karûnuotø asmenø autografai, Vilniaus medicinos draugijos (ákurtos 1805 m.)
Aukso knyga su áraðytomis draugijos nariø (dr. J. Basanavièiaus ir kitø) pavardëmis, XIX a.
fotografijø albumai, garsiø XIX a. dailininkø grafikos darbai. Bibliotekos patalpose VU
sukakèiai paminëti buvo surengtos parodos Mokslas senajame Vilniaus universitete ir
Vilniaus universitetas 1979–2004.

2004 m. spalio–gruodþio mën. Lietuvos dailës muziejuje kartu su Ðveicarijos Fribûro
universitetu ir Ðveicarijos ambasada Lietuvoje buvo surengta tarptautinë paroda Ðv. Au-
gustinas: Afrikoje ir pasaulyje. Augustinas Islamo þemëje. Ðv. Augustinas Lietuvoje. Ið
VUB buvo pristatyti 24 leidiniai (XV–XIX a.). Vertingiausi ið jø  puoðti ranka pieðtais
auksintais inicialais 3 inkunabulai bei karaliui Þygimantui Augustui priklausiusi knyga.
Dailininko Antano Gudaièio 100 metø jubiliejui skirtoje parodoje Iðsilaisvinimas ekspo-
nuotas A. Gudaièio raiþinys, saugomas VUB Grafikos kabinete. Darbai ið Grafikos kabi-
neto buvo rodomi Amerikos centre Vilniuje bei parodose Estijoje, Naujojoje Zelandijoje
ir Olandijoje.

Lietuva 2004 metais paþymëjo lietuviðkosios spaudos atgavimo lotyniðkaisiais raðme-
nimis ðimtmetá. Lietuvos siûlymu ðià sukaktá UNESCO átraukë á 2004–2005 metø svar-
biausiø pasaulio kultûros ávykiø kalendoriø. VUB surengë parodà Lietuviðkos spaudos
kelias, 1864–1904 ir iðleido parodos katalogà bei kontrafakciniø leidiniø bibliografinæ
rodyklæ. 2004 m. rugsëjo–spalio mën. Klaipëdos miesto savivaldybës vieðojoje bibliote-
koje surengta paroda Nuo draudþiamo þodþio iki iðlaisvintos minties, skirta lietuviðkosios
spaudos atgavimo ðimtmeèiui. Parodai VUB paskolino 60 eksponatø.

spaudai.pmd 02/03/2005, 11:0876



  77

VILNIAUS UNIVERSITETO VEIKLA 2004 METAIS

Rankraðèiø, Retø spaudiniø, Lituanistikos, Bibliografijos ir informacijos, Centriniø
skaityklø skyriai bibliotekoje, be pirmiau paminëtø, parengë 58 ávairioms datoms ir
sukaktims skirtas parodas: buvusiai VUB darbuotojai, Vilniaus geto þydø gelbëtojai,
Pasaulio tautø teisuolei Onai Ðimaitei, Vilniaus universiteto mokslo þmonëms: prof.
È. Kudabai, prof. J. Paðkevièiui, doc. V. Skuodþiui, doc. L. Valkûnui, prof. V. Girdzijaus-
kui ir kt.

2004 metø pabaigoje VUB parengë Vilniaus universiteto jubiliejui skirtà virtualià
parodà Vilniaus universiteto architektûrinis ansamblis (lietuviø, anglø kalbomis), kurià
galima pamatyti VUB svetainëje: http://www.mb.vu.lt

Bendrieji reikalai, projektai, kvalifikacija

Vilniaus universiteto biblioteka 2004 metais dirbo vadovaudamasi metiniu veiklos planu
ir siekdama bibliotekos misijoje atspindëtø tikslø: dalyvauti mokslo ir studijø procese bei
saugoti, tirti ir skleisti informacijà apie VUB fonduose esanèias vertingas kolekcijas. Ðie
tikslai nustato strategines veiklos kryptis:
• Dalyvavimas mokslo ir studijø procese;
• Kultûros paveldo apsauga ir sklaida;
• Projektø valdymo ir ryðiø su visuomene strategijos kûrimas;
• Personalo valdymo tobulinimas.

Dalyvavimas mokslo ir studijø procese

Ðio tikslo ágyvendinimà garantuoja paslaugø, atitinkanèiø skaitytojø mokslo ir studijø
poreikius, teikimas; skaitytojø darbo sàlygø bibliotekoje tobulinimas; skaitytojø informa-
cinio raðtingumo ugdymas.

Bibliotekoje 2004 m. buvo 25 209 skaitytojai, ið kuriø 22 326 yra studentai. Skaitytojus
aptarnaujantys skyriai, nuo kuriø darbo tiesiogiai priklauso informaciniø paslaugø kokybë,
2004 m. dirbo darniai, teikdami vartotojams informacijos iðteklius ávairiose laikmenose.

Ið VU centralizuoto fondo lëðø centrinei bibliotekai 2004 metais buvo skirta 50 tûkst.
litø knygoms ásigyti ir 320 tûkst. litø periodiniø leidiniø prenumeratai. Ðios sumos neuþ-
teko net iki minimumo sumaþinus uþsakomø periodiniø leidiniø pavadinimø skaièiø, nes
spaudos paslaugos pabrango 10%, todël biblioteka kasmet virðija periodikos prenumera-
tai skirtà sumà 20–30 tûkst. litø. Be to, elektroniniø duomenø baziø prenumerata taip
pat apmokama ið periodikai skirtø lëðø. Nors elektroniniø duomenø baziø panauda
Universitete yra didþiulë (29 pav.), 2004 metais skirstant VU biudþetà ðiam tikslui lëðø
nebuvo numatyta. Informacijos iðtekliams komplektuoti metø pabaigoje papildomai buvo
skirta 61 777 litø padengti susidariusá skirtumà. Uþsakyta 506 pavadinimø periodiniø
leidiniø, ið jø per 400 mokslo þurnalø. Ið kitø ðaltiniø (privalomasis egzempliorius, mai-

 29 pav.   Duomenø baziø panaudos 2002–2004 metais statistikos duomenys
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nai, dovanos) gauta 932 pavadinimø periodiniø leidiniø. Ið viso Centrinës bibliotekos ir
fakultetø bibliotekø fonduose naujai gauta 37 689 knygos ir 13 497 fiziniai vienetai
periodiniø leidiniø. Visi nauji gaunami leidiniai ið karto átraukiami á elektroniná katalo-
gà. Per atsiskaitomàjá laikotarpá kompiuteriu apraðyta beveik 86 tûkst. spaudiniø, ið
kuriø per 26 tûkst. yra retrokonversijos bûdu apraðyti, t.y. skaitytojø uþsakyti ir gràþinti
leidiniai (30 pav.). Specializuoti bibliotekos skyriai á elektroniná katalogà ávedë 1750
leidiniø (Bibliotheca Academiae Vilnensis  kolekcijos, Petro Jakðto, Þibunto Mikðio ko-
lekcijos, kompaktiniai diskai ir kt.). 2004 m. gruodþio 31 d. VUB elektroniniame kataloge
buvo 632 tûkst. fiziniø vienetø spaudiniø apraðø.

Kartu su kitomis Lietuvos moksliniø bibliotekø asociacijai priklausanèiomis bibliote-
komis 2004 metais prenumeruotos 7 duomenø bazës (EBSCO, Cambridge Journals Onli-
ne, ProQuest, Science Direct, SpringerLink, ISI Web of Science, Lietuvos periodinës
spaudos bibliografinë straipsniø bazë), ið jø 5 visatekstës; testuotos 7 duomenø bazës.
Informacija apie duomenø bazes siunèiama á visus fakultetus ir dëstytojams el. paðtu.
Parengta ir iðplatinta anketa VU bibliotekos skaitytojø poreikiai, kurios tikslas – suþinoti
skaitytojø nuomonæ apie bibliotekoje teikiamø paslaugø kokybæ.

VU Skaièiavimo centrui geguþës mënesá pateikta paraiðka dël Rankraðtiniø XVI–
XVIII a. teismø knygø viso teksto duomenø bazës sukûrimo. Vilniaus universiteto bibliote-
kos Rankraðèiø skyriuje saugomø XVI–XVIII a. Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës
teismø knygø skaitmeninti tekstai turëtø bûti prieinami internete. Tai ypaè svarbu VU
Istorijos, Filologijos fakultetø studentams, kuriems ðiø tekstø analizavimas yra átrauktas á
studijø planus.

2004 metais biblioteka VU darbuotojø publikacijø duomenø bazæ papildë 4268 biblio-
grafiniais áraðais. Dabar ðioje bazëje yra 16 660 publikacijø. Lituanistikos skyriaus dar-
buotojai pradëjo rengti ALEPH sistemos aplinkoje retrospektyviàjà bibliografijà.

VUB mokslininkø ir studentø patogumui surengë 64 kilnojamàsias parodas fakulte-
tuose, kuriose buvo pristatyta 789 naujausi moksliniai periodiniai leidiniai ið MA moks-
liniø institutø bibliotekø.

Kultûros paveldo kaupimas, saugojimas ir aktualinimas

Ðios veiklos galima skirti keletà krypèiø: spaudos ir raðto paveldo kaupimas ir tvarky-
mas, apsauga, leidyba.

2004 metais Retø spaudiniø skyriaus fondai pasipildë 150 fiz. vnt., Rankraðèiø sky-
riaus – 5542 fiz. vnt., Grafikos kabinetas gavo per 800 dailininkø darbø. Bibliotekos
darbuotojai nuolat ieðko galimybiø ásigyti naujø rankraðtiniø dokumentø, papildyti ben-
dradarbiaudami su Lietuvos ir uþsienio menininkais Grafikos kabineto fondus. Ði veikla
yra sudëtinga, nes dël lëðø trûkumo fondai pildomi tik ið dovanø.

30 pav. VU bibliotekos elektroninio katalogo papildymas áraðais 2001–2004 metais

Vienetai Retrovienetai
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Spaudos ir raðto paveldo apsauga – tai visø pirma siekimas iðsaugoti bibliotekoje
sukauptas vertybes, restauruojant blogos fizinës bûklës senuosius spaudinius ir doku-
mentus arba perkeliant jø tekstus á kompiuterines laikmenas. Restauruota per 81 tûkst.
sàlyginiø VIII kategorijos lapø, áriðta apie 200 restauruotø knygø, skaitmeninta 5700
puslapiø ir nuotraukø (ið jø 4900 archyvavimui, 800 leidybai). Restauratoriai pagal savo
kvalifikacijà yra pasiskirstæ Retø spaudiniø (per 178 tûkst. fiz. vnt., XV–XVIII a.), Ran-
kraðèiø (200 tûkst. XIII–XIX a.), Lituanistikos (55 tûkst.) skyriø, Grafikos kabineto (80
tûkst. fiz. vnt. XVII–XX a.) kolekcijas, kurias nuolat priþiûri, stebi fizinæ jø bûklæ,
atrenka atlikti daliná restauravimà, dezinfekavimà. Biblioteka ið specialiosios programos
lëðø nupirko brangiai kainuojanèio pergamento, todël 2004 metais po ilgos pertraukos
knygriðiai vël galëjo restauruoti XVI–XVII a. pergamentinius áriðimus bei atkurti senuo-
sius autentiðkus áriðimus pergamentu. Restauravimo darbus paspartintø popieriaus lieji-
mo maðina, taèiau bibliotekos bandymai rasti lëðø jai ásigyti kreipiantis á ávairius fondus
ar átraukiant ðià árangà á ið VU biudþeto finansuojamø objektø sàraðà ir 2004 metais
baigësi nesëkmingai.

Leidyba. VUB dvi svarbias Lietuvos kultûrai ir mokslui sukaktis – Vilniaus universi-
teto 425 metø ir Lietuviðkos spaudos lotyniðkaisiais raðmenimis atgavimo ðimtmeèio –
paminëjo jubliejiniais leidiniais. Tai – Universiteto jubiliejui skirti Vilniaus jëzuitø kole-
gijos dienoraðtis 1710–1723. Vilnius, 2004 (VUB saugomo rankraðèio publikacija); Vil-
niaus universitetas: bibliografijos rodyklë (1990–2003). Vilnius, 2004. Bibliotekos darbuo-
tojai dalyvavo rengiant spaudai knygà A. Bohatkiewiczius. Veikalas apie visuotinæ biblio-
grafijà. Vilnius, 2004. Lietuviðkos spaudos atgavimo ðimtmeèio sukakèiai biblioteka pa-
rengë parodà ir iðleido jos katalogà  Lietuviðkos spaudos kelias. 1864–1904 m., Vil-
nius, 2004 bei bibliografinæ rodyklæ Lietuviðki kontrafakciniai leidiniai, 1864–1904 m.
Vilnius, 2004, kurioje suregistruoti 833 kontrafakciniai leidiniai. Dauguma jø saugomi
VUB retø spaudiniø fonduose. Biblioteka jau daugiau nei 10 metø dalyvauja rengiant
retrospektyvinæ nacionalinæ Lietuvos bibliografijà ir yra atsakinga uþ C (Lietuviðkø peri-
odiniø leidiniø publikacijos) serijà. Lituanistikos skyriaus darbuotojos 2004 metais pa-
rengë ðios serijos 1907 m. pirmà dalá, kurià iðleido Vilniaus universiteto leidykla.
2004 metø pabaigoje parengtos bibliografijos rodyklës, skirtos universiteto profesoriui
Vytautui Dvareckui, þinomiems visuomenës veikëjams Valentinui Gustainiui ir Petrui
Jakðtui. Visiems besidomintiems VUB Rankraðèiø skyriaus fondais parengta Vilniaus
universiteto bibliotekos rankraðèiø skyriaus rodyklë, kurià numatoma iðleisti 2005 metais.

