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VILNIAUS UNIVERSITETO VEIKLA 2006 METAIS

ÁVADAS

2006-ieji Vilniaus universitetui (toliau ir VU, Universitetas) buvo permainø, nuoseklios
pertvarkos ir naujø iððûkiø metai. Metai ásimintini atsivërusia galimybe Lietuvos univer-
sitetinës kultûros paveldà dar kartà pristatyti plaèiai tarptautinei auditorijai. Þenklûs
praëjæ metai ir puikiais mokslo rezultatais – tai bendrø akademinës bendruomenës
pastangø vaisius. 2006 metais Universitetas priëmë Europos Sàjungos struktûriniø fondø
iððûká pradëdamas koordinuoti gerokai daugiau nei 2005 metais projektø. Praëjusius
metus ryðkiai áprasmino nauja absolventø laida – gausus gerai iðsimokslinusio jaunimo
bûrys – Lietuvos kultûrai ir ûkiui reikalingas atsinaujinimas.

Svarbiausi 2006 metø ávykiai

Sausio 5 d. Prancûzijos Akademinës Palmës ordinais apdovanoti Teisës fakulteto profeso-
rius Vilenas Vadapalas ir Filologijos fakulteto Klasikinës filologijos katedros asisten-
tas Darius Alekna.

Sausio 25 d. Vilniaus universiteto Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø institute
atidaryta Atviros Lietuvos fondo biblioteka. Daugiau nei 7000 leidiniø papildyti Vil-
niaus universiteto TSPMI bibliotekos fondai.

Vasario 15 d. Vilniaus universiteto rektoriui akademikui Benediktui Juodkai Vilniaus
miesto savivaldybës tarybos posëdyje uþ viso gyvenimo nuopelnus Vilniui, Vilniaus
kultûrai ir ðvietimui áteiktas Þygimanto Augusto medalis.

Vasario 16 d.  Filosofijos fakulteto Filosofijos istorijos ir logikos katedros profesoriui
Romanui Pleèkaièiui Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus áteikë Lietu-
vos Didþiojo kunigaikðèio Gedimino ordino Riterio kryþiø.

Vilniaus universiteto Bibliotekoje rasti M. K. Èiurlionio kûriniø rankraðèiai. Tai uni-
kalûs iki ðiol dar muzikologams neþinoti garsiojo menininko kûriniai.

Kovo 4 d. Pasiraðyta sutartis su Vilniaus jëzuitø gimnazija, suteikianti galimybæ pristatyti
moksleiviams studijø programas, rengti dëstytojø paskaitas ir studentams atlikti prak-
tikà gimnazijoje.

Kovo 7 d. Áteiktos 2005 metø Lietuvos mokslo premijos. Tarp paskelbtø Lietuvos mokslo
premijø laureatø (2005 m.) – daugiausia Vilniaus universiteto mokslininkø. Premijos
skirtos prof. habil. dr. Adulfui Abruèiui; profesoriams Vilijandui Bagdonavièiui ir Vy-
dui Èekanavièiui; habil. dr. Eugenijui Gaubui; prof. habil. dr. Vaidotui Kaþukauskui,
prof. habil. dr. Juozui Vidmanèiui Vaitkui; prof. habil. dr. Vaiduèiui Kuèinskui;
doc. habil. dr. Loretai Ivaðkevièienei, dr. Gintarui Kalinauskui, doc. dr. Eugenijui
Kosinskui, dr. Gediminui Norkûnui, prof. habil. dr. Giedriui Uþdaviniui, Jurgiui Ve-
riþnikovui; dr. Arûnui Valaikai, doc. dr. Aliui Baubliui ir dr. Robertui Samalavièiui,
Imunologijos instituto mokslininkams.

Kovo 9 d. Vilniaus universitete vieðëjo Indijos ambasadorius J. E. Anila Wadhwa, jis
áteikë 29 tûkstanèiø litø paramà, skirtà hindi kalbos kabinetui Vilniaus universiteto
Orientalistikos centre. Hindi kalbos kabinete árengta moderni kalbos mokymui skirta
vaizdo ir garso áranga.

Kovo 15 d.  Universiteto rektorius akad. B. Juodka Kijeve pratæsë sutartá dël Vilniaus
universiteto ir Kijevo Taraso Ðevèenkos universiteto bendradarbiavimo ðvietimo, mokslo
ir kultûros srityje.

Kovo 21 d. Vilniaus universitete lankësi Belgijos karalius Albertas II ir ðeðeriø Belgijos
universitetø rektoriai. Pasiraðytos sutartys su dviem Briuselio laisvaisiais universite-
tais – ULB (valoniðkuoju) ir VUB (flamandiðkuoju).
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Balandþio 11 d. Vilniaus universiteto ligoninë Santariðkiø klinikos minëjo 25-eriø metø
jubiliejø. Ta proga Vilniaus universiteto rektorius akad. Benediktas Juodka áteikë
padëkos raðtus labiausiai nusipelniusiems medikams.

Balandþio 17 d.  TV3 televizijos projekto „Lietuvos garbë“ nominacijoje „Metø pareiga“
apdovanotas Vilniaus universiteto Ðirdies ir kraujagysliø ligø klinikos Ðirdies chirur-
gijos centro direktorius, Lietuvos mokslø akademijos tikrasis narys profesorius habil.
dr. Vytautas Sirvydis.

Geguþës 4–5 d. Vilniaus universitete lankësi Mariboro (Slovënija) universiteto rektorius
prof. Ivanas Rozmanas  ir prorektorius dr. Marko Jesensekas.

Geguþës 4 d. Vilniaus universitete lankësi Ukrainos prezidentas Viktoras Juðèenka su
þmona Jekaterina.

Geguþës 5 d. Iðkilmingame Senato posëdyje Vilniaus universiteto garbës daktaro var-
das suteiktas Jacques’ui Rogge’ui (Tarptautinio olimpinio komiteto prezidentui) ir
prof. Gunnarui Kulldorffui (Ðvedijos Umea universitetas).

Geguþës 6 d. Vilniaus universitete lankësi Lietuvos ir Japonijos draugystës parlamenti-
nës grupës pirmininkas ponas Hirohumi Nakasone su þmona.

Geguþës 10 d. Mirë ilgametis Vilniaus universiteto rektorius, akademikas, buvæs VIII
Seimo narys ir Lietuvos atstovas Europos Parlamente Rolandas Pavilionis.

Geguþës 11 d.  Pagerbti Universiteto studentai, 2005–2006 metais tarpfakultetiniø olim-
piniø vilèiø varþybø Rektoriaus taurës nugalëtojai. Pirmàjà vietà ðiose varþybose jau
ðeðtus metus iðkovojo Matematikos ir informatikos fakulteto sportininkai.

Geguþës 18 d. Vilniaus universiteto rektorius akad. Benediktas Juodka pasiraðë ðeðiolika
sutarèiø tarp Vilniaus universiteto, Ðvietimo ir mokslo ministerijos ir Europos sociali-
nio fondo agentûros dël paramos skyrimo Universiteto koordinuojamiems projektams
þmogiðkøjø iðtekliø moksliniø tyrimø ir inovacijø srityje plëtotës. Per 2006 metus
Universitetas sudarë 31 Europos Sàjungos struktûriniø fondø paramos sutartá.

Geguþës 28 d. Paskelbti Nacionalinës paþangos premijos laureatai: Mokslo paþangos
premija áteikta prof. A. Marcinkevièiui, prof. V. J. Sirvydþiui ir prof. G. Uþdaviniui;
Partnerystës paþangos premija – prof. V. A. Bumeliui ir prof. A. Janulaièiui.

Kinijoje iðleista lietuviø mokslininkø knyga. Du ið trijø knygos autoriø – lietuviai:
Vilniaus universiteto profesorius Artûras Þukauskas ir Universiteto auklëtinis dr.  Re-
migijus Gaðka.

Birþelio 7 d. Vilniaus universiteto Santariðkiø medicinos ástaigø asociacija (SMÁA) prista-
të detaløjá Santariðkiø medicinos miestelio (SMM) planà.

Birþelio 13 d. Vilniaus universitetas ir draudimo kompanija „PZU Lietuva“ pasiraðë
bendradarbiavimo studijø ir mokslo srityje sutartá.

Birþelio 26 d. Mirë Vilniaus universiteto garbës daktaras, Universiteto istorijos tyrëjas
lenkø jëzuitas Liudvikas Piechnikas.

Pasiraðyta bendradarbiavimo su Sankt-Peterburgo universitetu sutartis.

Liepos 6 d. Europos miniatiûrø parke Briuselyje iðkilmingai atidengtas Vilniaus universi-
teto architektûrinio ansamblio maketas, pristatantis Lietuvà. Ðiame parke visos ES
ðalys prisistato þymiausiais architektûros paminklais.

Rugpjûèio 25–26 d.  Vilniaus universitete vyko Europos universitetø ryðiø su visuomene
specialistø asociacijos (EUPRIO) metinë konferencija „Komunikacija besikeièianèioje
Europoje: reikðmë aukðtojo mokslo ryðiams su visuomene“. Joje dalyvavo veik 200
delegatø ið 21 Europos ðalies.

Rugsëjo 6 d. Universitete lankësi Europos konstituciniø teismø pirmininkø ir pavaduoto-
jø delegacija.
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Rugsëjo 7 d. Vilniaus universitete lankësi Vengrijos prezidentas Laszlo Solyomas.

Akademikas Jonas Kubilius tapo devintuoju Vilniaus miesto garbës pilieèiu. Garbin-
gas vardas suteiktas uþ ypatingus nuopelnus Lietuvai ir Vilniaus miestui.

Rugsëjo 19 d. Vilniaus universiteto Karjeros centre dalyvaujant premjerui ir kitiems
aukðtiesiems ðalies pareigûnams pristatytas integruoto studijø, mokslo ir verslo cen-
tro ákûrimo Saulëtekio alëjoje planas.

Spalio 6 d. Vilniaus universiteto Teisës fakultetas paminëjo 365-eriø metø jubiliejø.

Universitete lankësi Kroatijos uþsienio reikalø ministrë Kolinda Grabar-Kitaroviè. Ji
padëkojo uþ galimybæ Vilniaus universitete studijuoti kroatø kalbà.

Spalio 7 d. Vilniaus universitete lankësi Lenkijos Respublikos aplinkos apsaugos minist-
ras Janas Szyszko.

Spalio 17 d. Vilniaus universitete lankësi Jungtinës Karalystës monarchë Elþbieta II. Ji
Didþiajame kieme atidarë Lietuvos studentø ir jaunøjø mokslininkø forumà „Mokslo
kavinë“, kuriame praneðimà perskaitë Nobelio premijos laureatas seras Dþonas Salt-
stonas. Kartu su Karaliene Elþbieta II á Lietuvà atvykæs Edinburgo hercogas Filipas
lankësi Vilniaus universiteto Botanikos sode Kairënuose, kur dalyvavo renginyje,
skirtame Tarptautinei jaunimo apdovanojimø programai Lietuvoje skatinti.

Apdovanoti geriausiø mokslo populiarinimo darbø autoriai – Auðra Maldeikienë ir
Vilius Stakënas.

Spalio 18 d. Prancûzijos prezidentas Jacquesas Chiracas áteikë stipendijà VU Medicinos
fakulteto gydytojui Andriui Deguliui.

Spalio 22–25 d.  Vilniaus universitetas organizavo IX FEDORA kongresà „Profesiniai
iððûkiai: orientavimas, informavimas ir konsultavimas Europos aukðtojo mokslo erdvë-
je“. Universitete  lankësi ir praneðimà perskaitë Europos Sàjungos komisaras, atsa-
kingas uþ ðvietimà, kultûrà ir daugiakalbystæ Europoje, Janas Figelis.

Europos miniatiûrø parke Briuselyje atidengtas
Vilniaus universiteto architektûrinio ansamblio maketas
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Spalio 27 d. Pasiraðyta Vilniaus universiteto ir Maskvos M. Lomonosovo valstybinio
universiteto bendradarbiavimo sutartis.

Atidarytas nevyriausybinis Rytø Europos studijø centras (Eastern Europe studies cen-
tre – EESC), kurá ákûrë Vilniaus universiteto Tarptautiniø santykiø ir politikos moks-
lø institutas kartu su Lietuvos Respublikos uþsienio reikalø ministerija.

Lapkrièio 21 d. Pasiraðyta Universiteto bendradarbiavimo su Druskininkø „Ryto“ gimna-
zija sutartis.

Lapkrièio 23–24 d. Surengta mokslinë konferencija, skirta Gamtos mokslø fakulteto
225-eriø metø sukakèiai.

Lapkrièio 24 d. Minint Medicinos fakulteto 225 metø sukaktá, ávyko iðkilmingas jubilieji-
nis posëdis Vilniaus universiteto Teatro salëje, Lietuvos medicinos bibliotekoje ir
Universiteto bibliotekoje atidarytos jubiliejinës Medicinos fakulteto mokslo darbø pa-
rodos.

15 metø jubiliejø atðventë ir jauniausias Universiteto Komunikacijos fakultetas, su-
rengtos kelios jubiliejui skirtos mokslinës konferencijos.

Gruodþio 10 d.  Uþ nuopelnus puoselëjant lietuviø kalbà Felicijos Bortkevièienës premija
apdovanota Vilniaus universiteto profesorë habilituota daktarë Regina Koþeniauskienë.

Gruodþio 14 d. Uþ nuopelnus mokslui ðv. Kristoforo statulëlë áteikta Vilniaus universiteto
fizikui Kæstuèiui Pyragui – teoretikui, profesoriui, habilituotam daktarui.

Gruodþio 20 d. Pirmà kartà Universiteto bendruomenë pakviesta á advento vakarà
Ðv. Jonø baþnyèioje, paskatinusá susitelkti ir pajusti bendruomenës dvasià.

Vilniaus universitete lankësi Jungtinës Karalystës
karalienë Elþbieta II
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Svarbiausi 2006 metø sprendimai ir pokyèiai

• Baigësi 2002 metais iðrinktos aukðèiausiosios Universiteto savivaldos institucijos Se-
nato kadencija. Ávyko naujø Senato nariø rinkimai. Iðrinkus naujà Senatà, Rektorius
sudarë naujos sudëties Strateginio planavimo, Mokslo ir Studijø komitetus.

• Senatas priëmë svarbius nutarimus dël Universiteto strateginio plëtros plano gairiø,
socialiniø mokslø bûklës Vilniaus universitete, patvirtino akademinës etikos kodeksà
ir naujà akademinës etikos komisijos nuostatø redakcijà.

• Universiteto bendruomenëje vyko vidutinës trukmës strateginio raidos plano svarsty-
mai.

• Senato komisija patvirtino dëstytojo darbo krûvio apskaitos tvarkà, baigiamøjø darbø,
daktaro disertacijø, jø santraukø pateikimo elektroninëje informacijos sistemoje tvar-
kà, priëmë nutarimà dël diplomø paþymëjimø ar priedëlio dublikatø iðdavimo Vil-
niaus universitete.

• Reformuota Medicinos fakulteto ir Bibliotekos struktûra, baigti Filologijos fakulteto
struktûros reformos parengiamieji darbai, knygyno „Littera“ funkcijos vieðu konkursu
perduotos prekybos knygomis ámonei „Mûsø knyga“.

• Vilniaus universitete 2006 m. spalio 1 d. studijavo 24 794 studentai (23 583 pirmosios
ir antrosios pakopos studentai, 671 doktorantas ir 540 rezidentø). Universitetas yra
didþiausia aukðtoji mokykla Lietuvoje.

• Bendrojo priëmimo metu 18 009 stojanèiøjø praðymuose buvo paminëtos Vilniaus
universiteto studijø programos ir 9619 praðymuose Vilniaus universiteto studijø pro-
grama nurodyta pirma pageidavimø sàraðe. Vilniaus universitete norëtø studijuoti
26,85 proc. konkurse dalyvavusiø asmenø.

• Puikiai iðlaikiusiøjø valstybinius brandos egzaminus (gavusiø aukðèiausià ávertinimà
100 balø) stojanèiøjø skaièius tarp priimtøjø á Vilniaus universitetà studijuoti yra 526,
arba 68,85 proc., visø per bendràjá priëmimà priimtø „ðimtukininkø“.

• Prognozuojamas 2006 metais doktorantûros studijø rezultatyvumas yra didelis ir gali
sudaryti 73 procentus.

• Vilniaus universitetas, kaip ir kiti Europos Sàjungos universitetai, baigë SOCRATES/
ERASMUS programos etapà ir pradëjo rengtis naujai Europos Sàjungos „Mokymosi
visà gyvenimà“ programai, kuri bus ágyvendinama  2007–2013 metais.

• Vilniaus universiteto parengtiems projektams skirta daugiau nei pusë visos Lietuvos
universitetams skirtos Europos Sàjungos struktûriniø fondø paramos, Universitetas
pradëjo koordinuoti 31 naujà projektà – 10 kartø daugiau nei koordinavo 2005
metais.

• Buvo vykdomi 29 Europos Sàjungos 6-osios bendrosios programos projektai, iðsiplëtë
vykdomø tarptautiniø moksliniø projektø ávairovë.

• Praëjusiais metais padidëjo Universiteto mokslininkø publikacijø citavimø skaièius;
• Jau antrasis humanitariniø ir socialiniø mokslø periodinis leidinys – “Transforma-

tion in Business & Economics” átrauktas á ISI duomenø bazæ.
• Vilniaus universiteto mokslininkai yra 2006 metais uþregistruotø trylikos JAV ir dvie-

jø Europos patentø bendraautoriai.
• Praëjusiais metais baigtas svarbus Universiteto infrastruktûros plëtros etapas. Numa-

toma ið esmës modernizuoti Universiteto infrastruktûrà – pradëti naujø Universiteto
pastatø Saulëtekio ir Santariðkiø akademiniuose miesteliuose statybà ir ásigyti moder-
nios studijø ir mokslo árangos.

• Baigtas pirmasis Istorijos fakulteto pastato ir senosios bibliotekos patalpø rekonstravi-
mo etapas.

• Baigtas Bibliotekos naujojo pastato projektavimas.
• Universitetas uþ 2,3 mln. litø ásigijo didelës galios daugiaprocesoriná kompiuterá.
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• Labai padaugëjo Universiteto darbuotojø, besinaudojanèiø Informacinës sistemos
paslaugomis, ir jungimosi prie ðios sistemos skaièius.

• Smarkiai padidëjo jungimosi internetu prie bibliotekos kuriamø ir administruoja-
mø duomenø baziø skaièius: 2006 m. buvo jungiamasi 1,8 mln. kartø.

• Universiteto pajamos 2006 metais, palyginti su 2005 metais, padidëjo beveik penk-
tadaliu, arba 29,1 mln. litø, ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas padidëjo
13,6 procento.

VALDYMAS

2006 metais Universiteto valdymo struktûros ir sprendimø priëmimo sistemos pokyèiø
nebuvo. Pasikeitë Senato sudëtis ir kai kurie kitø valdymo institucijø nariai.

Valdymo institucijø pokyèiai

Vilniaus universiteto tarybà – valstybinës ir visuomeninës prieþiûros bei globos institu-
cijà – sudarë 12 nariø. 2006 metais ið Tarybos pasitraukë V. Ðleinota.

2006 metø birþelá baigësi 2002 metais iðrinktos aukðèiausiosios Universiteto savival-
dos institucijos – Senato kadencija. Balandþio 25 d. buvo priimtas Senato nutarimas
„Dël Vilniaus universiteto Senato rinkimø organizavimo tvarkos“. Juo remiantis buvo
organizuojami naujos kadencijos Senato rinkimai. Organizuoti ir kontroliuoti Senato
rinkimus buvo pavesta Senato rinkimø komisijai. Komisija, vadovaujama prof. A. Laurin-
èiko, svarstë Senato rinkimø organizavimo tvarkà, patvirtino Senato rinkëjø sàraðus ir
rinkimø datas, vietà ir laikà, aptarë Senato rinkimø eigà, aprobavo galutinius Senato
rinkimø rezultatus. Visuose fakultetuose geguþës–birþelio mënesiais rinkimai vyko nu-
matyta tvarka. Chemijos, Kauno humanitariniame ir Komunikacijos fakultetuose teko
organizuoti pakartotinius rinkimus.

Iðrinkti 72 Senato nariai. 2006 m. birþelio 27 d. á pirmàjá posëdá susirinkæ naujos
kadencijos Senato nariai Senato pirmininku iðrinko prof. habil. dr. V. B. Pðibilská. Senato
pirmininko pavaduotoju iðrinktas prof. habil. dr. J. R. Naujalis.

Rektoriaus teikimu Senato nariais patvirtinti penkiø mokslo srièiø atstovai (biomedici-
nos m. – prof. habil. dr. K. Valuckas, humanitariniai m. – doc. dr. D. Kuolys, fiziniai m. –
akad. Z. Rudzikas, socialiniai m. – doc. dr. V. Navickas, technologijos m. – prof. habil.
dr. A. Bumelis).

Iðrinkus naujà Senatà, Rektorius sudarë naujos sudëties Strateginio planavimo, Moks-
lo ir Studijø komitetus. Strateginio planavimo komiteto pirmininku tapo prof. A. Marèins-
kas, Mokslo komiteto pirmininku – prof. V. Paulauskas, Studijø komiteto pirmininku –
prof. E. Ðileikis.

Tarybos, Senato, Senato komisijos ir
Senato darbo grupiø veikla

Taryboje buvo iðklausyta, apsvarstyta ir patvirtinta Rektoriaus 2005 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.
Jungtiniuose Senato ir Tarybos posëdþiuose apsvarstyti 2005–2006 m. m. studijø ir
priëmimo á Vilniaus universitetà rezultatai, vidutinës trukmës strateginio plano projektas,
nutarta pateikti ðá planà svarstyti Universiteto bendruomenei, pasikeista nuomonëmis dël
habilitacijos ateities.
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Senatas 2006 metais posëdþiavo deðimt kartø. Posëdþiuose buvo svarstyti svarbûs Uni-
versiteto bendruomenei klausimai ir priimti atitinkami nutarimai. Senato pavedimu daugelá
svarbiø klausimø sprendë Senato komisija. 2006 metais ávyko dvideðimt Senato komisijos
posëdþiø, kuriuose buvo svarstomi ir teikiami Senatui tvirtinti visi svarbiausi Universiteto
veiklai nutarimai. 2006 metais toliau dirbo ávairios Senato komisijos, nuolatinës ir laikino-
sios darbo grupës. Bibliotekos reikalø darbo grupë (pirmininkas doc. J. Galginaitis) iðklau-
së VU bibliotekos direktorës parengtà bibliotekos veiklos 2005 metø ataskaità, aptarë
fakultetø bibliotekø komplektavimo principus, bibliotekos plëtros strategijos gaires. Aka-
deminës etikos komisija (pirmininkas prof. E. Ðileikis) svarstë keletà kreipimøsi dël
galimø akademinës etikos paþeidimø. Senato Ginèø nagrinëjimo komisija (pirmininkas
prof. V. Nekroðius) 2006 metais skundø negavo. 2006 metais sudaryta Senato nutarimø
vykdymo kontrolës nuolatinë darbo grupë (pirmininkas prof. J. R. Naujalis) apsvarstë
nutarimø vykdymo kontrolës mechanizmà. Akademiniø tradicijø nuolatinë darbo grupë
(pirmininkas prof. V. B. Pðibilskis) Senato komisijai pasiûlë toliau plësti Rektoriø portretø
galerijà, pritarë VU himno sukûrimo idëjai ir numatë bûdus jai ágyvendinti. 2006 m.
gruodþio mën. buvo sudaryta Vieðøjø pirkimø nuolatinë Senato darbo grupë, kuriai
pavesta parengti ðalies Vyriausybei siûlymø dël ðià sritá reglamentuojanèiø ástatymø
tobulinimo.

