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VILNIAUS UNIVERSITETO VEIKLA 2005 METAIS

ÁVADAS

2005 metai Vilniaus universitetui buvo sëkmingi. Þengti svarbûs þingsniai ágyvendinant
pagrindinius Universiteto Statute ir planuose iðkeltus studijø kokybës gerinimo ir moks-
linës veiklos rezultatyvumo didinimo tikslus ir uþdavinius. Metai ásimintini prasmingo-
mis iniciatyvomis ir jø rezultatais visose akademinio gyvenimo srityse. Tai yra bendras
visos akademinës bendruomenës pastangø vaisius. Taèiau praëjæ metai iðryðkino ne tik
veiklos pranaðumus, bet ir trûkumus, kuriuos paðalinti reikalauja Universiteto raidos
perspektyva.

Svarbiausi sprendimai,
ávykiai ir pokyèiai

• Senatas priëmë svarbius nutarimus dël profesoriaus emerito vardo suteikimo tvarkos,
dëstytojø ir mokslo darbuotojø amþiaus ribos, asmenø, kuriems daugiau kaip 65
metai, darbo sutarèiø pratæsimo, pedagoginio ir mokslo personalo atestavimo ir kon-
kursø pareigas eiti organizavimo, apsvarstë socialiniø mokslø bûklæ Universitete.

• Vilniaus universiteto Garbës daktaro vardas suteiktas Lenkijos Respublikos preziden-
tui Aleksandrui Kwasniewskiui, Europos teismo pirmininkui prof. Vassilios Skouriui,
Maskvos M. Lomonosovo universiteto prof. Vladimirui Skulaèiovui ir Pizos universite-
to prof. Pietrui Umbertui Diniui.

• Senato komisija patvirtino praktikos reglamentà, naujas studijø programas, baigiamø-
jø darbø rengimo, gynimo ir saugojimo tvarkà, fakultetø ir kamieniniø akademiniø
centrø studijø programø komitetus, studentø siuntimo dalinëms studijoms á uþsiená
taisykles, naujà stipendijø skyrimo nuostatø redakcijà, naujos sudëties atestacines
komisijas.

• Vilniaus universitete 2005 m. spalio 1 d. studijavo 25 014 studentø (23 788 pirmosios
ir antrosios pakopos studentai, 698 doktorantai ir 528 rezidentai). Universitetas yra
didþiausia aukðtoji mokykla Lietuvoje.

• Bendrojo priëmimo metu 20 011 praðymø buvo paminëtos Vilniaus universiteto studi-
jø programos ir 10 743 praðymuose Vilniaus universiteto studijø programa nurodyta
pirmuoju pageidavimu sàraðe, tai sudarë 22,56% visø paminëtø studijø programø
septyniolikoje aukðtøjø mokyklø.

• Puikiai iðlaikiusiøjø valstybinius brandos egzaminus (gavusiø aukðèiausià ávertinimà
100 balø) stojanèiøjø skaièius tarp priimtøjø á Vilniaus universitetà studijuoti yra 544
(arba 70,19% visø bendrajame priëmime priimtøjø „ðimtukininkø“).

• Pasiraðyta 10 bendradarbiavimo – partnerystës sutarèiø su geriausiomis ðalies gimna-
zijomis.

• Pasiraðyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus miesto savivaldybe.

• Pradëtas vykdyti studijø kokybës valdymo projektas.

• Prognozuojamas doktorantûros studijø rezultatyvumas 2005 metais gali pasiekti
80 procentø.

• Bendradarbiavimas Europos Sàjungos ERASMUS programoje vyko pagal 239 sutartis
su 151 Europos universitetu.

• Pradëti ágyvendinti pirmieji Europos Sàjungos Struktûriniø fondø projektai, 2005 metais
Vilniaus universiteto vardu pateikta 3,5 karto daugiau paraiðkø nei 2004 metais. Uni-
versiteto paraiðkos ðiais metais sudarë treèdalá visø Lietuvos universitetø paraiðkø.

• Ásitraukta á keletà naujø Europos Sàjungos Ðeðtosios bendrosios, AGIS, Public Health ir
kitø tarptautiniø programø projektø, padvigubëjo vykdomø Lietuvos valstybinio mokslo
ir studijø fondo didþiøjø programø projektø skaièius.
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• Universiteto mokslininkai yra ðeðiø 2005 metais uþregistruotø uþsienio (Europos arba
JAV) ir trijø Lietuvos patentø autoriai ar bendraautoriai.

• 2005 metais uþbaigtas svarbus „Saulëtekio slënio“ projekto etapas, imtasi aktyviø
iniciatyvø ðiam projektui suteikti valstybinæ svarbà.

• Universiteto mokslininkai pelnë penkias Lietuvos mokslo premijas.

• 2005 metai iðsiskyrë informaciniø technologijø plëtra Universitete.

• Universitetas tapo UNICA (Europos sostiniø universitetø tinklo) nariu;

• Filosofijos fakultete uþbaigti statybos montavimo, pradëta rekonstruoti Centriniø rûmø
architektûrinio ansamblio pastatas (Istorijos fakultetas).

• Á Valstybës investicijø 2006–2008 metø programà átraukti du nauji projektai: senosios
Vilniaus universiteto bibliotekos rekonstravimo projektas (vertë 11,6 mln. Lt) ir Mate-
matikos ir informatikos fakulteto rengtas projektas „Didelës galios daugiaprocesorinio
kompiuterio ásigijimas“ (vertë 2,3 ml. Lt).

VALDYMAS

2005 metais Universiteto valdymo struktûroje ir sprendimø priëmimo sistemoje esminiø
pokyèiø nebuvo. Pasikeitë kai kurie valdymo institucijø nariai.

Universiteto valdymo schema
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Valdymo institucijø pokyèiai

Vilniaus universiteto tarybà – valstybinës ir visuomeninës prieþiûros bei globos institucijà
– sudarë 12 nariø. 2005 metais pasikeitë vienas Tarybos narys – jos nare tapo Vilniaus
universiteto studentø atstovybës (toliau – VU SA) prezidentë N. Þukauskaitë. Aukðèiausià-
jà Universiteto savivaldos institucijà – Senatà, atsakingà uþ bendruosius Universiteto rei-
kalus, sudarë 76 nariai, tarp jø buvo 8 studentai. 2005 metais Senatas pasipildë naujais
nariais. Teisës fakultete Senato nariu buvo iðrinktas doc. J. Galginaitis, Komunikacijos
fakultete Senato nariais iðrinkti prof. A. Glosienë, prof. O. Janonis ir doc. A. Nugaraitë.
Keitësi Senate ir studentø atstovai. Nariais iðrinkti N. Þukauskaitë (VU SA prezidentë), J.
Jakubonis (Komunikacijos fakultetas), A. Kavaliûnas (Medicinos fakultetas), A. Petrauskai-
të (Matematikos ir informatikos fakultetas), A. Petruèionis (Kauno humanitarinis fakulte-
tas), A. Tamulionis (Fizikos fakultetas), M. Liatukas (Teisës fakultetas) ir M. Skuodis (Tarp-
tautiniø santykiø ir politikos mokslø institutas). Senato pavedimu daugelá svarbiausiø
klausimø sprendusioje Senato komisijoje prof. E. Ulèinaitæ pakeitë Studijø komiteto pirmi-
ninkas prof. A. Raèkauskas. Senato komisijos nariais taip pat tapo Vilniaus universiteto
studentø atstovybës prezidentë N. Þukauskaitë ir studentas M. Skuodis.

Tarybos, Senato, Senato komisijos
ir Senato darbo grupiø veikla

Senatas 2005 metais posëdþiavo aðtuonis kartus. Posëdþiams, kurie vyko pagal patvirtin-
tà Senato darbo 2004–2005 mokslo metø planà, pirmininkavo Senato pirmininkas prof. V.
B. Pðibilskis. Per 2005 metus ávyko septyniolika Senato komisijos posëdþiø, kuriuose
buvo svarstomi ir teikiami Senatui tvirtinti visi svarbiausieji Universiteto veiklos klausi-
mai. 2005 metais toliau dirbo ávairios Senato komisijos, nuolatinës ir laikinosios darbo
grupës: Senato darbo tvarkos ir reglamentø rengimo grupë (pirmininkas prof. A. Stabi-
nis), Leidybos strategijos Senato darbo grupë (pirmininkas doc. G. Viliûnas), Senato
rinkimø komisija (pirmininkas prof. A. Laurinèikas), Senato Ginèø nagrinëjimo komisija
(pirmininkas prof. V. Nekroðius), Bibliotekos reikalø darbo grupë (pirmininkas doc.
J. Galginaitis), Etikos (pirmininkas prof. E. Ðileikis). Aktyviai dirbo visi trys komitetai:
Strateginio planavimo (pirmininkas prof. V. Pranulis), Mokslo (pirmininkas prof. A. Ka-
reiva) ir Studijø (pirmininkas prof. A. Raèkauskas).

Svarbiausi 2005 metø sprendimai

Taryboje buvo iðklausyta, apsvarstyta ir patvirtinta Rektoriaus 2004 metø ataskaita, meti-
në pajamø ir iðlaidø sàmata bei jø vykdymo ataskaita, patvirtintos Universiteto Onkolo-
gijos, Eksperimentinës ir klinikinës medicinos, Imunologijos, Ekologijos, Teorinës fizikos
ir astronomijos institutø metinës pajamø ir iðlaidø sàmatos bei jø ávykdymo ataskaitos.
Jungtiniame Senato ir Tarybos posëdyje apsvarstyti priëmimo á Vilniaus universitetà
rezultatai, priimtas Tarybos ir Senato nutarimas „Dël VU studijø kainø suderinimo su LR
ðvietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkrièio 11 d. ásakymu Nr. ISAK-1762“. Jo pagrindu
priimtas kreipimasis á Lietuvos Respublikos Seimà ir Vyriausybæ.

Senatas priëmë svarbius nutarimus dël profesoriaus emerito vardo suteikimo tvarkos,
dëstytojø ir mokslo darbuotojø amþiaus ribos, asmenø, kuriems daugiau kaip 65 metai,
darbo sutarèiø pratæsimo, padarë Vilniaus universiteto profesoriaus emerito vardo sutei-
kimo taisykliø pakeitimø, patvirtino Universiteto darbuotojø darbo apmokëjimo nuosta-
tus. Remdamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimu dël minimaliø kvalifikaci-
niø reikalavimø dëstytojø ir mokslo darbuotojø pareigybëms, konkursø organizavimo bei
atestavimo tvarkos ir pedagoginiø vardø suteikimo universitetuose tvarkos, Senatas pa-
tvirtino ir atitinkamus Universiteto dokumentus: Vilniaus universiteto pedagoginio ir
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mokslo personalo atestavimo ir konkursø pareigas eiti organizavimo nuostatus bei Vil-
niaus universiteto pedagoginiø mokslo vardø teikimo tvarkà.

Senato posëdþiuose buvo apsvarstytos Uþsienio kalbø instituto veiklos problemos ir
perspektyvos, socialiniø mokslø bûklë Vilniaus universitete, priimtas nutarimas „Dël VU
Aplinkos studijø centro reorganizavimo“. Taip pat padaryti Mecenato vardo suteikimo,
mecenato pagerbimo ir áamþinimo tvarkos papildymai, aptarti Senato ir Senato komisijos
nariø posëdþiø lankymo analizës rezultatai. Senate taip pat buvo suteikti 4 garbës daktaro,
8 profesoriaus emerito, 3 mecenato, 10 profesoriaus ir 9 docento pedagoginiai vardai,
patvirtinti akademiniø padaliniø vadovai. Apsvarstyti kiti aktualûs Universiteto bendruo-
menës klausimai.

2005 metais iðkilminguose Senato posëdþiuose Vilniaus universiteto Garbës daktaro
vardas suteiktas Lenkijos Respublikos prezidentui Aleksandrui Kwasniewskiui, Europos
teismo pirmininkui prof. Vassilios Skouriui, Maskvos M. Lomonosovo universiteto prof.
Vladimirui Skulaèiovui ir Pizos universiteto prof. Pietrui Umbertui Diniui.

Per 2005 metus Senato komisijoje buvo priimti 154 sprendimai ávairiais klausimais,
tarp jø:

– patvirtinta mokëjimo uþ studijas 2005–2006 mokslo metø pavasario ir rudens se-
mestrus tvarka:

– patvirtinta tipinës bendradarbiavimo sutarties su gimnazijomis forma;
– patvirtinti VU praktikos reglamentas ir Studentø praktikos organizavimo (dviðalës)

sutarties forma;
– priimtas nutarimas dël 2005 metø studijø ámokø mokëjimo tvarkos;
– patvirtinta baigiamøjø darbø rengimo, gynimo ir saugojimo tvarka;
– patvirtinti fakultetø ir kamieniniø akademiniø centrø studijø programø komitetai

ir jø daliniai pakeitimai;
– patvirtintos priëmimo á VU 2006 metais taisyklës;
– patvirtintos darbo su rankraðèiais Vilniaus universitete laikinosios taisyklës;
– patvirtintos naujos studijø programos;
– patvirtinti prof. Martyno Yèo vardinës stipendijos nuostatai;
– patvirtintos studentø siuntimo dalinëms studijoms á uþsiená taisyklës;
– patvirtinta nauja Stipendijø skyrimo nuostatø redakcija;
– patvirtinta uþsienieèiø priëmimo á doktorantûrà tvarka;
– priimtas nutarimas dël daktaro disertacijø mokesèio ir ámokø tvarkos;
– patvirtinta mokamos rezidentûros kaina;
– átvirtintos dalykø, dëstomø uþsienio kalbomis, nuostatos, ir pakeistas 2002 m. kovo

28 d. Senato nutarimas dël dalykø, dëstomø uþsienio kalbomis;
– patvirtintas serijos „Fontes historiae universitatis Vilnensis“ perspektyvinis leidy-

bos planas;
– patvirtintas VU biudþetiniø mokslo tiriamøjø darbø 2005 metø planas;
– patvirtinti iðrinkti fakultetø ir akademiniø kamieniniø padaliniø vadovai;
– patvirtintos naujos sudëties atestacinës komisijos;
– priimti sprendimai einamaisiais klausimais (dël VU dalyvavimo steigiant ávairias

asociacijas, padaliniø likvidavimo (PTC) ir reorganizavimo, redakciniø kolegijø
tvirtinimo, studijø sutarèiø, gyvenamøjø patalpø nuomos, teikiamø paslaugø ákai-
niø tvirtinimo, darbuotojø poilsio organizavimo ir kt.).

Senato komisijos posëdþiuose paskelbtos neeilinës atestacijos aukðtesniø pedagoginiø
vardø siekiantiems mokslininkams pedagogams, patvirtintos naujos sudëties atestacinës
komisijos. Komisijos posëdþiuose buvo iðklausytos ir aptartos informacijos: „Korupcijos
diagnostiniai tyrimai Lietuvoje ir Vilniaus mieste“, „Korupcijos tyrimai Vilniaus universi-
tete“, „Humanitariniø ir socialiniø mokslø strategija Europos kontekste“, „VU struktûri-
niø fondø bûklë ir perspektyvos“, „Studijø kokybës valdymo sistema Vilniaus universite-
te (1 etapas. Dëstytojø anketinio tyrimo rezultatai. 2 etapas. Dëstytojø ir studentø anketi-
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nio tyrimo rezultatai)“, „Socialiniø mokslø bûklë Vilniaus universitete: dabartinë padëtis
ir jos gerinimo kryptys“. Posëdþiuose iðklausytos ir ávertintos Karjeros centro, Vidaus
audito skyriaus, Informacijos ir ryðiø su visuomene skyriaus ataskaitos ir informacijos.
Komisijai buvo pristatytas VU Saulëtekio miestelio detaliojo plano projektas, kuriam
Senato komisija pritarë.

STRUKTÛRA

2005 metais veikë 22 kamieniniai akademiniai padaliniai, ið kuriø 12 fakultetø ir du
fakulteto teises turintys institutai (jø sudëtyje buvo 119 katedrø ir joms prilygintø padali-
niø), Medþiagotyros ir taikomøjø mokslø institutas, 7 tarpfakultetiniai studijø ir mokslo
centrai (Religijos studijø ir tyrimø centras, Lyèiø studijø centras, A. Greimo studijø centras,
Orientalistikos centras, Vilniaus nuotoliniø studijø centras, Tarptautinis þiniø ekonomikos
ir þiniø vadybos centras, Sveikatos ir sporto centras). Universiteto struktûroje veikë
5 neakademiniai kamieniniai padaliniai (biblioteka, Skaièiavimo centras, Karjeros centras,
Kultûros centras, Saulëtekio informacinis centras). Praeitais metais pakeistas Aplinkos
studijø centro statusas (centras tapo Gamtos fakulteto Ekologijos ir aplinkotyros centru),
Filosofijos fakulteto Politologijos katedra reorganizuota á Politikos studijø centrà, Teisës
fakulteto Valstybës ir teisës teorijos ir istorijos katedra pervadinta Teisës teorijos ir istorijos
katedra. Nuo 2005 metø likviduotas Profesinio tobulinimo centras, 2006 metais nutarta
reorganizuoti knygynà „Littera“. Yra 3 Universiteto ir 5 universitetinës ligoninës. Lietuvos
Respublikos Vyriausybës nutarimais 5 valstybiniai mokslo tiriamieji institutai yra pertvarkyti
á Vilniaus universiteto institutus. Universitetas yra 23 vieðøjø ástaigø steigëjas (2005 metais
ásteigta VðÁ Baltarusijos studijø centras), jam priklauso Ðv. Jonø baþnyèia, sveèiø namai,
dirbtuvës, garaþai, poilsiavietës ir studentø praktikø bazës – ið viso daugiau nei 100
pastatø Vilniuje, Kaune, Neringoje, Palangoje ir kitose Lietuvos vietovëse.

Fakultetai ir jiems prilyginti padaliniai Neakademiniai kamieniniai padaliniai 
Chemijos fakultetas Biblioteka 
Ekonomikos fakultetas Karjeros centras 
Filologijos fakultetas Kultūros centras 
Filosofijos fakultetas Saulėtekio informacinis centras 
Fizikos fakultetas Skaičiavimo centras 
Gamtos mokslų fakultetas Mokslo institutai 
Istorijos fakultetas Ekologijos 
Komunikacijos fakultetas Eksperimentinės ir klinikinės medicinos 
Kauno humanitarinis fakultetas Imunologijos 
Matematikos ir informatikos fakultetas Onkologijos 
Medicinos fakultetas Teorinės fizikos ir astronomijos 
Teisės fakultetas Organizacijos, kurių steigėjas yra VU 
Užsienio kalbų institutas VšĮ VU Tarptautinio verslo mokykla 
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas VšĮ VU ligoninės Santariškių klinikos 
 VšĮ VU ligoninės Žalgirio klinika 
Medžiagotyros ir taikomųjų mokslų institutas VU vaikų ligoninė 
 VšĮ „Saulėtekio slėnis“ 

VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas Akademinių kamieninių padalinių statusą 
turintys centrai VšĮ VU būstas 
A. Greimo studijų centras VšĮ VU leidykla 
Sveikatos ir sporto centras  VšĮ VU teisės klinika 
Lyčių studijų centras VšĮ Studijų užsienyje informacijos centras 
Orientalistikos centras VšĮ Strateginių studijų centras 
Religijos studijų ir tyrimų centras VšĮ Europos integracijos studijų centras 
Tarptautinis žinių ekonomikos ir žinių vadybos centras VšĮ Nacionalinės plėtros institutas 
Vilniaus nuotolinių studijų centras Kitos įstaigos 
 

Vilniaus universiteto struktûra
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PAGRINDINË VEIKLA

Studijø kokybës ir mokslo rezultatyvumo gerinimas yra pagrindinës Vilniaus universiteto
veiklos kryptys.

STUDIJØ KOKYBËS GERINIMO KRYPTIS

1.  S T U D E N T A I

Vienas pagrindiniø Vilniaus universiteto ásipareigojimø yra puoselëti studijø formø ir
kokybës gerinimo bei prieinamumo gabiam jaunimui ið visø Lietuvos regionø bei uþsie-
nio ðaliø vertybes. Ðio Universiteto misijoje suformuluoto ásipareigojimo ágyvendinimo
rezultatus rodo veikla, susijusi su Universitete studijuojanèiø ir priimamø studentø skai-
èiais ir jø pasirengimu universitetinëms studijoms.

2005 m. spalio 1 d. Universitete pirmojoje ir antrojoje pakopoje studijavo 23 788
studentai (be Tarptautinio verslo mokyklos), ið kuriø dieniniame skyriuje – 16 347,
vakariniame – 1348 ir neakivaizdiniame – 6093 (1 priedas, 1 lentelë). Dieninës studijø
formos studentai sudarë beveik 70% visø studijuojanèiøjø. Daugiausia studijuojanèiøjø
yra Ekonomikos (daugiau kaip 5300), Kauno humanitariniame, Matematikos ir informati-
kos (apie 2800) ir Teisës (2300) fakultetuose, maþiausia – studijø centruose bei Uþsienio
kalbø institute.

Universitete 2005 m. spalio 1 d. studijavo 698 doktorantai (2006 sausio 1 d. – 625
doktorantai (1 priedas, 2 lentelë), ið kuriø 72 – neakivaizdine forma, ir 528 gydytojai
rezidentai. Daugiausia doktorantø yra Medicinos (79), Teisës (68), Gamtos mokslø (57) ir
Filologijos fakultetuose (55)).

Taigi Vilniaus universitete 2005 m. spalio 1 d. studijavo 25 014 studentø. Pagal ðá
skaièiø Universitetas yra didþiausia aukðtoji mokykla Lietuvoje.

Pirmosios ir antrosios studijø pakopos studentø skaièius padidëjo (1 pav.). Kaip ir
ankstesniais metais studentø labiausiai padaugëjo Ekonomikos, Kauno humanitariniame
bei Matematikos ir informatikos fakultetuose.

Doktorantø skaièius taip pat padidëjo (2 pav.).
Nors penkti metai studentø priëmimas á pagrindines studijas nekinta, studentø skai-

èiaus didëjimà vis dar lemia tai, jog iki 2001 metø priëmimas sparèiai didëjo. Ðie anks-
tesniais metais priimti studentai dabar pereina á magistrantûros studijas. Studentø skai-
èiaus didëjimà iki 2005 metø taip pat lëmë mokanèiø uþ studijas visà kainà vakariniø ir
neakivaizdiniø studijø studentø skaièiaus didëjimas (3 pav.).

1 pav. Pirmosios ir antrosios pakopos (be TVM) studentø skaièiaus kaita 2005 m. spalio 1 dienà
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2 pav. Doktorantø skaièiaus kaita 2006 m. sausio 1 dienà

3 pav. Studentø skaièiaus kaita pagal finansavimo pobûdá

2005 metais valstybës finansuojamø vakariniø studijø studentø liko vos 25, valstybës
finansuojamø neakivaizdiniø studijø studentø – 115 (1 lentelë).

1 lentelë. Studentø skaièius pagal finansavimo pobûdá

vf –  visiðkai valstybës biudþeto finansuojamøjø skaièius
dvf –  ið dalies valstybës biudþeto finansuojamøjø skaièius
m –  mokanèiøjø uþ studijas skaièius
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Toliau iðlieka vakariniø studijø, mokanèiø uþ studijas ir valstybës finansuojamø stu-
dentø skaièiaus santykio maþëjimo tendencija (4 pav.).

Kaip ir ankstesniais metais, Universitete nuosekliøjø studijø programose studijavo
nedaug uþsienio studentø (1 priedas, 3 lentelë).

2. PRIËMIMAS

2005–2006 mokslo metai priëmimas vyko á 169 studijø programas: 71 pirmosios ir 98
antrosios studijø pakopos programas. 2005 metais priimta 7076 studentai: 5078 – á dieni-
nes studijas, 474 – á vakarines studijas ir 1524 – á neakivaizdines studijas (2 lentelë).

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

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

Dieninės studijos  Vakarinės studijos Neakivaizdinės studijos 
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vf 1468 185 993 5 2651          2651 

dvf 1715 217   1932          1932 

m 8 11 475 1 495 330 121 23 474 847 329 334 14 1524 2493 

Iš viso  3191 413 1468 6 5078 330 121 23 474 847 329 334 14 1524 7076 

 
Daugiausia studentø priimta á Ekonomikos, Matematikos ir informatikos ir Kauno

humanitariná fakultetus (1 priedas, 4 lentelë).

2 . 1 .  P r i ë m i m a s  á  p i r m à j à  p a k o p à

Priimtøjø á pagrindines studijas skaièius pastaruosius ketverius metus beveik nesikeièia
(5 pav).

2005 metai stojantiesiems á Vilniaus universiteto pirmosios pakopos studijas buvo
pasiûlyta 71 studijø programa, tarp jø viena naujai parengta ir áregistruota (bioinformati-
ka Matematikos ir informatikos fakultete). Dalis programø ðalia dieninës turëjo ir vakari-
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næ (4 programos) bei neakivaizdinæ (11 programø) studijø formà. 4 studijø programos,
skirtos turintiems aukðtàjá universitetiná iðsilavinimà, vykdomos tik neakivaizdine forma.

Bendrojo priëmimo metu 20 011 praðymø buvo paminëtos Vilniaus universiteto studi-
jø programos ir 10743 praðymuose Vilniaus universiteto studijø programa nurodyta pir-
muoju pageidavimu sàraðe, tai sudaro 22,56% (2004 m. buvo 26,91%) visø paminëtø
studijø programø septyniolikoje aukðtøjø mokyklø.

Á neakivaizdiniø studijø programas atskirai buvo priimama á 60% numatytø vietø, o á
vakariniø studijø programas – á 40% vietø. Á studijø anglø kalba ir anglø kalbos mokymo
(turintiesiems aukðtàjá universitetiná iðsilavinimà), vokieèiø kalba ir vokieèiø kalbos mo-
kymo (turintiesiems aukðtàjá universitetiná iðsilavinimà), psichologijos (turintiesiems aukðtàjá
universitetiná iðsilavinimà), teisës (turintiesiems aukðtàjá universitetiná iðsilavinimà) ir
þurnalistikos programas – á 100% vietø.

Didþiausi svertiniai konkursai buvo á kultûros vadybos, leidybos, lietuviø filologijos ir
uþsienio (ispanø) kalbos, vadybos ir verslo administravimo (Kaune) bei verslo informaci-
jos vadybos, o maþiausi – á lenkø filologijos, matematikos ir informatikos mokymo, anglø
ir rusø kalbø, vokieèiø filologijos (Kaune) ir prancûzø filologijos studijø programas
(1 priedas, 1 pav.) Geidþiamiausios studijø programos, praðyme nurodytos pirmosios:
ekonomika – 1403 kartus, teisë – 845, vadyba ir verslo administravimas (Vilniuje) – 734,
politikos mokslai – 624, psichologija – 401, medicina – 353. Maþiausiai stojanèiøjø
dëmesio – nuo 4 iki 13 pageidavimø pirmuoju – sulaukë matematikos ir informatikos
mokymas, slavø (slovënø) filologija, lenkø filologija, lietuviø filologija ir uþsienio (turkø)
kalba, geologija, hidrogeologija ir inþinerinë geologija ir vokieèiø filologija (Kaune).

Maþiausi priimtøjø studijuoti konkursiniai balai buvo Gamtos mokslø fakulteto geolo-
gijos bei hidrogeologijos ir inþinerinës geologijos studijø programose, atitinkamai 608,50
ir 473,00. Reitinguose (1 priedas, 2 pav.) pirmas vietas uþima ekonomikos, vadybos ir
verslo administravimo (Vilniuje), teisës, politikos mokslø, psichologijos, leidybos ir medi-
cinos studijø programos.

Ið priimtøjø 43,33% yra Vilniaus apskrities gyventojai (2004 metais buvo 42,99%). Ðios
apskrities gyventojai sudaro 24,77% visø ðalies gyventojø. Kitø apskrièiø gyventojai
sudaro 55% visø priimtøjø á Vilniaus universitetà studentø (6 pav.), kiti – uþsienieèiai.

Kaip ir ankstesniø metø priëmimuose, kvieèiamøjø studijuoti á Vilniaus universiteto
studijø programas konkursiniai balai buvo labai aukðti tiek absoliuèiai, tiek palyginti su
kitomis aukðtosiomis mokyklomis. Puikiai iðlaikiusiøjø valstybinius brandos egzaminus
(gavusiøjø aukðèiausià ávertinimà 100 balø) stojanèiøjø skaièius tarp priimtøjø á Vilniaus
universiteto studijas yra 544! (arba 70,19% visø bendrajame priëmime priimtøjø „ðimtuki-
ninkø“). Didþiausia „ðimtukininkø“ dalis priimta studijuoti á politikos mokslø studijø
programà – 54, tai sudaro 51,92% visø priimtøjø á ðià studijø programà. Toliau eina

5 pav. Priimtø á pagrindines studijas studentø skaièiaus kaita
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6 pav. Priimtøjø studijuoti á Vilniaus universiteto pagrindines studijas 2005 metais per bendràjá
priëmimà pasiskirstymas pagal rajonus

biochemija – 15 „ðimtukininkø“ (48,39%), ekonomika – 84 (45,65%), teisë – 72 (33,33%),
finansø ir draudimo matematika – 19 (36,54%), psichologija – 17 (22,97%), programø
sistemos – 18 (14,29%), medicina – 24 (13,79%), vadyba ir verslo administravimas (Vilniu-
je) – 18 (11,84%).

2.2 .  Bendradarbiav imas  su  g imnazi jomi s

2005 m. balandþio 29 d. buvo pasiraðyta 10 bendradarbiavimo – partnerystës sutarèiø su
ávairiø ðalies regionø gimnazijomis. Sutarèiø tikslas – uþtikrinti glaudesná tarpusavio
bendradarbiavimà, skleisti universitetines idëjas tarp moksleiviø, skatinti Universiteto ir
atitinkamo regiono mokytojø bei moksleiviø bendravimà, abiturientø pasirinkimà studi-
juoti Vilniaus universitete.

Sutartys pasiraðytos su visø regionø ðiomis gimnazijomis:
1. Alytaus Jotvingiø gimnazija;
2. Kauno „Santaros“ gimnazija;
3. Klaipëdos „Àþuolyno“ gimnazija;
4. Marijampolës Rygiðkiø Jono gimnazija;
5. Maþeikiø Merkelio Raèkausko gimnazija;
6. Panevëþio Juozo Balèikonio gimnazija;
7. Ðiauliø Juliaus Janonio gimnazija;
8. Ðilutës 1-àja gimnazija;
9. Utenos Adolfo Ðapokos gimnazija;
10. Vilniaus licëjumi.
Vëliau pasiraðytos sutartys ir su Kraþiø vidurine mokykla bei Vilniaus Jëzuitø gimna-

zija.



  15

VILNIAUS UNIVERSITETO VEIKLA 2005 METAIS

2.3. Priëmimas á antràjà pakopà

Priimtøjø á antràjà studijø pakopà studentø skaièius, palyginti su 2004 metais, ðiek tiek
padidëjo (7 pav.).

2005 metø priëmime á Vilniaus universiteto antrosios pakopos (magistrantûros ir spe-
cialiàsias profesines) studijas stojantiesiems buvo pasiûlytos 95 magistro ir 3 specialio-
sios profesinës studijø programos, tarp jø 3 naujai parengtos ir áregistruotos. Ðalia dieni-
nës formos kai kurias programas buvo siûloma studijuoti ir vakarine (6 programos) arba
neakivaizdine (4 programos) forma. Ðeðiø studijø programø studijos siûlomos tik neaki-
vaizdine forma, dviejø – tik vakarine.

Buvo numatyta priimti 2126 studentus, ið jø 1626 – á dienines studijas, 105 – á
vakarines ir 345 – á neakivaizdines; ið viso priimta 1966. Liko neuþimta 31 valstybës
finansuojama  vieta. Tai labai nedidelis nukrypimas, nes taisyklës leidþia universite-
tams derinti priëmimo kvotas – priimti iki 20% studentø maþiau, paliekant tà patá
finansavimà.

Vilniaus universitete populiarumu iðsiskiria socialiniø mokslø magistrantûros studijø
programos (8 pav.). Neatsitiktinai numatytos vietos visiðkai uþpildytos Ekonomikos ir
Kauno humanitariniame fakultetuose. Taèiau kituose padaliniuose priëmimo planas ne-
ávykdytas, paprastai dël priëmimo á mokamas vietas. Didþiausias kvotø nevykdymas –
daugiau kaip 20% (atskirø programø) – buvo Aplinkos studijø centre (28%), Chemijos
(21%), Filologijos (29%), Fizikos (21%), Medicinos (30%) fakultetuose, Religijos studijø
centre (50%), Uþsienio kalbø institute (40%).

8 pav. Konkursas atskirose Vilniaus universiteto magistro studijø srityse 2005 metais

7 pav. Priimtø á antràjà studijø pakopà studentø skaièiaus kaita
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Didþiausi svertiniai konkursai buvo á ryðiø su visuomene, tarptautinio verslo, komuni-
kacijos mokslø, marketingo ir prekybos vadybos studijø programas (1 priedas, 3 pav.).
Maþiausi svertiniai konkursai buvo á klasikinës filologijos, muziejininkystës, kartogra-
fijos ir knygotyros studijø programas (1 priedas, 4 pav.).

Magistro studijas Vilniaus universitete tæsia 1581 jo auklëtinis arba 80% visø priimtø-
jø. Valstybës finansuojamose vietose tokiø yra 87,3% visø pirmo kurso magistrø, moka-
mose – beveik 76%.

65% ástojusiøjø á Vilniaus universiteto magistrantûros studijas 2005 metais sudaro
moterys. Atskiruose padaliniuose ir programose vyrø ir moterø santykis gana skirtingas.
Pats „vyriðkiausias“ yra Fizikos fakultetas, kuriame merginos sudaro tik 9,5% 2005 metø
priimtøjø, Matematikos ir informatikos fakultete merginos sudaro apie 28,6% ástojusiøjø,
o Uþsienio kalbø institute 100%, Medicinos – 91%, Filologijos – 83,5%, Filosofijos – 83,6%
priimtøjø yra merginos.

Bendras ástojusiøjø á antros pakopos studijas VU 2005 metais paþangumas pagal
diplomo priedo paþymiø vidurkius ir baigiamuosius / stojamuosius egzaminus ar baigia-
mojo darbo vertinimus Vilniaus universiteto auklëtiniø (8,09) yra ðiek tiek didesnis uþ ið
kitø mokyklø ástojusiøjø diplomo priedø vidurká (7,99).

2.4.  Pr iëmimas  á  doktorantûrà

Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimais (2003 m. liepos 15 d., Nr. 926, ir 2004 m.
balandþio 19 d., Nr. 452) Vilniaus universitetui yra suteikta 24-iø mokslo krypèiø dokto-
rantûros teisë. Dël nepakankamo skaièiaus mokslininkø, atitinkanèiø kvalifikacinius
reikalavimus, praradome ir kol kas nepasisekë atgauti vadybos ir administravimo bei
edukologijos mokslo krypèiø doktorantûros teisës.

Konkursai doktorantûros studijoms kiekvienais metais didëja, ypaè teisës, ekonomi-
kos, filologijos, komunikacijos ir informacijos, psichologijos ir kt. mokslo krypèiø. Pa-
vyzdþiui, 2005 metais vien á teisës mokslo krypties doktorantûrà buvo apie 50 pretenden-
tø (priimta 17), á ekonomikos – 21 (priimta 10).

Ið viso ðiais metais buvo pateikta apie 300 praðymø stoti á doktorantûrà. Priimtas 161
doktorantas (9 pav.), ið jø 16 á neakivaizdines (mokamas) studijas.

9 pav. Priimtøjø á doktorantûrà kaita

Bendroji iðvada

2005 metø rezultatai patvirtina, kad Vilniaus universitetas yra populiariausia Lietuvos
aukðtoji mokykla, organizuojanti ávairias humanitariniø, socialiniø, biomedicinos, fiziniø
ir technologijos mokslø srièiø studijø programas ir sudaranti sàlygas siekti universiteti-
nio iðsimokslinimo gabiausiam jaunimui ið visø Lietuvos regionø. Universitetas yra paly-
ginti uþdaras studentams ið uþsienio ðaliø.
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Prob l emo s

• Ne visi fakultetai ir katedros yra aktyvûs pritraukdami gabiausius abiturientus á
savo kuruojamas studijø programas.

• Nepakankamai dëmesio skiriama stojantiesiems á vakarines ir neakivaizdines stu-
dijas.

• Pasyvi padaliniø priëmimo á magistrantûros studijas strategija – trûksta efektyvios
magistro studijø reklamos, stojanèiøjø konsultavimo ir pan.

• Vis dar aktuali pretendentø á doktorantûrà motyvacijos problema, kai kuriose
mokslo kryptyse trûksta moksliniø vadovø, kurie atitiktø reikalaujamus kvalifika-
cinius reikalavimus.

Priemonës

• Tenkinant stojanèiøjø poreikius ir iðlaikant VU nuostatà nedidinti studentø skai-
èiaus dieninëse pagrindinëse studijose, ieðkoti galimybiø plësti vakarines ir ne-
akivaizdines studijas.

• Aktyvinti darbà su gimnazijomis, talkinti ugdant mokiniø motyvacijà renkantis
studijas aukðtosiose mokyklose. Remtis ðiame darbe gimnazijomis – VU partne-
riais. Plësti gimnazijø – VU partneriø tinklà.

• Analizuoti ir teikti rekomendacijas Senatui dël priëmimo á nepopuliarias progra-
mas kas antri metai (prameèiui – Filosofijos fakultetas). Jungti maþiau populiarias
programas á grupes (Gamtos mokslø fakultetas).

• Ápareigoti fakultetus perþiûrëti priëmimo á antràjà studijø pakopà nuostatas ir
taisykles, parengti magistrantûros studijø informacinæ medþiagà bei studentø kon-
sultavimo strategijà.

• Didinti mokslininkø rekomendacijø vaidmená ir atsakomybæ atrenkant pretenden-
tus doktorantûros studijoms ir siejant juos su bûsima karjera.

3. STUDIJØ PROCESAS

Pagrindinis studijø proceso organizavimo ir vykdymo tikslas – sujungti studijø kokybës
gerinimo ir palaikymo elementus bei procedûras á darnià visumà, kad pagerëtø studijø
kokybë ir kad parengiami aukðèiausios kvalifikacijos specialistai atitiktø ðalies ekono-
mikos, kultûros, darbo rinkos poreikius ir tendencijas.

3.1. Studijø programos ir jø kaita

2006 m. sausio 10 d. duomenimis, Studijø ir mokymo programø registre áregistruotos 184
Vilniaus universiteto studijø programos (neskaièiuojant studijø formø) (3 lentelë ir
10 pav.).

Dienine forma studijuojamos programos sudaro 83%, neakivaizdine – 12%, o vakarine
– tik 5% visø programø.

3 lentelë. Studijø programø skaièius pagal mokslo sritis ir pakopas

Mokslo sritis 
Pagrindinės 

studijos 
Vientisosios 

studijos 

Specialiosios 
profesinės 

studijos 

Magistrantūros 
studijos 

Iš viso 

Biomedicinos mokslai 11 3 1 12 27 
Fiziniai mokslai 21 – 2 18 41 

Humanitariniai mokslai 24 – 2 18 44 
Socialiniai mokslai 15 3 2 48 68 

Technologijos mokslai 1 – 1 2 4 
Iš viso 72 6 8 98 184 
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3.2. Studijø ir mokymo programø
registro duomenø keitimas

I. 2005 m. birþelio 3 d. Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro ásakymu
(Nr. ISAK-1018) Studijø ir mokymo programø registre áregistruotos ðeðios naujos stu-
dijø programos:

Pagrindiniø studijø:
1. Bioinformatika – Matematikos ir informatikos fakulteto dieninë pagrindiniø studijø

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

Antrosios pakopos studijø:
2. Semiotika – Greimo centro ir Filologijos fakulteto dieninë magistrantûros studijø

programa. Studijø sritis – humanitariniai mokslai, studijø kryptis – filologija. Truk-
më – 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 institu-
to dieninë magistrantûros studijø programa anglø kalba. Studijø sritis – socialiniai
mokslai, studijø kryptis – politikos mokslai. Trukmë – 1,5 metø, teikiama kvalifika-
cija – politikos mokslø magistras.

5. Tarptautinio verslo ekonomika ir vadyba – Ekonomikos fakulteto dieninë magist-
rantûros studijø programa anglø kalba. Studijø sritis – socialiniai mokslai, studijø
kryptis – vadyba ir verslo administravimas. Trukmë – 1,5 metø, teikiama kvalifika-
cija – 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.

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

(a) (b)
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II. Studijø ir mokymo programø registras papildytas naujomis studijø programø formo-
mis (2005 m. vasario 8 d. Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro ásakymas
Nr. ISAK-183):
1. Magistrantûros studijø programos Lazerinë fizika ir optinës technologijos (valstybi-

nis kodas 62102P110) 2 metø trukmës vakarinë studijø forma;
2. Magistrantûros studijø programos Telekomunikacijø fizika ir elektronika (valstybi-

nis kodas 62101T210) 2 metø trukmës vakarinë studijø forma.

III. 2005 m. birþelio 3 d. Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro ásakymu (Nr.
ISAK-1018) ið Studijø ir mokymo programø registro iðregistruotos penkios studijø
programos:
1. Pagrindiniø studijø Matematikos programa (valstybinis kodas 61201P106).
2. Pagrindiniø studijø Matematika ir matematikos mokymas programa (valstybinis

kodas 61201P110).
3. Pagrindiniø studijø Matematikos taikymas programa (valstybinis kodas 61201P112).
4. Magistrantûros studijø Matematikos edukologija programa (valstybinis kodas

62101P105).
5. Magistrantûros studijø Literatûros teorija programa (valstybinis kodas 61204H119).

2005 metais parengtos, patvirtintos Senate ir pateiktos Studijø kokybës vertinimo
centro ekspertams vertinti ðios trys naujos studijø programos:
1. Dalykinës (teisës) kalbos studijos – Filologijos fakulteto vakarinë magistrantûros stu-

dijø programa. Studijø sritis – humanitariniai mokslai, studijø kryptis – filologija.
Trukmë – 2 metai, teikiama kvalifikacija – filologijos magistras.

2. Ðiuolaikinës Azijos studijos – Orientalistikos centro dieninë magistrantûros studijø
programa. Studijø sritis – humanitariniai mokslai, studijø kryptis – etnologija. Trukmë
– 2 metai, teikiama kvalifikacija – etnologijos magistras.

3. Programø sistemos – Matematikos ir informatikos fakulteto dieninë magistrantûros
studijø programa. Studijø sritis – fiziniai mokslai, studijø kryptis – informatika. Truk-
më – 2 metai, teikiama kvalifikacija – informatikos magistras.
Studijø ir mokymo programø registras numatomas papildyti naujomis studijø progra-

mø formomis. Numatoma áregistruoti magistrantûros studijø programø „Bankininkystë“
(valstybinis kodas 62104S106), „Ekonominë analizë ir planavimas“ (valstybinis kodas
62104S108), „Finansai“ (valstybinis kodas 62104S109) ir „Taikomoji makroekonomika“
(valstybinis kodas 62104S111) vakarines 2 metø trukmës studijø formas.

3.3. Iðorinis studijø programø vertinimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandþio 29 d.
ásakymu Nr. ISAK-728 „Dël studijø programø iðorinio vertinimo 2005 metø plano patvir-
tinimo“ savianalizës medþiagà rengë Istorijos (archeologijos krypties studijø programø),
Filosofijos (socialinio darbo krypties studijø programø), Fizikos (medþiagø mokslo kryp-
ties magistro studijø programos), Filologijos (filologijos (lietuviø) krypties studijø progra-
mø), Matematikos ir informatikos (informatikos krypties studijø programø), Kauno huma-
nitarinis (lietuviø filologijos ir informatikos krypèiø studijø programø) fakultetai ir Orien-
talistikos centras (etnologijos krypties bakalauro studijø programos).

Minëti fakultetai sudarë studijø programø savianalizës grupes, kurios parengë savia-
nalizæ pagal Studijø kokybës vertinimo centro pateiktà metodikà. Informatikos ir sociali-
nio darbo studijø krypèiø savianalizës medþiaga buvo rengiama anglø kalba, kadangi
numatytas tarptautinës ekspertø grupës vertinimas. Savianalizës projektai buvo tobulina-
mi dalyvaujant Studijø direkcijai. Visos metø plane numatytø vertinti studijø programø
savianalizës pagal suderintà grafikà buvo pateiktos Studijø kokybës vertinimo centrui.
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Studijø kokybës vertinimo centro sudarytos ekspertø grupës lankësi universitete ir
vertino ankstesniais metais numatytø vertinti studijø krypèiø programas: Fizikos fakulte-
te – fizikos krypties, Filologijos fakultete – slavø filologijos krypties, Gamtos mokslø
fakultete – biologijos krypties.

Pagal ekspertø pateiktas iðvadas ir rekomendacijas 2005 metais Lietuvos Respublikos
ðvietimo ir mokslo ministro ásakymais be sàlygø akredituota 17, lygtinai – 9 studijø
programos (1 priedas, 5 lentelë).

3.4. Vidinis studijø programø vertinimas

2005 m. vasario 4 d. Rektoriaus ásakymu Nr. 32 sudarytas studijø programø vidinio
vertinimo planas, pagal kurá per pirmàjá pusmetá trumpà kai kuriø studijø programø
savianalizës variantà Studijø direkcijai pateikë Tarptautinio verslo mokykla, Tarptautiniø
santykiø ir politikos mokslø institutas, Gamtos mokslø fakultetas, Filologijos fakultetas.
Tarptautinio verslo mokyklos studijø programos buvo svarstytos Studijø komiteto posë-
dyje, pateiktos programø tobulinimo rekomendacijos.

2005 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministras savo ásakymu
Nr. ISAK-1551 patvirtino naujus reikalavimus pagrindiniø, vientisøjø bei specialiøjø
profesiniø studijø programoms bei „Magistrantûros studijø programø bendrøjø reikalavi-
mø apraðà“, o tai reiðkia, kad visos studijø programos per 2006 metus turës bûti pertvar-
kytos vadovaujantis ðiais dokumentais. Pagrindinë atsakomybës dalis uþ studijø progra-
mø tobulinimà ir vykdymo kokybæ tenka studijø programø komitetams bei fakultetø
taryboms. Studijø programø vykdymà Studijø direkcijai padëtø kontroliuoti studijø pro-
gramø duomenø bazë.

Prof. A. Marèinsko iniciatyva pradëtas vykdyti studijø kokybës valdymo projektas.
Jau atliktas uþsienio ir ðalies tokios patirties tyrimas ir parengtos svarstyti labai iðsamios
studentø ir dëstytojø apklausos anketos, iðanalizuoti dëstytojø apklausø rezultatai, ap-
klausti pirmo kurso studentai. Numatyta 2006 metais tæsti apklausas, analizuoti ir api-
bendrinti tyrimo rezultatus.

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, galima teigti, kad visi padaliniai pildydami
dvikalbius apraðus dar kartà perþvelgë programø turiná, atskleidë naujus kokybës ele-
mentus. Jos rengiamos lietuviø ir anglø kalbomis formatu, numatytu naujai diegiamo
diplomo priedëlyje.

3.5. Studentø þiniø vertinimas

Kaip þinoma, objektyviais akademiniais kriterijais grástoje þiniø vertinimo sistemoje pa-
kankamai didelë imtis ávertinimus paskirsto normaliuoju (Gauso) skirstiniu. 2005–2006
mokslo metø þiemos sesijos paþymiø skirstinyje (11 pav.) tik bakalauro ir vientisøjø
studijø ávertinimø skirstinys artimas normaliajam, o magistro studijø ávertinimø vidurkis
gerokai pasislinkæs á labai gerø paþymiø dalá. Netiesiogiai toká aukðtà magistrantø þiniø
ávertinimà gali lemti esminis studentø imties kokybës ðuolis (magistrantûrai atrenkami
geriausi bakalaurai).

3.5. Geriausi studentai

Universitete studijuoja daug puikiø studentø, kuriø studijø rezultatai yra iðskirtiniai.
Geriausiems studentams skiriamos vardinës stipendijos, premijos ir kiti apdovanojimai
uþ puikius studijø ir mokslinio darbo rezultatus.

2005 metais vardinës stipendijos buvo skirtos ðiems universiteto studentams:
Medicinos fakulteto studentui Andriui Deguliui – Lietuvos Respublikos Prezidento

Kazio Griniaus stipendija.
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Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø instituto studentui Justinui Dementavièiui –
Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos stipendija.

Filosofijos fakulteto studentëms Kristinai Ðlekienei, Rasai Bilevièiûtei ir Irinai Belian-
ko – Dainos Lapaitis atminimo vienkartinës stipendijos.

Filologijos fakulteto studentei Erikai Masionytei – J. Radziukyno vienkartinë vardinë
stipendija.

Ekonomikos fakulteto studentei Jovitai Kauneckytei ir Fizikos fakulteto studentui
Augustinui Stankevièiui – UAB „Hermis Capital“ vienkartinës stipendijos.

Matematikos ir informatikos fakulteto studentui Jonui Jankauskui – Lietuvos social-
demokratø partijos vienkartinë stipendija.

Teisës fakulteto studentëms Dinai Lurje, Neringai Mickevièiûtei ir Linai Sudeikytei –
Teisës fakulteto Alumni draugijos stipendijos.