Projektai, personalo vadyba

VUB direktorë ir Senato komisijos Bibliotekos reikalø darbo grupë (pirmininkas VU
Teisës fakulteto prodekanas doc. dr. J. Galginaitis) rûpinosi bibliotekos darbo planavimu,
organizavimu, valdymu ir kontrole. Pasiteisino bibliotekoje 2003 metais sudarytø dviejø
darbo grupiø – Bibliotekos darbo tobulinimo, projektø ir plëtros bei Bibliotekos darbuoto-
jø kvalifikacijos këlimo – veikla. Jø nariai ir ðiais metais greta savo tiesioginio darbo
skyriuose aktyviai dalyvavo sprendþiant ávairius bibliotekos valdymo ir vadybos optimi-
zavimo klausimus. Senato komisijos Bibliotekos reikalø darbo grupë svarstë bibliotekos
finansavimo klausimus, skaitytojams reikalingos kopijuotos medþiagos panaudojimo ga-
limybes.

Ypatingas dëmesys buvo skiriamas projektø valdymui ir ryðiams su visuomene bei
personalo kvalifikacijai kelti. 2004 metø pabaigoje ákurtas Ryðiø su visuomene skyrius,
suformuotas ið vidiniø VUB rezervø, t. y. ið darbo iðëjus trims darbuotojams, laisvi etatai
buvo perkelti á naujojo skyriaus struktûrà.

Bibliotekos darbo tobulinimo, projektø ir plëtros darbo grupës prioritetiniai darbai buvo
paraiðkos Europos struktûriniams fondams. Parengtos dvi preliminarios projekto Infor-
macija, kompetencija, sëkmë paraiðkos ir Vilniaus universiteto bibliotekos nenaudojamø
patalpø rekonstrukcijos investicinis projektas paraiðka paramai techninei dokumentacijai

spaudai.pmd 02/03/2005, 11:0879



VILNIAUS UNIVERSITETO VEIKLA 2004 METAIS

80

parengti. Parengtas Lietuvos valstybinës reikðmës bibliotekø renovacijos ir modernizavimo
projektas, papildysiantis Kultûros ministerijos vykdomà Bibliotekø renovacijos ir moder-
nizavimo 2003–2013 metø programà, neágaliesiems integruoti á VU bendruomenæ skirtas
projektas Odisëjas, kuriam finansavimà skyrë UNESCO. Parengti kultûros paveldui ið-
saugoti ir aktualinti skirti projektai: Senosios hebrajø raðtijos paminklai (Rytø Europos
þydø kultûros ir istorijos tyrimø centro programai), Prof. Èeslovo Kudabos negatyvø ko-
lekcijos skaitmeninimas, „Vilniaus þiniø“ viso teksto duomenø bazës sukûrimas (abu LR
Seimo programai), Áranga Vilniaus universiteto bibliotekos kultûros paveldo iðsaugojimui
ir aktualinimui (Japonijos vyriausybës kultûros rëmimo programai). Gautas finansavimas
ágyvendinti pirmuosius tris projektus.

Bibliotekos darbuotojø kvalifikacijos këlimo grupë parengë VUB darbuotojø kvalifika-
cijos këlimo strategijà ir sudarë veiklos planà. Ðiø veiksmø tikslas – bibliotekininkø
kompetencijos gilinimas aptarnaujant vartotojus kokybiðkais interaktyviais informacijos
iðtekliais, tam reikalingø specialiøjø ágûdþiø ugdymas, personalo motyvacijos këlimas.
Keturi bibliotekos darbuotojai mokosi VU doktorantûroje, trys darbuotojai skaito paskai-
tas VU Komunikacijos ir Filologijos fakultetø studentams, vienas darbuotojas Berlyno
Humboldtø universiteto Bibliotekininkystës instituto studentams skaitë paskaitas apie
Lietuvos mokslines bibliotekas ir jose sukaupto spaudos ir raðto paveldo iðsaugojimo
problemas bei projektus. 27 darbuotojai dalyvavo konferencijose ir seminaruose, kuriuo-
se perskaitë 13 praneðimø; publikuoti 43 straipsniai, paraðyta apie 80 biogramø, átrauktø
á Knygotyros ir dokumentotyros instituto parengtà kompaktinæ plokðtelæ Lietuvos knygos
veikëjai. VUB 71 darbuotojas dalyvavo kompiuterinio raðtingumo kursuose bei teoriniuo-
se ir praktiniuose kursuose, skirtuose informacijos paieðkai VUB prenumeruojamose ir
laisvos prieigos duomenø bazëse. Bibliotekos darbuotojus labai sudomino profesinei eti-
kai, þiniø vadybai, konfliktø valdymui ir prevencijai skirtos paskaitos.

Problemos ir uþdaviniai :
• Centrinës bibliotekos struktûros pertvarka.
• Fondø komplektavimo finansavimo uþtikrinimas pagal Senato komisijos priimtà

2004-12-23 sprendimà.
• Projektø rengimas ir ágyvendinimas (projektai Vilniaus universiteto bibliotekos ne-

naudojamø patalpø rekonstrukcijos investicinis projektas, Odisëjas, Senosios hebrajø
raðtijos paminklai, Prof. Èeslovo Kudabos negatyvø kolekcijos skaitmeninimas, „Vil-
niaus þiniø“ viso teksto duomenø bazës sukûrimas).

• Ryðiø su visuomene plëtra: vidinës komunikacijos tarp VU administracijos ir VUB
padaliniø, VUB ir VU fakultetø stiprinimas; iðorinë komunikacija; fondoieðka.

• VU Centrinës bibliotekos ir fakultetø bibliotekø darbuotojø kvalifikacijos këlimas ir
kompetencijos stiprinimas.

• VU fakultetø bibliotekø fondø maksimalus paruoðimas iðduoti spaudinius kompiuteri-
niu bûdu, jø intensyvus ávedimas á elektroniná katalogà.

• Fakultetø bibliotekø renovacija, jø patalpas ir veiklà pritaikant pagal ðiuolaikinei
akademinei bibliotekai keliamus reikalavimus.

SKAIÈIAVIMO CENTRAS

2004 metø gruodþio 31 dienà Skaièiavimo centre dirbo 80 darbuotojø: 36 – kompiuteriø
tinklø grupëse, 29 – informaciniø sistemø grupëse, 15 – administracijoje, technologi-
niø árenginiø ir ûkio grupëje. Metø eigoje Skaièiavimo centras pagal darbø planà vykdë
kompiuteriø ir telefonø tinklø bei informaciniø sistemø prieþiûros, administravimo ir
plëtros darbus.

Kompiuteriø tinklo prieþiûra, valdymas ir plëtra. Vilniaus universiteto kompiuteriø
tinklas jungia visus Universiteto padalinius, jungiasi su Lietuvos, Europos ir pasaulio
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kompiuteriø tinklais. Kompiuteriø tinklas sukurtas pagal naujausias duomenø perdavi-
mo ir valdymo technologijas, panaudojant ðviesolaides magistrales. Plaèiajuosèiø tinklo
magistraliø schema parodyta 31 paveiksle. Universiteto kompiuteriø tinklas yra vienas ið
trijø pagrindiniø Litnet regioniniø centrø. Universiteto kompiuteriø tinklo  paslaugomis
naudojasi per 60 Vilniaus miesto universitetø, ðvietimo, mokslo, kultûros, sveikatos ap-
saugos ástaigø. Litnet kompiuteriø tinklas turi du iðëjimus á tarptautinius tinklus, vienas
ið jø Vilniaus universitete. 2004 metais Vilniaus universitetas naudojosi vidutiniu
39 Mbps interneto srautu, buvo stebimi pikai iki 60 Mbps. Interneto srauto plëtra patei-
kiama 37 lentelëje.

37 lentelë. Interneto srauto plëtra 1994–2004 metais

Metai 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 

Interneto 
srautas 

19,2 
kbps 

64 kbps 128 
kbps 

512 
kbps 

1 mbps 2 mbps 4 mbps 24 
mbps 

39 
mbps 

 
Svarbiausi tinklo prieþiûros uþdaviniai – uþtikrinti nenutrûkstamà tinklo darbà, ad-

ministruoti tinklinius iðteklius ir garantuoti korektiðkà tinklo darbà bei ryðius su kitais
tiek Lietuvos, tiek pasaulio kompiuteriø tinklais. Palaikomos ir priþiûrimos Universiteto
tinkliniø paslaugø sistemos, tinklo administravimo ir saugumo uþtikrinimo priemonës.
Administruojami IP (internetiniai) numeriai, registruojamos naujos VU tinklo sritys, tin-
klo serveriai, kompiuteriai, kuriuose instaliuojamos tinkliniø paslaugø programos, ir
individualûs kompiuteriai. Vykdomas informacijos srautø valdymas, sprendþiamos su tuo
susijusios problemos, taip pat ryðio linijø darbo stebëjimas ir informacijos srautø apskaita
pagal ryðio linijas ir Universiteto padalinius. Nuolat glaudþiai bendradarbiaujama su
fakultetø kompiuteriø tinklø administratoriais. Aptariamos naudojimosi tinklo iðtekliais
problemos, sprendþiami fakultetiniø tinklø árengimo, administravimo ir saugumo klausi-
mai, padedama spræsti vartotojams kilusias problemas. Skaièiavimo centro tinklalapyje
nuolat atnaujinama informacija apie kompiuteriø tinklo galimybes, naujausius virusus,
apsaugos priemones. Atliekamas tinklo centriniø iðtekliø saugumo auditas. Spræsdami
tinklo saugumo problemas Skaièiavimo centro specialistai bendradarbiauja su dauguma
lietuviðkø tinklø administratoriø. Litnet kompiuteriø tinklo sukurta speciali incidentø
tyrimo ir prevencijos grupë (CERT).

Dabar Vilniaus universiteto kompiuteriø tinklas jungia per 4100 kompiuteriø, ið jø
1300 studentø bendrabuèiuose. Kompiuteriø skaièiaus tinkle dinamika pateikiama
38 lentelëje.

38 lentelë. Tinklo kompiuteriø skaièiaus dinamika 2000–2004 metais

Metai 2000 2001 2002 2003 2004 

Universiteto kompiuteriai 1246 1645 2152 2551 2802 

Studentų kompiuteriai bendrabučių tinkle   190 400 1300 

 
Pagal Litnet programà 2004 metais vyko intensyvûs Universiteto kompiuteriø tinklo

infrastruktûros plëtros darbai. Pagrindinës plëtros kryptys: tinklo magistraliø plëtra, tinklo
serveriø plëtra, naujø technologijø diegimas. 2004 metø vasarà uþbaigti ðviesolaidinio
kabelio tiesimo á Universiteto bendrabutá Olandø g. 51, Vilniaus technikos kolegijà Olandø
g. 16, Lietuviø literatûros ir tautosakos institutà Antakalnio g. 6 darbai. Antroje  metø
pusëje ðviesolaidinis kabelis nutiestas á Universiteto bendrabuèius Tauro g. 5, M. K.
Èiurlionio g. 1/2, á Kauno technologijos universiteto Aplinkos inþinerijos instituto Vilniaus
filialà Teatro g. 8, Vilniaus statybos ir dizaino kolegijà Antakalnio g. 54 ir Tauro g. 20,
Nacionaliná egzaminø centrà M. Katkaus g. 44. Bendras naudojamø ðviesolaidiniø magist-
raliø ilgis 50 km. Vilniaus greitosios pagalbos universitetinë ligoninë prijungta 34 Mbps
radijo ryðiu, Universiteto poilsio namai Palangoje – 11 Mbps radijo ryðiu.
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2004 metø pabaigoje ásigytas bendros paskirties kompiuteriø tinklo serveris, magist-
ralinis kompiuteriø tinklo komutatorius, du fakultetiniai tinklo komutatoriai, keitikliai,
papildoma áranga IP telefonijos plëtrai. Taupant ðviesolaidinio kabelio gijas iðbandyti ir
pradëti naudoti keitikliai, dirbantys per vienà ðviesolaidþio gijà.

Ðviesolaidinio ryðio magistralës naudojamos sujungti tarpusavyje Universiteto auto-
matines telefonø stotis, sumontuotas Universiteto g. 3, Saulëtekio al. 9, M. K. Èiurlionio
g. 21, Vokieèiø g. 10 ir Saulëtekio al. 22. 2004 metø pabaigoje universitetas Vilniaus
mieste turëjo 919 laidinio telefono ryðio numerius, ið jø 129 tiesiogiai ið AB „Lietuvos
telekomas“, o 790 – sujungtus per Universiteto telefonø stotis. Pokalbiai tarp ðiø 790
abonentø nemokami, be to, jø abonentinis mokestis perpus maþesnis nei AB „Lietuvos
telekomas“ abonentø. Per kompiuteriø tinklà, panaudojant IP technologijas, tarpusavyje
sujungtos Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Kauno tech-
nologijos universiteto, Vytauto Didþiojo universiteto ir Klaipëdos universiteto telefonø
stotys. Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete árengti atskiri IP telefonai.
Tarp ðiø universitetø galima palaikyti nemokamà telefoniná ryðá. 2004 metø antrojoje
pusëje pradëtas vykdyti tarpmiestiniø pokalbiø transportavimo per duomenø perdavimo
tinklà projektas, leidþiantis  sutaupyti daugiau kaip pusæ tarpmiestiniø pokalbiø kainos.
Bandomuoju laikotarpiu (spalio–gruodþio mënesiais) per IP ið Vilniaus universiteto á
Kauno miestà buvo perduoti 1038 pokalbiai, á Klaipëdos miestà – 376 pokalbiai.