Per 2006 metus Senato komisija priëmë 198 sprendimus.

Svarbiausi 2006 metø sprendimai

2006 metais iðkilminguose Senato posëdþiuose Vilniaus universiteto garbës daktaro re-
galijos áteiktos Tarptautinio olimpinio komiteto prezidentui Jacques’ui Rogge’ui ir  Ðve-
dijos Umea universiteto profesoriui Gunnarui Kulldorffui.

Senatas priëmë svarbius nutarimus dël Universiteto strateginio plëtros plano gairiø, dël
socialiniø mokslø bûklës Vilniaus universitete, patvirtino 2006 metø pajamø ir iðlaidø
sàmatà, asignavimø paskirstymà kamieniniams padaliniams ir  Strateginá 2006–2008 metø

Iðkilmingame Senato posëdyje Vilniaus universiteto garbës daktaro vardas suteiktas
Jacques’ui Rogge’ui (Tarptautinio olimpinio komiteto prezidentui) ir
prof. Gunarui Kulldorffui (Ðvedijos Umea universiteto profesoriui)
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veiklos planà. Senato nutarimais buvo padaryti VðÁ Vilniaus universiteto Tarptautinë verslo
mokykla daliniai statuto pakeitimai, pritarta prijungti Higienos institutà prie Universiteto,
patvirtinta akademinës etikos kodeksas ir akademinës etikos komisijos nuostatø nauja
redakcija,  penkiems  Vilniaus universiteto profesoriams suteiktas profesoriaus emerito
vardas, deðimèiai  – profesoriaus ir devyniolikai – docento pedagoginis vardas, patvir-
tinti akademiniø padaliniø vadovai.

Senato posëdyje buvo svarstytos neágaliø studentø studijø Vilniaus universitete pro-
blemos. Posëdis vyko neágaliems studentams pritaikytose Filosofijos fakulteto patalpose.

Per 2006 metus Senato komisijoje buvo priimti sprendimai ávairiais klausimais, ið jø:
• patvirtinti Vilniaus universiteto centro (kamieninio akademinio padalinio) bendrieji

nuostatai;
• patvirtintos Vilniaus universiteto Konkurso naujoms originalioms moksliniø tyrimø

temoms ir inovacijoms  remti taisyklës;
• patvirtintos Vilniaus universiteto svarbiausios mokslo kryptys;
• patvirtinta Vilniaus universiteto dëstytojo darbo krûvio apskaitos tvarka;
• patvirtinti pedagogø ir mokslo darbuotojø tarnybiniø atlyginimø koeficientai;
• patvirtinta Vilniaus universiteto senato rinkimø komisija;
• pavirtinta Vieðøjø pirkimø nuolatinë Senato darbo grupë;
• pritarta Vilniaus universiteto Rektoriø portretø galerijos  plëtimo idëjai;
• patvirtinta 2007 m. kasmënesinë 800 litø dydþio emeritûros iðmoka;
• patvirtintas Vilniaus universiteto Botanikos sodo infrastruktûros pritaikymo turizmo

reikmëms projektas;
• patvirtinta Baigiamøjø darbø, daktaro disertacijø, jø santraukø pateikimo elektroninë-

je informacijos sistemoje tvarka;
• patvirtinti Saulëtekio slënio mokslo technologijø parko ir verslo inkubatoriaus ámoniø

atrankos kriterijai;
• patvirtinta Medicinos fakulteto padaliniø struktûra;
• pritarta Vilniaus universitetinës ligoninës Þalgirio klinikos integracijai á Santariðkiø

medicinos ástaigø miestelá;
• patvirtinta Filologijos fakulteto katedrø steigimo iniciatyvinë komisija;
• patvirtinti mokëjimo uþ studijas terminai;
• patvirtinta Fakultetø baigiamøjø kursø 2005–2006 m. m. pavasario sesijiniø ir baigia-

møjø egzaminø (darbø) tvarka;
• patvirtintas baigiamøjø darbø uþdarojo gynimo dalyvio konfidencialumo pasiþadëjimas;
• patvirtinti fakultetø studijø programø komitetai ir jø daliniai pakeitimai;
• patvirtintos fakultetø studijø programos;
• patvirtintos studijø sutartys;
• patvirtintas nutarimas dël diplomø paþymëjimø ar priedëlio dublikatø iðdavimo Vil-

niaus universitete;
• papildyta Vilniaus universiteto studijø rezultatø vertinimo tvarka;
• patvirtinta studijø kaina 2006–2007 m. m.;
• patvirtintos priëmimo á Vilniaus universitetà 2007 metais taisyklës;
• pritarta Vilniaus m. mero A. Zuoko siûlymui Vilniaus universitete nuo 2007 m.

pavasario semestro uþsiëmimus pradëti 9 val.:
• pritarta papildyti Vilniaus universiteto Rezidentûros reglamentà;
• patvirtintos naujos sudëties atestacijos komisijos;
• priimti sprendimai dël akademiniø kamieniniø padaliniø pavadinimø pakeitimo;
• patvirtintas Vilniaus universiteto biudþetiniø mokslo tiriamøjø darbø 2006 metø planas;

• priimti sprendimai einamaisiais klausimais: VU dalyvavimas steigiant ávairias asocia-
cijas; Vieðøjø ástaigø steigimas (VðÁ „Nacionalinë paþangos premija“); VðÁ statuso
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dalinis pakeitimas (VU TVM);  padaliniø likvidavimas (knygyno „Littera“) ir reorgani-
zavimas, redakciniø kolegijø tvirtinimas,  gyvenamøjø patalpø nuomos, teikiamø
paslaugø ákainiø tvirtinimas, darbuotojø poilsio organizavimas ir kt.

Komisijos posëdþiuose buvo iðklausyti ir aptarti informaciniai praneðimai: „Magistri-
niø studijø nauja tvarka“, „Universitetø pajëgumas vykdyti magistrantûros studijas“,
„ERASMUS programos ágyvendinimo aktualijos“, „Uþsienio kalbø mokymo problemos
Vilniaus universitete“, „Vilniaus universitete ágyvendinamø Europos Sàjungos struktûri-
niø fondø projektø vykdymo aktualijos“, „Vieðieji pirkimai Vilniaus universitete. Proble-
mos ir aktualijos“. Iðklausyta ataskaita apie filologijos mokslà Universitete, Matematikos
ir informatikos fakulteto veiklos ataskaita. 2006 metais Senato komisija daug dëmesio
skyrë Filologijos fakultetui, paþymëta, kad bûtina struktûrinë fakulteto pertvarka turi
sustiprinti fakultetà kaip ypaè svarbø mokslo ir kultûros þidiná.

STRUKTÛRA

2006 metais Universitete veikë 22 kamieniniai akademiniai padaliniai, ið kuriø 12 fakul-
tetø ir du fakulteto teises turintys institutai (jø sudëtyje buvo 120 katedrø ir joms prily-
gintø padaliniø), 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). Universitete
veikë penki neakademiniai kamieniniai padaliniai (Biblioteka, Skaièiavimo centras, Kar-
jeros centras, Kultûros centras, Saulëtekio informacinis centras).

Fakultetai ir jiems prilyginti padaliniai Neakademiniai kamieniniai padaliniai

Mokslo institutai

Organizacijos, kuriø steigëjas yra VU

Medþiagotyros ir taikomøjø mokslø institutas

Akademiniø kamieniniø padaliniø
statusà turintys centrai

Vilniaus universiteto struktûra
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2006 metais reformuota Medicinos fakulteto ir Bibliotekos struktûra, baigti Filologijos
fakulteto struktûros reformos parengiamieji darbai, knygyno „Littera“ funkcijos vieðu
konkursu perduotos prekybos knygomis ámonei „Mûsø knyga“. Medicinos fakultete
Infekciniø ligø ir mikrobiologijos klinika, Mikrobiologijos skyrius, Infekciniø ligø cen-
tras, Vidaus ligø pagrindø ir slaugos katedra, Gastroenterologijos, nefrologijos, urologi-
jos ir abdominalinës chirurgijos klinika, Bendrosios, plastinës chirurgijos, ortopedijos ir
traumatologijos klinika, Reumatologijos, gerontologijos, dermatovenerologijos ir reabili-
tacijos klinika sujungti á naujus padalinius. Ásteigti ðie nauji padaliniai: Gastroenterolo-
gijos, nefrologijos ir chirurgijos klinika, Infekciniø ligø, dermatovenerologijos ir mikro-
biologijos klinika, Reabilitacijos sporto medicinos ir slaugos institutas, Reumatologijos,
traumatologijos-ortopedijos ir rekonstrukcinës chirurgijos klinika. Bibliotekoje vietoje
reorganizuotø skyriø ásteigta Bibliotekos direkcija, Informacijos paslaugø centras su
skyriais, Mokslo ir kultûros paveldo centras su skyriais, Bibliotekos veiklos organizavimo
skyrius.

Vilniaus universitete dabar yra penki mokslo tiriamieji institutai, trys Universiteto
ir penkios universitetinës ligoninës, 24 vieðosios ástaigos (2006 metais ásteigta VðÁ „Na-
cionalinë paþangos premija“), Ðv. Jonø baþnyèia. Vilniaus universitetui priklauso sve-
èiø namai, dirbtuvës, garaþai, poilsiavietës ir studentø praktikø bazës – daugiau nei
100 pastatø Vilniuje, Kaune, Neringoje, Palangoje ir kitose Lietuvos vietovëse.

PAGRINDINË VEIKLA

Studijø kokybës ir mokslo rezultatyvumo gerinimas yra pagrindinës Universiteto veiklos
kryptys.

STUDIJØ KOKYBËS GERINIMO KRYPTIS

1. STUDENTAI

Universitetas 2006 metais vykdë misijoje suformuluotà ásipareigojimà sudaryti sàlygas
gabiausiam jaunimui ið visø Lietuvos regionø siekti universitetinio iðsimokslinimo. Tai
rodo Universiteto veikla, susijusi su priimamø ir studijuojanèiø studentø skaièiais ir jø
pasirengimu universitetinëms studijoms.

2006 m. spalio 1 d. Universitete studijavo 23 583 pirmosios ir antrosios studijø pako-
pos studentai, ið jø dieniniame skyriuje – 16 091, vakariniame – 1595 ir neakivaizdi-
niame – 5897. Dieniniø studijø studentai sudarë beveik 70 proc. visø studijuojanèiøjø.
Daugiausia studentø yra Ekonomikos (5385), Kauno humanitariniame, Matematikos ir
informatikos (apie 2800) ir Teisës (2222) fakultetuose, maþiausia – studijø centruose ir
Uþsienio kalbø institute (1 priedas, 1 lentelë).

Universitete 2006 m. spalio 1 d. studijavo 671 doktorantas (2007 m. sausio 1 d. – 647),
ið to skaièiaus 68 neakivaizdþiai, ir 540 gydytojø rezidentø. Daugiausia doktorantø yra
Medicinos (83), Gamtos mokslø (67), Teisës (64), Filologijos (56) ir Filosofijos (56) fakulte-
tuose (1 priedas, 2 lentelë).

Taigi Vilniaus universitete 2006 m. spalio 1 d. studijavo 24 794 (2005 metais –
25 014) studentai. Pagal ðá skaièiø Universitetas yra didþiausia aukðtoji mokykla Lietuvoje.

Dieniniø studijø studentø skaièius sumaþëjo 256 studentais dël Ðvietimo ir mokslo minis-
terijos potvarkio 5 proc. maþinti priimamø á pirmosios pakopos studijas studentø skaièiø.

Doktorantø skaièius toliau didëjo (1 pav.).
Kaip ir ankstesniais metais, Universitete pagal nuosekliøjø studijø programas studi-

javo nedaug uþsienio studentø (1 priedas, 1 pav.). Palyginti su 2005 metais, kai tokiø
studentø buvo tik 68, ðis skaièius padidëjo: dabar 111 studentø.
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Vilniaus universiteto studentai

1 lentelë. Studentø skaièiaus pokytis nuo 1997 iki 2006 metø

1 pav. Doktorantø skaièiaus kaita (atitinkamø metø sausio 1 d.)
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2. PRIËMIMAS

2006–2007 mokslo metais priimta á 173 studijø programas: 71 pirmosios ir 102 antrosios
studijø pakopos programas. 2006 metais priimti 7002 studentai: 4807 – á dienines studi-
jas, 658 – á vakarines studijas ir 1537 – á neakivaizdines studijas (2 lentelë).

2 lentelë. 2006 metø priëmimo á pirmosios ir antrosios pakopos studijas pagal visas studijø
formas suvestinë

Daugiausia studentø priimta á Ekonomikos, Matematikos ir informatikos bei Kauno
humanitariná fakultetus (1 priedas, 3 lentelë).

2.1. Priëmimas á pirmosios pakopos studijas

Priimti á pagrindines studijas buvo pateikta 35 825 praðymai (3 lentelë).

3 lentelë. Praðymø skaièiaus ir pageidavimø praðyme pasiskirstymas 2005–2006 metais

Vilniaus universiteto studijø programos paminëtos 18 009 praðymuose, o 9619 praðymø
Vilniaus universiteto studijø programa nurodyta kaip pirma pageidaujama. Ið viso sto-
janèiøjø praðymuose paminëta Vilniaus universiteto studijø programø, áskaitant pagei-
davimus á valstybës visiðkai ir ið dalies finansuojamas dieniniø studijø vietas ir mokamas
dieniniø, vakariniø ir neakivaizdiniø studijø vietas (vyriausybës skirtas rezervines vie-
tas), yra 66 732 ir tai sudaro 20,77 proc.  (2005 m. – 22,56 proc., 2004 m. – 26,91 proc.)
visø paminëtø studijø programø septyniolikoje aukðtøjø mokyklø (2 pav.). Vilniaus uni-
versitete pirmuoju praðymu norëtø studijuoti 26,85 proc. (2005 m. norëjo 29,91 proc.)
konkurse dalyvavusiø asmenø.

Kvieèiamø studijuoti á Vilniaus universiteto studijø programas konkursiniai balai buvo
labai aukðti tiek absoliuèiai, tiek palyginti su kitomis aukðtosiomis mokyklomis. Puikiai
iðlaikiusiø valstybinius brandos egzaminus (gavusiø aukðèiausià ávertinimà 100 balø) sto-
janèiøjø tarp priimtøjø á Vilniaus universiteto dienines studijas yra 526. Daugiausiai tokiø
abiturientø priimta studijuoti á ekonomikos studijø programà – 88, tai 52,69 proc. visø
priimtøjø á ðià studijø programà. Toliau politikos mokslai – 54 (48,65 proc.), teisë – 47
(24,60 proc.), medicina – 28 (15,56 proc.), finansø ir draudimo matematika – 25 (54,35
proc.), programø sistemos – 24 (19,35 proc.), psichologija – 19 (26,03 proc.), vadyba ir
verslo administravimas (Vilniuje) – 18 (11,46 proc.), biochemija ir leidyba – po 15
(50,00 proc. ir 44,12 proc.).

Vilniaus universitetas yra aiðkus ðalies universitetø lyderis – priimta studijuoti
68,85 proc. visø per bendràjá priëmimà priimtø aukðèiausià valstybiniø brandos egzami-
nø vertinimà gavusiø abiturientø.

2006 metais pagausëjo stojanèiøjø, praðymus registruojanèiø internetu. Tokiø praðy-
mø buvo  3403, arba 9,50 proc., visø registruotø praðymø (2005 metais – 4,22  proc.).
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2 pav. Vilniaus universiteto studijø programø skaièius bendrojo priëmimo praðymuose

3 pav. Priimtøjø studijuoti á Vilniaus universiteto pagrindines studijas
2006 metais per bendràjá priëmimà pasiskirstymas pagal rajonus
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Konkursai á Vilniaus universiteto pagrindiniø studijø programas per bendràjá priëmimà
yra dideli (1 priedas, 4 lentelë). Didþiausi svertiniai konkursai buvo á lyginamøjø Azijos
studijø (japonologijos), verslo informacijos vadybos, leidybos, kultûros vadybos (Kaune),
vadybos ir verslo administravimo (Kaune) bei informologijos, o maþiausi – á lenkø filologi-
jos, vokieèiø filologijos (Kaune), anglø ir rusø kalbø (Kaune), matematikos ir informatikos
mokymo, informatikos bei biofizikos studijø programas (1 priedas, 2 ir 3 pav.).

Geidþiamiausios studijø programos yra ekonomika – 1164 kartus praðymuose pami-
nëta pirmoji, teisë – 630, vadyba ir verslo administravimas (Vilniuje) – 541, politikos
mokslai – 508, verslo informacijos vadyba – 340, psichologija – 337, medicina – 320.
Maþiau patrauklios buvo kai kurios filologijos programos (lenkø filologija, vokieèiø
filologija Kaune ir kitos).

Studijuoti á Vilniaus universiteto studijø programas priimta 3167 moterys ir 1738
vyrai.

Tarp priimtøjø 42,96 proc. yra Vilniaus apskrities gyventojai (praëjusiais metais buvo
43,33 proc.). Ðios apskrities gyventojai sudaro 24,92 proc. visø ðalies gyventojø (3 pav.).
Vilniaus universitetas iðlieka visos ðalies poreikius tenkinanèiu universitetu.

2.2. Bendradarbiavimas su gimnazijomis

Ankstesniø metø praktika parodë, kad tiesioginis Universiteto dëstytojø, mokslininkø ir
studentø bendravimas su viduriniø mokyklø ir gimnazijø moksleiviais ir mokytojais yra
labai veiksmingas, ypaè studijø programø pasirinkimo motyvacijos poþiûriu. Todël ir
2006 metais buvo labai intensyviai rengiamasi priimti naujus studentus: vizituojamos tiek
Universiteto partnerës – gimnazijos, tiek kitos mokyklos.

Fakultetai, atsakingi uþ bendradarbiavimà su gimnazijomis, skleidë moksleiviams
universitetines idëjas ir tai paskatino didesná abiturientø pasirinkimà studijuoti Vilniaus
universitete.

Organizuotos fakultetø dekanø ir kitø universiteto atstovø iðvykos á Utenos Adolfo
Ðapokos, Marijampolës Rygiðkiø Jono, Panevëþio Juozo Balèikonio, Ðiauliø Juliaus Jano-
nio gimnazijas bei Kraþiø vidurinæ mokyklà, kuriø metu buvo skaitomos paskaitos apie
Vilniaus universitetà. Teisës fakulteto studentai, buvæ Ðiauliø Juliaus Janonio gimnazijos
absolventai, skaitë paskaitas apie teisës pagrindus savo gimnazijos moksleiviams. Pa-
skaitas mokytojams „Apie matematikos valstybiná egzaminà“, „Apie tikimybiø teorijos
mokymà mokykloje“ Utenos Adolfo Ðapokos gimnazijoje skaitë Matematikos ir informati-
kos fakulteto dëstytojai, o to paties fakulteto studentø atstovybës nariai susitiko su
mokiniø savivaldos nariais  Utenoje. Minëto fakulteto dëstytojai Vilniaus licëjaus vyres-
niøjø klasiø moksleivius supaþindino su Vilniaus universitetu. Licëjaus mokytojai daly-
vauja matematikos metodikos seminarø darbe. Ðilutës 1-ojoje gimnazijoje organizuotose
Mokslo dienose VU dëstytojai pristatë studijø programas ir perskaitë specialybës pa-
skaitø. Teorinis ir praktinis mokymas vyko Chemijos fakultete dvimetëje chemijos mo-
kykloje „Paþinimas“. Jaunøjø mokslininkø konferencijoje Kauno „Santaros“ gimnazijoje
vertinimo komisijos nariais buvo VU dëstytojai, skaitë paskaitas ir toje mokykloje organi-
zuotame renginyje „Profesoriai – mokykloje“. Ið Universiteto atstovø  sudaryta Informa-
cijos ir komunikacijos sekcija veikë ir per Lietuvos mokslø akademijos dienà Panevëþio
Juozo Balèikonio gimnazijoje.

Universiteto atstovai dalyvavo ir dviejø gimnazijø partneriø 10 metø jubiliejuose.
Matematikai sveikino Utenos Adolfo Ðapokos gimnazijos kolektyvà, o kitø fakultetø
atstovai vyko á Maþeikiø Merkelio Raèkausko jubiliejø ðvenèianèià gimnazijà,  ta proga
su praneðimais dalyvavo surengtoje  konferencijoje „Gimnazijos vaidmuo modernëjan-
èioje visuomenëje“

Teisës fakultetas ásteigë Ðiauliø Juliaus Janonio gimnazijai pirmàjà stipendijà, tuo
rodydamas pavyzdá ir kitiems fakultetams – gimnazijø kuratoriams.
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Daugelio gimnazijø partneriø moksleiviai ir mokytojai lankësi Vilniaus universitete,
kur ávairiuose fakultetuose vyko paþintinës pamokos, iðvykos á fakultetuose esamus
muziejus, ekskursijos po Centrinius universiteto rûmus bei iðvykos á Botanikos sodà.

Gimnazijø partneriø tiksliøjø mokslø mokytojams VU buvo organizuota vasaros mo-
kykla. Po bendrø edukologijos ir psichologijos paskaitø darbas vyko fakultetuose, buvo
pateikta kultûrinë-paþintinë  programa. Tokio pobûdþio vasaros mokyklas numatyta or-
ganizuoti ir kitokio dalykinio profilio mokytojams.

2006 m. lapkrièio 21 d. buvo pasiraðyta dar viena ir tai jau 13 bendradarbiavimo –
partnerystës sutartis su Druskininkø „Ryto“ gimnazija.

2.3. Priëmimas á antrosios pakopos studijas

Á Vilniaus universiteto antrosios pakopos studijas 2006 metais buvo numatyta priimti
2200 studentø, t.y. 5,5 proc. daugiau negu praëjusiais metais, ið jø 1362 á dienines, 496
– á vakarines ir 342 – á neakivaizdines studijas. Priimta 2097 studentai  (4 lentelë).