Chemijos fakulteto studentams Eglei Aleksaitei ir Donatui Þmuidzinavièiui, Gamtos
mokslø fakulteto studentams Indrei Sutkutei ir Valdui Lukoðiûnui, Fizikos fakulteto
studentams Tadui Malinauskui ir Jonui Veniui bei Matematikos ir informatikos fakulteto
studentams Aivarui Novikui ir Eugenijai Kriðèiukaitytei – Profesoriaus Martyno Yèo
vienkartinës vardinës stipendijos

Ekonomikos fakulteto studentëms Dovilei Þitinevièiûtei ir Kristinai Dambrauskaitei,
Filologijos fakulteto studentëms Renatai Valickajai ir Agnei Ranonytei, Fizikos fakulteto
studentams Vitui Pranciðkui ir Agnei Sakalninkaitei, Kauno humanitarinio fakulteto
studentams Gediminui Bûziui ir Aurelijai Tamoðiûnaitei, Matematikos ir informatikos
studentui Ugniui Ketukai bei Medicinos fakulteto studentei Ingai Rynkeviè – Carol
Martin Gruodis atminimo ðvietimo fondo stipendijos.

Yra keletas fondø, kurie studentams skiria vardines stipendijas ne tik uþ puikius
studijø rezultatus, bet ir remia socialiai remtinus studentus.

Vienas jø yra Carol Martin Gruodis atminimo ðvietimo fondas, kuris 2005 metais
parëmë dvideðmt Vilniaus universiteto pirmakursiø – skyrë jiems stipendijas.

Taip pat Raimondo, Albertos ir Wandos Yankun vienkartinës vardinës stipendijos
buvo skirtos ðiems gerai besimokantiems ir socialiai remtiniems studentams – Fizikos
fakulteto studentui Karoliui Neimontui, Ekonomikos fakulteto studentei Mildai Rëklytei,
Komunikacijos fakulteto studentei Rûtai Kudelytei, Filologijos fakulteto studentei Vikto-
rijai Rëklytei ir Matematikos ir informatikos fakulteto studentui Vytautui Èiukèiui.

Lietuvos mokslø akademijos premijos skirtos ðiems aukðtøjø mokyklø studentø moks-
liniø darbø konkurso nugalëtojams:

Filosofijos fakulteto studentei R. Þakevièiûtei uþ darbà „Triguba stigma: ÞIV/AIDS,
narkomanija ir teistumas“,

Filologijos fakulteto studentei E. Þilinskaitei uþ darbà „Lokacijos raiðka Mikalojaus
Daukðos raðtuose (vietos linksniai ir prielinksniai)“,

11 pav. 2005–2006 mokslo metø þiemos sesijos egzaminø ávertinimø skirstinys
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Fizikos fakulteto studentui T. Malinauskui uþ darbà „Krûvininkø pernaðos ir rekom-
binacijos optiniai tyrimai skirtingomis technologijomis uþaugintuose GaN sluoksniuose“,

Chemijos fakulteto studentui E. Orentui uþ darbà „Chiraliniø policikliniø supramole-
kuliø sintezë ir savitvarkos tyrimai“,

Gamtos mokslø fakulteto studentei D. Dabkevièienei uþ darbà „Fotosensibilizacijos ir
prieðnavikiniø vaistø kombinuoto poveikio A-431 làstelëms in vitro tyrimai ir vertinimas“,

Gamtos mokslø fakulteto studentei I. Griðkovai uþ darbà „Elektros impulsø terapijos
poveikis klausos sukeltam kognityviajam P3 potencialui“.

Lietuvos mokslø akademijos pagyrimo raðtais apdovanoti: Kauno humanitarinio fa-
kulteto studentë L. Balèiûnaitë, Fizikos fakulteto studentai K. Aidas, T. Ðalkus ir Chemi-
jos fakulteto studentas K. Lanevskij.

3.6. Doktorantûros eigos vertinimas

Vilniaus universitete yra patvirtinti visi bûtini dokumentai, reglamentuojantys dokto-
rantûros studijas, atnaujintos studijø programos. Pastaraisiais metais daug dëmesio ski-
riama doktorantûros studijø organizavimui, administravimui visose grandyse, ypaè aka-
deminiuose padaliniuose.

Fakultetø dekanai, prodekanai ir asmenys, atsakingi uþ doktorantûros studijas fakul-
tetuose, doktorantûros studijoms skyrë daug dëmesio. Gerai administruojamos doktoran-
tûros studijos Medicinos, Chemijos, Kauno humanitariniame fakultetuose. Pastebimai
gerëja doktorantûros vadyba Komunikacijos, Filologijos, Istorijos fakultetuose.

Doktorantai vis aktyviau dalyvauja studijø procese. Filosofijos ir Komunikacijos fa-
kultetø tarybos priëmë atitinkamus sprendimus dël pedagoginës praktikos doktoran-
tams. Á Filosofijos fakulteto treèiosios pakopos visø mokslo krypèiø studijø programas
átrauktas ir kreditais ávertintas privalomas universitetinës didaktikos kursas, kurá sudaro
paskaitø kursas ir akademinë praktika. Ðis dalykas jau numatytas ðiais metais priimtø
doktorantø studijø planuose.

2005 metø gruodá apie 100-ui doktorantø buvo paraðytos Rektoriaus rekomendacijos
Valstybiniam mokslo ir studijø fondui dël valstybës paramos doktorantø moksliniams
tyrimams paremti, ið jø 95 ðià paramà gavo. Taip pat metø pabaigoje 240 doktorantø uþ
sëkmingas doktorantûros studijas buvo paskatinti papildoma doktoranto stipendija.
Kai kuriuose fakultetuose buvo sudëtinga atrinkti geriausius pretendentus ðiems pa-
skatinimams.

Pavyzdþiui, Fizikos fakulteto doktorantai buvo atrenkami pagal turimø ISI publikacijø
skaièiø. Buvo pateiktas net 23-ø fizikos krypties doktorantø, turinèiø ISI straipsnius,
sàraðas. Sàraðo lyderis Saulius Miasojedovas (vadovas prof. A. Þukauskas) turëjo 16 ISI
straipsniø, Jan Macutkeviè (vadovas prof. J. Banys) – 11, Sergejus Orlovas (vadovas prof.
A. Stabinis) – 11, kiti turëjo po 9 straipsnius. Daug doktorantø, turinèiø ISI publikacijas,
studijuoja Chemijos bei Matematikos ir informatikos fakultete.

Daugelis Vilniaus universiteto doktorantø turi galimybæ iðvykti á uþsienio universite-
tus pasitobulinti. 2005 metais dalinëms doktorantûros studijoms buvo iðvykæs kas ðeðtas
VU doktorantas.

3.7. SOCRATES/ERASMUS programa ir tarptautinis studentø mobilumas

Vilniaus universitetas 2005 metais sëkmingai dalyvavo visose ERASMUS programos
veiklose: studentø ir dëstytojø mainø, ECTS diegimo, studijø pertvarkos projektuose,
intensyviose programose bei europiniuose tinkluose. Pagal ERASMUS programà mainais
priimti 89 studentai, dalyvauta 4 studijø pertvarkos projektuose ir intensyviose progra-
mose bei 11 europiniø tinklø. Bendradarbiavimas ERASMUS programoje vyko pagal 239
sutartis (12 pav.) su 151 Europos universitetu (13 pav.).

Dalinëms studijoms uþsienio universitetuose 2004–2005 mokslo metais ið viso buvo
iðvykæ 357 studentai, ið jø 254 (71%) pagal ERASMUS programà.
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ERASMUS programoje dalyvavo visø akademiniø padaliniø studentai (14 pav.). Kaip
rodo 2005 metø rezultatai, studentø poreikis studijuoti uþsienyje daugeliu atvejø yra daug
didesnis nei finansinës galimybës já patenkinti. Fakultetø aktyvumas ERASMUS studentø
mainuose buvo labai skirtingas. 2005 metais patvirtintos „Studentø siuntimo dalinëms
studijoms á uþsiená taisyklës“ leidþia tikëtis, kad siunèiamø studentø skaièius dar padidës,
nes taisyklës numato ir garantuoja palankias akademines sàlygas mobiliems studentams.

2005 metais pagerëjo studentø mainø dvikryptiðkumas: á Vilniaus universitetà buvo
atvykæ studentø ið daugelio ERASMUS programoje dalyvaujanèiø ðaliø (15 pav.).

Uþsienio studentø, atvykstanèiø dalinëms studijoms á Vilniaus universitetà pagal
visas tarptautines programas ir sutartis, kasmet daugëja (16 pav.).

Ið 159 uþsienio studentø, atvykusiø dalinëms studijoms á Universitetà, 89 atvyko pagal
ERASMUS programà. Nemaþà vaidmená studentø mainuose vaidina ir aktyvi Universiteto
pozicija pritraukiant uþsienio studentus. 2005 metais Vilniaus universitetui buvo atsto-

12 pav. ERASMUS programos sutarèiø skaièius pagal fakultetus

13 pav. Vilniaus universiteto ERASMUS partneriø skaièius pagal ðalis
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14 pav. ERASMUS studentø mobilumas pagal fakultetus

15 pav. Vilniaus universiteto ERASMUS programos studentø mainø
mobilumas pagal ðalis ir mainø dvikryptiðkumas

vaujama Leipcige (Vokietija), Amsterdame (Nyderlandai), ERACON studijø mugëje (Kip-
ras), Sapri mieste Kampanijos regione (Italija) ir NAFSA (JAV) studentø mugëse. Atskirai
reikëtø paminëti dalyvavimà vienoje didþiausiø Europos tarptautiniø organizacijø EAIE
(Europos tarptautiniø studijø asociacijos) mugëje. Pirmà kartà Vilniaus universiteto sten-
de dirbo ir kvalifikuotà informacijà teikë ne tik Tarptautiniø programø ir ryðiø skyriaus
darbuotojai, bet ir Ekonomikos ir Teisës fakultetø atstovai. 2004–2005 mokslo metams
iðspausdintas reklaminis Vilniaus universiteto lankstinukas „Look for new destinations!
Come to Vilnius University!“ padëjo patraukti abejojanèiø studentø dëmesá ir svarstyti
galimybes pastudijuoti Vilniuje.

Kaip ir ankstesniais metais, daug dëmesio skirta uþsienio studentø integravimui á
ðalies ir Universiteto gyvenimà. Kiekvieno semestro pradþioje uþsienio studentams buvo
rengiamos orientacinës savaitës, o VU SA sukurta studentø globëjø sistema uþsienie-
èiams studijas Universitete daro kur kas lengvesnes ir patrauklesnes. Dalykø, siûlomø
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16 pav. Visi uþsienio studentai, atvykæ dalinëms studijoms 2004–2005 mokslo metais

anglø, vokieèiø ir prancûzø kalbomis, yra daug: 2005–2006 mokslo metais uþsienio ir
universiteto studentams buvo pasiûlyti ir apraðyti 242 tokie dalykai. Taip pat atnaujinta
papildoma informacinë medþiaga, leidþianti tiek iðvykstantiems, tiek atvykstantiems stu-
dentams lengviau perprasti administracinius reikalavimus, keliamus mainø studentams,
tai: „Studijos uþsienyje Vilniaus universiteto studentams, 2005/2006“; „Kà daryti“ – trum-
pa informacija studentams, vykstantiems á uþsiená pagal ERASMUS programà“; „Jûsø
pirmieji þingsniai Vilniaus universitete“ (informacija anglø kalba atvykusiems uþsienio
studentams) bei lankstinukas uþsienio studentams, pristatantis Vilniaus universitetà.

3.8. Dalyvavimas kitose tarptautinëse  programose ir tinkluose studijø srityje

Be SOCRATES/ERASMUS paprogramës, Vilniaus universitetas studijø srityje dalyvavo ir
kitose tarptautinëse programose ir tinkluose.

2003 metais Lituanistiniø studijø katedrai parengus SOCRATES/LINGUA projekto
„Oneness – maþiau vartojamø kalbø mokymas internete“ paraiðkà, Vilniaus universitetas
tapo didelio LINGUA projekto koordinatoriumi. Tais paèiais metais, Uþsienio kalbø insti-
tutui parengus paraiðkà, universitetas tapo dar vieno LINGUA projekto „Kalba visiems“
koordinatoriumi. Ðie projektai ir toliau buvo sëkmingai vykdomi 2005 metais. Ðiais metais
universitetas buvo patvirtintas jau treèiojo LINGUA projekto koordinatoriumi – tai Kauno
humanitarinio fakulteto projektas „Lietuviø, latviø ir estø kalbos jûsø kompiuteryje“.

Partnerio statusu Universitetas toliau dalyvavo dviejuose LINGUA projektuose „Euri-
ka Europa. Linksmai atraskite Europà ir jos kalbas“ (dalyvauja Filologijos fakultetas) ir
„FEEL: linksmas, lengvas ir efektyvus mokymasis apie ðaliø kultûras ir kalbas“ (dalyvau-
ja Filologijos fakultetas). Taip pat Kauno humanitarinio fakulteto pastangomis Vilniaus
universitetas prisijungë prie dar vieno LINGUA projekto: „Iðbandyk kalbas: kalbø propa-
gavimas per kulinarines ir kalbø mokymo sesijas“.

Universitetas taip pat dalyvauja Utrechto tinklo naujosios ERASMUS MUNDUS pro-
gramos pagal 4 veiklà finansuojamame projekte „EXAMPLE: patraukliø europinio ma-
gistro studijø programø sklaida pasaulyje“.

2003 metais Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø institutas tapo vieninteliu part-
neriu lietuviu Deusto, Ispanija, bei Groningeno, Nyderlandai, universitetø vykdomame
TUNING II projekte, kuris yra finansuojamas Europos Komisijos ir remiamas Europos
universitetø asociacijos. 2005 metais universitetas toliau sëkmingai dalyvavo TUNING III
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projekte, kurio tikslas yra per I ir II projekto fazæ gautos informacijos patikrinimas,
sklaida ir tolesnë plëtotë.

Universitetas toliau sëkmingai koordinavo ir vykdë Europos Komisijos ir Europos
Parlamento finansuojamà projektà: „Vertëjø magistro studijø mokymo kokybës ir moky-
mo programø gerinimas Lietuvoje“ (Filologijos fakultetas).

Greta 11 ERASMUS programos finansuojamø tematiniø tinklø, universitetas toliau
aktyviai dalyvavo Utrechto tinklo, kuris sieja jau 27 Vakarø ir Vidurio Europos ðaliø
universitetus ir palaiko glaudþius ryðius su JAV (MAUI) bei Australijos (AEN) tinklais,
veikloje. Ðio tinklo veiklos rëmuose universitete lankësi trijø Australijos universitetø:
Deakin, Macquire ir Wolongongo, atstovai, kurie domëjosi studijø galimybëmis Vilniaus
universitete ir dabar ðià informacijà efektyviai platina Australijos universitetams.

3.9. Europos Sàjungos struktûriniø fondø parama studijø modernizavimo srityje

2005 metais pradëti ágyvendinti du Europos Sàjungos Struktûriniø fondø projektai,
kuriuos koordinuoja Vilniaus universitetas, ir vienas projektas, kuriame universitetas yra
partneris.

Pagrindinis ðiø projektø tikslas yra studijø programø modernizavimas:
1. Programø sistemø magistrantûros ásteigimas, BPD priemonë 2.5., projekto biudþe-

tas 1 706 072 Lt (projekto koordinatorius – Matematikos ir informatikos fakulteto
Informatikos katedros vedëjas doc. Antanas Mitaðiûnas).

2. Biofizika: biofizikos magistrantûros ir doktorantûros studijø programø moderniza-
vimas, BPD priemonë 2.5., projekto biudþetas 2 277 546 Lt (projekto koordinatorius
– Gamtos mokslø fakulteto prodekanas doc. Osvaldas Rukðënas).

3. Aukðèiausios pakopos lazeriniø ir optiniø technologijø specialistø rengimas, BPD
priemonë 2.5., paskirta paramos suma 3 799 300 Lt, Universiteto dalis ðiame pro-
jekte sudaro 70% (projekto koordinatorius – Fizikos institutas, koordinatorius uni-
versitete – prof. Valdas Sirutkaitis, Fizikos fakulteto Kvantinës elektronikos kated-
ra, Lazeriniø tyrimø mokymo-mokslo centras).

Praeitais metais labai aktyviai buvo rengiami Vilniaus universiteto projektai Europos
Sàjungos Struktûriniø fondø paramai gauti pagal visus aukðtajam mokslui skirtus Lietu-
vos 2004–2006 metø Bendrojo programavimo dokumento (BPD) prioritetus ir priemones.

Pagal II prioriteto ,,Þmogiðkøjø iðtekliø plëtra“ 5 priemonæ ,,Þmogiðkøjø iðtekliø koky-
bës gerinimas moksliniø tyrimø ir inovacijø srityje“, kurios tikslas – kokybiðkai ir kieky-
biðkai padidinti þmogiðkuosius iðteklius moksliniø tyrimø ir eksperimentinës plëtros srity-
je (parama magistrantams ir doktorantams, mokslininkams ir kitiems tyrëjams mokyti bei
jø kompetencijai moksliniø tyrimø ir eksperimentinës plëtros srityje kelti, naujø universi-
tetiniø studijø programø, moduliø strateginiuose moksliniø tyrimø sektoriuose, áskaitant
integruotas, tarpdalykines studijø programas kûrimas, tobulinimas ir ágyvendinimas ir kt.)
Vilniaus universiteto vardu buvo pateiktos 22 paraiðkos. Visos Lietuvos institucijos pateikë
99 paraiðkas. Lietuvos universitetai pateikë 58 paraiðkas (4 lentelë).

Pagal II prioriteto,,Þmogiðkøjø iðtekliø plëtra“ 4 priemonæ ,,Mokymosi visà gyvenimà
sàlygø plëtojimas“, kurios tikslas – ðvietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijø sekto-
riaus plëtra ir tinkamø sàlygø mokymuisi visà gyvenimà sudarymas (kokybës uþtikrini-
mo sistemø plëtra, inovatyviø mokymo(si) metodø ir formø kûrimas ir diegimas, moky-
mo(si) medþiagos sukûrimas ir leidimas, mokymo(si) priemoniø informaciniø technologi-
jø pagrindu kûrimas ir diegimas, profesinio orientavimo strategijos ágyvendinimas ir kt.).
Vilniaus universiteto vardu buvo pateiktos 7 paraiðkos. Visos Lietuvos institucijos patei-
kë 179 paraiðkas. Lietuvos universitetai pateikë 29 paraiðkas (5 lentelë).

Taigi praeitais metais Vilnius universiteto vardu buvo pateikta 3,5 karto daugiau pa-
raiðkø nei 2004 metais. Universiteto paraiðkos ðiais metais sudaro treèdalá visø Lietuvos
universitetø paraiðkø. Á projektø rengimà ásitraukë nemaþai daugelio fakultetø ir centrø
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darbuotojø. Ir nors laikas, kuris galëjo bûti skiriamas projektiniams pasiûlymams rengti,
sutapo su vasaros atostogomis ir pirmuoju naujø mokslo metø mënesiu, beveik visi Univer-
siteto padaliniai mobilizavo projektø rengëjø grupes, kurios parengë Universitetui svarbius
projektus. Ið akademiniø padaliniø paþymëtinos Medicinos, Filosofijos, Matematikos ir
informatikos bei Kauno humanitarinio fakulteto, o tarp neakademiniø padaliniø – Karjeros
centro darbuotojø pastangos rengiant Struktûriniø fondø projektus (1 priedas, 6 lentelë).
Ðiuo metu vyksta projektø vertinimas. Reikia pabrëþti, kad Universiteto padaliniuose yra
pasiûlyta daug vertingø studijø modernizavimo idëjø, kurios turëtø bûti toliau brandina-
mos ir ágyvendinamos nepriklausomai nuo parengtø projektø vertinimo rezultatø.

3.10. Nuotolinës studijos

Vilniaus nuotoliniø studijø centras tæsë studijø modernizavimo darbus  mokymosi (nuo-
tolinio mokymosi) metodais: padëjo dëstytojams rengti ávairius nuotoliniø studijø kursus,
registravo ir vedë kursus, teikë dëstytojams studentø aktyvumo stebësenos duomenis,
padëjo organizuoti studentø paþangos vertinimus.

Universiteto akademiniai padaliniai yra parengæ per 100 moderniø mokymosi kursø,
kuriø didþiàjà dalá (83) teikë 2005 metais. Vienintelis teikiantis visà nuotoliniø studijø
programà „Tarptautinë komunikacija“ yra Tarptautinis þiniø ekonomikos ir þiniø vady-
bos centras. Jis ðiai ir kitoms specialybëms naudoja daugiau kaip 50 e. mokymosi kursø.

Daugiausia studentø moderniais mokymosi metodais naudojasi Ekonomikos fakultete:
10-yje moderniø kursø, kurie yra akredituoti Ðvietimo ir mokslo ministerijos konkurso
komisijos ar ávertinti uþsienio ekspertø, 2005 metais mokësi apie 1000 studentø. Komuni-
kacijos fakultete 15-oje nuotoliniø kursø mokësi daugiau kaip 600 studentø. Aktyviai á
studijø modernizavimo darbus 2005 metais ásitraukë Kauno humanitarinis fakultetas. Per
trumpà laikà parengta ar baigiama rengti kelios deðimtys kursø, kuriuose registruojasi
ðimtai studentø. Savo turimus kursus taip pat teikia Medicinos, Teisës ir Filologijos
fakultetai, Uþsienio kalbø ir Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø institutai. Pasaulio
banko uþsakymu TSPMI vienà kursà teikia Ukrainos ir Rusijos klausytojams.

3.11. Studentø praktiniø ágûdþiø ugdymas

Áraðius á pagrindiniø studijø programas privalomàsias praktikas, jø organizavimas gero-
kai iðsiplëtë. Senato komisijai patvirtinus praktikos reglamentà, 2005 metais pasiraðytos
79 dviðalës praktikos organizavimo sutartys su ávairiomis ámonëmis, ástaigomis ir organi-
zacijomis. Remdamiesi jomis, taip pat kitais kontaktais padaliniai sudarë triðales prakti-
kos sutartis, kurias numato praktikos reglamentas ir ðvietimo ir mokslo ministro ásaky-
mas. Praeitais metais 2469 studentai atliko praktikas ávairiose valstybinëse ir visuomeni-
nëse organizacijose bei pramonës ir verslo ámonëse (6 lentelë).

Chemijos bei Matematikos ir informatikos fakultetams profesines praktikas organi-
zuoti padëjo Karjeros centras. Ðioje veikloje Centras rëmësi ágyvendinamø tarptautiniø
projektø rezultatais ir ES universitetø bei studentø profesines praktikas organizuojanèiø

4  lentelë. Lietuvos institucijø ir Vilniaus universiteto 2005 metø paraiðkos pagal BPD 2.5 priemonæ

Pateikta paraiškų Prašoma lėšų (mln. Lt) 
Iš viso universitetai VU Iš viso VU 

Prašomų / numatytų 
lėšų santykis 

99 59 22 114,39 35,09 1,4 

 

5  lentelë. Lietuvos institucijø ir Vilniaus universiteto 2005 metø paraiðkos pagal BPD 2.4  priemonæ

Pateikta paraiškų  Prašoma lėšų (mln. Lt) 
Iš viso universitetai VU Iš viso VU 

Prašomų / numatytų 
lėšų santykis 

179 29 7 166,64 11,15 1,6 
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6  lentelë. Studentø, atlikusiø praktikà, skaièius

Fakultetas Studentų skaičius 
Chemijos fakultetas 69 
Ekonomikos fakultetas 356 
Filologijos fakultetas 190 
Filosofijos fakultetas 137 
Fizikos fakultetas 10 
Gamtos mokslų fakultetas 739 
Istorijos fakultetas 0 
Kauno humanitarinis fakultetas 333 
Komunikacijos fakultetas 140 
Matematikos ir informatikos fakultetas 84 
Medicinos fakultetas 203 
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas 120 
Teisės fakultetas 88 

Iš viso 2469 

 
tinklø bei institucijø patirtimi. Svarbus ðios patirties akcentas yra tai, kad profesinës
praktikos tema yra susiejama su baigiamojo darbo tema, todël studentai pagal ámoniø bei
organizacijø pateiktas probleminiø srièiø tematikas rengë baigiamuosius darbus.

Vilniaus universitetas toliau dalyvavo ES Leonardo da Vinci programos projektuose,
skirtuose praktiniams ágûdþiams ugdyti. Praeitais metais buvo toliau vykdomi ðie Leonar-
do da Vinci programos projektai:
1. Europos tinklas kompetencijai tarptautiniø praktikø srityje didinti (ágyvendina Karje-

ros centras).
2. Kompiuterizuota gamtos mokslø ir technologijø mokymo laboratorija „ComLab-SciTech“

(ágyvendina Gamtos mokslø fakultetas).

2005 metais Universitete pradëti 5 nauji projektai. Vienà jø universitetas koordinuoja,
o kituose dalyvauja kaip partneris:
1. Absolventø profesinës kvalifikacijos tobulinimas tarptautinio marketingo srityje, skati-

nant konkurencingos darbo rinkos plëtrà (koordinuoja Karjeros centras).
2. Kepenø transplantacijos ágûdþiø tobulinimas (dalyvauja Medicinos fakultetas).
3. Ðirdies ir kraujagysliø sistemos ligø jaunøjø gydytojø profesiniø ágûdþiø tobulinimas

pagal ES standartus (dalyvauja Medicinos fakultetas).
4. UNIQUE, Kalbø kompetencijos projektas (dalyvauja Filologijos fakultetas).
5. Lenkø kalbos ir kultûros mokymasis bankininkams, kalbø mokytojams, vieðojo admi-

nistravimo darbuotojams naudojant daugialypës terpës priemones (dalyvauja Filologi-
jos fakultetas).

Norëtøsi pasidþiaugti, kad 2005 metais pasibaigæs Gamtos mokslø fakulteto projek-
tas „Kartografø profesinio rengimo kokybës Lietuvoje gerinimas, orientuojantis á techno-
logines inovacijas ir eurointegracijà“ dalyvavo projektø kokybës konkurse ir Leonardo
da Vinci fondo buvo apdovanotas uþ puikià projekto vadybos ir tikslø ágyvendinimo
kokybæ.

4. STUDIJØ BAIGIMAS

4.1. Pirmosios ir antrosios studijø pakopos studentø nubyrëjimas

Per kiekvienà egzaminø sesijà, deja, gana daug studentø (iki 3000) gauna nepatenki-
namus paþymius. Dauguma skolas likviduoja per numatytas kito semestro dvi savaites,
taèiau 2005 metais net 3835 studentai paliko Universitetà, dauguma – dël ávairiø asmeni-
niø ar finansiniø problemø, taèiau 22 ið jø buvo paðalinti uþ nesàþiningumà ar papras-
èiau sakant, dël to, kad nusiraðinëjo (17 pav.). 2004 metais parengta Studijø rezultatø
vertinimo tvarka ir darbuotojø ðiuo metu rengiamas studentø Akademinës etikos kodek-
sas turëtø padëti spræsti ðià Universitetui skausmingà problemà.
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17 pav. Visø studijø formø studentø nubyrëjimas 2004–2005 mokslo metais

7 lentelë. 2005 metø absolventø laida

Studijos Bakalauro Vientisosios Magistrantūros 
Specialiosios 

profesinės Iš viso 

Dieninės  2114 301 1044 18 3477 
Neakivaizdinės  634 46 321 27 1028 
Vakarinės 189 0 28 0 217 

Iš viso 2937 347 1393 45 4722 

 

4.2. Treèiosios studijø pakopos studentø nubyrëjimas

Treèiosios pakopos studentø nubyrëjimas yra palyginti didelis: 2005 metais dël ávairiø
prieþasèiø nutrauktos doktorantûros studijos net 39-iems doktorantams. Daugiausiai studi-
jas nutraukë Filosofijos fakulteto doktorantø – 6, Matematikos ir informatikos fakulteto – 6,
Ekonomikos fakulteto – 6, Filologijos fakulteto – 4, Gamtos mokslø fakulteto – 4.

4.3. 2005 metø bakalaurø ir magistrø laida

2005 metais Vilniaus universiteto diplomai buvo áteikti 4722 pirmosios ir antrosios studi-
jø pakopø absolventams (7 lentelë).

Dël nesàþiningumo

2005 metais 49 pagrindiniø ir 55 antrosios studijø pakopos absolventams, pasiþymëju-
siems ypaè gerais studijø rezultatais, áteikti CUM LAUDE ir MAGNA CUM LAUDE
diplomai.

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2004 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 326, visiems
pageidaujantiems 2005 metø absolventams Vilniaus universitete buvo parengti ir iðduoti
naujos formos (anglø ir lietuviø kalbomis) diplomo priedëliai (bakalauro diplomo priedëliø –
1859; magistro diplomo priedëliø – 931; aukðtojo mokslo diplomo priedëliø – 139).

Karjeros centras kartu su UAB „Verslo þinios“ atstovais pirmà kartà organizavo per-
spektyviausiø Universiteto 2004–2005 mokslo metø laidos absolventø pristatymà Lietuvos
darbdaviams. Pagrindiniai projekto tikslai buvo padëti talentingiausiems Universiteto
absolventams ásitvirtinti darbo rinkoje ir gerinti Universiteto rengiamø specialistø ávaizdá
Lietuvos institucijose. Ðis projektas buvo labai palankiai ávertintas ne tik paèiø absolven-
tø ir Lietuvos darbdaviø, bet ir kitø Lietuvos aukðtøjø mokyklø atstovø.
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4.4. 2005 metø doktorantø laida

2005 metais doktorantûrà baigë 76 doktorantai. Laiku apgynë daktaro disertacijas
arba Rektoriaus ásakymu jau numatytos gynimo datos 42-iems doktorantams, dar 28
doktorantai pateikë savo darbus svarstyti atitinkamuose padaliniuose.

8 lentelë. Doktorantûros rezultatyvumas

Metai 
2001 2002 2003 2004 2005 

baigė apgynė baigė apgynė baigė apgynė baigė apgynė baigė apgynė pateikė 
svarstyti 

79 63 69 53 60 43 74 52 76 42 28 
79,7% 76,8% 71,6% 70,2% Prognozuojama 80% 

 
Prognozuojamas doktorantûros studijø rezultatyvumas 2005 metais gali pasiekti 80%

(8 lentelë, 1 priedas, 7 lentelë).

4.5. Ryðiai su absolventais

2005 metais plëtësi ir intensyvëjo ryðiø su absolventais veikla. Praeitais metais susikûrë
Istorijos, Komunikacijos, Matematikos ir informatikos fakultetø alumnø draugijos, tad ðiuo
metu veikia 6 tokios draugijos. Ypaè aktyvi Teisës fakulteto alumnø draugijos veikla. Ði
draugija skiria stipendijas gerai besimokantiems studentams, padëjo fakultetui árengti
auditorijas, nuolat buriasi ir aktyviai dalyvauja Universiteto gyvenime. Universiteto inter-
neto svetainëje pertvarkytas alumnams skirtas puslapis, uþsiregistravusiø alumnø duome-
nø bazëje ðiuo metu yra apie 500 absolventø. Jiems buvo reguliariai siunèiami praneðimai
apie Universiteto renginius, þurnalas SPECTRUM, kita informacija, sveikinimai. Informaci-
ja apie besisteigianèias fakultetines alumnø draugijas buvo skelbiama svetainëje. Speciali
medþiaga apie þymiausius alumnus spausdinama SPECTRUM þurnale, leidinyje „Kvieèia
Vilniaus universitetas“. Kaip ir kasmet, parengtas lankstinukas, reklamuojantis alumnø
veiklà ir duomenø bazæ, kuris dalijamas diplomø áteikimo metu bei ávairiose mugëse,
renginiuose ir parodose.

REZIDENTÛRA

Vilniaus universitete studijuoja 528 gydytojai rezidentai.
2005 metai buvo tolesnës rezidentûros studijø reorganizacijos metai. Medicinos fakul-

teto dekanato, klinikø vadovø, darbo grupiø atliktas didþiulis rezidentûros studijø pro-
gramø rengimo darbas. Ðis darbas uþtruko beveik metus. Parengtos 58-ios naujos rezi-
dentûros studijø programos ir nustatyta tvarka pateiktos vertinti Studijø kokybës vertini-
mo centrui.

Taip pat ávertintos ir atrinktos rezidentûros bazës. Tam 2005 metais Rektoriaus ásaky-
mu buvo sudaryta Rezidentûros baziø vertinimo ir atrankos komisija, patvirtintas ðios
komisijos darbo reglamentas, sudarytos baziø vertinimo anketos. Komisija atrinko rezi-
dentûros bazes, nustatë galimus vykdyti rezidentûros programø ciklus, maksimalø galin-
èiø studijuoti rezidentø skaièiø, nustatë laikotarpá, kuriam atrenkama rezidentûros bazë.
Rezidentûros bazës Rektoriaus ásakymu patvirtintos iki 2009 metø.

Pradëti parengiamieji internatûros studijø integravimo á medicinos ir odontologijos
vientisøjø studijø programas darbai.

Bendroji iðvada

Visi padaliniai pradëjo skirti nemaþai dëmesio studijø kokybës palaikymui. Iðoriniai
ekspertai gerai ávertino Universiteto studijø programas. Universiteto studentai, kuriø
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studijø rezultatai yra iðskirtiniai, buvo paþymëti vardinëmis premijomis, stipendijomis ir
kitais apdovanojimais. Sëkmingai dalyvaujama ERASMUS, kitø tarptautiniø programø,
tinklø studijø veikloje. Prognozuojamas doktorantûros studijø rezultatyvumas 2005 me-
tais gali pasiekti apie 80 procentø.

Problemos

• Nors pastoviai didëjant studentø skaièiui, o Universiteto studijø finansavimui (vie-
nam studentui skirtoms lëðoms) maþëjant studijø kokybës palaikymui buvo skiria-
mas pagrindinis dëmesys, esami iðtekliai, priemonës, personalo kiekis ir kvalifika-
cija negali staigiai iðspræsti kokybës palaikymo ir gerinimo problemø.

• Kokybës palaikymas ið esmës ir toliau yra fragmentuotas.
• Daugelis fakultetø stokoja aktyvumo tarptautiniø studentø mainø srityje.
• Nepakankamai internacionalizuotos studijø programos. Neiðnaudojamos galimy-

bës á studijø programas átraukti regioniná, europiná ar globaliná matmená, kuris
leistø ne tik pritraukti uþsienio studentus, bet ir ugdytø platø Vilniaus universiteto
studentø poþiûrá á studijuojamos srities problemas ir rengtø specialistus, galinèius
veikti tarptautinëje arenoje.

• Stokojama aktyvios veiklos pritraukiant studijuoti ðalies ir ypaè uþsienio ðaliø stu-
dentus, nepakankama gerosios tarptautinio bendradarbiavime praktikos sklaida.

• Nors doktorantûros 2005 metø rezultatyvumas yra geras ir vertintinas teigiamai,
doktorantûros ir rezidentûros studijø kokybë, daktaro disertacijø mokslinio lygio
uþtikrinimas, disertacijø gynimas iki numatyto doktorantûros studijø laiko pabai-
gos ir moksliniø vadovø vaidmuo ðiame procese tebelieka aktualûs.

Priemonës

• Analizuoti ir skleisti studijø kokybës iðorinio ir vidinio vertinimo rezulatus.
• Tæsti studijø kokybës vadybos projektà (Ekonomikos fakultetas).
• Sistemingai organizuoti studentø ir dëstytojø apklausas ir uþtikrinti gráþtamàjá ryðá

studijø kokybei palaikyti.
• Organizuoti tarptautiná seminarà studijø kokybës problematika Vilniaus universi-

tete bendradarbiaujant su STEPS tinklu.
• Ásteigti studijø kokybës komisijà.
• Baigti rengti studijø programø, dalykø apraðø duomenø bazæ, parengti nenuosek-

liøjø studijø duomenø bazæ ir jos administravimà.
• Tobulinti fakultetø studijø duomenø administravimà ir administratoriø kvalifikacijà.
• Dëstytojø krûvio apskaità sieti su programø ir dalykø sandø baze.
• Spartinti studijø programø tarptautinës dimensijos diegimà. Ypaè skatinti jungti-

niø programø diegimà bei uþsienio studentams siûlomø dalykø uþsienio kalba
plëtrà ir integracijà á nuosekliàsias studijø programas.

• Baigti rengti informacinæ medþiagà apie studijø programas pagal Europos Komisi-
jos reikalavimus ir siekti ECTS bei diplomo priedëlio etikeèiø, leisianèiø Universi-
tetui studijø srityje þengti á kokybiðkai naujà etapà.

• Atlikti tarpuniversitetiná magistrantûros studijø lyginamosios analizës projektà, pa-
rengti ataskaità ir rekomendacijas VU, gerinant magistrantûros studijas.

• Atlikti doktorantø anketinæ apklausà dël doktorantûros studijø kokybës vertinimo
Vilniaus universitete ir iðvadas pateikti Senato komisijai.

• Internetiniame puslapyje skelbti daktaro disertacijø anotacijas lietuviø ir anglø kal-
bomis apie Vilniaus universitete ginamas disertacijas.

• Siekiant uþtikrinti rezidentûros studijø kokybæ, integruoti internatûros studijas á
medicinos ir odontologijos vientisøjø studijø programas.
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MOKSLO REZULTATYVUMO
DIDINIMO KRYPTIS

Veiklos tikslas – uþtikrinti prioritetiná tarptautiná ir nacionaliná pripaþinimà pelniusiø
moksliniø kolektyvø rëmimà ir sudaryti sàlygas susiformuoti naujiems kolektyvams ir
kompetencijos tinklams, kurie vykdytø tarptautinio lygio fundamentaliuosius ir taiko-
muosius mokslinius tyrimus bei eksperimentinës plëtros darbus ir kasmet vis aktyviau
reikðtøsi Lietuvos, Europos ir pasaulio moksliniø tyrimø erdvëje.

1. MOKSLINËS VEIKLOS SRITYS IR
BIUDÞETINIAI MOKSLO TIRIAMIEJI DARBAI

1.1.  Mokslinës veiklos sritys

Kaip ir ankstesniais metais, 2005-aisiais Universitete moksliniai tyrimai buvo vykdomi pagal
2003 metais patvirtintas 53 moksliniø tyrimø kryptis (humanitariniø mokslø – 15 moksliniø
tyrimø krypèiø, socialiniø – 7, biomedicinos – 12, fiziniø – 14, technologijos – 5). Daugiausia
dëmesio Universitete skirta lituanistikos moksliniams tyrimams ir plëtrai; naujø funkci-
niø medþiagø, dariniø ir technologijø tyrinëjimams; làsteliø ir biomolekuliø bei jø taiky-
mo tyrimams; Lietuvos visuomenës raidai globalizacijos sàlygomis ir ûkiniams bei socio-
kultûriniams procesams maþose ðalyse; matematiniø metodø ir modeliø bei informaciniø
technologijø plëtotës tyrimams; gamtinës aplinkos dinamikos, apsaugos ir naudojimo
problemoms spræsti.

2005 m. gruodþio 31 d. duomenimis, 1604 Universiteto dëstytojai ir 245 mokslo darbuotojai
vykdë mokslinius tyrimus ir dalyvavo eksperimentinëje plëtroje. 1378 ið jø darbas Universite-
te buvo pagrindinës pareigos. Pagrindines pareigas einantys dëstytojai ir mokslo darbuotojai,
turintys mokslo laipsná ir / ar pedagoginá vardà, sudarë 72%. Dëstytojø ir mokslo darbuotojø
pasiskirstymas pagal sritis bei tyrëjø, turinèiø mokslo laipsná, dalis pateikti 18 pav. Palyginti
su 2005 metø duomenimis, minëti rodikliai iðlieka beveik nepakitæ.

18 pav. Dëstytojø ir mokslo darbuotojø pasiskirstymas pagal mokslo sritis
 (pagrindinëje darbovietëje dirbanèiø asmenø skaièius, 2005 12 31)

Dëstytojai ir mokslo
darbuotojai

Ið jø turintys mokslo
laipsná / vardà

Humanitariniai
mokslai

Socialiniai
mokslai

Biomedicinos
mokslai

Fiziniai
mokslai

Technologijos
mokslai
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1.2. Biudþetiniai mokslo tiriamieji darbai

Ataskaitiniais metais buvo vykdoma 230 biudþetiniø mokslo tiriamøjø darbø (9 lentelë),
(2004 m. – 233, 2003 m. – 228). Ðiuo metu biudþetiniø temø efektyvumo analizë yra
pagrásta atranka vykdant konkursà Universiteto Mokslo fondo paramai gauti.

9  lentelë. Vilniaus universiteto biudþetiniai mokslo tiriamieji darbai 2005 metais

Padalinys 
Biudžetiniai mokslo tiriamieji darbai / 

darbai, vykdomi kelių padalinių 
Padalinys 

Biudžetiniai mokslo tiriamieji darbai / 
darbai, vykdomi kelių padalinių 

CHF 9 TF 7 

EF 11 MTMI 8 / 4 

FilF 15 / 1 TSPMI 6 

FsF 16 / 2 UKI 3 

FF 19 / 2 ASC 1 

GMF 29 LSC 1 

IF 4 SSC 1 

KHF 8 RSC 3 

KF 4 OSC 1 

MIF 11 A. Greimo c. 2 / 1 

MF 74 TŽC 1 

 

1.3. Vilniaus universiteto mokslo fondas

2005 metø VU mokslo fondas sudarë 300,0 tûkst. Lt. Remiantis Mokslo komiteto sprendi-
mu ir Mokslo fondo nuostatais, 240,0 tûkst. Lt pagal pateiktas paraiðkas buvo paskirstyta
59 biudþetiniams mokslo tiriamiesiems darbams, atsiþvelgiant á 2004 metø mokslinius
rezultatus (10 lentelë).

Dalis fondo lëðø (31,5 tûkst. Lt) Mokslo komiteto sprendimu buvo panaudota organi-
zuoti papildomiems konkursams Mokslo fondo lëðoms gauti. Birþelá ir rugsëjá vykusiø
konkursø metu 38 Universiteto mokslininkams buvo skirtos lëðos dalinëms dalyvavimo
mokslo renginiuose ar leidybos iðlaidoms padengti ir mokslinei veiklai plëtoti. Beveik
40% lëðø buvo skirta jauniesiems mokslininkams (iki 35 m.).

Mokslo fondo lëðos buvo panaudotos: 16% – atlyginimams, „Sodrai“ ir autorinëms
sutartims; 30% – komandiruotëms, 17% – árangai, 37% – mokëti uþ kitas paslaugas ir
prekes.

10 lentelë. Vilniaus universiteto mokslo fondo paskirstymas 2005 metais  (2004 m. rezultatai ir
papildomi konkursai)

Pagrindinis VU Mokslo fondo konkursas 
Papildomi VU Mokslo fondo 

konkursai 
Padalinys 

Temų skaičius 
Skirta lėšų 
(tūkst. Lt) 

Žmonių 
skaičius 

Skirta lėšų 
(tūkst. Lt) 

CHF 7 30,6 2 1,8 
FilF 6 12,2 1 0,7 
FsF 3 6,6 5 4,4 
FF 9 37,4 8 5,9 

GMF 9 22,5 8 7,7 
IF 4 17,0 – – 

KHF 5 23,7 1 0,5 
KF 2 9,6 4 3,5 

MIF 4 25,5 3 2,3 
MF 3 16,1 2 0,7 

MTMI 5 30,3 2 2,0 
TSPMI 1 3,8 1 1,0 

RSC 1 4,7 – – 
A. Greimo c. – – 1 1,0 

Iš viso 59 240,0 38 31,5 
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2. MOKSLINIØ TYRIMØ IR EKSPERIMENTINËS
PLËTROS (MTEP) FINANSAVIMO ÐALTINIAI

2.1. Lëðø, gaunamø vykdant mokslo tiriamuosius darbus, kaita

Kaip ir kasmet, 2005 metais Universiteto mokslinë veikla buvo finansuojama ið valstybës
biudþeto, uþsakovø ir tarptautiniø programø lëðø. 2005 metais tiesioginiai biudþeto asig-
navimai sudarë 15 745,5 tûkst. Lt (2004 m. – 11 922,2 tûkst. Lt), o Universiteto mokslinin-
kai ið ávairiø Lietuvos ir tarptautiniø programø, fondø, projektø bei uþsakovø uþdirbo
8725,3 tûkst. Lt (2004 m. – 8024,2 tûkst. Lt). Daugiausia lëðø, áskaitant ir valstybës biudþeto
asignavimus uþ mokslinius rezultatus, gavo: Fizikos fakultetas – 5075,6 tûkst. Lt, Medici-
nos fakultetas – 4010,8 tûkst. Lt, Medþiagotyros ir taikomøjø mokslø institutas –
3022,7 tûkst. Lt (ið jø – 756,4 tûkst. Lt gavo Skystøjø kristalø laboratorija uþ parduotà
uþsieniui savo produkcijà), Gamtos mokslø fakultetas – 2308,0 tûkst. Lt, Chemijos fakul-
tetas – 2302,3 tûkst. Lt, Matematikos ir informatikos fakultetas – 2122,6 tûkst. Lt
(2 priedas, 1 lentelë).

Humanitariniø ir socialiniø mokslø srièiø fakultetø gautas lëðas ið esmës sudarë
tiesioginiai biudþeto asignavimai, gauti uþ mokslinæ produkcijà. Reikëtø paminëti Filolo-
gijos fakulteto mokslininkus, kurie 2005 metais dalyvavo Lietuvos valstybinio mokslo ir
studijø fondo (toliau – LVMSF) skelbtame Prioritetiniø moksliniø tyrimø ir eksperimenti-
nës plëtros programos konkurse ir gavo 150,0 tûkst. Lt projektui vykdyti.

Ir 2005 metais iðlieka ið LVMSF ir tarptautiniø mokslo programø gaunamø lëðø
augimo tendencija. Tai rodo didëjantá universiteto mokslininkø nacionaliná ir tarptautiná
pripaþinimà (19 pav.). 2005 metais Universiteto mokslininkai, dalyvaudami Lietuvos ir
tarptautinëse programose bei vykdydami uþsakomuosius mokslinius tyrimus, gavo
700,0 tûkst. Lt daugiau negu 2004 metais.

Gautø lëðø analizë parodë (20 pav.), kad atlyginimams, autorinëms sutartims ir „Sod-
rai“ iðleista 39% visø lëðø (2004 m. – 46,7%). Padidëjo investicijos á Universiteto infra-
struktûrà: 2005 metais jos sudarë 23%, o 2004 metais – tik 7,7%. Komandiruotëms iðleista
6,9%, kitoms iðlaidoms (medþiagoms, leidybai ir kt.) padengti – 25,2% visø lëðø.

19 pav. Lëðos, gautos vykdant mokslo
tiriamuosius darbus 2003–2005 metais (tûkst. Lt)
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2.2. Tiesioginiai asignavimai

Universitetui uþ mokslinës veiklos rezultatus (mokslines publikacijas ir lëðas, gautas
vykdant mokslo programas ir uþsakomuosius mokslo tiriamuosius darbus) skirti tiesiogi-
niai asignavimai sudarë 16,5 mln. Lt. Ið dalies toká tiesioginiø asignavimø padidëjimà
lëmë tai, kad 2005 metais dalá valstybës biudþeto lëðø (24,4 mln. Lt) ministerija kaip
valstybiná uþsakymà paskirstë proporcingai visoms aukðtojo mokslo institucijoms, papil-
domai skirdama 25% ankstesniais metais institucijai skirtos tiesioginiø asignavimø su-
mos (VU papildomai skirta 2,9 mln. Lt).

Taèiau kaip ir kiekvienais metais, skirstant lëðas mokslo ir studijø institucijoms,
atliktas „iðlyginimas“, kuris Universitetui kainavo apie milijonà litø ið uþ mokslinës
veiklos rezultatus uþdirbtos sumos. Po visø „nugludinimo procedûrø“ Universitetui buvo
skirta 15,7 mln. Lt. Pagrindinæ lëðø dalá sudarë lëðos uþ mokslinæ produkcijà. 13,9 mln. Lt
buvo paskirstyti padaliniams remiantis adaptuota Lietuvos Respublikos ðvietimo ir moks-
lo ministerijos ir Studijø kokybës vertinimo centro parengta metodika. Dalis tiesioginiø
asignavimø mokslui (1,8 mln. Lt) skirta bibliotekos, Skaièiavimo centro ir aukðèiausio
lygio administracijos iðlaidoms padengti (11 lentelë).

Tiesioginiø asignavimø kitimo 2003–2005 metais ir jø pasiskirstymo Universiteto pa-
daliniams duomenys pateikti 2 priedo 2 lentelëje. Daugiausia lëðø, kaip ir kiekvienais
metais, gavo Medicinos, Fizikos, Gamtos mokslø, Chemijos bei Matematikos ir informati-
kos fakultetai. 2005 metais gerokai padidëjo Filologijos ir Kauno humanitariniam fakul-
tetams, MTMI ir TSPMI skirtø tiesioginiø asignavimø suma.