2004 metais iðplësti kompiuteriø tinklai Rektorate, Administracijos padaliniuose, Bib-
liotekoje, Istorijos fakultete, Greimo studijø centre, Lyèiø studijø centre, Tarptautiniø
santykiø ir politikos mokslø institute,  Teisës fakultete, Fizikos fakultete, Uþsienio kalbø
institute, Medicinos fakultete, Skaièiavimo centre. Iðplëstas kompiuteriø ir telefono tin-
klas Vivariumo pastate. Árengti kompiuteriø tinklai Tauro g. 5, Palangos poilsio namuose,
Studijø uþsienyje informacijos skyriuje. Ið viso árengta ar pertvarkyta 182 kompiuterinës
darbo vietos. Tinklo árengimo darbai koordinuoti Saulëtekio informacijos centre, rekonst-
ruojamame Filosofijos fakultete. Nutiesti ðviesolaidiniai kabeliai á Saulëtekio informacijos
centrà (Teisës, Ekonomikos ir Komunikacijos fakultetø bibliotekà), Filosofijos fakultetà,
atnaujintas ðviesolaidinis tinklas centriniuose rûmuose. Bendradarbiauta árengiant Tarp-
tautinio þiniø centro kompiuteriø tinklà.

Universiteto kompiuteriø tinklo vartotojai naudojasi dauguma Internet paslaugø, tai:
elektroninis paðtas, elektroninës konferencijos, failø persiuntimas FTP, integruota infor-
macinë aplinka WWW, laikinos informacijos saugykla Proxy, legaliai platinamos inter-
netinës programinës árangos saugykla Tucows, ávairios paieðkos priemonës. Nuo 2003
metø rugsëjo pabaigos visas paðtas filtruojamas nuo virusø. Sukurtos sisteminiø paðto
þurnalø analizës programos, leidþianèios gauti operatyviai siunèiamø ir gaunamø laiðkø
bei plintanèiø virusø statistikà. Universitetinis elektroninio paðto serveris per 2004 metus
apdorojo beveik 12 milijonø  laiðkø. Elektroninio paðto paslaugomis naudojasi per
16 000 darbuotojø ir studentø, aptarnaujamas 141 Universiteto padaliniø tinklalapis.

Informacinës sistemos (IS) prieþiûros ir plëtros darbai. Universiteto IS sudaro ðios
pagrindinës dalys: Studijø, Administracinë, Marketingo, Finansø apskaitos ir Biblioteki-
në, veikianèios Oracle duomenø baziø valdymo aplinkoje. 2004 metais  IS plëtra buvo
vykdoma pagal Skaièiavimo centro parengtà  planà, atsiþvelgiant á padaliniø ar centri-
nës administracijos pageidavimus. Buvo pleèiamos Universiteto padaliniams, darbuoto-
jams ir studentams teikiamos paslaugos, sudarant galimybes gauti informacijà ið bet
kurios internetinës darbo vietos. Paþymëtina, kad metø eigoje atsirado ir ið anksto nenu-
matytø darbø, kuriuos reikëjo padaryti skubos tvarka. IS komponenèiø plëtra ir jø nau-
dojimo galimybës apibûdinamos 39 lentelëje.

2004 metais atsiþvelgiant á ásigaliojusius Universiteto veiklà reglamentuojanèius doku-
mentus ir naujus uþsakovø poreikius atnaujinta ir papildyta 17 programiniø priemoniø.

VU IS autorizuotø darbuotojø, kurie naudojasi jiems skirtomis darbo  programomis,
bei jø darbo seansø su ðia sistema skaièiaus dinamika  2001–2004 metais teikiama
32 paveiksle.
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39 lentelë. IS komponenèiø tvarka

Priemonės pavadinimas Rezultato aprašymas Įvykdymo ir naudojimo būsena 

Studentų įmokų apskaita Sukurta kompiuterių programa, leidžianti 
skirti   privalomas studentų įmokas ir atlikti jų 
įvykdymo apskaitą  

Naudoja padaliniai ir centrinė 
administracija 

Studijų programų aprašymas Sukurta kompiuterių programa, skirta aprašyti 
lietuvių ir anglų kalbomis studijų programas 
pagal  diplomų priedėlyje nustatytus 
reikalavimus 

Atiduota naudoti padaliniams 

Studijų programų planai Sukurta kompiuterinė studijų programų planų 
sudarymo programa  

Atiduota testuoti Studijų 
direkcijai 

Internetinė įsakymų apie 
studentus  programa 

Kompiuterinis įsakymų apie studentus 
ruošimas ir jų tvirtinimas padaliniuose 

Naudoja padaliniai 

Diplomų ir jų priedėlių 
apskaita 

Ruošiamų ir išduotų diplomų bei jų priedėlių 
apskaita 

Naudoja Studijų direkcija 

Elektroninė studento studijų 
knygelė 

Autorizuota studento sesijos rezultatų 
peržiūra duomenų bazėje 

Naudoja padaliniai ir studentai 

Elektroninių tezių ir 
disertacijų duomenų bazė 

Sukurta kompiuterių programa, įkelianti ir 
išsauganti duomenų bazėje elektroninę 
bakalauro ar magistro darbo versiją 

Atiduota testuoti Studijų 
direkcijai 

Sąmatos Kompiuterinė sąmatų sudarymo ir jų 
įvykdymo apskaita 

Atiduota naudoti Finansų ir 
ekonomikos direkcijai 

Darbo užmokestis Sukurta nauja kompiuterinė darbo 
užmokesčio programa  

Atiduota testuoti Finansų ir 
ekonomikos direkcijai  

Darbo laiko apskaitos 
žiniaraščiai 

Kompiuterinis darbo laiko apskaitos 
žiniaraščių (tabelių) įvedimas į duomenų bazę  

Numatyta atiduoti naudotis 
padaliniams 

Senų teismų knygų viso 
teksto duomenų bazė 

Senų rankraštinių teismų knygų tekstų 
perkėlimas iš CD į duomenų bazę su 
galimybe jas peržiūrėti internete 

Baigiama kurti 

Universiteto Alumni Sukurta Universiteto absolventų duomenų 
bazė  

Naudoja absolventai 

Įėjimo į patalpas fiksavimas 
ir  apskaita 

Sukurta elektroninė įėjimo į Universiteto 
patalpas fiksavimo sistema  

Naudoja Skaičiavimo centras ir 
centrinė administracija 

 

32 pav. IS autorizuotø darbuotojø skaièius 2001–2004 metais

VU IS dabar yra áregistruota 12 154 studijuojanèiøjø, kurie 2004 metais 31 055 kartus
naudojosi  sistemos teikiamomis savitarnos paslaugomis.

Dalyvavimas informaciniuose ir kompiuteriø tinklø projektuose

VU skaièiavimo centro darbuotojai dalyvavo programos „Informacinës technologijos mokslui
ir studijoms“ (ITMiS), kurios  tikslas  sukurti Lietuvos mokslo ir studijø informacinæ
aplinkà, dviejuose paprogramiuose: Lietuvos akademiniø  bibliotekø tinklas (LABT) bei
Lietuvos mokslo ir studijø informacijos sistema (LieMSIS).  Taip pat dirbo Lietuvos aukð-
tøjø mokyklø asociacijos (LAMA) bendrojo priëmimo organizavimo (BPO) informatikø
grupëje.
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Vilniaus universitetas yra vienas ið pagrindiniø Lietuvos mokslo ir studijø kompiute-
riø tinklo LITNET ir LITNET-GEANT programø iniciatoriø ir vykdytojø. Ágyvendinant
LITNET sprendþiami tarptautiniø, tarpmiestiniø ir ið dalies tarpinstituciniø duomenø
perdavimo kanalø klausimai. LITNET taip pat remia naujø informaciniø technologijø
tyrimà ir diegimà  universitetuose. Skaièiavimo centro darbuotojai taip pat aktyviai daly-
vavo rengiant LITNET-2 programà 2005–2009 metams. Glaudþiai bendradarbiaujama ir
su kitais Lietuvos kompiuteriniais tinklais (Bitës, Delfi, Omnitelio, Telekomo ir kitais).
Keièiamasi patyrimu su ðaliø kaimyniø (Latvijos, Norvegijos, Ðvedijos, Lenkijos) specia-
listais. Skaièiavimo centro darbuotojai dalyvavo rengiant LITEXPO vykusià parodà „Stu-
dijos 2004“, „Mokslas 2004“, organizuojant VU  karjeros mugæ.

Skaièiavimo centro darbuotojai dalyvavo: balandþio mën. Barselonoje vykusioje Intel
Development Forum konferencijoje; lapkrièio mën. Frankfurte vykusioje tarptautinëje
PHP konferencijoje; birþelio mën. Amsterdame vykusioje Microsoft Tech-Ed 2004 konfe-
rencijoje. Skaièiavimo centro specialistai dalyvavo metinëje LITNET konferencijoje rug-
pjûèio mën. Anykðèiuose. Buvo perskaityti du praneðimai, dalyvauta penkiose diskusijo-
se. Per metus buvo dalyvauta daugiau kaip dvideðimtyje vienos dienos naujø informaci-
niø technologijø  pristatymø-seminarø.

Problemos:
1. Universitete nenustatyta informaciniø sistemø, kompiuteriø ir telefonø tinklø plëtros

uþsakymø pateikimo, jø vykdymo tvarka.
2. Ne visi Universiteto padaliniai laikosi kompiuteriø tinklo administravimo ir kompiu-

teriø programø naudojimo nustatytos tvarkos. Penkiolika padaliniø nepateikë suvesti-
niø apie naudojamas kompiuterines programas. Tai kelia abejoniø jø legalumu, suda-
ro grësmæ tinklo ir informacijos saugumui.

3. Dël nepakankamo darbo uþmokesèio didelë specialistø kaita. Per ataskaitinius metus
iðëjo 13 darbuotojø, o tai sudaro 16% visø  darbuotojø. Tai kelia grësmæ vykdomø
projektø tæstinumui.

Uþdaviniai 2005 metams:
1. Plëtoti Universiteto informacinæ sistemà integruojant á jà :

• naujà darbo uþmokesèio sistemà;
• dokumentø valdymo sistemà.

2. Didinti informaciniø paslaugø ir jomis besinaudojanèiø vartotojø skaièiø.
3. Dalyvauti LieMSIS projekte.
4. Tenkinti Universiteto administracijos ir padaliniø informacinius poreikius.
5. Teikti interneto ir duomenø perdavimo paslaugas. Plëtoti kompiuteriø ir telefonø

tinklus, uþtikrinti duomenø saugumà, diegti naujas tinklø technologijas.

BOTANIKOS SODAS

2004 metais  Botanikos sode veikë ðeði skyriai (Augalø sistematikos ir geografijos, Den-
drologijos, Gëlininkystës, Pomologijos, Augalø genetikos, Ûkio) bei  Augalø biocheminiø
ir fiziologiniø tyrimø laboratorija, taip pat Lietuvos dekoratyviniø augalø genetiniø iðtek-
liø koordinacinis centras bei Europos Ribes L. ir Rubus L. augalø duomenø registracijos
centras.

Sode 2004 metais dirbo 86 darbuotojai, ið jø: 8 mokslo daktarai (6 turëjo pagrindines,
2 – ne pagrindines pareigas), 3 doktorantai, 3 magistrai, 1 magistrantë, 14 specialistø,
turinèiø aukðtàjá iðsilavinimà, 5 – specialøjá iðsilavinimà.

Botanikos sodo plotas 2004 metais nepakito (199 ha).
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Augalø kolekcijos

Botanikos sode auginami 9700 pavadinimø augalai. Per 2004 metus augalø kolekcijos
pagausëjo 200 taksonø. Gausiausios kolekcijos: serbentø L. (400), rododendrø (250 pava-
dinimai), parko roþiø (100 veisliø), bijûnø (270 veisliø), jurginø (500), kardeliø (180),
vilkdalgiø (400), vienadieniø (100), lianø (150), dekoratyviniø spygliuoèiø (370), alyvø
(170), vynmedþiø (100) ir t. t.

Mokslinë veikla

Publikacijos:
1) leidþiamas tæstinis leidinys „Index seminum–2004“ (406 augalø sëklø pavadinimai);
2) 2004 m. kovo 16 d. konferencijos „Lietuvos botanikos sodø veikla ir plëtros proble-

mos“ praneðimai;
3) sodo darbuotojai T. Èësnienë ir L. Balèiûnienë bendradarbiavo parengiant du straips-

nius þurnalams su ISI indeksu;
4) iðspausdinti 23 sodo darbuotojø parengti straipsniai: 5 – Lietuvoje pripaþintuose

MSD þurnaluose, 9 – recenzuojamuose uþsienio þurnaluose, 9 – kituose leidiniuose,
spausdinti konferencijø praneðimai (8 – Lietuvoje, 1 – uþsienyje);

5) konferencijø tezës – 13 (2 – Lietuvoje, 11 – uþsienyje).