4 lentelë. 2006 m. priëmimo á antrosios pakopos studijas rezultatai

Populiarumu Vilniaus universitete iðsiskiria socialiniø mokslø magistrantûros studijø
programos (4 pav.). Konkursas á socialiniø mokslø srities studijø programas iðlieka pats
aukðèiausias – 6,1 pageidavimo á vienà vietà.

Kaip rodo pateikti duomenys, 2006 metais labiausiai paklausios buvo tarptautinio
verslo, finansø, ryðiø su visuomene, marketingo ir prekybos vadybos, tarptautinës komu-
nikacijos, personalo vadybos ir nemaþai kitø studijø programø (1 priedas, 4 pav.). Maþiausi
svertiniai konkursai buvo á prancûzø kalbotyros, vokieèiø kalbotyros, knygotyros, mate-
matikos ir informatikos dëstymo, lietuviø kalbotyros ir kai kurias kitas studijø programas
(1 priedas, 5 pav.).

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

4 pav. Konkursas á Vilniaus universiteto magistrantûros studijø programas 2006 metais
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paprastasis  konkursas nusako visø pareikðtø
pageidavimø á studijø programø grupæ skaièiø,
palyginti su joje esamomis vietomis
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Ið vakariniø studijø programø populiariausios yra marketingo ir prekybos vadybos,
personalo vadybos, finansø studijø programos, maþiausiai populiarios – ðiuolaikiniø
Azijos studijø, verslo informatikos, Europos vieðojo administravimo programos. Neaki-
vaizdiniø studijø labiausiai paklausi verslo vadyba, maþiausiai pageidavimø sulaukia
uþsienio kalbø mokymas ir specialioji pedagogika.

Á neakivaizdiniø studijø programas atskirai buvo priimama á 40 proc. numatytø vietø,
o á þurnalistikà – á 60 proc. vietø, á vakariniø studijø programas – á 40 proc. vietø, á
studijø programas turintiems aukðtàjá universitetiná iðsilavinimà – 100 proc. numatytø
vietø. Á neakivaizdiniø studijø programas anglø kalba ir anglø kalbos mokymas (turintie-
siems aukðtàjá universitetiná iðsilavinimà), teisë (turintiesiems aukðtàjá universitetiná iðsi-
lavinimà), istorija, lietuviø filologija, socialinis darbas, ekonomikos bei vadybos ir verslo
administravimo vakarines studijø programas Kaune ávyko papildomas priëmimas. Vaka-
riniø ir neakivaizdiniø studijø konkursuose dalyvavo 770 asmenø.

Magistro studijas Vilniaus universitete tæsia 1717 VU auklëtiniø, arba 82 proc. visø
priimtøjø. Á dienines studijas pakviesta net 85 proc. Vilniaus universiteto absolventø, ið
kuriø studijø sutartis pasiraðë 1191, arba beveik 96 proc., pakviestøjø. Dauguma VU
bakalauro studijas baigusiø studentø tæsia magistrantûros studijas, pavyzdþiui, Chemijos
fakultete – 90,4 proc., Matematikos ir informatikos – 84,6 proc., Orientalistikos centre
– 75 proc., Filologijos fakultete – 72,1 proc. baigusiø tos paèios krypties studijas Vil-
niaus universitete. Kai kuriuose fakultetuose studijuoja nemaþa dalis ir kitø universitetø
absolventø: Istorijos fakultete (52 proc.), Tarptautiniame þiniø ekonomikos ir þiniø vady-
bos centre (64 proc.), Kauno humanitariniame fakultete (71,6 proc.).

Net 75 proc. pretenduojanèiø ir priimtøjø á antrosios pakopos studijas pagrindiná
universitetiná iðsilavinimà ágijo 2006 metais. Baigusiø pagrindines studijas 2005 metais
priimta 8 proc., 2004 metais – 4 proc.

63 proc. ástojusiøjø yra 22–23 metø, 24–29 metø asmenys sudaro apie 25 proc.,
30–39 metø asmenys – 9,4 proc. priimtøjø, vyresnio, per 40 metø, amþiaus magistrantai
sudaro 2 proc. priimtøjø. Taigi net trys ketvirtadaliai baigusiøjø tais paèiais metais
bakalaurø tæsia (arba siekia tæsti) studijas, ir tai vienas ið galimø svarbiø orientyrø,
nustatant planiná bûsimø magistrantø skaièiø.

Visø 2006 metais ástojusiøjø á Vilniaus universiteto magistro studijas 65 proc. yra
moterys. Atskiruose padaliniuose ir programose vyrø ir moterø santykis skiriasi: pa-
vyzdþiui, Fizikos fakultete merginos sudaro tik 13 proc. priimtøjø. Vaikinai vyrauja
Matematikos ir informatikos fakultete, kur merginos sudaro apie 32 proc., o Uþsienio
kalbø institute 100 proc. moterø, Medicinos fakultete beveik 94 proc. moterø, Filologijos
– 89 proc. moterø.

2.4. Priëmimas á doktorantûrà

Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimais Vilniaus universitetui yra suteikta 24-iø
mokslo krypèiø doktorantûros teisë.

Kasmet didëja doktorantûros studijø konkursai ir, jeigu leistø finansinës galimybës,
priimamø á doktorantûrà asmenø skaièius galëtø bûti dar didesnis. 2006 metais daug
pretendentø stojo á teisës (pateiktas 41 praðymas, priimta – 19), politikos mokslø (pa-
teikti 26 praðymai, priimta – 11), filologijos (pateikta 27 praðymai, priimta – 17) dokto-
rantûrà.

Buvo pateikta 256 praðymai stoti á doktorantûrà. Ðvietimo ir mokslo ministerijos buvo
patvirtintos 146 dieninës ir 23 neakivaizdinës doktorantûros vietos. Priimti 147 doktoran-
tai á dienines studijas ir 23 doktorantai á neakivaizdines studijas (5 pav.).
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Doktorantø anketinë apklausa parodë, kad stojant á doktorantûrà dominuoja moksli-
nio pobûdþio motyvai, taèiau kasmet vis didëjantis nutraukusiø studijas doktorantø skai-
èius rodo, kad motyvacijos problema egzistuoja. 2006 metais buvo du atvejai, kai savo
noru buvo nutrauktos doktorantûros studijos praëjus vos dviems mënesiams po ástojimo á
doktorantûrà. Be to, pasitaiko, kad ne patys gabiausi absolventai, o kartais ir turintys
labai þemà studijø paþymiø vidurká, rekomenduojami á doktorantûrà.

3. STUDIJOS

Pagrindinis studijø organizavimo ir vykdymo tikslas – sujungti studijø kokybës gerini-
mo ir palaikymo elementus bei procedûras á darnià visumà, kad pagerëtø studijø kokybë
ir kad rengiami aukðèiausios kvalifikacijos specialistai atitiktø ðalies ekonomikos, kultû-
ros, darbo rinkos poreikius ir tendencijas.

5 pav. Priimtøjø á doktorantûrà kaita

Paskaitos Filosofijos fakultete
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3.1. Studijø programos ir jø kaita

2007 m. sausio 10 d. duomenimis, Studijø ir mokymo programø registre áregistruotos
187 Vilniaus universiteto studijø programos (neskaièiuojant studijø formø) (5 lentelë, 6 ir
7 pav.).

Dieniniø studijø programos sudaro 73 proc., neakivaizdiniø – 14 proc., o vakariniø –
13 proc. visø programø.

5 lentelë. Studijø programø skaièius pagal mokslo sritis ir pakopas

6  pav.  Studijø programø
pasiskirstymas pagal mokslo sritis

6

101

72

8

7  pav.  Studijø programø
pasiskirstymas pagal studijø pakopas

Biomedicinos mokslai

Fiziniai mokslai

Humanitariniai mokslai

Socialiniai mokslai

Technologijos mokslai

Pagrindinës

Specialiosios profesinës

Magistrantûros

Vientisosios
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3.2. Studijø ir mokymo programø registro duomenø keitimas

I. 2006 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro ásakymu (Nr. ISAK-
410) Studijø ir mokymo programø registre áregistruotos trys naujos magistrantûros studi-
jø programos:

1. Dalykinë (teisës) kalba (valstybinis kodas 62404H101) – Filologijos fakulteto vaka-
rinë gilinamoji magistrantûros studijø programa. Studijø sritis – humanitariniai
mokslai, studijø kryptis – filologija. Trukmë – dveji metai, teikiama kvalifikacija
– filologijos magistras.

2. Ðiuolaikinës Azijos studijos (valstybinis kodas 62607H101) – Orientalistikos cen-
tro dieninë ir vakarinë pleèiamoji magistrantûros studijø programa. Studijø sritis
– humanitariniai mokslai, studijø kryptis – etnologija. Trukmë – dveji metai,
teikiama kvalifikacija – etnologijos magistras.

3. Programø sistemos (valstybinis kodas 62409P101) – Matematikos ir informatikos
fakulteto dieninë gilinamoji magistrantûros studijø programa. Studijø sritis –
fiziniai mokslai, studijø kryptis – informatika. Trukmë – dveji metai, teikiama
kvalifikacija – informatikos magistras.

II. Studijø ir mokymo programø registras papildytas naujomis magistrantûros studijø
programø formomis (2006 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro
ásakymas Nr. ISAK-501) (6 lentelë).

6 lentelë. 2006 metais áregistruotos naujos magistrantûros studijø programø formos

III. Studijø ir mokymo programø registro pakeitimai:
1. Pagrindiniø studijø programos Moderniøjø technologijø vadyba (valstybinis kodas

61202P110) pavadinimas pakeistas á Moderniøjø technologijø fizika ir vadyba
(2006 m. sausio 25 d. Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro ásakymas
Nr. ISAK-123).
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2. Magistrantûros studijø programos Ekonominë informatika (valstybinis kodas
62103S106) pavadinimas pakeistas á Vadybos informacinës sistemos (2006 m. kovo
6 d. Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro ásakymas Nr. ISAK-410).

3. Pagrindiniø studijø programos Vadyba ir verslo administravimas (valstybinis kodas
61203S112) vakarinë penkeriø metø studijø forma pakeista á ketveriø metø (2006 m.
kovo 6 d. Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro ásakymas Nr. ISAK-410).

4. Magistrantûros studijø programos Vertimas (valstybinis kodas 62104H130) teikia-
ma kvalifikacija filologijos magistras pakeista á filologijos magistras, vertëjas.

3.3. Europos Sàjungos struktûriniø fondø projektai
magistrantûros studijø programø modernizavimo srityje

Magistrantûros studijoms modernizuoti skirti ES struktûriniø fondø projektai, ágyvendi-
nami pagal BPD 2.5. priemonæ „Þmogiðkøjø iðtekliø kokybës gerinimas moksliniø tyrimø
ir inovacijø srityje“. Vilniaus universitetas koordinuoja trylikos su magistrantûros studi-
jomis susijusiø projektø ágyvendinimà, dar trijuose projektuose dalyvauja kaip partneris.
Ið visø ðiø projektø trys projektai yra pradëti ágyvendinti 2005 metais ir juos planuojama
baigti 2007 metais, kitø trylikos projektø pradþia 2006 metai, o pabaiga – 2008 metø
vidurys. Ágyvendinus projektus bus sukurtos naujos arba atnaujintos ágyvendinamos
magistrantûros studijø programos ir ádiegtos ðiø studijø kokybës uþtikrinimo priemonës.

Numatoma:
• sukurti ir pateikti akredituoti aðtuonias naujas fiziniø, technologijos ir socialiniø

mokslø magistrantûros programas;
• atnaujinti ir modernizuoti 20 biomedicinos, fiziniø, technologijos ir socialiniø mokslø

magistrantûros programø;
• atnaujinti apie 260 antrosios studijø pakopos programø dalykø;
• paraðyti ir iðleisti 35 vadovëlius magistrantams;
• paraðyti ir iðleisti apie 70 mokomøjø knygø ir metodiniø priemoniø magistrantams;
• paraðyti ir iðleisti apie 270 praktikumø ir laboratoriniø darbø apraðø,
• 26 dalykus pritaikyti magistrantø studijoms nuotolinio mokymosi metodais.

Ágyvendinant projektus bus nupirkta knygø ir þurnalø uþ 781 tûkst. litø, o specialios
kompiuterinës programinës árangos –  uþ 1,05 mln. litø.

Ið ðios grupës projektø kompleksiðkumu iðsiskiria Fizikos fakultete ágyvendinamas
projektas „Fiziniø mokslø antrosios ir treèiosios studijø pakopø pertvarka, jas pritaikant
prioritetiniø MTEP srièiø vystymui“. Kokybiðkoms studijoms uþtikrinti Fizikos fakultete
bus sukurta moderni eksperimentinë mokymo ir mokslinë bazë, sudarysianti sàlygas
atlikti praktinius darbus ir inicijuoti mokslinius darbus naujose fiziniø mokslø srityse.
Numatoma ákurti ir aprûpinti mokomosiomis priemonëmis 16 naujø mokslo mokomøjø
laboratorijø, parengti teorinæ ir metodinæ medþiagà, atnaujinti aðtuonias fiziniø mokslø
srities magistratûros studijø programas. Projekto metu planuojama parengti 147 magist-
rantus, atitinkanèius didëjanèius Lietuvos aukðtøjø technologijø ámoniø ir moksliniø
institutø poreikius, jiems bus sudarytos sàlygos atlikti praktikas mokslo institutuose ir
aukðtø technologijø ámonëse. Kartu su ðiuo projektu yra ágyvendinamas projektas pagal
BPD 1.5 priemonæ „Bazinës árangos atnaujinimas ir virtualiosios erdvës eksperimenti-
niams ágûdþiams lavinti sukûrimas specialistø rengimui prioritetinëse mokslo kryptyse
(BAZEK)“. Ágyvendinant projektà BAZEK, bus atnaujinta ir iðplësta mokymo bazë ir su-
kurta virtualioji erdvë lavinti studentø eksperimentinius ir modeliavimo ágûdþius bei
fizikinæ intuicijà. Ði áranga bus naudojama projekto metu atnaujintoms/sukurtoms moky-
mo programoms dëstyti.
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3.4. Iðorinis studijø programø vertinimas

Pagal Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 6 d. ásakymu
Nr. ISAK-56 patvirtintà iðorinio studijø programø vertinimo planà savianalizës medþiagà
tarptautiniams ekspertams vertinti rengë Filosofijos (socialinio darbo krypties studijø
programø), Matematikos ir informatikos (informatikos krypties studijø programø), Kauno
humanitarinis (lietuviø filologijos ir informatikos krypèiø studijø programø) bei Gamtos
mokslø (ekologijos ir aplinkotyros krypties studijø programø) fakultetai. Pakartotinai po
dvejø metø ið tarptautiniø ekspertø sudarytos komisijos vertino TSPMI vykdomas vieðojo
administravimo krypties magistrantûros programas, Medicinos fakulteto visuomenës svei-
katos krypties studijø programas. Ið Lietuvos ekspertø sudarytos vertinimo grupës verti-
no Istorijos fakulteto (paveldosaugos magistrantûros studijø programa), Gamtos mokslø
fakulteto ir Fizikos fakulteto biofizikos krypties, Matematikos ir informatikos fakulteto
statistikos krypties programas.

Minëti fakultetai sudarë studijø programø savianalizës grupes, kurios parengë savia-
nalizæ pagal Studijø kokybës vertinimo centro pateiktà metodikà. Savianalizës projektai
buvo tobulinami dalyvaujant Studijø direkcijai. Visos metø plane numatytø vertinti studi-
jø programø savianalizës pagal suderintà grafikà buvo pateiktos Studijø kokybës vertini-
mo centrui.

Po ekspertø vizitø á fakultetus, susitikimø su administracija, studentais, dëstytojais,
socialiniø partneriø atstovais gautos preliminarios vertinimo iðvados daþniausiai gana
geros, leidþia manyti, kad studentø rengimas yra gana aukðto lygio. Ypaè tarptautiniai
ekspertai gerai ávertino Filosofijos fakultete vykdomas socialinio darbo krypties studijø
programas, taip pat Matematikos ir informatikos bei Kauno humanitarinio fakultetø in-
formatikos specialistø rengimà.

Pagal ankstesniais metais vykusiø vertinimo procedûrø iðvadas 2006 metais Lietuvos
Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro ásakymais akredituota be sàlygø 10 studijø
programø, lygtinai –  9 studijø programos.

3.5. Vidinis studijø programø vertinimas

Senato komisija 2006 m. birþelio 6 d. patvirtino naujà Studijø programø reglamento
redakcijà, studijø programø komitetai ir fakultetø tarybos pertvarkë programas pagal
naujausius ðvietimo ir mokslo ministro patvirtintus bendruosius reikalavimus magistran-
tûros studijø programoms. Nuo rugsëjo 1 d. pasikeitë Studijø komiteto sudëtis ir vadovy-
bë, taèiau Studijø komitetas, kaip vidinë ekspertinë institucija, atliko didelá darbà vertin-
damas naujas studijø programas.

2006 metais parengtos, patvirtintos Senate ir pateiktos Studijø kokybës vertinimo
centro ekspertams vertinti septynios naujos magistrantûros studijø programos:

1. Optoelektronikos medþiagos ir technologija – Fizikos fakulteto dvejø metø dieni-
niø studijø gilinamoji programa. Studijø sritis – technologijos mokslai, studijø
kryptis – medþiagø mokslas.

2. Lazerinë technologija – Fizikos fakulteto dvejø metø dieniniø studijø gilinamoji
programa. Studijø sritis – technologijos mokslai, studijø kryptis – medþiagø
mokslas.

3. Reabilitacija – Medicinos fakulteto dvejø metø dieniniø studijø gilinamoji pro-
grama. Studijø sritis – biomedicinos mokslai, studijø kryptis – reabilitacija.

4. Germanø kalbotyra ir tarpkultûrinë komunikacija – Kauno humanitarinio fakulteto
dvejø metø dieniniø studijø pleèiamoji programa. Studijø sritis – humanitariniai
mokslai, studijø kryptis – filologija.

5. Kûrybinis raðymas ir vieðoji komunikacija – Kauno humanitarinio fakulteto dvejø
metø dieniniø studijø pleèiamoji programa. Studijø sritis – humanitariniai moks-
lai, studijø kryptis – filologija.
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6. Vieðojo diskurso lingvistika  – Kauno humanitarinio fakulteto dvejø metø dieni-
niø studijø pleèiamoji programa. Studijø sritis – humanitariniai mokslai, studijø
kryptis – filologija.

7. Karo ir taikos studijos – Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø instituto
1,5 metø vakariniø studijø pleèiamoji programa anglø kalba. Studijø sritis –
socialiniai mokslai, studijø kryptis – politikos mokslai.

Studijø komitetas svarstë vadybos ir verslo administravimo krypties, fizikos krypties
iðorinio vertinimo rezultatus, filologijos krypties magistrantûros studijø pertvarkos gaires.
Kelis kartus analizavo Tarptautinio þiniø ekonomikos ir þiniø vadybos centro (TÞEÞVC)
vykdomos nuotolinës magistrantûros studijø programos „Tarptautinë komunikacija“ ko-
kybës problemas ir abu kartus konstatavo nepakankamà ðios programos dalykø ir dës-
tanèio pedagoginio personalo lygá. Vertindamas Universiteto centrø veiklà, Studijø ko-
mitetas nuodugniai iðanalizavo Religijos studijø ir tyrimø centro vykdomà religijos mokslø
krypties magistrantûros studijø programà (pritarta) bei TÞEÞVC komunikacijos ir infor-
macijos krypties studijø magistrantûros studijø programas (nepritarta dël nepakankamai
aukðto dalykø turinio ir dëstanèio pedagoginio personalo lygio).

Taèiau didþiausias darbas pertvarkant ir tobulinant studijø programas buvo atliekamas
fakultetuose. Per 2006 metus Skaièiavimo centro ir fakultetø darbuotojø pastangomis kiekvie-
nø metø priëmimo srautui galiojantys studijø planai ávesti á informacinæ sistemà ir tai leis
ateityje vykdyti jø prieþiûrà bei panaudoti duomenis ávairiais informacijos sklaidos tikslais.

3.6. Gráþtamoji informacija apie studijø kokybæ

Toliau buvo vykdomas Ekonomikos fakulteto inicijuotas studijø kokybës valdymo pro-
jektas: atlikta studentø ir dëstytojø anketinio tyrimo analizë. Analizë pateikë studentø
atsakymus á svarbius studijø kokybës klausimus:
• studentø nuomone, dëstytojø amþius nëra bûtina dëstymo kokybës prielaida (bendras

studentø vertinimø vidurkis tik 2,53 balo);
• dëstytojai yra palankiai vertinami kaip geri savo dëstomo dalyko þinovai (vertinimø

vidurkis 3,65). Palankiausiai savo dëstytojus ðiuo poþiûriu vertina Uþsienio kalbø insti-
tuto (4,20 balo), TSPMI (4,15), Teisës (4,05) ir Istorijos (4,00 balo) fakultetø studentai;

• studentai pripaþásta, kad jø fakulteto dëstytojø kvalifikacija yra aukðtesnë,  palyginti
su kitais universitetais (vertinimø vidurkis 3,27 balo);

• visi studentai pripaþásta dëstytojø profesinio praktinio darbo patirtá kaip teigiamà
dëstymo kokybës veiksná (vertinimø vidurkis – 3,71 balo). Itin teigiamai ðá rodiklá
vertina Teisës (4,19 balo) ir Medicinos (4,08 balo) fakultetø studentai;

• dëstytojams rekomenduotina daugiau „reklamuoti“ savo turimà profesinæ praktinæ
patirtá, nes studentai to gerai neþino (vertinimø vidurkis – 2,88 balo). Teigiamas
pavyzdys skleidþiant savo profesinæ praktinæ patirtá  galëtø bûti Teisës fakulteto
(vertinami 3,31 balo) ir TSPMI (3,22 balo) dëstytojai.