20 pav. Iðlaidos MTEP pagal straipsnius

11 lentelë. 2005 metø valstybës biudþeto asignavimai mokslui

Mokslo lėšos 
Lėšos, skirtos 
pagal ŠMM 

metodiką (Lt) 

Lėšos, skirtos 
po „gludinimo“ 

(Lt) 

Lėšos, skirtos 
padaliniams 

(Lt) 
Mokslo lėšos už mokslo produkciją 12 589 166 11 959 701 10 588 960 
Mokslo lėšos už mokslo užsakymų vykdymą 
(iš ūkio subjektų) 

269 146 255 691 223 719 

Mokslo lėšos už dalyvavimą tarptautinėse 
programose 

736 000 699 193 611 766 

Valstybės mokslo užsakymų finansavimas 2 979 881 2 830 883 2 476 909 
Lėšos administravimo ir ūkio išlaikymui 
(įskaitant biblioteką ir Skaičiavimo centrą)   1 844 114 

Iš viso: 16 574 193 15 745 467 15 745 467 
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2.3. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijø fondas

Universiteto mokslininkai 2005 metais labai sëkmingai dalyvavo Lietuvos valstybinio
mokslo ir studijø fondo skelbtuose konkursuose. 2005 metais ið LVMSF gauta 3532,2
tûkst. Lt (2004 m. – 2623,1 tûkst. Lt, 2003 m. – 2370,8 tûkst. Lt).

Kaip ir ankstesniais metais, didþiausia fondo lëðø dalis teko Aukðtøjø technologijø
plëtros (toliau – ATPP) ir Prioritetiniø moksliniø tyrimø ir eksperimentinës plëtros (toliau
– MTP) programoms, kuriose dalyvauja ðeði Universiteto fakultetai ir du institutai (ið viso
– 26 projektai). 2004 metais vykdyta 14-a ðiø programø projektø, dar 12-a projektø
laimëta 2005-aisiais LVMSF skelbtame konkurse. 2005 metais Universiteto mokslininkai
vykdë: 11-a ATPP finansuojamø projektø (Universitetas buvo septyniø projektø koordi-
natorius) ir 15-a MTP (ðeðiø – koordinatorius). Dalyvaujant ATPP programoje gauta 1
406,6 tûkst. Lt (28,7% viso programai skirto biudþeto), MTP – 1 065,8 tûkst. Lt (apie 18,1%
programos biudþeto).

Universiteto mokslininkai, dalyvaudami ir kitose fondo finansuojamose programose,
2005 metais vykdë: 24 mokslinius projektus, tris LVMSF inicijuotas programas, 15 pro-
jektø pagal tarpvalstybinius susitarimus, du darbus ámoniø uþsakymu.

Fondas parëmë 31 universiteto renginá, skyrë lëðø 55 doktorantams, ðeðiems vadovë-
liams ir septynioms monografijoms, kitiems mokslo kûriniams parengti ir dviem stipendi-
joms kelionei á JAV (2 priedas, 3 lentelë). Didþiausia LVMSF skirtø lëðø dalis (67%) teko
ATPP ir MTP programø projektams. Vykdant kitus fondo projektus gautø lëðø dalis
iðliko panaði kaip ir ankstesniais metais (21 pav.).

Daugiausia lëðø, gautø ið LVMSF, 2005 metais uþdirbo Fizikos fakultetas ir Medþia-
gotyros ir taikomøjø mokslø institutas. Gerokai padidëjo Chemijos ir Medicinos fakulte-
tø ið LVMSF gautø lëðø suma. Kaip minëta, 2005 metais á MTP programà sëkmingai
ásitraukë ir Universiteto filologai.

Gautø LVMSF lëðø panaudojimo analizë parodë: apie 39% (2004 m. – 47%) panaudota
atlyginimams ir su jais susijusiems mokesèiams sumokëti bei autorinëms sutartims; 22%
– árangai ásigyti; 27% – medþiagoms, leidybai ir kitoms iðlaidoms; likusios lëðos panaudo-
tos komandiruotëms, atskaitymams á Universiteto bei padaliniø fondus.

21 pav. LVMSF – mokslo tiriamiesiems darbams 2005 metais
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2.4. Lietuvos valstybës institucijø ir ástaigø lëðos

2005 metais ið valstybës institucijø ir ástaigø gauta 922,5 tûkst. Lt (12 lentelë). Tai sudarë
10,6% visø uþ mokslinæ veiklà uþdirbtø pinigø. Ið Ðvietimo ir mokslo ministerijos gauta
didþiausia lëðø suma – 516,6 tûkst. Lt (ið jø – 381,9 tûkst. Lt skirti Framework6 programos
projektø vykdytojø investicijoms á infrastruktûrà).

12 lentelë. 2005 metais ið valstybës institucijø ir ástaigø gautos lëðos projektams* vykdyti

Institucijos pavadinimas 
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 28,00 

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

2 43,00 

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

4 41,79 

4. Lietuvos ir Vokietijos dvišalio bendradarbiavimo MTEP 
srityse projektams vykdyti 

2 19,64 

5. Bendradarbiavimas su Ispanija 1 2,20 
6. Investicinis projektas  1 381,93 

KITOS LR MINISTERIJOS 2 53,78 
VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA   

Valstybinė kalbos vartojimo ir ugdymo programa 5 75,40 
LIETUVOS ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTAS   

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

3 87,67 

KITOS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS 8 189,1 
IŠ VISO  922,51 

 * 2005 ið valstybës institucijø ir ástaigø buvo gauta lëðø ir mokslinei veiklai palaikyti (kelionëms, renginiams, leidybai,
ISI duomenø bazës prenumeratai ir kt.)

2.5. Lëðos, gautos ið Lietuvos ir uþsienio uþsakovø

2005 metais Universiteto mokslininkai ið Lietuvos ir uþsienio uþsakovø gavo 1 658,4
tûkst. Lt (2 priedas, 1 lentelë).

2.6. Tarptautiniø mokslo programø lëðos

2005 metais Universiteto mokslininkai aktyviai bendradarbiavo su uþsienio mokslinin-
kais vykdydami bendrus dviðalius ar daugiaðalius projektus. Vykdant ðiuos projektus
uþdirbta 2,6 mln. Lt. Daugiausia lëðø, kaip ir ankstesniais metais, uþdirbo Universiteto
fizikai – 1,7 mln. Lt (63,6% visø ið tarptautiniø projektø uþdirbtø lëðø). Duomenys apie
padaliniø gautas lëðas dalyvaujant tarptautinëse programose ir projektuose pateikiami
2-o priedo, 1-oje lentelëje. 2005 metais vykdyti arba pasiraðyti 19 ES Ðeðtosios bendrosios
programos projektø, kuriø sàmatinë vertë – daugiau kaip 3 mln. eurø. Dviejø naujai
pasiraðytø kontraktø koordinatoriai yra Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto mokslinin-
kai. Net trys ðios programos projektai yra skirti mobilumui skatinti ir / ar jaunøjø
mokslininkø kvalifikacijai tobulinti.

Sëkmingiausiai ES Ðeðtosios bendrosios programos projektuose dalyvauja Universite-
to fizikai – jau pasiraðyti septyniø projektø kontraktai (keturi ið jø – Kvantinës elektroni-
kos katedros mokslininkø), dar viena paraiðka pripaþinta finansuotina. Vis aktyviau
ðiuose projektuose dalyvauja ir humanitariniø bei socialiniø mokslø atstovai: jau pasira-
ðyti trys kontraktai (vienas projektas jau baigtas, kitame Filosofijos fakulteto mokslinin-
kai dalyvauja kaip fizikø partneriai), o dar dvi paraiðkos pripaþintos finansuotinomis
(13 lentelë).
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Pagal pateiktø paraiðkø skaièiø Universitetas, palyginti su kitomis Lietuvos aukðto-
siomis mokyklomis, yra antroje vietoje, taèiau pagal finansuojamas paraiðkas konkuruoja
tik su Kauno  technologijos universitetu, o pagal finansuojamø projektø biudþetà Uni-
versitetas – neabejotinas lyderis (Lietuvos tarptautiniø mokslo ir technologijø plëtros
programø agentûros duomenys).

Didëja ir kitø vykdomø tarptautiniø mokslo programø ávairovë. 2005 metais Universi-
teto mokslininkai ásijungë á ES finansuojamas mokslo programas: Public Health, AGIS,
AsiaLink ir kt. Tæsiami ir ankstesniais metais vykdyti ávairiø programø (ES penktosios
bendrosios programos, COST, NATO, VISBY, CERN, INTAS, LR Ðvietimo ir mokslo minis-
terijos dviðalio / triðalio mokslinio bendradarbiavimo su Taivanu, Prancûzija, Vokietija ir
Ukraina programos) projektai.

13 lentelë. Dalyvavimas ES Ðeðtojoje bendrojoje programoje

Dalyvavimas FP6 
Padalinys 

finansuotinų paraiškų skaičius pasirašytų sutarčių skaičius 
FF 8  7 
MF 5 4 
CHF 4 3 
KF 2 1 
FsF 2 (1 su FF) 1 
GMF 1 1 
MIF 1 1 
MTMI 1 – 
TSPMI 1 1 
TŽC 1 1 

 25 19 

 

Lëðø, gautø vykdant tarptautinius projektus, panaudojimo analizë parodë, kad apie
21% lëðø mokslininkai panaudojo árangai ásigyti, 14% – komandiruotëms, 26% – medþia-
goms, leidybai ir kitoms iðlaidoms, 28% – atlyginimams, „Sodrai“ ir autorinëmis sutartims.

3. PU B L I K A C I J O S

Kaip ir kasmet, 2005 m. universiteto moksliniø publikacijø bûta labai ávairiø: monografi-
jos, studijos, fundamentiniai ir originalieji teoriniai mokslo darbai, vadovëliai, mokomo-
sios priemonës, þodynai, þinynai, vertimai, straipsniai, praneðimø medþiaga, tezës ir kt.
(14 lentelë). Ataskaitiniais metais iðleista daugiau kaip 30 monografijø (panaðûs skaièiai
buvo ir 2003–2004 m.). Labai padaugëjo straipsniø, paskelbtø Mokslinës informacijos
instituto (ISI) referuojamuose þurnaluose (2003 m. – 210, 2004 m. – 253, 2005 m. – 270).
Toká padaugëjimà ið dalies lëmë tai, kad nuo 2005 m. á Mokslinës informacijos instituto
duomenø bazes átraukta daugiau Lietuvos recenzuojamø mokslo þurnalø („Biologija“,
„Geologija“, „Problemos“, „Acta Zoologica Lithuanica“ ir kt.). Augimo tendencija pastebi-
ma ir skelbiant mokslo darbus kituose recenzuojamuose tarptautiniuose ir uþsienio mokslo
þurnaluose. Universiteto mokslininkai labai aktyviai spausdina straipsnius ir recenzuoja-
muose Lietuvos mokslo þurnaluose: kasmet paskelbiama per 1000 straipsniø. Ðie skaièiai
gana iðkalbingi. Jeigu juos palyginsime su minimaliais kvalifikaciniais mokslininkø
pareigybiø reikalavimais, tai matysime, kad privalomas sàlyginis metinis publikacijø
skaièius, tenkantis vienam mokslininkui, virðijamas kelis kartus.

Universiteto pastangomis 2005 m. buvo iðleista daugiau kaip 150 studijø leidiniø:
mokymo metodiniø priemoniø, vadovëliø, mokomøjø knygø, þodynø, þinynø ir kt.
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4.  M O K S L I N I A I R E N G I N I A I

2005 metais VU padaliniai organizavo 207 mokslo renginius (15 lentelë), ið jø 70 tarptau-
tiniø mokslo renginiø ir 137 respublikiniø. Kaip ir ankstesniais metais, iðsiskyrë Medici-
nos fakultetas, organizavæs net 88 renginius. Universiteto mokslo renginiø dinamika
2003–2005 metais pateikiama 22 pav. Fakultetø aktyvumas kasmet didëja. Universiteto
vardà garsina skirtingø krypèiø mokslininkai, rengdami ar prisidëdami prie mokslo
renginiø organizavimo. Minëtini ðie: Filologijos fakulteto kartu su Uþsienio kalbø institu-
tu surengta tarptautinë taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir þmonës: dabartis
ir perspektyvos“, Teisës fakulteto – tarptautinë mokslinë konferencija „Ðiuolaikinës civi-
linës teisës raidos tendencijos ir perspektyvos“, Kauno humanitarinio fakulteto keturias-
deðimtmeèiui skirta 5-oji IGYS tarptautinë mokslinë vyresniøjø ir jaunesniøjø tyrëjø
konferencija „Postmodernioji visuomenë ir vartojimo bûdai ið socialiniø mokslø perspek-
tyvos“, Matematikos fakulteto organizuota 6-oji tarptautinë konferencija „Matematikos
dëstymas: retrospektyva ir perspektyvos“, Medicinos fakultetas talkino rengiant 15-àjá
pasaulinio ðirdies ir krûtinës chirurgø kongresà, Tarptautiniø santykiø ir politikos moks-
lø instituto konferencija „Rytø Europos politinës raidos tendencijos: Ukrainos, Rusijos,
Baltarusijos ir Moldovos atvejai“, Istorijos fakulteto suorganizuotas Pirmasis Lietuvos
istorikø suvaþiavimas, Universiteto bibliotekos 435-eriø metø sukakèiai paminëti skirta
tarptautinë konferencija „Informacijos ðaltiniai akademinës bendruomenës kompetenci-
jai“ ir kt.

14 lentelë. Universiteto publikacijos

2003 2004  

2004 02 20 2004 07 16 2005 02 22 2005 04 06 

2005 

2006 02 24 

MONOGRAFIJOS, STUDIJOS, 
FUNDAMENTINIAI IR ORIGINALIEJI 
TEORINIAI MOKSLO DARBAI 

23 29 32 38 35 

STRAIPSNIAI 1446 1643 1676 1865 1643 

Lietuvos recenzuojamuose mokslo žurnaluose 1024 1154 1138 1259 1011 
Užsienyje 422 489 538 606 632 
Tarptautiniuose mokslo žurnaluose (ISI sąrašas)   278 291 336 

• Master Journal List 206 210 240 253 270 
iš jų Lietuvos žurnaluose 
(referuojami) 

    16 

• Lietuvos mokslo žurnaluose, 
patenkančiuose į Master Journal List 
(nereferuojami) 

    35 

• ISI Proceedings     31 
iš jų Lietuvos konferencijų 
leidiniuose 

    6 

Kituose recenzuojamuose tarptautiniuose ir 
užsienio žurnaluose 

216 279 260 315 296 

STUDIJŲ VADOVĖLIAI IR MOKOMOSIOS 
KNYGOS 63 67 48 50 58 

MOKYMO-METODINĖS PRIEMONĖS 31 36 19 19 19 
KITOS KNYGOS (žodynai, žinynai, vertimai, 
atlasai, katalogai ir kt.) 

49 59 64 72 90 

KITOS PUBLIKACIJOS (straipsniai kultūros ir 
profesiniuose leidiniuose, mokslo recenzijos ir kt.) 219 241 237 270 378 

KONFERENCIJŲ PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA 260 281 388 411 296 
Lietuvos konferencijų 89 94 153 156 86 
Tarptautinių konferencijų 171 187 235 255 210 
KONFERENCIJŲ TEZĖS 461 477 493 503 545 
Lietuvos konferencijų 178 181 57 58 148 
Tarptautinių konferencijų 283 296 436 445 397 

IŠ VISO 2552 2833 2957 3228 3064 
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15 lentelë. Vilniaus universiteto renginiai 2005 metais

Renginių skaičius Renginių skaičius 
Padalinys 

Tarptautiniai 
Respublikiniai 

ir kt. 
Padalinys 

Tarptautiniai 
Respublikiniai 

ir kt. 
ChF – 2 MF 14 74 
EF 2 3 TF 4 2 
FilF 11 4 MTMI – 1 
FilosF 4 6 TSPMI 5 7 
FF 3 1 A. Greimo c. – 2 
GMF 3 6 OSC 2 – 
IF 3 4 RSC 2 3 
KHF 8 7 LSC – 1 
KF – 6 TŽC 1 6 
MIF 5 1 Kiti padaliniai 3 1 

   Iš viso 70 137 

 

Fakultetø mokslininkai renginiø organizavimui aktyviai ieðkojo ir papildomø finansa-
vimo ðaltiniø. 2005 metais LVMSF skyrë 19,9 tûkst. litø paramà 31 mokslo renginiui;
Ðvietimo ir mokslo ministerija parëmë 10 renginiø, skirdama 70,8 tûkst. litø. Finansinë
parama Universiteto renginiams organizuoti buvo gauta ir ið kitø ðaltiniø (Kultûros
ministerija skyrë 20,3 tûkst. litø, Japonijos fondas, Japan Foundation, – 34,5 tûkst. litø ir
kt.).

22 pav. VU mokslo renginiai 2003–2005 metais

5. LEIDYBA

Kaip ir kasmet, 2005-aisiais Universitete buvo vykdoma labai intensyvi leidybinë veikla,
kuriai buvo panaudotos Universiteto leidybos fondo lëðos (2005 m. já sudarë 275,0 tûkst.
Lt, ið jø 75,0 tûkst. Lt buvo skirta laikraðèio „Universitetas Vilnensis“ leidybai), padaliniø
specialiosios lëðos, taip pat buvo ieðkoma kitø galimybiø gauti paramà. Vienas ið pagrin-
diniø ðaltiniø – biudþetinës lëðos, gaunamos ið Ðvietimo ir mokslo ministerijos. Ministeri-
ja skyrë daliná finansavimà Universiteto leidþiamø 11 periodiniø mokslo darbø („Baltisti-
ca“, „Knygotyra“, „Problemos“, „Sociologija. Mintis ir veiksmas“, „Literatûra“, „Informaci-
jos mokslai“, „Teisë“, „Politologija“, „Ekonomika“, „Acta Pedagogica Vilnensia“, „Psicho-
logija“) bei Universiteto mokslininkø parengtiems leidiniams: dviem monografijoms bei
11 bendrøjø aukðtøjø mokyklø vadovëliø. 2005 metais ministerijos skirtos lëðos sudarë
410,48 tûkst. Lt (16 lentelë).

Parama leidybai buvo gauta ir ið kitø institucijø: Kultûros ministerijos, Lietuvos kom-
piuterininkø sàjungos, Kernavës kultûrinio rezervato ir kt. Taèiau kitø Universiteto tæsti-
niø leidiniø („Lietuvos istorijos studijos“, „Kalbotyra“, „Transformation in Business and
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Economics“, „Archaeologia Lituana“, „Ac-
ta Orientalia Vilnensia“, „Respectus Phi-
lologicus“, „Lithuanian Political Science
Yearbook“, „Lithuanian Foreign Policy Re-
view“ ir kt.) leidybai buvo panaudotos
vien padaliniø ir Universiteto leidybos fon-
do lëðos. 2005 metais Universitetas lei-
dybai skyrë daugiau kaip 500,0 tûkst. li-
tø savo lëðø.

2005 m. VðÁ Vilniaus universiteto lei-
dykla, laimëjusi Universiteto paskelbtus
vieðøjø pirkimø konkursus periodiniams
mokslo leidiniams ir vadovëliams, moko-

mosioms priemonëms bei ávairioms leidybos ir spaudos paslaugoms teikti, iðliko pagrin-
dinë Universiteto mokslinës produkcijos leidëja. Per metus Universiteto uþsakymu lei-
dykla iðleido Universiteto leidþiamø 19 tæstiniø mokslo leidiniø 45 numerius, 9 monogra-
fijas, 72 kitus leidinius (vadovëlius, mokymo metodines priemones, þodynus, straipsniø
rinkinius, konferencijø medþiagà, laboratorinius darbus ir kt.).

2005 metais daug dëmesio buvo skiriama Universiteto leidybos problemoms. Kviesti
ekspertai atliko leidybinës bûklës audità, padëjusá ávardyti nemaþai jos problemø ir
pasiûlyti sprendimo bûdus. Jie jau pradëti ágyvendinti. Mokslo skyriuje reformuota lei-
dybinë grupë, parengta laikina darbo su rankraðèiais tvarka, kuri leidþia efektyviau
spræsti leidybos proceso organizavimo problemas, ypaè leidiniø finansavimo, tiraþo, plati-
nimo ir apskaitos.

Daug nuveikta sprendþiant Universiteto leidiniø platinimo problemas. Atnaujinus ir
sudarius daugiau kaip 10 sutarèiø su knygø prekybos ámonëmis, suintensyvëjo sandëly-
je sukauptø ankstesniø metø ir ypaè 2005 metais iðleistø knygø platinimas. Kai kuriø
2005 metais iðleistø knygø visas tiraþas iðplatintas. Uþ iðplatintus leidinius gauta 139,6
tûkst. litø (ið jø uþ knygas – 129,3 tûkst. litø, uþ periodinius leidinius – 10,3 tûkst. litø).
Ðios lëðos naudojamos naujø leidiniø leidybai.

Efektyviau spræsti leidybos problemas padës ir Universiteto dalyvavimas valstybinës
svarbos ES struktûriniø fondø finansuojamame projekte „Lietuvos akademinës e. leidy-
bos sistemos sukûrimas“, kurá koordinuoja Kauno technologijos universitetas (bendras
projekto biudþetas sudaro 3,367 mln. Lt) ir narystë Lietuvos akademiniø leidyklø asocia-
cijoje.

Reikia paþymëti, kad Universiteto leidþiami mokslo darbai „Problemos“ pateko á ISI
duomenø bazæ. Tai labai didelis redaktoriø kolegijos nuopelnas. Siekiama, kad ir kiti
leidiniai patektø á tarptautines duomenø bazes.

Bendroji iðvada

2005 m. dalyvauta daugelyje naujø Europos Sàjungos 6-osios bendrosios, AGIS, Public
Health ir kitø tarptautiniø programø projektø, padvigubëjo vykdomø Lietuvos valstybinio
mokslo ir studijø fondo didþiøjø programø projektø skaièius. Vilniaus universiteto moks-
lininkai yra ðeðiø 2005 m. uþregistruotø uþsienio (Europos arba JAV) ir trijø Lietuvos
patentø autoriai ar bendraautoriai. Intensyvëja ir mokslinës veiklos rezultatø sklaida
tarptautiniuose mokslo leidiniuose. Universiteto mokslininkø pripaþinimà liudija ir gautø
mokslo premijø skaièius.

Problemos

• Leidybos vadybos trûkumai: padaliniuose iki galo neádiegti laikinosios darbo su ran-
kraðèiais tvarkos nuostatai; dar nëra sukurta VU leidiniø apskaitos duomenø bazë,
optimalaus knygø tiraþo nustatymo ir papildomo iðleidimo mechanizmas.

16  lentelë. Ðvietimo ir mokslo ministerijos
lëðos, skirtos leidybai

Leidinio pavadinimas 
Švietimo ir mokslo 
ministerijos skirtos 

lėšos  (tūkst. Lt) 

Periodiniai leidiniai  
(33 numeriai) 

192,00 

Monografijos (2)  13,00 

Aukštųjų mokyklų 
bendrieji vadovėliai (11) 

          205,48 

Iš viso 410,48 
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• Mokslininkø skatinimo uþ pasiektus rezultatus sistemos netobulumas. Ðiuo metu
mokslininkai skatinami akademiniuose padaliniuose, o centralizuotiems iðtekliams
sëkmingai panaudoti trukdo riboti iðtekliai ir nepakankamai apibrëþti prioritetai.

• Moksliniø projektø administravimo trûkumai: nepakankama pagalba paraiðkø tei-
këjams bei projektø administratoriams, neefektyvi ataskaitø kontrolë, kad jos bûtø
pateiktos laiku ir tinkamai.

• Universiteto kamieniniø padaliniø ir Universiteto moksliniø tyrimø institutø mokslinë
integracija stiprëja, bet dar yra nepakankama.

Priemonës

• Patvirtinti Universiteto mokslinës veiklos prioritetus, juos átraukant á bendrà Uni-
versiteto kompetencijos centrø ir tinklø schemà.

• Ádiegti naujà sudarytà leidybos schemà: leidiniø apskaità, rankraðèiø kokybinio/
dalykinio ávertinimo ir pateikimo tvarkà, leidybos poreikio ávertinimà, leidiniø
platinimo procesà ir kt.; parengti leidybos nuostatus; sukurti VU leidiniø apskaitos
duomenø bazæ.

• Tobulinti moksliniø projektø vadybà: plëtoti konsultavimà projektø paraiðkø teiki-
mo bei vykdomø projektø administravimo klausimais.

• Tobulinti esamà mokslinës veiklos rodikliø apskaitos sistemà.

PASLAUGØ PLËTROS KRYPTIS

Veiklos tikslas – skatinti rengti projektus, á kuriø ágyvendinimà ásitrauktø mokslo ir
studijø institucijos bei aukðtøjø technologijø ámonës, gerokai iðplësti uþsakomøjø moks-
liniø darbø apimtis, daugiau organizuoti nenuosekliøjø ir neformaliøjø studijø.

1. SAULËTEKIO SLËNIO PROJEKTAS

2005 metais kartu su VðÁ „Saulëtekio slënis“ buvo toliau ágyvendinamas Saulëtekio
slënio projektas. Rugsëjá baigta „Saulëtekio slënio“ þiniø ekonomikos branduolio galimy-
biø studija, investicijø ir plëtros planas, pasiûlytas valdymo modelis, parengti prieðpro-
jektiniai architektûriniai siûlymai. Ðiuos dokumentus rengë Didþiosios Britanijos bei
Ðvedijos konsultantø konsorciumas, darbus finansavo (beveik 700 tûkst. Lt) PHARE pro-
gramos „Projektø rengimo priemonë“ (3 priedas).

Remiantis galimybiø studija, „Saulëtekio slënio“ branduolá sudarytø ITT, lazeriø tech-
nologijø, elektronikos bendrovës bei jø tyrimø padaliniai ir naujos ámonës, ákurtos Vil-
niaus universitetø ir mokslo institutø studentø, dëstytojø bei mokslininkø. Ilgalaikëje
perspektyvoje (iki 2015 m.) branduolys turëtø tapti patraukliausia vieta uþsienio inves-
tuotojams, suinteresuotiems aukðtos pridëtinës vertës paslaugø ir produktø kûrimu Lie-
tuvoje. „Saulëtekio slënyje“ numatoma teikti aukðto lygio paslaugas tiek branduolio, tiek
regiono ámonëms ir mokslininkams. Tarp svarbiausiøjø paslaugø galima paminëti tech-
nologijø perdavimo, intelektinës nuosavybës vadybos, rizikos ir pradinio kapitalo fondø
finansavimo, verslo inkubavimo, konsultavimo inovacijø diegimo klausimais bei bendrø
(taikomøjø) tyrimø projektø inicijavimo, valdymo ir jø rezultatø komercializavimo pa-
slaugas.

„Saulëtekio slënio“ sëkmë ypaè priklausys nuo Universiteto galimybiø profesionaliai
tvarkyti intelektinæ nuosavybæ ir plëtoti ryðius su pramone. Ne maþiau svarbu ir verslu-
mo kultûros skatinimas aukðtosiose mokyklose ir moksliniø tyrimø institutuose, palan-
kesnës valstybinio reguliavimo ir mokesèiø aplinkos, kuri turi átakos ámonëms tenkan-
èiai administracinei naðtai ir mokesèiams, sukûrimas ir investicijø á mokslo tyrimus ir plëtrà
skatinimo priemoniø (pavyzdþiui, maþesniø mokesèiø ir nuolaidø mokslo tyrimø ir plëtros
veiklai siekiant pritraukti uþsienio investuotojus) efektyvus taikymas. 2005–2006 m.
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VðÁ „Saulëtekio slënis“ numato parengti paraiðkas ES struktûriniø fondø paramai gauti,
siekiant plëtoti mokslo technologijø parkà, technologijø perdavimo centrà, verslumo
skatinimo programas bei verslo angelø tinklà. Ðie projektai turëtø padëti spræsti proble-
mas, susijusias su universitetø ir moksliniø tyrimø institutø intelektinës nuosavybës
valdymu, technologijø perdavimo mechanizmø plëtojimu, investicijø moksliniams tyri-
mams ir naujiems verslams plëtoti pritraukimu.

Atsiþvelgdamas á Saulëtekio slënio projekto sëkmingo ágyvendinimo svarbà ne tik
Vilniaus universitetui, bet ir visai valstybei, Vilniaus universiteto Rektorius 2005 m.
gruodá raðtu kreipësi á Lietuvos Respublikos Ministrà Pirmininkà Algirdà Brazauskà su
pasiûlymu Vilniuje, Saulëtekio alëjoje, ákurti mokslo, technologijø ir studijø nacionaliná
centrà „Saulëtekis“, kurá sudarytø Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos
universitetas, naujai kuriamas Lietuvos aukðtøjø technologijø institutas, VðÁ „Saulëtekio
slënis“, jungiantis mokslo ir technologijø parkà, verslo inkubatoriø, technologijø perda-
vimo centrà, ávairias paslaugas naujai besikurianèiam verslui (konsultacijos, rizikos ka-
pitalo pritraukimas, verslumo mokymai ir t. t.), paslaugø infrastruktûra studentams, moks-
lininkams ir kitam personalui (bendrabuèiai, biblioteka, kultûros centras, rekreaciniai ir
sporto árenginiai ir t. t.) bei aukðtøjø technologijø ámoniø mokslo ir plëtros padaliniai.
Kiek anksèiau ði iniciatyva buvo pristatyta ðvietimo ir mokslo ministrui Remigijui Motu-
zui. Abiem atvejais mûsø siûlymas buvo palankiai ávertintas ir priimtas tolesniam svarsty-
mui. Tokio nacionalinio centro ákûrimas galëtø bûti ið dalies finansuojamas ið ES struk-
tûriniø fondø 2007–2013 m. laikotarpio lëðø.

2. UÞSAKOMIEJI MOKSLINIAI DARBAI

2005 metais Universiteto mokslininkai vykdë keliasdeðimt Lietuvos ir uþsienio ámoniø uþsaky-
mø. Ið Lietuvos uþsakovø gauta 261,2 tûkst. Lt, ið uþsienio uþsakovø – 1 397,2 tûkst. Lt.
Daugiausia lëðø ið Lietuvos uþsakovø gavo Medþiagotyros ir taikomøjø mokslø instituto
mokslininkai (vykdydami keturis projektus uþdirbo 179,2 tûkst. Lt). Ið uþsienio uþsakovø,
kaip ir kiekvienais metais, daugiausia lëðø (756,4 tûkst. Lt) gavo Skystøjø kristalø labora-
torija. Nemaþai lëðø gavo Chemijos fakulteto MOCVD laboratorija (312,1 tûkst. Lt), Medi-
cinos fakulteto Infekciniø ligø ir mikrobiologijos klinika (187,0 tûkst. Lt).

3. NENUOSEKLIOSIOS STUDIJOS

2005 metais iðsiplëtë nenuosekliosios studijos. Jos apëmë gydytojø kvalifikacijos tobuli-
nimo kursus, valstybës tarnautojø mokymà, kitus kvalifikacijos këlimo kursus, iðlygina-
màsias ir papildomas studijas, laisvøjø klausytojø studijas ir studijas eksternu.

2004–2005 mokslo metais Vilniaus universitete kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifi-
kavimo kursuose buvo uþregistruoti 4829 klausytojai, ið jø 288 valstybës tarnautojai.
Ekonomikos fakultete á iðlyginamàsias studijas buvo priimta 150 klausytojø, á papildomà-
sias – 290 klausytojø. 2005 metais laisvojo klausytojo sutartis pasiraðë 643 klausytojai,
eksterno sutartis – 892 klausytojai.

2005 metais gydytojø kvalifikacijà ið viso tobulino apie 3500 gydytojø. Buvo organi-
zuoti 535 ávairios trukmës ciklai, ið jø 253 buvo mokami (mokëjo arba patys gydytojai,
arba siuntusios gydymo ástaigos, arba firmos), o 282 finansavo Sveikatos apsaugos minis-
terija. Be to, dar buvo organizuoti ir iðvaþiuojamieji ciklai kituose miestuose.

Ekonomikos fakultete á iðlyginamàsias studijas buvo priimta 150 klausytojø, á papildo-
màsias – 290 klausytojø. 2005 metais laisvojo klausytojo sutartis pasiraðë 643 klausytojai,
eksterno sutartis – 892 klausytojai.

2005 metais buvo parengta 20 kvalifikacijos tobulinimo kursø programø. Daugiausia
kvalifikacijos tobulinimo programø (7) parengë Tarptautinis þiniø ekonomikos ir þiniø
vadybos centras (Þiniø vadyba ir antreprenerystë, Strateginë komunikacija ir emocinis
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marketingas, Strateginë vadyba þiniø ekonomikoje, SUN TZU: Lyderystës principai ir
organizacijø konkurencinis pranaðumas, Þiniø vadyba, Krizës vadyba, Marketingo ko-
munikacija). Kitas programas parengë Chemijos, Medicinos, Filologijos, Matematikos ir
informatikos ir Filosofijos fakultetai bei Uþsienio kalbø institutas: Cheminës analizës
kokybës kontrolë ir patikimumas (Chemijos fak.), Nenuosekliosios socialinës pediatrijos
studijos (Medicinos fak.), Psichodinaminë grupiø psichoterapija ir grupiø analizë (Medi-
cinos fak., mokymai vyksta Latvijoje), Aktualûs psichiatrijos ir gerontopsichiatrijos klau-
simai (Medicinos fak.), Rusijos studijos (Filologijos fak.), Programavimo Paskaliu duome-
nys (Matematikos ir informatikos fak.), Savanorio – ne sveikatos prieþiûros profesionalo –
cukralige serganèiøjø patarëjo mokymo programa (Medicinos fak.), Mokytojø rengimo
programa (Filosofijos fak.), Italø kalba pradedantiesiems (Uþsienio kalbø institutas), Ho-
meopatija (Medicinos fak.), Asmens funkcionavimo ávertinimas (Filosofijos fak.), Epilepsi-
ja: medicininis ir psichosocialinis specialistø ðvietimas (Filosofijos fak.). Vienà tæstinio
mokymo kurso programà – Mediacija – bendrai parengë Filosofijos ir Teisës fakultetai
kartu su Vilniaus komerciniu arbitraþo teismu.

2005 metais buvo uþregistruotos 5 valstybës tarnautojø mokymo programos: Konfliktø
valdymas aptarnaujant mokesèiø mokëtojus, Kaip bendrauti su þiniasklaida, Vieðoji in-
formacija demokratinëje visuomenëje (parengë Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø
institutas), Administracinë kalba (parengë Filologijos fakultetas) ir Europinë kompiuteri-
nio raðtingumo programa (parengë Matematikos ir informatikos fakultetas).

Praeitais metais iðaugo pajamos uþ nenuosekliàsias studijas: jos sudarë 5,18 mln. Lt ir
buvo 31% didesnës negu su 2004 metais (23 pav.). Didþiausià pajamø dalá (59%) sudarë
Ekonomikos fakulteto organizuojamos iðlyginamosios ir papildomosios studijos (24 pav.).

24 pav. Padaliniø pajamos uþ nenuosekliàsias studijas 2005 metais

23 pav. Pajamos uþ nenuosekliàsias studijas
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4. VIEÐOJO SEKTORIAUS PASLAUGØ KOKYBËS GERINIMO PROJEKTAI

Daugelis Universiteto padaliniø aktyviai rengia ir ágyvendina vieðojo sektoriaus paslau-
gø kokybës gerinimo projektus. Taip pat ágyvendinami projektai, skirti nevalstybinio
sektoriaus veiklai skatinti. Projektø finansavimo ðaltiniai yra ávairûs: ES struktûriniai
fondai, PHARE programa, ávairios Europos Komisijos administruojamos programos ir
nacionalinës programos.

Filosofijos fakultetas pirmasis Vilniaus universitete pradëjo ágyvendinti ES struktûri-
niø fondø finansuojamà projektà. 2005 metais pagal BPD priemonæ 2.3 pradëtas ágyven-
dinti projektas „Neágalaus asmens funkcionavimo (darbingumo, specialiøjø poreikiø,
profesiniø gebëjimø) ávertinimo metodikø ir jø taikymo rekomendacijø parengimas“ (pro-
jekto koordinatorius – Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedros prof. Albi-
nas Bagdonas).

Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø institutas nuo 2005 metø koordinuoja PHARE
programos projektà „Baltijos jûros regiono nevyriausybiniø organizacijø bendradarbiavi-
mo stiprinimas: regioninio Baltarusijos studijø centro steigimas“.

Nuotoliniø studijø centras aktyviai dalyvauja tarptautiniame Baltijos jûros virtualaus
miestelio projekte, PHARE programos projekte „Interneto prieigos taðkø vartotojø nuoto-
linis mokymas“, yra LieDM projektø dalyvis.

Filosofijos ir Medicinos fakultetai dalyvauja trijuose ES programos EQUAL projektuose:
• Forward. Ðeima ir darbas suderinami (Filosofijos fakultetas);
• Jaunimo uþimtumo ir motyvacijos stiprinimas (Filosofijos fakultetas);
• Proto ir psichikos negalià turinèiø þmoniø ádarbinimas (Medicinos fakultetas).
Kauno humanitarinio fakulteto pastangomis á Universitetà vël gráþo TEMPUS progra-

ma. 2005 m. buvo patvirtintas TEMPUS-TACIS projektas „Elektroninës valdþios integruo-
tos kvalifikacijos“.

5. DISPONUOJAMO TURTO NUOMOS PASLAUGOS

Kaip ir ankstesniais metais, Vilniaus universitetas teikë disponuojamo turto nuomos
paslaugas. Per 2005 metus sudaryta nemaþai trumpalaikiø nuomos sutarèiø, buvo tæsia-
mos ilgalaikës nuomos sutartys. Uþ turto nuomà Universitetas gavo 1,12 mln. Lt – beveik
9% daugiau nei 2004 metais (25 pav.).

25 pav. Lëðos uþ disponuojamo turto nuomos paslaugas
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Bendroji iðvada

2005 metais uþbaigtas svarbus Saulëtekio slënio projekto etapas, imtasi aktyviø inicia-
tyvø ðiam projektui suteikti valstybinæ svarbà, iðsiplëtë nenuosekliøjø studijø apimtys,
naudingiau tvarkomas disponuojamas turtas. Taèiau sukauptas intelektinis potencialas
ir materialusis turtas panaudojamas ið dalies uþsakomiesiems moksliniams darbams,
nenuosekliosioms ir neformaliosioms studijoms iðplësti.

Problemos

• Lietuvos teisinë bazë nëra palanki þiniø visuomenës kûrimui, vieðos ir privaèios
partnerystës bei inovatyvaus verslo plëtotei.

• Kadangi Vilniaus universitetas nedisponuoja savo turtu nuosavybes teise, susiduria-
ma su daugeliu juridinio pobûdþio problemø plëtojant „Saulëtekio slënio“ veiklà.

• Menkas Universiteto pasirengimas inovacijø veiklai, palyginti nedidelë technolo-
giniams mokslams tenkanti tyrimø dalis.

Priemonës

• Aktyvi Universiteto vadovybës veikla visais ámanomais lygmenimis, siekiant uþtik-
rinti ES struktûriniø fondø paramà Saulëtekio slënio projektui ágyvendinti.

• ES struktûriniø fondø paraiðkø teikimas ir ágyvendinimas tose srityse, kurios leistø
pagerinti universiteto inovaciná potencialà, intelektinës nuosavybës apsaugà, ska-
tintø Universiteto mokslininkø verslumà.

• Ryðiø su industrija („industrial liaison“) pareigybës ásteigimas siekiant skatinti
tiesioginius Universiteto darbuotojø ryðius su Lietuvos ir uþsienio gamybos organi-
zacijomis.

• Labai padidintos Lietuvos ir uþsienio ámonëms vykdomø uþsakomøjø moksliniø
darbø apimtys.

• Nenutrûkstama klausytojø poreikiø ir interesø analizë ir aktyvi klausytojø porei-
kius atitinkanèiø nenuosekliøjø studijø pasiûla valstybinëms institucijoms ir pri-
vaèioms ámonëms.

UNIVERSITETO ÁVAIZDIS

Didëjant konkurencijai tarp aukðtøjø mokyklø dël geriausiø studentø, kai visuomenë
tampa vis reiklesnë studijø kokybei, universitetams konkuruojant dël finansinës para-
mos, rëmëjø, o visuomenei reikalaujant matomø veiklos rezultatø ir konkreèios paþan-
gos, ávaizdis ágauna vis didesnæ reikðmæ.

Universiteto ávaizdþio formavimui didelæ átakà turi ne tik þiniasklaida, visuomenës
nuomonë, bet ir darbuotojai, esami ir bûsimi studentai, VU alumnai.

Dar 2004 metais Senato komisijos inicijuoto projekto „VU ávaizdþio tyrimai ir strategi-
jos formavimas“ darbo grupë tyrë Universiteto ávaizdá formuojanèius veiksnius, siekdama
parengti jo gerinimo strategijà, veiksmø programà tolesniems ávaizdþio pokyèiø tyri-
mams. 2004 metais buvo apklausti darbuotojai, o 2005 metais – tiriama studijø kokybës
politika, apklausiant studentus ir dëstytojus. Tyrimai parodë, kad rûpinantis Universiteto
ávaizdþiu, bûtina atkreipti gerokai daugiau dëmesio á darbuotojus ir studentus.

Stengiantis nustatyti Universiteto ávaizdþio kûrimo þiniasklaidoje strategijà, geguþæ
buvo surengtas pasitarimas su Komunikacijos fakulteto, þiniasklaidos atstovais, ryðiø su
visuomene specialistais ir sociologais, siekiant aptarti pagrindines problemas ir nustatyti
ávaizdþio formavimo gaires.
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2005 metais atsisakyta mokamos informacijos apie VU ávairiuose informaciniuose
leidiniuose, kataloguose, duomenø bazëse, uþsakomøjø straipsniø spaudoje, iðskyrus
skelbimus. Mûsø pavyzdþiu pasekë ir nemaþai kitø Lietuvos universitetø (iðskyrus MRU).
Senato pageidavimu buvo atliktas rugsëjo mënesio þiniasklaidos monitoringas, kuris
patvirtino, kad pasirinkta tinkama kryptis ir, atsisakius mokamø publikacijø, buvo sutau-
pyta lëðø.

Nuo 2004 metø leidþiamas VU mokslinius tyrimus ir studijas populiarinantis þurnalas
„Spectrum“ – taip pat viena ið darbo su alumnais priemoniø. Ðá þurnalà gauna visi VU
auklëtiniai, uþsiregistravæ VU alumnø duomenø bazëje. Stengiamasi kiekviename nume-
ryje parengti ir po vienà interviu su sëkmingai karjeros laiptais kylanèiais VU auklëti-
niais. Ateityje ðis bendravimas su alumnais turëtø duoti pukiø rezultatø. Gauta nemaþai
gerø atsiliepimø, tai paskatino daug aktyvesnæ alumnø registracijà.

PERSONALO SKATINIMO KRYPTIS

Veiklos ðia kryptimi tikslas – pasiekti, kad bûtø uþtikrintas mokslinës ir pedagoginës
veiklos perimamumas, aukðèiausios kvalifikacijos mokslininkø ir pedagogø pamainos
ugdymas, sukurti ir ágyvendinti nenutrûkstamo mokslinio ir pedagoginio personalo bei
administracijos darbuotojø kvalifikacijos tobulinimo sistemà, motyvuoti Universiteto ben-
druomenës narius kelti kvalifikacijà, didinti mokslo rezultatyvumà ir siekti aukðtos stu-
dijø kokybës.

1.  P R E M I J O S  I R  A P D O V A N O J I M A I

Vilniaus universitetas tarp kitø Lietuvos aukðtøjø mokyklø iðsiskiria aukðèiausios
kvalifikacijos personalu. Universitete dirba ketvirtadalis visos Lietuvos aukðtøjø mokyk-
lø profesûros. Neatsitiktinai Universiteto mokslininkai ir dëstytojai kasmet pelno garbin-
gus apdovanojimus uþ savo akademinës veiklos rezultatus.

Universiteto mokslininkai pelnë penkias Lietuvos mokslo premijas:
• V. Bagdonavièius ir V. Èekanavièius (MIF) uþ darbø ciklà „Sudëtiniø ir iðlikimo

statistiniø modeliø asimptotinë analizë ir taikymai patikimumo teorijoje (1998–2004
m.)“;

• E. Gaubas, V. Kaþukauskas ir J. V. Vaitkus (MTMI) kartu su bendraautoriais uþ
darbø ciklà „Puslaidininkiø dariniø tyrimai radiacijai atspariai elektronikai (1997–
2004 m.)“;

• V. Kuèinskas (MF) uþ darbø ciklà „Genomo ávairovë: Lietuviai Europoje (1987–
2004 m.)“;

• A. Baublys, E. Kosinskas, L. Ivaðkevièienë ir G. Uþdavinys (MF) kartu su bendraau-
toriais uþ darbø ciklà „Iðeminës ðirdies ligos ir dël jos kilusiø komplikacijø diag-
nostikos, intervencinio ir chirurginio gydymo ádiegimas ir tobulinimas Vilniaus
universiteto Ðirdies chirurgijos centre 1971–2004 metais“;

• A. Abrutis (ChF) uþ darbø ciklà „Naujos funkciniø oksidiniø sluoksniø ir daugias-
luoksniø sandarø auginimo ið garø fazës technologijos struktûros, savybiø ir tai-
komieji tyrimai (1992–2004 m.)“.

Lietuvos mokslø akademijos jaunøjø mokslininkø moksliniø darbø konkurso nugalë-
tojø premijos áteiktos J. Pakeriui (FilF) uþ darbà „XVI a. Maþosios Lietuvos spaudiniø
miðriøjø ir priesaginiø veiksmaþodþiø daryba“, S. Pralgauskaitei (FF) uþ darbà „Lazeriniø
diodø su nanodariniais triukðmo charakteristikø tyrimas þemø daþniø srityje“, B. Pranai-
tytei (CHF) uþ darbà „Elektromigraciniø ir chromatografiniø atskyrimo metodø tyrimas ir
taikymas“, V. Ðeputienei (GMF) uþ darbà „Rûgðtinio ðoko indukuojamas enterobakterijø
asr genas: molekulinë analizë ir vaidmuo vykstant atsakui á stresà“.
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Lietuvos mokslø akademijos jaunøjø mokslininkø moksliniø darbø konkurso dalyviø
pagyrimo raðtai áteikti G. Ðmitienei (FilF) ir A. Melninkaièiui (FF).

2005 metais áteiktos Ðvietimo ir mokslo ministerijos premijos uþ vadovëliø aukðto-
sioms mokykloms rengimà.

Pirmosios premijos paskirtos V. Budriui (MF) uþ vadovëlá „Klinikinë neurologija“ ir
V. P. Pranuliui, A. Pajuodþiui, S. Urbonavièiui (EF), R. Virvilaitei uþ vadovëlá „Marketingas“.

Antrosios premijos paskirtos I. Melnikovai (FilF) uþ vadovëlá „Intertekstualumas: teorija
ir praktika“ ir A. Raugalei, I. L. Indrëjaitytei, O. Kinèinienei, M. Rudzikienei,
J. Sadauskui, R. Urbonavièienei, V. Þilinskaitei, I. Balèiûnienei, J. Olekai, J. Vasiliauskui,
V. Baèiuliui (po mirties), V. Panavienei, V. Urbonui (MF) kartu su N. D. Bakðiene,
J. Bojarsku, J. Kudzyte, L. Labanausku, N. Ðiupðinskiene, L. Vaideliene, D. A. Ðlapkauskaite
uþ vadovëlio „Vaikø ligos“ 2 tomà.

Teèiosios premijos paskirtos V. Sekliuckiui, S. Gudui, G. Garðvai (KHF) uþ vadovëlá
„Informacijos sistemos ir duomenø bazës“ (kartu su KTU), M. Kabailienei (GMF) uþ
vadovëlá „Kristalografija“, A. Ambrazevièiui, A. Domarkui (MIF) uþ vadovëliø komplekto
„Matematinës fizikos lygtys“ 1 ir 2 dalis.

Skatinamosios premijos paskirtos L. Vaicekauskienei (FilF) uþ vadovëlio „Kaip raðyti
moksliná darbà“ vertimà, V. Juodkaziui (GMF) uþ vadovëlá „Regioninës hidrogeologijos
pagrindai“, R. Lopatai (TSPMI) uþ vadovëlá „Tarptautiniø santykiø istorija“, D. Ðatkovskie-
nei (FF) uþ vadovëlá „Teorinë mechanika“.

Ðvietimo ir mokslo ministerija apdovanojo mokslo populiarinimo darbø autorius.
Pirmoji premija paskirta Þ. Peèiuliui (KF) uþ leidiná „Efektyvi komunikacija. Praktinis

vadovas“.
Treèiosios premijos paskirtos L. Bulotaitei (FsF) uþ leidiná „Narkotikai ir narkomani-

ja“, J. Grigui (FF) uþ darbø ciklà „Mokslas ir visuomenë“, G. Vitkui (TSPMI) uþ leidiná
„Europos mozaika: 25 Europos Sàjungos valstybës“.

Skatinamoji premija skirta R. Jankauskui (MF) uþ darbà „Napoleono Didþiosios armi-
jos masinës kapavietës Vilniuje“.

Uþ mokslo pasiekimus aukðèiausio laipsnio (2005–2006 m.) valstybës stipendija skirta
V. Smilgevièiui (FF) ir D. Gailienei (FsF), stipendija (2005 m.) – A. Alaburdai (GMF), M.
Adomënui (FilF) ir R. Petrauskui (IF).