2004 metais buvo patvirtinta nauja Botanikos sodo moksliniø tyrimø kryptis „Augalø
genotaksonomija ir kultivavimo bei dauginimo biotechnologijos“, pradëtos vykdyti dvi
naujos moksliniø tyrimø temos: „Mikorizës átaka miðko sodmenø (puðies, eglës, berþo)
iðauginimui lauko daigynuose, apþeldinant þemës ûkio naudmenas“, „Europinio kukme-
dþio populiacijos atkûrimo teoriniø pagrindø parengimas“. Vykdytos ir ankstesniais
metais pradëtos dviejø valstybiniø tarpinstituciniø programø temos: 1) „Augalø genetiniø
iðtekliø moksliniai tyrimai“ (GENOFONDAS) programos – 3 temos; 2) „Kietakûnio ap-
ðvietimo technologija augalø fotofiziologiniø procesø valdymui“ (HORTILED) programos
– viena tema.

Sode tæsti trijø Universiteto finansuojamø temø darbai: 1) VU botanikos sode introdu-
kuotø augalø tinkamumo auginti Vilniaus regione ávertinimas (2001–2005); 2) Augalø
polimorfizmas, genomo stabilumas ir já keièiantys veiksniai (2001–2005); 3) Mikroklona-
vimo panaudojimas þoliniø ir sumedëjusiø augalø dauginimui ir fiziologiniø procesø in
vitro tyrimui (2004–2008).

2004 m. kovo 16 d. organizuota respublikinë konferencija „Lietuvos botanikos sodø
veikla ir plëtros problemos“.

Dalyvavimas studijose

2004 metais Botanikos sode vyko VU GMF studentø pratybos ir praktikos. Studentai
rinko medþiagà kursiniams, bakalauro ir magistro darbams. Praktikà atliko taip pat
Pedagoginio universiteto ir Vilniaus kolegijos Agrotechnologijø fakulteto studentai.

Paskaitas VU GMF bakalaurams ir magistrams skaitë L. Balèiûnienë (Genetiniai ið-
tekliai), S. Dapkûnienë (Augalø fiziologija), G. Indriðiûnaitë – tarptautiniø magistrø
studijø ENLIN-o programoje, D. Ryliðkis – Vilniaus kolegijos Agrotechnologijø fakulte-
to Kraðtotvarkos katedros studentams  (Dendrologija ir dekoratyviniø augalø medelynai).

Botanikos sodo darbuotojams vadovaujant parengti: vienas magisto ir du  bakalauro
kursiniai darbai.

Kvalifikacijos këlimas

2004 m. kovo 15 d. sodo darbuotojas Algis Auèina Þemës ûkio universitete apgynë
daktaro disertacijà „Klimatiniø sàlygø ir mikorizës átaka skirtingø paprastosios puðies
populiacijø sëjinukams“ (biomedicinos mokslai, miðkotyra, 14B).

spaudai.pmd 02/03/2005, 11:0886



  87

VILNIAUS UNIVERSITETO VEIKLA 2004 METAIS

Trys sodo darbuotojai (R. Juodkaitë, E. Kerbelis, T. Kuisys) studijuoja doktorantûroje.
Du darbuotojai studijavo magistratûroje: A. Varnaitë studijas 2004 m. sëkmingai baigë,
R. Mikluðytë jas tæsia. Sodo darbuotoja T. Èësnienë staþavosi JAV Vakarø Ilinojaus
universitete (Makombe).

Sodo lankymas ir ðvieèiamoji veikla

Botanikos sode 2004 metais apsilankë apie 13 000 lankytojø. Buvo surengta 10 renginiø
plaèiajai visuomenei: Tulpiø þydëjimo diena (geguþës 8 d.), Mildos diena (geguþës 14 d.),
Biologinës ávairovës diena (geguþës 22 d.), Bijûnø savaitë (birþelio 14–20 d.), Þolynø
seminaras (birþelio 25 d.), Roþiø dienos (liepos 3–11 d.), Lelijø diena (liepos 17 d.), prof.
È. Kudabos 70-meèio paminëjimo diena (liepos 24 d.), Jurginø ðventë (rugpjûèio 21–29 d.),
Þemës meno paroda „Invazija“ (rugsëjo 18 d.).

Surengtos trys gëliø parodos Vilniaus mieste. Bendradarbiauta rengiant penkias paro-
das ir muges Vilniuje bei Kaune.

Sodo darbuotojai interneto svetainëje paskelbë 40 bei iðspausdino sodininkystei skir-
tuose periodiniuose leidiniuose 7 mokslo populiarinimo straipsnius, dalyvavo 10 televizi-
jos ir radijo laidø.

Per 2004 metus Botanikos sodo internetinëje svetainëje www.botanikos–sodas.vu.lt
apsilankë 13 600 lankytojø.

Iðleistas informacinis lankstinukas „Kvieèiame aplankyti Vilniaus universiteto botani-
kos sodà Kairënuose“. Parengtas spaudai leidinys „Gamta ir menas“ (56 puslapiai).

Bendradarbiavimas

Botanikos sodas yra Baltijos botanikos sodø asociacijos narys, Tarptautinës botanikos
sodø organizacijos (Botanical Gardens Conservation International) narys, 2004 metais
ásitraukë á Europos Sàjungos botanikos sodø konsorciumo veiklà, dalyvauja Tarptautinio
augalø mainø tinklo (International Plant Exchange Net) veikloje.

2004 metais palaikyti sëklø mainø ryðiai su 337 adresatais 47 pasaulio valstybëse, ið
kuriø buvo gauta 260 sëklø mainø katalogø ir 1376 sëklø pavyzdþiai. Iðsiøsta 2080 sëklø
pavyzdþiø 162 uþsakovams á 36 pasaulio valstybes.

Botanikos sodas bendradarbiavo su Tarptautiniu augalø genetiniø iðtekliø institutu
(International plant genetic resourses institute – Italy), kuriant centrinæ Europos duome-
nø bazæ Ribes L. Rubus L. augalø gentims.

Remiantis 2004 m. sausio 14 d. daugiaðalio bendradarbiavimo sutartimi ákurta Botani-
kos sodo vieðosios veiklos ir plëtros prieþiûros taryba (á jà atstovus delegavo LR aplinkos,
Kultûros, Ðvietimo ir mokslo ministerijos bei Vilniaus miesto savivaldybë) parengtas ir
patvirtintas ðios tarybos darbo reglamentas.

VU botanikos sodas iniciavo Lietuvos universitetø botanikos sodø asociacijos ákûrimà,
parengti ðios asociacijos ástatø ir steigimo sutarties projektai. Asociacijos bûstine pasi-
rinktas VU botanikos sodas, adresas: Kairënø g. 43, Vilnius.

Finansai

2004 metais VU botanikos sodui buvo skirta 1121,0 tûkst. litø. Ið moksliniø projektø,
uþsakomøjø darbø bei uþ suteiktas paslaugas ir realizuotà produkcijà sodas uþsidirbo
153,4 tûkst. litø. Taigi bendras 2004 metø sodo biudþetas buvo 1214,4 tûkst. litø.

Be ðiø lëðø, 2004 metais buvo panaudota 420 tûkst. litø valstybës investicijø progra-
mos lëðø.

Taip pat buvo gauta parama:

1) 112 tûkst. litø skyrë Vilniaus miesto savivaldybë sodo teritorijos raidos programai,
detaliesiems planams, paþintiniams takams árengti ir t. t.;
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2) 5400 litø skyrë LR aplinkos ministerija – iðleisti informaciná leidiná ir Biologinës
ávairovës dienai;

3) 6800 litø Nemenèinës ir Vilniaus miðkø urëdijos durpiø substratui ásigyti;
4) 46,5 tûkst. litø – AB Rytø skirstomieji tinklai kofinansavo Botanikos sodo elektros

tinklø rekonstrukcijos darbus;
5) uþ 2250 litø sodui 9 suolus padovanojo Botanikos sodo Draugø klubo nariai ir kiti

rëmëjai.

 Infrastruktûros plëtra ir nauji projektai

2004 metais Botanikos sode:
1) atlikta elektros tinklø rekonstrukcija;
2)  pastatytas naujas gamybinis 600 m2 ploto ðiltnamis;
3) atstatytas senasis Kairënø dvaro parko fontanas;
4) nutiesta apie 7000 m2 takø;
5) baigta árengti parko roþiø ekspozicija, pradëta Gëlininkystës skyriaus ekspozicijø

rekonstrukcija, tæsti rododendryno ekspozicijos plëtros darbai, atgabenta apie 360 t
akmenø „Japoniðkam sodui“, atveþta apie 10 000 m3 grunto sodo teritorijos tvarkymo
darbams, áveista 2,1 h naujø vejø ir t. t.

Ið viso 2004 metais atliekant VU botanikos sodo infrastruktûros plëtros darbus panau-
dota apie 525 tûkst. litø.

Parengti nauji projektai:
1)  „Kairënø dvaro sodybos pritaikymo turizmo reikmëms“ investicinis projektas (sàma-

tinë vertë 7,6 mln. Lt);
2) vandentiekio rekonstrukcijos ir technikos angaro su dirbtuvëmis statybos investicinis

projektas. Valstybës investicijø programoje 2005 metams ðiam projektui ágyvendinti
numatyta 700 tûks. litø.

Kartu su savivaldybës ámone „Vilniaus planas“ parengta VU botanikos sodo teritori-
jos Kairënuose raidos programa ir pradëti rengti atskirø ðios teritorijos daliø (9 ha)
detalieji planai. Parengti Augalø sistematikos ir geografijos skyriaus Vingyje teritorijos
raidos pasiûlymai, siekiant integruoti ðá skyriø á bendrà Vingio parko infrastruktûrà.

KARJEROS CENTRAS

I. Karjeros centro materialinës bazës sukûrimas. Ið Lietuvos Respublikos ûkio minis-
terijos gautos finansinës paramos baigtas Centro materialinës bazës kûrimas.

II. Nacionaliniø ir tarptautiniø projektø rengimas ir ágyvendinimas. Ið aðtuoniø Kar-
jeros centro 2004 metais pateiktø paraiðkø penkios paraiðkos buvo patvirtintos, viena
paraiðka dalyvauja konkurse ir dabar yra vertinama.  Ið penkiø patvirtintø projektø trys
projektai per 2004 metus buvo ágyvendinti ir uþ juos atsiskaityta, du trejø metø projektai
yra ágyvendinami. Bendra paramos 2004 metais ágyvendintiems projektams suma – 210
692 litø. Dabar ágyvendinamiems projektams skirta  apie 253 tûkst. litø paramos.

I I .1 . Ágyvendinti projektai
Ágyvendinti trys projektai, kuriuos finansavo Ûkio ministerija pagal  Eksporto plëtros

ir skatinimo strategijos ágyvendinimo specialiàjà programà. Ðiems projektams ágyvendin-
ti gauta 210 692 litai. Didþiausio ágyvendinto projekto pavadinimas – „Informacinë
technologinë sàveika tarp Vilniaus universiteto ir asocijuotø verslo struktûrø“. Projektui
finansuoti gauta 154 tûkst. litø ir nupirkta techninë bei programinë áranga Karjeros
centrui ir 10 Universiteto akademiniø ir neakademiniø padaliniø. Paþymëtina, kad uþ
ágyvendintus projektus Karjeros centras Ûkio ministerijai atsiskaitë pagal Struktûriniø
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fondø lëðø panaudojimo taisykles. Todël Centras yra pirmasis Universiteto padalinys,
turëjæs pagal ðiø fondø taisykles suderinti ir pateikti iðsamias projekto ágyvendinimo ir
finansines ataskaitas bei daug iðlaidas pateisinanèiø ir árodanèiø dokumentø.

II .2. Ágyvendinami projektai
Projekto „Ðiaurës ir Baltijos universitetø karjeros centrø paslaugø plëtros ir tobulini-

mo tinklas“ finansavimo tikslas – skatinti Ðiaurës ir Baltijos ðaliø universitetiniø karje-
ros centrø bendradarbiavimà kuriant ir tobulinant paslaugø sistemà studentams, absol-
ventams ir darbdaviams iðsiplëtusioje darbo rinkoje.

Projektà koordinuoja Vilniaus universiteto Karjeros centras. Jame dalyvauja Lundo,
Gioteborgo, Helsinkio, Turku, Pietø Danijos, Islandijos, Latvijos, Tartu ir Talino technolo-
gijos universitetø karjeros centrai.

Projektà „Europiniø kompetencijø, organizuojant tarptautines praktikas studentams,
ugdymo tinklas“ koordinuoja Bourdeaux universitetas (Prancûzija), jame dalyvauja 35
universitetai ir organizacijos ið 10 ES ðaliø. Projekto dalyviai yra suskirstyti á 5 regionus
– Pietø, Pietryèiø, Vakarø, Vidurio ir Rytø Europos. Vilniaus universiteto Karjeros
centrui tenka projekto valdymo komitete atstovauti Vidurio regiono partneriams.