Universiteto darbuotojai aktyviai dalyvavo bendrame trijø universitetø projekte ma-
gistrantûros studijø pajëgumui Lietuvoje iðtirti. Ðio projekto tarptautinio aptarimo metu
(recenzavo uþsienio ðaliø ekspertai) buvo konstatuota, kad Vilniaus universitetas pagal
magistrantûros studijø pajëgumà visose turimose kryptyse þenkliai lenkia kitus universi-
tetus. Projekto iðvadose konstatuota, kad, priimant studentus, didþiausia geografine ap-
rëptimi iðsiskiria trys valstybiniai universitetai (VU, KTU ir VGTU), o geriausià studentø
kontingentà surenka Vilniaus universitetas. Mokslinë veikla, o ji yra magistrantûros
pagrindas, Lietuvoje iðplëtota labai netolygiai. Vertinant mokslo produkcijos kieká vie-
nam dëstytojui ar mokslo darbuotojui, Vilniaus universitete kur kas stipriau atrodo fizi-
niø mokslø studijos nei kitos. Sugretinus santykinius ir absoliutinius rodiklius, á mokslo
universitetø statusà gali pretenduoti tik VU, KTU, VGTU, o kaip labai specializuotas
universitetas – KMU. Studijos rengëjai sukûrë universalø reitingavimo sistemos modelá,
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kuris gali bûti taikomas tiek institucijø, tiek institucijø atskirø mokslo ar studijø srièiø ar
krypèiø veiklai ir net kai kurioms studijø pakopoms reitinguoti. Reitingas nustatomas
pagal 44 rodiklius, susijusius su studijomis, moksline veikla, iðtekliais, valdymu, koky-
bës uþtikrinimu, iðorës nuomone. Ðioje studijoje, analizuojant visø universitetiniø aukðtø-
jø mokyklø duomenis, pavyko apskaièiuoti tik dalá rodikliø (13 ið 44), todël atlikto
bandomojo reitingavimo rezultatai tëra iðankstiniai. Institucijas sugrupavus á tris grupes,
Vilniaus universitetas pateko á stipriausià grupæ.

3.7. Studentø þiniø vertinimas

Pagerëjo studentø þiniø vertinimo objektyvumas. Ið 8 paveikslo matyti, kad daugelyje
padaliniø bakalauro studijø dalykø vertinimø vidurkis yra artimas 7 balams. Tam tikrø
dalykø vertinimø analizë rodo, kad vertinimas yra artimas teoriðkai siektiniems norma-
liesiems skirstiniams. Magistrantûros studijø dalykø vertinimø vidurkiai yra ðiek tiek
didesni, taèiau ir èia nebeliko dar prieð kelerius metus buvusiø nepateisinamø atvejø,
kai buvo vertinama pagal „dvejetainës“ ar „trejetainës“ sistemos principus.

1 priedo 5 lentelëje pateikiami bakalauro ir magistro programø baigiamøjø darbø verti-
nimø vidurkiai taip pat patvirtina teiginá, kad pagerëjo vertinimo objektyvumas. Tai, kad
vertinimø kokybei skiriamas reikiamas dëmesys,  rodo ir labai nedidelis skaièius studentø
apeliacijø ir dar maþesnis apeliacijos komisijø patenkintø apeliacijø skaièius (7 lentelë).

8 pav. 2006–2007 mokslo metø þiemos egzaminø sesijos vertinimø suvestinë

TÞ
EÞ
ZC

Vidurkiai

7 lentelë. 2006–2007 mokslo metø þiemos sesijos studentø apeliacijos
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3.8. Geriausi studentai

Universitete studijuoja daug puikiø studentø, kuriø studijø rezultatai yra iðskirtiniai.
Geriausiems ið jø skiriamos vardinës stipendijos, premijos ir kiti apdovanojimai uþ pui-
kius studijø ir mokslinio darbo rezultatus.

2006 metais vardinës stipendijos buvo skirtos ðiems universiteto studentams:
• Medicinos fakulteto studentui Andriui Kavaliûnui – Lietuvos Respublikos Prezidento

Kazio Griniaus stipendija.
• Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø instituto studentei Kristinai Ðapkinaitei –

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos stipendija.
• Filosofijos fakulteto studentëms Ramunei Bagdonaitei ir Indrei Bartusevièiûtei –

Dainos Lapaitis atminimo vienkartinës stipendijos.
• Ekonomikos fakulteto studentei Jovitai Kauneckytei ir Fizikos fakulteto studentui

Augustinui Stankevièiui – UAB „Hermis Capital“ vienkartinës stipendijos.
• Ekonomikos fakulteto studentams Tadui Gintautui ir Kasparui Zajanèkauskui – UAB

„MG Baltic“ vardinës stipendijos.
• Matematikos ir informatikos fakulteto studentams Jonui Jankauskui, Dainiui Dzindza-

lietai ir Pauliui Ðarkai  – akademiko Vytauto Statulevièiaus vardinës stipendijos.
• Chemijos fakulteto studentui Robertui Juðkënui ir Gamtos mokslø fakulteto studentui

Sauliui Bakui – Lietuvos socialdemokratø partijos vienkartinës stipendijos.
• Teisës fakulteto studentams Laurynui Balèiûnui ir Jovitai Rinkevièiûtei – Teisës

fakulteto Alumni draugijos stipendijos.
• Teisës fakulteto studentams  Arnui Stuopeliui ir Arûnui Kasparui – „Lawin“ vienkar-

tinës stipendijos.
• Fizikos fakulteto studentams  Dainorai Sendrevièiûtei, Mindaugui Drazdauskui ir

Donatui Rudzevièiui – „Santa Monika Networks“  vardinës stipendijos.
• Ekonomikos fakulteto studentei Laurai Besigirskaitei – UAB DK „PZU Lietuva“  var-

dinë stipendija.
• Ekonomikos fakulteto studentëms Dovilei Þitinevièiûtei, Kristinai Dambrauskaitei ir

Jolitai Keraitei, Filologijos fakulteto studentams Agnei Ranonytei ir Gediminui Kuk-
tai, Fizikos fakulteto studentams Vitui Pranciðkui ir Agnei Sakalninkaitei, Istorijos
fakulteto studentui Tomui Paðkauskui, Kauno humanitarinio fakulteto studentams
Gediminui Bûziui, Martui Ambraziûnui  ir Aurelijai Tamoðiûnaitei, Komunikacijos
fakulteto studentei Rehinai Yahorovai, Matematikos ir informatikos fakulteto studen-
tams Ugniui Ketukai, Mantui  Karanauskui ir Georgij Lesnikov bei Medicinos fakul-
teto studentei Ingai Rynkeviè – Carol Martin Gruodis atminimo ðvietimo fondo
stipendijos.

UAB „DDB Vilnius“ premijavo Ekonomikos fakulteto studentø marketingo darbø pa-
rodos „Idëja 2006 Grand prix“ nominacijos septynis studentus nugalëtojus ið Ekonomi-
kos fakulteto.

Yra keletas fondø, kurie studentams skiria vardines stipendijas ne tik uþ puikius
studijø rezultatus, bet ir remia socialiai remtinus studentus. Vienas ið jø – Carol Martin
Gruodis atminimo ðvietimo fondas, kuris 2006 metais parëmë skirdamas jiems stipendijas
dvideðimt Vilniaus universiteto pirmakursiø.

Paþymëtinos ir Alumni organizacijos, teikianèios svarià paramà Teisës ir Fizikos fa-
kultetø studentams.

2006 metø pabaigoje Lietuvos Respublikos Vyriausybë apdovanojo ðiuos Vilniaus
universiteto studentus, 2006 metais meno ir mokslo srityje garsinusius Lietuvà: Taisijà
Kovriginà (Filologijos fakultetas), Audingà Besusparytæ (Ekonomikos fakultetas), Karolá
Devyþá (Ekonomikos fakultetas), Arnà Naruðevièiø (Ekonomikos fakultetas), Vytená Ðuklá
(Ekonomikos fakultetas), Dariø Mikðá (Fizikos fakultetas), Vladislavà Þiþomà (Kauno
humanitarinis fakultetas), Andriø Stankevièiø (Matematikos ir informatikos fakultetas).



  29

VILNIAUS UNIVERSITETO VEIKLA 2006 METAIS

3.9. Doktorantûros studijø vertinimas

Praëjusiø metø ataskaitoje kaip viena ið priemoniø buvo numatyta atlikti doktorantø
anketinæ  doktorantûros studijø kokybës vertinimo apklausà. Todël Rektoriaus ásakymu
buvo sudaryta Ekonomikos fakulteto profesoriaus V. Pranulio vadovaujama darbo grupë,
kuri balandþio – gruodþio mënesiais atliko anketinæ VU doktorantø apklausà ir gautos
medþiagos tyrimà. Rezultatai  pristatyti Senato komisijos posëdyje. Doktorantø apklausa
neparodë neigiamø tendencijø, neigiamø doktorantûros studijø proceso vertinimø, ta-
èiau  paryðkino kai kuriuos doktorantûros organizavimo trûkumus, á kuriuos turëtø
atsiþvelgti Doktorantûros ir rezidentûros skyrius ir fakultetai.

Doktorantûros studijø kokybei turi átakos daugelis veiksniø. Kaip þinoma, vienas ið
svarbiausiø – doktorantûros finansavimas. Negalëdami iðgyventi ið doktoranto stipendi-
jos, beveik visi doktorantai dirba vienoká ar kitoká darbà, kartais visai nesusijusá su
moksliniu darbu. Tai atsiliepia doktorantûros rezultatyvumui ir studijø kokybei. Taèiau
ne maþiau svarbûs ir kiti veiksniai, pavyzdþiui, doktorantûros studijø organizavimas ir
administravimas. Pastaraisiais metais fakultetuose tikrai pagerëjo doktorantûros organi-
zavimas. Daugumoje akademiniø padaliniø dalykiðkesnës ir veiksmingesnës tapo dokto-
rantø atestacijos, matoma didesnë katedrø, doktorantø moksliniø vadovø atsakomybë ir
pagalba,  o kartu ir reiklumas  doktorantams.

Taèiau geresnio doktorantûros studijø administravimo poreikis vis dar yra. Ir tai
aiðkiai parodë doktorantø anketinë apklausa. Doktorantai nurodë, kad trûksta kompe-
tentingos mokslinës pagalbos rengiant disertacijà. O tai jau moksliniø vadovø problema.
Taip pat doktorantai daugiau pageidaujama  jiems skirtø paskaitø, seminarø, konferen-
cijø, renginiø. Todël bûtina ieðkoti naujø doktorantûros studijø organizavimo formø,
galvoti apie doktorantûros ateities vizijà. Kaip perspektyva VU strateginiame plane nu-
matyta steigti doktorantûros mokyklas  panaudojant Universiteto ir jo partneriø  (mokslo
institutø) moksliná potencialà.

2006 metø lapkrièio–gruodþio mënesiais buvo atlikta filologijos, istorijos, teisës, che-
mijos ir medicinos mokslo krypèiø doktorantûros programø savianalizë. Savianalizës
medþiaga pateikta Lietuvos mokslo tarybai.

Doktorantûros studijoms aktualus studijø internacionalizavimas. Apklausa parodë,
kad daugelis doktorantø norëtø iðvykti trumpalaikiø daliniø studijø á uþsienio universi-
tetus (dabar tokia galimybe pasinaudoja kas ðeðtas VU doktorantas). Taèiau doktorantø
iðvykas daþniausiai stabdo tiesioginis jø darbas ástaigose, organizacijose ir kt. Kita ver-
tus, á Universitetà daugiau galëtø atvykti  uþsienieèiø, o jø kol kas labai nedaug: vienas
kitas. Todël neatsitiktinai VU strateginiame plane numatyta parengti veiksmø programà,
kuri turëtø uþtikrinti aktyvesná doktorantø dalyvavimà tarptautiniuose mainuose.

2006 m. lapkrièio–gruodþio mënesiais 110 doktorantø buvo paraðytos Rektoriaus
rekomendacijos Valstybiniam mokslo ir studijø fondui dël valstybës paramos  doktorantø
moksliniams tyrimams. Fakultetø pateikti duomenys apie pretendentus paramai gauti
tikrai dþiugino. Dauguma doktorantø, ypaè  fiziniø mokslø krypèiø, netgi bûdami pirmø
arba antrø metø, jau  turëjo deðimtá ir daugiau moksliniø publikacijø tarptautinëje
spaudoje. Labai sunku buvo atrinkti 81 geriausià doktorantà, kurie metø pabaigoje uþ
gerus studijø rezultatus buvo paskatinti papildoma doktorantûrø stipendija.

Visos ðios priemonës dar kartà parodë, kad Vilniaus universitete studijuoja tikrai
verta mokslininkø pamaina, kuri turëtø suvaidinti svarbø vaidmená Universiteto mokslo,
pedagoginëje veikloje  bei  Lietuvos ûkio ir kultûros srityse.
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3.10. Europos Sàjungos struktûriniø fondø projektai
doktorantûros modernizavimo srityje

Doktorantûros studijoms modernizuoti yra skirti ES struktûriniø fondø projektai, ágyven-
dinami pagal tà paèià kaip ir magistrantûrai modernizuoti skirtà BPD 2.5. priemonæ
„Þmogiðkøjø iðtekliø kokybës gerinimas moksliniø tyrimø ir inovacijø srityje“. Vilniaus
universitetas koordinuoja septyniø su doktorantûros studijomis susijusiø projektø ágy-
vendinimà, dar dviejuose projektuose dalyvauja kaip partneris. Ágyvendintus projektus,
bus sukurta naujø programø arba atnaujintos ágyvendinamos doktorantûros studijø pro-
gramos. Numatoma:
• Sukurti dvi naujas fiziniø ir technologijos mokslø doktorantûros programas;
• Atnaujinti ir modernizuoti 20 biomedicinos, fiziniø ir socialiniø mokslø doktorantûros

programø;
• Atnaujinti apie 60 treèiosios studijø pakopos programø dalykø;
• Paraðyti ir iðleisti 21 mokomàjà studijà doktorantams.

Ið ðios grupës projektø inovatyvumu iðsiskiria Filosofijos fakulteto koordinuojamas
projektas „Nacionalinio tapatumo iðsaugojimas globalizacijos sàlygomis: socialiniø ir
humanitariniø mokslø doktorantûros studijø programø atnaujinimas ir podiplominiø stu-
dijø modelio sukûrimas”, kurá ágyvendinant taip pat dalyvauja Ekonomikos, Istorijos,
Komunikacijos, Teisës, Filologijos fakultetø ir Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø
instituto mokslininkai ir dëstytojai. Ágyvendinant ðá projektà orientuojamasi á politikos
mokslø, filologijos, istorijos, komunikacijos ir informacijos, sociologijos, psichologijos,
filosofijos, ekonomikos doktorantûros studijø programø atnaujinimà ir podiplominiø stu-
dijø mokslo daktarams humanitariniø ir socialiniø mokslø srityse organizavimà. Paþymë-
tina, kad numatyta sukurti ir iðmëginti kompleksiná mechanizmà, kurá bus galima pa-
naudoti sistemiðkai skatinant ir kitø prioritetiniø MTEP krypèiø tyrimus tiek podiplomi-
niø studijø, tiek doktorantûros lygiu. Bûtent podoktorantûros studijø organizavimas dau-
gelio uþsienio ðaliø universitetø ir kitø mokslo ástaigø yra pripaþintas kaip veiksmin-
giausia mokslo daktarø ásitvirtinimo ðiuolaikiniame mokslo pasaulyje forma. Projektu
siekiama pritaikyti ðià patirtá Lietuvoje ir sukurti pavyzdiná podiplominiø podoktorantû-
ros studijø modelá. Tai galima ágyvendinti tik glaudþiai bendradarbiaujant socialiniø ir
humanitariniø mokslø fakultetams. Ðis projektas tiesiogiai skatina ir rezultatyviai átvirti-
na toká bendradarbiavimà.

3.11. Tarptautinës programos ir tarptautinis akademinis mobilumas

Vilniaus universitetas 2006 metais sëkmingai dalyvavo visose SOCRATES/ERASMUS
programos veiklos srityse: studentø ir dëstytojø mainø, ECTS diegimo, studijø pertvarkos
projektuose, intensyviose programose ir europiniuose tinkluose. Pagal ERASMUS pro-
gramà priimti 144 mainø studentai, dalyvauta trijuose studijø pertvarkos projektuose ir
trijuose intensyviose programose bei 11 europiniø tinklø.

ERASMUS programos sutar tys

Vilniaus universitetas yra pasiraðæs nemaþai ERASMUS programos sutarèiø. Bendradar-
biavimas pagal ERASMUS programà vyko pagal 278 sutartis (9 pav.) su 183 Europos
universitetais (10 pav.).

Palyginti su 2004–2005 mokslo metais, ERASMUS sutarèiø skaièius padidëjo 24 pro-
centais, smarkiai pakito sutarèiø pasiraðymo metodika. Visiðkai ádiegtas fakulteto atsako-
mybës uþ ðias sutartis principas. Tik patys fakultetai sprendþia apie savo bûsimø partneriø
kokybæ, jø studijø pasiûlà ir poreiká bendradarbiauti pagal ERASMUS programà  su viena
ar kita uþsienio aukðtàja mokykla.
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Dëstytojø mobilumas ir ERASMUS programa

2005–2006 mokslo metais 30 dëstytojø vyko skaityti paskaitø á universitetus partnerius
pagal ERASMUS programà. Dëstytojø mobilumas pagal ERASMUS programà didëja labai
lëtai (11 pav.).

Studentø mobilumas ir ERASMUS programa

Daliniø studijø uþsienio universitetuose 2005–2006 mokslo metais buvo iðvykæ 734
studentai, ið jø 104 doktorantai ir 32 rezidentai. Ið visø iðvykusiøjø 371 Universiteto
studentas pasinaudojo ERASMUS programos teikiama galimybe dalá studijø praleisti
Europos universitetuose (12 pav.). Studentø studijø uþsienyje poreikis daugeliu atvejø
yra daug didesnis nei finansinës galimybës já patenkinti. ERASMUS programos studentø
mobilumas pagal fakultetus labai skirtingas, já nulemia ne tik fakulteto dydis, ne tik

9 pav. ERASMUS programos sutarèiø skaièius pagal fakultetus

ERASMUS programos sutartys 2003–2006 m. m.
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studentø noras studijuoti uþsienyje ar turimos lëðos, bet ir jø pasirengimas tokioms studi-
joms ir fakulteto akademinio personalo ir administracijos palaikymas. Daugiau dëmesio
turëtø bûti skiriama doktorantø mobilumui, skatinant juos dalá studijø praleisti uþsienio
universitetuose. 2005 metais iðleistas bukletas „Vilniaus universiteto studento kelialapis á
pasaulá“, kuriame pateikiama pagrindinë informacija norintiems planuoti savo studijas
uþsienyje, tai turëtø palengvinti smalsiø studentø studijø uþsienyje paieðkas.

Nors studentø mainai pagal ERASMUS programà dar nëra lygiaverèiai, taèiau ðiø
mainø dvikryptiðkumas kasmet tampa vienodesnis (13 pav.).

Vis daugëja uþsienio studentø, atvykstanèiø daliniø studijø á Vilniaus Universitetà ne
tik pagal ERASMUS programà, bet ir pagal kitas nacionalines ir tarptautines programas:
2005–2006 mokslo metais ið viso daliniø studijø á Vilniaus universitetà buvo atvykæ 235
uþsienio ðaliø studentai (14 pav).

Ið 235 uþsienio studentø, atvykusiø daliniø studijø á Universitetà, 144 studentai atvyko
studijuoti pagal ERASMUS programà. Svarbi studentø mainams ir aktyvi Universiteto pozi-
cija pritraukti uþsienio studentø. 2006 metais Vilniaus universitetas buvo atstovaujamas
studijø mugëse Bochume, Greifsvalde (Vokietija), Bazelyje (Ðveicarija), Amsterdame (Ny-
derlandai), ERACON (Turkija), Amjene (Prancûzija) ir NAFSA (JAV). 2005–2006 mokslo
metams iðspausdintas atnaujintas reklaminis Vilniaus universiteto lankstinukas “Look
for new destinations! Come to Vilnius University!” tebëra nepakeièiamas pagalbininkas
pritraukiant uþsienio studentus.

11 pav. Vilniaus universiteto dëstytojø mobilumo pagal ERASMUS programà dinamika

12 pav. ERASMUS programos studentø mobilumas pagal fakultetus

Studentø mobilumas pagal ERASMUS programà 2005–2006 m. m.
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13 pav. Vilniaus universiteto ERASMUS  programos studentø
mainø mobilumas pagal ðalis ir mainø dvikryptiðkumas
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ERASMUS programos studentø mobilumas
pagal ðalis ir mainø dvikryptiðkumas 2005–2006 m. m.

14 pav. Uþsienio studentø, atvykusiø daliniø studijø 2005–2006 m. m., skaièius
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Uþsienio studentai, atvykæ daliniø studijø 2005–2006 m. m.

Nors atvykstanèiø studentø skaièius nuolatos didëja, atotrûkis tarp jø ir iðvykstanèiø-
jø vis dar didelis. Tai rodo, kad vien administraciniø pastangø, leidiniø ar dalyvavimo
mugëse kvieèiant uþsienio studentus á Universitetà nepakanka. Daugiau dëmesio turëtø
bûti skiriama studijuojamø dalykø ir studijø programø uþsienio kalbomis plëtrai ir koky-
bei uþtikrinti. 2005 metais pirmosios magistro studijø programos uþsienio kalba – tarp-
tautinë verslo ekonomika ir vadyba (Ekonomikos fakultete) bei Rytø ir Vidurio Europos
studijos (Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø institute) – sulaukë pirmøjø uþsienio
studentø, kurie sëkmingai studijuoja pagal ðias programas. Tokiø programø pasiûla
labai padidintø uþsienio studentø skaièiø Universitete ir tarptautiná jo prestiþà.

Nors lëtai, bet daugëjant uþsienio studentø Vilniaus universitete, vis dar pasitaiko
problemø uþsienio studentus integruojant á ðalies ir Universiteto gyvenimà. Jas labiau
nulemia  iðorës veiksniai, nepaklûstantys Universiteto valiai, pavyzdþiui, vizø problemos
ar vëluojantys studento paþymëjimai. Kiekvieno semestro pradþioje uþsienio studentams
rengiamos orientacinës savaitës ir VUSA sukurta studentø globëjø sistema uþsienieèiams
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studijas Universitete daro daug lengvesnes ir patrauklesnes. Dalykø, siûlomø anglø,
vokieèiø ir prancûzø kalbomis, pasiûla taip pat nëra menka. 2005–2006 mokslo metais
uþsienio ir Universiteto studentams buvo pasiûlyti ir apraðyti 245 tokie dalykai. Nuolat
atnaujinama papildoma informacinë medþiaga, leidþianti tiek iðvykstantiems, tiek at-
vykstantiems studentams lengviau perprasti administracinius reikalavimus, keliamus mainø
studentams, tai: „Studijos uþsienyje Vilniaus universiteto studentams, 2005/2006“; „Kà
daryti“ – trumpa informacija studentams, vykstantiems á uþsiená pagal ERASMUS pro-
gramà“; „Jûsø pirmieji þingsniai Vilniaus universitete“ (informacija anglø kalba atvyku-
siems uþsienio studentams) bei Vilniaus universitetà pristatantis lankstinukas uþsienio
studentams.

Be SOCRATES/ERASMUS programos, Vilniaus universitetas dalyvavo ir kitose tarp-
tautinëse studijø programose ir tinkluose.