Þygimanto Augusto medaliu uþ nuopelnus sostinei apdovanotas Vilniaus universiteto
rektorius B. Juodka.

Santarvës fondo ordinu uþ santarvës puoselëjimà apdovanotas ilgametis Vilniaus
universiteto rektorius J. Kubilius.

Vilniaus miesto Ðv. Kristoforo statulëlë uþ nuopelnus mokslui áteikta M. A. Ðliogeriui
(FsF).

Ðalies ðviesuolio vardas kasmetinëje Lietuvos televizijos akcijoje „Daugiau saulës,
daugiau ðviesos“ uþ progresyvumà suteiktas R. Danieliui (FF).

Kultûros ministerijos premija apdovanotas O. Janonis (KF) uþ bibliotekininkystës,
bibliografijos knygotyros mokslinius tyrinëjimus ir praktinæ veiklà bibliotekose.

„Akademinës palmës ðakelës“ apdovanojimas áteiktas V. Vadapalui (TF) ir D. Aleknai
(FilF) uþ nuopelnus skleidþiant prancûzø kultûrà.

2. EMERITÛRA

2005 metais Senatas patvirtino Universiteto bendruomenei svarbø dokumentà – Vil-
niaus universiteto profesoriaus emerito vardo (statuso) suteikimo taisykles. Remiantis
ðiuo bendruomenës susitarimu 2005 metais profesoriaus emerito vardas buvo suteiktas
aðtuoniems iðkiliems Universiteto mokslininkams: prof. A. J. Gaigalui, prof. E. M. Jakai-
tienei, prof. R. K. Lekevièiui, prof. E. Montrimui, prof. M. Kabailienei, prof. R. Kazlauskui,
prof. L. Simanauskui, prof. S. Vansevièiui.
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3. PERSONALO SUDËTIES IR KVALIFIKACIJOS KAITA

3.1. Personalo sudëtis

2005 m. gruodþio 31 d. duomenimis, Universitete ið viso dirbo 3289 (2830 etatø) darbuo-
tojai (17 lentelë), ið jø 231 aukðèiausios kvalifikacijos darbuotojais (212 etatø): habilituotø
daktarø profesoriø – 152 (142 etatai), habilituotø daktarø docentø – 34 (33 etatai), daktarø
profesoriø 3 (2 etatai), habilitacijos procedûrà atlikusiø mokslininkø – 19 (15 etatø),
profesoriø (neperëjusiø habilitacijos procedûros) – 23 (20 etatø). Aukðèiausios kvalifika-
cijos darbuotojø skaièius 2005 m., palyginti su 2004 m., iðaugo 9 darbuotojais.

17 lentelë. Bendras darbuotojø skaièius 2005 12 31

Personalo grupė Etatų Darbuotojų 

Pedagogai            1270               1604 

Mokslo personalas               228                 245         

Kiti darbuotojai            1332                1440 

Iš viso            2830                3289 

 

Universitete dirbo 494 docentai, turintys daktaro laipsná (471 etatas), 525 mokslo
daktarai (440 etatø). 2005 m. gruodþio 31 d. duomenimis, aukðèiausios kvalifikacijos
darbuotojai sudarë apie 14%, o docentai – apie 42% visø pedagogø skaièiaus. Ðis rodiklis
lieka nepakitæs nuo 2003 m. ir leidþia kalbëti apie susiformavusá pastovø aukðèiausios ir
aukðtos kvalifikacijos darbuotojø santyká.

Bendras pedagoginiø ir mokslo darbuotojø etatø skaièius kinta maþai. Kiek padaugë-
jo pedagoginio personalo, o kasmet maþëjantis mokslo darbuotojø skaièius 2005 m.
stabilizavosi ir praktiðkai liko toks pats kaip ir 2004 m. (2004 m. Vilniaus universitete
buvo 229 mokslininkø etatai, 2005 m. – 228) (26 pav.).

Universiteto darbuotojø mokslinë pedagoginë kvalifikacija (turinèiø mokslo laipsnius
ir/ar pedagoginius vardus) beveik nepasikeitë. 2005 m. gruodþio 31 d. duomenimis,
profesoriai sudarë 14%, o docentai – 42,5% visø pedagogø (etatø) skaièiaus. Ðie rodikliai
2004 metais buvo atitinkamai 13,6% ir 42,5% (uþimtø etatø). Didþiausias lyginamasis
aukðèiausiosios kvalifikacijos dëstytojø skaièius dirba Fizikos – 94,3% (42,6% profesoriø
ir 51,7% docentø), Gamtos mokslø – 78,7% (25,5% profesoriø ir 53,2% docentø) bei Chemi-
jos – 75,4% (41,8% profesoriø ir 33,6% docentø) fakultetuose.

26 pav. Pedagoginio ir mokslinio personalo etatø skaièiaus kaita 1999–2005 metais
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Per 2005 metus padëtis pagerëjo Teisës fakultete, kur dabar dirba penki profesoriai, ið
jø keturi eina pagrindines pareigas (2004 m. – 4), ir Komunikacijos fakultete, kur dirba
keturi profesoriai (2004 m. – 1). Padëtis lieka nepakitusi Uþsienio kalbø institute. Ten
dirba vienas profesorius.

Kaip ir 2004 metais, nemaþai dëstytojø ir mokslo darbuotojø eina nepagrindines
pareigas. Nepagrindines pareigas Universitete ëjo 438 dëstytojai ir 33 mokslininkai, o tai
sudarë atitinkamai 27% visø dëstytojø ir 13% visø mokslo darbuotojø (4 priedo 1 ir 2
lentelë).

2005 metais iðliko ankstesniais metais iðryðkëjusi aukðèiausios kvalifikacijos darbuo-
tojø (habilituotø daktarø profesoriø ir jiems prilygintø) jaunëjimo tendencija: 2003 m.
vyresni nei 50 m. ðios kategorijos darbuotojai sudarë 91%, 2004 m. – 79%, o 2005 m. –
77%. Deja, tebeiðliko negatyvi docentø senëjimo tendencija: daktarø / docentø grupëje
vyresni nei 50 m. darbuotojai virðijo 71% (27 pav., 4 priedo 1 ir 2 pav.)

Daktarø ir docentø senëjimo tendencija kelia akivaizdþià grësmæ mokslinës ir pe-
dagoginës veiklos perimamumui ir aukðèiausios kvalifikacijos mokslininkø ir pedago-
gø pamainos ugdymui. Todël labai svarbûs uþdaviniai iðkyla doktorantûros studijoms:
svarstant priëmimo á doktorantûrà atrankos principus pirmiausia turi bûti akcentuoja-
mas jaunø mokslininkø ir pedagogø pamainos rengimas. Ðis uþdavinys vykdomas ne
taip jau blogai. Doktorantûros ir rezidentûros skyriaus duomenimis, 2003–2005 m. ið
155 doktorantø, baigusiø ir apgynusiø daktaro disertacijas, 94 dirba Vilniaus universi-
tete. Kita vertus, daug baigusiøjø doktorantûrà savo profesinës karjeros nesieja su
darbu VU.

3.2. Daktaro disertacijø gynimas

2005 metais Vilniaus universiteto 60 doktorantø ir 6 darbuotojai apgynë daktaro
disertacijas. Ið viso per 2005 metus Vilniaus universitete apgintos 105 daktaro disertaci-
jos. Reikia paþymëti, kad apgintø daktaro disertacijø skaièius yra didþiausias per pasta-
ruosius penkerius metus (4 priedo 3 lentelë). Ðá padidëjimà lemia pirmiausia mûsø
doktorantø studijø rezultatai, taip pat institutø ir kitø aukðtøjø mokyklø, neturinèiø
doktorantûros teisës, doktorantø ginamos disertacijos.

27 pav. Vyresniø nei 50 metø habilituotø daktarø profesoriø
ir daktarø docentø proporcija tarp visø atitinkamos kategorijos darbuotojø
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3.3. Habilitacijos procedûra

2005 metais Universitete habilitacijos procedûrà atliko 15 Universiteto mokslininkø ir
trys kitø institucijø mokslininkai:

•  fiziniø mokslø srities – 8 mokslininkai, ið jø vienas matematikos, du fizikos,
vienas chemijos, trys biochemijos, vienas informatikos krypties;

• biomedicinos mokslø srities – 3 mokslininkai, ið jø vienas biologijos ir du medici-
nos krypties;

• humanitariniø mokslø srities – 4 mokslininkai, ið jø vienas istorijos ir trys filosofi-
jos krypties;

• socialiniø mokslø srities – 3 mokslininkai, ið jø vienas teisës, vienas ekonomikos ir
vienas vadybos ir administravimo krypties.

Du Universiteto mokslininkai atliko socialiniø mokslø srities sociologijos krypties
habilitacijos procedûrà kitoje institucijoje.

3.4. Kvalifikacijos tobulinimas

Svarbø vaidmená tobulinant mokslininkø, dëstytojø ir administracijos darbuotojø kvalifi-
kacijà atliko komandiruotës á uþsienio ðalis. 2005 metais personalo kvalifikacijos tobuli-
nimo tikslais buvo intensyviau ir efektyviau naudojami vidiniai Universiteto intelektiniai
ir materialieji iðtekliai.

3.4.1. Komandiruotës á uþsienio ðalis

Per pastaruosius metus komandiruoèiø á uþsienio ðalis gerokai padaugëjo: 2004 metais
iðvyko 1281 Vilniaus universiteto darbuotojas, o 2005 metais – 1477 darbuotojai
(18 lentelë), ið jø 125 darbuotojai lankësi NVS ðalyse. Didesnæ visø kelioniø dalá (54%)
sudaro komandiruotës á Vakarø Europos ðalis.

Galima pasidþiaugti, kad mokslinës komandiruotës sudaro net 72% – didþiausià visø
komandiruoèiø dalá (28 pav.).

Komandiruotės 
į NVS šalis 

Komandiruotės 
į Vakarų 

Europos šalis 

Komandiruotės į 
Rytų ir Vidurio 
Europos šalis 

Komandiruotės  
į JAV ir Kanadą 

 
Kitos 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 

2005 1352 125 8 790 54 431 29 67 5 64 4 

 

18 lentelë. Vilniaus universiteto dëstytojø, mokslininkø ir darbuotojø komandiruotës
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Didëjantá Universiteto bendruomenës nariø tarptautiná mobilumà lëmë besipleèiantys
tarptautiniai ryðiai – dviðalis bendradarbiavimas su uþsienio universitetais, dalyvavimas
tarptautiniuose akademiniuose tinkluose ir kitø formø ryðiai, kuriø svarbiausias veiklos
akcentas yra kvalifikacijos tobulinimas.

2005 metais Vilniaus universitetas toliau plëtë dviðalá bendradarbiavimà. Buvo pasira-
ðomos naujos, akademiniais ir moksliniais poreikiais grástos sutartys. Ðiuo metu galioja
Vilniaus universiteto rektorato lygiu pasiraðytos 77 bendradarbiavimo sutartys su
27 ðaliø universitetais (4 priedo 4 lentelë). Reikëtø paþymëti tuos universitetus, su kuriais
ryðiai palaikomi aktyviausiai ir apima visas akademines veiklas: Krokuvos (Lenkija),
Greifsvaldo, Frankfurto prie Maino, Miunsterio (Vokietija), Zalcburgo (Austrija), Lundo,
Upsalos (Ðvedija), Helsinkio, Turku (Suomija), Kreitono (JAV), Vasedos (Japonija), Mel-
burno (Australija) universitetai.

2005 metais atnaujintos sutartys su Valonijos Briuselio bendruomenës Tarptautiniø
ryðiø Generaliniu komisariatu (Belgija), Rusijos valstybiniu Emanuelio Kanto universitetu
Kaliningrade (Rusija), taip pat pasiraðytos 9 naujos dviðalio bendradarbiavimo sutartys
su Tbilisio valstybiniu universitetu (Gruzija), Oklahomos universitetu, Kanzaso universi-
tetu (JAV), Yorko universitetu, St. Mary’s universitetu (Kanada), Meksikos valstybiniu
universitetu (Meksika), Mongolijos valstybiniu universitetu (Mongolija), Singapûro vals-
tybiniu universitetu (Singapûras), Mariboro universitetu (Slovënija). Taigi reikëtø paþymëti,
jog daugëja ne tik partneriø, bet ir pleèiasi Universiteto tarptautinio bendradarbiavimo
geografija.

2005 metais prasidëjo dviðalio bendradarbiavimo sutarèiø pasiraðymo derybos su dar
keturiais universitetais: Jawaharlal Nehru universitetu (Indija), Ritsumeikan ir Azijos
Ritsumeikan Ramiojo vandenyno universitetais (Japonija) bei Sankt Peterburgo valstybi-
niu universitetu (Rusija).

2005 m. lapkrièio 18 d. Vilniaus universitetas tapo UNICA (Europos sostiniø universi-
tetø tinklo) nariu. UNICA tinklas vienija daugiau kaip 40 universitetø, ásikûrusiø Euro-
pos ðaliø sostinëse. Jo pagrindinis tikslas yra skatinti akademiná meistriðkumà, integra-
cijà, akademiná ir moksliná Europos universitetø bendradarbiavimà. Vienas esminiø tin-
klo siekiø yra plëtoti Bolonijos proceso ágyvendinimà ir prisidëti prie Vidurio ir Rytø
Europos universitetø integracijos á europinæ aukðtojo mokslo erdvæ.

Universitetas buvo ir aktyvus Baltijos jûros regiono universitetø tinklo (BSRUN) narys.
Ðis sparèiai besipleèiantis tinklas vienija Estijos, Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, Lenkijos,
Rusijos ir Suomijos 24 universitetus ir sprendþia problemas, bûdingas Baltijos regiono

28 pav. Darbuotojø komandiruotës pagal kelionës tikslus
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universitetams. Geguþës mënesá Vilniaus universitetas organizavo BSRUN tinklo konfe-
rencijà tema: „Institucinës strategijos ágyvendinimas: problemos ir sprendimai“. Konfe-
rencijoje dalyvavo per 100 atstovø ið ávairiø Latvijos, Suomijos, Estijos, Rusijos, Baltarusi-
jos ir Lietuvos universitetø – BSRUN tinklo nariø. Konferencijoje gvildentos temos apë-
më labai daug problemø: nuo finansavimo, vadybos ir valdymo reformø, institucijø savia-
nalizës iki vadybos ir administravimo fakultetiniu lygmeniu.

2004 metais pirmà kartà sudarytas Tarptautinio bendradarbiavimo fondas visiðkai
pasiteisino ir 2005 metais. Ðis fondas uþtikrino universiteto galimybæ vykdyti dviðalëmis
sutartimis numatytus finansinius ásipareigojimus. Ið fondo lëðø pagal sutarèiø sàlygas
buvo apmokamos Universiteto dëstytojø bei doktorantø kelioniø á partneriø institucijas
iðlaidos, dengiamos ið tø institucijø atvykstanèiø sveèiø priëmimo ir kitos iðlaidos.

3.4.2. Personalo kvalifikacijos tobulinimas Universitete

Svarbø darbà tobulinant Universiteto darbuotojø kvalifikacijà atliko Uþsienio kalbø
institutas ir Nuotoliniø studijø centras.

Uþsienio kalbø kursus lankë ir baigimo paþymëjimus gavo ávairiø padaliniø
198 dëstytojai ir darbuotojai. Nuotoliniø studijø centre buvo organizuojamas Universiteto
darbuotojø kvalifikacijos tobulinimas informaciniø ir komunikaciniø technologijø taiky-
mo ir paþangiø mokymo bei mokymosi technologijø srityje. Daugiau kaip 300 dëstytojø
mokësi naujausiø kompiuterinio raðtingumo (ECDL XP) kursø, per 200 iðlaikë tø kursø
testus, 30 dëstytojø mokësi kurso „Atvirojo ir nuotolinio mokymosi kursø kûrimas ir
diegimas bei virtualios mokymosi terpës WebCT pagrindai“, pusë ið jø atliko savarankið-
kus darbus ir sukûrë savo kursus ar jø bandomàsias versijas. 20 dëstytojø dalyvavo
nuotoliniø studijø kursø kûrimo bei jø kokybës vertinimo seminare pradedantiesiems.
Dalis jø parengë paraiðkas Ðvietimo ir mokslo ministerijos konkursui „Parama nuotoliniø
studijø kursø kûrimui“ ir tø kursø medþiagà. Trys ið jø laimëjo ðá konkursà ir paruoðë
aukðtus kokybës reikalavimus tenkinanèius kursus.

Praeitais metais buvo parengti du projektai ES struktûriniø fondø paramai gauti. Jø
tikslas sukurti Universiteto mokslininkø ir dëstytojø kvalifikacijos tobulinimo sistemà,
skatinti mokslininkø ir dëstytojø tarpusavio bendradarbiavimà ir dalijimàsi patirtimi.
Vykdant projektà „Mokslininkø ir dëstytojø kvalifikacijos tobulinimo metodinës bazës
sukûrimas Vilniaus universitete“, pateiktà Europos socialinio fondo agentûrai, numatoma
parengti Universiteto mokslininkø ir dëstytojø kvalifikacijos tobulinimo moduliø sistemà,
kuri uþtikrintø nuolatiná mokslininkø ir dëstytojø kvalifikacijos tobulinimà horizontalaus
lygio gebëjimø ugdymo srityse, parengti metodiniø mokymo priemoniø bazæ, skirtà moks-
lininkø ir dëstytojø horizontalaus lygio gebëjimø ugdymui, organizuoti bandomuosius
mokymus mokslininkams ir dëstytojams pagal sudarytus modulius ir naudojant pareng-
tas metodines priemones. Be to, projektas padës sukurti mokslininkø ir dëstytojø tarpu-
savio konsultavimo sistemà ir iðbandyti jà fakultetuose. Projekto metu numatoma pamo-
kyti 350 VU dëstytojø ir mokslininkø.

Projektas „Vilniaus universiteto dëstytojø ir mokslininkø kvalifikacijos këlimo centro
materialinës bazës sukûrimas“, pateiktas Europos regioninio fondo paramai gauti, papil-
do Europos socialiniam fondui pateiktà projektà. Ðis projektas leistø Vilniaus universite-
te ákurti Mokslininkø ir dëstytojø kvalifikacijos tobulinimo centrà ir aprûpinti já moder-
nia áranga.

4. SKATINIMAS

2005 metais Universiteto personalo skatinimo sistemà papildë nauja forma. Greta tradici-
nës Vilniaus universiteto Rektoriaus mokslo premijos buvo ásteigta geriausio metø dësty-
tojo premija. Daug lëðø buvo skirta materialiajam visø Universiteto padaliniø darbuotojø
skatinimui.
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4.1. Universiteto premijos

Uþ puikius mokslinius rezultatus 2005 metais Rektoriaus mokslo premijomis apdovanota
14 mokslininkø.

Humanitariniø mokslø srityje: prof. Alfredas Bumblauskas (IF) ir prof. Marijus Arvy-
das Ðliogeris (FsF).

Socialiniø mokslø srityje: prof. Arvydas Jokubaitis (TSPMI) ir prof. Jonas Mackevièius
(EF).

Biomedicinos mokslø srityje: prof. Juozas Ivaðkevièius (MF) ir habil. dr. Þivilë Lukðie-
në (MTMI).

Fiziniø mokslø srityje: prof. Vilijandas Bagdonavièius (MIF), doc. Aldona Beganskie-
në (ChF), dr. Vygintas Jankauskas (FF), prof. Rièardas Makuðka (ChF), prof. Algis Petras
Piskarskas (FF), prof. Gintautas Tamulaitis (MTMI) ir prof. Leonas Valkûnas (FF).

Technologijos mokslø srityje: habil. dr. Eugenijus Gaubas.
Dr. Brigitai Speièytei (FilF) skirta Vilniaus universiteto Rektoriaus mokslo premija

jaunajai mokslininkei.
Vadovaujantis VUSA pateiktais studentø apklausø rezultatais, suderinus su padaliniø

vadovais, atrinktos ir pristatytos geriausiø 2005 m. dëstytojø kandidatûros apdovanoti
Rektoriaus premija:

Chemijos fakulteto – prof. Sigitas Tumkevièius;
Ekonomikos fakulteto – doc. Benjaminas Pladis;
Filologijos fakulteto – doc. Rita Tûtlytë;
Fizikos fakulteto – doc. Kæstutis Arlauskas;
Filosofijos fakulteto – prof. Vydas Èekanavièius;
Gamtos mokslø fakulteto – prof. Paulius Kavaliauskas;
Istorijos fakulteto – dr. Loreta Skurvydaitë;
Komunikacijos fakulteto – Renata Matkevièienë;
Matematikos ir informatikos fakulteto – prof. Vigirdas Mackevièius;
Medicinos fakulteto – doc. Janina Tutkuvienë;
Teisës fakulteto – doc. Juozas Galginaitis.

4.2. Skatinimas uþ gerà darbà

Universiteto 1272 darbuotojams buvo áteiktos premijos uþ labai gerà darbà 2005 metais.
Ðioms premijoms buvo skirta 1,4 mln. litø.

Bendroji iðvada
Vilniaus universiteto mokslininkø ir dëstytojø pripaþinimà patvirtinantys nacionali-

niai apdovanojimai, 2005 metais apgintos disertacijos ir suteikti mokslo vardai  rodo
aukðtà ir kasmet didëjanèià Vilniaus universiteto mokslininkø ir dëstytojø mokslinæ ir
pedagoginæ kompetencijà. 2005 metais stabilizavosi iki tol maþëjæs pedagoginio, moksli-
nio ir studijas bei mokslà aptarnaujanèio personalo skaièius. Prasidëjo profesûros jaunë-
jimo tendencija. 2005 metais Universiteto personalo skatinimo sistemà papildë nauja
skatinimo forma, daug lëðø buvo skirta materialiam visø Universiteto padaliniø darbuoto-
jø skatinimui.

Problemos

• Docento vardà turinèio personalo senëjimo tendencija iðlieka akivaizdi problema,
kelianti grësmæ mokslinës ir pedagoginës veiklos perimamumui.

• Daugelis jaunøjø mokslininkø yra linkæ iðvykti ið Lietuvos. Tai rodo praeitais
metais spalio mënesá Vilniaus ir Kauno technologijos universitetuose atlikta ap-
klausa, kurioje dalyvavo aukðtøjø mokyklø 23–37 metø jaunieji mokslininkai,
dauguma jø – doktorantai.
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• Lëtai kuriama vidinë Universiteto mokslininkø ir dëstytojø kvalifikacijos tobulini-
mo sistema.

Priemonës

• Geriausius, kà tik apgynusius daktaro disertacijas doktorantus darbinti á pirmaei-
les pareigas, sudaryti palankias sàlygas pedagoginiam ir moksliniam darbui, augi-
mo perspektyvai, skatinti materialiai.

• Kad ir kokie bûtø parengto projekto ES struktûriniø fondø paramai gauti vertinimo
rezultatai, pradëti ágyvendinti projekte numatytas mokslininkø ir dëstytojø kvalifi-
kacijos tobulinimo priemones.

INFORMACINIØ TECHNOLOGIJØ
PLËTROS KRYPTIS

Veiklos ðia kryptimi tikslas – gerokai padidinti informaciniø technologijø naudojimà
visose Universiteto veiklos srityse, atnaujinti Universiteto informacijos sistemas, duome-
nø bazes ir komunikacijas studijø, mokslo ir sprendimø priëmimo tikslais.

1. KOMPIUTERIØ TINKLAS

Vilniaus universiteto kompiuteriø tinklas jungia visus Universiteto padalinius bei jun-
giasi su Lietuvos, Europos ir pasaulio kompiuteriø tinklais. Kompiuteriø tinklas sukurtas
pagal ðiuolaikines duomenø perdavimo ir valdymo technologijas, naudojant optinio ryðio
magistrales (5 priedo 1 pav.).

Universiteto kompiuteriø tinklas yra vienas ið trijø pagrindiniø Lietuvos mokslo ir
studijø akademinio tinklo Litnet regioniniø centrø. Universiteto kompiuteriø tinklo pa-
slaugomis naudojasi per 70 Vilniaus miesto universitetø, ðvietimo, mokslo, kultûros ir
sveikatos prieþiûros ástaigø. Litnet kompiuteriø tinklas turi du iðëjimus á tarptautinius
tinklus, vienas ið jø yra árengtas Vilniaus universitete. 2005 metø antroje pusëje Univer-
siteto vidutinis interneto srautas buvo 51 Mbps, pastebëti pikai iki 90 Mbps. Interneto
srauto naudojimas 1994–2005 metais sparèiai didëjo (19 lentelë).

2005 metais sukurtas specialus Universiteto kompiuteriø tinklo tinklalapis, kuriame
nuolat atnaujinama informacija apie kompiuteriø tinklo galimybes, naujausius virusus
bei kompiuteriø ir tinklo apsaugos priemones.

Dabar Vilniaus universiteto kompiuteriø tinklas jungia per 4600 kompiuteriø, ið jø
1420 – studentø bendrabuèiuose (20 lentelë)

Pagal Litnet programà 2005 metais vyko Universiteto kompiuteriø tinklo infrastruktû-
ros plëtros darbai. Pagrindinës plëtros kryptys: tinklo magistraliø ir tinklo serveriø plëtra,
naujø technologijø diegimas. 2005 metais nutiesti optiniai kabeliai á Vilniaus kolegijos
Menø fakultetà (Didþioji g. 38), á Vilniaus kolegijos bendrabuèius (Didlaukio g. 63 ir 65).
Vilniaus universiteto ligoninës Þalgirio klinika prie Universiteto kompiuteriø tinklo pri-
jungta 34 Mbps radijo ryðiu.

19 lentelë. Interneto srauto panaudojimas 1994–2005 metais

Metai 1994 1996 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 
Interneto 
srautas 

19,2 
Kbps 

64 
Kbps 

512 
Kbps 

1 Mbps 2 Mbps 4 Mbps 24 
Mbps 

39 
Mbps 

51 
Mbps 

 
20 lentelë. Kompiuteriø skaièiaus tinkle kitimas 2000–2005 metais

Metai 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Universiteto kompiuteriai 1246 1645 2152 2551 2802 3182 
Studentų kompiuteriai bendrabučių tinkle   190 400 1300 1420 
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Vykdant Litnet Regioniniø centrø plëtros projektà, 2005 metø spalá Vilniaus universi-
tete (Universiteto g. 3) árengtas Litnet tarpmiestinio ryðio þiedo mazgas. Ið ðio mazgo
nutiestos tarpmiestinio þiedo duomenø perdavimo linijos á Litnet regioninius centrus
Panevëþyje bei Matematikos ir informatikos institute. Siekiant padidinti magistralinio
ryðio tarp pagrindiniø Litnet centrø patikimumà, sudaryti sàlygas diegti naujausias duo-
menø perdavimo technologijas, gruodá papildomai árengta speciali dvylikos skaidulø, ið
jø ðeðios naujo ITU–T G.655 standarto, optinë magistralë Vilniaus universitetas (Univer-
siteto g. 3) – Matematikos ir informatikos institutas (Goðtauto g. 12).

2005 metø antroje pusëje ásigyta áranga elektroninio paðto sistemai atnaujinti, metø
pabaigoje atnaujinta rezervinio elektros maitinimo sistema Skaièiavimo centre (Saulëte-
kio al. 9), pradëti rezervinio elektros maitinimo sistemos atnaujinimo darbai komunikaci-
jø centre (Universiteto g. 3). 2005 metais Skaièiavimo centro specialistai pradëjo IP
duomenø perdavimo elektros tinklu bandymus ir árengë eksperimentinæ duomenø per-
davimo linijà per elektros tinklà knygø sandëlyje ðalia ðv. Jonø baþnyèios. Taip pat
pradëti praktiniai bevielës prieigos prie kompiuteriø tinklo bandymai, ið UAB „Omnitel“
gauta parama bevielei prieigai árengti.

2005 metais buvo plëtojama ir modernizuojama Vilniaus universiteto telefoniniø ryðiø
infrastruktûra, vykdoma visø telefoninio ryðio bûdø integracija. Integracijos tikslas –
teikti naujas paslaugas ir efektyviau naudoti Universiteto kompiuteriø ir telefonø tinklà.

2005 metais atlikta telefonø stoties Ericsson MD-110 ir telefoniniø kabeliø inventori-
zacija, ið Èiurlionio g. 21 á pagrindiná komunikacijø mazgà Universiteto g. 3 perkeltas
Telekomo ISDN srautas, ið Saulëtekio al. 9 á Universiteto g. 3 perkelta aparatûra ir
sujungta su IP telefonijos mazgu. IP telefonijai paskirtas atskiras ISDN srautas ið Teleko-
mo, rezervuotas atskiras nacionalinës numeracijos telefonø numeriø blokas. Nuo
2004 metø treèio ketvirèio per IP telefoniniai pokalbiai ið Vilniaus universiteto perduoda-
mi á daugelá Lietuvos universitetø, Kauno bei Klaipëdos miestus. 2005 metais pradëta
tinklø sujungimo su kitais IP telefonijos operatoriais bandomoji eksploatacija. Ðiuo metu
galima nemokamai skambinti á VÁ „Infostruktûra“ tinklà (RRT, VRC, LRS, URM, VRM) ir
á Europos branduoliniø tyrimø centrà CERN. 2005 metais ávykdytas mobiliojo ryðio teikë-
jo konkursas. Nauja sutartimi pavyko ne tik labai pagerinti mobiliojo ryðio sàlygas ir
paslaugø kainas, bet ir sudaryti prielaidas mobiliojo ryðio paslaugø integravimui á Uni-
versiteto ryðiø sistemà.

2005 metø pabaigoje Vilniaus mieste Universitetas turëjo 977 fiksuotojo telefono ryðio
numerius, sujungtus per Universiteto telefonø stotis, 20 numeriø, prijungtø per IP,
169 mobiliojo ryðio abonentus. Be to, Universitetas turëjo 97 fiksuotojo ryðio numerius
tiesiogiai ið AB „Lietuvos telekomas“ (21 lentelë).

21 lentelë. Telefono ryðio dinamika 2004–2005 metais

Metai 2004 2005 

AB „Lietuvos telekomas“ fiksuotojo ryšio numerių skaičius 129   97 

Universiteto stoties fiksuotojo ryšio numerių skaičius 790 977 

Universiteto VoIP numerių skaičius    2   20 

Mobiliojo ryšio numerių skaičius 156  169 

 

Pokalbiai tarp abonentø, prijungtø prie Universiteto telefonø stoties per IP, ir besinau-
dojanèiø mobiliojo ryðio paslaugomis yra nemokami.

2005 metais Skaièiavimo centro specialistai árengë kompiuteriø tinklà Universiteto
bendrabutyje Olandø g. 51, koordinavo kompiuteriø ir telefonø tinklø árengimo darbus
rekonstruojamuose bei remontuojamuose Universiteto padaliniuose. Ið viso kompiuteriø
tinklas buvo árengtas ar pertvarkytas 452 darbo vietose, árengta 118 telefono linijø.
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Universiteto kompiuteriø tinklo naudotojams teikiamos tokios Interneto paslaugos:
elektroninis paðtas, elektroninës konferencijos, failø persiuntimas FTP, informacijos sau-
gykla Proxy, integruota informacinë aplinka WWW, ávairios paieðkos priemonës. 2005
metø pabaigoje elektroninio paðto paslaugomis naudojosi per 21 000 Universiteto dar-
buotojø ir studentø, buvo priþiûrimas 201 padalinio tinklalapis. Universiteto elektroninio
paðto serveris 2005 metais apdorojo beveik 18 milijonø laiðkø, buvo administruojamos
484 konferencijos.

2. INFORMACINË SISTEMA

Visi Universiteto administraciniai padaliniai, fakultetai, institutai, centrai ir kiti pada-
liniai savo veikloje naudojasi Skaièiavimo centro darbuotojø sukurtomis Studijø, Finansø
ir ekonomikos, Personalo, Padaliniø, Renginiø duomenø bazëmis bei kompiuteriø pro-
gramomis. Finansø ir ekonomikos direkcija naudoja Visma Business finansø apskaitos
programà, o biblioteka – Aleph 500 bibliotekinæ sistemà. Kiekviena ið ðiø kompiuteriø
programø ir duomenø baziø yra pritaikyta konkreèiai veiklai vykdyti, taèiau visas jas
jungia Universiteto vartotojø ir programø administravimo sistema, sudaranti vientisà
Universiteto informacinæ sistemà (IS). IS vartotojai yra apie 1700 universiteto darbuotojø
ir 17 500 klausytojø. Per pastaruosius metus labai padidëjo autorizuotø IS vartotojø ir jø
darbo seansø skaièius (29 pav.).

2005 metais IS plëtra buvo vykdoma pagal Skaièiavimo centro parengtà planà, atsi-
þvelgiant á padaliniø ar centrinës administracijos pageidavimus. Buvo pleèiamos Univer-
siteto darbuotojams ir studentams teikiamos paslaugos, sudarant galimybes gauti infor-
macijà ið bet kurios internetinës darbo vietos. Per metus atsirado ir ið anksto nenumatytø
darbø, kuriuos reikëjo vykdyti skubos tvarka. Malonu paþymëti, kad 2005 metø Lietuvos
WWW svetainiø èempionate TOP.LT Vilniaus universiteto svetainë uþëmë antrà vietà
reprezentaciniø ir informaciniø tinklalapiø kategorijoje, o jos techninis sprendimas buvo
pripaþintas geriausiu.

2005 metais buvo naujai sukurti ar ið esmës atnaujinti pagrindiniai IS komponentai
(22 lentelë). Vien tik Personalo bei Finansø ir ekonomikos direkcijos kompiuteriø pro-
gramose buvo sukurti ar atnaujinti daugiau nei 50 ávairaus sudëtingumo programiniø
paketø.

29 pav. Autorizuotø IS vartotojø ir jø darbo su IS seansø skaièiaus kitimas 2001–2005 metais
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2005 m. ypatingas dëmesys buvo kreipiamas á Universiteto darbuotojams ir studen-
tams teikiamas elektronines paslaugas. Buvo sukurta vidiniø informaciniø praneðimø
sistema vartotojams, realizuotas elektroniniø laiðkø siuntimas visiems darbo laiko ap-
skaitos þiniaraðèiø sudarytojams. 2005 metø kovà ádiegus naujà darbo uþmokesèio siste-
mà, galutinai iðspræstas duomenø integravimo uþdavinys.

3. BIBLIOTEKOS ELEKTRONINIAI INFORMACIJOS IÐTEKLIAI

Informacinio aptarnavimo procesai persikelia á virtualià erdvæ – vis didesnæ bibliotekos
paslaugø dalá sudaro elektroniniø informacijos paslaugø teikimas. Ðalia tradiciniø ðalti-
niø – knygø, serialiniø leidiniø, ásitvirtina ir elektroninës informacijos iðtekliai: elektro-
ninës knygos, elektroninë periodika, duomenø bazës.

Duomenø bazës prenumeruojamos per Lietuvos moksliniø bibliotekø asociacijà (LMBA).
Dalyvavimas LMBA yra naudingas visoms bibliotekoms.

Vilniaus universiteto biblioteka 2005 m. prenumeravo ðias duomenø bazes:
• visatekstæ ir bibliografinæ duomenø bazæ Thomson Gale: Info Trac OneFile;
• visatekstæ duomenø bazæ Oxford University Press: Oxford Journals Online;
• duomenø archyvà JSTOR;
• visatekstæ duomenø bazæ Emerald Fulltext;

Priemonės pavadinimas, 
uždaviniai 

Rezultato aprašymas 
Įvykdymo ir naudojimo 

būsena 
Studijų programų dalykų 
tvarkymas  

Vieningų universiteto dalykų pavadinimų 
su vertimu į užsienio kalbą sudarymas 

Naudoja padaliniai 

Vientisos studijų programų 
rengimo, priežiūros ir jų 
vykdymo sistemos sukūrimas 

Realizuotas laisvųjų dalykų  
administravimas bei jų pasirinkimas, 
sukurta studijų programų aprašų 
duomenų bazė 

Naudoja padaliniai, 
studentai, vieša prieiga 
Internete 

Socialinės paramos 
administravimas 

Kompiuterinis socialinių stipendijų, 
vienkartinių  pašalpų registravimas, 
konkursinių eilių sudarymas, įsakymų 
ruošimas ir jų vykdymas  

Naudoja studentų atstovybė 
ir padalinių administracija 

Naujo pavyzdžio  aukštojo 
mokslo diplomo priedėlio 
išdavimas 

Sudaryta naujo aukštojo mokslo diplomo 
priedėlio ruošimo ir gaminimo 
kompiuterių programa 

Gruodžio mėnesį 
centralizuotai pradėti 
gaminti priedėliai 

Studentų apskaita pagal 
finansavimo pobūdį 

Sukurta rotacijos eilių sudarymo bei jų 
administravimo programa 

Naudoja padaliniai, 
studentai 

Elektroninių tezių ir disertacijų 
IS diegimas 

Sukurtos baigiamųjų darbų įkėlimo į 
duomenų bazę programos, išmokyti  
vartotojai  

Atiduota naudoti 
padaliniams ir absolventams 

Naujos darbo užmokesčio 
apskaitos sistemos diegimas 

Atliktas duomenų perkėlimas iš senos 
darbo užmokesčio apskaitos sistemos į 
naują, išmokyta apie  200  vartotojų   

Naudoja personalo direkcija, 
padalinių administratoriai  

Darbo užmokesčio skaičiavimo 
plėtra 

Naujų darbo užmokesčio skaičiavimo 
algoritmų sudarymas, mokėjimo modelių 
papildymas, duomenų perdavimas bankui 

Naudoja Personalo direkcija 
bei Finansų ir ekonomikos 
direkcija 

Darbo užmokesčio apskaitos 
plėtra 

Sukurta  pagal apmokėjimo rūšis, 
skaičiavimo mėnesius, padalinius ir lėšų 
rūšis apskaičiuotų sumų kompiuterinė 
suvestinė 

Naudoja Finansų ir 
ekonomikos direkcija 

Darbo užmokesčio apskaitos 
duomenų pateikimas   

Sukurtos darbo užmokesčio ataskaitos 
padaliniams ir darbuotojams 

Naudoja padaliniai, 
darbuotojai 

Bibliotekinės programos   
funkcijų plėtra 

Bibliografinės   lietuviškų periodinių 
leidinių publikacijų, bibliotekos retųjų 
leidinių, dailės kūrinių, publikacijų apie 
Vilniaus universitetą duomenų bazių 
sukūrimas  

Sukurtos loginės duomenų 
bazių struktūros 

LieMSIS projekto vykdymas Bazinės programinės įrangos diegimas 
Lietuvos aukštosiose mokyklose 

Dalyvaujama Personalo, 
Finansų ir Studijų projektų 
analizėje 

 

22 lentelë. Pagrindiniø IS komponentø plëtra 2005 m. ir jø naudojimo galimybës
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• bibliografinæ duomenø bazæ Zentralblatt MATH;
• visatekstæ duomenø bazæ IEEE/IEL;
• visatekstæ duomenø bazæ EBSCO (11 DB);
• visatekstæ duomenø bazæ Cambridge Journals Online;
• visatekstæ duomenø bazæ ProQuest (10 DB);
• disertacijø santraukø duomenø bazæ ProQuest Digital Dissertations;
• visatekstæ duomenø bazæ Science Direct;
• visatekstæ duomenø bazæ Springer LINK;
• bibliografinæ citavimo duomenø bazæ ISI Web of Knowledge;
• Lietuvos periodinës spaudos bibliografinæ straipsniø bazæ (1994–2002) (interneto,

bendrojoje, bibliografijos ir interneto skaityklose);
• nacionalinës bibliografijos duomenø bankà (interneto, bendrojoje, bibliografijos ir

interneto skaityklose);
• visatekstæ duomenø bazæ Blackwell Synergy.

Visos prenumeruojamos DB (iðskyrus Lietuvos periodinës spaudos bibliografinæ straips-
niø bazæ (1994–2002) ir Nacionalinës bibliografijos duomenø bankà) yra prieinamos vi-
siems Universiteto bendruomenës nariams per VU kompiuteriø tinklà.

2004 m. gruodá – 2005 m. lapkritá VUB vartotojai prie DB jungësi 86 807 kartus (duome-
nys be DB Zentralblatt MATH; Lietuvos periodinës spaudos bibliografinës straipsniø bazës
(1994–2002) ir Nacionalinës bibliografijos duomenø banko). Palyginti su 2004 m., prisijun-
gimø skaièius iðaugo per 25 000.

Vartotojai atliko 223 203 paieðkas. Palyginti su 2004 m. (200 319), paieðkø skaièius
padidëjo beveik 23 000.

Duomenø baziø prenumeratai 2005 metais VU skyrë 75 000 Lt, taèiau iðleista gerokai
maþiau– 41 764, 77 Lt – dël sëkmingø LMBA derybø su DB tiekëjais ir gavus nemaþà
ÐMM paramà. VU bibliotekos ir DB JSTOR atstovø derybose buvo pasiektas susitarimas,
labai sumaþinæs DB kainà. Be to, 2005 m. VUB prenumeravo Springer DB individualiai
(ne per LMBA), todël asociacijos nariø sutarimu 2006 m. Springer-Kluwer prenumerata
VU bibliotekai yra nemokama.

Bibliotekos, turinèios 5,3 mln. statistiniø vienetø fondà, darbas neásivaizduojamas be
gerai organizuotos informacinës paieðkos sistemos. VU bibliotekoje nuo 1993 metø ku-
riamas ir pildomas elektroninis katalogas. Elektroninis katalogas per metus pasipildo
vidutiniðkai 30 tûkstanèiø pavadinimø ir 60 tûkstanèiø vienetø, tai yra per dienà viduti-
niðkai 367 vienetais ir 177–200 pavadinimø. Kiekvienais pastaraisiais metais skaièiai
didëja. Norint paspartinti fakultetø bibliotekø knygø fondø elektroniná katalogavimà,
suburta Centrinës bibliotekos kataloguotojø, sistemintojø, dalykintojø grupë, kuri dirbo
tik su fakultetø bibliotekø spaudiniais. Teigiami ðio sprendimo rezultatai akivaizdûs:
fakultetø bibliotekø leidiniø elektroniniame kataloge kiekis pasikeitë nuo 37,5% iki
42,5%. Be to, pradëtas lietuviðkø leidiniø korteliø katalogo redagavimas, siekiant paspar-
tinti duomenø perkëlimà á elektroniná katalogà. Tokia katalogo perkëlimo á elektroniná
katalogà forma pasiteisina, nes yra daug netikslumø korteliø kataloge (neteisingas ðifras,
pamesta knyga ir t. t.). Korteliø perþiûra uþtikrina, kad á elektroniná katalogà nepaklius
neredaguoti ar netikslûs, klaidingi apraðai. Per 2005 metus bibliotekos elektroninis kata-
logas pasipildë 35 770 pavadinimø ir 82 365 vienetø áraðais. Ið viso elektroniniame
kataloge yra 290 900 pavadinimø ir 714 050 vienetø áraðø.

Bibliotekoje, pasitelkiant sistemà ALEPH, kuriama dar keletas elektroniniø duomenø
baziø, visø pirma VU mokslininkø ir darbuotojø publikacijø duomenø bazë. 2005 m.
gruodþio 1 d. VU PDB buvo 20 576 áraðai.

Pradëta formuoti nauja publikacijø apie VU bazë VUB03. Perþiûrëta 2004–2005 m. 50
pavadinimø 250 numeriø (22 500 psl.) tæstiniø leidiniø, 12 pavadinimø laikraðèiø. Ðiuo
metu joje yra per 900 bibliografiniø apraðø.
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Biblioteka rengia dar vienà elektroninæ duomenø bazæ – Lietuvos bibliografija,
C serija – Lietuviðkø periodiniø leidiniø publikacijos. Ði duomenø bazë yra Retrospektyvi-
nës Lietuvos bibliografijos DB, kurià rengia Nacionalinë M. Maþvydo biblioteka, Mokslø
akademijos biblioteka ir VU biblioteka, sudëtinë dalis. Ðiuo metu joje yra per 1600 áraðø.

Abi pirmiau minëtos duomenø bazës organizuojamos taip, kad bûtø galima formuoti
leidiná.

Kartu su VU Skaièiavimo centro darbuotojais pradëtas ágyvendinti projektas Skaitme-
niniø vaizdø archyvas. 2005 metais skaitmeniniø vaizdø archyve buvo septyniø teismø
knygø visi tekstai. Vadinasi daugiau suinteresuotø vartotojø mokslo ir studijø reikalams
turi galimybæ ið bet kurios kompiuterizuotos vietos naudotis LDK teismø knygø skaitme-
niniø vaizdø baze. Projektas tæstinis. Skaitmeniniø vaizdø bazë kasmet bus papildoma
naujø LDK teismø knygø skaitmeniniais vaizdais.

2005 metais pradëta organizuoti bibliotekos Grafikos kabinete saugomø meno darbø
duomenø bazë. Joje yra 630 bibliografiniø apraðø. Rengiamas skaitmeniniø vaizdø ar-
chyvas. Planuojama prieiga prie ðios vaizdø bazës per internetà.

Bendroji iðvada

2005 metais informaciniø technologijø plëtra Universitete leido ágyvendinti ðiuos
uþdavinius: sukurti naujus kompiuterizuotas veiklos funkcijas uþtikrinanèius komponen-
tus, pasiekti visiðkà informacinës sistemos duomenø integralumà, smarkiai padidinti
informacinës sistemos vartotojø skaièiø, atnaujinti bibliotekos prenumeruojamas duome-
nø bazes, parengti naudojimosi jomis instrukcijas, perkelti daug skaitmeninës informaci-
jos ið CD á elektroniná duomenø bazës formatà, pradëti parengiamuosius darbus naujai
bibliotekinës sistemos versijai ádiegti. Buvo tæsiami kompiuteriø bei telefonø tinklø infra-
struktûros plëtros darbai, siekiant padidinti pralaidumus tiek tarp Universiteto padaliniø,
tiek iðëjimo á Lietuvos bei pasaulio tinklus.

Problemos

• Universiteto disponuojami finansø iðtekliai yra nepakankami informacinës sistemos,
kompiuteriø tinklo bei telefonø tinklo centriniø iðtekliø plëtrai. Todël nëra uþtikrina-
mi ðiandieniai jø saugumo ir patikimumo reikalavimai, funkcionavimas vykdomas be
jokio rezervo, balansuojant ant árangos fiziniø galimybiø ribos. Ðiuo metu nëra árangos
dubliavimo, tie patys serveriai naudojami ir programoms derinti, ir informacinëms
paslaugoms teikti. Iki ðiol vis dar naudojami prieð deðimt metø ásigyti serveriai, o
magistralinë kompiuteriø tinklo áranga ásigyta dar 1998 metais, per ðeðerius metus
neatliktas telefonø stoties nei atnaujinimas, nei techninis aptarnavimas.

• 2005 metais nebuvo ádiegta nauja finansø apskaitos Visma Business versija, turinti
daugiau funkciniø galimybiø. Tai ávyko todël, kad 2005 metø rudená Universitete
turëjo prasidëti People Soft sistemos finansø apskaitos modulio diegimo darbai, ku-
riuos numatë nacionalinë LieMSIS programa. Taèiau People Soft sistemos finansø
apskaitos modulio diegimo darbai nevyko nei Universitete, nei kitose aukðtosiose
mokyklose.

• 2005 metais bibliotekoje iki galo nebuvo ádiegta nauja bibliotekinës sistemos ALEPH
versija, nes daugiau nei 30% turimø kompiuteriø techninës charakteristikos neatitiko
sistemos reikalavimø.

• Daug bibliotekos laiko ir darbo sànaudø pareikalavo retrospektyvinës bibliografijos
posistemio kûrimas, pagalbiniø rodykliø, poleminiø straipsniø, recenzijø bei iliustra-
cijø struktûravimas, tikrinimas ir koregavimas, jø derinimas su kitø bibliotekø nacio-
nalinës bibliografijos rengëjais. Dël ðiø prieþasèiø ðios bazës kûrimas uþtruko ilgiau
nei planuota.



  61

VILNIAUS UNIVERSITETO VEIKLA 2005 METAIS

Priemonës

• Parengti Universiteto kompiuteriø tinklo atnaujinimo investiciná projektà, kuris nu-
matytø interneto ir duomenø perdavimo paslaugø plëtrà, kompiuteriø ir telefonø
tinklø modernizavimà, uþtikrintø informaciniø paslaugø patikimumà ir saugumà, or-
ganizuoti atnaujinimui reikalingø darbø ir priemoniø finansavimo ðaltiniø paieðkà.

• Plëtoti Universiteto informacinæ sistemà, kurti naujas informacines paslaugas darbuo-
tojams ir studentams.

• Ádiegti naujà bibliotekinës sistemos ALEPH versijà Centrinëje bibliotekoje ir padaliniø
bibliotekose.

• Ádiegti internete bibliotekos Grafikos kabinete saugomø meno kûriniø vaizdø duome-
nø bazes, organizuoti skaitmeninimo technikos ásigijimà ir Rankraðèiø skyriaus teis-
mø knygø skaitmeninimà.

INFRASTRUKTÛROS PLËTROS KRYPTIS

Veiklos tikslas – ágyvendinti efektyvø investicijø planà, numatantá tokià investiciniø
projektø visumà, kuri leistø ið esmës atnaujinti ir modernizuoti materialinæ bazæ ir suda-
rytø pagrindà strateginës veiklos uþdaviniams ágyvendinti.