II .3. Nagrinëjamas projektas
Pateikta paraiðka gauti Europos regioninës plëtros fondo finansinæ paramà pagal

Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 3.3 priemonæ „Informaciniø
technologijø paslaugø ir infrastruktûros plëtra“  dël projekto „UNIREG: informacinë
sàveika tarp universitetø ir regionø“ techninës dokumentacijos rengimo, kurio tikslas
sukurti informacinæ infrastruktûrà elektroniniø paslaugø pagrindu, kurios uþtikrintø re-
gionø prieinamumà prie vieðøjø elektroniniø paslaugø jiems aktualiose aukðtojo mokslo
srityse ir skatintø specialistus, turinèius aukðtàjá iðsimokslinimà, siekti profesinës karje-
ros regionuose.

Preliminarus pagrindinio projekto, kurio numatoma trukmë yra 23 mënesiai,  biudþe-
tas sudaro 3 616 700 litø.

Dabar vertinama projekto techninë dokumentacija. Ðiam konkursui yra pateiktos 39
paraiðkos, ið jø tik dvi paraiðkas pateikë Lietuvos universitetai (VU ir VGTU).

III. Dalyvavimas tarptautiniø organizacijø veikloje
Lietuvai tapus Europos Sàjungos nare,  2004 m. birþelio mënesá Karjeros centras buvo

pakviestas á Londone vykusá pirmàjá Europos Sàjungos ðaliø ir naujøjø ðaliø nariø
karjeros centrø susitikimà, kuriame  perskaitë praneðimà. Ðá susitikimà organizavo FEDORA
(European Forum for Student Guidance) asociacija, vienijanti ávairias organizacijas, ES
universitetus ir juose dirbanèius specialistus, kurie  teikia studentams psichologines,
akademinës ir profesinës karjeros pasirinkimo, planavimo ir sëkmingo jos ágyvendinimo
paslaugas.   Ðio susitikimo metu buvo pasiûlyta 2006 m. Vilniuje arba  Krokuvoje
surengti Europos kongresà. Dabar vyksta pasirengimo kongresui organizaciniai darbai,
kuriuose konkuruodami dalyvauja Vilniaus ir Krokuvos universitetø karjeros centrø
atstovai.

IV. Svarbiausi Universiteto studentø  ir darbdaviø partnerystës projektai
IV.1. Karjeros centras kartu su Lietuvos verslo ámoniø atstovais organizavo reklaminës

medþiagos kûrimà apie Vilniaus universitetà  stojantiesiems á Lietuvos aukðtàsias mo-
kyklas. Ðiam tikslui 10 000 egz. tiraþu buvo iðleistas spalvotas laikraðtis „Vilniaus univer-
sitetas absolventams“ ir sukurtas 5 min. reklaminis filmas „Kodël verta studijuoti Vil-
niaus universitete“. Reklaminës medþiagos kûrimo ir leidybos iðlaidas finansavo 11 ámo-
niø. Laikraðèio leidybai ir maketavimo darbams jos skyrë 10 384 litus, o filmui sukurti –
4248 litus.

IV. 2. 2004 m. spalio 13–14 d. Vilniaus universiteto Saulëtekio akademiniame mieste-
lyje buvo organizuota Vilniaus universiteto Karjeros mugë 2004.
• Renginyje dalyvavo 81 atstovas ið 44 ámoniø ir organizacijø.
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• Karjeros mugæ aplankë apie 2000 Vilniaus universiteto studentø, absolventø ir sve-
èiø.

• Surengta 20 ámoniø ir organizacijø prisistatymø auditorijose, kuriø metu Vilniaus uni-
versiteto studentai ir absolventai buvo supaþindinti su ámoniø ir organizacijø veikla,
laimëjimais, ateities planais ir jaunø specialistø profesinës karjeros perspektyvomis.

• 700 studentø ir absolventø duomenys pateikti Karjeros mugës studentø ir absolventø
duomenø bazëje.

• 600 studentø apsilankë informaciniuose seminaruose karjeros klausimais, kuriø tiks-
las buvo parengti studentus susitikimams su darbdaviais. Seminarø metu ámoniø
atstovai mokë rengti CV, motyvacijos laiðkus, aiðkino, kaip pasirengti pokalbiui –
interviu su darbdaviu, mokë valdyti átampà.

• Mugës dalyviams 4000 egz. tiraþu buvo iðleistas 60 informaciniø puslapiø katalogas
„Karjera 2004/2005 m.m.“, kuriame ámonës ir organizacijos pateikë informacijà stu-
dentams apie ámoniø veiklà, ateities iððûkius, karjeros galimybes bûsimiems specia-
listams ir kontaktinius duomenis.

• Renginio tikslai ir uþdaviniai þiniasklaidos atstovams buvo nuðvieti spaudos konfe-
rencijoje, kurià organizavo ELTA, todël renginys susilaukë nemaþai þiniasklaidos
dëmesio.

• 2004 m. lapkrièio 9 d. organizuota diskusija „Karjeros mugës 2004 rezultatø aptarimas
ir ávertinimas“. Diskusijoje dalyvavo ámoniø ir organizacijø, dalyvavusiø „Karjeros
mugëje 2004“, atstovai, fakultetø dekanai ir prodekanai, Universiteto administracijos
atstovai ir studentai. Diskusijos metu buvo aptartos renginio metu iðkilusios proble-
mos, pasidalyta patirtimi ir siûlymais dël „Karjeros mugës 2005“.

IV.3. Trys Lietuvos didþiausios telekomunikacijø bendrovës UAB „Bitë GSM“, UAB
„Omnitel“ ir UAB „Tele2“ pirmà kartà sutiko dalyvauti bendrame projekte, kurio metu
Universiteto studentams ir absolventams bûtø suteikta galimybë SMS pateikti uþklausà á
trumpàjá numerá, o trumpàja þinute suteikta prieiga á VU karjeros mugei skirtà duomenø
bazæ. Bendradarbiaujant Skaièiavimo centro darbuotojams buvo sudaryta techninë pro-
jekto uþduotis ir uþtikrintas kokybiðkas programinës árangos, skirtos tiesiogiai priimti
uþklausas ir teikti informacijà galutiniam vartotojui, funkcionavimas.

IV.4. 2004 m. spalio 11–13 d. UAB „Mercuri International“ 17 motyvuoèiausiø  Eko-
nomikos, Komunikacijos, Filosofijos fakultetø bei Tarptautinio þiniø ekonomikos ir þiniø
vadybos centro magistrantø, kurie savo profesinæ karjerà sieja su prekiø, paslaugø ar
idëjø pardavimu, nemokamai suorganizavo trijø dienø intensyvø mokymà „Aktyvus par-
davimas“ ir áteikë UAB „Mercuri International“ sertifikatus, liudijanèius apie sëkmingai
iðklausytus kursus ir ágytas naujas þinias ir komptencijà pardavimø srityje. UAB „Mercu-
ri International“ organizuoti ðiuos kursus skyrë 30 tûkst. litø.

Problemos
Lieka neiðspræstas studentø rengimo profesinei karjerai finansavimo mechanizmas.

Pagrindiniai Karjeros centro 2005 m. darbai
1. Tæsti 2004 metais pradëtø projektø ágyvendinimà.
2. Organizuoti 8 naujø nacionaliniø ir tarptautiniø projektø galimybes. Pagrindiai ðiø

projektø tikslai yra ðie:
• studentø profesinës praktikos Lietuvoje ir uþsienyje;
• Universiteto talentingiausiø bakalaurø ir magistrø pristatymas Lietuvos ámonëms;
• komandinio darbo ágûdþiø ugdymas per tarpininkavimo paslaugas tarp magistran-

tø ir ámoniø;
• magistrø podiplominës studijos;
• kompetencijø nustatymo centro kûrimas;
• virtualios bibliotekos karjeros temoms kûrimas;
• virtualios karjeros mugës organizavimas.
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ADMINISTRAVIMAS. FINANSAI. ÛKIS

VALDYMAS IR ADMINISTRAVIMAS

Pagrindinis administracijos uþdavinys – ágyvendinti ir vykdyti akademinës valdþios –
Senato ir Senato komisijos priimtus sprendimus. Atsakomybë uþ Universiteto  veiklà
lemianèiø sprendimø parengimà, priëmimà ir ágyvendinimà tenka Universiteto vado-
vams. Todël pagrindinæ sprendimø projektø rengimo ir jø ágyvendinimo iniciatyvà turi
Rektorius ir jo vadovaujama administracija bei aptarnaujantys padaliniai ir jø vadovai.
Visa tai didina administracijos  vaidmená ir atsakomybæ plëtojant Universiteto veiklà,
todël Universiteto vidaus vadybos tobulinimà bûtina tiesiogiai  sieti su administracijos
darbuotojø kvalifikacijos tobulinimu ir kompetencijos didinimu.

Universiteto administracijà sudaro:
• Centrinë administracija,
• Fakultetø, institutø, centrø  ir savarankiðkø padaliniø administracija.

Centrinæ administracijà sudaro rektorius, prorektoriai ir struktûriniø padaliniø direk-
toriai (vedëjai) ir jø pavaduotojai. Be to, Centrinëje administracijoje dirba specialistai,
tarnautojai ir darbininkai.

Fakultetø, institutø, centrø  (savarankiðkø kamieniniø padaliniø) administracijà suda-
ro dekanai, prodekanai, institutø, centrø  ir savarankiðkø padaliniø direktoriai (vedëjai)
ir jø pavaduotojai. Be to, fakultetø, institutø ir kitø savarankiðkø padaliniø administraci-
joje dirba specialistai, tarnautojai ar darbininkai, kurie teikia ávairias paslaugas.

 Nuo 2003 metø remiantis Universiteto statutu (18 str. 1 p.) Senato sprendimu fakul-
tetuose (institutuose) buvo ávestos dekanø (direktoriø) ir prodekanø (direktoriø pava-
duotojø) etatinës pareigybës, paliekant teisæ papildomai dirbti pedagoginá darbà. Deja,
Valstybës kontrolieriai nurodë, kad Universitetas paþeidë Aukðtojo mokslo ástatymà
(nepaisant to, kad Universiteto statute, kuris taip pat yra ástatymas, nurodoma, jog
kamieniniø padaliniø vadovai ir jø pavaduotojai sudaro fakulteto administracijà) ir
2004 metais dekanø (institutø direktoriø) ir prodekanø (institutø direktoriø pavaduoto-
jø) etatinës pareigybës buvo panaikintos. Tai nepakeitë Universitete nustatytos valdy-
mo struktûros, nors ir sukëlë tam tikros painiavos dël kamieniniø padaliniø vadovø ir
jø pavaduotojø atlyginimo sistemos. Dabar svarstomas Vyriausybës nutarimo projektas,
kuriame siûloma vël gráþti prie Universitete 2003 metais buvusios sistemos. Per metus
fakultetuose, ypaè didþiuosiuose, pagerëjo administravimas. Daugelyje fakultetø ir pa-
daliniø ávestos administratoriø pareigybës, fakultetuose pradëtos formuoti administraci-
jos tarnybos. Reikëtø paþymëti TSPMI, kuris patvirtino savo valdymo struktûrà, admi-
nistracijos pareigybes ir pareigybiø apraðymus. Finansø ir turto valdymas bei administ-
ravimas labai svarbi fakultetø veiklos sritis, nes padaliniai disponuoja daugiau nei 85%
viso Universiteto biudþeto. Reikia pripaþinti, kad turtas valdomas ne paèiu efektyviau-
siu bûdu. Be to, vykdoma nepakankama finansø naudojimo padaliniuose kontrolë ir
atskaitomybë. Bûtina fakultetams parengti strateginës veiklos planus. Padaliniai (jø
vadovai) turi pakankamai didelius finansø valdymo ágaliojimus. Bûtina pasiekti, kad
fakultetuose (ir kituose kamieniniuose padaliniuose) bûtø teikiamos metinës vadovø
ataskaitos, ið jø ir finansø naudojimo, ne tik Tarybos nariams, bet ir visam padalinio
kolektyvui.

2004 metais Universitetas pradëjo taikyti programinio finansø planavimo metodà.
Tiesa, jau 2003 metø biudþetas suskirstytas á programas, nors tai buvo tik bandymas
mokytis. 2004 metø Universiteto strateginio plano ávykdymas bus pateiktas atskira ata-
skaita.

spaudai.pmd 02/03/2005, 11:5591



VILNIAUS UNIVERSITETO VEIKLA 2004 METAIS

92

1997 metø pradþioje Universiteto Senatas patvirtino dalinës decentralizacijos progra-
mà, kuri ir buvo pradëta taikyti nuo tø metø. Fakultetams ir kitiems savarankiðkiems
padaliniams buvo perduota:
• disponuoti atlyginimø fondu;
• disponuoti lëðø fondu kitoms bûtiniausioms iðlaidoms: medþiagoms, raðtinës reikme-

nims ásigyti, studentø praktikoms, komandiruotëms, ryðiø paslaugoms pirkti ir kt.;
• teisë nustatyti pareigybiø etatø (darbuotojø) skaièiø, keisti etatus, nevirðijant nustaty-

to darbo uþmokesèio fondo;
• nustatyti atlyginimus ir jø priedus pagal Senato patvirtintà tvarkà.

Fakultetams ir kitiems savarankiðkiems padaliniams paskirstoma:
1. darbo uþmokesèio fondas,
2. lëðos bûtiniausioms iðlaidoms,
3. dalis lëðø uþ teikiamas mokamas paslaugas, ávairiø sutarèiø ir projektø lëðos. Kita

dalis lëðø Senato nustatyta tvarka yra atskaitoma á centralizuotà fondà, kuris Senato
komisijos sprendimu perskirstomas ávairiems tiksliniams fondams arba skiriamas kon-
kretiems projektams ar programoms vykdyti.