Dalyvavimas SOCRATES/LINGUA programoje

2006 metais buvo baigti du dideli ir svarbûs SOCRATES/LINGUA projektai Filologijos
fakultete: „Oneness – maþiau vartojamø kalbø mokymas internete“ bei „Linksmas, leng-
vas ir efektyvus mokymasis apie ðaliø kultûras ir kalbas“. Toliau tæsiami Uþsienio kalbø
instituto LINGUA projektas „Kalba visiems“ ir du Kauno humanitarinio fakulteto projek-
tai: „Lietuviø, latviø ir estø kalbos jûsø kompiuteryje“ ir „Iðbandyk kalbas – kalbø
propagavimas per kulinarines ir kalbø mokymo sesijas“.

Dalyvavimas Leonardo da Vinci programoje

Vilniaus universitetas toliau dalyvavo Leonardo da Vinci programoje, kuri apima laiko-
tarpá nuo 2000 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodþio 31 d.

Praëjusiais metais toliau buvo vykdomi ðie Leonardo da Vinci programos projektai:
1. Europos tinklas kompetencijai tarptautiniø praktikø srityje didinti (Karjeros cen-

tras);
2. Kompiuterizuota laboratorija gamtos mokslø ir technologijø mokymui “ComLab-

SciTech“ (Gamtos mokslø fakultetas);
3. UNIQUE, Kalbø kompetencijos projektas (dalyvauja Filologijos fakultetas);

Daliniø studijø á Vilniaus universitetà buvo atvykæ uþsienio ðaliø 235 studentai
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2006 metais Universitete sëkmingai baigti keturi projektai:
1. Absolventø profesinës kvalifikacijos tobulinimas tarptautinio marketingo srityje,

skatinant konkurencingos darbo rinkos plëtrà (Karjeros centras);
2. Kepenø transplantacijos ágûdþiø tobulinimas (Medicinos fakultetas);
3. Ðirdies-kraujagysliø sistemos ligø jaunøjø gydytojø profesiniø ágûdþiø tobulinimas

pagal ES standartus (Medicinos fakultetas);
4. Lenkø kalbos ir kultûros mokymasis bankininkams, kalbø mokytojams, vieðojo

administravimo darbuotojams naudojant multimedija priemones (Filologijos fakul-
tetas).

2006 metais patvirtinti trys nauji vieneriø metø mobilumo projektai:
1. Geografinës informacijos specialistø mokymo ir profesinio tobulinimosi strategijos

formavimas þiniø visuomenës plëtrai (Gamtos mokslø fakultetas);
2. Þmogaus anatomijos studijø tobulinimas (Medicinos fakultetas);
3. Uþsienio kalba kaip profesinë (teisës, verslo) kalba – inovacinës kryptys ir dësty-

tojø profesinës kompetencijos plëtra (Filologijos fakultetas).

Dalyvavimas kitose tarptautinëse programose

Sëkmingai pradëjæs dalyvauti EQUAL programos projektuose, Universitetas dirbo ir 2006
metais baigë tris ðios programos projektus:

1. Forward. Ðeima ir darbas suderinami (Filosofijos fakultetas);
2. Jaunimo uþimtumo ir motyvacijos stiprinimas (Filosofijos fakultetas);
3. Þmoniø su proto ir psichikos negalia ádarbinimas (Medicinos fakultetas).

2006 metais pagal Jean Monnet programà Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø
institute iki 2009 metø buvo patvirtintas Jean Monnet etatas.

Toliau vykdyti Kauno humanitarinio fakulteto TEMPUS-TACIS projektas  „Elektroni-
nës valdþios  integruotos kvalifikacijos“ bei metus trukæs ir 2006 metais baigtas Tarptau-
tiniø santykiø ir politikos mokslø instituto tos paèios programos projektas „Kokybës
uþtikrinimo sistemos sukûrimas Moldovos universitetuose“.

Universitetas toliau dalyvauja Utrechto tinklo naujosios ERASMUS MUNDUS progra-
mos pagal 4 veiklà finansuojamame projekte „EXAMPLE: Patraukliø europinio magistro
studijø programø sklaida pasaulyje“.

2003 metais Vilniaus universiteto Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø institutas
tapo vieninteliu Lietuvos partneriu Deusto (Ispanija) ir Groningeno (Nyderlandai) univer-
sitetø vykdomame TUNING II projekte, kurá finansuoja Europos Komisija ir remia EUA
(Europos universitetø asociacija). 2005–2006 mosklo metais Universitetas toliau sëkmin-
gai dalyvavo TUNING III projekte, kurio tikslas – per I ir II projekto fazæ gautos
informacijos patikrinimas, sklaida ir tolesnë plëtra, ir vël pateikë paraiðkà ir buvo priim-
tas á TUNING IV projektà.

Taip pat reikëtø paminëti kità 2005 metais patvirtintà ir 2006 metais vykdytà Tarptau-
tiniø santykiø ir politikos mokslø instituto koordinuojamà projektà „Baltijos jûros regio-
no nevyriausybiniø organizacijø bendradarbiavimo stiprinimas: regioninio Baltarusijos
studijø centro steigimas“, finansuojamà ið PHARE programos lëðø.

2004 metais sëkmingai pradëjæs dalyvauti Skandinavijos ðaliø programoje Nordplus
Neighbours, Universitetas 2006 metais toliau sëkmingai tæsë „InternOrd“ projektà, kurá
vykdë Filologijos fakulteto Skandinavistikos katedra.

Universitetas toliau koordinavo ir vykdë Europos Komisijos ir Europos Parlamento
finansuojamà projektà „Vertëjø magistriniø studijø  mokymo kokybës ir mokymo progra-
mø gerinimas Lietuvoje“ (Filologijos fakultetas).
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Dalyvavimas tarptautiniuose tinkluose

Greta 11 ERASMUS programos finansuojamø teminiø tinklø, Universitetas toliau aktyviai
dalyvavo Utrechto tinklo, jungianèio 27 Vakarø ir Vidurio Europos ðaliø universitetus ir
palaikanèio glaudþius ryðius su JAV (MAUI) bei Australijos (AEN) tinklais, veikloje.

Taip pat universitetas buvo aktyvus Baltijos jûros regiono universitetø tinklo (BSRUN)
narys. Ðis sparèiai besipleèiantis tinklas vienija 26 Estijos, Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos,
Lenkijos, Rusijos ir Suomijos universitetus ir sprendþia problemas, bûdingas Baltijos
regiono universitetams fakulteto lygmeniu.

2005 metais Vilniaus universitetas tapo UNICA (Europos sostiniø universitetø tinklo)
nariu. UNICA tinklas vienija daugiau kaip 40 universitetø ið Europos sostiniø. Pagrindi-
nis jo tikslas – skatinti akademiná meistriðkumà, integracijà bei akademiná ir moksliná
Europos universitetø bendradarbiavimà. Vienas ið esminiø tinklo siekiø yra plëtoti Bolo-
nijos proceso ágyvendinimà ir prisidëti prie Vidurio ir Rytø Europos universitetø integra-
cijos á europinæ aukðtojo mokslo erdvæ. Universitetas aktyviai iðnaudoja ðio tinklo teikia-
mas galimybes á jo veiklà átraukti studentus, dëstytojus, administratorius ir bibliotekos
darbuotojus.

4. STUDIJØ BAIGIMAS

2006 metais 5519 sëkmingai apgynusiems baigiamuosius darbus ar iðlaikiusiems baigia-
muosius egzaminus absolventams buvo iðkilmingai áteikti Vilniaus universiteto studijø
baigimo dokumentai (8 lentelë, 1 priedas, 6 lentelë).

8 lentelë. 2006 metø absolventø laida

Gabiausi studentai gavo ypatingus diplomus: Cum Laude diplomai áteikti 44 bakalau-
rams ir 34 magistrams, Magna Cum Laude diplomai – 14 magistrø.

Paþymëtina, kad moksline veikla iðsiskyræ magistrai tæsia mokslinæ veiklà Vilniaus
universiteto treèiosios pakopos studijose: ið 35 gavusiø Cum Laude diplomus 2006 metais
á VU doktorantûrà ástojo 10 magistrø, o ið 14 gavusiø Magna Cum Laude diplomus – net
8 magistrai. Ðià fakultetø praktika reikia visokeriopai remti ir skatinti.

4.1. Baigiamøjø darbø teikimas
á elektroninæ laikmenø bazæ (ETD)

Senato komisija patvirtino norminius dokumentus, reglamentuojanèius baigiamøjø darbø
elektroninës versijos teikimo á europinæ magistro darbø ir disertacijø bibliotekà – ETD
sistemà. Vilniaus universitetas á ðià sistemà paþvelgë kiek plaèiau ir nusprendë teikti tuo
paèiu formatu ETD sistemai ir bakalauro (o ateityje gal ir kitus raðto) darbus. Pateikiama
lentelë (9 lentelë), kurioje áraðyti visø padaliniø baigiamøjø darbø teikimo ETD sistemai
skaièiai. Kol kas visi pateikti darbai yra saugomi VU serveryje, taèiau greitu laiku,
atlikus reikiamà analizæ ir priëmus atitinkamà nutarimà, jie bus numatytu protokolu
perduoti á bendràjà sistemà. Reikia paþymëti vaisingà Skaièiavimo centro bei fakultetø
vadovø ir duomenø bazës administratoriø bendravimà.
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4.2. Pirmosios ir antrosios studijø pakopos studentø nubyrëjimas

Vilniaus universitete apie 80 proc. visø ástojusiø pirmosios ar antrosios studijø pakopos
studentø universitetines studijas baigë laiku (1 priedo 7 lentelë). Taèiau programø ir
fakultetø skirtumai yra ryðkûs: pavyzdþiui, Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø
institute laiku baigë studijas 100 proc. ástojusiøjø á dieniniø studijø politiniø mokslø
programà, Kauno humanitariniame fakultete 97,3 proc. vadybos ir verslo administravimo,
Komunikacijos fakultete 95 proc. þurnalistikos, Matematikos ir Informatikos fakultete
94,3 proc. finansø ir draudimo, Fizikos fakultete 93,1 proc. telekomunikacijos ir elektro-
nikos bakalauro programas. Filologijos fakultete klasikinës filologijos programà baigë
vos 38,5 proc. ástojusiøjø, Lietuviø filologijà – 49,2 proc., Gamtos mokslø fakultete
biofizikos programà 33,3 proc., Medicinos fakultete slaugos – 44,4 proc., o ergoterapijos
vos 31,3 proc. ástojusiøjø.

Absoliutus rekordininkas yra Teisës fakultetas, jo teisës vientisøjø studijø programà
baigë net 101,9 proc. absolventø. Suprantama, tai nëra klaida, tiesiog á baigiamuosius teisës
programos kursus sugráþo nemaþas skaièius kaþkada nutraukusiø studijas studentø.

Magistrantûros studijø kai kuriø programø studentø nubyrëjimas yra didelis. Filosofi-
jos fakultete filosofijos programà laiku baigë tik 23,1 proc., Filologijos fakultete prancûzø
kalbotyros – 28,6 proc., slavø literatûros – 30 proc., Komunikacijos fakultete muzieji-
ninkystës – 28,6 proc. Magistrantûros studijø programas vidutiniðkai Vilniaus universi-
tete baigë daugiau kaip 65 proc. prieð dvejus metus ástojusiøjø. Studijø nebaigiama dël
ávairiø prieþasèiø (daugiausia studentø dël akademiniø skolø iðbraukiama pirmaisiais
studijø metais), taèiau nemaþai studentø nutraukia studijas ne tik dël akademiniø ne-
sëkmiø, bet ir dël finansiniø, nesugebëjimo derinti studijas ir darbà, dël ðeimos aplinky-
biø (10 lentelë ir 15 pav.)

9 lentelë. Darbø teikimas á elektroninæ duomenø bazæ

10 lentelë. Iðbraukta ið studentø sàraðø 2005–2006 mokslo metais

D – dieninës
V – vakarinës
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Palyginti su Vakarø Europos universitetais, laiku baigusiøjø dalimi Vilniaus universite-
tas atrodo labai gerai. Vakaruose áprasta baigti, tarkime, trejø metø bakalauro studijas per
4–6 metus, o kai kurie studentai tà terminà sugeba dar daugiau iðtæsti. Ðitoká skirtingà
Vakarø universitetø studentø elgesá lemia gerokai laisvesnë negu Lietuvoje studijø finan-
savimo sistema, leidþianti studentams laisviau naudotis mobilumo galimybëmis.

4.3. 2006 metø doktorantø laida

2006 metais doktorantûrà baigë 107 doktorantai.  Laiku, t. y. pasibaigus doktorantûros
studijoms, apgynë daktaro disertacijà arba Rektoriaus ásakymu buvo numatytos gynimo
datos 50-èiai  doktorantø, 39 doktorantai pateikë savo darbus svarstyti atitinkamuose
padaliniuose (11 lentelë). Laiku apgynë daktaro disertacijas visi arba dauguma Chemi-
jos, Gamtos mokslø, Medicinos, Kauno humanitarinio  fakulteto doktorantø (1 priedo 8
lentelë). Pastaraisiais metais pagerëjo doktorantûros rezultatyvumas  Filosofijos fakultete.
Ið trylikos baigusiø doktorantûrà 2006 metais, laiku apgynë daktaro disertacijà 8 dokto-
rantai, vieno doktoranto disertacijos gynimas numatytas Ðiauliø universitete. Tai geri
rezultatai.

15 pav. Iðbrauktø 2005–2006 mokslo
metais studentø prieþastys

11 lentelë. Doktorantûros rezultatyvumas

4.4. Ryðiai su absolventais

2006 metais plëtësi ir intensyvëjo ryðiø su absolventais veikla. Ði veikla tampa vis
svarbesnë. Tai naudinga abiem ðalims. Alumnai gali lankytis juos dominanèiuose akade-
minës bendruomenës renginiuose, o Universitetui toks ryðys teikia svarbià  paramà.

Ðiuo metu veikia septynios fakulteto alumnø draugijos, organizacijos. 2006 metais
ásikûrë Medicinos fakulteto Visuomenës sveikatos Alumni draugija. Labai aktyviai veikia
Teisës fakulteto Alumni draugija, apie kurios veiklà (rengiamus seminarus, stipendijas)
skleidþiama informacija.

2006 metais toliau tvarkyta alumnø duomenø bazë ir interneto puslapis, kuriame
teikiama aktuali informacija ir naujienos apie fakulteto alumnø organizacijas, jø rengi-

Pas taba :  2007 m. sausio 1 d. duomenys
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nius, susitikimus. Uþsiregistravusiø alumnø duomenø bazëje yra 585 ir ðis skaièius
nuolat didëja. Bazëje dar nemaþai taisytinø dalykø, kurie trukdo sukaupti iðsamesnæ
informacijà, leisianèià geriau komunikuoti su uþsiregistravusiais. Tikimasi ateityje su-
teikti galimybæ uþsiregistravusiems rasti savo kurso draugus, jungtis á elektronines kon-
ferencijas. Uþsiregistravusiems duomenø bazëje reguliariai siunèiami praneðimai apie
VU renginius, þurnalas SPECTRUM, kita informacija. SPECTRUM þurnale, skirtame pla-
èiajai visuomenei, yra specialus skyrius þymiausiems VU alumnams, jø sëkmingai karje-
rai apraðyti, pasidalyti patirtimi. Alumnai savo sëkmës istorijas tradiciðkai pristato ir
leidinyje „Kvieèia Vilniaus universitetas“. Ðámet vietoj kasmetinio alumnams skirto lanks-
tinuko parengtas laikraðtis, informuojantis apie alumnø veiklà ir duomenø bazæ, populia-
riai pristatantis Universiteto gyvenimà ir mokslo ádomybes, jis dalijamas kartu su VU
diplomu, taip pat per muges, renginius ir parodas.

REZIDENTÛRA

Vilniaus universitete studijuoja 540 internø ir rezidentø. 2006 metø birþelá studijas VU
baigë 101 internas ir 93 rezidentai.

Pastaraisiais metais ávyko nemaþai teigiamø rezidentûros studijø pokyèiø. Vilniaus
universitete yra patvirtinti visi  rezidentûros studijas reglamentuojantys  dokumentai. Po
dvejø metø intensyvaus darbo Ðvietimo ir mokslo ministerijoje  áregistruotos 58 reziden-
tûros studijø programos. Nuo  2007–2008  mokslo metø  rezidentûros studijos  bus
vykdomos  vadovaujantis ðiomis  programomis, tai turëtø pagerinti rezidentûros studijø
procesà.

Siekiant rezidentûros studijø kokybës  ir siejant tai su bûsima gydytojø profesine
ateitimi, didelë reikðmë teikiama internø motyvacijai  pasirenkant vienà ar kita  reziden-
tûros programà. Todël ðiais metais stojantiesiems á kardiologijos rezidentûrà ðalia numa-
tytø atrankos kriterijø papildomai bus organizuojamas motyvacinis pokalbis. Jeigu tai
pasiteisins, galbût bus tikslinga tokià praktikà taikyti ir kitoms rezidentûros studijø
programoms.

Nuo 2007–2008 mokslo metø planuojama pradëti naudotis elektronine rezidento
knygele,  kuri leis stebëti ir kontroliuoti  gydytojø rezidentø mokymà ir mokymàsi.

EUROPOS SÀJUNGOS STRUKTÛRINIØ FONDØ PROJEKTAI
REZIDENTÛROS MODERNIZAVIMO SRITYJE

Medicinos fakultetas ágyvendina ðeðis projektus pagal BPD 2.5. priemonæ „Þmogiðkøjø
iðtekliø kokybës gerinimas moksliniø tyrimø ir inovacijø srityje“, kuriø tikslas – moder-
nizuoti rezidentûros programas. Iki 2008 metø vidurio ágyvendinus ðiuos projektus pla-
nuojama:
• Atnaujinti ir modernizuoti 14 rezidentûros programø;
• Atnaujinti apie 20 rezidentûros programø dalykø;
• Paraðyti ir iðleisti septynis vadovëlius rezidentams;
• Paraðyti ir iðleisti ðeðias mokomàsias knygas ir metodines priemones rezidentams;
• 26 dalykus pritaikyti rezidentø studijoms nuotolinio mokymosi metodais.

Ið ðios projektø grupës novatoriðkumu iðsiskiria projektas „Chirurgijos rezidentûros
studijø modernizavimas“. Projektu yra siekiama skatinti moderniø informaciniø techno-
logijø diegimà chirurgijos praktikoje. Ágyvendinus projektà bus sukurta septyni chirur-
gijos rezidentø programoje numatytø moduliø nuotoliniø studijø kursai, informacinis
mokymosi portalas studijuojantiems chirurgijos rezidentûroje, chirurgijos rezidentø kom-
petencijø kokybinis vertinimo modelis ir dëstytojø (rezidentø vadovø) mokslo tiriamojo
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darbo organizavimo ir pedagoginiø kompetencijø tobulinimo modelis bei metodika. Per
projekto vykdymo laikotarpá „aktyvaus“ mokymo metodus studijuodami galës naudoti
apie 120 rezidentø.

NENUOSEKLIOSIOS STUDIJOS

Ágyvendinant mokymosi visà gyvenimà strategijà, Vilniaus universitete toliau buvo ple-
èiamos nenuosekliosios studijos. Jos apëmë gydytojø kvalifikacijos tobulinimo kursus,
valstybës tarnautojø mokymà, kitus kvalifikacijos këlimo kursus, iðlyginamàsias ir papil-
domàsias studijas, laisvøjø klausytojø studijas ir eksternus.

2005–2006 mokslo metais Vilniaus universitete kvalifikacijos tobulinimo ir perkvali-
fikavimo kursuose buvo uþregistruoti 4897 klausytojai, ið jø 196 valstybës tarnautojai.
Ekonomikos fakultete á iðlyginamàsias studijas buvo priimta 140 klausytojø (66 – á
ekonomikos programà ir 74 – á vadybos ir verslo administravimo programà) ir á papildo-
màsias – 270 klausytojø (119 – á ekonomikos programà ir 151 – á vadybos ir verslo
administravimo). 2006 metais laisvojo klausytojo sutartis pasiraðë 412 klausytojø, ekster-
no sutartis – 60 klausytojø.

2006 metais parengta 14 kvalifikacijos tobulinimo kursø programø: kompiuteriniai
tinklai (Fizikos fakultete), vaikø ir paaugliø psichikos sveikata – norma, patologija,
gydymas ir prevencija (Medicinos fakultete), kognityvioji elgesio terapija (Filosofijos
fakultete), japonø kalba (Filologijos fakultete), edukologijos, filosofijos, socialinio dar-
bo, sociologijos, sociologijos ir kriminologijos magistrantûros studijø programø papil-
domosios programos (Filosofijos fakultete), profesinës (verslo) anglø kalbos studija
(Uþsienio kalbø institute ir Karjeros centre), nauja pedagoginiø studijø programa (Filo-
sofijos fakultete), bendrojo verslumo ugdymas (Kauno humanitariniame fakultete), þmo-
giðkøjø iðtekliø valdymas (Kauno humanitariniame fakultete), e-verslumo ugdymas
(Kauno humanitariniame fakultete), dalykinë komunikacija (Kauno humanitariniame
fakultete).

VU ligoninës medikai pirmà kartà Lietuvoje atliko
minimaliai invazinæ pilvo aortos iðplëtimo operacijà
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2006 metais uþ nenuosekliàsias studijas gauta 5 205 148 litai ir ðios pajamos buvo
0,5 proc. didesnës nei 2005 metais (16 pav.).

Daugiausià pajamø (60 proc.) gauta uþ Ekonomikos fakulteto organizuojamas iðlygi-
namàsias ir papildomàsias studijas (17 pav.).

EUROPOS SÀJUNGOS STRUKTÛRINIØ FONDØ PROJEKTAI
MOKYMOSI VISÀ GYVENIMÀ SRITYJE

Universitetas koordinuoja penkis projektus pagal BPD 2.4. priemonæ „Mokymosi visà
gyvenimà sàlygø plëtojimas“ ágyvendinimà. Ágyvendinus ðiuos projektus numatoma:
• sukurti septynias naujas nenuosekliøjø studijø programas,
• parengti 42 naujus nenuosekliøjø studijø programø dalykus,
• paraðyti ir iðleisti dvi mokomàsias knygas ir 16 metodiniø priemoniø nenuosekliøjø

studijø klausytojams ir studentams,
• 42 dalykus pritaikyti studijoms nuotolinio mokymosi metodais,
• nupirkti knygø uþ 80 tûkst. litø,
• nupirkti specialios kompiuterinës árangos uþ 354 tûkst. litø.