1. INVESTICIJØ PROGRAMA

Pagrindinis investicijø programos tikslas – modernizuoti Universiteto mokslo ir studijø
materialinæ bazæ. Rekonstruojami Universiteto pastatai, perkamas ir ásigyjamas studijø ir
mokslo reikmëms reikalingas ilgalaikis materialusis turtas – mokslinë aparatûra, kom-
piuterinë technika ir kita áranga. 2005 metais buvo ágyvendinti arba ágyvendinami septy-
ni Universiteto infrastruktûros modernizavimo investiciniai projektai. Praeitais metais
buvo parengta 18 naujø investiciniø projektø.

1.1. Ágyvendinti ir ágyvendinami investiciniai projektai

2005 metø investiciniai projektai buvo finansuojami ið Valstybës investicijø 2005–2007 m.
programos (VIP), paskolos valstybës vardu, valstybës biudþeto, Ðvietimo ir mokslo minis-
terijos, ES struktûriniø fondø ir Universiteto specialiosios programos Bendrojo raidos
fondo lëðø. Be to, moderni mokslinë aparatûra buvo gaunama ágyvendinant ávairius,
daugiausia Europos Komisijos finansuojamus mokslinius projektus. Taigi 2005 metais
materialinei bazei modernizuoti ið viso buvo panaudota 10 024 tûkst. Lt (23 lentelë).

Ágyvendintos ðios investicijos (6 priedo 1 lentelë):
• Filosofijos fakultete uþbaigti statybos montavimo darbai ir pagaminti baldai.
• Pradëtas Centriniø rûmø architektûrinio ansamblio pastato (Istorijos fakulteto) re-

konstravimas.

23 lentelë. Investiciniø projektø ir materialinës bazës (ilgalaikio materialiojo turto) finansavimo
ðaltiniai

Finansavimo šaltinis ir 2005 metais panaudotų lėšų suma, tūkst. Lt 

Projektų 
skaičius 

Valstybės 
investicijų 

2005- 
2007 m. 

programa 
(VIP) 

Paskolos 
valstybės 

vardu 

Švietimo ir 
mokslo 

ministerijos 
lėšos 

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

Specialiosios 
programos 
Bendrojo 

raidos fondo 
lėšos 

Sumų 
pagal 

pavedimus 
lėšos 

Iš viso 

7 2 640 2 345 382,4 730,5 2 700,2 1 225,8 10 023,9 
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• Tæsiamas Botanikos sodo Kairënuose infrastruktûros rekonstravimas ir plëtojimas.
• Tæsiamas naujosios Bibliotekos projektavimas.
• Ásigyta mokslinë aparatûra.
• Ásigyta kompiuterinës ir programinës árangos, organizacinës technikos, transporto

priemoniø ir kito ilgalaikio turto akademiniams ir neakademiniams padaliniams.

1.2. 2005 metais parengti investiciniai projektai

Praeitais metais buvo parengta 18 naujø investiciniø projektø (6 priedo 2 lentelë). Tam
buvo panaudota 163 147 Lt ES struktûriniø fondø ir 231 805 Lt Specialiosios programos
Bendrojo raidos fondo lëðø. Be to, ðiam tikslui lëðø skyrë Matematikos ir informatikos
fakultetas, Universiteto ligoninës. Naujiems investiciniams projektams ágyvendinti pa-
rengtos dvi paraiðkos á Valstybës investicijø 2006–2008 m. programà ir 14 paraiðkø
ES struktûriniø fondø paramai gauti. Vienas investicinis projektas buvo ágyvendintas
2005 metais, dar vieno investicinio projekto finansavimo ðaltiniø dar ieðkoma.

Á Valstybës investicijø 2006–2008 m. programà greta tæstiniø, ankstesniais metais
pradëtø ágyvendinti Universiteto projektø átraukti du nauji: senosios Vilniaus universite-
to bibliotekos rekonstravimo projektas (projekto vertë 11,6 mln. Lt) ir Matematikos ir
informatikos fakulteto rengtas projektas „Didelës galios daugiaprocesorinio kompiuterio
ásigijimas“ (projekto vertë 2,3 mln. Lt).

Paraiðkos ES struktûriniø fondø paramai gauti parengtos pagal Bendrojo programavi-
mo dokumento I prioriteto „Socialinës ir ekonominës infrastruktûros plëtra“ 5 priemonæ
„Darbo rinkos, ðvietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijø institucijø bei socialiniø
paslaugø infrastruktûros plëtra (papildanti Europos socialinio fondo remiamas priemo-
nes)“. Ðios priemonës tikslas – skirti paramà projektams, kuriais siekiama uþtikrinti
kokybiðkas ir veiksmingas mokslo ir studijø sistemos institucijø intelekto iðtekliø plëtros
sàlygas, sukuriant, atnaujinant ir iðlaikant tinkamà bei kokybiðkà infrastruktûrà, aprûpi-
nant institucijas modernia mokomàja ir tyrimø bazine bei informaciniø technologijø
áranga. Lietuvos institucijos pateikë 87 paraiðkas, Lietuvos universitetai – 45 paraiðkas,
Vilniaus universitetas – 14 paraiðkø (6 priedo 3 lentelë). Visiems 87 projektams finan-
suoti yra praðoma 401,1 mln. litø. Vilniaus universiteto parengtiems projektams yra
praðoma 73,9 mln. Lt (24 lentelë).

Ðiuo metu paraiðkos vertinamos.

24 lentelë. Lietuvos institucijø ir Vilniaus universiteto 2005 metø paraiðkos pagal BPD 1.5 priemonæ

Pateikta paraiškų Prašoma lėšų, mln.Lt 
Iš viso Universitetai VU Iš viso VU 

Prašomų ir numatytų 
lėšų santykis 

87 45 14 401,1 73,9 6,4 

 

2. MOKSLO IR STUDIJØ ÁSTAIGØ RENOVAVIMO
IR REKONSTRAVIMO PROGRAMA

Kaip ir kitos Lietuvos ástaigos, Universitetas dalyvavo ágyvendinant 2003–2006 metø
mokslo ir ástaigø renovavimo, rekonstravimo programà. Ðia programa siekiama pagerinti
techninæ bei energetinæ mokslo ir studijø ástaigø pastatø bûklæ, sumaþinti energijos
suvartojimà ir pastatø eksploatavimo iðlaidas. Programos lëðas sudaro Europos Tarybos
plëtros banko paskola ir valstybës biudþeto lëðos. Mokslo ir studijø ástaigos turi skirti
25% nuosavø lëðø. 2005 metais Universiteto pastatø ir patalpø renovavimui panaudota
2 112,14 tûkst. Lt (25 lentelë).
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Buvo tæsiamas ávairiø pastatø renovavimas ir rekonstravimas: rekonstruotos Skaièiavi-
mo centro, Ekonomikos fakulteto, Teisës fakulteto ir Jungiamojo korpuso (Saulëtekio al.
9) bei Sveikatos ir sporto centro (Saulëtekio al. 2) stogø dangos, pakeista dalis Gamtos
mokslø fakulteto, Medicinos fakulteto, Matematikos ir informatikos fakulteto, Sveikatos ir
sporto centro langø ir durø (6 priedo 4 lentelë).

3. PA T A L P Ø  R E M O N T A S

2005 metais Universiteto patalpø remontui ið ðeðiø finansavimo ðaltiniø buvo panau-
dota 5924,7 tûkst. Lt (26 lentelë).

Uþ ðias lëðas atlikta daug remonto darbø (6 priedo 4 lentelë). Valstybës biudþeto
lëðomis:

• suremontuota bibliotekos patalpa ir árengtos kompiuterinës vietos neágaliems stu-
dentams (kartu su UNESCO parama);

• atliktas Matematikos ir informatikos fakulteto bibliotekos ir skaityklos remontas.

Universiteto specialiosios programos (padaliniø ir BRF) lëðomis:
• Centriniø rûmø architektûriniame ansamblyje suremontuoti Tarptautiniø ryðiø ir

programø, Strateginës plëtros, Studijø direkcijos, kitø skyriø kabinetai, suremon-
tuota patalpa ir árengta nauja Seminarø salë, aprûpinta modernia multimedijos
áranga;

• pagal naujai paruoðtus projektus perplanuoti ir suremontuoti Saulëtekio mokomø-
jø rûmø I ir II korpusø pirmøjø aukðtø vestibiuliai;

• árengtos naujos bei renovuotos anksèiau turëtos Priëmimo skyriaus patalpos Saulë-
tekio komplekso I rûmø I aukðte;

• suremontuotos Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø instituto, Gamtos mokslø
fakulteto ir Chemijos fakulteto bibliotekos ir skaityklos (Gamtos mokslø ir Chemi-
jos fakultetams nupirkta baldø);

• atliktas Teisës fakulteto aðtunto aukðto kapitalinis remontas ir suremontuoti ðio
fakulteto penktas ir ðeðtas aukðtai;

• suremontuoti Ekonomikos fakulteto kabinetai ir koridoriai, Komunikacijos fakulte-
to Þurnalistikos instituto montaþinë, auditorija ir tualetas;

• suremontuota dalis patalpø Palangos poilsio namuose;
• atlikti kiti smulkesni darbai.

Ðvietimo ir mokslo ministerijos lëðomis:
• atliktas Sveikatos ir sporto centro (Saulëtekio al. 2) salës su balkonu bei duðiniø

remontas.

25 lentelë. Mokslo ir studijø ástaigø renovavimo ir rekonstravimo programos lëðos

* 37 085 Lt skirta bendrabuèiø renovavimui

26 lentelë. Patalpø remonto darbø lëðos



VILNIAUS UNIVERSITETO VEIKLA 2005 METAIS

64

4. BENDRABUÈIØ REMONTAS

Didþioji dalis studentø bendrabuèiø (18 pastatø) perduota vieðajai ástaigai „Vilniaus
universiteto bûstas“. Nedidelæ bendrabuèiø dalá administruoja Universitetas. 2005 metais
bendrabuèiø remontui ið trijø finansavimo ðaltiniø buvo panaudota 2257,7 tûkst. Lt (27
lentelë).

27  lentelë. Bendrabuèiø remonto darbø lëðos

* Áskaitant 37 085 Lt, skirtø bendrabuèiø renovavimui pagal 2003–2006 metø mokslo ir studijø ástaigø renovavimo
ir rekonstravimo programà

Uþ ðias lëðas suremontuota dviejø 16 aukðtø bendrabuèiø Saulëtekio al. 4 ir 6 virtu-
vës, prausyklos ir duðai. Pakeisti vandentiekio ir kanalizacijos stovai, sumontuoti nauji
maiðytuvai ir plautuvës. Suremontuoti duðai ir virtuvës Saulëtekio al. 29, 31, 33, 35, 37, 49 ir
51. Pradëtos remontuoti Saulëtekio penkiaaukðèiø bendrabuèiø blokuose esanèios bendros
patalpos: prausyklos, tualetai ir tambûras. Taip pat tvarkomi M. K. Èiurlionio g. 23 ir
27 bendrabuèiø tualetai. Sutvarkyta bendrabuèio Saulëtekio al. 8 prieðgaisrinë signaliza-
cija. Pradëta atnaujinti árangà. Nupirkta 80 dujiniø virykliø, 8 ðaldytuvai, 100 spinteliø,
50 lentynø ir kt. Gyvenimo sàlygos bendrabuèiuose akivaizdþiai gerëja.

Universitetas administruoja studentø bendrabutá Olandø g. 51, kuriame gyvena Istori-
jos 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 1 ir
Tauro gatvëje. Olandø gatvës bendrabutyje baigtas duðiniø remontas, renovuotos dvi
virtuvës ir árengta viena nauja, sutvarkyti lauko laiptai ir lietaus kanalizacija, ávestas
internetinis ryðys.

5. EKSPLOATAVIMAS

2005 metais iðlaidos pastatø ir kitos infrastruktûros iðlaikymui sudarë 6 240,9 tûkst. Lt.
Tai 976,7 tûkst. Lt daugiau negu 2004 metais (6 priedo 6 lentelë). Pasikeitë iðlaidø
struktûra. Kai kurios paslaugø iðlaidos sumaþëjo: pvz., pasiraðius naujà pokalbiø mobi-
liaisiais telefonais paslaugø pirkimo sutartá su UAB „Omnitel“, pokalbiø mobiliaisiais
telefonais iðlaidos sumaþëjo daugiau nei 100,0 tûkst. litø. Taip pat teigiamà átakà iðlaidø
maþëjimui turëjo vykdomas pastatø rekonstravimas ir renovavimas. Padidëjimas aiðkina-
mas tuo, kad 2005 metais padidëjo patalpø eksploatavimo iðlaidos, nes papildomai buvo
pirktos Saulëtekio miestelio patalpø valymo ir apsaugos paslaugos, pradëtos eksploatuoti
Filosofijos fakulteto patalpos Universiteto gatvëje. Padidëjo atliekamø kai kuriø darbø
bei teikiamø paslaugø kainos (pvz., kuro kainos padidëjo 20%). Detali kamieniniø pada-
liniø iðlaidø analizë pateikiama 6 priedo 7 lentelëje.

Bendroji iðvada

Nors 2005 metais materialinës bazës atnaujinimui ir modernizavimui panaudota suma
virðijo 10 mln. Lt, Universiteto infrastruktûros plëtra nëra pakankama, fiziðkai ir moralið-
kai susidëvëjusios materialinës bazës dalis yra labai didelë, todël turima bazë neatitinka
studijø kokybei ir mokslo rezultatyvumui keliamø reikalavimø. Kita vertus, 2005 metais
pradëjo ryðkëti naujø finansavimo galimybiø modernizuoti Universiteto infrastruktûrà ir
sustiprinti mokslo ir studijø materialinæ bazæ perspektyvos: Universiteto padaliniai ðiems
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tikslams skyrë daugiau nei ankstesniais metais disponuojamø specialiøjø lëðø, parengta
daug svarbiø investiciniø projektø, orientuotø á potencialius finansavimo ðaltinius.

Vieðosios ástaigos, administruojanèios bendrabuèiø veiklà, ásteigimas visiðkai pasitei-
sino.

Problemos

• Investiciniams ir juos pagrindþiantiems studijø ir mokslo modernizavimo ir efektyvi-
nimo projektams tapus pagrindiniu materialinës bazës atnaujinimo ir modernizavimo
instrumentu, aktuali tapo ðiø projektø rengimo, valdymo ir administravimo problema.

• Praëjusiø metø rezultatai dar kartà patvirtino, kad infrastruktûros iðlaikymo iðlaidos
kasmet smarkiai didëja brangstant visø rûðiø energijai ir komunalinëms paslaugoms.

• Iki ðiol lieka neiðspræsti esminiai bendrabuèiø renovavimo klausimai, nors pastangø
dedama labai daug.

Priemonës

• Sukurti nuolat veikianèià Universiteto akademinio ir administravimo personalo, kuris
dalyvauja rengiant ir ágyvendinant projektus, kvalifikacijos tobulinimo sistemà pro-
jektø rengimo, valdymo ir administravimo klausimais.

• Pradëti kurti informaciná Universiteto vardu vykdomø projektø valdymo ir administra-
vimo komponentà, kuris bûtø integruotas á bendrà Universiteto informacinæ sistemà.

• Parengti ir ágyvendinti specialø visø rûðiø energijos taupymo priemoniø planà.
• Nuosekliai keisti ûkio eksploatavimo tvarkà ir, pasvërus turimas finansines galimybes,

organizuoti eksploatavimo (apsaugos, valymo ir kt.) paslaugø pirkimà, uþtikrinti suda-
romø paslaugos sutarèiø prieþiûrà.

FINANSØ VALDYMO KRYPTIS

Veiklos tikslas – patobulinti egzistuojanèius ir ágyvendinti naujus mechanizmus, uþtikri-
nanèius skaidrø ir efektyvø disponuojamø ir ágyjamø lëðø valdymà.

1.  PAJAMOS

Universiteto pajamos 2005 metais sudarë 151 092,8 tûkst. Lt (7 priedo 1 lentelë) kartu su
rëmëjø parama materialinëmis vertybëmis, ávertintomis litais. Tai 11 041,0 tûkst. litø, arba
7,88%, daugiau nei 2004 metais. Valstybës biudþeto subsidija pagrindinëms Universiteto
programoms vykdyti sudarë 96 174,3 tûkst. Lt (63,65% visø pajamø). Perþiûrint valstybës
biudþetà, antrajame pusmetyje buvo skirti papildomi asignavimai – 1795,0 tûkst. Lt
Centriniø rûmø architektûrinio ansamblio rekonstravimui (Istorijos fakultetas) ir
550,0 tûkst. Lt Botanikos sodo Kairënuose infrastruktûros rekonstravimui ir plëtojimui.
9613,8 tûkst. Lt kitø tiksliniø valstybës biudþeto lëðø gauta ið Ðvietimo ir mokslo ministe-
rijos, Valstybinio mokslo ir studijø fondo (VMSF), kitø valstybës institucijø ávairioms
programoms ir kompleksiniams darbams vykdyti. Tai 110,0 tûkst. Lt arba 1,16%, daugiau
nei 2004 metais. Universiteto nebiudþetinës pajamos uþ teikiamas paslaugas iðaugo
5 255,1 tûkst. Lt, arba 13,12%, ir sudarë 45 304,8 tûkst. Lt (kartu su rëmëjø parama
materialinëmis vertybëmis, ávertintomis 1 557,0 tûkst. Lt).

Universitetas 2006 m. sausio 1 d. disponavo 161 057,1 tûkst. Lt vertës ilgalaikiu turtu.
Turtas palyginti su 2004 metais, padidëjo 11,1%. Pastatø vertë yra 82 827,3 tûkst. Lt,
materialiojo ir nematerialiojo turto vertë – 78 229,8 tûkst. Lt. Be to, Universitetas pagal
panaudos sutartá valdo þemæ, kurios vertë 97 722,8 tûkst. Lt (7 priedo 2 lentelë).

2005 metais gauta 1,16% daugiau tiksliniø lëðø nei 2004 metais (7 priedo 3 lentelë).
Tikslinës lëðos ið Ðvietimo ir mokslo ministerijos sumaþëjo 7,62% (7 priedo 4 lentelë).
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Tikslinës valstybës biudþeto lëðos ávairiø programø vykdymui sumaþëjo 21,45%, palyginti
su 2004 metais (7 priedo 5 lentelë). Valstybinio mokslo ir studijø fondo parama
2005 metais iðaugo 32,78% (7 priedo 6 lentelë).

Didþiàjà nebiudþetiniø lëðø pajamø dalá – 29 852,51 tûkst. Lt (65,89%) – sudarë
mokesèiai uþ studijas ir kitas studijø paslaugas (7 priedo 7 lentelë). Mokesèiai uþ
studijas padidëjo 8,21%.

2. IÐLAIDOS

Didþiàjà Universitetui skiriamø valstybës biudþeto asignavimø paprastøjø lëðø iðlaidø
dalá (65,5%) sudarë lëðos, skirtos darbo uþmokesèiui ir socialiniam draudimui (7 priedo
8 lentelë). Stipendijø iðlaidos sudarë 25,5%, o kitos – 9,0%. Kitos iðlaidos buvo skirtos
ERASMUS programai finansuoti, bendrabuèiø remontui ir eksploatavimo iðlaidoms bei su
studijø organizavimu susijusioms medþiagoms ir prekëms apmokëti. Valstybës biudþeto
asignavimø sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu 2005 metais sudarë 4985
tûkst. Lt (7 priedo 9 lentelë).

Valstybës biudþeto asignavimai, skiriami vienam studentui, 2005 metais palyginti su
2004 metais, beveik nesikeitë (30 pav.).

Iðryðkëjo iðlaidø pokyèiai Universiteto biudþeto struktûroje 2004–2005 metais (7 prie-
do 10 lentelë). Universiteto viso biudþeto iðlaidø struktûra 2005 metais buvo tokia: studi-
joms – 41,21%, mokslinei veiklai – 21,27%, studentø stipendijoms ir paðalpoms – 14,62%,
ûkio iðlaikymui – 12,40%, administravimui – 2,28%, bendrabuèiø iðlaikymui – 0,93%, kitø
teikiamø paslaugø (Bibliotekos, Skaièiavimo centro, Botanikos sodo ir kt.) iðlaidoms –

7,30%.
2005 metais didþioji dalis bendrøjø Universiteto reikmiø, tarp jø ir ûkio iðlaidø, buvo

apmokama ið specialiosios programos lëðø. Fakultetø ir kitø kamieniniø padaliniø iðlai-
dos sudarë 26 472,3 tûkst. Lt, arba 5141,26 tûkst. Lt daugiau negu 2004 metais. Be to,
kamieniniø padaliniø lëðø likutis buvo 2684,27 tûkst. Lt. Bendrojo raidos fondo iðlaidos
buvo 8549,25 tûkst. Lt (4942,2 tûkst. Lt maþiau negu 2004 metais). 2005 metais gerokai
(15%) buvo sumaþinti padaliniø gaunamø pajamø atskaitymai á Bendràjá raidos fondà,
todël 405,65 tûkst. Lt nebuvo ávykdytas BRF pajamø planas. Tik gauti papildomi valsty-
bës biudþeto asignavimai padëjo atlikti visus finansinius 2005 metø ásipareigojimus. Lëðø
likutis buvo 1 424,0 tûkst. Lt (7 priedo 11 lentelë).

30 pav. Valstybës biudþeto asignavimai vienam valstybës finansuojamam studentui

be stipendijø
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3.  P R O G R A M I N I S  F I N A N S A V I M A S

2005 metai yra antrieji metai, kai biudþeto asignavimai Universitetui buvo skiriami pagal
Lietuvos Respublikos Vyriausybës patvirtintà „Strateginio planavimo metodikà“, kuria
diegiami programinio finansavimo principai. Biudþeto asignavimai Universitetui skiriami
Vyriausybës nutarimu pagal patvirtintas programas. Ðiø principø tikslas – racionaliai
paskirstyti valstybës biudþeto lëðas ir uþ jas atsiskaityti, efektyviai panaudoti intelektiná
potencialà, infrastruktûrà ir turtà, sukurti sistemà, kuri leistø palyginti gautus rezultatus
su numatytais tikslais. Ðis planas susiejamas su Universiteto biudþeto ir metø sàmatos
parengimu.

Universiteto 2005–2007 metø planà sudarë ðios trys programos:
• Aukðèiausios kvalifikacijos specialistø rengimas ir mokslo plëtojimas;
• Studentø rëmimas;
• Specialioji mokslo ir studijø plëtojimo programa.

Kiekvienà programà sudarë tikslai, uþdaviniai, priemonës, uþdaviniø ágyvendinimo
vertinimo kriterijai ir skiriamos lëðos.

1.1. programa „Aukðèiausios kvalifikacijos specialistø rengimas bei mokslo plëtoji-
mas“

1.2 programa „Studentø rëmimas“
88.8 programa „Specialioji studijø ir mokslo plëtojimo programa“.

3.1. Pirmoji 2005–2007 metø plano programa

Pagrindinis pirmosios programos tikslas – parengti ðalies reikmes atitinkanèius plataus
universitetinio iðsimokslinimo specialistus, vykdyti tarptautinio lygio fundamentaliuosius
ir taikomuosius mokslinius tyrimus bei eksperimentinës plëtros darbus. Ðiam tikslui
ágyvendinti buvo suformuluoti aðtuoni pagrindiniai uþdaviniai:

1) Atlikti ðalies ûkio, ðvietimo ir kultûros plëtotei reikalingus tarptautinio lygio fun-
damentaliuosius ir taikomuosius mokslinius tyrimus bei eksperimentinës plëtros
darbus;

2) Parengti ûkio, verslo ir kultûros poreikius atitinkanèius visø lygiø aukðèiausios
kvalifikacijos specialistus;

3) Ágyvendinti studijø projektus pagal tarptautines programas;
4) Uþtikrinti racionalios vidaus organizacinës struktûros funkcionavimà ir administ-

ravimà bei efektyvø Universiteto turto ir infrastruktûros valdymà;
5) Uþtikrinti Lietuvos kultûros paveldo objektø apsaugà, prieþiûrà ir prieinamumà

plaèiajai visuomenei;
6) Ágyvendinti priemones, kurios paskatintø informacinës ir þiniø visuomenës plëtrà

Lietuvoje;
7) Organizuoti investiciniø projektø rengimà ir vykdymà pagal Valstybës kapitalo

investicijø programas ir Bendràjá programavimo dokumentà;
8) Organizuoti projektø parengimà ir vykdymà pagal Bendrojo programavimo doku-

mento prioritetus.
Uþdaviniams ágyvendinti buvo planuojama 19 priemoniø. Programai buvo gauta ir

panaudota 70 572,3 tûkst. Lt. Ávykdyti pirmosios programos uþdaviniø ágyvendinimo
vertinimo kriterijai patvirtina, kad Universitetas ið esmës ávykdë valstybës uþsakymà
studijø ir mokslinës veiklos srityje (7 priedo 12 lentelë).
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3.2. Antroji 2005–2007 metø plano programa

Pagrindinis antrosios programos tikslas yra uþtikrinti studentø socialines garantijas. Tam
buvo suformuluotas uþdavinys teikti paramà studentams, doktorantams ir gydytojams
rezidentams. Jam ágyvendinti buvo planuojamos 4 priemonës. Programai gauta ir panau-
dota  23 257,0 tûkst. Lt. Ávykdyti antrosios programos uþdaviniø ágyvendinimo vertinimo
kriterijai patvirtina, kad Universitetas ið esmës ávykdë valstybës uþsakymà stipendijø ir
kitø iðmokø studentams administravimo srityje, turinèioje netiesioginá ryðá su pagrindi-
nëmis Universiteto veiklomis (7 priedo 13 lentelë).

3.2.1. Stipendijos uþ mokymosi rezultatus

2005 metais stipendijos uþ mokymosi rezultatus skirtos pagal Senato komisijos nustatytà
metodikà, ið viso joms skirta 11 145 687,2 Lt (2 169 312 Lt daugiau negu 2004 metais).

3.2.2. Socialinës stipendijos ir vienkartinës paðalpos

2005 metais socialinëms stipendijoms buvo skirta 2 786 421,80 Lt (998 541,8 Lt daugiau
negu 2004 metais), vienkartinëms paðalpoms – 83 592,65 Lt. Ið viso socialines stipendijas
gavo 2152 studentai, vienkartines paðalpas – 1290 studentø.

2005 m. pabaigoje ið sutaupyto socialiniø stipendijø fondo buvo iðmokëtos vienkarti-
nës iðmokos po 250 Lt visiems valstybës finansuojamiems ir ið dalies finansuojamiems
studentams, neturintiems akademiniø skolø ir negavusiems stipendijø uþ mokymosi
rezultatus arba socialinës stipendijos. Taip pat vienkartinës iðmokos po 103 Lt buvo
skirtos magistrantûros studijø I kurso studentams, negavusiems socialiniø stipendijø.

3.2.3. Paskolos

2005 metais Lietuvos aukðtøjø mokyklø studentams Lietuvos mokslo ir studijø fondas
paskolas skyrë du kartus per metus – pavasará ir rudená. Ið viso paskolø gyvenimo
iðlaidoms buvo skirta 2 836 000 Lt, studijø ámokoms – 1 041 000 Lt.

28 lentelë. VU studentø paskolø gyvenimo iðlaidoms ir studijø ámokoms paskirstymas

Bendras studentų skaičius 
Lėšos, skirtos studentams 

paskoloms gauti, Lt 
Studentų, gavusių paskolą, 

skaičius 
Semestras 

Studijų 
įmokai 

Gyvenimo 
išlaidoms 

Studijų 
įmokai 

Gyvenimo 
išlaidoms 

Studijų 
įmokai 

Gyvenimo 
išlaidoms 

Pavasario 4499 23057 538000 2190000 138 610 
Rudens 6152 22545 503000 646000 105 216 

Iš viso 1041000 2836000 243 826 

 

Kaip matyti ið toliau pateiktø diagramø (31 pav.), 1999–2003 m. lëðos, skirtos studentø
paskoloms gauti, didëjo, 2004 m. ðiek tiek sumaþëjo, o 2005 m. vël padidëjo. Palyginti su
bendru studentø skaièiumi, nuo 2001 m. pradëjo maþëti paskolà gavusiø studentø dalis.

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 3433 Lt, taigi vidutinis paskolos dydis padidëjo (2004 m. vidutinis
paskolos dydis buvo 2960 Lt).

Paskolø studijø ámokai 2005 metais praðë daugiau studentø negu 2003 m. – atitinka-
mai 243 ir 109 studentai, taèiau maþiau negu 2004 m. (257 studentai). Taip pat palyginti
su bendru studentø, mokanèiø uþ studijas, skaièiumi, paskolø studijø ámokai praðë
nedidelë dalis studentø.

Daugiausia paskolø studijø ámokai, kaip ir ankstesniais metais, praðë Matematikos ir
informatikos, Fizikos, Komunikacijos ir Kauno humanitarinio fakultetø studentai.
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31 pav. Paskolø gyvenimo iðlaidoms kitimo diagramos (a, b)

3.3. Treèioji 2005–2007 metø plano programa

Pagrindinis treèiosios programos tikslas yra gauti lëðø uþ studentø studijø ámokas ir
pajamø ið mokslinës ir ûkinës veiklos bei teikiamø mokamø paslaugø ir jas kartu su
biudþeto lëðomis panaudoti Universiteto pagrindinei veiklai vykdyti. Ðiam tikslui ágyven-
dinti buvo suformuluotas uþdavinys efektyviai panaudoti Universiteto intelektiná potencia-
là, infrastruktûrà ir turtà specialiosioms lëðoms gauti. Jam ágyvendinti buvo planuojamos 3
pagrindinës priemonës: parengti valstybës nefinansuojamus studentus ir iðplësti pajamø
duodanèià mokslinæ ir ûkinæ bei mokamø paslaugø veiklà; uþtikrinti specialiosios progra-
mos lëðø naudojimà investiciniams ir kitiems projektams parengti ir ágyvendinti; uþtikrinti
specialiosios programos lëðø panaudojimà renovavimo ir rekonstravimo programai ágyven-
dinti. Programai buvo panaudota 33 825,4 tûkst. Lt. Ávykdyti specialiosios mokslo ir studijø
plëtojimo programos uþdaviniø ágyvendinimo vertinimo kriterijai patvirtina, kad Universi-
tetas ið esmës ávykdë lëðø uþ studentø studijø ámokas ir pajamø ið mokslinës ir ûkinës
veiklos bei teikiamø mokamø paslaugø programà (7 priedo 14 lentelë).

Bendroji iðvada
2005 metai Universitetui buvo finansiðkai sëkmingi. Valstybës biudþeto asignavimai buvo
skiriami laiku. Padidëjæ biudþeto asignavimai ir kiti ávairûs nacionaliniai ir tarptautiniai
finansavimo ðaltiniai sudarë sàlygas ið esmës ávykdyti valstybës uþsakymà studijø ir moks-
linës veiklos srityje ir stipendijø bei kitø iðmokø studentams administravimo klausimais.
Universitetas ávykdë lëðø uþ studentø studijø ámokas ir pajamø ið mokslinës ir ûkinës
veiklos bei teikiamø mokamø paslaugø programà. Praëjæ metai patvirtino, kad finansavimo
ðaltiniø ávairovë yra pagrindinë turimo ir siekiamo Universiteto finansavimo prielaida.

a) Paskolø gyvenimo iðlaidoms lëðos (litais)

b) Gavusiø paskolà gyvenimo iðlaidoms studentø skaièius
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Problemos

• 2005 metais buvo labai (15%) sumaþinti padaliniø gaunamø pajamø atskaitymai á
Bendràjá raidos fondà, todël 405,65 tûkst. Lt nebuvo ávykdytas Bendrojo raidos fondo
pajamø planas. Tik gauti papildomi valstybës biudþeto asignavimai padëjo ávykdyti
visus finansinius 2005 metø ásipareigojimus. Todël iðlieka atskaitymø á centralizuotà
fondà problema.

• Tarptautiniø ir nacionaliniø finansavimo ðaltiniø, nustatanèiø tiksliná konkreèiø veik-
lø finansavimà, ávairovë kelia papildomus finansø valdymo reikalavimus visiems ðias
lëðas gaunantiems ir administruojantiems Universiteto padaliniams.

• Nors Universiteto veiklos planas yra sudaromas programinio finansavimo principu
jau treti metai, taèiau realiai asignavimai veikloms yra planuojami ir uþ jas atsiskaito-
ma senais metodais. Be to, patys programinio finansavimo elementai yra taikomi tik
instituciniame lygmenyje ir jie nepasiekia kamieniniø padaliniø lygmens.

Priemonës

• Universiteto sprendimus priimanèiose institucijose organizuoti atskaitymø á centrali-
zuotà fondà ir Bendrojo raidos fondo lëðø panaudojimo ekonominio pagrástumo svars-
tymus siekiant tokio susitarimo, kuris leistø iðlaikyti Universiteto vienovæ ir bendruo-
sius jo tikslus, skatintø padaliniø iniciatyvà ir savarankiðkumà.

• Parengti metodikà, kuri leistø nuosekliai pradëti taikyti programinio finansavimo
principus, skiriant lëðø kamieniniams padaliniams ir reikalaujant ið jø atsiskaityti uþ
veiklos rezultatus.

BIBLIOTEKA

2006 m. sausio 1 d. Vilniaus universiteto bibliotekos fonduose buvo 5 382 967 fiz. vnt.
spaudiniø, 25 600 vartotojø, kurie bibliotekoje 2005 m. apsilankë 111 tûkst. kartø. Varto-
tojams iðduota 834 tûkst. spaudiniø, prie duomenø baziø jie jungësi apie 87 tûkst. kartø
ir atliko per 223 tûkst. paieðkø.

Vilniaus universiteto biblioteka 2005 m. paþymëjo savo gyvavimo 435-metá. Ðiai su-
kakèiai paminëti geguþës 10 d. buvo surengta jubiliejinë konferencija Informacijos iðtek-
liai akademinës bendruomenës kompetencijai. Joje skaitytø praneðimø pagrindu iðleistas
septintasis Vilniaus universiteto bibliotekos metraðtis.

Geguþës mën. sudaryta Bibliotekos taryba, kurios pirmininke iðrinkta Lietuvos mokslø
akademijos bibliotekos Retø spaudiniø skyriaus vedëja dr. Daiva Narbutienë. Iðrinkus
Bibliotekos tarybà vyko bendri VU Senato Bibliotekos reikalø darbo grupës ir tarybos
posëdþiai. LR Seimo Ðvietimo, mokslo ir kultûros komitetas svarstë VU bibliotekos, kaip
valstybinës reikðmës bibliotekos, finansavimo tvarkà ir nutarë siûlyti Vilniaus universite-
tui pakeisti savo statutà ir finansuoti bibliotekà atskira eilute VU biudþete.

SVARBIAUSI 2005 METØ REZULTATAI

Centrinës bibliotekos struktûros pertvarka

Bibliotekos struktûros pakeitimus paskatino bibliotekos prioritetø iðskyrimas ir vis didë-
janti darbø apimtis. Biblioteka atlieka informacinæ ir archyvinæ funkcijas. Pagrindinës
bibliotekos funkcijos – informacinë ir archyvinë, tapo atskaitos taðku projektuojant nau-
jàjà VU centrinës bibliotekos struktûrà. Sugrupuoti skyriai, perskirstyti bei sujungti dar-
bai leido naujoje struktûroje iðskirti Informacijos paslaugø bei Mokslo ir kultûros pavel-
do centrus, susidedanèius ið maþesniø padaliniø – skyriø. Naujosios VU centrinës bib-
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liotekos struktûros projektas aptartas atskirai kiekviename bibliotekos skyriuje ir ben-
drame bibliotekos darbuotojø susirinkime. Projektà 2005 m. lapkrièio 7 d. jungtiniame
posëdyje svarstë ir jam pritarë VU Senato bibliotekos reikalø darbo grupë ir VUB taryba.

Informacinë funkcija

Informacijos paslaugø centre esantis Informaciniø iðtekliø formavimo skyrius uþtikrins
spartesná elektroninio katalogo kûrimà. Jame ðiuo metu yra tik 650 tûkstanèiø áraðø, o
bibliotekos fonde – per 5,3 milijono spaudiniø. Sujungti buvæ Vartotojø aptarnavimo
skyriaus skaitytojø aptarnavimo padaliniai leis kokybiðkiau aptarnauti vartotojus ir uþ-
tikrinti budëjimo grafikus ávairiose skaityklose, kurios darbo dienomis dirba nuo 8 val.
ryto iki 20 val. ir ðeðtadieniais iki 16 val.

Archyvinë funkcija

Mokslo ir kultûros paveldo centro skyriai saugo, tyrinëja, restauruoja, konservuoja ir
dezinfekuoja bibliotekoje sukauptus retus spaudinius, meno kûrinius bei rankraðèius
(179 tûkstanèiø XV–XVIII a. knygø ir kartografijos fondas, 200 tûkstanèiø XII–XIX a.
rankraðèiø, 90 tûkstanèiø XVII–XX a. grafikos darbø). Visà ðá unikalø europinio lygio
kultûros paveldà priþiûri restauratoriai. Restauravimo skyriuje dirba 28 restauratoriai,
kuriø kvalifikacijà ávertino Lietuvos kultûros ministerijos sudaryta komisija ir paskyrë
jiems kvalifikacines kategorijas. Palyginimui galima pasakyti, kad Lietuvos nacionalinë-
je M. Maþvydo bibliotekoje, sauganèioje nepalyginti maþesná savo apimtimi kultûros
paveldà, ðiandien dirba 40 restauratoriø. Per metus VUB restauruojama 87 tûkstanèiai
lapø. Restauravimas – dideliø darbo ir laiko sànaudø reikalaujantis darbas, kurá gali
atlikti tik tam tikrø þiniø turintys kruopðtûs, atidûs, didele kantrybe apdovanoti þmonës.
Ypatingø þiniø reikia senøjø knygø virðeliø (pergamento ar odiniø) restauratoriams, o jø
rankø laukia ne tik XVI–XIX amþiø knygos bei rankraðèiai, bet ir XX amþiaus vidurio
spauda ir rankraðèiai (pvz., 1946–1947 m. laikraðèiai), todël reikëtø didinti restauratoriø
skaièiø. Ðiek tiek spartesnis bûtø restauratoriø darbas, jei biblioteka galëtø ásigyti per 50
tûkstanèiø litø kainuojanèià popieriaus liejimo maðinà. Tai buvo mëginta daryti paren-
gus projektà, taèiau paramos negauta. Biblioteka taiko ir alternatyvøjá senøjø fondø
iðsaugojimo bûdà – skenavimà, taèiau tai nesumaþina restauruotinø dokumentø skai-
èiaus, o sustabdo jø naikinimà, nes vartotojui galima pateikti skenuotà dokumentà. Ið
Atviros Lietuvos fondo finansuoto projekto lëðø 2000 metais biblioteka ásigijo skenavimo
árangà, kuria 2005 m. buvo paruoðta 5100 skaitmeniniø bylø. Áranga sensta ir artimiausiu
metu biblioteka planuoja ásigyti galingesnæ árangà, paskirti du darbuotojus ir taip padi-
dinti skenavimo tempus.

Mokslo ir kultûros paveldo centro vienas ið prioritetø bus senøjø fondø atspindëjimas
(retø spaudiniø, rankraðèiø, grafikos kabineto) elektroniniame kataloge ir tam tikslui bus
papildomai sudaryta trijø darbuotojø grupë.

Prasminga buvo sujungti darbus, kuriuos atlikdavo ávairiø skyriø darbuotojai (parodø,
bibliografiniø rodykliø, senøjø fondø katalogø rengimas, seminarø, konferencijø organi-
zavimas, leidybos darbas) á atskirà skyriø, kuris pavadintas Paveldo sklaidos skyriumi. Á
ðio skyriaus struktûrà átraukti ir abu bibliotekai priklausantys muziejai (Mokslo muziejus,
Adomo Mickevièiaus muziejus).

Toks akivaizdus bibliotekos darbø sugrupavimas pagal atliekamas funkcijas leido
susidaryti vaizdà, kiek yra skiriama lëðø kiekvienai funkcijai atlikti ir kuo skiriasi
Vilniaus universiteto biblioteka nuo kitø Lietuvos aukðtøjø mokyklø bibliotekø.
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Fondø komplektavimo finansavimo uþtikrinimas
pagal Senato komisijos priimtà sprendimà

Rektoriaus iniciatyva sudarytos komisijos, 2004 m. pabaigoje atlikusios fakultetø bibliotekø
veiklos analizæ, siûlymu VU Senato komisija priëmë sprendimà dël Universiteto bibliotekø
fondø komplektavimo. Pagal ðá sprendimà fakultetai knygoms ásigyti vienam studentui per
metus turëtø skirti 35 Lt, vienam moksliniam ar pedagoginiam darbuotojui – 50 Lt. VU
Senato Bibliotekos reikalø darbo grupës siûlymu Senato komisijos posëdyje (2005 09 29) ðis
nutarimas buvo papildytas nuostata, kad fakultetams dovanotø ar ið projektø gautø knygø
vertë taip pat bûtø áskaityta á sumas, kurias fakultetai privalo iðleisti spaudiniams ásigyti.
Centrinei bibliotekai knygoms ásigyti, periodikos ir duomenø baziø prenumeratai skirta
568 tûkst. litø. 2005 metais bibliotekos fondus papildë 54 314 fiz. vnt. dokumentø, ið jø
41 573 fiz. vnt. knygø ir kt. dokumentø, 12 741 egz. periodiniø leidiniø (1478 pavadinimø),
VU bendruomenës nariai visus metus galëjo naudotis 30 prenumeruojamø duomenø baziø,
kuriø skaièius baigiantis metams iðaugo iki 34.

Projektø rengimas ir ágyvendinimas

Biblioteka tæsë ankstesnius arba pradëjo naujus projektus. Buvo parengtas Vilniaus
universiteto bibliotekos nenaudojamø patalpø rekonstrukcijos investicinis projektas, kurio
pagrindu biblioteka parengë du projektus ES struktûriniø fondø paramai gauti. Naujo
bibliotekos pastato patalpø iðdëstymui koreguoti ir senosios bibliotekos patalpø rekonst-
rukcijos 2006–2007 m. projektui parengti ir darbø eigai priþiûrëti VUB direktorës ásaky-
mu sudarytos dvi komisijos.

Pirmà kartà Lietuvos akademiniø bibliotekø istorijoje Vilniaus universiteto bibliotekoje
gruodá atidarytas informacijos centras turintiems negalià þmonëms (akliesiems, silpnare-
giams ir þmonëms, turintiems smulkiosios motorikos sutrikimø). Ðis centras ir anksèiau
vykæs neágaliø þmoniø informacinio aptarnavimo specifikai aptarti skirtas seminaras yra
Vilniaus universiteto bibliotekos ir Lietuvos nacionalinës UNESCO komisijos bendro pro-
jekto Lygios prieigos prie informacijos ir þiniø þmonëms su negalia. Odisëjas rezultatas.

2005 m. buvo toliau ágyvendinamas Lietuvos Respublikos uþsienio reikalø ministerijos
ir Jungtiniø Tautø plëtros fondo projektas Lietuvos, kaip naujai atsirandanèio donoro,
pajëgumø stiprinimas: kuriama leidiniø kolekcija globalinëmis ekonominëmis, politinë-
mis, socialinëmis temomis, ásigyta kompiuterinës árangos.

Trys projektai buvo skirti bibliotekos retø spaudiniø ir rankraðèiø fonduose saugo-
miems dokumentams skaitmeninti. Kartu su Rytø Europos þydø kultûros ir istorijos
tyrimø centru ágyvendintas projektas Senosios hebrajø raðtijos paminklai. Prof. Èeslovo
Kudabos 70-øjø gimimo metiniø minëjimo jubiliejinë komisija prie Lietuvos Respublikos
Seimo parëmë projektà Prof. Èeslovo Kudabos negatyvø kolekcijos skaitmeninimas, Litua-
nistikos tradicijø ir paveldo áprasminimo komisija – projektà „Vilniaus þiniø“ viso teksto
duomenø bazës sukûrimas. Ágyvendinant skaitmeninimo projektus, XIV a. rankraðtinës
knygos Senasis testamentas, nepaprastai svarbaus Lietuvos istorijos ir kultûros tyrinëto-
jams laikraðèio Vilniaus þinios tekstai bei prof. Èeslovo Kudabos fotografuotø Lietuvos
regionø gamtovaizdþiø vaizdai, áraðyti á kompaktines plokðteles, tapo prieinami plates-
niam vartotojui. Ne maþiau svarbu yra tai, kad tokiu bûdu iðsaugomi dokumentø origina-
lai, kurie skaitytojams bus pateikiami tik iðskirtiniais atvejais.

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

2005 m. savo veiklà pradëjo Ryðiø su visuomene skyrius, ákurtas stiprinti iðorinæ ir
vidinæ komunikacijà, atsiþvelgiant á akademinës bibliotekos specifikà. Geguþës mënesá
VU administracijos skyriø darbuotojai supaþindinti su bibliotekos elektroninëmis paslau-
gomis: leidiniø uþsakymu, naudojimusi prenumeruojamomis ir paèios bibliotekos kuria-
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momis duomenø bazëmis. Ðias paslaugas biblioteka ir ðiais metais pristatë fakultetø
bendruomenëms jau tradicinëmis tapusiose Info dienose. 2004 m. gruodþio 23 d. Senato
komisijos nutarimas ápareigojo VU fakultetus skirti studijø reikalø prodekanus atsakin-
gus uþ fakultetø bibliotekø fondø komplektavimà, tokiu bûdu pagerëjo VUB ryðys su
fakultetais.

Ryðiø su visuomene skyrius sukûrë vidiná bibliotekos tinklalapá (intranetà), parengë
VUB stebësenos þiniasklaidoje organizavimo planà. Atlikta anketos Vilniaus universiteto
bibliotekos ávaizdis jos darbuotojø akimis analizë, parengta ir apþvelgta anketa skaityto-
jams siekiant iðsiaiðkinti, kokioms veiklos sritims ir paslaugoms biblioteka turëtø skirti
daugiau dëmesio.

Ieðkoti papildomø rëmëjø geriausiai sekësi ágyvendinant Odisëjo projektà, rengiant
dr. Albertui Geruèiui skirtà parodà, remontuojant Adomo Mickevièiaus muziejaus patal-
pas. Ðià veiklà parëmë Lietuvos Respublikos Vyriausybë, Uþsienio reikalø ministerija,
AB Lietuvos geleþinkeliai, Vilniaus Vytauto Didþiojo Lions klubas, Lietuvos akløjø ir
silpnaregiø sàjunga, Lietuvos akløjø ir silpnaregiø ugdymo centras, Lenkø namai Vil-
niuje. Biblioteka ið rëmëjø gavo per 103 tûkst. Lt vertës paramà.

Bibliotekos darbuotojai surengë 657 ekskursijas, kuriø metu apie 9000 turistø ið 46
ðaliø aplankë VUB ir VU sales ir kiemelius. Biblioteka apie Universiteto architektûriná
ansamblá parengë turistams lankstinukus lietuviø ir anglø kalbomis. Svarbioms kultûros
ir istorijos datoms, VU profesoriø asmeninëms sukaktims paminëti bibliotekoje ir uþ jos
ribø surengtos 58 parodos. Rankraðèiø skyrius prisidëjo prie Lietuvos dailës muziejuje
rengtos parodos Hola Espana; paskolino 30 eksponatø Lietuvos nacionalinëje M. Maþvy-
do bibliotekoje rengtai parodai apie VU profesoriø Èeslovà Kudabà; atrinko ir skolino
dokumentus VU Ekonomikos fakulteto muziejaus ekspozicijai árengti. Grafikos kabineto
darbuotojas Linas Jablonskis buvo iðvykæs su pieðiniais á tarptautines dailës parodas
Vienoje ir Vilniuje.

Spalio 24 d. Baltojoje salëje buvo iðkilmingai atidaryta paroda Su Lietuva ðirdyje,
skirta Italijoje gyvenusiam lietuviui monsinjorui Vincui Mincevièiui, padovanojusiam
bibliotekai vertingà senøjø þemëlapiø rinkiná. Parodos atidaryme dalyvavo J. E. kardino-
las J. A. Baèkis, Italø instituto direktorë. Spalio 28 d. biblioteka organizavo Lietuvos
kultûros darbuotojø susitikimà su UNESCO Jungtiniø Tautø Ðvietimo, mokslo ir kultûros
organizacijos visuomenës informavimo skyriaus vyriausiuoju specialistu Abdelaziz Abid.
Gruodþio 6 d. Europos Parlamento rûmuose Briuselyje bibliotekos direktorë Birutë Butke-
vièienë pristatë parodà Senieji Lietuvos þemëlapiai ið Vilniaus universiteto bibliotekos
Vaclovo Darguþo kolekcijos. Buvusio VU rektoriaus, europarlamentaro prof. Rolando Pavi-
lionio iniciatyva surengta paroda sulaukë plataus Europos institucijose dirbanèiø politi-
kø, kultûros darbuotojø, visuomenës dëmesio. LDK, jungtinës Lietuvos ir Lenkijos valsty-
bës bei aplinkiniø kraðtø XVI–XVIII a. þemëlapiø, sukurtø ir braiþytø garsiose Europos
kartografijos dirbtuvëse, paroda yra tik nedidelës bibliotekoje sukaupto europinio lygio
kultûros paveldo dalies pristatymas. Paminëtinas prisiminimø knygos apie buvusá VU ir
JT Dago Hammarskjöldo bibliotekø direktoriø profesoriø Levà Vladimirovà Bibliotekinin-
kystei reikia paðaukimo ir meilës... pristatymas akademinei bendruomenei ir Lietuvos
bibliotekininkams, ávykæs gruodþio 29 d. Baltojoje salëje.