Decentralizacijos problema tebëra aktuali. EUA ekspertai nurodë, kad taikyti decen-
tralizacija smulkiems padaliniams nëra efektyvu. Maþa to, daþnai ji tiesiog per daug
brangi.

2004 metais didþiausi pasikeitimai ir pertvarkymai buvo atliekami Finansø ir ekono-
mikos direkcijoje:
• SC programuotojø pajëgomis sukurta ir pradëta diegti nauja darbo uþmokesèio skai-

èiavimo sistema, kuri tiesiogiai susieta su darbo laiko apskaitos tabeliø pildymu.
Tikimës, kad sistema pradës veikti ðiø metø birþelio mënesá.

• Toliau vykdomas direkcijos struktûros tobulinimas, darbuotojø atnaujinimas.
• Intensyviai rengiami norminiai dokumentai, reglamentuojantys Universiteto finansinæ

veiklà.

2004 metais Vilniaus universiteto specialistø grupë (Finansø ir ekonomikos direkcijos
darbuotojos V. Ðerpytienë, M. Gerulaitienë, A. Staiðiûnaitë, Personalo direktorius R. Lu-
koðevièius, SC darbuotojai M. Jurgutis, A. Gasënas, metø pabaigoje ir Studijø direkcijos
darbuotojai), kuriai vadovauja administracijos reikalø prorektorius A. Pikturna, labai
aktyviai dalyvavo ir toliau dalyvauja diegiant informacinæ sistemà LieMSIS.

Toliau buvo vykdoma Centrinës administracijos restruktûrizacija ir darbuotojø atnau-
jinimas. Priimta naujø darbuotojø á Finansø ir ekonomikos, Studijø, Teisës ir bendrøjø
reikalø direkcijas, Strateginës plëtros skyriø. Universitetas atsisveikino su ilgameèiais
darbuotojais Irena Rageliene ir Anicetu Vyðniausku.

FINANSAI

A. Pajamos:

1. Universiteto 2004 metø pajamos sudarë 140 051,8 tûkst. Lt (40 lentelë), kartu su
rëmëjø parama materialinëmis vertybëmis, ávertintomis litais. Tai 16 559,2 tûkst. litø,
arba 13,41%, daugiau nei 2003 metais. Valstybës biudþeto subsidija pagrindinëms
Universiteto programoms vykdyti sudarë 90 498,4 tûkst. Lt (64,62% visø pajamø).
9 503,8 tûkst. Lt kitø tiksliniø valstybës biudþeto lëðø gauta ið Ðvietimo ir mokslo
ministerijos, Valstybinio mokslo ir studijø fondo (VMSF), kitø valstybës institucijø
ávairioms programoms ir kompleksiniams darbams vykdyti. Tai 2 785,3 tûkst. Lt, arba
22,67%, maþiau nei 2003 metais. Universiteto nebiudþetinës pajamos uþ teikiamas
paslaugas padidëjo tik 80,0 tûkst. Lt, arba 0,20%, ir sudarë 40 049,7 tûkst. Lt (kartu su
rëmëjø parama materialinëmis vertybëmis, ávertintomis litais, – 786,6 tûkst. Lt).
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2. Universitetas 2005 m. sausio 1 d. disponavo 144 901,3 tûkst. Lt vertës ilgalaikiu turtu.
Turto, palyginti su 2003 metais, padidëjo 9,7%. Pastatø vertë yra 67 776,4 tûkst. Lt,
materialiojo ir nematerialiojo turto vertë – 77 124,9 tûkst. Lt. Be to, Universitetas
pagal panaudos sutartá valdo þemæ, kurios vertë 97 682,2 tûkst. Lt (41 lentelë).

3. Tiksliniø lëðø, gautø ið valstybës biudþeto, skleistinë pateikiama 42–45 lentelëse.
2004 metais gauta 22,67% maþiau tiksliniø lëðø nei 2003 metais (2003 m. ið Ðvietimo ir
mokslo ministerijos papildomai gauta 3 500,0 tûkst. Lt didinti pedagoginio ir moksli-
nio personalo atlyginimus). Valstybinio mokslo ir studijø fondo parama 2004 metais
padidëjo 13,46%. Tikslinës valstybës biudþeto lëðos ávairioms programoms vykdyti
sumaþëjo 10,28%, palyginti su 2003 metais.

4. Nebiudþetiniø lëðø pajamø struktûra pateikiama 46 lentelëje. Didþioji ðiø pajamø
dalis 27 585,3 tûkst. Lt (68,88%) – mokesèiai uþ studijas ir kitas studijø paslaugas.
Mokesèiai uþ studijas padidëjo 9,80%. Nuo 2005 m. rudens semestro nebelieka pirmo-
joje pakopoje dieniniø studentø, mokanèiø visà studijø kainà, todël labai svarbu
didinti gaunamas pajamas uþ kitas studijø paslaugas, gerokai iðplëtoti nenuoseklià-
sias studijas. Uþ atliktus mokslo tiriamuosius darbus gauta 9,05% lëðø.

40 lentelë. VU pajamos 2000–2004 metais (tûkst. Lt)

Finansavimo 
šaltiniai 

2000 m. 2001 m. 2002 m. 2003 m. 2004 m. 
% nuo visų 

pajamų 

2004 m., 
palyginti su 
2003 m., % 

Valstybės biu- 
džeto asignavimai 

59 982,2 63 521,5 67 921,7 71 233,8 90 498,4 64,62 127,04 

Tikslinės valsty-
bės biudžeto 
lėšos 

6 201,2 9 269,5 9 718,4 12 289,1 9 503,8 6,79 77,33 

Nebiudžetinės 
lėšos * 

38 004,6 32 001,9 34 457,8 39 969,7 40 049,7 28,60 100,20 

  104 188,0 104 792,9 112 097,9 123 492,6 140 051,8 100,00 113,41 

 *  kartu su rëmëjø parama materialinëmis vertybëmis, ávertintomis litais

41 lentelë. Turtas 2001–2004 metais (tûkst. Lt)

  2001 01 01 2002 01 01 2003 01 01 2004 01 01 2005 01 01 
2004 m., paly-
ginti su 2003 

metais, % 

Ilgalaikis materia-
lusis  turtas 

120 632,7 123 779,5 127 102,5 130 735,2 143 425,9 109,7 

pastatai 53 295,8 53 295,8 53 647,4 53 647,4 67 776,4 126,3 

ilgalaikis mate-
rialusis turtas 

67 336,9 70 483,7 73 455,1 77 087,8 75 649,5 98,1 

Ilgalaikis 
nematerialusis turtas 

      1 351,9 1 475,4 109,1 

Visas ilgalaikis turtas 120 632,7 123 779,5 127 102,5 13 087,1 144 901,3 109,7 

Žemė *       96 435,0 97 682,2 101,3 

 
* þemæ VU valdo pagal panaudos sutartá
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43 lentelë. Tikslinës valstybës biudþeto lëðos (pajamos–iðlaidos tûkst. Lt)

Lėšų šaltinis 2002 m. 2003 m. 2004 m. 
2004 m., 

palyginti su 
2003 m., %  

Tikslinės lėšos iš Švietimo ir mokslo 
ministerijos 

6 654,23 7 629,50 4 747,25 62,22 

– leidybai 293,40 285,90 403,88 141,27 

– LITNET programai vykdyti 2 228,83 1 382,00 1 704,00 123,30 

– valstybės stipendijoms, premijoms 
mokslininkams, konferencijoms 

84,00 255,30 149,88 58,71 

– papildomas finansavimas  (atlyginimams ir 
stipendijoms) 

1 453,00 3 699,00   0,00 

– informatikos inžin. specialistams rengti,  
vargonams ir kita 

1 074,80 446,40   0,00 

– SELITEC, CEBIOLA, PHARE projektas,  
FP 5 ir FP 6 projektams paskatinti 

947,00 580,80 649,03 111,75 

– Nuotolinių studijų centrui ir FilF, Bibliotekai, 
Botanikos sodui, TSPMI, MIF, pedagogų 
perkvalifikavimas (UKI), Erasmus dienos, 
mokslinės literatūros duomenų bazei ir 
Eurofakulteto programai  

297,30 614,00 1 190,29 193,86 

– bendradarbiavimas su Ukraina, Taivanu, 
Vokietija,  Prancūzija 

96,00 93,60 90,22 96,39 

– prezid.vardinės stipendijos, stipendijos 
užsieniečiams, mokslinėms kelionėms, SPC, 
ChF,  AO,  FilF remontui, MF, sumokėta PVM 
už pastatų renovaciją 

179,90 272,50 559,95 205,49 

 

44 lentelë. Tikslinës valstybës biudþeto lëðos (pajamos–iðlaidos tûkst. Lt)

Lėšų šaltinis 2002 m. 2003 m. 2004 m. 
2004 m., 

palyginti su 
2003 m., % 

Tikslinės lėšos vykdyti įvairias programas  2 046,67 2 234,40 2 004,75 89,72 
– Valstybinės mokslo programos 557,74 236,50   0,00 

– Valstybės institucijų finansuojami mokslo 
projektai, LRS 

341,58 909,20 249,56 27,45 

– Lietuvos m-jų parama įv. renginiams 30,10 89,90 821,59 913,89 

– SAM gydytojų tobulinimo  programa, 
pertraukiamos rezidentūros programa 

1 030,00 947,00 900,00 95,04 

– Kiti rezidentai (KMU, SAM rezid. mok., 
antrinė rezid. iš ligoninių) 

87,25 51,80 33,60 64,86 

 

42 lentelë. Tikslinës valstybës biudþeto lëðos (pajamos–iðlaidos tûkst. Lt)

Lėšų šaltinis 2002 m. 2003 m. 2004 m. 
2004 m., palyginti su 

2003 m., % 
Tikslinės lėšos iš Švietimo ir 
mokslo ministerijos 

6 654,23 7 629,50 4 747,25 62,22 

Valstybinio mokslo ir studijų 
fondo parama 

1 017,50 2 425,20 2 751,60 113,46 

Tikslinės lėšos vykdyti 
įvairias programas  

2 046,67 2 234,40 2 004,75 89,72 

Iš viso: 9 718,40 12 289,10 9 503,60 77,33 
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45 lentelë. Tikslinës valstybës biudþeto lëðos (pajamos–iðlaidos tûkst. Lt)

Lėšų šaltinis 2002 m. 2003 m. 2004 m. 
2004 m., palyginti 

su 2003 m., % 
Valstybinio mokslo ir studijų fondo 
parama 

1 017,50 2 425,21 2 751,60 113,46 

– prioritetiniams ir naujų technologijų 
vykdomiems MTD   1 479,60 1 574,04 106,38 

– mokslinėms konferencijoms rengti 37,10 14,00 23,00 164,29 

– moksliniams tyrimams pagal 
tarpvalstybinius susitarimus 

224,00 185,50 206,13 111,12 

– kompleksiniams darbams 182,40 222,80 130,18 58,43 

– mokslininkų vykdomiems tyrimams 
(projektai) 

217,50 208,80 341,95 163,77 

– LVMSF parama tarpinstitucinėms mokslo 
programoms 

226,50 202,01 286,65 141,90 

– LVMSF parama m/t darbams, 
vykdomiems įmonės užsakymu 

130,00 58,00 61,15 105,43 

– paskolos studentams   54,50 128,50 235,78 

 
46 lentelë. 2004 metø nebiudþetiniø lëðø pajamø struktûra (tûkst. Lt)

  
Pajamų rūšis 2002 m. 2003 m. 2004 m. 