16 pav. Pajamos uþ nenuosekliàsias studijas

17 pav. Padaliniø pajamos
uþ nenuosekliàsias studijas
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Filosofijos fakultetas vykdo projektà „Vilniaus universiteto nenuosekliøjø studijø sis-
temos pritaikymas ir iðplëtimas kaimo plëtros specialistø rengimui“. Projekto tikslinë
grupë – kaimo bendruomeniø centrø vadovai, savivaldybiø tarnautojai, vietos veiklos
grupiø, veikianèiø pagal LEADER+ tipo programà, dalyviai, kaimo bendruomeniø lyde-
riai. Vykdant projektà bus sukurtos nenuosekliosios studijos, kuriø pagalba tikslinës
grupës atstovams bus teikiamos ðiuolaikiniø socialiniø mokslø þinios. Numatoma sukurti
keturis studijø modulius („Kaimo socialinë analizë“,  „Bendruomeniø veiklos organizavi-
mas“, „Kaimo plëtros vadyba“, „Vietos savivalda ir vieðoji politika“), kuriuos sudarys
25 á nuotolinio mokymo terpæ perkelti kursai. Projektà ágyvendinant bus sukauptas ir
studijø metu aktyviai naudojamas Socialiniø inovacijø bankas, á kurá bus átraukiami
sëkmingi kaimo plëtros atvejai. Socialiniø inovacijø banke, kuris bus ir skaitmeninis, bus
kaupiami ir detaliai analizuojami sëkmingi ekonominës veiklos (ûkinës veiklos ávairini-
mas, tausojamasis ir ekologinis ûkininkavimas, ûkinës veiklos kooperacija ir pan.), vi-
suomeninës veiklos (bendruomeninës veiklos iniciatyvos, socialinës rûpybos naujovës ir
pan.), skaitmeniniø technologijø panaudojimo  pavyzdþiai.

Saulëtekio akademinio mietelio fakultetø (Fizikos, Ekonomikos, Komunikacijos, Tei-
sës) ir Skaièiavimo centro darbuotojai ágyvendina projektà „Þiniø ir specialiøjø kompe-
tencijø vertinimo sistemos vystymas ákuriant Vilniaus universiteto Egzaminavimo cen-
trà“. Numatoma sukurti þiniø ir specialiøjø kompetencijø vertinimo sistemà, kuri leis
visapusiðkai, objektyviai ir anonimiðkai tikrinti ir vertinti studentø þinias ir kompetenci-
jas, ádiegti programinæ árangà tikrinti raðto darbø autentiðkumà. Projekto ágyvendinimo
metu bus adaptuojama esama VU informacinë  sistema, kad á jà bûtø galima ávesti ne tik
baigiamuosius bakalauro ir magistro darbus, daktaro disertacijas ir jø santraukas, bet ir
bakalauro studijø pakopos studentø kursinius darbus. Ið pradþiø bus vertinamos tik
pirmosios studijø pakopos studentø þinios ir kompetencijos, tikrinamas ðios pakopos
kursiniø ir baigiamøjø darbø autentiðkumas. Vëliau, pasinaudojant patirtimi ir sukurtais
produktais, sukurtà vertinimo sistemà numatoma plëtoti iki viso Universiteto lygmens ir
pritaikyti kitoms studijø pakopoms.

Kauno humanitarinio fakulteto ágyvendinamas projektas „Integruotos mokymo progra-
mos verslumui ugdyti“ skirtas studentø, studijuojanèiø humanitarinius mokslus, verslumo
kompetencijoms ugdyti. Pasitelkiant naujausias informacines technologijas ir elektroni-
nius lokalius mokymo metodus, numatoma sukurti ir pritaikyti integruotas verslumo ir
verslininkystës ugdymo programas, organizuoti papildomus humanitariniø specialybiø stu-
dentø mokymus perteikiant jiems verslumo ugdymo þinias „blended-learning“ metodu.

Pagrindinis Uþsienio kalbø instituto koordinuojamo projekto „Komunikaciniø kompe-
tencijø vertinimo ir ásivertinimo sistemos plëtra“ tikslas – sukurti bendrà kalbiniø kom-
petencijø vertinimo ir ásivertinimo sistemà Lietuvoje. Ðiuo tikslu numatoma parengti
metodologinius pagrindus sukurti bendrà komunikaciniø kompetencijø vertinimo siste-
mà Lietuvoje, taip pat kalbiniø gebëjimø vertinimo uþduoèiø (testø) sistemà vertinti
kalbines kompetencijas ðeðiais Europos kalbø metmenyse numatytais lygiais, du Europos
kalbø aplanko variantus (suaugusiems ir bendrojo lavinimo mokykloms) ir metodines
priemones jiems ádiegti, sukurti lietuviðkà terminijà kalbiniø kompetencijø ugdymo ir
vertinimo tema.

Nuoseklumu pasiþymi du tarpusavyje suderinti ir vienas kità papildantys Karjeros
centro koordinuojami projektai. BPD 2.4. priemonës projektas „Profesinio ir karjeros
orientavimo, informavimo ir konsultavimo paslaugø modernizavimas ádiegiant vieningà
karjeros projektavimo kompetencijø ugdymo modelá kolegijose ir universitetuose“ skir-
tas pirmosios studijø pakopos studentams ir profesijø konsultantams. Kuriamame stu-
dentø karjeros projektavimo kompetencijø ugdymo modelyje yra akcentuojami studentø
savarankiðko mokymosi metodai ir informaciniø technologijø priemonës. Numatoma su-
kurti á ALEPH informacinæ sistemà ir Lietuvos virtualià bibliotekà integruotà karjeros
bibliotekà. Kokybinio sociologinio tyrimo metodais bus vertinamas sukurto studentø pro-
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fesinës karjeros projektavimo modelio veiksmingumas. BPD 2.5. priemonës projektas
„Vilniaus universiteto Karjeros centro veikla organizuojant magistrantø bendrøjø kom-
petencijø, atitinkanèiø darbo rinkos poreikius, praktiná ugdymà“ skirtas antrosios studijø
pakopos studentams. Projektà vykdant visø fakultetø magistrantams bus organizuojami
trijø seminarø ciklø bendrøjø kompetencijø mokymai,  rengiama ir diegiama magistran-
tø bendrøjø kompetencijø vertinimo sistema, kuriamas magistrantø integracijos á darbo
rinkà monitoringo modelis. Ðis modelis yra kuriamas kartu su projekto partneriu Darbo ir
socialiniø tyrimø institutu. Jame kiekybinio ir kokybinio tyrimø metodikos ir magistrantø
ásidarbinimo monitoringas, naudojantis Sodros duomenø bazæ, sujungiami á bendrà in-
strumentarijø, kuris leis stebëti absolventø padëtá darbo rinkoje. Projekto partnerio nuo-
mone, sukurtà ir Universitete iðbandytà instrumentarijø bûtø galima taikyti ir ðalies
mastu.

B e n d r o j i  i ð v a d a

2006 metø Universiteto veiklos rezultatai dar kartà patvirtino, kad Vilniaus universitetas
yra populiariausia tarp Lietuvos jaunimo aukðtoji mokykla, á jà ástoti nori gabûs abitu-
rientai ið visø Lietuvos regionø. Kaip ir ankstesniais metais, Universitete pagal nuosek-
liøjø studijø programas studijavo nedaug uþsienio studentø.

Daug dëmesio praëjusiais metais buvo skiriama studijø kokybës uþtikrinimo sistemai
kurti. Vykdyti projektai, kuriems naudota gráþtamoji informacija apie studijø kokybæ.
Pagerëjo studentø þiniø vertinimo objektyvumas. Baigtas visø studijø programø teikimas
lietuviø ir anglø kalbomis studijø duomenø bazei, ádiegtas ir nuo 2006 þiemos sesijos
taikomas laisvøjø dalykø pasirinkimas, registravimas ir administravimas internetu. Ágy-
vendintas svarbus baigiamøjø darbø elektroninës versijos pateikimo Europinei magistro
darbø ir disertacijø bibliotekai etapas: ði biblioteka papildyta ir bakalauro darbais. Dide-
liu rezultatyvumu pasiþymëjo doktorantûros studijos.

Vilniaus universitetas kartu su kitais Europos Sàjungos universitetais sëkmingai baigë
SOCRATES/ERASMUS programos etapà ir pradëjo rengtis naujai Europos Sàjungos 2007–
2013 metø „Mokymosi visà gyvenimà“ programai. Praëjusiais metais pradëti ágyvendinti
svarbûs Universiteto koordinuojami Europos Sàjungos struktûriniø fondø projektai, kuriø
tikslas  – modernizuoti magistrantûros, doktorantûros ir rezidentûros studijas.

P r o b l e m o s

• Viena vertus, didëja konkurencija tarp aukðtøjø mokyklø, studijø pasiûla, kurià siûlo
ne tik Lietuvos, bet ir uþsienio universitetai. Kita vertus, maþeja viduriniø mokyklø
absolventø skaièius. Dël ðiø prieþasèiø studentø kontingentui formuoti kasmet reikia
skirti vis daugiau pastangø ir lëðø.

• Ávairûs studijø kokybës uþtikrinimo metodai ir instrumentai nëra sujungti á bendrà
studijø kokybës uþtikrinimo sistemà.

• Studentø praktiniø ágûdþiø formavimas tebëra aktualus vykdant ne tik pagrindines,
bet ir kitø pakopø studijas.

• Socialiniø ir humanitariniø mokslø krypèiø doktorantø studijø baigimo rezultatai
atsilieka nuo bendrøjø Universiteto rezultatø. Doktorantø anketinë apklausa  atsklei-
dë esant doktorantûros studijø koordinavimo ir administravimo problemø.

• Daugeliu atvejø stokojama aktyvios pozicijos studijø internacionalizavimo ir studijø
pasiûlos uþsienio studentams klausimais, ypaè trûksta studijø programø, turinèiø
regioniná, europiná ar globalø matmená, kuris leistø ne tik pritraukti uþsienio studen-
tus, bet bûtø aktualus Vilniaus universiteto studentams bei rengtø juos veiklai tarp-
tautinëje arenoje.
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Priemonës

• Skleisti universiteto, kaip geriausios Lietuvos aukðtosios mokyklos, vardà tarp moks-
leiviø, mokytojø, tëvø, naudojant ávairias informavimo priemones – þiniasklaidà,
muges ir parodas, susitikimus su moksleiviais, partnerystæ su geriausiomis gimnazijo-
mis.

• Remti akademiniø padaliniø pastangas pertvarkyti studijø programas pritaikant jas
studijø rinkos poreikiams.

• Vykdyti nuolatinæ studijø programø stebësenà pasitelkus vidinio vertinimo sistemà.
• Formalizuoti studijø proceso valdymà per informacinæ sistemà, áskaitant tvarkaraðèiø

sudarymà ir dëstytojø krûvio apskaità.
• Naudoti nuolatinæ elektroninæ studentø apklausos apie dëstomus dalykus sistemà.
• Inicijuoti palankius valstybës politikos þingsnius gerinant studentø praktikos sàlygas.
• Gerinti praktikø kokybæ, ádiegti praktikos vertinimo anketà, organizuoti praktikos

institucijø vadovø mokymus, instituciniu lygmeniu sukurti integruotø á studijø proce-
sà tarptautiniø praktikø sistemà.

• Sudaryti doktorantûros studijø komisijà, kuri koordinuotø ávairiø mokslo krypèiø
doktorantûros studijas.

• Organizuoti doktorantø anketinës apklausos rezultatø svarstymus akademiniuose pa-
daliniuose, fakultetø tarybose ir numatyti doktorantûros studijø  kokybës gerinimo
priemones.

• Baigti internatûros integravimà á medicinos ir odontologijos vientisøjø studijø programas.
• Taikyti papildomus motyvacinius kriterijus gydytojams internams pasirenkant rezi-

dentûros programà.
• Siekti, kad Universiteto internacionalizavimo strateginiai sprendimai bûtø átvirtinti

visø padaliniø veikloje, praktikuoti studijø ir mokslo internacionalizavimo rodiklius
vertinant fakultetø ir padaliniø veiklà.

• Spartinti studijø programø tarptautinës dimensijos diegimà, ypaè skatinanti jungtines
programas, naujas studijø programas, dalykus ir jø ciklus (modulius) uþsienio kalbomis
ir uþsienio studentams siûlomø dalykø integracijà á nuosekliàsias studijø programas.

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 ir eksperimentinës plëtros darbus bei 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, 2006-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). 2006 metais Senato komisija patikslino ir patvirtino Vilniaus universiteto svarbiau-
sias mokslo kryptis: lituanistika; Lietuvos visuomenë globalizacijos sàlygomis, ûkiniai ir
sociokultûriniai procesai maþose ðalyse; matematiniai metodai ir modeliai, informaciniø
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technologijø plëtotë; naujos funkcinës medþiagos, dariniai ir technologijos; þmogaus bio-
medicininis ir psichologinis paþinimas, gydymo metodø plëtra; biomolekuliø ir làsteliø
tyrimai medicinai ir biotechnologijai; gamtinës aplinkos dinamika, apsauga ir naudojimas.

2006 m. gruodþio 31 d. duomenimis, 1644 Universiteto dëstytojai ir 267 mokslo darbuo-
tojai vykdë mokslinius tyrimus ir dalyvavo eksperimentinëje plëtroje. 1369 ið jø darbas
Universitete buvo pagrindinës pareigos. Pagrindines pareigas einantys dëstytojai ir mokslo
darbuotojai, turintys mokslo laipsná ir/ar pedagoginá vardà, sudarë 72%. Dëstytojø ir moks-
lo darbuotojø pasiskirstymas pagal sritis bei tyrëjø, turinèiø mokslo laipsná, dalis pateikia-
ma 18 pav. Palyginti su 2005 metø duomenimis, ðie rodikliai iðlieka beveik nepakitæ.

1.2. Biudþetiniai mokslo tiriamieji darbai

Ataskaitiniais metais buvo vykdoma 216 biudþetiniø mokslo tiriamøjø darbø (2005 m. –
230, 2004 m. – 233). Temø pasiskirstymas kamieniniuose akademiniuose padaliniuose
pateikiamas 12 lentelëje.

18 pav. Dëstytojø ir mokslo darbuotojø pasiskirstymas pagal mokslo sritis
 (pagrindinëje darbovietëje dirbanèiø asmenø skaièius, 2006-12-31)

Dëstytojai
ir mokslo
darbuotojai

Ið jø turintys
mokslo laipsná /
vardà

12 lentelë. Vilniaus universiteto biudþetiniai mokslo tiriamieji darbai 2006 metais
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1.3. Vilniaus universiteto mokslo fondas

2006 metø VU mokslo fondas sudarë 300,0 tûkst. litø. Remiantis Mokslo komiteto
sprendimu ir Mokslo fondo nuostatais, 240,0 tûkst. litø pagal pateiktas paraiðkas buvo
paskirstyta 54 biudþetiniams mokslo tiriamiesiems darbams, atsiþvelgiant á 2005 metø
mokslinius rezultatus (13 lentelë).

Dalis fondo lëðø (29,3 tûkst. Lt) Mokslo komiteto sprendimu buvo panaudota papildo-
miems Mokslo fondo lëðø gavimo konkursams rengti. Balandá ir rugsëjá vykusiø konkur-
sø bûdu 41 universiteto mokslininkui buvo skirta lëðø dalinëms dalyvavimo mokslo
renginiuose iðlaidoms padengti ir mokslinës veiklos plëtotei. Net 77% ðiø lëðø buvo
skirta jauniesiems mokslininkams (iki 35 metø).

13 lentelë. Mokslo fondo paskirstymas 2006 m. (uþ 2005 m. rezultatus ir papildomi konkursai)

2006 metais VU mokslo fondo lëðos buvo panaudotos: 10% – atlyginimams ir „Sod-
rai“; 26,3% – komandiruotëms, 27,8% – árangai, 35,9% – kitoms paslaugoms ir prekëms
apmokëti; 22,2 tûkst. Lt buvo panaudota Rektoriaus mokslo premijoms iðmokëti.

2. MOKSLINIØ TYRIMØ IR EKSPERIMENTINËS
PLËTROS (MTEP) FINANSAVIMO ÐALTINIAI

2.1. Lëðø, gaunamø vykdant mokslo tiriamuosius darbus, kaita

2006 metais Universiteto mokslinei veiklai finansuoti panaudotos valstybës biudþeto,
uþsakovø ir tarptautiniø programø lëðos. Ið viso gauta beveik 30,0 mln. Lt, ið jø 18 771,1
tûkst. Lt sudarë tiesioginiai valstybës biudþeto asignavimai (2005 m. – 15 745,5 tûkst. Lt),
o 11 185,2 tûkst. Lt gauta ið ávairiø Lietuvos ir tarptautiniø fondø bei Lietuvos ir uþsienio
uþsakovø moksliniams tyrimams vykdyti (2005 m. – 8 725,3 tûkst. Lt). Daugiausia lëðø,
áskaitant ir valstybës biudþeto asignavimus uþ mokslinius rezultatus, gavo: Fizikos fakulte-
tas – 5 131,3 tûkst. Lt, Medþiagotyros ir taikomøjø mokslø institutas – 3 919,6 tûkst. Lt
(ið jø 774,8 tûkst. Lt gavo Skystøjø kristalø laboratorija uþ savo produkcijos pardavimà
uþsieniui), Medicinos fakultetas – 3 888,3 tûkst. Lt, Chemijos fakultetas – 3 215,0 tûkst. Lt,
Matematikos ir informatikos fakultetas – 2 799,6 tûkst. Lt, Gamtos mokslø fakultetas –
2 662,5 tûkst. Lt (2 priedo 1 lentelë).

Reikëtø paþymëti, kad 2006 metais kito humanitariniø ir socialiniø mokslø srièiø
fakultetø gaunamø lëðø struktûra: Filologijos, Filosofijos ir Komunikacijos fakultetai uþ
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mokslo projektø vykdymà gavo beveik tiek pat lëðø, kiek ir ið valstybës biudþeto tiesio-
giniø asignavimø uþ mokslinës veiklos rezultatus. Filologijos fakulteto gautø lëðø suma
perkopë vienà milijonà litø (1 058,9 tûkst. Lt). TÞEÞVC ið projektinës veiklos gavo kelis
kartus daugiau lëðø negu tiesioginiø asignavimø ið valstybës biudþeto. Tokius pokyèius
lëmë intensyvëjantis ir sëkmingas ðiø padaliniø dalyvavimas tarptautiniuose ir Lietuvos
konkursuose.

Ir 2006 metais iðliko ið LVMSF ir tarptautiniø mokslo programø gaunamø lëðø augimo
tendencija. Tai rodo didëjantá Universiteto mokslininkø nacionaliná ir tarptautiná pripaþi-
nimà (19 pav.). 2006 metais Universiteto mokslininkai, dalyvaudami Lietuvos ir tarptauti-
nëse programose, vykdydami uþsakomuosius mokslinius tyrimus, gavo beveik 2,5 mln.
litø daugiau negu 2005-aisiais.

Universiteto mokslininkai lëðø gavo ne tik moksliniams projektams vykdyti, bet ir uþ
ávairias teikiamas mokslines paslaugas (2006 m. – 200,4 tûkst. Lt, 2005 m. – 168,5 tûkst.
Lt), taip pat mokslinei veiklai palaikyti: monografijø ir periodiniø leidiniø leidybai, kelio-
nëms, Mokslinës informacijos instituto (ISI) duomenø baziø ir analitiniø árankiø prenu-
meratai, renginiams ir ðvieèiamajai veiklai (2006 m. – 1 354,6 tûkst. Lt, 2005 m. –
1 071,4 tûkst. Lt). Ðioms veikloms naudotos valstybës ástaigø ir institucijø, verslo ámoniø
ir rëmëjø lëðos (2 priedo 1 lentelë).

MTEP iðlaidø analizë parodë (20 pav.), kad atlyginimams, „Sodrai“ ir autorinëms
sutartims iðleista 46,3% visø lëðø; komandiruotëms – 7,3%; árangai ásigyti – 14,2%;
kitoms iðlaidoms (medþiagoms, leidybai ir kt.) padengti – 26,0% visø lëðø.

Mokslinei veiklai palaikyti gautos lëðos naudotos atlyginimams, „Sodrai“ ir autori-
nëms sutartims – 12,7%; medþiagoms – 8,3%; mokslininkø stipendijoms – 6,9%. Di-
dþioji dalis lëðø panaudota leidybai ir kitoms paslaugoms apmokëti.

Ið MTEP gautø lëðø (áskaitant Ðvietimo ir mokslo ministerijos investicinius projektus
ir VU mokslo fondà) ásigyta ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto, kurio vertë 1,38
mln. Lt. Ið viso 2006 metais mokslinei veiklai skirtos árangos uþpajamuota uþ 2,88 mln. Lt.
Didþiausia ðiø lëðø dalis (48,8%) skirta laboratorinei árangai (lazeriams, jutikliams, mai-
ðyklëms, matuokliams, spektrofotometrams, svarstyklëms ir pan.) ásigyti. Iðlaidos kompiu-
terinei árangai ásigyti sudarë 41,2%.

19 pav. Lëðos, gautos vykdant mokslo tiriamuosius darbus 2004–2006 m. (tûkst. Lt)

LVMSF (be dok-
torantø stipendijø)

Valstybës ástaigos ir
institucijos

Tarptautinës
programos,
projektai

Uþsienio
uþsakomieji
darbai

Lietuvos
uþsakomieji darbai
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Atskirai analizuoti reikia atskaitymus á Bendrosios raidos ir padaliniø fondus. 2006
metais atskaitymai á ðiuos fondus sudarë 6,1% visø vykdytø Lietuvos ir tarptautiniø
mokslo projektø, uþsakomøjø moksliniø tyrimø ir moksliniø paslaugø iðlaidø. Atskaity-
mai vykdyti remiantis Universiteto patvirtinta atskaitymø á Vilniaus universiteto specia-
liosios programos Bendràjá raidos fondà tvarka, projektø sàmatomis ir finansuojanèios
institucijos ar programos patvirtintomis taisyklëmis. Pavyzdþiui, nuo LVMSF projektø
atskaityta ~9% pajamø, o didþiausia leistina atskaitymø suma yra 10%. Nebuvo atskaito-
ma nuo LVMSF lëðø, skirtø mokslo renginiams organizuoti. Ðvietimo ir mokslo ministeri-
jos MTEP skiriamø lëðø naudojimas yra grieþtai reglamentuotas ne tik sutartimis su lëðø
gavëjais, bet ir su uþsienio partneriais, todël nuo ðios institucijos skirtø lëðø atskaitymai
negalimi.