Centrinës bibliotekos ir fakultetø bibliotekø darbuotojø
kvalifikacijos tobulinimas ir kompetencijos stiprinimas

Universiteto bibliotekos Tæstinio mokymo ir kvalifikacijos këlimo strategijos darbo grupë
pasirûpino, kad fakultetø bibliotekø darbuotojos pagal galimybes gautø daugiau infor-
macijos apie ALEPH programà. Buvo surengti kursai Leidiniø katalogavimas ALEPH
aplinkoje, kuriuos lankë 10 fakultetø bibliotekininkiø bei centrinës bibliotekos darbuoto-
jai. Kursà Paieðka duomenø bazëse apie VUB prenumeruojamas duomenø bazes iðklausë
23 fakultetø bibliotekininkës. Seminaras Negalës etiketas buvo skirtas visiems skaitytojus
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aptarnaujantiems bibliotekininkams. 2005 m. VUB darbuotojai (ið viso 122) dalyvavo 21
konferencijoje ar seminare. Parengta ir perskaityta 13 praneðimø: 10 Lietuvoje ir 3
uþsienyje (Baltarusijoje, Lenkijoje, Vokietijoje) vykusiuose renginiuose. Bibliotekos dar-
buotojai paskelbë 54 straipsnius Lietuvos ir uþsienio leidiniuose.

Fakultetø bibliotekø fondø maksimalus paruoðimas spaudiniams
iðduoti kompiuteriniu bûdu, jø intensyvus ávedimas á elektroniná katalogà

ALEPH skaitytojø posistemis 2005 m. pradëtas diegti Lietuviø filologijos, Matematikos ir
informatikos bei Istorijos fakultetø bibliotekose. Posistemio diegimas tiesiogiai priklauso
nuo fakultetø bibliotekø fondo leidiniø atspindëjimo VUB elektroniniame kataloge. Siek-
dama paspartinti fakultetø bibliotekø leidiniø bibliografiniø áraðø ávedimà á elektroniná
katalogà VU centrinë biblioteka subûrë grupæ kataloguotojø, sistemintojø ir dalykintojø,
dirbanèiø tik su fakultetø bibliotekø spaudiniais. Teigiami ðio sprendimo rezultatai yra
akivaizdûs: fakultetø leidiniø elektroniniame kataloge kiekis pasikeitë nuo 37,5%
2004 m. pabaigoje iki 42,5% atsiskaitomojo laikotarpio pabaigoje. Baigiamas atspindëti
elektroniniame kataloge Saulëtekio informacijos centro ir Filologijos fakulteto Uþsienio
filologijos bibliotekos fondai.

Fakultetø bibliotekø renovacija, jø patalpø ir veiklos pritaikymas,
kad atitiktø ðiuolaikinës akademinës bibliotekos reikalavimus

2005 metais 6 fakultetai skyrë dëmesio savo bibliotekø patalpø renovacijai. Naujose
patalpose ásikûrë Filosofijos fakulteto biblioteka, likviduota buvusi avarinë situacija Filo-
logijos fakulteto Slavø filologijos bibliotekoje. Chemijos ir Gamtos mokslø fakultetø bib-
liotekose atliktas kapitalinis remontas, pastarajai nupirkta naujø baldø. Remonto darbai
pradëti Matematikos ir informatikos bei Istorijos fakultetø bibliotekose.

Pagrindiniai 2006 metø darbai

• Bibliotekos naujos struktûros projekto ágyvendinimas.
• Vilniaus universiteto architektûriniame ansamblyje ásikûrusios centrinës bibliotekos

rekonstrukcija.
• Naujojo bibliotekos pastato projektavimo darbø baigimas.
• Bibliotekos finansavimas pagal programà Valstybinës reikðmës Vilniaus universiteto

bibliotekos veiklos uþtikrinimas.
• Konferencijos Akademinës bibliotekos – informacinës kompetencijos ugdymo centrai

skaitmeniniame amþiuje rengimas (partneris – Britø taryba).

SKAIÈIAVIMO CENTRAS

Skaièiavimo centrà sudaro administracija, kompiuteriø tinklo grupë, informaciniø siste-
mø grupë, technologiniø árenginiø ir ûkio grupë. Skaièiavimo centras pagal darbø planà
vykdë kompiuteriø ir telefonø tinklø bei informaciniø sistemø prieþiûros, administravimo
ir plëtros darbus.

Kompiuteriø tinklas

Svarbiausi tinklo prieþiûros uþdaviniai – uþtikrinti nenutrûkstamà kompiuteriø tinklo
darbà, administruoti jo iðteklius ir garantuoti ryðius su kitais tiek Lietuvos, tiek pasaulio
kompiuteriø tinklais. Vykdant ðiuos uþdavinius buvo priþiûrimos Universiteto kompiute-
riø tinklo paslaugø sistemos, taikomos tinklo administravimo ir saugumo uþtikrinimo
priemonës, administruojami IP (internetiniai) numeriai, registruojamos naujos VU tinklo
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vardø sritys, atliekamas informacijos srautø valdymas, ryðio linijø darbo stebëjimas bei
informacijos srautø apskaita pagal ryðio linijas ir Universiteto padalinius.

Skaièiavimo centro specialistai glaudþiai bendradarbiavo su fakultetø kompiuteriø
tinklø administratoriais, aptarë tinklo iðtekliø naudojimo problemas, sprendë fakultetø
kompiuteriø tinklø árengimo, administravimo ir saugumo klausimus, padëjo spræsti nau-
dotojams kilusias problemas. Sprendþiant tinklo saugumo problemas, buvo vadovaujama-
si Litnet nustatyta kompiuteriniø incidentø tyrimo ir prevencijos politika, nuolat atlieka-
mas pagrindiniø kompiuteriø tinklo iðtekliø saugumo auditas, bendradarbiaujama su
kitø kompiuteriø tinklø administratoriais.

Informacinë sistema

Visi informacinës sistemos prieþiûros ir plëtros darbai buvo atliekami Skaièiavimo
centro darbuotojø jëgomis: Universiteto akademiniai ir neakademiniai padaliniai savo
veikloje naudoja Skaièiavimo centro darbuotojø sukurtas duomenø bazes bei kompiute-
riø programas, o tolesnæ IS plëtrà Skaièiavimo centras vykdë atsiþvelgdamas á padaliniø
poreikius ir planus. 2005 metais daug dëmesio buvo skirta elektroniniø paslaugø dar-
buotojams ir studentams plëtrai.

Pagrindiniai kompiuteriø tinklo ir informacinës sistemos 2005 metø plëtros rezultatai pateikia-
mi ataskaitos skyriuje „Informaciniø technologijø plëtra“.

Dalyvavimas informaciniuose ir kompiuteriø tinklø projektuose

2005 metais Skaièiavimo centro specialistai dalyvavo programos „Informacinës technolo-
gijos mokslui ir studijoms“ (ITMiS), kurios tikslas sukurti Lietuvos mokslo ir studijø
informacinæ aplinkà, dviejuose paprogramiuose: Lietuvos akademiniø bibliotekø tinklas
(LABT), Lietuvos mokslo ir studijø informacijos sistema (LieMSIS), taip pat dirbo Lietuvos
aukðtøjø mokyklø asociacijos (LAMA) bendrojo priëmimo organizavimo (BPO) informati-
kø grupëje.

Vilniaus universitetas yra vienas pagrindiniø Lietuvos mokslo ir studijø kompiuteriø
tinklo Litnet iniciatoriø ir dalyviø. Litnet remia naujø informaciniø technologijø tyrimà ir
diegimà universitetuose. Ágyvendinant LITNET-2 (2005–2009) programà, buvo sprendþia-
mi tarptautiniø, tarpmiestiniø ir ið dalies tarpinstituciniø duomenø perdavimo kanalø
árengimo klausimai. Valdant ir administruojant Universiteto kompiuteriø tinklà, glau-
dþiai bendradarbiaujama ir keièiamasi patyrimu su kitø Lietuvos kompiuteriø tinklø
(Bitës, MicroLinko, Omnitelio, Lietuvos telekomo) bei gretimø ðaliø (Latvijos, Norvegijos,
Ðvedijos, Lenkijos) specialistais.

Skaièiavimo centro darbuotojai aktyviai dalyvavo ávairiose konferencijose ir semina-
ruose: spalá Londone vykusioje TERENA Connecting Schools to NRENs konferencijoje,
rugpjûèio 30–rugsëjo 1 d. Vilniuje vykusiame seminare Optimising Oracle Performance
by Design, daugiau kaip dvideðimtyje vienos dienos naujø informaciniø technologijø
pristatymø–seminarø Vilniuje ir Kaune. Skaièiavimo centro specialistai taip pat dalyvavo
metinëje deðimtojoje Litnet konferencijoje Dubingiuose, kurioje perskaitë du praneðimus,
dalyvavo trijose diskusijose.

KARJEROS CENTRAS

Ið Lietuvos Respublikos ûkio ministerijos 2004 m. gautø lëðø baigtas Centro bibliote-
kos ir 18 darbo vietø kompiuteriø klasës árengimas, pradëti parengiamieji darbai diegti
metodinæ medþiagà ir programinæ árangà, skirtà studentø savarankiðkam karjeros pro-
jektavimo kompetencijø ugdymui. Svarbià vietà Centro veikloje uþëmë dalyvavimas ávai-
riose programose ir projektø pagal ðias programas rengimas ir ágyvendinimas. Ið penkiø
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Karjeros centro 2005 metais pateiktø paraiðkø dvi buvo patvirtintos, kitos dalyvauja
konkurse. Ið 2004 metais pradëtø projektø vienas per 2005 metus buvo ágyvendintas, du
projektai yra tæsiami, o vienas bus pradëtas ágyvendinti 2006 metø pavasará.

SVARBIAUSI 2005 METØ REZULTATAI

Ágyvendintas projektas

Ðiaurës ministrø tarybos finansuojamas projektas „Ðiaurës ir Baltijos universitetø Karje-
ros centrø paslaugø plëtros ir tobulinimo tinklas“ baigtas ágyvendinti 2005 m. Ðio
projekto tikslas – skatinti Ðiaurës ir Baltijos ðaliø universitetiniø karjeros centrø ben-
dradarbiavimà kuriant ir tobulinant paslaugø sistemà studentams, absolventams ir darb-
daviams iðsiplëtusioje darbo rinkoje. Projektà koordinavo Vilniaus universiteto Karje-
ros centras. Jame dalyvavo Lundo, Geteborgo, Helsinkio, Turku, Pietø Danijos, Islandi-
jos, Latvijos, Tartu ir Talino technologijos universitetø karjeros centrai. Projekto metu
visiems dalyviams buvo surengti abiðaliai vizitai, kuriø metu buvo pasidalyta patirtimi,
aptartos problemos ir jø sprendimo bûdai. 2005 metø geguþës 12–15 d. Vilniaus univer-
siteto Karjeros centre vyko baigiamasis Ðiaurës ir Baltijos ðaliø universitetiniø karjeros
centrø susitikimas.

Ágyvendinami projektai

ES Leonardo da Vinèio tinkliná projektà „Europos tinklas kompetencijai tarptautinës
praktikos organizavimo srityje ugdyti“ koordinuoja Bordo universitetas (Prancûzija), ja-
me dalyvauja 31 organizacija ið vienuolikos ES ðaliø. Projekto dalyviai yra suskirstyti á 5
regionus: Pietø, Pietryèiø, Vakarø, Vidurio ir Rytø Europos. Vilniaus universiteto Karje-
ros centrui tenka projekto valdymo komitete atstovauti Vidurio ir Rytø regiono partne-
riams. Be to, Karjeros centras eksperto teisëmis dalyvauja darbo grupëje, rengianèioje
produktø, kurie 1995–2003 m. Europos Sàjungos, regioniniø, uþsienio ir nacionaliniø
fondø lëðomis buvo sukurti tarptautinëms praktikoms organizuoti, kokybës vertinimo
metodikà. Remiantis ekspertizës rezultatais, Centras kuria tarptautinës praktikos organi-
zavimo sistemà Universiteto studentø siuntimui ir uþsienio studentø priëmimui Lietuvoje.

ES Leonardo da Vinèio mobilumo projektas „Absolventø profesinës kvalifikacijos to-
bulinimas tarptautinio marketingo srityje, skatinant konkurencingos darbo rinkos plëtrà“
pradëtas ágyvendinti 2005 metais. Projektà ágyvendina tarptautinis konsorciumas, susi-
dedantis ið Vilniaus universiteto (projekto koordinatorius), VU Tarptautinës verslo mo-
kyklos, Lietuvos verslo ámoniø, tarpinininkaujanèiø organizacijø Austrijoje, Italijoje, Is-
panijoje ir Junginëje Karalystëje bei staþuotojus priimanèiø Europos Sàjungos ðaliø
verslo ámoniø. Pagrindiniai projekto tikslai yra sukurti efektyviai ir stabiliai veikiantá
tinklà, darantá ilgalaiká poveiká Lietuvos paslaugø sektoriaus konkurencingumo didini-
mui. Pirmaisiais projekto ágyvendinimo metais Vilniaus universiteto 12 absolventø
14 savaièiø staþavo Italijos Sviluppo Lazio regiono, kuris pirmauja Europos Sàjungoje
pagal á regionà pritraukiamø per metus investicijø ir sukuriamø darbo vietø skaièiø,
ámonëse. Staþuotë jauniems specialistams suteikë naujausiø tarptautinës rinkodaros þi-
niø ir praktiniø ágûdþiø. Ágytà patirtá gráþæ staþuotojai jau sëkmingai taiko Lietuvoje.

Nagrinëjami projektai

Pateikta paraiðka Europos socialinio fondo finansinei paramai gauti pagal Lietuvos
2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.4 priemonæ „Mokymosi visà gyveni-
mà sàlygø plëtojimas“. Projekto „Profesinio ir karjeros orientavimo, informavimo ir kon-
sultavimo paslaugø modernizavimas ádiegiant vieningà karjeros projektavimo kompeten-
cijø ugdymo modelá kolegijose ir universitetuose“ tikslai yra modernizuoti profesinio ir
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karjeros orientavimo, informavimo ir konsultavimo paslaugas kolegijø ir universitetø
pirmos studijø pakopos studentams, sukuriant karjeros projektavimo kompetencijø ug-
dymo modelá kryptingai profesinei studentø karjerai, o aukðtøjø mokyklø profesijos
konsultantams – modernius studentø karjeros projektavimo kompetencijø ugdymo meto-
dus ir priemones.

Pateikta paraiðka Europos socialinio fondo finansinei paramai gauti pagal Lietuvos
2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.5 priemonæ „Þmogiðkøjø iðtekliø
kokybës gerinimas moksliniø tyrimø ir inovacijø srityje“. Projekto „Vilniaus universiteto
Karjeros centro veikla organizuojant magistrantø bendrøjø kompetencijø, atitinkanèiø
darbo rinkos poreikius, praktiná ugdymà“ tikslas yra sukurti bendrøjø kompetencijø
ugdymo ir ávertinimo modelá Vilniaus universiteto magistrantams.

Pateikta paraiðka Europos socialinio fondo finansinei paramai gauti pagal Lietuvos
2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.3 priemonæ „Socialinës atskirties
prevencija ir socialinë integracija“. Projekto „Studentø su negalia integracijos á akade-
minæ aplinkà ir darbo rinkà priemoniø sukûrimas“ tikslas yra sudaryti sàlygas aukðtojo
mokslo siekinaèiam negalià turinèiam jaunimui áveikti socialinæ atskirtá, sukuriant ir
ágyvendinant jø integracijos á akademinæ aplinkà ir darbo rinkà priemones.

Dalyvavimas tarptautiniø organizacijø veikloje

2005 m. geguþæ Karjeros centras laimëjo Madride vykusá konkursà Fedora (Europe-
an Forum for Student Guidance – asociacija, vienijanti ávairias organizacijas, ES uni-
versitetus ir juose dirbanèius specialistus, kurie teikia studentams psichologines, aka-
deminës ir profesinës karjeros pasirinkimo, planavimo ir sëkmingo jos ágyvendinimo
paslaugas) 9-ajam kongresui organizuoti. Gruodþio mën. Vilniaus universitetas ir Fe-
dora pasiraðë sutartá dël kongreso „Profesiniai iððûkiai: orientavimas, informavimas ir
konsultavimas Europos aukðtojo mokslo erdvëje“ organizavimo Vilniuje 2006 m. spalio
22–25 d. Toks kongresas bus rengiamas pirmà kartà ne tik Lietuvoje, bet ir Vidurio ir
Rytø Europos ðalyse. Centras yra pakviestas á ðios asociacijos valdymo komitetà stebë-
tojo teisëmis.

Uþmegzti ryðiai su Leo-Net (Leonardo Network for Academic Mobility) asociacija,
vienijanèia Europos Sàjungos universitetus, tarpines organizacijas, rengianèias tarptauti-
nes praktikas studentams pagal ES Leonardo da Vinèio programà.

Svarbiausi Universiteto studentø ir darbdaviø partnerystës projektai

Rytojaus lyderiai

Karjeros centras kartu su UAB „Verslo þinios“ atstovais pirmà kartà organizavo per-
spektyviausiø Universiteto 2004/2005 m.m. laidos absolventø pristatymà Lietuvos darbda-
viams. Pagrindiniai projekto „Rytojaus lyderiai“ tikslai buvo padëti talentingiausiems Uni-
versiteto absolventams ásitvirtinti darbo rinkoje ir gerinti Universiteto rengiamø specialistø
ávaizdá Lietuvos institucijose. Ðiam tikslui 11 000 egz. tiraþu buvo iðleistas specialus „Ver-
slo þiniø“ leidinys „Rytojaus lyderiai“, kuris buvo iðplatintas kaip savarankiðkas þurnalo
priedas. Leidinyje buvo pristatyta 150 talentingiausiø Universiteto 2004/2005 m.m.
laidos absolventø. Taip pat buvo sukurta internetinë prieiga prie sukurtos duomenø
bazës, kuri suteikë galimybæ Lietuvos darbdaviams pasirinkti ir uþmegzti kontaktus su
leidinyje „Rytojaus lyderiai“ pristatytais absolventais. Ðis projektas buvo labai palankiai
ávertintas ne tik paèiø absolventø ir Lietuvos darbdaviø, bet ir kitø Lietuvos aukðtøjø
mokyklø atstovø.
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Virtuali karjeros mugë 2005

Ðis inovatyvus projektas sudaro galimybæ darbdaviui ir studentui interaktyviu bûdu
uþmegzti tiesioginá ryðá nepaliekant darbo vietos. Ámonë laisvai disponuoja suteikta virtu-
alia erdve Universiteto informacijos sistemoje – gali prisistatyti visai studentø auditorijai,
skelbti neribotà kieká darbo skelbimø ir uþmegzti tiesioginá ryðá virtualiuose pokalbiø
kambariuose. Virtualios karjeros mugës integracija á bendrà Universiteto informacijos
sistemà ne tik uþtikrino studentø lankomumà karjeros mugëje, bet ir norà naudotis ðia
sistema. Per keturias pirmas mugës dienas joje apsilankë per 2000 studentø, nemaþa jø
dalis uþpildë CV ir pretendavo á siûlomas darbo vietas. Tai patvirtino prielaidà, kad
virtuali mugës forma yra greièiausias kelias studentui ir darbdaviui „surasti“ vienas kità.
Mugës sëkmæ patvirtino ir dalyvaujanèios ámonës.

Profesinës praktikos

Áraðius á pagrindiniø studijø programas privalomà praktikà ir Senato komisijai patvirti-
nus praktikos reglamentà, Chemijos bei Matematikos ir informatikos fakultetai profesi-
nës praktikos organizavimà perdavë Karjeros centrui. 2005 metais pasiraðytos 124 triða-
lës praktikos sutartys su Lietuvos ástaigomis, ámonëmis ir organizacijomis, ið jø 26,6%
priklauso valstybiniam sektoriui, 73,4% – privaèiam sektoriui. 2005 metais Centras á 2–3
mën. trukmës profesinæ praktikà iðleido 458 Matematikos ir informatikos bei Chemijos
fakultetø pirmos studijø pakopos IV kurso studentus.

Matematikos ir informatikos fakulteto studentus á praktikà priëmë 92 ámonës, ástaigos
ir organizacijos, ið jø 33,7% – valstybinës, 66,3% – privataus sektoriaus. Chemijos fakulte-
to studentai dviejø mënesiø profesinæ praktikà atliko 32 ámonëse, ástaigose ir organizaci-
jose, ið jø 37,5% – valstybinëse, 62,5% – privataus sektoriaus.

Ðiuo metu Karjeros centras kartu su Skaièiavimo centro bei Matematikos ir informati-
kos fakulteto specialistais profesinës praktikos organizavimo procesui palengvinti kuria
ðiuolaikiðkà informacinæ sistemà. Ði sistema sujungs profesinës praktikos dalyvius (darb-
davius, studentus, praktikos vadovus, studijø programø koordinatorius ir Karjeros centro
praktikos koordinatorius) á vienà duomenø bazæ.

Pradëta analizuoti uþsienio ðaliø geroji patirtis, susijusi studentø rengimu profesinei
praktikai uþsienyje ir jø siuntimu á ES ðaliø verslo ámones ir organizacijas. Uþmegzti
ryðiai su Vokietijos, Austrijos, Anglijos, Prancûzijos mobilumo centrais bei agentûromis,
siûlanèiomis pagalbà susirandant praktikos vietas.

Kiti projektai

Su Lietuvos profesiniø sàjungø konfederacijos Jaunimo centru ir Lietuvos valstybës tar-
nautojø profesine sàjunga surengti du seminarai: „Jaunimas darbo rinkoje“ ir „Valstybës
tarnyba – aktualijos ir galimybës Tau“, taip pat trys bendrøjø kompetencijø ugdymo
seminarai su konsultacinëmis kompanijomis „Baltic Personnel Strategy Project“, „Pri-
mum Esse“ ir „Vadybos sprendimø centras“ darbo su klientais ir sistemingo pardavimo,
sëkmingos lyderystës, elgesio ir derybø meno ugdymo temomis. 2005 metais surengti
penkiø ámoniø prisistatymai studentams. Pagrindinis jø tikslas – susipaþinti su organiza-
cijø veikla, karjeros galimybëmis ir jaunø specialistø paieðka, atrankos, motyvacijos ir
iðlaikymo strategijomis. Studentams prisistatë UAB „Alna Business Solutions“, UAB „De-
loitte Lietuva“, UAB „Kredolinë“, UAB „Ernst & Young“ ir AB „Hanner“. Paþintinë iðvyka
buvo organizuota á UAB „Ernst & Young“. Jos tikslas – supaþindinti studentus su ámonës
darbo aplinka, padaliniø veikla ir jø specifika, ágyti profesiniø þiniø, ávertinti savo karje-
ros ámonëje galimybes.
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Svarbiausi darbai kuriant profesinës karjeros projektavimo
ir ágyvendinimo paslaugø sistemà studentams

Lundo universiteto konsultantai padëjo parengti TEW-i klausimynà ir metodinæ medþia-
gà studentø individualiems poreikiams profesinës karjeros klausimais iðsiaiðkinti. Ði
informacija yra prieinama studentams elektronine forma Centro kompiuteriø klasëje.
Studentams paruoðta dalomoji informacinë ir metodinë medþiaga grupinëms konsultaci-
joms CV ir motyvacijos laiðko raðymo, darbo paieðkos strategijø ir pasirengimo ádarbini-
mo pokalbiui temomis. Universiteto studentams buvo teikiamos individualios konsultaci-
jos, organizuojami seminarai ir grupinës konsultacijos. Parengta metodinë medþiaga
individualioms ádarbinimo pokalbio modeliavimo konsultacijoms.

Pagrindiniai 2006 metø darbai

• Patvirtintø ES struktûriniø fondø projektø ágyvendinimas kuriant karjeros projektavi-
mo kompetencijø ugdymo sistemà pirmos studijø pakopos studentams ir bendrøjø
kompetencijø ugdymo sistemà antros studijø pakopos studentams;

• Fedora IX  kongreso organizavimas;
• studentø profesiniø praktikø organizavimo uþsienyje strategijos rengimas ir ágyvendi-

nimas;
• paslaugø studentams ir darbdaviams plëtra.

BOTANIKOS SODAS

2005 metais Botanikos sode veikë ðeði struktûriniai padalinai: Augalø sistematikos ir
geografijos, Dendrologijos, Gëlininkystës, Pomologijos, Augalø genetikos, Ûkio skyriai
bei Augalø biocheminiø ir fiziologiniø tyrimø laboratorija. Botanikos sodas taip pat vykdë
Lietuvos dekoratyviniø augalø genetiniø iðtekliø koordinacinio centro funkcijas, èia
buvo administruojama centrinë Europos Ribes L. ir Rubus L. augalø duomenø bazë.

Botanikos sodo plotas 2005 metais – 199 hektarai.

SVARBIAUSI 2005 METØ REZULTATAI

Augalø kolekcijos

Botanikos sode auginami 9950 pavadinimø augalai. Per 2005 metus augalø kolekcijos
pagausëjo 250 taksonø. Gausiausios kolekcijos: serbentø L. (400), rododendrø (272 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

2005 metais buvo tæsiami moksliniai tyrimai ðiomis temomis: „Mikroklonavimo panaudoji-
mas þoliniø ir sumedëjusiø augalø dauginimui ir fiziologiniø procesø in vitro tyrimui“,
„Mikorizës átaka miðko sodmenø (puðies, eglës, berþo) iðauginimui lauko daigynuose,
apþeldinant þemës ûkio naudmenas“, „Europinio kukmedþio populiacijos atkûrimo teori-
niø pagrindø parengimas“. Buvo vykdomi dviejø valstybiniø tarpinstituciniø programø
(„Augalø genetiniø iðtekliø moksliniai tyrimai“, GENOFONDAS – 3 temos, ir „Kietakûnio
apðvietimo technologija augalø fotofiziologiniø procesø valdymui“, HORTILED) darbai.

Praëjusiais metais uþbaigtos dvi Universiteto finansuojamø darbø temos: 1) VU Bota-
nikos sode introdukuotø augalø tinkamumo auginti Vilniaus regione ávertinimas (2001–
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2005); 2) Augalø polimorfizmas, genomo stabilumas ir já keièiantys veiksniai (2001–2005).
Botanikos sodo darbuotojø mokslo darbai buvo paskelbti:
1) leidþiamame tæstiniame leidinyje „Index seminum-2005“ (558 augalø sëklø pava-

dinimai);
2) 2005 m. birþelio 28–29 d. sodo organizuotoje konferencijoje „Þeldiniai urbanizuoto-

je aplinkoje“ (praneðimø tezës);
3) 19 iðspausdintø moksliniø straipsniø, ið jø net 6 – ISI sàraðo þurnaluose, 1 –

Lietuvoje pripaþintame MSD þurnale, 2 – recenzuojamuose uþsienio þurnaluose, 2
– kituose recenzuojamuose leidiniuose, 7 – spausdintuose konferencijø praneði-
muose;

4) 12 konferencijø teziø (11 – Lietuvoje, 1 – uþsienyje).

Dalyvavimas studijose

2005 metais Botanikos sode Gamtos mokslø fakulteto studentai atliko pratybas ir
praktikas. Studentai rinko medþiagà kursiniams, bakalauro ir magistro darbams. Sutarèiø
pagrindu praktikà sode atliko ir Vilniaus pedagoginio universiteto, Vilniaus Gedimino
technikos universiteto ir Vilniaus kolegijos Agrotechnologijø fakulteto studentai.

Paskaitas Gamtos mokslø fakulteto bakalaurams ir magistrams skaitë L. Balèiûnienë
(Genetiniai iðtekliai), S. Dapkûnienë (Augalø fiziologija). D. Ryliðkis paskaitas skaitë
Vilniaus kolegijos Agrotechnologijø fakulteto Kraðtotvarkos katedros studentams (Den-
drologija ir dekoratyviniø augalø medelynai).

Kvalifikacijos tobulinimas

2005 m. geguþës 25 d. Augalø genetikos skyriaus specialistë Tatjana Èësnienë apgy-
në daktaro disertacijà „Pupø (Vicia faba L.) chlorofiliniø morfoziø panaudojimas augalø
polimorfiniam atsakui á kobalto pertekliø ávertinti“.

Trys sodo darbuotojai (R. Juodkaitë, E. Kerbelis, A. Varnaitë) studijuoja doktorantûroje.

Sodo lankymas ir ðvieèiamoji veikla

Botanikos sode 2005 metais apsilankë per 15 000 lankytojø. Sode buvo surengti 6 renginiai
plaèiajai visuomenei: Þemës diena (kovo 18 d.), Mildos diena (geguþës 14 d.), Poezijos
pavasario 2005 atidarymas ir tulpiø diena (kovo 15 d.), Biologinës ávairovës diena (geguþës 28
d.), Þolynø seminaras (birþelio 17 d.), Þemës meno paroda „Iliuzijos“ (rugsëjo 17 d.).

Surengtos trys gëliø parodos Vilniaus miesto savivaldybëje. Dalyvauta trijose mugëse
Vilniuje.

Sodo darbuotojai interneto svetainëje paskelbë 18, iðspausdino sodininkystei skirtuo-
se periodiniuose leidiniuose 12 mokslo populiarinimo straipsniø, dalyvavo pekiose tele-
vizijos ir radijo laidose. 2005 metais Botanikos sodo interneto svetainë www.botanikos–
sodas.vu.lt buvo aplankyta 141 252 kartus, lankytojø buvo 28 596 (palyginti su 2004
metais ðis skaièius iðaugo daugiau nei dvigubai).

Iðleistas leidinys „Gamta ir menas Vilniaus universiteto Botanikos sode“, kuriame
pristatyti 2003–2004 m. sode surengtø parodø darbai. Iðleisti ir du informaciniai lanksti-
nukai: „Kvieèiame aplankyti Vilniaus universiteto botanikos sodà Kairënuose“ ir „Kvie-
èiame aplankyti Vilniaus universiteto botanikos sodà Vingyje“. Iðleistas plakatas „VU
Botanikos sodo augalø kolekcijos“.

Bendradarbiavimas

2005 m. vasario 24 d. Vilniaus universiteto Botanikos sodo iniciatyva ákurta Lietuvos
universitetø botanikos sodø asociacija, jos steigimo sutartá pasiraðë keturi Lietuvos uni-
versitetø botanikos sodai. Asociacijos bûstinë – Botanikos sodas, Kairënø g. 43, Vilnius.

Universiteto Botanikos sodas yra Baltijos botanikos sodø asociacijos narys, Tarptauti-
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nës botanikos sodø organizacijos (Botanical Gardens Conservation International) narys,
Europos Sàjungos botanikos sodø konsorciumo narys, dalyvauja Tarptautinio augalø
mainø tinklo (International Plant Exchange Net) veikloje.

2005 metais palaikyti sëklø mainø ryðiai su 334 adresatais ið 50 pasaulio valstybiø. Ið
jø buvo gauta 239 sëklø mainø katalogø ir 1118 sëklø pavyzdþiø. Iðsiøsta 1969 sëklø
pavyzdþiai 155 uþsakovams.

Botanikos sodas bendradarbiavo su Tarptautiniu augalø genetiniø iðtekliø institutu
(International plant genetic resourses institute – Italy), administruojant centrinæ Europos
duomenø bazæ Ribes L. Rubus L. augalø gentims. Vykdant mokslo tiriamuosius darbus
bendradarbiauta su Lenkijos MA Dendrologijos institutu (Kornike), H. Kolontajaus þemës
ûkio akademija Krokuvoje, Latvijos nacionaliniu botanikos sodu Salaspilyje, Baltarusijos
centriniu botanikos sodu Minske, Pagrindiniu Rusijos botanikos sodu Maskvoje.

Infrastruktûros plëtra

2005 metais á Botanikos sodo infrastruktûros plëtrà buvo investuota per 1620 tûkst. Lt:
1) 1250 tûkst. Lt investuota rekonstruojant sodo tinklus ir statant naujus pastatus, ið jø

– 1190,0 tûkst. Lt valstybës investicijø programos lëðø, ir 60,0 tûkst. Lt – Universi-
teto specialiosios programos lëðø;

2) 220 tûkst. Lt skyrë Kultûros paveldo apsaugos departamentas prie Kultûros minis-
terijos Kairënø dvaro malûno restauravimo darbams (dar 70 tûkst. Lt vertës ðiø
darbø finansavo Universitetas);

3) 80 tûkst. litø skyrë Vilniaus miesto savivaldybë sodo teritorijos raidos programai
ágyvendinti, paþintiniams takams árengti.

Be to, 6500 litø skyrë Aplinkos ministerija informaciniam leidiniui iðleisti ir Tarptauti-
nës Biologinës ávairovës dienos renginiui organizuoti; Nemenèinës miðkø urëdija nupir-
ko durpiø substrato uþ 6000 litø; ávairios visuomeninës ir kitos organizacijos bei privatûs
asmenys padovanojo Botanikos sodui 7 suolus (1750 Lt vertës).

Uþ ðias lëðas 2005 metais Botanikos sode atlikta vandentiekio tinklø rekonstrukcija,
pastatytas naujas 800 m2 ploto pastatas dirbtuvëms ir sodo technikai laikyti, nutiestas
dujotiekis á sodo ûkinæ zonà, perdengtas buvusio Kairënø dvaro malûno stogas – pakeis-
ta visa jo konstrukcinë dalis ir danga, senajame parke nutiesta apie 2500 m2 takø,
pastatytas vienas gelþbetoninis arkinis tiltelis, sutvarkyta parko ðaltinio aplinka, árengta
apie 0,5 ha vejø, atgabenta per 200 tonø akmenø Japoniðkam sodui.

Pagrindiniai 2006 metø darbai

• Parengti dokumentus ir inicijuoti svarstymus dël Botanikos sodo statuso pakeitimo.
• Pradëti mokslinius tyrimus pagal dvi naujas temas.
• Sukurti naujà augalø kolekcijø informacinæ sistemà.
• Ágyvendinti Kairënø botanikos sodo infrastruktûros plëtojimo darbus.

SVEIKATOS IR SPORTO CENTRAS

Kaip ir kasmet, Sveikatos ir sporto centras propagavo sveikà gyvensenà ir ágyvendino sveika-
tingumo priemones, organizavo kûno kultûros ir sporto veiklà. Buvo vedamos á studijø pro-
gramas átrauktos ir laisvai pasirenkamos kûno kultûros pratybos ir skaitomos paskaitos,
vykdomi moksliniai tyrimai, organizuojamos sportinio meistriðkumo ir savarankiðkos treniruo-
tës, vidaus varþybos, komplektuojamos ir treniruojamos Universiteto rinktinës.
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SVARBIAUSI 2005 METØ REZULTATAI

Kûno kultûros pratybos

Á 2005/2006 mokslo metø pavasario semestro studijø programas átrauktas kûno kultûros
pratybas lankë 3009 pirmojo kurso studentai, o rudens semestrà laisvai pasirenkamà
kûno kultûros pratybø dalykà pasirinko 1223 pirmakursiai. Vienam Sveikatos ir sporto
centro dëstytojui vidutiniðkai teko 100 studentø (áskaitant sportinio meistriðkumo grupiø
studentus), dëstytojø metinis pedagoginio darbo krûvio vidurkis sudarë 542 valandas.

Mokomosios treniruotës buvo organizuojamos 19-oje sporto meistriðkumo grupiø. Ðias
nuo 128 val. iki 448 val. per metus trukmës treniruotes lankë 300 studentø.

Studentams, norintiems sportuoti savarankiðkai, savo laisvalaiká skiriantiems aktyviai
kûno kultûrai ir sportui, buvo sudaromos sàlygos naudotis turima baze ir konsultacijo-
mis. Ðiomis galimybëmis pasinaudojo 3582 studentai.

Kaip ir anksèiau, Centras atliko studentø sveikatos bûklës analizæ. Iðnagrinëjus pir-
makursiø sveikatos sutrikimus ir fiziná parengtumà (32 pav.) buvo nustatyta, kad labiau-
siai paplitæ regos sutrikimai, palyginti daþni yra judëjimo ir atramos sistemos, kraujota-
kos ligos.

32 pav. Pirmakursiø pasiskirstymas pagal fizinio parengtumo
ir sveikatos grupes (2005 / 2006 m. m. rudens semestras)

Mokslinis ir metodinis darbas

Sveikatos ir sporto centre 2005 metais buvo vykdomas mokslins tiriamasis ir metodinis
darbas pagal patvirtintà temà „Studentø kûno kultûros ir sporto proceso tobulinimas
universitete (pedagoginiai, psichologiniai ir biologiniai aspektai“. Per praëjusius metus
apginta viena mokslø daktaro disertacija, iðleistos trys knygos, paskelbti keturi straips-
niai prestiþiniuose þurnaluose, parengtos dvi mokomosios priemonës. Centro darbuotojai
dalyvavo sporto ir kûno kultûros ekspertø komisijose prie Lietuvos kûno kultûros ir
sporto departamento, atestacijos komisijose, nacionalinëse ir tarptautinëse konferencijo-
se, moksliniø þurnalø redaktoriø kolegijose, Europos olimpiniø komitetø „Sportas ir
aplinka“ komisijoje, vadovavo ávairioms ðalies komisijoms. Prof. habil. dr. J. Jankauskas
dalyvavo Monthey’uje (Ðveicarija) EOK ir 6-ojoje JT ir TOK organizuotoje pasaulinëje
konferencijoje „Sportas, aplinka, taika“ Nairobyje (Kenija).
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Vidaus varþybos

Jau penktus metus studentams, kurie dël ávairiø prieþasèiø nepateko á Universiteto rinkti-
nes, rengiamos 2000 m. atgaivintos tarpfakultetinës olimpiniø vilèiø varþybos Rektoriaus
taurei laimëti. Varþybø programoje buvo 11 sporto ðakø ir rungèiø, jose dalyvavo apie 1000
studentø. Varþybos vyko ðventiðkai, jas stebëjo daug þiûrovø. 2005 metais puikiais rezulta-
tais iðsiskyrë Matematikos ir informatikos fakulteto studentai (29 lentelë).

29 lentelë. Varþybø Rektoriaus taurei laimëti rezultatø suvestinë
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Ekonomikos 8 6 1 13 1 5 3 1 9 7 5 59 3 

Medicinos 3 4 11 4 4 4 5 5 4 3 3 50 2 

Teisės 13 8 9 3 6 7 7 13 5 5 10 86 6 

Komunikacijos 11 13 10 13 5 3 10 6 13 5 9 99 8 

Fizikos 4 7 7 9 8 13 8 3 3 10 6 78 5 

Chemijos 9 13 8 7 11 13 13 13 13 11 12 123 12 

Filosofijos 7 13 6 13 13 10 9 13 10 8 8 110 9 

TSPMI 6 9 12 8 10 13 13 13 7 13 13 117 11 

Filologijos 12 1 13 10 12 9 13 13 8 9 11 111 10 

Istorijos 10 13 4 5 9 8 4 13 13 12 7 98 7 

 

Studentams, varþybø nugalëtojams, buvo iðdalyta 243 komplektai medaliø bei diplo-
mø, o stipriausioms fakultetø rinktinëms – 36 taurës. Sportininkai, iðkovojæ prizines
vietas, buvo apdovanoti vertingomis asmeninëmis dovanomis.

Universiteto rinktinës

Universiteto sporto rinktinës dalyvavo Lietuvos studentø sporto asociacijos (LSSA)
rengiamose 25 varþybose ir Lietuvos sporto þaidynëse. Susumavus 2005 m. rezultatus,
pasiektus Lietuvos sporto þaidynëse (30 lentelë), Universitetas apdovanotas prizu uþ
antràjà vietà. Tai vertas pasididþiavimo rezultatas, nes VU á prieká praleido tik Kûno
kultûros akademijà. Aplenkti kûno kultûros specialistus rengiantys Vilniaus pedagogi-
nis, Ðiauliø ir Klaipëdos universitetai.

Iškovota 
vieta 

I vieta II vieta III vieta Nuo IV iki VIII  vietos 

Sporto 
šaka 

Keliautojų sportas, 
šachmatai, irklavimas, 
sportinė aerobika, 
tinklinis (vyr.), 
paplūdimio tinklinis 
(vyr.) 

Sambo (vyr. ir mot.), 
plaukimas, sunkioji 
atletika, futbolas, svarsčių 
kilnojimas, dziudo (mot.), 
stalo tenisas (mot.), 
badmintonas, kulkinis 
šaudymas, fechtavimas 

Lengvosios 
atletikos žiemos 
čempionatas, 
lengvosios atletikos 
vasaros 
čempionatas, 
slidinėjimas 

Jėgos trikovė (4), 
krepšinis (mot.) (4), 
stalo tenisas (vyr.) (7), 
lengvosios atletikos 
krosas (8), krepšinis 
(vyr.) (8) 

 

30 lentelë. Universiteto rinktiniø 2005 metais LSSA èempionatuose iðkovotø vietø suvestinë
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2004–2005 m.m. Universiteto iðkovotø vietø vidurkis ðalies studentø èempionatuose
sudaro 2,88.

Á SELL studentø tarptautines varþybas Rygoje Universitetas siuntë 28 sportininkus.
Krepðininkës ir svarsèiø kilnotojai iðkovojo treèiàsias vietas, stalo tenisininkë Ieva Juce-
vièiûtë (KF), lengvaatletës Inga Timoðenko (FF) ir Aina Valatkevièiûtë (MF) tapo èempio-
nëmis, dar 7 lengvaatleèiai ir 1 svarsèiø kilnotojas iðkovojo antràsias vietas.

Kasmet renkamas geriausiø VU sportininkø deðimtukas. Geriausia 2005 m. sportinin-
ke tapo Teisës fakulteto pirmojo kurso studentë Lina Ðaltytë, Pasaulio jauniø èempionato
ðeðtosios vietos laimëtoja, ðalies aukðtøjø mokyklø èempionë.

Sporto bazë

Universiteto sporto bazæ sudaro trijose miesto vietose esanèios salës ir aikðtelës: trys
þaidimø, trys sunkumø ir atletinës gimnastikos, viena aerobikos, vienas stadionas ir
septynios þaidimø lauko aikðtelës. Renovacijai yra uþkonservuotos penkios lauko sporto
aikðtelës. Per 2005 metus visose sporto bazëse buvo atliekami einamieji remonto ir
prieþiûros darbai. Kapitaliðkai suremontuota tik sporto salë, duðinës, persirengimo kam-
bariai, pakeista santechnika (Saulëtekio al. 2). Darbø apimtis – 352 tûkst. litø. Dalá lëðø
skyrë Ðvietimo ir mokslo ministerija, kitas sudarë rëmëjø ir Universiteto specialiosios
lëðos. Taèiau sporto bazës bûklë yra nepatenkinama ir tebëra pagrindinë kliûtis siekiant
iðplësti studentø sveikatingumo, kûno kultûros ir sporto veiklà.

Pagrindiniai 2006 metø darbai

• Toliau vykdyti sporto baziø renovacijos planà Èiurlionio g. 21/23 padalinyje.
• Spræsti sporto komplekso Saulëtekio al. 26 statybos organizacinius klausimus.
• Parengti ir registruoti teorinio kurso „Sveikos gyvensenos pagrindai“ sandà.
• Organizuoti dëstytojø kvalifikacijos tobulinimà.
• Tæsti planinius mokslo ir metodinius darbus ir teikti spaudai leidinius.
• Sëkmingai pasiruoðti ir siekti geresniø rezultatø atsiliekanèiose sporto ðakose.

KULTÛROS CENTRAS

Visi devyni Vilniaus universiteto meno kolektyvai, atlikdami estetinio lavinimo funkcijà,
dirbo sëkmingai: aktyviai koncertavo, dalyvavo Lietuvos ir tarptautiniuose konkursuose,
bendradarbiavo su kitø ðaliø universitetø meno kolektyvais.

Kolektyvø veikloje dalyvaujanèiø – Vilniaus universiteto studentø skaièius kasmet
didëja. 2005 m. jø buvo per 300. Dalyvavimas meno kolektyvuose – tai galimybë talentin-
giems ir mëgstantiems muzikà Universiteto studentams toliau tobulinti savo meistriðku-
mà, plaèiau ir giliau paþinti ávairiø epochø þymiausiø kompozitoriø kûrybà, propaguoti
tautiná menà, sudominti ir átraukti jaunus þmones á meninæ veiklà, pagilinti tautosakos
bei etnografijos þinias, ugdyti kûrybiðkumà ir estetiná supratimà.

Teatro tikslas – edukacinë veikla, kurios metu teatro nariai gauna reikiamø þiniø apie
teatro ir literatûros santyká, mokoma, kaip skaityti ir nagrinëti pasirenkamà repetuoti
literatûros kûriná. Kartu su scenografu mokomasi, kaip vizualiai pritaikyti pjesæ teatro
scenai. Studentai mokomi scenos kalbos, sceninio bendravimo pagrindø, aktorinio meist-
riðkumo ágûdþiø.

Kitas svarbus visø meno kolektyvø uþdavinys yra dþiuginti Universiteto bendruomenæ
klasikinës muzikos koncertais, spektakliais ir kitais meno renginiais, dalyvauti ávairiuo-
se Universiteto, fakultetø renginiuose.

Meno kolektyvams vadovauja aukðtos kvalifikacijos specialistai, kurie nuolat kvie-
èiami bûti Dainø ðvenèiø ir kitø renginiø savo þanro ekspertais, vyriausiaisiais dirigen-
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tais, konsultantais. R. Gelgotienë patvirtinta 2006-øjø Baltijos studentø dainø ir ðokiø
ðventës „Gaudeamus“ vyriausiàja dirigente, Dainø ir ðokiø ansamblis – pagrindiniu
Dainø ðventës ansamblio vakaro kolektyvu, o choreografës I. Jakubënaitë ir B. Maþrimie-
në paskirtos konsultantëmis.

SVARBIAUSI 2005 METØ REZULTATAI

Naujos muzikinës programos ir koncertø ciklai

Spalá surengta didþiulë merginø choro „Virgo“ 25-meèio ðventë, á kurià atvyko Wasedos
universiteto choras ið Japonijos. Iðleista R. Gelgotienës ir O. Vasiliauskaitës knyga „Cho-
ro magija“, „Virgo“ 25-meèio koncertuose áraðyta jubiliejinë kompaktinë plokðtelë.

Lapkritá vyko Dainø ir ðokiø ansamblio jubiliejinis 65-meèio koncertas. Studentai
sukûrë retrospektyvø filmà „Ansamblio raidos istorija“.

Merginø choras „Virgo“ paruoðë naujà lietuviðkos muzikos programà ir programà
„Pasaulio tautø Kalëdø giesmës“. Akademinis choras gruodá pratæsë 2003 m. pradëtà
koncertø þmonëms, turintiems klausos negalià, projektà ir gruodþio 17 d. kartu su Vil-
niaus kurèiøjø centro jaunimo grupe choras atliko Kalëdø giesmes gestø (judesiø)
kalba.

Choras „Pro Musica“ pradëjo bendradarbiauti su Extremaduro (Ispanija) universiteto
choru ir kartu su ispanø dirigentu F. Rodilla parengë ispaniðkos muzikos programà.
Drauge su Universiteto kameriniu ansambliu parengë F. Shuberto Miðias G-dur, kurias
atliko dalyvaudami bendrame Universiteto ir Vilniaus miesto savivaldybës projekte „Vil-
niaus ðventimai“ ir Panevëþio „Katedros laiptø“ festivalyje.

Á Lietuvos radijà buvo áraðyti trys stambûs kûriniai: G. Ph. Telemanno Koncertas fleitai
su orkestru, G. B. Pergolesi’o Concertino styginiams ir XVIII a. neþinomo autoriaus Kita
kavos kantata.

Meno kolektyvai dalyvavo koncertø cikluose „Gaudþia istoriniai vargonai“, „Muzikos
valanda Ðv. Jonø baþnyèioje“, „Alma Mater musicales“, 3-iajame studentø tautinës muzi-
kos kolektyvø festivalyje ,,Linksminkimos-2005“, Pasaulio lietuviø 2007 m. dainø ðventës
Ansambliø vakaro ir Ðokiø dienos repertuaro pristatyme, kapelø ðventëje „Linksmoji
armonika“, ansambliø konkursinëje ðventëje „Kadagys 2005“.

Nauji pastatymai

Pastatyti ðie spektakliai: V. Borcherto „Lauke uþ durø“ ir L. Andrejevo „Arklys senate“
(reþ. R. Venckus), „Laimës fabrikas“, „Klaustrofilija“, „Paslaptinga trijulë“ (reþ. A. Pulkau-
ninkas), „Frenkis OK, Pegë yra faina, o namas – jëga“ (reþ. S. Bernotaitë).

Surengtas ðeðtasis tarptautinis teatro forumas „Mano erdvë“, tarptautinë teatro akcija
„Atverkime pamirðtas erdves“, skirta kultûros paveldo problemoms, menø sintezës festivalis
„Atvira erdvë 2“, improvizacijø sesija „Ðeðtadieninis menas“, vieðas pasirodymas „Darom“.