% nuo visų 
pajamų 

2004 m., 
palyginti su 
2003 m., % 

I. Sumų pagal pavedimus 
sąskaita 

5 203,53 6 154,31 7 752,19 19,36 125,96 

  iš jų mokslinių tyrimų darbai  3 049,86 3 493,20 3 626,24 9,05 103,81 

II. Specialioji  programa 26 229,57 31 174,54 31 630,56 78,98 101,46 

1. Mokestis už studijas 17 821,20 17 150,90 17 949,80 44,82 104,66 

2. Kitos studijų paslaugos (įvai-
rūs kursai, projektai, specia-
listų tobulinimas ir kt.) 

4 355,92 7 973,60 9 636,50 24,06 120,86 

3. Mokslinių tyrimų darbai  142,57 60,14 252,75 0,63 420,27 

4. Patalpų nuoma 1 169,00 1 124,80 941,40 2,35 83,69 

5. Kita veikla* 2 740,88 4 865,10 2 850,11 7,12 58,58 

III. Bendrabučių veikla 3 024,70 2 640,80 666,90 1,67 25,25 

  Iš viso: 34 457,80 39 969,65 40 049,65 100,00 100,20 

 
* kartu su rëmëjø parama materialinëmis vertybëmis, ávertintomis litais

B. Iðlaidos:
1. Universitetui skiriamø valstybës biudþeto asignavimø paprastøjø lëðø iðlaidø struk-

tûra pateikiama 47 lentelëje. Didþiàjà dalá iðlaidø sudarë lëðos, skirtos darbo uþmokes-
èiui ir socialiniam draudimui (75,18%). Stipendijø iðlaidos sudarë 21,31%, o kitos – 3,5%.
Didþioji dalis kitø iðlaidø buvo skirtos ERASMUS programai finansuoti ir bendrabuèiø
remontui. Ið valstybës biudþeto lëðø kol kas beveik neskirta lëðø eksploatacinëms iðlai-
doms bei apmokëti su studijø organizavimu susijusias medþiagas bei prekes. Be to,
reikia atkreipti dëmesá, kad valstybës biudþeto asignavimai vienam valstybës finansuoja-
mam studentui 2004 metais padidëjo 9,06%, palyginti su 2003 metais (48 lentelë). Valsty-
bës biudþeto asignavimai – sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu – teikia-
mi 49 lentelëje.
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48 lentelë. Valstybës biudþeto asignavimai vienam valstybës finansuojamam studentui

Valstybės biudžeto asignavimai 
(tūkst. Lt) 

Vienam studentui (Lt) 

Metai 
Išlaidos darbo užmo-
kesčiui, socialiniam 
draudimui, prekių ir 
paslaugų naudojimui, 
stipendijoms 

Išlaidos darbo užmo-
kesčiui, socialiniam 
draudimui, prekių ir 
paslaugų naudojimui  
(be stipendijų) 

Sandoriai su 
materialiuoju ir 
nematerialiuoju 
turtu 

  
Studentų 
skaičius Valstybės 

biudžeto 
asignavimai        
(su 
stipendijomis)  

Valstybės 
biudžeto 
asignavimai        
(be stipendijų)    

Sandoriai su 
materialiuoju ir 
nematerialiuoju 
turtu        

2000 59 982,2 50 733,2 0,0 11 355 5 282 4 468 0 

2001 58 692,0 49 447,1 4 829,5 11 571 5 072 4 273 417 

2002 61 296,7 50 795,7 6 625,0 12 202 5 023 4 163 543 

2003 65 586,8 54 447,8 5 647,0 14 595 4 494 3 731 387 

2004 82 566,4 64 969,4 7 932,0 15 965 5 172 4 069 497 

2005 90 187,0 64 640,0 5 100,0 15 615 5 776 4 140 327 

 

47 lentelë. Valstybës biudþeto asignavimø iðlaidø struktûra (2004 m.)

2000 metai 2001 metai 2002 metai 2003 metai 2004 metai 

Pavadinimas 
Litais 

% nuo 
visų 

išlaidų 
Litais 

% nuo 
visų 

išlaidų 
Litais 

% nuo 
visų 

išlaidų 
Litais 

% nuo 
visų 

išlaidų 
Litais 

% nuo 
visų 

išlaidų 

Darbo 
užmokestis 

38 863,2 64,79 37 536,0 63,94 35 713,0 58,26 38 509,2 58,72 47387,8 57,39 

Soc. drau-
dimas 

11 158,7 18,60 10 420,7 17,75 11 071,0 18,06 11 188,1 17,06 14 689,7 17,79 

Kitos išlaidos  711,3 1,19 1 505,4 2,56 4 011,7 6,54 4 749,8 7,24 2 891,9 3,50 

Iš viso (be 
stipendijų): 

50 733,2 84,58 49 462,1 84,25 50 795,7 82,87 54 447,1 83,02 64 969,4 78,69 

Stipendijos 9 249,0 15,42 9 244,9 15,75 10 501,0 17,13 11 139,0 16,98 17 597,0 21,31 

Iš viso: 59 982,2 100,00 58 707,0 100,00 61 296,7 100,00 65 586,1 100,00 82 566,4 100,00 

 

2. Universiteto biudþeto iðlaidø struktûra ir jos pokyèiai 2003–2004 metais patei-
kiama 50 lentelëje. Universiteto viso biudþeto iðlaidø struktûra 2004 metais buvo to-
kia: studijoms – 43,54%, mokslinei veiklai – 21,49%, studentø stipendijoms ir paðal-
poms – 13,17%, ûkio iðlaikymui – 11,52%, administravimui – 2,32%, bendrabuèiø
iðlaikymui – 1,48%, kitø teikiamø paslaugø (Biblioteka, Skaièiavimo centras, Botanikos
sodas ir kt.) iðlaidoms – 6,48%.

 2004 metais didþioji dalis bendrøjø Universiteto reikmiø, ið jø ir ûkio iðlaidø, buvo
apmokama ið specialiosios programos lëðø. Fakultetø ir kitø kamieniniø padaliniø iðlai-
dos sudarë 21 331,04 tûkst. Lt arba 4 667,14 tûkst. Lt daugiau negu 2003 metais. Be to,
kamieniniø padaliniø lëðø likutis buvo 4 794,4 tûkst. Lt. Centralizuoto fondo iðlaidos
buvo 13 491,44 tûkst. Lt (2 660,47 tûkst. Lt daugiau negu 2003 metais) ir numatytos
iðlaidos buvo virðytos 73,44 tûkst. Lt  (51 lentelë).
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49 lentelë. Valstybës biudþeto asignavimai.
Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu (iðlaidos tûkst. Lt)

Projektai Pajamos Išlaidos 

2002 metai 
Matematikos ir informatikos fakulteto pastato pirkimas 880 880 

TSPMI pastato Vokiečių g.10 rekonstravimas 2,070 2,070 

Filosofijos fakulteto pastato Universiteto g. 9/1 rekonstravimas 2,000 2,000 

Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedra, įrangos įsigijimas 497 497 

CR koridorių remontas 130 130 

Kompiuterinės ir laboratorinės įrangos investicinis projektas: 1,048 1,048 

          Kompiuterių ir programinei įrangai  688 688 

          Laboratorijų įrangai (FF) 60 60 

          Auditorijų modernizavimo įrangai (UKI, FilF) 300 300 

Iš viso: 6,625 6,625 

2003 metai 

Matematikos ir informatikos fakulteto pastato pirkimas 794 794 

TSPMI pastato Vokiečių g.10 rekonstravimas 2,519 2,519 

Filosofijos fakulteto pastato Universiteto g. 9/1 rekonstravimas 1,500 1,500 

VU pastato Šv.Jono g. 10 stogo rekonstravimas 100 100 

Karjeros centro kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas 100 100 

Kompiuterinės ir laboratorinės įrangos atnaujinimo projektas 412 412 

TSPMI  ilgalaikio turto įsigijimas 222 222 

Iš viso: 5,647 5,647 

 2004 metai 

Filosofijos fakulteto pastato Universiteto g. 9/1 rekonstravimas 6,300 6,300 

Botanikos sodo Kairėnuose rekonstravimas ir plėtojimas 420 420 

VU bibliotekos Saulėtekio alėjoje statybos (projektai) 800 800 

SC kompiuterinės technikos ir programinės įrangos įsigijimas 152 152 

Fizikos fakulteto laboratorinės įrangos atnaujinimo projektas 260 260 

Iš viso: 7,932 7,932 

 
50 lentelë. Biudþeto iðlaidø struktûra  (2004 m.) (iðlaidos tûkst. Lt)

Išlaidų sritis 
2003 
metai 

% nuo visų 
išlaidų 

2004 
metai 

% nuo visų 
išlaidų 

2004 m., 
palyginti su 
2003 m., % 

Studijoms 56 513,2 48,12 58 167,3 43,54 102,93 

Mokslinei veiklai 26 183,2 22,30 28 713,8 21,49 109,66 

Bibliotekai, Skaičiavimo centrui, 
Botanikos sodui ir kt. 

6 849,5 5,83 8 658,1 6,48 126,41 

Studentų stipendijoms ir pašalpoms 11 139,0 9,49 17 597,0 13,17 157,98 

Administravimui 2 848,5 2,43 3 096,2 2,32 108,70 

Ūkio išlaidos: 10 880,5 9,27 15 388,9 11,52 141,44 

     eksploatacinės ir kitos išlaidos 5 233,5 4,46 7 868,9 5,89 150,36 

     turtui įsigyti (investiciniai projektai) 5 647,0 4,81 7 520,0 5,63 133,17 

Bendrabučių išlaikymo: 3 019,0 2,57 1 980,3 1,48 65,59 

     eksploatacinės ir kitos išlaidos 1 988,0 1,69 1 043,9 0,78 52,51 

     remontas ir renovavimas 1 031,0 0,88 936,3 0,70 90,82 

Iš viso išlaidų: 117 432,9 100,00 133 601,6 100,00 113,77 

Likutis: 6 059,7   6 450,1   106,44 

Iš viso pajamų: 123 492,6   140 051,7   113,41 
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51 lentelë. Padaliniø  nebiudþetinës lëðos (2004 metø pajamos ir iðlaidos)

Pajamos 
 Fakultetai Likutis        

2004 01 01 
Padalinio 

fondas 
Centralizuotas 

fondas 
Iš viso 

Išlaidos Likutis       
2005 01 01 

A. Specialioji programa 4 331,862 21 793,544 10 302,867 32 096,411 21 331,039 4 794,367 
1 Chemijos 52,826 204,884 80,741 285,625 163,210 94,500 
2 Ekonomikos  1 515,369 5 301,146 2 772,470 8 073,616 5 240,942 1 575,573 
  EF už studijas 261,407 1 837,024 1 771,228 3 608,252 2 009,971 88,460 
  EF vakarinis sk. 558,738 1 010,970 403,261 1 414,231 1 076,963 492,745 
  EF neakivaizd. sk. 145,496 591,764 201,694 793,458 483,011 254,249 
  EF papild. kursai 13,109 182,017 36,100 218,117 117,073 78,053 
  EF išlyginamosios studijos 474,399 1 454,034 302,905 1 756,939 1 331,343 597,090 
  EF Europos ekon.st. 62,220 225,337 57,282 282,619 222,581 64,976 
3 Filologijos  161,749 692,761 284,363 977,124 711,220 143,290 
  Už studijas 63,132 363,130 246,619 609,749 372,713 53,549 
  Rusų kalbos katedra 3,751 1,066 131 1,197 6,525 -1,708 
  FilF šeštadieninė mokykla 20,263 57,128 6,347 63,475 56,288 21,103 
  Lituanistinių studijų kat. 74,603 271,437 31,266 302,703 275,694 70,346 
4 Filosofijos 274,351 1 311,765 636,302 1 948,067 1 060,201 525,915 
  FsF už studijas 155,608 610,696 518,688 1 129,384 450,233 319,071 
  FsF psichologijos st. 43,551 317,085 35,248 352,333 252,629 108,007 
  FsF socialinio darbo st. 30,551 72,902 12,792 85,694 89,642 13,811 
  FsF spec. pedagog. st. 27,991 67,445 8,254 75,699 54,342 41,094 
  FsF inform.visuomen. st. 16,650 243,637 61,320 304,957 213,355 46,932 
5 Fizikos -1,532 207,920 159,884 367,804 128,992 77,396 
6 Gamtos mokslų 62,083 402,657 195,099 597,756 406,181 58,559 
7 Istorijos -15,825 471,883 344,740 816,623 341,499 114,559 
  IF už studijas -15,825 445,108 341,765 786,873 314,675 114,608 
  IF kursai 0 26,775 2,975 29,750 26,824 -49 
8 Kauno humanitarinis 126,773 2 110,243 1 490,774 3 601,017 1 838,210 398,806 
  KHF pajamos už studijas 116,601 2 074,221 1 486,771 3 560,992 1 815,604 375,218 
  KHF parengiamieji kursai 6,430 31,837 3,538 35,375 21,595 16,672 
  KHF šeštadieninė mokykla 3,742 4,185 465 4,650 1,011 6,916 
9 Komunikacijos 168,794 476,446 390,896 867,342 536,269 108,971 
10 TŽVEŽC 122,861 273,694 88,042 361,736 405,402 -8,847 
11 Matematikos 127,275 1 109,508 547,376 1 656,884 1 046,013 190,770 
12 Medicinos 355,153 1 156,473 300,991 1 457,464 1 506,312 5,314 
  MF pajamos už studijas 108,454 272,361 192,965 465,326 395,603 -14,788 
  Gydytojų tob. centras 251,328 656,959 75,679 732,638 905,715 2,572 
  Socialinės medicinos centras 8,111 11,084 1,304 12,388 14,471 4,725 
  Fizinės medicinos centras -5,945 22,354 2,520 24,874 27,283 -10,874 
  Rezidentai -6,795 161,422 24,935 186,357 156,060 -1,433 

  MF psichoterapeutų tęstinės 
studijos 

0 32,293 3,588 35,881 7,180 25,113 

13 TSPMI 109,857 861,011 469,780 1,330,791 871,197 99,671 
14 Teisės 19,586 2 431,758 2 125,751 4 557,509 2 367,750 83,594 
15 Užsienio kalbų institutas 154,878 529,921 79,047 608,968 546,874 137,925 

16 Medžiagotyros ir taikomųjų 
mokslų institutas 0 75,823 0 75,823 64,899 10,924 

17 A. Greimo studijų centras 0 1,625 0 1,625 973 652 
18 Aplinkos studijų centras 0 13,544 12,638 26,182 5,368 8,176 
19 Karjeros centras -3 781 49,645 8,280 57,925 56,986 -11,122 
20 Kultūros centras 951 46,501 0 46,501 46,821 631 
21 Lyčių studijų centras 324 -826 90 -736 150 -652 
22 Orientalistikos centras 5,658 50,867 21,394 72,261 57,699 -1,174 
23 Profesinio tobulinimo c. 77,062 156,369 17,161 173,530 225,794 7,637 

24 Religijos studijų ir tyrimų 
centras 1,535 2,359 80 2,439 2,537 1,357 

25 Vilniaus nuotolinių studijų 
centras 21 494 111 195 0 111,195 84,335 48,354 

26 Sveikatos ir sporto centras 325 145,369 0 145,369 122,303 23,391 
27 Skaičiavimo centras 124,133 268,464 5,310 273,774 243,064 149,533 

28 Saulėtekio informacinis 
centras 0 17,890 0 17,890 15,673 2,217 

29 Biblioteka 15,840 224,850 0 224,850 176,650 64,040 
30 Botanikos sodas 4,392 179,686 0 179,686 199,901 -15,823 
31 Knygynas „Littera“ 811 475,520 0 475,520 425,356 50,975 

32 Kopijavimo technikos ir 
aptarnavimo baras 41,066 204,853 0 204,853 163,131 82,788 

33 Programos, projektai, kt. 807,854 2 227,740 271,658 2 499,398 2 269,127 766,467 
B. Centralizuotas fondas 1 507,637 11 910,360   11 910,360 13 491,440 -73,443 
  Iš viso: 5 839,499 23 401,037 10 302,867 33 703,904 34 822,479 4 720,924 
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ÛKIS

Patvirtintoje Vilniaus universiteto specialiosios programos pajamø ir iðlaidø sàmatoje
2004 metams buvo numatytos lëðos ûkio eksploatavimo, einamojo remonto ir kitoms
bûtiniausioms iðlaidoms padengti. Be to, buvo numatyta papildomai 700,0 tûkst. Lt jubi-
liejiniø darbø sàmatai vykdyti.