2.2. Tiesioginiai asignavimai

2006 metais Universitetui uþ mokslinës veiklos rezultatus (mokslines publikacijas ir
lëðas, gautas vykdant mokslo programas ir uþsakomuosius mokslo tiriamuosius darbus)
apskaièiuoti tiesioginiai asignavimai sudarë 19,9 mln. Lt (2005 m. – 16,5 mln. Lt). Skirs-
tant lëðas uþ 2002–2004 m. produkcijà pirmà kartà ávertintas ir mokslininkø dalyvavi-
mas valstybës ástaigø ir institucijø, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijø fondo finansuo-
jamuose mokslo projektuose: vienas ið ðiø projektø gautas litas prilygintas pusei ið
uþsakomøjø darbø uþdirbto lito.

 Taèiau, kaip ir kiekvienais metais, skirstant lëðas mokslo ir studijø institucijoms
atliktas „iðlyginimas“, kuris Universitetui kainavo apie milijonà litø uþ mokslinës veiklos
rezultatus apskaièiuotos sumos. Po visø „nugludinimo procedûrø“ Universitetui buvo
skirta 18,8 mln. Lt (2005 m. – 15,7 mln. Lt). Pagrindinæ lëðø dalá sudarë lëðos uþ
mokslinæ produkcijà. 15,2 mln. Lt buvo paskirstyti padaliniams remiantis adaptuota Ðvie-
timo ir mokslo ministerijos ir Studijø kokybës vertinimo centro parengta metodika. Dalis
tiesioginiø asignavimø mokslui (3,3 mln. Lt) skirta Bibliotekos, Skaièiavimo centro, aukð-
èiausio lygio administracijos bei dalinëms studijø iðlaidoms padengti (14 lentelë).
Formuojant VU mokslo fondà panaudota 300,0 tûkst. Lt

20 pav.  Iðlaidos MTEP pagal straipsnius

Autorinës sutartys

Atlyginimai

„Sodra“

Árengimai

Komandiruotës

Kitos iðlaidos (áskaitant medþia-
gas, leidybà, stipendijas ir PVM)

Atskaitymai á VU fondà

Atskaitymai á padalinio fondà
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Tiesioginiø asignavimø kitimo 2004–2006 metais ir jø paskirstymo Universiteto pa-
daliniams duomenys pateikti 2-ame priede (2 priedo 2 lentelë). Daugiausia lëðø, kaip ir
kiekvienais metais, gavo Medicinos, Fizikos, Gamtos mokslø, Chemijos, Matematikos ir
informatikos fakultetai. 2006 metais smarkiai iðaugo Chemijos ir Fizikos fakultetams
skirtø tiesioginiø asignavimø suma. Ið dalies tai lëmë lëðø, gautø vykdant valstybës
institucijø ir ástaigø uþsakymus bei LVMSF projektus, áskaitymas.

2.3. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijø fondas

Universiteto mokslininkai ir 2006 metais labai sëkmingai dalyvavo Lietuvos valstybinio
mokslo ir studijø fondo (toliau – LVMSF) skelbtuose konkursuose. 2006 metais ið LVMSF
gauta 4 130,83 tûkst. Lt (2005 m. – 3 532,2 tûkst. Lt, 2004 m. – 2 623,1 tûkst. Lt).

Didþiausia fondo lëðø dalis (65,2%) teko Aukðtøjø technologijø plëtros (toliau – ATPP)
ir Prioritetiniø moksliniø tyrimø ir eksperimentinës plëtros (toliau – MTP) programoms,
kuriose dalyvauja 11 Universiteto padaliniø. 2006 metais vykdyta 30 ðiø programø projek-
tø, septyni ið jø laimëti pateikus paraiðkas 2006 metais skelbtam papildomam LVMSF
konkursui lituanistiniø moksliniø tyrimø ir eksperimentinës plëtros projektams remti. Da-
lyvaujant ATPP programoje gauta 1 520,2 tûkst. Lt, MTP – 1 327,3 tûkst. Lt.

Universiteto mokslininkai, dalyvaudami kitose fondo finansuojamose programose, 2006
metais vykdë: 11 moksliniø projektø, penkias fondo inicijuotas programas, 16 projektø
pagal tarpvalstybinius susitarimus, keturis darbus ámoniø uþsakymu. Fondas parëmë 17
Universiteto renginiø, skyrë lëðø 95 doktorantø stipendijoms, trims vadovëliams ir 11-ai
monografijø bei kitiems mokslo kûriniams rengti (2 priedo 3 lentelë).

Iðaugo lëðø dalis, gauta vykdant ATPP ir MTP  bei fondo inicijuotas programas,
ámoniø uþsakymu vykdomus projektus, ir parama doktorantams (21 pav.).

Daugiausia lëðø ið LVMSF 2006 metais gavo Fizikos fakultetas bei Medþiagotyros ir taiko-
møjø mokslø institutas. Dar penkiø fakultetø (Gamtos mokslø, Medicinos, Matematikos ir
informatikos, Chemijos ir Filologijos) mokslininkai ið LVMSF gavo nuo 300,0 iki 500,0 tûkst. Lt.
Papildomai paskelbtame lituanistiniø tyrimø konkurse aktyviai dalyvavo Filologijos ir Istorijos
fakultetai, o fondo inicijuotame ministerijø uþsakymu remiamø moksliniø tyrimø konkurse –
Medicinos, Matematikos ir informatikos bei Gamtos mokslø fakultetai.

Gautø LVMSF lëðø panaudojimo analizë parodë: apie 39% (2005 m. – 39%) panaudo-
ta atlyginimams ir su jais susijusiems mokesèiams sumokëti bei autorinëms sutartims;
17% – árangai ásigyti (2005 m. – 22%); 24% – medþiagoms; likusios lëðos –komandi-
ruotëms, leidybai,  atskaitymams á Universiteto ir padaliniø fondus ir kitoms iðlaidoms
padengti.

14 lentelë. 2006 m. valstybës biudþeto asignavimai mokslui
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2.4. Lietuvos valstybës institucijø ir ástaigø lëðos

2006 metais ið valstybës institucijø ir ástaigø gauta  1 150,8 tûkst. Lt moksliniams projek-
tams vykdyti ir investicijø projektui „Vilniaus universiteto mokslinës eksperimentinës
bazës modernizavimas“ (15 lentelë). Tai sudarë 10,6% visø ið mokslinës veiklos uþdirbtø
lëðø (2 priedo 1 lentelë).

Ðvietimo ir mokslo ministerijos remti projektai daugiausia buvo skirti bendradarbiavi-
mui su kitø ðaliø (Prancûzijos, Ukrainos, Latvijos ir Taivano) mokslininkais skatinti bei
mokslinei infrastruktûrai atnaujinti. Pastarajam projektui skirta 258,0 tûkst. Lt, uþ kuriuos
ásigyta kompiuterinës ir laboratorinës árangos, organizacinës technikos.

21 pav. LVMSF – mokslo tiriamiesiems darbams 2006 metais

ATPP

MTP

Fondo inicijuotos programos

Projektai, vykdomi pagal
tarpvalstybinius susitarimus

Mokslo projektai, vykdomi
ámoniø uþsakymu

Renginiai

Doktorantø
stipendijos

Moksliniai tyrimai

15 lentelë. Ið valstybës institucijø ir ástaigø gautos lëðos projektams* vykdyti 2006 m.

* 2006 m. ið valstybës institucijø ir ástaigø buvo gauta lëðø ir mokslinei veiklai palaikyti (kelionëms, renginiams,
leidybai, ISI duomenø bazei prenumeruoti ir kt.)
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Valstybinë lietuviø kalbos komisija nemaþai lëðø skyrë filologams ir fizikams ávai-
riems þodynams (pavyzdþiui, Aiðkinamajam elektrotechnikos ir elektronikos gaminiø
terminø, Aiðkinamajam lietuviø kalbotyros terminø) ir duomenø bazëms (pavyzdþiui,
vieðai prieinamai lietuviø þargono kompiuterinei duomenø bazei) parengti. Kvalifikacijos
sistemos terminø aiðkinamajam þodynui parengti (TÞEÞVC) lëðø gauta ið Lietuvos darbo
rinkos mokymo tarnybos prie Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos.

Universiteto Gamtos mokslø fakulteto mokslininkai kartu su kolegomis ið Lietuvos
þemdirbystës instituto tæsë jau ne vienerius metus vykdomus augalø genetiniø iðtekliø
programos darbus.

Ið kitø valstybës institucijø lëðø moksliniams tyrimams gavo Ekonomikos, Matematikos ir
informatikos, Medicinos fakultetø, Medþiagotyros ir taikomøjø mokslø instituto mokslininkai.

Ið ðiø ðaltiniø gaunamø lëðø naudojimas 2006 metais buvo itin grieþtai reglamentuo-
tas. Daugiausia lëðø skirta árangai ásigyti – 25,7%, autorinëms sutartims – 23,8%, atlygi-
nimams ir „Sodrai“ – 17,6%, medþiagoms – 12,7%, kitos lëðos –  komandiruotëms,
leidybai, pridëtinës vertës mokesèiui sumokëti ir kt.

2.5. Lëðos, gautos ið Lietuvos ir uþsienio uþsakovø

2006 metais Universiteto mokslininkai ið Lietuvos ir uþsienio uþsakovø gavo 1 606,48 tûkst. Lt
(2 priedo 1 lentelë). Ið Lietuvos uþsakovø gauta 210,2 tûkst. Lt, ið uþsienio –
1 396,3 tûkst. Lt. Kaip ir 2005 metais, Skystøjø kristalø laboratorija uþdirbo daugiausia lëðø
(774,8 tûkst. Lt); Fizikos fakulteto (Kietojo kûno elektronikos ir Kvantinës elektronikos
katedros) mokslininkai –310,0 tûkst. Lt, Chemijos fakulteto MOCVD laborato-
rija – 160,1 tûkst. Lt, Medicinos fakulteto Infekciniø ligø ir mikrobiologijos klinika –
116,7 tûkst. Lt.

Uþsakomøjø darbø lëðos panaudotos atlyginimams, „Sodrai“ ir autorinëms sutartims –
57,2%; medþiagoms – 14,5%; árangai ásigyti – 6,7%; komandiruotëms ir kitoms iðlaidoms
apmokëti – 9,8%. Á Bendràjá raidos ir padaliniø fondus atskaityta 11,8% lëðø. Paþymëtina,
kad á iðlaidas atlyginimams ir „Sodros“ ámokoms áskaièiuotos ir lëðos, skirtos Skystøjø
kristalø laboratorijos personalo darbo uþmokesèiui. Tai vienintelis Universiteto padalinys,
visiðkai iðsilaikantis ið vykdomø uþsakomøjø darbø.

2.6. Tarptautiniø mokslo programø lëðos

2006 metais ypaè suaktyvëjo bendradarbiavimas su uþsienio mokslininkais vykdant ben-
drus dviðalius ar daugiaðalius projektus. Vykdant ðiuos projektus gauta net 4,3 mln. litø,
tai yra beveik 2 kartus daugiau negu 2005 metais. Akivaizdø pajamø augimà daugiausia
lëmë dalyvavimas ES 6-ojoje bendrojoje programoje – ðios programos projektams vyk-
dyti 2006 m. universitetui pervesta 3,5 mln. litø.

Daugiausia lëðø gavo Chemijos fakulteto mokslininkai – 1,0 mln. litø, nuo jø nedaug
atsiliko fizikai – 952,6 tûkst. litø ir MTMI – 803,2 tûkst. litø. Aktyvëja humanitariniø ir
socialiniø mokslø fakultetø dalyvavimas tarptautiniuose projektuose – Filosofijos ir
Komunikacijos fakultetas bei TÞEÞVC 2006 metais gavo 578,8 tûkst. litø. Duomenys apie
padaliniø gautas lëðas dalyvaujant tarptautinëse programose ir projektuose pateikiami 2
priedo 1 lentelëje.

Kiekvienais metais ávairëja tarptautinës mokslo programos, kuriose dalyvauja Univer-
siteto mokslininkai. 2006 metais vykdyti ES 5-osios ir 6-osios, NATO, COST, Eureka,
Public Health, AGIS, AsiaLink, Daphne II, Interreg IIIB, INTAS, Visby, CERN ir kitø
tarptautiniø programø projektai.

2006 metais Universitete vykdyti ES 6-osios bendrosios programos 29 projektai. Tarp-
tautiniø mokslo ir technologijø plëtros programø agentûros (toliau – TPA) 2007 m. sausio
3 d. duomenimis, tai sudaro beveik 10% Lietuvoje vykdomø ðios programos projektø, arba
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daugiau kaip 28% visø Lietuvos universitetø
vykdomø projektø. Universiteto ES 6-osios ben-
drosios programos vykdomø projektø sàmatinë
vertë (2003–2010 metais) virðija 13,5 mln. Lt.
TPA duomenimis, tai sudaro 16,7% Lietuvoje vyk-
domø projektø biudþeto, arba 39% Lietuvos uni-
versitetø vykdomø projektø lëðø.

Aktyviausiai programos kvietimuose dalyvavo
Fizikos ir Medicinos fakultetø mokslininkai. Fizi-
kos fakultetas jau vykdo deðimt 6-osios bendro-
sios programos projektø, ið jø keturis – Kvanti-
nës elektronikos katedra. Kvantinës elektronikos
katedrai nenusileidþia ir Chemijos fakulteto Ben-
drosios ir neorganinës chemijos katedra (vykdo-
mi 3 projektai) bei Medicinos fakulteto Visuome-
nës sveikatos institutas (vykdomi 3 projektai). Mi-
nint aktyvius ðios programos dalyvius reikia pa-

þymëti ir Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystës ir informacijos mokslø institutà, kuria-
me vykdomi 2 projektai (16 lentelë).

Lëðø, gautø vykdant tarptautinius projektus, naudojimo analizë parodë, kad lëðø
dalis, skirta atlyginimams, „Sodrai“ ir autorinëms sutartims, sudarë 56,7% visø iðlaidø
(2004 m. – 28%); 12,2% lëðø panaudota komandiruotëms; 10% – medþiagoms, o 8,2% –
árangai ásigyti; likusios lëðos – tyrëjø stipendijoms, atskaitymams á Universiteto ir pada-
liniø fondus bei kitoms iðlaidoms padengti. Toká iðlaidø struktûros pokytá lëmë tai, kad
2006 m. pradëta vykdyti nemaþai projektø, kuriuose pagal programø taisykles ir sàmatas
didþioji iðlaidø dalis numatyta Lietuvos ir uþsienio mokslininkams ádarbinti.

3. PUBLIKACIJOS

Kaip ir kasmet, 2006 metais Universiteto moksliniø
publikacijø ávairovë buvo labai didelë: monografijos,
studijos, fundamentiniai ir originalieji teoriniai moks-
lo darbai, vadovëliai, mokymo priemonës, þodynai, þi-
nynai, vertimai, straipsniai, praneðimø medþiaga, te-
zës ir kt. Ataskaitiniais metais iðleista daugiau kaip
30 monografijø, daugiau kaip 150 studijoms skirtø
leidiniø, paskelbta per 1500 straipsniø tarptautiniuo-
se ir Lietuvos mokslo leidiniuose, 300 praneðimø ir
per 500 teziø tarptautinëse ir Lietuvos konferencijose
(17 lentelë). Vilniaus universiteto mokslininkai yra
2006 metais uþregistruotø trylikos JAV ir dviejø Euro-
pos patentø bendraautoriai.

Intensyvëja ir mokslinës veiklos rezultatø sklai-
da tarptautiniuose mokslo leidiniuose: daugëja pub-
likacijø Mokslinës informacijos instituto (toliau –
ISI) duomenø bazëje (2006 m. kovo duomenimis –
398 publikacijos, 2005 m. – 336) (17 lentelë). Rei-
kia paþymëti, kad pastaràjá deðimtmetá kelis kartus
padaugëjo Universiteto mokslininkø straipsniø re-
cenzuojamuose moksliniuose periodiniuose leidi-
niuose, áraðytuose á ISI bazës Mokslo citavimo in-

16 lentelë. Dalyvavimas ES 6-ojoje
bendrojoje programoje

Kinijoje iðleista lietuviø
mokslininkø knyga. Knygos autoriai –

VU profesorius Artûras Þukauskas
ir VU auklëtinis dr. Remigijus Gaðka
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deksø pagrindiniø leidiniø sàraðà, kurie vertinimo metu yra átraukti á ISI WOS (Web of
Science) duomenø bazæ (2 priedo 1 pav.). Per 1997–2006 metus Lietuvos mokslo ir
studijø institucijø ISI duomenø bazëje skelbiamø publikacijø statistikos analizë rodo, kad
Universitetas akivaizdþiai pirmauja (2 priedo 2 pav.). Intensyvëja ir universiteto moksli-
ninkø publikacijø citavimas: 2006 metais Universiteto mokslininkø darbai buvo cituoti
per 2000 kartø (2 priedo 3 pav.). Vilniaus universiteto mokslo darbai pelno vis didesná
pasaulinës mokslo visuomenës pripaþinimà. 2006 metais antrasis humanitariniø ir socia-
liniø mokslø periodinis mokslo leidinys – „Transformations in Business&Economics”
átrauktas á ISI duomenø bazæ. Nuo 2005 metø ðioje duomenø bazëje referuojamas ir kitas
Universiteto periodinis mokslo leidinys – „Problemos“. Dauguma kitø mokslo darbø
pateko á ávairias tarptautines duomenø bazes.

17 lentelë. Universiteto publikacijos

*  Straipsniai ðiuo metu (2007-03-01) nereferuojami ISI Web of Science DB



VILNIAUS UNIVERSITETO VEIKLA 2006 METAIS

54

4. MOKSLINIAI RENGINIAI

2006 metais Universiteto padaliniai organizavo 190 moksliniø renginiø (18  lentelë), ið
jø 81 tarptautiná ir 109 Lietuvos. Kaip áprasta, didþiausiu aktyvumu pasiþymëjo Medici-
nos fakultetas, surengæs net 65 renginius. Universiteto mokslo renginiø dinamika 2004–
2006 m. pateikta 22 pav. Skirtingø krypèiø Universiteto mokslininkai ðiais mokslo
renginiais ne tik skatina naujausiø mokslo rezultatø sklaidà, bet ir garsina Universiteto
vardà.  Minëtini tokie renginiai: 4-oji mokslinë konferencija „Mokslas Gamtos mokslø
fakultete“, skirta fakulteto ákûrimo 225 metø iðkilmëms, Matematikos ir informatikos
fakulteto organizuota prof. Jono Kubiliaus 85-meèiui paminëti skirta 4-oji tarptautinë
konferencija „Analiziniai ir tikimybiniai metodai skaièiø teorijoje“ bei 9-oji tarptautinë
Vilniaus konferencija tikimybiø teorijos ir matematikos statistikos klausimais, Tei-
sës fakulteto tarptautinë mokslinë konferencija „Darbo ir socialinës apsaugos teisë
XXI amþiuje: iððûkiai ir perspektyvos“, Komunikacijos fakulteto tarptautinë konferen-
cija „Knygos mokslas Lietuvoje ir kitose Baltijos ðalyse nuo 1918 metø iki Antrojo
pasaulinio karo pabaigos“, Filologijos fakulteto tarptautinë konferencija „Saeculo pri-
mo: Romos imperijos pasaulis perþengus „naujosios eros“ slenkstá“, Medicinos fakulte-
to ákûrimo 225 metø jubiliejui skirtas Pasaulinis neiðneðiotø naujagimiø retinopatijos
kongresas, Religijos studijø ir tyrimø centro tarptautinë konferencija „Ðimtmetis su
Levinu: totalumo griuvësiuose“ ir kt.

18 lentelë. Vilniaus universiteto moksliniai renginiai 2006 m.

22 pav. VU mokslo renginiai 2004–2006 metais
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Gana sëkmingai Universiteto mokslininkai pasinaudojo galimybëmis gauti papildomà
finansavimà ið valstybës institucijø ir kitø rëmëjø. LVMSF skyrë 29,5 tûkst. litø paramà
17 mokslo renginiø. Ðvietimo ir mokslo ministerija parëmë du mokslo renginius, skirda-
ma 56,1 tûkst. litø. Finansinë parama Universiteto renginiams buvo gauta ir ið kitø
ðaltiniø (Kultûros ministerija skyrë 31 tûkst. litø, Sveikatos apsaugos ministerija – 27,5
tûkst. litø, Lietuvos tûkstantmeèio minëjimo direkcija prie Lietuvos Respublikos Prezi-
dento kanceliarijos – 12 tûkst. litø ir kt.). Dalis renginiø buvo organizuoti tarptautiniø
programø ir Lietuvos mokslo projektø lëðomis.

5. LEIDYBA

Kaip ir kasmet, 2006-aisiais Universitete buvo vykdoma intensyvi leidybinë veikla, kuriai
buvo skirtos Universiteto leidybos fondo (2006 m. já sudarë 275,0 tûkst. Lt, ið jø 75,0 tûkst.
Lt buvo skirta laikraðèio „Universitas Vilnensis“, þurnalo „Spectrum“ leidybai), padaliniø
lëðos ir kiti finansavimo ðaltiniai. Vienas pagrindiniø ðaltiniø – biudþetinës lëðos, gau-
namos ið Ðvietimo ir mokslo ministerijos. Ministerija skyrë daliná finansavimà vienuolikai
Universiteto leidþiamø periodiniø mokslo darbø („Baltistica“, „Knygotyra“, „Problemos“,
„Sociologija. Mintis ir veiksmas“, „Literatûra“, „Informacijos mokslai“, „Teisë“, „Politolo-
gija“, „Ekonomika“, „Acta Pedagogica Vilnensia“, „Psichologija“), vienam tæstiniam lei-
diniui „Archaeologia Lituana“ ir Universiteto mokslininkø parengtiems leidiniams: vie-
nai monografijai ir ðeðiems bendriesiems aukðtøjø mokyklø vadovëliams.

2006 metais Ðvietimo ir mokslo ministerija skyrë papildomà 190,7 tûkst. Lt paramà
Universiteto leidiniams. Gautos lëðos panaudotos 30-ies leidiniø (8 monografijø, 2 atsimi-
nimø rinkiniø, 3 vadovëliø, 6 mokomøjø knygø, 5 mokymo priemoniø, 2 konferencijø
praneðimø medþiagos leidiniø, 1 ðaltiniø knygos, 1 internetinio leidinio, 2 periodiniø
leidiniø) redagavimo, maketavimo ir spaudos darbø iðlaidoms visiðkai ar ið dalies pa-
dengti. 2006 metais ministerijos skirtos lëðos sudarë 630,41 tûkst. Lt (19 lentelë).

Parama leidybai buvo gauta ir ið kitø institucijø: Lietuvos tûkstantmeèio minëjimo
direkcijos, Lietuvos kompiuterininkø sàjungos, Kelmës rajono savivaldybës ir kt. Taèiau
kitø Universiteto periodiniø leidiniø („Lietuvos istorijos studijos“, „Kalbotyra“, „Transfor-
mation in Business and Economics“, „Acta Orientalia Vilnensia“, „Respectus Philologi-
cus“, „Lithuanian Foreign Policy Review“ ir kt.) leidybai buvo panaudotos vien  padali-
niø ir Universiteto leidybos fondo lëðos.