Dalyvauta „Naujajame Baltijos ðokyje“, bendrame Vilniaus universiteto ir Vilniaus
miesto savivaldybës projekte „Vilniaus ðventimai“ rengiant muzikiná spektaklá „Herku-
lis“, Ðiauliø studentiðkø teatrø festivalyje „Po saule“.

Pradëta rengtis septintajam tarptautiniam universitetø teatrø forumui „Perpetuum mo-
bile“.

Dalyvavimas Lietuvos ir tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose

Vilniaus universiteto liaudiðkos muzikos kapela „Jaunimëlis“ Utenoje kapelø ðventë-
je „Linksmoji armonika“ pripaþintas geriausiu kolektyvu.

Dainø ir ðokiø ansamblis jaunimo tautiniø ðokiø ansambliø konkursinëje ðventëje
,,Kadagys 2005“ laimëjo II laipsnio diplomà ansambliø kategorijoje ir specialø prizà uþ
geriausià ðokëjø grupæ.
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A. Pulkauninko teatro trupë laimëjo Didþiàjà tauræ Ðiauliø studentiðkø teatrø festiva-
lyje „Po saule“.

Tarptautiniame teatrø forume „Mano erdvë“ spektaklis „Arklys senate“ (reþ. R.Venc-
kus) pelnë prizà uþ klasikos interpretavimo originalumà ir aktualumà bei aktoriø vaidy-
bos laisvæ.

Choras „Pro Musica“ dalyvavo tarptautiniame festivalyje Italijoje.
Reþisieriaus A. Pulkauninko trupë su spektakliu „Dieviðkoji pliauska“ dalyvavo RITU

festivalyje Ljeþe (Belgija), su spektakliu „Bjaurusis“ – H.K. Anderseno festivalyje Esbjer-
ge (Danija).

Teatro trupë „Minimum“ (reþ. R. Venckus) buvo iðvykusi á tarptautiná universitetø
teatrø festivalá Minske (Baltarusija).

Dainø ir ðokiø ansamblis – Europos Sàjungos Jaunimo programos projekto, vykusio
Strugos mieste (Makedonija), dalyvis.

Liaudiðkos muzikos kapela „Jaunimëlis“ (meno vadovas B. Glovickis) koncertavo
Èikagoje, Klyvlende, Detroite (JAV), rugsëjá – Gdanske (Lenkija) renginyje „Vilniaus
dienos“.

Pagrindiniai 2006 metø darbai

• Sëkmingai pasirengti ir dalyvauti Tartu vyksianèioje Baltijos studentø dainø ir ðokiø
ðventëje „Gaudeamus“.

• Surengti Akademinio choro 65-meèio bei liaudiðkos muzikos kapelos „Jaunimëlis“
35-meèio jubiliejinius koncertus.

• Sukurti ir ágyvendinti naujà Rugsëjo 1-osios iðkilmiø scenarijø.
• Ieðkoti papildomø finansavimo ðaltiniø.

ADMINISTRAVIMAS

Universiteto centrinës, fakultetø, institutø, centrø ir kitø savarankiðkø padaliniø admi-
nistracijos pokyèius lëmë ne tik didëjanèios veiklø apimtys, besipleèianti ðiø veiklø
ávairovë ir didëjantys administraciniø sprendimø savalaikiðkumo ir kokybës reikalavi-
mai, bet ir bendrosios Universiteto santykiø su iðorës institucijomis formalizavimo ten-
dencijos. Ðie pokyèiai padidino administravimo darbo laiko sànaudas, gaunamø, rengia-
mø ir siunèiamø dokumentø srautà, paskatino pagreitinti administravimo tikslams nau-
dojamos informacinës sistemos plëtrà. Iðsiplëtë Universiteto sutartiniai santykiai su vie-
ðojo ir privataus sektoriaus institucijomis ir ámonëmis, ásigaliojo nauja biudþetiniø ástaigø
buhalterinës apskaitos tvarka, labai padidëjo finansiniø operacijø, vieðøjø pirkimø skai-
èius ir apimtis, sugrieþtëjo darbuotojø kompetencijos ir jø kvalifikacijos vertinimo, darbo
santykiø ir darbo laiko apskaitos reikalavimai, iðaugo investicijø, rekonstruojamø ir
remontuojamø objektø sàraðas. Europos Sàjungos struktûriniø fondø projektø ágyvendi-
nimo eiga pareikalavo ávairiø Universiteto grandþiø geriau koordinuotø veiksmø ir di-
desnës visø á projektø ágyvendinimà átrauktø darbuotojø atsakomybës uþ prisiimtø ásipa-
reigojimø vykdymà, gerokai daugiau, nei buvo áprasta iki ðiol, derinimo procedûrø tiek
Universiteto viduje, tiek su iðorës institucijomis – agentûromis ir ministerijomis.

Dël ðiø prieþasèiø 2005 metais buvo tæsiami centrinës administracijos pertvarkymai:
• Skaièiavimo centro programuotojø pajëgomis buvo sukurta ir balandþio mënesá

ádiegta nauja darbo uþmokesèio skaièiavimo sistema, kuri tiesiogiai susieta su
personalo duomenø baze bei joje fiksuojamais darbuotojø darbo laiko apskaitos
þiniaraðèiais.

• Toliau vykdomas Finansø ir ekonomikos, Teisës ir bendrøjø reikalø direkcijø
struktûros pertvarkymas.
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• Priimti nauji darbuotojai á Finansø ir ekonomikos, Studijø, Teisës ir bendrøjø
reikalø, Personalo direkcijas, Strateginës plëtros bei Mokslo skyrius.

• Paruoðti nauji norminiai dokumentai, reglamentuojantys Universiteto finansinæ veiklà.

Ðios tendencijos paveikë santykius Universiteto viduje ir tiesiogiai palietë 1997 metø
pradþioje universiteto Senato nutarimu ávykdytà dalinës decentralizacijos programà, pa-
gal kurià fakultetams ir kitiems savarankiðkiems padaliniams buvo deleguota teisë:

• disponuoti atlyginimø fondu;
• disponuoti lëðø fondu bûtiniausioms iðlaidoms: medþiagoms, raðtinës reikmenims

ásigyti, studentø praktikoms, komandiruotëms, ryðiø paslaugoms pirkti ir kt.;
• nustatyti pareigybiø etatø (darbuotojø) skaièiø, keisti etatus, nevirðijant nustatyto

darbo uþmokesèio fondo;
• nustatyti atlyginimus ir jø priedus pagal Senato patvirtintà tvarkà.

Taigi finansø ir turto valdymas bei administravimas fakultetø veikloje uþima labai
svarbià vietà, nes jie disponuoja daugiau nei 85% viso Universiteto biudþeto ir turi
pakankami didelius ágaliojimus. Gerai, kad per 2005 metus administravimo kokybë fa-
kultetuose, ypaè didþiuosiuose, pagerëjo. Daugelyje fakultetø ir padaliniø ávestos admi-
nistratoriø pareigybës visiðkai pasiteisino, fakultetuose pradëtos formuoti administracijos
tarnybos. Taèiau reikia pripaþinti, kad turtas valdomas ne efektyviausiu bûdu, nepakan-
kama padaliniø naudojamø finansø kontrolë ir atskaitomybë. Tai pirmiausia pasakytina
apie smulkius padalinius. Todël abejoniø kelia decentralizacijos taikymas smulkiems
padaliniams. Jis nepasiteisina, yra neveiksmingas ir Universitetui brangiai kainuoja.

Iðsiplëtus daugeliui Universiteto veiklø, pirmiausia susijusiø su infrastruktûros plëtra,
finansø valdymu ir kontrole, ir padidëjus administruojanèiø darbuotojø kompetencijos ir
atsakomybës reikalavimams, bûtina:

• atlikti administracijos darbuotojø kvalifikacijos tobulinimo poreikiø analizæ ir re-
miantis ðios analizës rezultatais parengti ir pradëti ágyvendinti centrinës ir padali-
niø administracijos darbuotojø kvalifikacijos programà. Ðioje programoje ypatingà
dëmesá skirti padaliniø darbuotojø, kurie yra atsakingi uþ turto ir finansø valdymà
ir kontrolæ, finansinei ir ekonominei kvalifikacijai;

• padidinti skaièiø darbuotojø, kurie tiesiogiai sprendþia ES struktûriniø fondø pro-
jektø rengimo, valdymo ir administravimo klausimus;

• pertvarkyti Ûkio direkcijà á dvi (Statybos ir remonto bei Eksploatavimo ir paslaugø)
direkcijas.

VIDAUS AUDITAS

2005 metais pradëjo dirbti Vidaus audito skyrius, kuris yra tiesiogiai pavaldus ir atskai-
tingas Rektoriui, turinèiam uþtikrinti vidaus auditoriaus veiklos ir organizaciná nepri-
klausomumà. Vidaus audito skyrius vykdë savo funkcijas ir priëmë sprendimus niekieno
netrukdomas, objektyviai ir neðaliðkai.

Siekdamas vidaus audito tikslo – padëti didinti audituojamø padaliniø veiklos efekty-
vumà, ágyvendinti strateginius ir kitus veiklos planus, programas ir procedûras, skyrius:

• tikrino ir vertino, ar audituojamame padalinyje sukurta ir ádiegta vidaus kontrolës
sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jo veikla atitinka ástatymus ir kitus
norminius teisës aktus, vidaus norminiø teisës aktø reikalavimus, ar informacija
apie finansinæ ir ûkinæ veiklà yra iðsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir
ágyvendinti uþdaviniai;

• teikë universiteto Rektoriui ir vadovybei, audituotø padaliniø vadovams objektyvià
informacijà, rekomendacijas ir iðvadas dël audituoto padalinio veiklos, vidaus
kontrolës bûklës ir kt.;
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• rengë vidaus audito ataskaitas su iðvadomis ir rekomendacijomis, kaip iðtaisyti
vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti audituoto padalinio
veiklà ir vidaus kontrolæ;

• atliko kitas ástatymø, kitø teisës aktø nustatytas funkcijas, Rektoriaus nurodymus,
susijusius su vidaus auditu.

Skyriaus veikla buvo planuojama sudarant strateginá ir metiná veiklos planus. Pareng-
tas ir Rektoriaus patvirtintas Vidaus audito skyriaus 2006–2008 metø strateginis veiklos
planas.

Patikslintame 2005 metø skyriaus veiklos plane nurodyta: vidaus audito objektai,
temos, atlikimo trukmë, áskaitant laikà, skirtà apþvelgti audituojamo padalinio veiklai ir
parengti vidaus audito programoms, konkretûs vykdytojai, ankstesniø auditø atlikimo
datos. Visi 2005 metø Vidaus audito skyriaus plane numatyti darbai ávykdyti.

Nuo 2005 metø rugsëjá skyrius atliko du veiklos auditus. Ávertinæs audituotø padali-
niø vidaus kontrolæ bei galimos rizikos veiksniø átakà, skyrius pateikë 12 rekomendacijø
dël vidaus kontrolës bei veiklos tobulinimo.

Per 2005 metø rugsëjá–gruodá Vilniaus universitete buvo tikrinta autoriniø sutarèiø
sudarymo fakultetuose bei kituose struktûriniuose padaliniuose teisingumas, jø ávykdy-
mo terminai, mokëjimo teisingumas, atliktø pagal ðias sutartis darbø apskaitymas ap-
skaitoje ir buvimas pas uþsakovà bei Universiteto knygyno „Littera“ veikla.
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PRIEDAI
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1 PRIEDAS. STUDIJØ KOKYBËS GERINIMO KRYPTIS

1 lentelë. Pirmosios ir antrosios pakopos studentø skaièius ir studijø formos

Dieninės studijos Vakarinės studijos Neakivaizdinės studijos 
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Chemijos 
fakultetas 

382   94   476                   476 

Ekonomikos 
fakultetas 

1481   462   1943 697 159   856 2267   332   2599 5398 

Filologijos 
fakultetas 

1114   198   1312     42 42 108       108 1462 

Filosofijos 
fakultetas 

840   222   1062       0 332   188 31 551 1613 

Fizikos 
fakultetas 

642   126   768   7   7           775 

Gamtos mokslų 
fakultetas* 

875   247 6 1128                   1128 

Istorijos 
fakultetas 

701   126   827         227     4 231 1058 

Kauno humani-
tarinis fakultetas 

1401   340   1741 443     443 681       681 2865 

Komunikacijos 
fakultetas 

821   187   1008         156       156 1164 

Matematikos ir 
informatikos 
fakultetas 

2510   344   2854                   2854 

Medicinos 
fakultetas 

382 893 71   1346                   1346 

Orientalistikos 
centras 

56       56                   56 

Religijos studijų 
ir tyrimo centras 

    11   11                   11 

Tarptautinių 
santykių  ir 
politikos mokslų 
institutas 

437   193   630         226       226 856 

Tarptautinis ži-
nių ekonomikos 
ir vadybos 
centras 

    109   109             45   45 154 

Teisės fakultetas   1076     1076           1295     1295 2371 

Užsienio kalbų 
institutas 

                  186   15   201 201 

Iš viso  11642 1969 2730 6 16347 1140 166 42 1348 4183 1295 580 35 6093 23788 
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1  pav. Didþiausi svertiniai konkursai
á Vilniaus universiteto dienines studijas 2005 metais

2 pav. Maþiausi svertiniai konkursai
á Vilniaus universiteto dienines studijas 2005 metais

2 lentelë. Doktorantø skaièius fakultetuose 3 lentelë. Nuosekliøjø studijø studentai uþsie-
nieèiai Vilniaus universitete
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3  pav. Didþiausi svertiniai konkursai á antrosios pakopos
dieniniø studijø valstybës finansuojamas vietas

4  pav. Maþiausi svertiniai konkursai á antrosios pakopos
dieniniø studijø valstybës finansuojamas vietas
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4 lentelë. 2005 metais priimta studentø á Vilniaus universitetà

Dieninės studijos  Vakarinės studijos Neakivaizdinės studijos 
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Chemijos 
fakultetas 

114   48   162                   162 

Ekonomikos 
fakultetas 

383   251   634 190 114   304 318   201   519 1457 

Filologijos 
fakultetas 

336   104   440     23 23 18       18 481 

Filosofijos 
fakultetas 

228   119   347         90   94 13 197 544 

Fizikos 
fakultetas 

201   77   278   7   7         0 285 

Gamtos mokslų 
fakultetas 

241   122 6 369                 0 369 

Istorijos 
fakultetas 

189   69   258         64     1 65 323 

Kauno humani-
tarinis fakul-
tetas 

361   188   549 140     140 157       157 846 

Komunikacijos 
fakultetas 

235   103   338         62       62 400 

Matematikos ir 
informatikos 
fakultetas 

671   192   863                 0 863 

Medicinos 
fakultetas 

127 197 33   357                 0 357 

Orientalistikos 
centras 

0       0                 0 0 

Religijos studijų 
ir tyrimo centras 

    5   5                 0 5 

Tarptautinis 
žinių ekono-
mikos ir žinių 
vadybos centras 

    53   53             24   24 77 

Tarptautinių 
santykių  ir po-
litikos mokslų 
institutas 

105   104   209         114       114 323 

Teisės 
fakultetas 

  216     216           329     329 545 

Užsienio kalbų 
institutas 

                  24   15   39 39 

Iš viso  3191 413 1468 6 5078 330 121 23 474 847 329 334 14 1524 7076 
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5 lentelë.  Akredituotos studijø programos
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96 6 lentelë. Vilniaus universiteto  2005 metø paraiðkos Europos socialinio fondo paramai gauti

Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Þmogiðkøjø iðtekliø plëtra“
2.5 priemonë „Þmogiðkøjø iðtekliø kokybës gerinimas moksliniø tyrimø ir  inovacijø srityje“
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6 lentelës tæsinys
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98 Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Þmogiðkøjø iðtekliø plëtra“
2.4 priemonë „Mokymosi visà gyvenimà sàlygø plëtojimas“

Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Þmogiðkøjø iðtekliø plëtra“
2.3 priemonë „Socialinës atskirties prevencija ir socialinë integracija“
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7 lentelë. Doktorantûros rezultatyvumas

2001 m. 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 

Padaliniai bai- 
gė 

ap- 
gynė 

bai- 
gė 

ap- 
gynė 

bai- 
gė 

ap- 
gynė 

bai- 
gė 

apgy- 
nė 

bai- 
gė 

apgynė,          
pateikė svarstyti 

ar numatytas 
gynimas          

1 Chemijos fak. 5 4 4 4 4 4 7 7 8 8                  – 
2 Ekonomikos 

fak. 
6 6 3 2 3 2 5 3 2 –                   1 

3 Filologijos fak. 7 6 11 7 7 5 6 4 7 3                   3 
4 Filosofijos fak. 12 8 8 6 5 3 10 5 5  

3                   2 
5 Fizikos fak. 13 10 4 3 3 2 3 3 4 –                   4 
6 Gamtos m. fak. 10 10 10 8 7 6 7 5 4 3                   1 
7 Istorijos fak. 5 4 5 3 5 2 6 2 7 4                   3 
8 Kauno hum. 

fak. 
2 2 2 2 5 4 6 6 9 5                   4 

9 Komunikacijos 
fak. 
TŽEŽVC 

6 3 5 4 – – 2 – 4 
 

2 

3                   1 
 
–                   1 

10 Matematikos 
fak. 

– – 6 4 4 3 6 3 2 –                   2 

11 Medicinos fak. 7 7 5 5 7 7 7 7 6 6                   – 
12 Teisės fak. 4 2 5 4 5 2 7 5 13 5                   5 
13 TSPMI 2 1 1 1 5 4 2 2 3 2                   1 

Iš viso 79 63 69 53 60 43 74 52 76 42                28 
 79,7%       76,8% 71,6% 70,2% Prognozuojama 80% 
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1 lentelë. Pajamos uþ mokslinæ veiklà 2005 metais (tûkst. Lt)

* ávairiø ðaltiniø lëðos skirtos: monografijoms ir periodiniams leidiniams leisti, kelionëms, ISI duomenø bazës prenumeratai, renginiams organizuoti, Lietuvos mokslo
premijoms ir valstybës mokslo stipendijoms
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2  lentelë. Tiesioginiø asignavimø mokslui paskirstymas Universiteto padaliniams
2003–2005 metais

Padalinys 
2003 m. 

skirtos lėšos 
(tūkst. Lt) 

2004 m. 
skirtos lėšos 
(tūkst. Lt) 

2005 m.  
skirtos lėšos  
(tūkst. Lt) 

Chemijos fakultetas 987,5 1 119,1 1 242,8 

Ekonomikos fakultetas 320,5 262,2        266,0 

Filologijos fakultetas 357,1 565,4    712,8 

Filosofijos fakultetas 422,4 323,0    339,3 

Fizikos fakultetas 1 582,2 1 801,6 2 120,9 

Gamtos mokslų fakultetas 1 212,8 1 242,9 1 462,5 

Istorijos fakultetas 166,8 496,4    492,8 

Kauno humanitarinis fakultetas 123,2 298,1    405,1 

Komunikacijos fakultetas 181,9 221,0   235,4 

Matematikos ir informatikos fakultetas 651,2 1 184,6 1 614,3 

Medicinos fakultetas 2 815,8 2 525,4 2 922,3 

Teisės fakultetas 146,7 258,4    283,0 

Medžiagotyros ir taikomųjų mokslų fakultetas 857,7 859,1 1 155,3 

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 
institutas 

79,7 
208,1 

   345,3 

Užsienio kalbų institutas 3,9 115,8    132,2 

Centrai 33,8 96,7    106,4 

Botanikos sodas 56,8 44,3      64,9 

VU mokslo fondas 150,0 300,0 
Buvo formuojamas iš 

kitų lėšų 

Administracijos ir ūkio išlaikymas 3 643,8   1 844,1 

Iš viso 13 793,8 11 922,2    15 745,5 
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3  lentelë. LVMSF – mokslo tiriamiesiems darbams 2005 metais (tûkst. Lt)

Pas t abo s :
1. 13-ai mokslo kûriniø rengti skirta 48,4 tûkst. Lt.
2. LVMSF parama doktorantams, mokslo kûriniø autoriams ir  stipendijos dviem kelionëms á JAV pervedamos tiesiogiai.
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3  P R I E D A S . PASLAUGØ PLËTROS KRYPTIS

„Saulëtekio slënis“ –
pirmieji þingsniai
EuropeAid/116946/D/SV/LT

Verslo plano santrauka
2006 m. vasaris

Centre for
Strategy & Evaluation
Services LLP
Strategijos ir vertinimo
paslaugø centras
P O Box 159
Sevenoaks
Kent TN14 5WT
United Kingdom
www.cses.co.uk

1.   Kas yra „Saulëtekio slënis“?

„Saulëtekio slënis“ – iniciatyva, sujungianti aukðtojo mokslo, mokslo ir tyrimø ástaigas
bei pramonës ámones, siekiant sukurti mokslo ir technologijø parkà (kuris apimtø
inkubatoriaus infrastruktûrà, skirtà naujai ásteigtø aukðtøjø technologijø bendroviø augimui
skatinti)  Saulëtekio alëjoje, Vilniaus miesto Antakalnio rajone.

Vieta, numatyta statyboms, apima 62 hektarø plotà, ið kuriø 2,3 hektaro skirta naujos
verslo infrastruktûros kûrimui su papildomo ploto, kurá bus galima pradëti naudoti
vidutinës trukmës/ilguoju laikotarpiu, galimybe.

„Saulëtekio slënio“ teritorijos planas

Centre for
Strategy & Evaluation
Services LLP
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„Saulëtekio slënio“ mokslo ir technologijø parko plëtra bus vykdoma palaipsniui per
10–20 metø laikotarpá. Kitø ðaliø patirtis rodo, kad uþtrunka nemaþai laiko, kol mokslo ir
technologijø parke atsiranda ploto poreikis. Dël ðios prieþasties pirmenybë teikiama
palaipsniui vykdomos plëtros metodui, o ne „didþiojo sprogimo“ metodui, apimanèiam
didelës apimties statybas I-ajame etape, atsiþvelgiant á didesnæ rizikà, siejamà su pasta-
ruoju metodu.

2.   Kokie yra „Saulëtekio slënio“ tikslai?

Siekis – iðgarsinti Lietuvà kaip kompetencijos centrà þiniomis grindþiamai veiklai,
sukuriant palankià aplinkà pradedanèiø verslà ir seniau ásteigtø ámoniø, turinèiø didelá
augimo potencialà, plëtrai.

Tikslas – iki 2015 metø sukurti þiniø ekonomikos branduolá, kurá sudarytø 150
ámoniø, vykdanèiø veiklà pagrindiniuose sektoriuose, áskaitant IKT, mokslines priemo-
nes (áskaitant lazerius, ir ypaè medicinos árangà), elektronikà, aplinkos apsaugos techno-
logijas ir biotechnologijas bei labiau tradicinius (maisto, medienos apdorojimo) sektorius,
kuriuose yra galimybiø pasiekti konkurenciná pranaðumà inovacijø pagalba. „Saulëtekio
slënis“ turi potencialà per 10 metø laikotarpá:

• tiesiogiai ádarbinti 3 000 ir netiesiogiai 5 000 asmenø;
• sukurti 1 800 naujø darbo vietø;
• ásteigti apie 75–100 naujø ámoniø;
• pritraukti 20 milijonø litø naujø investicijø á Vilniø per metus;
• uþtikrinti 12 litø privataus sektoriaus investicijø uþ kiekvienà 1 lità ðalies valsty-

bës pinigø santyká.
Ið pradþiø „Saulëtekio slënio“ þiniø ekonomikos branduolys bus „virtualaus“ pobû-

dþio, kurá palaikys keletas projektø (tokiø kaip Verslumo akademija ir Verslo angelø
tinklas). Tolesnis tikslas – perkelti já á fizinæ dimensijà (su inkubatoriaus infrastruktûra
ir t.t.), kai tik bus uþtikrintas finansavimas ðiai iniciatyvai plëtoti.

3.    Kam reikalingas „Saulëtekio slënis“?

Vykdant galimybiø studijos darbus, buvo atlikta spragø analizë, skirta ávertinti, kiek
„Saulëtekio slënio“ iniciatyva uþpildytø paslaugø teikimo spragas rinkoje, ar prieðingai
dubliuotøsi su esamu paslaugø teikimu. Pagrindinëse iðvadose pateikti ðie teiginiai:

• Nors Lietuvoje jau yra keletas inkubatoriø bei mokslo ir technologijø parkø,
kuriems iki ðiol pavyko pasiekti didelá uþimtumo procentà, taèiau akcentas dau-
giausia buvo skiriamas biurø patalpø nuomai uþ palyginti nedidelá nuomos mo-
kestá, o ne aukðtos kokybës paslaugø teikimui ir kontaktø uþmezgimui.

• Iðskyrus vienà ar dvi iðimtis, seniau ásteigti inkubatoriai bei mokslø ir technologijø
parkai neturi glaudþiø ryðiø su aukðtojo mokslo ástaigomis, nors kai kurios ið jø
turi ryðiø su valstybës finansuojamomis tyrimø institucijomis.

• Anksèiau Lietuvoje ásteigtuose mokslo ir technologijø parkuose daugiausia ákurtos
ne aukðtøjø technologijø ámonës, o daug platesnio spektro bendrovës. Iðkyla
bûtinybë ásteigti specializuotà kompetencijos centrà, kuris specializuotøsi dau-
giausia aukðtøjø technologijø srityje, bet sàlygos gauti naudà bûtø sudaromos taip
pat ir vidutiniø technologijø bendrovëms, atsiþvelgiant á investicijø, skirtø moksli-
niams tyrimams ir plëtrai bei inovacijoms „tradiciniuose“ sektoriuose, bûtinybæ.

• Aukðtojo mokslo ir valstybës finansuojamose tyrimø institucijose nëra áformintø
technologijø perdavimo mechanizmø, skirtø inovacijomis grindþiamoms ámonëms
(angl. spin-off) remti ir skatinti.

• Tam, kad ámonës iðliktø konkurencingomis, labai svarbu investuoti á mokslinius
tyrimus ir plëtrà bei inovacijas, siekiant pagerinti naujø produktø kûrimà. Dël to
auga Lietuvos bendroviø poreikis sudaryti rangos sutartis dël tyrimø atlikimo su
valstybiniais tyrimø institutais, nes daugeliui ið jø trûksta vidiniø gebëjimø moks-
liniø tyrimø ir plëtros srityje.

Apibendrinant spragø analizë parodë, kad „Saulëtekio slënis“ galëtø uþpildyti pa-
slaugø teikimo rinkoje spragà daugelyje srièiø. Pirmiausia analizës metu buvo nustatytas
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mechanizmø, kurie panaikintø esamà pasidalijimà tarp aukðtojo mokslo, valstybës finan-
suojamø tyrimø institucijø ir pramonës ámoniø, sukûrimo poreikis. Iniciatyvos, tokios
kaip „Saulëtekio slënis“, galëtø atlikti ðià funkcijà bendrai visø dalyviø naudai.

4.    Kokias paslaugas pasiûlys „Saulëtekio slënis“?

Numatyta, kad I-ojo etapo metu „Saulëtekio slëná“ sudarys trys pagrindiniai elemen-
tai:

„Saulëtekio slënio“ technologijø inkubatorius (Vieta: 2 sklypas): 1 800 kv. m pastatas,
kuriame maþdaug 1 400 kv.m. ploto bus skirta inkubavimui (su galimybe ðias patalpas
iðplësti), pateikiant standartiná pagalbiniø priemoniø ir paslaugø paketà, sukurtà tiek
inovacijomis grindþiamoms ámonëms, kilusioms ið universitetø (angl. spin-outs), tiek
naujai ásteigtoms ámonëms ið platesnës verslo bendruomenës. Inkubatorius turi bûti kei-
èiamo dydþio, t.y. papildomos inkubatoriaus patalpos galëtø bûti prijungtos vëlesniais
„Saulëtekio slënio“ plëtros etapais.

„Saulëtekio slënio“ verslo ir mokslo centras (Vieta: 2 sklypas): 2 200 kv.m. pastatas,
orientuotas á seniau ásteigtas smulkias ir vidutinio dydþio ámones, kuriame bûtø siûlomos
biurø patalpos ir tam tikra bendroji infrastruktûra, tokia kaip konferencijø salës, kavinë
ir technologijø perdavimo centras. Maþdaug 1 800 kv.m. viso ploto uþims nuomotinos
patalpos biurams. Ðios patalpos skirtos seniau ásteigtoms ámonëms, atitinkanèioms ið
anksto nustatytus priëmimo kriterijus. Taip pat bus siekiama pritraukti privaèius verslo
paslaugø tiekëjus teisës, finansø, konsultaciniø paslaugø ir prekybos srityse.

Privaèiø biurø patalpos (Vieta: 2 sklypas). Esant pakankamam naujø komerciniø
patalpø poreikiui tarp veikianèiø vidutinio dydþio ámoniø, papildomas vietas galima
sukurti vieðojo ir privataus sektoriaus partnerystës pagrindu bendrovëms, kurios svarsto
dalies ar viso savo verslo perkëlimo á „Saulëtekio slëná“ galimybæ.  Dël patalpø reikala-
vimø bus deramasi atskirai kiekvienu konkreèiu atveju.

Ávairiø „Saulëtekio slënio“ etapø plëtrai siûlomas metodas apibendrinamas toliau tekste:
„Saulëtekio slënio“ plëtra – palaipsniui vykdomos plëtros metodas

Etapas Apskaičiuotas plotas  (bendra suma) Apskaičiuotas įmonių skaičius (bendra suma) 

1  • 2 000 kv.m. – Verslo ir mokslo 
centras 

• 1 800 kv.m. – Technologijų 
inkubatorius  

• 6 000 kv.m. - privačių biurų 
pastatas 

• Iš viso: 9 800 kv.m. 

• 25 naujai įsteigtos įmonės – 
Technologijų inkubatorius 

• 30 įmonių – Verslo ir mokslo centras 
• 10 įmonių – privačių biurų pastatas 

2  • 5 500 kv.m. – Verslo ir mokslo 
centras 

• 3 500 kv.m. – Technologijų 
inkubatorius  

• 10 000 kv.m. – privačių biurų 
pastatas 

• Iš viso: 19 000 kv. m. 

• 50 naujai įsteigtos įmonės – 
Technologijų inkubatorius  

• 75 įmonių – Verslo ir mokslo centras 
• 20 įmonių – privačių biurų pastatas 

3  • 20 700 kv.m. (1 sklypas) 
• 9 800 kv.m. (2 sklypas) 
• 5 000 kv.m. (3 sklypas) 
• Iš viso: 35 500 kv. m. 

• 100 naujai įsteigtos įmonės – 
Technologijų inkubatorius 

• 100 įmonių – Verslo ir mokslo centras 
• 25 įmonių – privačių biurų pastatas 
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5.    Kaip funkcionuos „Saulëtekio slënis“?

Veiklos modelis apima ðeðis inkubavimo proceso etapus nuo naujø nuomininkø
pritraukimo iki iðëjimo ið inkubatoriaus ir tolesnës prieþiûros paslaugø teikimo.

„Saulëtekio slënio“ veiklos struktûra

1 etapas – Reklama  – inkubatorius turës daug tiksliniø rinkø – bûsimi verslininkai
ir inovacijomis grindþiamos ámonës, atitrûkusios nuo universitetø (angl. spin-offs), verslà
pradedanèios ámonës ir seniau ásteigtos smulkios ámonës, turinèios augimo potencialà ir
esanèios kitose Vilniaus miesto vietose bei vietos investuotojai.

2 etapas – Ámoniø atranka – atrinkti bûsimø nuomininkø paraiðkas, turëtø bûti
ásteigta Konsultacinë grupë, kurià sudarytø nedidelis atstovø ið „Saulëtekio slënio“ val-
dymo grupës ir universitetø, moksliniø tyrimø ir plëtros institucijø, finansiniø institucijø,
verslo paramos agentûrø, valstybiniø institucijø ir kitø tiekëjø skaièius.

Bûsimi nuomininkai turës atitikti keletà priëmimo kriterijø:
• Ar ámonë tik dabar pradeda verslà (ar ji buvo teisëtai ásteigta per pastaruosius

12 mënesiø)?
• Ar ámonë atitinka oficialø SVÁ apibrëþimà, t.y. joje dirba nuo 1 iki 49 darbuotojø?
• Ar ámonë vykdo veiklà „Saulëtekio slënio“ pagrindiniame tiksliniame sektoriuje

(pvz.: IKT, lazeriø technologijos, biotechnologijos, elektronika, aplinkos apsaugos
technologijos)?

• Jeigu ámonë vykdo veiklà nepagrindiniame tiksliniame sektoriuje, ar ji, nepaisant
to, turi didelá inovaciná potencialà?

Be ðiø pagrindiniø kriterijø Konsultacinë grupë turës perþiûrëti paraiðkas ir, bûtø
idealu, jeigu ji galëtø asmeniðkai susitikti su verslininku, kad bûtø galima ávertinti:

• Ar tikëtina, kad verslininkas iðliks mokiu pirmuosius 12 veiklos mënesiø (arba: ar
jis turi nuoseklià strategijà dël jo veiklos finansavimo)?

• Ar verslininkas / vadovø grupë turi tai, ko reikia, kad naujai ásteigta ámonë
sëkmingai vykdytø veiklà (tai reikës ávertinti pagal daugelá kriterijø, áskaitant
verslininko ankstesnæ darbo patirtá, þiniø ir ágûdþiø deriná, motyvacijos lygá ir t.t.)?

Turëtø bûti nustatytas reikðmingas lankstumo elementas, susijæs su tuo, kaip atrankos
kriterijus aiðkins Priëmimo grupë. Pavyzdþiui, universiteto dëstytojai, akademikai, tyrëjai
ir t.t. gali turëti tvirtas mokslines ir technines þinias (angl. know-how), bet jiems gali
trûkti praktiniø verslo ágûdþiø, reikalingø ágyvendinamam verslo planui parengti. To-
kiais atvejais svarbu uþtikrinti, kad bûsimiems nuomininkams bûtø suteikta galimybë
gauti prieðinkubacines paslaugas, skirtas jø paraiðkos kokybei pagerinti.
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3 etapas – Prieðinkubacinë parama – priëmus ámonæ á inkubatoriaus infrastruktûrà,
ji turës dvi pasirinkimo galimybes: kai kurioms verslà pradedanèioms ámonëms gali
prireikti prieðinkubaciniø paslaugø, tokiø kaip pagalbos tarnybos paslaugos ir konsulta-
cinë parama iki oficialios jø veiklos vykdymo pradþios. Prieðinkubacinis etapas bus ne
ilgesnis negu trijø mënesiø laikotarpis.

Per ðá laikotarpá verslininkai turës atlikti rinkos tyrimus, mokslinius tyrimus ir plëtrà/
produktø kûrimà prieð jø pateikimà á rinkà ir parengti verslo planà. Juos konsultuos
Technologijø inkubatoriaus valdymo grupë, taip pat jie galës dalyvauti Verslumo plëtros
programoje.

Kiti verslininkai gali bûti pajëgûs ið karto pradëti savo verslà ir pasiraðyti sutartá su vieðàja
ástaiga „Saulëtekio slënis“ dël trumpalaikës nuomos, nevirðijanèios 3 metø laikotarpio.

4 etapas – Inkubavimas – inkubavimo laikotarpio metu nuomininkai turës galimybæ
naudotis valdomais vienetais ir ávairiomis paramos programomis – verslumo plëtros,
rizikos kapitalo finansavimo, inovacijø paramos ir verslo konsultacijø programomis. Be
to, ið „Saulëtekio slënio“ valdymo grupës jie galës gauti ad hoc mentorystës ir konsulta-
cijø paslaugas bei kità paramà, áskaitant kontaktø uþmezgimà.

5 etapas – Iðëjimas ir tolesnë prieþiûra – iðëjimo taisyklëse turëtø bûti reikalaujama,
kad nuomininkai „iðeitø“ ir paliktø inkubatoriø po 3 metø. Ámonëms „iðëjus“, joms ir
toliau bus teikiama parama. Yra ávairiø prieþasèiø, dël kuriø tolesnë prieþiûra yra svarbi.
Pirma, jeigu ji atliekama gerai, ji padeda iki maksimumo padidinti galimà darbo vietø ir
gerovës sukûrimà buvusiose naujai ásteigtose ámonëse po jø integracijos á platesnæ
bendruomenæ. Antra, ji palengvina kontaktø uþmezgimà ir, treèia, buvæ nuomininkai gali
norëti atlikti mentoriø vaidmená bûsimiems inkubatoriaus nuomininkams.

Svarbus neiðspræstas klausimas yra tas, ar „besipleèianèioms“, palikusioms inkubatoriø
ámonëms skirtos patalpos turëtø bûti árengtos „Saulëtekio slënyje“. Kita galimybë – besi-
pleèianèioms ámonëms patalpas galëtø skirti kiti mokslo parkai, esantys Vilniaus rajone.

6.    Kà „Saulëtekio slënis“ galës pasiûlyti verslininkams?

Numatyta, kad „Saulëtekio slënis“ inkubavimo proceso metu siûlys tris pagrindines
verslo paramos programas:

• Verslumo plëtros programa
• Rizikos kapitalo finansavimas
• Inovacijø parama ir technologijø perdavimas
Be to, klientai turëtø galimybæ naudotis verslo paramos priemoniø ir paslaugø paketu.

Toliau tekste pateiktoje diagramoje pavaizduota, kaip ávairûs paslaugø paketai yra susi-
jæ tarpusavyje, ir kaip jie platesniu mastu siejasi su „Saulëtekio slëniu“.

„Saulëtekio slënio“ verslo paramos programa
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Verslumo plëtros programa. „Saulëtekio slënio“ verslumo programa bus siûloma as-
menims ið universitetø (ar kitø institucijø), kurie turi pagrindinæ verslo idëjà, taèiau
jiems trûksta ágûdþiø ámonei ásteigti ir jà valdyti.

Verslumo grupei ávertinus asmens verslo potencialà ir mokymø poreikius, bus siûlo-
mos dvi pasirinkimo galimybës:

• Paspartintas kursas, kuris áeina á prieðinkubacines paslaugas, skirtas bûsimiems
inkubatoriaus nuomininkams, kurie jau turi tam tikros patirties verslo srityje;

• Pilna mokymo programa tiems, kurie turi gerà verslo idëjà, taèiau neturi ankstes-
nës patirties verslo srityje.

Pilnas kursas apims ávairius modulius – pagrindinius verslo ágûdþius (verslo plana-
vimà, rinkodarà, kapitalo rinkimà ir t.t.); rinkodarà ir pardavimà (kitø motyvavimo, derë-
jimosi, pardavimo, klausymo ir pristatymo ágûdþius); bei valdymà (vadovavimo ágûdþius,
delegavimà, laiko valdymà, sprendimø priëmimà, asmeniniø stipriøjø ir silpnøjø pusiø
supratimà). Numatyta, kad pilnas kursas tæsis 2–3 savaites ir bus organizuojamas pagal
lankstø grafikà.

„Paspartintas kursas“ bus glaustai iðdëstytas per trumpesná laikotarpá, t.y. 3–4 moky-
mø sesijas, kuriø kiekviena tæsis vienà dienà. Tie, kurie sëkmingai iðklausys ðá kursà,
galës, jeigu juos vis dar domins ámonës steigimas, gauti pagalbà rengiant verslo planà ir
pateikti paraiðkos dël ámonës steigimo „Saulëtekio slënio“ inkubatoriuje formà.

„Saulëtekio slënio“ verslumo plëtros programa

„Saulëtekio slënis“ neseniai uþsitikrino finansinæ paramà, skirtà Verslumo akademijai
ásteigti ir tam tikriems pilotiniams mokymø moduliams parengti. Rengiant ir ágyvendi-
nant Verslumo plëtros programà, bus reikalingas glaudus bendradarbiavimas  tarp „Sau-
lëtekio slënio“ valdymo bendrovës ir verslo mokyklø.

Rizikos kapitalo finansavimas.  Siekiant kompensuoti rizikos kapitalo teikimo aukðtø-
jø technologijø SVÁ / mikroámonëms trûkumus, „Saulëtekio slënis“ turëtø glaudþiai
bendradarbiauti su Ûkio ministerija ir kitais mokslo parkais, siekiant ásteigti nacionaliná
inovacijø fondà, pagrástà „fondø fondo“ metodu.

Fondø fondo metodas yra tinkamas, turint omenyje poreiká, kad kritinë masë pasiektø
masinës gamybos ekonominius privalumus tam, kad bûtø galima kompensuoti dideles
palyginti maþø rizikos kapitalo sumø skolinimo SVÁ administravimo iðlaidas. Kitu pro-
gramavimo laikotarpiu komercinio operatoriaus patiriamos fondo administravimo iðlai-
dos galës bûti ið dalies kompensuojamos ið struktûriniø fondø subsidijos – ðis metodas
taikomas kitose ES ðalyse.

Atsakomybë uþ fondo valdymà bus perduota pagal sutartá profesinei organizacijai
arba finansinei institucijai, taèiau jos ágaliojimus nustatys „Saulëtekio slënio“ valdyba,
kuri taip pat bûtø atsakinga uþ pagalbà nustatant tinkamumo kriterijus pareiðkëjams.
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Rizikos kapitalo finansavimas – „Saulëtekio slënis“

Ðios rizikos kapitalo finansavimo priemonës turëtø bûti teikiamos technologijø inku-
batoriaus ámonëms nuomininkëms.

• Pradinis ir steigimosi kapitalas – t.y. maþos lëðø sumos, skirtos padëti iðplëtoti
verslo idëjà, padengti moksliniø tyrimø ir plëtros, produktø kûrimo iðlaidas ir t.t.
Pradinis kapitalas bus teikiamas negràþintinø subsidijø pavidalu;

• Plëtros kapitalas – skolos (atnaujinamøjø paskolø) arba nuosavo kapitalo inves-
tavimo á bendrovæ forma arba ðiø dviejø formø deriniu, suteikiant galimybæ „Saulë-
tekio slëniui“ konvertuoti paskolas á nuosavà kapitalà, praëjus nustatytam laiko-
tarpiui (sutvirtinantieji finansai);

• Garantijos – kai geriausia galimybë ámonei – gauti finansavimà ið banko, ir tam
reikalinga garantija.

• Verslo angelai – Verslo angelai gali atlikti naudingà vaidmená teikiant pradiná ir
rizikos kapitalà aukðtøjø technologijø inovacinëms verslà pradedanèioms ámo-
nëms / bendrovëms ankstyvosiose augimo stadijose

„Saulëtekio slënio“ vaidmuo – veikti „vieno langelio“ principu, siekiant palengvinti
SVÁ galimybæ gauti finansavimà. Jis glaudþiai bendradarbiaus su tarpininkais, tokiais
kaip finansinës institucijos, rizikos kapitalo teikëjai ir kiti inovaciniø finansiniø priemo-
niø teikëjai, pvz.: valstybës garantijø ástaiga INVEGA, siekiant pagerinti galimybes gauti
finansavimà.

Paraiðkø rizikos kapitalo finansavimui gauti vertinimà atliks profesionali investicijø
grupë, kad bûtø ágyvendintas tikslas pasitraukti ið investiciniø fondo po 5–7 metø.
Esminis dalykas, kurio reikëtø pasimokyti ið kitø ðaliø patirties, yra tas, kad rizikos
fondai turi bûti valdomi profesionaliai, investicijø kriterijus taikant vien tik komerciniu
pagrindu. Tam, kad galëtø efektyviai vykdyti veiklà, fondø valdytojai turi turëti laisvæ
veikti savarankiðkai.

„Saulëtekio slënis“, bendradarbiaudamas su „Invega“, Lietuvoje ákûrë Verslo angelø
tinklà. Ðis tinklas buvo ákurtas 2005 metø liepos mënesá.

Inovacijø parama ir technologijø perdavimas. Treèiojoje paramos programoje dëme-
sys sutelkiamas á inovacijø paramos teikimà, áskaitant:

• Konsultacijas intelektinës nuosavybës teisiø ir kitais su inovacijomis susijusiais
klausimais;

• Galimybæ naudotis moksliniø tyrimø ir plëtros árengimais bei laboratorijos patal-
pomis, siekiant padëti plëtoti projektà;

• Rizikos kapitalo finansavimà ir kitas verslo paramos rûðis.
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Rinkos vertinime akcentuotos abejonës, ar universitetai turi tiek daug gebëjimø, kad
galëtø bûti steigiamos ámonës, grindþiamos inovacijomis (angl. spin-offs). Dël ðios prie-
þasties inovacijø paramos programos vaidmuo bus labai svarbus „Saulëtekio slënio“ kaip
visumos, ir ypaè kaip technologijø inkubatoriaus, sëkmingam funkcionavimui.

Parama, teikiama inkubavimo laikotarpiu

 „Saulëtekio slënio“ inovacijø paramos programa

Siekiant palengvinti technologijø perdavimà, „Saulëtekio slënis“ turëtø ásteigti Tech-
nologijø perdavimo centrà (TPC), kuris padëtø bendrovëms pasinaudoti inovacijø para-
mos paslaugomis. Jo funkcija bûtø ne tik technologijø perdavimo skatinimas, bet ir
tarpininkavimas tarp nuomininkø ir inovacijø paramos teikëjø. Apibendrinant, pagrindi-
niai Technologijø perdavimo centro steigimo uþdaviniai bûtø ðie:

Technologijø perdavimo centras – pagrindiniai uþdaviniai
• Teikti technologijø perdavimo paslaugas valstybiniams ir privatiems klientams –

bus teikiamos paslaugos, kurios stimuliuoja technologijø perdavimà, skatina
inovacijomis pagrástø ámoniø (angl. spin-off) steigimo veiklà ir inovacijas;

• Naudoti intelektinæ nuosavybæ (IN) valstybës finansuojamuose tyrimuose – pa-
lengvinti intelektinës nuosavybës valdymà ir apsaugà Vilniaus universitete ir
Vilniaus Gedimino technikos universitete;

• Iðnaudoti potencialà bendroviø padaliniø, grindþiamø inovacijomis, atskyrimui
(angl. company spin-offs) – bendrovës gali norëti iðnaudoti tam tikrø organiza-
cijos padaliniø paslëptà vertæ, atskirdamos juos nuo pagrindinës bendrovës

• Veikti „vieno langelio“ principu – patenkinti „Saulëtekio slënio“ nuomininkø
ir/ar verslà pradëjusiø ámoniø ir kitø ámoniø, su kuriomis ji dirba platesnëje
verslo bendruomenëje, inovacijø paramos poreikius.

Kalbant apie paskutinájá teiginá, TPC padëtø ávertinti nuomininkø inovacijø paramos
poreikius, ir atliekant ðià uþduotá, jam talkintø „Saulëtekio slënio“ techninë grupë (kurià
sudarytø ekspertai ið universitetø, moksliniø tyrimø ir plëtros ir t.t.). Nustaèius inovacijø
paramos poreikius, TPC, glaudþiai bendradarbiaudamas su „Saulëtekio slëniu“, turëtø
sudaryti sutartá su inovacijø paramos teikëjais, tokiais kaip Lietuvos inovacijø centras,
inovacijø paramos programai vykdyti.

inovacijoms
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7.    Kokios bus „Saulëtekio slënio“ tikslinës grupës?

„Saulëtekio slënis“ dëmesá sutelks á tris pagrindines tikslines grupes:
• Verslà pradedanèios ámonës ir mikroámonës, ásteigtos prieð maþiau negu 3 metus

– ið pradþiø „Saulëtekio slënis“ su verslà pradedanèiomis ámonëmis dirbs virtua-
lioje erdvëje. Vëliau, uþtikrinus finansavimà, parama verslà pradedanèioms ámo-
nëms galëtø bûti teikiama inkubatoriuje;

• Seniau ásteigtos ámonës – vëlgi „Saulëtekio slënis“ ið pradþiø dirbs su aplinkinia-
me regione veikianèiomis ámonëmis, teikdamas tiesiogines paslaugas. Uþtikrinus
finansavimà, bus pastatytas Verslo ir mokslo centro pastatas, orientuotas á smul-
kias, seniau ásteigtas ámones pagrindiniuose tiksliniuose sektoriuose;

• Tiesioginiai uþsienio investuotojai – vietiniai investuotojai taip pat bus tikslinë
grupë. Bûtø idealu, jeigu ateityje bûtø numatytos patalpos, neiðnuomojamos iki
pastato pastatymo, siekiant padëti pritraukti investicijas.

Pradiniais „Saulëtekio slënio“ plëtros etapais pirmenybë turëtø bûti teikiama verslà
pradedanèiø ámoniø steigimui skatinti ir investicijoms pritraukti. Paramos verslà pradë-
jusioms ámonëms teikimas per inkubatorius – naudingas mechanizmas, kuris gali bûtø
naudojamas technologijø perdavimui ið aukðtojo mokslo ástaigø á pramonës ámones ir
prieðingai. Be to, yra ir su rinkos trûkumais susijusiø argumentø, kodël valstybinis
sektorius turëtø teikti paramà verslà pradedanèioms ámonëms, kurios, po iðëjimo ið
inkubatoriaus aplinkos gali susidurti su sunkumais, susijusiais su galimybe gauti kapita-
lo ir techniniø þiniø (angl. know-how), kurios padëtø joms sëkmingai pradëti veiklà.

Laikui bëgant, seniau ásteigtos smulkios ir vidutinio dydþio ámonës taip pat vaidins
vis svarbesná vaidmená „Saulëtekio slënyje“, nes suklestës platesnës apimties mokslo ir
technologijø parkas, lyginant su inkubavimo paslaugomis.