1. Eksploatacinës iðlaidos. 2004 metais iðlaidos iðlaikyti pastatus ir kità infrastruktûrà sudarë
5 264,2 tûkst. Lt. Tai 1 690,8 tûkst. Lt maþiau negu 2003 metais. Iðlaidø sumaþëjo, matyt,
dël to, kad 18 studentø bendrabuèiø perduota VðÁ „Vilniaus universiteto bûstas“. Be to,
2004 metais eksploataciniø iðlaidø kainos nedidëjo (iðskyrus kuro kainas, jos padidëjo
10%). Iðlaidoms maþëti teigiamà átakà daro ir vykdoma pastatø renovavimo programa.
2002–2004 metø eksploataciniø iðlaidø struktûra pateikiama 52 lentelëje. Detalesnë kamie-
niniø padaliniø iðlaidø analizë pateikiama 53 lentelëje.

52 lentelë. 2002–2004 metø  eksploatacinës iðlaidos (tûkst. Lt)

Išlaidos 2002 metai  2003 metai 2004 metai 
2004 metais, 

palyginti su 2003 
metais, % 

Šildymas ir karštas vanduo 3 438,0 3 141,3 2 264,7 72,09 

Elektros energija 2 235,8 2 053,7 1 669,9 81,31 

Šaltas vanduo ir kanalizacija 1 215,6 923,3 449,9 48,73 

Kitos išlaidos* 478,6 836,7 879,7 105,14 

Iš viso: 7 368,0 6 955,0 5 264,2 75,69 

 
Kitos iðlaidos* – dujos, liftai, ðiukðlës, ryðiai, transportas, dezinfekcija, signalizacijos aptarnavimas

2. Lëðos patalpø remontui ir renovavimui buvo skirtos:
• ið fakultetø ir kitø kamieniniø padaliniø bei centralizuoto fondo specialiosios

programos –3 549,7 tûkst. Lt;
• ið valstybës biudþeto – 772,8 tûkst. Lt;
• tiksline paskirtimi ið Ðvietimo ir mokslo ministerijos – 171,3 tûkst. Lt;
• mokslo ir studijø ástaigø renovavimo ir rekonstravimo programai vykdyti (ið Euro-

pos Tarybos vystymo banko 2 131,5 tûkst. Lt ir VU specialiosios programos –
537,0 tûkst. Lt) – ið viso 2 668,5 tûkst. Lt;

• ið rëmëjø paramos 110,2 tûkst. Lt (áskaitant VðÁ „VU bûstas“ investicijas – 610,3
tûkst. Lt);

• valstybës biudþeto investicinë programa – 7 520,0 tûkst. Lt.

Ið viso 2004 metais patalpø remontui ir renovavimui (su investicinës programos lëðo-
mis) iðleista 15 292,6 tûkst. Lt.

Remonto, renovavimo ir investicinës programos iðlaidø analizë teikiama 54 lentelëje.
2004 metais atlikti ðie svarbiausi remonto ir renovavimo darbai:

1. Valstybës biudþeto lëðomis:
• atidengtos CR teatro salës freskos ir restauruotos medinës kolonos,
• árengta prof. È. Kudabos auditorija.

2. Investicinë programa (valstybës biudþeto lëðos):
• Filosofijos fakulteto (Universiteto g. 9/1) pastato rekonstravimo uþbaigimas, ið viso

3234 kv. m.,
• Bibliotekos naujo pastato projektavimo darbai (projektas tik pradëtas),
• Botanikos sode Kairënuose pastatytas  naujas ðiltnamis (ið viso 600 kv. m.), atlikta

elektros tinklø rekonstrukcija.
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3. Universiteto specialiosios programos (padaliniø ir centralizuoto fondo) lëðomis:
• CR architektûrinio ansamblio suremontuota Senato salë, Teatro salë, Baltosios sa-

lës lubos, pirmo aukðto koridorius ir kt., A. Mickevièiaus muziejaus pirmo aukðto
patalpos, Istorijos fakulteto Daukðos kiemelis bei antro ir treèio aukðtø koridoriai;

• baigtas Ðv. Jonø baþnyèios didþiøjø vargonø rekonstravimas;
• suremontuotos auditorijos Chemijos, Medicinos, Teisës, Fizikos, Gamtos mokslø,

Matematikos ir informatikos ir kituose fakultetuose;
• sutvarkyta Saulëtekio studentø miestelio maðinø stovëjimo aikðtelë, praplatintas

ávaþiavimas;
• suremontuota dalis patalpø Palangos poilsio namuose;
• atlikti kiti smulkesni darbai.

4. Ðvietimo ir mokslo ministerijos lëðomis:
• Matematikos ir informatikos fakultete atlikti amfiteatriniø auditorijø projektavimo

darbai, dalis auditorijø suremontuota;
• atliktas Gamtos mokslø fakulteto Biochemijos ir biofizikos katedros laboratorijos

remontas.

5. Renovavimo ir rekonstravimo programos lëðomis buvo:
• paruoðti stogø dangø ir jø konstrukcijø keitimo, plastikiniø ir mediniø langø

konstrukcijø keitimo techniniai projektai bei atliktas projektø ekspertizës ir ener-
getinis auditas,

• rekonstruota dalis stogø (Filologijos fakultete, Saulëtekio informaciniame centre,
bendrabutyje M. K. Èiurlionio g. 25A, CR ansamblyje ir kt.) – ið viso  2946 kv. m;

• pakeista dalis langø (Gamtos mokslø ir Chemijos fakultetuose, bendrabutyje Olan-
dø gatvë Nr. 51, centriniuose rûmuose ir kt.) – ið viso 3123 kv. m.

3. Didþioji dalis studentø bendrabuèiø (18 pastatø) perduota Vieðajai ástaigai „Vilniaus
universiteto bûstas“. 2004 metais Universitetas ið valstybës biudþeto asignavimø á
bendrabuèius investavo 650,0 tûkst. Lt.: suremontuotos dviejø bendrabuèiø duðinës ir
virtuvës (Saulëtekio al. 41 ir 47). M. K. Èiurlionio gatvës bendrabuèiuose buvo reno-
vuoti ðiluminiai mazgai (investuota 382,3 tûkst. Lt ið renovavimo programos lëðø). Be
to, Vieðoji ástaiga per 2004 metus investavo dar 500,0 tûkst. Lt á ðeðiolikos aukðtø
bendrabuèiø (Saulëtekio al. 8 ir 12) virtuviø, tualetø ir duðiniø remontà. Pradëtas
koridoriø remontas. Reikia paþymëti, kad vieðosios ástaigos administruojanèios
bendrabuèiø veiklà ásteigimas visiðkai pasiteisino. Prieð porà metø Universitetas ið
bendrabuèiø veiklos turëdavo daugiau kaip milijonà litø nuostoliø. Dabar  VðÁ „Vil-
niaus universiteto bûstas“ kasmet ið savo veiklos pajamø investuoja á bendrabuèiø
infrastruktûrà iki 650,0 tûkst.Lt.
Universitetas administruoja studentø bendrabutá Olandø g. 51 (gyvena Istorijos ir

Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø instituto studentai) bei tris bendrabuèius, kuriø
didþioji dalis ploto yra privatizuota: M. K. Èiurlionio g. 25A, M. K. Èiurlionio g. 1 ir Tauro
gatvëje. Olandø gatvës bendrabutyje pakeisti langai ir durys (investuota 186,8 tûkst. Lt ið
renovavimo programos lëðø), renovuotos trijø aukðtø duðinës, nupirkta ir pakeista dalis
baldø, ið viso investuota  81,5 tûkst. Lt.

Ið ávairiø finansavimo ðaltiniø studentø bendrabuèiø infrastruktûrai gerinti 2004 me-
tais buvo investuota 1 773,0  tûkst. Lt.

Taèiau kol kas nesprendþiami ið esmës bendrabuèiø renovavimo klausimai, nors
pastangø ir dedama labai daug. Rengiami investicinis ir techninis Saulëtekio penkia-
aukðèiø  bendrabuèiø renovavimo projektai.

2004-ieji buvo finansiðkai sëkmingi metai. Valstybës biudþeto asignavimai buvo ski-
riami laiku. Be to, perþiûrint valstybës biudþetà, antrajame pusmetyje buvo skirti papildo-
mi asignavimai – 300,0 tûkst. Lt Filosofijos fakulteto pastato rekonstrukcijai baigti.
Sëkmingai buvo ávykdytas ir gerokai virðytas specialiosios programos pajamø planas
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(virðyta 237,9 tûkst.Lt). Tai padëjo atlikti visus 2004 metø ásipareigojimus ir padengti
papildomas iðlaidas, susijusias su VU jubiliejiniø darbø programa.

Problemos ir jø sprendimai
1. Europos universitetø asociacijos institucinio vertinimo ekspertø grupë nurodë, kad

tarp centrinës administracijos ir fakultetø tvyro tam tikra átampa dël biudþeto skirsty-
mo taisykliø.
Siekiant iðspræsti ðià problemà, 2004 m. rudená Rektoriaus ásakymu buvo sudaryta
darbo grupë, kuri parengë biudþeto paskirstymo kamieniniams padaliniams naujà
metodikà. Jos pagrindinis skirtumas nuo ankstesnës yra tas, kad buvo atskirti valsty-
bës biudþeto asignavimø ir specialiosios programos lëðø skyrimo kamieniniams pada-
liniams principai. Valstybës biudþeto asignavimai padaliniams skiriami pagal valsty-
bës finansuojamø studentø skaièiø, o nuo pajamø, gaunamø ið visà studijø kainà
mokanèiø studentø, nustatyti vienodi atskaitymai á bendràjá raidos fondà.

2. 2003 metais kaip viena ið svarbiausiø problemø buvo akcentuota atskaitymø á centra-
lizuotà fondà tvarka ir dydþiai. Buvo siûloma maþinti atskaitymus nuo studijø ámokø.
Iðanalizavæ esamà padëtá nutarëme pakeisti atskaitymus á Bendràjá raidos fondà: nuo
studentø ámokø uþ nuosekliàsias studijas ir nenuosekliøjø studijø programas – 35%
(buvo 50%), nuo sutarèiø sumø, gautø vykdant uþsakomuosius mokslo tiriamuosius
darbus, projektus, skirtus mokslui ir studijoms finansuoti, nepriklausomai nuo finan-
savimo ðaltinio – 5% á Bendràjá raidos fondà (buvo 10%) ir 10% paliekant akademi-
niam kamieniniam padaliniui (buvo 5%).
Vadinasi, kamieniniai padaliniai disponuos dar didesniu biudþetu. Nepaisant to, kad
kai kurie padaliniai sustiprino administracijà, ádarbinæ (arba tai buvo padaræ dar
anksèiau) kvalifikuotus administratorius (TF, TSPMI, KF, ChF, FF, KHF), ir toliau
lieka aktualus padaliniø administracijos atsakingø darbuotojø finansinës ir ekonomi-
nës kompetencijos, kvalifikacijos këlimas ir mokymas.

3. Pradëjo darbà vidaus auditorius, taèiau ði tarnyba veikia kol kas labai neefektyviai.

spaudai.pmd 02/03/2005, 11:54103


	Viršelis
	Turinys
	Taryba
	Senatas
	Senato komisija
	Universiteto struktūra
	Jubiliejiniai Vilniaus universiteto metai
	Europos universitetų asociacijos tarptautinės ekspertizės rezultatai
	Pirmieji Europos Sąjungos struktūrinių fondų rezultatai
	Darbuotojai
	Studijos
	Studentai
	Priėmimas
	Studijų procesas
	Nenuosekliosios studijos
	Paslaugos studentams
	Studijų baigimas
	Studijų programų vertinimas
	Doktorantūra
	Rezidentūra

	Mokslas
	Tarptautinis bendradarbiavimas
	Biblioteka
	Skaičiavimo centras
	Botanikos sodas
	Karjeros centras
	Administravimas. Finansai. Ūkis
	Valdymas ir administravimas
	Finansai
	Ūkis