Nors investicijø pritraukimas turëtø bûti skatinamas, taèiau reikëtø stengtis iðvengti
pernelyg didelio investuotojø pritraukimo akcentavimo, nes ilguoju laikotarpiu per dide-
lis priklausomumas nuo pritrauktø investicijø gali bûti rizikingas ir vietinës bendrovës
gali pasirodyti esanèios tvaresniu ekonominio augimo ir naujø darbo vietø kûrimo varik-
liu.

Keletas pagrindiniø sektoriø gali bûti nustatyti kaip tiksliniai. Jie apima IKT, lazeriø
technologijas ir fotonijà platesniu mastu, biotechnologijas ir elektronikà (kiti sektoriai,
tokie kaip chemikalai ir mokslinës priemonës (medicininiai prietaisai) bei nanotechnolo-
gijos taip pat turi potencialà).

Nustatant sektorius, á kuriuos turëtø bûti sutelktas dëmesys, buvo atsiþvelgta á ávairius
veiksnius. Pirma, nors kylantys sektoriai, tokie kaip aplinkos apsaugos technologijos,
turi iðkilias augimo perspektyvas, bûtina sutelkti dëmesá á tuos sektorius, kuriuose Vil-
niaus regionas jau turi pajëgumø konkuruoti. Antrasis veiksnys, turintis átakos þiniø
ekonomikos branduolio plëtros strategijai, – bûtinybë sujungti esamus pajëgumus kon-
kuruoti universitetuose ir susijusiose tyrimø institucijose.

8.    Kas yra pagrindiniai dalyviai?

Du pagrindiniai Lietuvos universitetai - Vilniaus universitetas (VU) ir Vilniaus Gedi-
mino technikos universitetas (VGTU) – jau turi keletà pagrindiniø fakultetø ir  susijusiø
tyrimø institutø ðioje teritorijoje. Jie ketina, bëgant laikui, papildomai perkelti ið Vilniaus
centro á teritorijà kai kuriuos fakultetus ir tyrimø institutø, kurie suteiks didesnës varo-
mosios jëgos verslu grindþiamai „Saulëtekio slënio“ dimensijai.

„Saulëtekio slëniui“ aktyviai padeda ir jame dalyvauja didelë pagrindiniø dalyviø ið
valstybinio ir privataus sektoriø, akademiniø ir tyrimø ástaigø grupë, veikianti partnerys-
tës pagrindu. Pagrindiniai „Saulëtekio slënio“ dalyviai – Vilniaus miesto savivaldybë,
„Þiniø ekonomikos forumas“, „Infobalt“ (Lietuvos IT bendroviø asociacija), IKT ir lazeriø
technologijø asociacijos bei keletas bendroviø, áskaitant UAB „Ekspla“ (lazeriai), AB
„Alna“ (IT) ir UAB „Bitë“.
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9.      Kaip bus valdomas „Saulëtekio slënis“?

„Saulëtekio slënis“ oficialiai ásteigtas kaip vieðoji ástaiga 2003 m. geguþës mën. vyku-
siame steigiamajame akcininkø visuotiniame susirinkime. Ástaigos ástatuose iðdëstyta
pagrindinë veiklos ir valdymo sistema bei organizacinë struktûra, kuri apibendrinama
toliau tekste:

• „Saulëtekio slënio“ direktorius – glaudþiai bendradarbiaudamas su universitetais,
jis yra atsakingas uþ kasdieninæ „Saulëtekio slënio“ veiklà;

• „Saulëtekio slënio“ valdyba atlieka strateginio valdymo funkcijà ir konsultuoja
direktoriø dël iniciatyvos ágyvendinimo;

• „Saulëtekio slënio“ taryba – vadovaujanèiojo lygmens taryba, kuri vykdo tiek
ambasadoriaus, tiek prieþiûros funkcijas;

• „Saulëtekio slënio“ visuotinis akcininkø susirinkimas – aukðèiausias vieðosios
ástaigos „Saulëtekio slënis“ valdymo organas. Pagal Lietuvos ástatymus ðio valdy-
mo organo posëdþiai turi bûti ðaukiami ne maþiau kaip vienà kartà per metus;

Toliau tekste pateiktoje schemoje pavaizduota „Saulëtekio slënio“ organizacinë val-
dymo struktûra.

Organizacinë struktûra

10.     Kokie yra numatyti „Saulëtekio slënio“ pranaðumai?

Tikëtina, kad tolesnë „Saulëtekio slënio“ plëtra sàlygos keletà strateginiø pranaðu-
mø, áskaitant:

• Kultûriniø pokyèiø valstybës finansuojamose tyrimø ir aukðtojo mokslo ástaigose
skatinimà – dëmesio koncentravimo nukreipimà nuo fundamentaliøjø á taikomø-
jø moksliniø tyrimø metodà;

• Intelektinës nuosavybës iðkëlimà ið universitetø ir technologijø perdavimo bei
naujø ámoniø, grindþiamø inovacijomis (angl. spin-off), steigimo skatinimà;

• Tyrimø pagal sutartá, kuriuos pramonei atlieka valstybës finansuojami tyrimø ins-
titutai ir universitetai, lygio didinimà;

• Tyrimø bazës stiprinimà, suteikiant galimybæ universitetams ir susijusioms tyrimø
institucijoms panaudoti naujus finansavimo srautus;

• Naujø darbo vietø ir gerovës kûrimà didelæ pridëtinæ vertæ turinèiuose sektoriuo-
se;

• Struktûriniø problemø, tokiø kaip jaunø þmoniø „proto nutekëjimas“ ið Lietuvos
ir tyrëjø / mokslininkø senëjimas, sprendimà ilgesniuoju laikotarpiu, suteikiant
patrauklias darbo galimybes;

• Verslumo kultûros skatinimà Vilniaus regione;
• Galimybës suteikimà ámonëms iðlaikyti jø konkurencingumà, susidûrus su didë-

janèia konkurencija ir auganèia iðlaidø baze.
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11. Kaip bus vertinamas sëkmingas
„Saulëtekio slënio“ funkcionavimas?

Atsiþvelgiant á tai, kad „Saulëtekio slënio“ plëtrai bus panaudotos valstybës lëðos,
ypaè I-ojo etapo metu, tiek atskaitomybës tikslais, tiek siekiant sukurti mechanizmà,
pagal kurá bûtø galima vertinti vadovø darbà, reikia parengti veiklos rezultatø rodikliø
sistemà, skirtà „Saulëtekio slënio“ veiklos rezultatø rodikliams ávertinti.

• Tinkamumas – kiek „Saulëtekio slënio“ veikla prisideda prie pagrindiniø dalyviø
nustatytø uþdaviniø;

• Naðumas – finansinio indëlio ir fiziniø rezultatø santykis ir apskritai parodantis, ar
ástaiga yra gerai valdoma;

• Efektyvumas – „Saulëtekio slënio“ konkreèiø veiklos tikslø pasiekimo, pridëtinës
vertës ámonëms nuomininkëms sukûrimo ir poveikio vietos ekonomikai lygis;

• Tæstinumas – „Saulëtekio slënio“ veiklos ir poveikio tvarumo lygis.
Toliau tekste pateiktoje lentelëje ðios sàvokos iðreikðtos veiklos rezultatø rodikliais,

kurie gali bûti panaudoti „Saulëtekio slënio“ plëtrai. Valdymo grupë turës nustatyti
konkretesnius rodiklius, kai ði infrastruktûra pradës vykdyti savo veiklà.

Pagrindiniai veiklos rezultatø rodikliai

Tinkamumas • Nuomininkų, atitinkančių „Saulėtekio slėnio“ tikslinės grupės 
sektoriaus/technologijų profilį, dalis 

• Nuomininkų, kuriuos sudaro verslą pradedančios įmonės/inovacijomis grindžiamos 
įmonės, atsiskyrusios nuo universitetų (angl. spin-offs), dalis  

• Mokslinių tyrimų ir plėtros veiklos, bendrų įmonių, patentų ir t.t., susijusių su 
„Saulėtekio slėnio“ nuomininkų veikla, padidėjimas  

Našumas  • Inkubatoriaus ir mokslo parko užimtumo procentas 

• Inkubatoriaus nuomininkų apyvartos/išėjimo procentas 

• „Saulėtekio slėnio“ darbuotojų santykis: nuomininkų ir išėjusiųjų iš inkubatoriaus 
skaičius 

• „Saulėtekio slėnio“ veiklos išlaidos/nuomininkių įmonių skaičius 

Efektyvumas, 
pridėtinė vertė 
ir poveikis 

• Pasitenkinimo „Saulėtekio slėniu“ įvertinimas, gautas iš inkubatoriaus ir mokslo 
parko nuomininkų (apklausomis pagrįstas įvertinimas) 

• Papildomos naujos darbo vietos ir bendra pridėtinė vertė, kurią sukūrė 
inkubatoriaus ir mokslo parko įmonės (apklausomis pagrįstas įvertinimas) 

• Poveikis ekonomikai – „Saulėtekio slėnio“ gautų pajamų apskaičiavimas ir 
poveikio tiekėjams regione įvertinimas (periodiškai atliekami tyrimai) 

Tęstinumas • Verslą pradedančių įmonių inkubatoriuje ir mokslo parko nuomininkų išlikimo 
rodiklis  

• Iš inkubatoriaus išėjusių įmonių Vilniaus teritorijoje išsilaikymo koeficientas 

• Pelno ir nuostolių subalansavimo pasiekimas, panaudojant „Saulėtekio slėnio“ 
pajamas veiklos išlaidoms padengti 

 

12.    Kiek kainuos „Saulëtekio slënis“?

Skaièiavimai yra susijæ su tiesioginëmis infrastruktûros iðlaidomis, taèiau jos neapima
platesnës palaikomosios infrastruktûros, tokios kaip konferencijø, laisvalaikio ir sporto
infrastruktûra teritorijoje, plëtros iðlaidø. Pilni iðlaidø apskaièiavimai pateikiami Investicijø
ir plëtros plane.

Centre for
Strategy & Evaluation
Services LLP
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Infrastruktûros plëtros „Saulëtekio slënyje“ iðlaidos (litais)

Etapas Naujos patalpos kiekviename plėtros etape Valstybinės 
investicijos 

Privačios 
investicijos 

I-asis 
etapas 

 1800 kv.m. inkubatoriaus patalpų 
 2200 kv.m. biurų patalpos VMC 
 6000 kv.m. privačių biurų patalpų 

19,3 mln. 30 mln. 

II-asis 
etapas 

 1700 kv.m. verslo inkubatoriaus plėtrai skirtų 
patalpų 

 3300 kv.m. VMS plėtrai skirtų patalpų 
 4000 kv.m. privačių biurų plėtrai skirtų patalpų 

33,2 mln. 26,2 mln. 

III-asis 
etapas 

 

 1500 kv.m. verslo inkubatoriaus plėtrai skirtų 
patalpų 

 5500 kv.m. VMS plėtrai skirtų patalpų 
 10000 kv.m. privačių biurų plėtrai skirtų patalpų 

43,2 mln. 82,7 mln. 

 

Ðioje stadijoje neámanoma nustatyti kiekvieno etapo ágyvendinimo laiko. Tai priklau-
sys nuo to, kada bus iðspræsti ávairûs teisiniai ir planavimo klausimai, susijæ su detalaus
teritorijos plano patvirtinimu bei þemës nuosavybës perdavimu. Inkubatoriaus infrastruk-
tûros ir kitø patalpø plëtra taip pat priklausys nuo to, ar bus galima uþtikrinti, kad
valstybinio sektoriaus finansinis indëlis atitiktø ERPF lëðas.

Nepaisant faktinio plëtros laiko, svarbiausias dalykas yra tas, kad „Saulëtekio slënio“
plëtra bus vykdoma palaipsniui, atsiradus poreikiui, laikantis geros praktikos.

13.   Kokie yra lemiami sëkmës veiksniai?

Tai, ar „Saulëtekio slënio“ veikla bus sëkminga, priklausys nuo keleto lemiamø sëk-
mës veiksniø. Minëti veiksniai yra ðie:

• Dëmesio sutelkimo á aukðtos kokybës paslaugø teikimà ir kitus „ðvelniuosius“
veiksnius, kurie yra labai svarbûs þiniomis grindþiamø þiniø ekonomikos branduo-
liø plëtrai, tokie kaip kontaktø uþmezgimas ir internacionalizavimas, svarba;

• Valdymo grupës ir jos gebëjimø sukurti ir vadovauti rangovø, gebanèiø efektyviai
ágyvendinti ávairias verslo ir inovacijø paramos programas, bei vadovauti plëtrai
kaip visumai, laikantis vizijos ir su atsidavimu, kokybë;

• Valdymo grupës verslumo ir gebëjimo dirbti su tyrëjais ir ámonëmis bei juos
sutelkti lygis;

• Aktyvaus valstybinio sektoriaus dalyvavimo (áskaitant finansinæ paramà) bûtinybë
1-ajame etape. Valstybinis sektoriaus paprastai vaidina svarbø vaidmená ankstyva-
jame mokslo ir technologijø parkø plëtros etape, teikdamas finansavimà bei kitos
rûðies paramà (politinis gynimas / „pavertimas tikrove“, þemës paskyrimas ir t.t.);

• Pajëgumø apribojimø, susijusiø su inovacijomis grindþiamø ámoniø steigimu, ið-
sprendimas, sukuriant tinkamus technologijø perdavimo mechanizmus ir skati-
nant verslumo kultûrà;

• Galø gale, „Saulëtekio slënis“ privalo palaikyti glaudø ryðá su kitais mokslo ir
technologijø parkais Vilniaus regione ir uþ jo ribø, atsiþvelgiant á tarpusavio
bendradarbiavimo poreiká ir siekiant iðvengti dubliavimo.

Pereinant prie „platesniø ágyvendinimo priemoniø“, reikia uþtikrinti, kad pastangos
kurti tokias iniciatyvas kaip „Saulëtekio slënis“ bûtø lygiagreèiai derinamos su pastan-
gomis sukurti Lietuvoje palankø klimatà investicijoms. Politikos krypties formuotojai
turës atsiþvelgti á tai, kokie veiksniai pritraukia investuotojus. Konkreèiai kalbant, sritys,
á kurias reikës atsiþvelgti, apima reguliavimo aplinkà; fiskalinæ aplinkà (ypaè bendroviø
apmokestinimà); investavimo paskatø vietiniams investuotojams suteikimo galimybë ar
kt.; ir priemoniø (pagrástø mokesèiais ir kitø), skirtø skatinti didesnes privataus sekto-
riaus investicijas á mokslinius tyrimus ir plëtrà, buvimas arba nebuvimas.
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14.     Sunkumai ir kiti þingsniai

Nors jau pradëtas teigiamas darbas, siekiant pasistûmëti á prieká su „Saulëtekio slë-
nio“ iniciatyva, taèiau sunkumai vis dar iðlieka. Ðiuos sunkumus galima bûtø apiben-
drinti taip:

• „Saulëtekio slënis“ turi stiprià dalyviø paramà, taèiau neaiðku, ar dalyviai uþtik-
rins nacionalinio bendrafinansavimo elementà, kad bûtø galima papildyti ERPB
skiriamas lëðas ir plëtoti fizinæ infrastruktûros dimensijà;

• Vis dar neiðspræsti teisiniai klausimai dël þemës nuosavybës. Dviejø universitetø
senatai patvirtino þemës perdavimà vieðai ástaigai „Saulëtekio slënis“. Taèiau pas-
kutiná þodá dël ðio praðymo tars Lietuvos Respublikos Vyriausybë;

• Padaryta þymi paþanga detalaus teritorijø planavimo procese, taèiau tol, kol jis
nebus patvirtintas, nebus galima gauti ið savivaldybës „projektavimo sàlygø“.

Reikës atlikti keletà pagrindiniø þingsniø, kad bûtø galima pasistûmëti á prieká su
„Saulëtekio slënio“ verslo planu. Ðie þingsniai apibendrinami toliau tekste:

• Uþtikrinti pagrindiniø dalyviø ásipareigojimà „Saulëtekio slënio“ plëtros 1-ajame
etape ir platesnës, ilgalaikës vizijos atþvilgiu;

• Uþtikrinti bendrafinansavimà, skirtà papildyti ERPF struktûriniø fondø teikiamà
paramà;

• Pateikti paraiðkas ERPF struktûriniø fondø paramai gauti ir sëkmingai gauti ES
finansinæ paramà (galbût dabar, kitu programavimo laikotarpiu);

• Iðspræsti likusius teisinius ir planavimo klausimus (detalusis teritorijos planas,
þemës panaudos sutartis ir t.t.);

• Toliau kurti tokias koncepcijas kaip „Saulëtekio slënio“ verslumo akademija, Ver-
slo angelø tinklas, technologijø perdavimo centras ir t.t.;

• Kurti strategines partnerystes su pripaþintais paslaugø teikëjais ið valstybinio ir
privataus sektoriø;

• Pristatyti „Saulëtekio slëná“ bûsimiems verslininkams, vietinëms ámonëms ir in-
vestuotojams ir palaikyti susidomëjimà ðia iniciatyvà verslo bendruomenëje bei
platesniuose visuomenës sluoksniuose;

• Uþtikrinti, kad universitetai ásipareigotø ágyvendinti ávairias rekomendacijas dël
„Saulëtekio slënio“ plëtros, iðdëstytas CSES parengtoje galimybiø studijoje, tokias
kaip tinkamos IP sistemos ádiegimas, priemonës, skirtos paskatinti tyrëjus, dëstyto-
jus ir studentus apsvarstyti galimybæ steigti inovacijomis pagrástà ámonæ ir skatinti
verslumà ir t.t.;

• Daryti spaudimà politikos krypties formuotojams, siekiant uþtikrinti, kad bûtø
diegiamos „platesnës ágyvendinimo priemonës“, kurios sukurtø investicijoms pa-
lankø klimatà Lietuvoje apskritai, ir ypaè Vilniuje.

15.    „Saulëtekio slënis“ platesniame kontekste

Baltijos ðaliø ekonomika sparèiai keièiasi. Dël didëjanèiø iðlaidø bazës bei papildo-
mø ES prekybos taisykliø liberalizavimo Lietuvos ámonëms per 5 metø laikotarpá bus vis
sunkiau konkuruoti, naudojant kaina pagrástos vertës siûlymà.

Tai ypaè pasakytina apie kai kuriuos sektorius, kurie ðiuo metu vaidina pagrindiná
vaidmená Lietuvos ekonomikoje, pvz.: tekstilës ir elektronikos, turint omenyje konkuren-
cijà, besiverþianèià ið Kinijos, Indijos ir kitø ðaliø.

„Akivaizdþiausias (Baltijos) regiono pranaðumas – pigi darbo jëga – maþëja ið dalies dël vis didesnio
kainø pranaðumo Kinijoje, ið dalies dël kylanèiø atlyginimø tendencijos, kurià sàlygojo gerovës paþanga.
Tai reiðkia, kad paþangios bendrovës vis labiau ieðko iðliekanèiø pranaðumø, pagrástø gabumais ir
geografija, o ne maþais atlyginimais ir naðiu darbu“. „The Economist“, 2005 m. gruodþio 1 d.

Ateityje vertës siûlymas turës bûti grindþiamas kitais veiksniais, negu kaina. Perëji-
mas prie didesnës pridëtinës vertës veiklos pareikalaus ne vien tik ið aukðtøjø technolo-
gijø bendroviø, bet taip pat ir ið bendroviø, vykdanèiø veiklà „tradiciniuose“ sektoriuose,
inovacijø ir didesniø investicijø á tyrimus ir plëtrà. Ðià tendencijà galima pastebëti jau Centre for

Strategy & Evaluation
Services LLP
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dabar, ypaè tuose sektoriuose, kuriems stiprø poveiká turëjo visuotinë konkurencija, pvz.,
elektronikos sektorius.

Nors Lietuva pasiekë aukðtà ekonomikos augimo lygá nuo 2000 metø, taèiau tai ið
dalies atspindi „susilyginimo“ su vidutiniu BVP lygiu kitose Europos ðalyse procesà. Tai,
ar dabartinis ekonomikos augimo lygis pasirodys esàs tvarus, priklausys be kitø veiksniø
ir nuo to, ar valstybinis sektorius, glaudþiai bendradarbiaudamas partnerystës pagrindu
su privaèiuoju sektoriumi, imsis priemoniø, skirtø sudaryti iðankstines sàlygas, reikalin-
gas, kad  Lietuvos ámonës galëtø konkuruoti.

Be kitø aspektø tai pareikalaus investicijø á mokslo ir technologijø parkus bei inku-
batorius, tyrimø bazës stiprinimo, nacionalinës ir regioninës paramos verslui bei inovaci-
nëms sistemoms gerinimo, paramos SVÁ plëtrai ir augimui.

Europos lygmeniu neseniai atnaujintos Lisabonos darbotvarkës tikslas – transfor-
muoti Europà á paþangiausià pasaulyje þiniomis grindþiamà ekonomikà iki 2010 metø.
Tam, kad ðis uþdavinys bûtø ágyvendintas, prireiks dideliø investicijø á tyrimus ir plëtrà
bei inovacijas kartu su politinëmis priemonëmis, skirtomis teikti paramà pradedanèiø
verslà ir seniau ásteigtø ámoniø, ypaè vykdanèiø veiklà aukðtøjø technologijø, sparèiai
auganèiuose sektoriuose, kurie turi didþiausià naujos gerovës ir darbo vietø kûrimo
potencialà, augimui ir plëtrai.

Susirûpinimas ES politikos lygmeniu þiniø ekonomika taip pat vis labiau atsispindi
Lietuvoje, jos politikos formuotojams pripaþástant, kad perëjimas prie þiniø ekonomikos
yra raktas á konkurencingumo pagerinimà. Dël ðios prieþasties pagrindiniuose ekonomi-
nës strategijos dokumentuose, tokiuose kaip Pirmojo tikslo bendrajame programavimo
dokumente 2004–2006 metams, þiniø ekonomikai skiriama strateginë reikðmë, ir tai taip
pat atsispindi programavimo lygmeniu, skiriant struktûriniø fondø iðteklius þiniomis
pagrástø bendroviø augimui ir plëtrai remti.

Regioniniu lygmeniu perëjimas prie labiau þiniomis grindþiamos ekonomikos taip pat
atsispindi strateginiuose dokumentuose. Pavyzdþiui, Vilniaus miesto savivaldybës stra-
teginiame plane 2002–2011 metams þiniomis grindþiama veikla akcentuojama kaip svar-
biausia priemonë regiono konkurencingumui gerinti. Veiklos lygmeniu pagal daugelá
strategijoje numatytø prioritetø parama teikiama parama ðiam tikslui pasiekti.

Metod inë  pas taba

„Centre for Strategy & Evaluation Services“ (CSES) 2005 metais atliko PHARE programos finansuojamà
iniciatyvos „Saulëtekio slënis“: pirmieji þingsniai“ iðplëstinæ galimybiø studijà. Ðis projektas apima keturis
pagrindinius dalykus:

• Galimybiø studijà – ðioje studijoje iðnagrinëtas „Saulëtekio slënio“ loginis pagrindas, ávertinti „pa-
klausos“ ir „pasiûlos“ veiksniai, iðtirtos siûlomos tikslinës rinkos ir iðdëstyti pagrindiniai pasiûlymai
dël paslaugø ir naujos verslo infrastruktûros formos;

• Valdymo struktûra – ðioje struktûroje pateiktas „Saulëtekio slënio“ veiklos projektas ir nagrinëjami
personalo samdymo klausimai, organizacijos struktûra bei valdymo klausimai kartu su kitais organi-
zaciniais aspektais;

• Investicijø ir plëtros planas – ðiame dokumente pateiktos iðlaidø ir pajamø prognozës ávairiems
„Saulëtekio slënio“ plëtros etapams. Taip pat buvo iðanalizuoti galimi finansavimo ðaltiniai;

• Projektavimo pasiûlymai – parengti siûlomos naujos verslo infrastruktûros „Saulëtekio slënio“ teri-
torijoje projektavimo pasiûlymai.

Be to, CSES pateikë verslo planà, kuriame apibendrinami pagrindiniai pasiûlymai ir iðdëstyti esminiai
þingsniai, kuriø reikëtø imtis norint pasistûmëti su ðios iniciatyvos ágyvendinimu á prieká, ir kuris buvo
parengtas sujungti visus ðiuos ávairius atliktus darbus á vienà dokumentà. Ðis dokumentas – verslo plano
santrauka, kuri parengta kaip atskiras dokumentas. Iðsamesnæ analizæ rasite pirmiau tekste nurodytuose
dokumentuose ir verslo plane.
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4 P R I E D A S . PERSONALO

SKATINIMO KRYPTIS

1 lentelë. Dëstytojø skaièius akademiniuose kamieniniuose padaliniuose 2005 metø gruodá
               (einanèiø nepagrindines pareigas skaièius nurodomas skliausteliuose)

Padalinys Iš viso Profesoriai Docentai Lektoriai Asistentai 

Chemijos fakultetas 46 (2)     14 (1)   18 (1)  12 ( –)    2 (–) 

Ekonomikios fakultetas 123 (25)             14 (2)   67 (13)  26 (8)   16 (2) 

Filologijos fakultetas 187 (17)       14 (2)   59 (2)   44 (2)   70 (11) 

Filosofijos fakultetas   75 (10)     16 (3)   33 (1)  15 (4)   11 (2) 

Fizikos fakultetas   60 (14)     27 (7)   31 (6)    2(1)     – 

Gamtos mokslų fakultetas 107 (28)     25 (5)   57 (14)  23 (9)     2 (–) 

Istorijos fakultetas   41 (6)       7 (1)   12 (2)   18 (2)     4 (1) 

Kauno humanitarinis 
fakultetas 

119 (24)       8 (4)    46 (10)   56 (6)     9 (4) 

Komunikacijos fakultetas   38 (6)       4 (–)    16 (2)  14 (3)                  4  (1) 

Matematikos ir 
informatikos fakultetas 

141 (52)       21 (6)   56 (11)   20 (7)   44 (28) 

Medicinos fakultetas 369 (162)        36 (3) 115 (6)   65 (31) 153 (122) 

Teisės fakultetas 104 (56)         5 (1)   32 (15)   18 (8)   49 (32) 

Tarptautinių santykių 

ir politikos mokslų 
institutas 

  27 (9)           5 (1)   19 (7)     1 (1)     2 (–) 

Užsienio kalbų institutas  124 (13)         1 (–)    19 (–)    47 (6)    57 (7) 

Sveikatos ir sporto centras    15 (1)         2 (–)       3 (–)     9 (1)      1 (–) 

Tarptautinis žinių 
ekonomikos ir žinių 
vadybos centras 

     5 (2)         1 (–)       2 (2)     1 (–)       1 (–) 

Kiti padaliniai    23 (12)         1 (–)      7 (4)   13 (7)       2 (–) 

Iš viso 1604 (438)      201 (36)  592 (105) 384 (96)  427 (210) 

 

2 lentelë. Mokslo darbuotojø skaièius akademiniuose kamieniniuose  padaliniuose 2005 m.
gruodþio 31 d. (einanèiø nepagrindines pareigas skaièius nurodomas skliausteliuose)

Fakultetas 
Institutas 

Iš viso 
Vyriausiasis 

mokslo 
darbuotojas 

Vyresnysis 
mokslo 

darbuotojas 

Mokslo 
darbuotojas 

Jaunesnysis 
mokslo 

darbuotojas 
Chemijos fakultetas      8 (1)     –        5 (–)         1 (–)        2 (1) 

Filologijos fakultetas      7 (–)     –        3 (–)         3 (–)        1 (–) 

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

Fizikos fakultetas    45 (3)     3 (–)       24 (1)         8 (1)      10 (1) 

Gamtos mokslų fakultetas    48 (5)     3 (–)       17 (4)       19 (1)        9 (–) 

Istorijos fakultetas      7 (1)     –        –        –         7 (1) 

Kauno humanitarinis 
fakultetas 

     6 (–)     –        3 (–)         1 (–)         2 (–) 

Matematikos ir 
informatikos fakultetas 

      6 (–)     2 (–)        –         2 (–)         2 (–) 

Medicinos fakultetas    70 (16)     3 (–)        25 (3)       12 (2)         30 (11) 

MTMI     38 (3)     6 (–)       12 (–)       15 (3)          5 (–)    

Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų institutas 

      7 (4)      –         –             3 (2)          4 (2) 

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

Iš viso  245 (33)     17 (–)       90 (8)       65 (9)     73 (16) 
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1 pav. Aukðèiausios kvalifikacijos darbuotojø
(habil. dr., profesoriø ir jiems prilygintø) pasiskirstymas pagal amþiø 2005 metais

2 pav. Aukðèiausios kvalifikacijos darbuotojø
(daktarø, docentø) pasiskirstymas pagal amþiø 2005 metais
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3 lentelë. Daktaro disertacijø, apgintø Vilniaus universitete, skaièius  pagal mokslo sritis ir
kryptis

Apginta daktaro disertacijų 
 Mokslo kryptis 

2000 m. 2001 m. 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. Iš viso 
filosofija 4 2 5 1 – 2 14 
filologija  11 10 12 4 18 14 69 
istorija  2 11 3 3 6 5 30 

Mokslo sritis 

komunikacija ir 
informacija 

4 5 6 2 – 2 19 

teisė  2 7 8 3 4 9 33 
politikos m.  2 1 2 1 3 3 12 
vadyba ir 
administravimas 

3 3 6 2 – – 14 

ekonomika 2 3 3 3 4 3 18 
sociologija – – 1 2 – 4 7 
psichologija – 3 3 – 2 1 9 

 
Socialiniai 

mokslai 

edukologija 2 2 2 1 – – 7 
matematika 1 – 5 2 4 2 14 
fizika 7 3 6 6 5 5 32 
chemija 9 4 4 4 5 11 37 
biochemija 1 1 – 4 8 4 18 
geologija 1 – 3 4 1 3 12 
geografija 4 1 2 1 – 3 11 

 
Fiziniai 
mokslai 

informatika 2 2 1 – 1 2 8 
biologija – – 1 1 2 3 7 
ekologija ir 
aplinkotyra 

– – 2 1 2 – 5 

botanika – 2 4 – 1 3 10 
zoologija 1 1 – 1 1 2 6 
medicina 19 19 21 34 12 19 124 

 
Biomedicinos 

mokslai 

visuomenės 
sveikata 

1 2 2 2 1 3 11 

Technologijos  
mokslai 

medžiagų 
inžinerija 

– – – – – 2 2 

 Iš viso 78 82 102 82 80 105 529 

 

4 lentelë. Vilniaus universiteto dviðalio bendradarbiavimo sutartys

Eil. 
Nr. 

Šalis 
Bendras 
skaičius 

1 Australija 1 
2 Austrija 1 
3 Baltarusija 2 
4 Belgija 1 
5 Čekija 1 
6 Didžioji Britanija 1 
7 Estija 2 
8 Gruzija 1 
9 Italija 3 

10 Japonija 1 
11 JAV 8 
12 Kanada 4 
13 Latvija 2 
14 Lenkija 11 

 

Nr. Šalis 
Bendras 
skaičius 

15 Mongolija 1 
16 Meksika 1 
17 Norvegija 2 
18 Prancūzija 7 
19 Rusija 4 
20 Singapūras 1 
21 Slovėnija 1 
22 Suomija 3 
23 Švedija 6 
24 Turkija 1 
25 Ukraina 1 
26 Uzbekistanas 1 
27 Vokietija 8 

Iš viso  77 
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1 pav. VU didelës spartos duomenø perdavimo magistraliø schema
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1 lentelë. Investiciniø projektø ir materialinës bazës  (ilgalaikio materialaus turto) modernizavimo iðlaidø suvestinë
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122 2 lentelë.  2005 metais parengti investiciniai projektai
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 3 lentelë. Vilniaus universiteto  2005 metø paraiðkos Europos regioninës plëtros fondo paramai gauti

Bendrojo programavimo dokumento 1 prioriteto  „Socialinë ir ekonominë ûkio infrastruktûros plëtra“
1.5. priemonë „Darbo rinkos, ðvietimo, profesinio rengimo, mokslo ir studijø, socialiniø paslaugø infrastruktûros plëtra“
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 4 lentelë. Mokslo ir studijø ástaigø renovavimo ir rekonstravimo programos, remonto darbø ir bendrabuèiø remonto iðlaidø suvestinë

*   Ðie padaliniai investavo lëðas ið savo spec. programos. Apskaitant lëðos buvo pakeistos á valstybës biudþeto lëðas (pirmas stulpelis).
* * VðÁ „VU bûstas“ investavo á bendrabuèiø remontà 1 400 000 Lt ið savo lëðø (prieðpaskutinis stulpelis „Rëmëjø parama“).
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5 lentelë. Eksploatacinës iðlaidos 2005 metais

* dujos, liftø aptarnavimas, ðiukðliø iðveþimas, ryðiai, transportas, dezinfekcija, apsauga ir
signalizacijos aptarnavimas (2005 m. – 419 tûkst. Lt),  valymo paslaugos (2005 m. – 496 tûkst. Lt)

Iðlaidos (tûkst. Lt)

Išlaidos 
2002 
metai 

 2003 
metai 

2004 
metai 

2005 
metai 

2005 metais palyginti su 
2004 metais (proc.) 

Šildymas ir karštas 
vanduo 

3 438,0 3 141,3 2 264,7 1 952,6 86,22 

Elektros energija 2 235,8 2 053,7 1 669,9 1 858,8 111,31 
Šaltas vanduo ir 
kanalizacija 

1 215,6 923,3 449,9 438,8 97,53 

Kitos išlaidos* 478,6 836,7 879,7 1 990,7 226,30 
Iš viso 7 368,0 6 955,0 5 264,2 6 240,9 118,55 
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126 6 lentelë. Infrastruktûros iðlaikymo iðlaidos

Infrastruktûros iðlaidos: ðildymas, vanduo, elektros energija, kitos iðlaidos (dujos, liftai, ðiukðlës, ryðiai, transportas, dezinfekcija, signalizacijos aptarnavimas)
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1 lentelë. Vilniaus universiteto pajamos 2001–2005 metais

Finansavimo šaltiniai 2001 metai 2002 metai 2003 metai 2004 metai 2005 metai 
Proc. nuo 

visų 
pajamų 

2005 m., 
palyginti su 

2004 m.  
(proc.) 

Valstybės biudžeto 
asignavimai 63 521,5 67 921,7 71 233,8 90 498,4 96 174,3 63,65 106,27

Pavedimų lėšos (kitos 
valstybės biudžeto 
lėšos) 

9 269,5 9 718,4 12 289,1 9 503,8 9 613,8 6,36 101,16

Nebiudžetinės lėšos* 32 001,9 34 457,8 39 969,7 40 049,7 45 304,8 29,98 113,12
Iš viso 104 792,9 112 097,9 123 492,6 140 051,8 151 092,8 100,00 107,88

 *  kartu su rëmëjø parama materialinëmis vertybëmis, ávertintomis litais

Pajamos (tûkst. Lt)

2 lentelë. Turtas 2001–2005 metais (tûkst. Lt)

  2002 01 01 2003 01 01 2004 01 01 2005 01 01 2006 01 01 

2005 metais, 
palyginti su 
2004 metais 

(proc.) 
Ilgalaikis materialusis  turtas 123 779,5 127 102,5 130 735,2 143 425,9 159 428,1 111,2 
      pastatai 53 295,8 53 647,4 53 647,4 67 776,4 82 827,3 122,2
      ilgalaikis materialusis turtas 70 483,7 73 455,1 77 087,8 75 649,5 76 600,8 101,3
Ilgalaikis nematerialusis turtas     1 351,9 1 475,4 1 629,0 110,4 
Visas ilgalaikis turtas 123 779,5 127 102,5 132 087,1 144 901,3 161 057,1 111,1 
Žemė *     96 435,0 97 682,2 97 722,8 100,0

 * VU þemæ valdo pagal panaudà

3 lentelë. Pavedimø lëðos (tikslinës valstybës biudþeto lëðos)

Lėšų šaltinis 2003 metai 2004 metai 2005 metai 
2005 m., 

palyginti su  
2004 m. (proc.) 

Tikslinės Švietimo ir mokslo ministerijos lėšos 7 629,50 4 747,25 4 385,32 92,38
Valstybinio mokslo ir studijų fondo parama 2 425,20 2 751,60 3 653,66 132,78
Tikslinės lėšos įvairioms programoms vykdyti 2 234,40 2 004,75 1 574,79 78,55

Iš viso 12 289,10 9 503,60 9 613,77 101,16

 

Pajamos ir iðlaidos (tûkst. Lt)

4 lentelë. Tikslinës Ðvietimo ir mokslo ministerijos lëðos

Lėšų šaltinis 
2003 
metai 

2004 
metai 

2005 
metai 

2005 m., 
palyginti 

su 2004 m. 
(proc.) 

Tikslinės Švietimo ir mokslo ministerijos lėšos 7 629,50 4 747,25 4 385,32 92,38
– leidybai 285,90 403,88 410,50 101,64
– LITNET programai vykdymui 1 382,00 1 704,00 1 361,10 79,88
– valstybės stipendijos, premijos mokslininkams, konferencijos 255,30 149,88 377,19 251,66
– papildomas finansavimas  (atlyginimams ir stipendijoms) 3 699,00    
– gerai besimokančių studentų stipendijoms padidinti ir studentų 

mokslinėms praktikoms   309,84  

– informatikos inžin. specialistų rengimui,  vargonams ir kiti 446,40    
– SELITEC, CEBIOLA, PHARE projektas, FP 5 ir FP 6 projektams 

skatinti 580,80 649,03  0,00

– investiciniam projektui (įrangai įsigyti)   381,94  
– nuotolinių studijų centrui ir FilF, Bibliotekai, Botanikos sodui, TSPMI, 

MIF, pedagogų perkvalifikavimas (UKI), ERASMUS dienos, 
mokslinės literatūros duomenų bazei ir Eurofakulteto progr.  

614,00 1 190,29 727,25 61,10

– „Lituanistika pasaulio universitetuose“ ir kita parama FilF,  
IV teatrų forumui, parodai „Studijos 2005“   91,51  

– bendradarbiavimas su Ukraina, Taivanu,Vokietija, Prancūzija, 
Ispanija (2005 m.) 93,60 90,22 134,65 149,25

–  prezid. vardinės stipendijos, stipendijos užsieniečiams, mokslinėms
kelionėms, SPC, ChF, AO, FilF remontui, MF, sumokėta PVM  
už pastatų renovaciją 

272,50 559,95  0,00

– prezid. vardinės stiendijos, stipendijos užsienieč., mokslinėms  
kelionėms, SPC (SELL žaid. ir salės remontui)   591,34  

 

7 P R I E D A S . FINANSØ VALDYMO KRYPTIS
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5 lentelë. Tikslinës lëðos ávairioms programoms vykdyti
Pajamos ir iðlaidos (tûkst. Lt)

Lėšų šaltinis 
2003 
metai 

2004 
metai 

2005 
metai 

2005 m., 
palyginti 

su 2004 m.
(proc.) 

Tikslinės lėšos įvairioms programoms vykdyti 2234,40 2004,75 1574,79 78,55
– Valstybinės mokslo programos 236,50   0,00
– Valstybės institucijų finansuojami mokslo projektai, LRS 909,20 249,56 140,71 56,38
– Lietuvos m–jų parama įv. renginiams 89,90 821,59 556,08 67,68
– SAM gydytojų tobulinimo  programa, pertraukiamos rezidentūros 

programa 
947,00 900,00 728,77 80,97

– VUL Santariškių klinikos   149,23  
– Kiti rezidentai (KMU, SAM rezid. mok., antrinė rezid. iš ligoninių) 51,80 33,60  0,00

 

6 lentelë. Valstybinio mokslo ir studijø fondo parama

Lėšų šaltinis 
2003 
 metai 

2004  
metai 

2005  
metai 

2005 m., palyginti 
su 2004 m. (proc.) 

Valstybinio mokslo ir studijų fondo parama 2 425,21 2 751,60 3 653,66 132,78 
– prioritetiniams ir naujų technologijų vykdomiems 

MTD 
1479,60 1574,04 2785,88 176,99 

– mokslinėms konferencijoms rengti 14,00 23,00 19,91 86,57 
– moksliniams tyrimams pagal tarpvalstybinius 

susitarimus 
185,50 206,13 296,06 143,63 

– kompleksiniams darbams 222,80 130,18   0,00 
– mokslininkų vykdomiems tyrimams (projektai) 208,80 341,95 385,31 112,68 
– LVMSF parama tarpinstitucinėms mokslo 

programoms 
202,01 286,65   0,00 

– LVMSF parama m/t darbams, vykdomiems įmonei 
užsakius 

58,00 61,15 45,00 73,59 

– paskolos studentams 54,50 128,50 121,50 94,55 

 
7 lentelë. 2005 metø nebiudþetiniø  lëðø struktûra

Pajamos ir iðlaidos (tûkst. Lt)

Pajamos, tûkst. Lt

* kartu su rëmëjø parama materialinëmis vertybëmis, ávertintomis litais
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8 lentelë. Valstybës biudþeto asignavimø iðlaidø struktûra (2005 m.)

 2002 metai 2003 metai 2004 metai 2005 metai 

Pavadinimas Litais 
Proc. nuo 

visų 
išlaidų 

Litais 
Proc. 

nuo visų 
išlaidų 

Litais 
Proc. nuo 

visų 
išlaidų 

Litais 
Proc. nuo 

visų 
išlaidų 

Darbo užmokestis 35 713,0 58,26 38 509,2 58,72 47 387,8 57,39 45 610,2 50,02
Soc. draudimas 11 071,0 18,06 11 188,1 17,06 14 689,7 17,79 14 119,2 15,48
Kitos išlaidos  4 011,7 6,54 4 749,8 7,24 2 891,9 3,50 8 202,9 9,00

Iš viso (be stipendijų) 50 795,7 82,87 54 447,1 83,02 64 969,4 78,69 67 932,3 74,50
Stipendijos 10 501,0 17,13 11 139,0 16,98 17 597,0 21,31 23 257,0 25,50

Iš viso 61 296,7 100,00 65 586,1 100,00 82 566,4 100,00 91 189,3 100,00

 

9 lentelë. Valstybës biudþeto asignavimai

Sandoriai su materialiuoju ir
nematerialiuoju turtu

Projektai Pajamos Išlaidos 

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 Projektai 
  Pajamos Išlaidos 

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 
bei 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 
Projektai 

Pajamos Išlaidos 
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 

 

Iðlaidos (tûkst. Lt)

2005 metai Projektai 
  Pajamos Išlaidos 

Filosofijos fakulteto pastato 
Vilniuje, Universiteto g. 9/1 
rekonstravimas 

600 600 

Centrinių rūmų architektūrinio 
ansamblio rekonstravimas 

2,795 2,795 

Botanikos sodo Kairėnuose 
infrastruktūros rekonstravimas 
ir plėtojimas  

1,190 1,190 

Vilniaus universiteto 
bibliotekos statyba 
(projektavimas) 

400 400 

Iš viso 4,985 4,985 
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10 lentelë. Biudþeto iðlaidø struktûra  (2005 m.)

Išlaidų sritis 2003 metai 2004 metai 2005 metai Proc. nuo 
visų išlaidų 

2005 m., 
palyginti su 

2004 m.  
(proc.) 

Studijoms 56 513,2 58 167,3 61 271,5 41,21 105,34 
Mokslinei veiklai 26 183,2 28 713,8 31 629,2 21,27 110,15 
Bibliotekai, Skaičiavimo centrui, 
Botanikos sodui ir kt. 6 849,5 8 658,1 10 854,1 7,30 125,36 

Studentų stipendijoms ir 
pašalpoms 11 139,0 17 725,5 21 729,9 14,62 122,59 

Administravimui 2 848,5 3 096,2 3 382,7 2,28 109,25 
Ūkio išlaidos: 10 880,5 15 388,9 18 431,3 12,40 119,77 

eksploatacinės ir kitos 
išlaidos 5 233,5 7 868,9 14 475,3 9,74 183,96 

turtui įsigyti (investiciniai 
projektai) 5 647,0 7 520,0 3 956,0 2,66 52,61 

Bendrabučiams išlaikyti: 3 019,0 1 980,3 1 377,4 0,93 69,56 
     eksploatacinės ir kitos 
išlaidos 1 988,0 1 043,9 669,4 0,45 64,13 

     remontas ir renovavimas 1 031,0 936,3 708,0 0,48 75,61 
Iš viso išlaidų 117 432,9 133 730,1 148 676,0 100,00 111,18 

Likutis 6 059,7 6 450,1 12 005,5   186,13 
Iš viso pajamų 123 492,6 140 180,2 160 681,5   114,62 

 
11 lentelë. VU specialioji programa (2005 metø pajamos ir iðlaidos)

(Lt)
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11 lentelës tæsinys

12 lentelë. Pirmosios 2005–2007 metø plano programos uþdaviniø ágyvendinimo vertinimo kriterijø
ávykdymo 2005 metais ataskaita

Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijus 
2005 metų 

planas 
Įvykdyta 

Įvykdymas 
(proc.) 

Vienam mokslininkui tenkančių straipsnių, publikuotų leidiniuose, įtrauktuose į 
Mokslinės informacijos instituto (Institute of Scientific Information) sąrašą, 
sąlyginis rodiklis 

1,60 1,7 106 

Vienam mokslininkui tenkančių straipsnių, publikuotų recenzuojamuose 
leidiniuose, sąlyginis rodiklis 

7 7 100 

Vienam mokslininkui tenkančių monografijų autorinių lankų sąlyginis rodiklis 0,7 0,7 100 
Užprenumeruotų mokslinių žurnalų skaičius 445 445 100 
Valstybės biudžeto finansuojamų studentų skaičius 15 500 15620 101 
Doktorantų skaičius 640 625 98 
Gydytojų rezidentų skaičius 528 528 100 
Atnaujintų ir naujų nuosekliųjų studijų programų skaičius 25 26 104 
Studentų, atlikusių praktikas valstybinėse ir visuomeninėse organizacijose bei 
pramonės ir verslo įmonėse, skaičius 

3700 2469 67 

Studentų, išvykusių į užsienio universitetus pagal ERASMUS programą, 
skaičius 

250 334 134 

Dėstytojų, išvykusių į užsienio universitetus pagal ERASMUS programą, 
skaičius 

26 27 104 

Parengtų dalykų, kurie yra dėstomi užsienio kalba, skaičius 196 242 123 
Kompiuterizuotų veiklos procesų skaičius 25 25 100 
Išleistų informacinių ir reklaminių leidinių apie  Universitetą skaičius 12 14 117 
Bibliotekoje, Šv. Jonų bažnyčioje ir Botanikos sode organizuotų viešųjų 
renginių skaičius 

142 131 92 

Bibliotekoje restauruoti rankraščiai, knygos ir periodiniai leidiniai, VIII 
kategorijos sąlyginiai lapai 

97 100 94 573 97 

Bibliotekoje parengtų dokumentų skaitmeninių bylų skaičius 6 800 7 108 105 
Informacinės sistemos autorizuotų vartotojų skaičius, darbuotojai / studentai 850/ 

12 000 
1687/ 
17000 

145 

Kompiuterių skaičius tinkle 4 500 4602 102 
1000 Mbps ir didesnės spartos tinklo magistralių dalis, procentais 20 % 18 % 90 
Dalykų, dėstomų nuotoliniais metodais, skaičius 78 83 106 
Centrinių rūmų architektūrinio ansamblio suremontuotų pagal vyriausybės 
patvirtintą planą patalpų plotai, tūkst.  kv. m. 

14 14 100 

Suremontuotų patalpų plotai, tūkst.  kv. m. 2,8 3,894 139 
Parengtų  ir įgyvendinamų investicinių projektų skaičius 7 20 286 
Parengtų ir įgyvendinamų projektų pagal Bendrojo programavimo dokumento 
prioritetus skaičius 

7 35 500 
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13 lentelë. Antrosios 2005–2007 metø plano programos uþdaviniø ágyvendinimo vertinimo kriterijø
ávykdymo 2005 metais ataskaita

Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijus 
2005 metų 

planas 
Įvykdyta 

Įvykdymas 
(proc). 

Dieninio skyriaus studentų, gaunančių stipendiją iš valstybės 
biudžeto lėšų už mokymosi rezultatus, sąlyginis skaičius 
(skaičiuojant 1 MGL stipendiją) 

7 200 7 427 103 

Dieninio skyriaus studentų, gaunančių socialinę stipendiją iš 
valstybės biudžeto, skaičius 

1 200 974 81 

Dieninio skyriaus studentų, gaunančių pašalpą iš valstybės 
biudžeto, skaičius 

1 100 1 290 117 

Doktorantų, gaunančių paramą, skaičius 568 555 98 

Gydytojų rezidentų, gaunančių paramą, skaičius 528 518 98 

 

14 lentelë. Treèiosios 2005–2007 metø plano programos uþdaviniø ágyvendinimo vertinimo kriterijø
ávykdymo 2005 metais ataskaita

Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijus 
2005 metų 

planas 
Įvykdyta 

Įvykdymas 
(proc.) 

Specialiosios studijų ir mokslo plėtojimo programos lėšų dalis 
Universiteto biudžete (procentais) 

21,2 % 26,5 % 125 

Mokančių už studijas studentų skaičius 7 000 8 168 117 

Lėšų, skirtų materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti, dalis 
programoje (procentais) 

9,8 % 10,07 % 103 
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