2006 metais ið VU Leidybos fondo (panaudojus ir lëðas, gautas platinant Universiteto
leidinius) iðleista  264,9 tûkst. Lt (216,6 tûkst. Lt mokslo leidiniams ir 48,3 tûkst. Lt
Universiteto laikraðèio ir þurnalo leidybai).

2006 metais VðÁ Vilniaus universiteto leidykla iðliko pagrindinë Universiteto moksli-
nës produkcijos – vadovëliø, mokymo metodiniø priemoniø, straipsniø rinkiniø, konfe-
rencijø medþiagos, laboratoriniø darbø, informaciniø leidiniø – leidëja ir ávairiø kitø
leidybos ir spaudos paslaugø teikëja.

19 lentelë. Ðvietimo ir mokslo ministerijos lëðos, skirtos leidybai

218,00
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Pradëta taikyti laikina darbo su rankraðèiais tvarka leido ið dalies efektyviau spræsti
leidybos proceso organizavimo problemas, ypaè tokias kaip leidiniø finansavimas, tiraþo
nustatymas, platinimas ir apskaita. Siekiant galutiniai sutvarkyti leidybos procesà buvo
parengtas Universiteto leidybos nuostatø projektas, taèiau jo svarstymas ir tvirtinimas
uþsitæsë iðkilus poreikiui nustatyti intelektinës nuosavybës teisiø reguliavimo Vilniaus
universitete tvarkà ir detaliau reglamentuoti darbdavio ir darbuotojo turtines teises á
Universiteto darbuotojø sukurtà intelektinæ nuosavybæ, atsiþvelgiant á darbuotojø darbo
funkcijas.

Tobulinama Universiteto leidiniø platinimo darbø sistema. Knygyno „Littera“
funkcijos vieðo konkurso bûdu perduotos prekybos knygomis ámonei „Mûsø knyga“.
Pasiraðyta sutartis ágalioja konkurso nugalëtojà dalá knygyno ploto skirti Universiteto
leidiniams ir platinti Universiteto leidinius Lietuvoje.

Uþ iðplatintus leidinius 2006 m. gauta 161,9 tûkst. Lt (2005 m. – 139,6 Lt), ið jø uþ
knygas – 141,8 tûkst. Lt (2005 m. – 129,3 Lt), uþ  periodinius leidinius – 21,2 tûkst. Lt
(2005 m. – 10,3 tûkst. Lt). Ðios lëðos naudojamos naujø knygø leidybai.

Nuo 2005 m. Universitetas dalyvauja ES struktûriniø fondø finansuojamame projekte
„Lietuvos akademinës e. leidybos sistemos sukûrimas“. Pradëti Universiteto leidþiamø
mokslo darbø e. dokumentø rengimo ir pateikimo Lietuvos mokslo ir studijø elektroniniø
dokumentø informacinei sistemai (eLABa) darbai.

Bendroji iðvada

2006 metais vykdyti 29 Europos Sàjungos 6-osios bendrosios programos projektai. Tarp-
tautiniai moksliniai projektai tapo ávairesni. Vis daþniau projektams vykdyti sutelkiamos
keliø Universiteto padaliniø pajëgos. Labai iðaugo tarptautinës projektinës veiklos paja-
mos, padaugëjo lëðø, gaunamø vykdant Lietuvos valstybinio mokslo ir studijø fondo
projektus.

Intensyvëja mokslinës veiklos rezultatø sklaida tarptautiniuose mokslo leidiniuose.
Daugëja publikacijø ISI duomenø bazëje, Universiteto mokslininkø publikacijø citavimø
skaièius. 2006 metais jau antrasis humanitariniø ir socialiniø mokslø periodinis leidinys
– „Transformation in Business&Economics“ átrauktas á ISI duomenø bazæ. Dauguma kitø
Universiteto leidþiamø mokslo darbø pateko á ávairias reikðmingas tarptautines duomenø
bazes. Vilniaus universiteto mokslininkai yra 2006 metais uþregistruotø trylikos JAV ir
dviejø Europos patentø bendraautoriai. 2006 metais gautos keturios Lietuvos mokslo
premijos. Nemaþai mokslininkø gavo kitø reikðmingø apdovanojimø.

Suformuluotos septynios svarbiausios mokslo tiriamojo darbo plëtros kryptys. Praplës-
tos konsultavimo paslaugos rengiant moksliniø projektø paraiðkas bei administruojant
projektus. Parengtos koordinaciniø, pavyzdiniø ir kompetencijos centrø koncepcijos.
Praplëstos galimybës panaudoti Mokslo fondo lëðas. Laikina darbo su rankraðèiais tvar-
ka leido ið dalies efektyviau spræsti leidybos proceso organizavimo problemas. Leidybos
fondà labai papildo lëðos, gautos platinant leidinius.

Problemos

• Iðlieka mokslininkø skatinimo uþ pasiektus rezultatus sistemos trûkumai.
• Didelë moksliniø programø ir projektø ávairovë kelia naujus reikalavimus administra-

vimo procesui: auga poreikis intensyvinti aiðkinamàjá darbà; bûtina efektyvi projektø
vykdymo stebësenos sistema.

• Pagerëjus leidybos darbui ryðkëja padaliniø atliekamo leidybos planavimo trûkumai,
ypaè tai sietina su autoriais, kurie neávertina savo galimybiø nustatytu laiku baigti
darbus.
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• Intelektinës nuosavybës teisiø reguliavimo Vilniaus universitete tvarkos neapibrëþ-
tumas.

• Mokslininkø ávaizdþio kûrimo trûkumai: nenuspræsta, kaip pristatyti Universiteto  moks-
lininkus Universiteto tinklalapyje.

Priemonës

• Parengti Universiteto mokslo skatinimo fondo koncepcijà ir nuostatus.
• Parengti bendrà moksliniø projektø administravimo Universitete tvarkà.
• Parengti atskaitymø á Universiteto bendràjá raidos fondà nuo sutarèiø sumø, gautø

vykdant mokslo projektus bei uþsakomuosius darbus, tvarkà.
• Sudaryti preliminarius 2007-øjø  kalendoriniø metø leidybos planus.
• Ieðkoti galimybiø materialiai skatinti leidiniø autorius.
• Nustatyti intelektinës nuosavybës teisiø reguliavimo Vilniaus universitete tvarkà, reg-

lamentuojant darbdavio ir darbuotojo turtines teises á Universiteto darbuotojø sukurtà
intelektinæ nuosavybæ, atsiþvelgiant á darbuotojø darbo funkcijas.

• Parengti koordinaciniø, pavyzdiniø ir kompetencijos centrø steigimo nuostatus ir
skatinti ðiø centrø steigimà.

• Parengti atestacijos ir konkurso nuostatø pataisas ir darbuotojø atlyginimo nustatymo
kriterijø rekomendacijas.

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, ad-
ministracijos darbuotojø kvalifikacijos tobulinimo sistemà, motyvuoti Universiteto ben-
druomenës narius kelti kvalifikacijà, didinti mokslo rezultatyvumà ir siekti aukðtos stu-
dijø kokybës.

1. PERSONALO  SUDËTIES IR KVALIFIKACIJOS KAITA

1.1. Personalo sudëtis

2006 m. gruodþio 31 d. duomenimis, Universitete ið viso dirbo 3334 (2815 etatø) darbuo-
tojai (20 lentelë), ið jø 229 aukðèiausios kvalifikacijos darbuotojai (201 etatas): habilituotø
daktarø profesoriø – 160 (146 etatai), habilituotø daktarø docentø – 40 (37 etatai),
habilituotø daktarø (habilitacijos procedûrà atlikusiø mokslininkø) – 26 (16 etatø), pro-
fesoriø daktarø – 3 (2 etatai). Aukðèiausios kvalifikacijos darbuotojø skaièius 2006 m.,
palyginti su 2005 m., beveik nepakito. 2005 m. – 231 darbuotojas.

20 lentelë. Bendras darbuotojø skaièius 2006-12-31



VILNIAUS UNIVERSITETO VEIKLA 2006 METAIS

58

Universitete dirbo 447 docentai, turintys daktaro laipsná (452 etatai), 580 mokslo
daktarø (470 etatø).

Bendras pedagoginio ir mokslo darbuotojø skaièius 2006 m., palyginti su 2005 m.,
ðiek tiek padidëjo iki 1517 etatø. Pedagoginiø darbuotojø padaugëjo nuo 1270 iki 1276
etatø. Kelerius metus nuolat maþëjæs ir 2004–2005 m. buvæs stabilus mokslo darbuotojø
skaièius 2006 m. iðaugo iki 241 etato (2005 m. – 228) (23 pav.).

Jau treèius metus ið eilës beveik nekinta Universiteto darbuotojø, turinèiø mokslo
laipsnius ir/ar pedagoginius vardus, lyginamoji dalis ið bendro pedagoginio personalo
skaièiaus. 2006 m. gruodþio 31 d. aukðèiausios kvalifikacijos darbuotojai sudarë 16%, o
docentai 35% visø pedagogø ir mokslininkø (etatø) skaièiaus.

Didþiausias lyginamasis aukðèiausios kvalifikacijos dëstytojø skaièius buvo Fizikos
– 95,4% ( 46,9% profesoriø ir 48,5% docentø), Gamtos mokslø – 72,7%, (21% profesoriø ir
51,7% docentø), Chemijos – 65,3% (32,6% profesoriø ir 32,7% docentø) fakultetuose.
Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø institute ið 28 pedagogø – 25 profesoriai arba
docentai.

Palengva daugëja profesoriø pareigas einanèiø darbuotojø kamieniniuose padali-
niuose, kuriuose ðis skaièius ankstesniaisiais metais buvo nedidelis. Teisës fakultete
dirba 6 profesoriai,  Istorijos – aðtuoni, TSPMI – penki.

Kaip ir 2005 m., nemaþai dëstytojø ir mokslo darbuotojø eina ne pagrindines parei-
gas. 2006 metais Vilniaus universitete ðias pareigas ëjo 487 pedagogai (29,6% visø
pedagogø) ir 55 mokslininkai (20,5% visø mokslininkø). Ir pedagogø, ir mokslininkø,
einanèiø ne pagrindines pareigas, santykis padidëjo, palyginti su visu bendru pedagogø
ir mokslininkø skaièiumi (3 priedo 1 ir 2 lentelës). 2005 metais atitinkamai ne pagrindi-
nes pareigas ëjo 27% visø dëstytojø ir 13% visø mokslininkø.

Tenka konstatuoti, kad 2005 m. prasidëjæs aukðèiausios kvalifikacijos darbuotojø
(habilituotø daktarø profesoriø ir jiems prilygintø) jaunëjimas netapo tendencija: rodiklis
praëjusiais metais ðiek tiek pablogëjo. 2005 metais vyresni nei 50 metø habilituoti dakta-
rai ir jiems prilyginti darbuotojai sudarë 77% visø ðios kategorijos darbuotojø skaièiaus,
o 2006 m. ðis procentas iðaugo iki 78,2. Deja, iðlieka docentø senëjimo tendencija.
Daktarø/docentø grupëje vyresni nei 50 metø darbuotojai jau virðijo 73,5% (2005 m. –
71%) (24 pav., 3 priedo 1 ir 2 pav.).

23 pav. Pedagoginio ir mokslo personalo etatø skaièiaus kaita 2000–2006 metais

Pedagoginio ir
mokslo personalo
skaièius
Pedagoginis
personalas

Mokslo personalas
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Taigi, mokslininkø ir pedagogø senëjimas tebëra grësmingas ir greitai ims stigti
aukðèiausios kvalifikacijos darbuotojø. Todël ðioje srityje laukia ne tik radikalûs vidaus
sprendimai, bet ir ryþtingos visø Lietuvos universitetø ir Vyriausybës pastangos, kad
padëtis pagerëtø.

Svarbûs uþdaviniai iðkyla ir doktorantûros studijoms – reikia siekti, kad kuo dau-
giau doktorantø savo profesinæ karjerà susietø su darbu Universitete. Viena vertus, ðis
tikslas ágyvendinamas ne taip jau blogai: per 2002–2006 metus baigusiøjø doktorantûrà
ir dirbanèiøjø Vilniaus universitete yra 190. Antra vertus, net 30 baigusiø doktorantûrà
2002–2005 metais dirba Universitete iki ðiol neapgynæ disertacijø, be to, ádarbintø Vil-
niaus universitete doktorantø skaièius ávairiuose fakultetuose yra labai nevienodas
(21 lentelë).

24 pav. Vyresniø nei 50 metø habilituotø daktarø profesoriø ir
daktarø docentø proporcija tarp visø atitinkamos kategorijos darbuotojø

Habil. dr.
profesoriai

Dr. docentai

21 lentelë. Baigusiø doktorantûrà ir dirbanèiø Vilniaus universitete skaièiai (2007-01-01 duomenimis)
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1.2. Daktaro disertacijø gynimas

Kaip buvo numatyta praëjusiø metø Rektoriaus ataskaitoje, internetiniame puslapyje
yra skelbiamos Universitete ginamø daktaro disertacijø anotacijos lietuviø ir anglø
kalbomis.

Per 2006 metus Vilniaus universitete apgintos  136  daktaro disertacijos. Daktaro
disertacijas apgynë 89 Universiteto doktorantai ir darbuotojai. Tai didþiausias apgintø
daktaro disertacijø skaièius Vilniaus universitete per pastaruosius ðeðerus metus (3
priedo 3 lentelë). Daugiausia apginta medicinos (21), fizikos (15), filologijos (13), chemi-
jos (11)  krypèiø disertacijø. Tai mûsø doktorantø studijø rezultatai. Taip pat daug
doktorantø ið mokslo institutø ir kitø aukðtøjø mokyklø, neturinèiø doktorantûros teisës,
gina disertacijas Vilniaus universitete.

1.3. Habilitacijos procedûra

2006 metais Universitete habilitacijos procedûrà atliko 13 Universiteto mokslininkø ir
keturi kitø institucijø mokslininkai:
• fiziniø mokslø srities – 4 mokslininkai, ið jø du chemijos, du geologijos krypties;
• biomedicinos mokslø srities medicinos krypties – 8 mokslininkai;
• humanitariniø mokslø srities filologijos krypties – 2 mokslininkai;
• socialiniø mokslø srities – 3 mokslininkai, ið jø vienas politikos mokslø, du psicho-

logijos krypties.

Paþymëtina, kad 2006 m. geguþës 27 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
sustabdë patvirtintos Habilitacijos tvarkos bei su ja susijusiø teisës aktø galiojimà. Re-
miantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praneðimu, nuo minëtos datos habili-
tacijos procedûros Universitete nebevykdomos. Taip pat dar nëra priimtas galutinis spren-
dimas dël habilituoto daktaro mokslo laipsnio ásigaliojimo tvarkos Lietuvoje. Be abejo,
susidariusi padëtis kenkia Universiteto pedagoginio ir mokslo personalo kvalifikacijos
rodikliams.

1.4. Kvalifikacijos tobulinimas

Kaip ir ankstesniais metais, svarbø vaidmená tobulinant mokslininkø, dëstytojø ir admi-
nistracijos darbuotojø kvalifikacijà atliko komandiruotës á uþsienio ðalis. 2006 metais
pradëtas ágyvendinti svarbus projektas, skirtas mokslininkø ir dëstytojø kvalifikacijos
tobulinimo metodinei bazei sukurti.

1.4.1. Komandiruotës á uþsienio ðalis

Toliau buvo skleidþiama informacija Universiteto dëstytojams, mokslininkams, studen-
tams ir administratoriams apie galimybes gauti individualias stipendijas studijoms, mokslo
darbams ir staþuotëms. Universiteto darbuotojø uþsienio komandiruoèiø 1990–2006 me-
tais palyginimas pateikiamas 22 lentelëje. Per pastaruosius metus personalo komandi-
ruoèiø skaièius gerokai iðaugo: nuo 1477  komandiruoèiø 2005 metais iki 1750 ko-
mandiruoèiø 2006 metais, ið jø 167 komandiruotës NVS ðalyse.

Reikia paþymëti, kad mokslinës komandiruotës sudaro net 65% – didþiausià visø
komandiruoèiø dalá.

Kvalifikacijos tobulinimas yra svarbiausias tarptautinio bendradarbiavimo – dviðalio
bendradarbiavimo su uþsienio universitetais, dalyvavimo tarptautiniuose akademiniuose
tinkluose ir kitø formø ryðiø akcentas.

2006 metais Vilniaus universitetas dviðalá bendradarbiavimà toliau plëtë. Buvo pasira-
ðomos naujos akademiniais ir moksliniais poreikiais grástos sutartys. Ðiuo metu galioja
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22 lentelë. Vilniaus universiteto dëstytojø, mokslininkø ir darbuotojø komandiruotës

90 Vilniaus universiteto pasiraðytø bendradarbiavimo sutarèiø su 31 ðalies universitetu
(3 priedo 4 lentelë). Reikëtø paþymëti tuos universitetus, su kuriais ryðiai palaikomi
aktyviausiai ir apima visas akademines veiklas: Krokuvos (Lenkija), Greifsvaldo, Frank-
furto prie Maino, Miunsterio (Vokietija), Zalcburgo (Austrija), Lundo, Upsalos (Ðvedija),
Helsinkio, Turku (Suomija), Kreitono (JAV), Vasedos (Japonija), Melburno (Australija).

2006-aisiais pasiraðyta 11 naujø dviðalio bendradarbiavimo sutarèiø su Briuselio Lib-
res universitetu (Belgija), Briuselio Vrije universitetu (Belgija), Roskildës verslo mokykla
(Danija), Jawaharlal Nehru universitetu (Indija), Kyung Hee universitetu (Korëja), Ky-
ungpook valstybiniu universitetu (Korëja), Informacijos ir komunikacijos universitetu
(ICU) (Korëja), Zagrebo universitetu (Kroatija), Vroclavo O. Langës ekonomikos akademi-
ja (Lenkija), Sankt Peterburgo valstybiniu universitetu (Rusija) ir Maskvos valstybiniu
Lomonosovo universitetu (Rusija).

2006 metais prasidëjo dviðalio bendradarbiavimo sutarèiø pasiraðymo derybos su Ja-
ponijos Tsukuba universitetu ir Italijos La Sapienza universitetu Romoje (Fizikos fakulte-
to iniciatyva).

Taigi, pleèiasi Universiteto tarptautinio bendradarbiavimo geografija, o tai reiðkia,
kad vis daugiau uþsienio universitetø suþino apie Vilniaus universitetà kaip apie dëme-
sio vertà partnerá.

Sutarties su Briuselio Vrije (Belgija) universitetu pasiraðymas
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Tarptautinio bendradarbiavimo fondas, pirmà kartà sudarytas 2004 metais, uþtikrino
Universiteto galimybæ vykdyti dviðalëse sutartyse numatytus finansinius ásipareigojimus.
Ið fondo lëðø pagal sutarèiø sàlygas buvo apmokamos Universiteto dëstytojø bei dokto-
rantø kelioniø á partneriø institucijas iðlaidos, dengiamos ið jø atvykstanèiø sveèiø
priëmimo iðlaidos bei iðlaidos, susijusios su uþsienio studentø priëmimu (stipendijos ir
apgyvendinimas).

1.4.2. Personalo kvalifikacijos tobulinimas Universitete

Svarbø darbà tobulinant Universiteto darbuotojø kvalifikacijà atliko Uþsienio kalbø insti-
tutas, Nuotoliniø studijø centras ir Matematikos ir informatikos fakultetas.

Uþsienio kalbø kursus lankë ir baigimo paþymëjimus gavo 75 Vilniaus universiteto
dëstytojai, Nuotoliniø studijø centre 40 dëstytojø mokësi ir baigë kursus „Atvirojo ir
nuotolinio mokymosi kursø kûrimas ir diegimas“, 20 dëstytojø lankë virtualios mokymosi
terpës WebCT kursus, Matematikos ir informatikos fakultetas organizavo naujausius
kompiuterinio raðtingumo (ECDL XP) kursus.

Praëjusiais metais pradëtas ES struktûriniø fondø remiamas projektas „Mokslininkø
ir dëstytojø kvalifikacijos tobulinimo metodinës bazës sukûrimas Vilniaus universitete“.
Projekto partneris yra Lietuvos universitetø rektoriø konferencija. Rengiama Universiteto
mokslininkø ir dëstytojø nuolatinio kvalifikacijos tobulinimo horizontalaus lygio gebëji-
mø ugdymo srityse moduliø sistema. Sistemà sudarys:
• 11 VU mokslininkø ir iðorës ekspertø parengtø moduliniø mokslininkø kvalifikacijos

këlimo programø (moksliniø tyrimø etikos, moksliniø rezultatø statistiniø apdorojimo
metodø, moksliniø rezultatø komercializavimo, intelektinës nuosavybës, europiniø ir
tarptautiniø projektø, Europos mokslo politikos ir strategijos bei kitø);

• 12 VU dëstytojø ir iðorës ekspertø parengtø dëstytojø kvalifikacijos këlimo programø (stu-
dentø raidos psichologijos, kalbiniø ir metodiniø paskaitø anglø kalba rengimo aspektø,
atvirojo ir e. mokymosi kursø projektavimo ir diegimo, þiniø testø, kursiniø darbø, baigiamøjø
darbø raðymo, vadovavimo ir prieþiûros, dëstymo formø ir metodø bei kitø);

• 11 VU darbuotojø ir iðorës ekspertø parengtø moduliniø programø bendraisiais aukð-
tojo mokslo klausimais (nuo Bolonijos iki Bergeno, kokybës palaikymo ir kokybës
kultûros, aukðtojo mokslo vadybos, mokymo ir mokymosi organizavimo bei kitø);

• VU mokslininkø ir dëstytojø tarpusavio konsultavimo sistema.

Numatoma, kad ágyvendinant projektà, kuris bus baigtas 2008 metais, kvalifikacijà
patobulins 350 VU dëstytojø ir mokslininkø.

2. PREMIJOS IR APDOVANOJIMAI

Vilniaus universiteto mokslininkai ir dëstytojai tarp kitø Lietuvos aukðtøjø mokyklø, kaip
ir kasmet, iðsiskyrë garbingais apdovanojimais uþ savo akademinës veiklos rezultatus.

Universiteto mokslininkai pelnë keturias Lietuvos mokslo premijas:
• Doc. Meilutë Ramonienë, dr. Loreta Vilkienë, Joana Pribuðauskaitë ir Virginija Stumb-

rienë (FilF) uþ darbø ciklà „Lietuviø kalbos kaip svetimosios kalbos mokymas: situaci-
jos tyrimas, metodika ir jos taikymas (1995–2005 m.)“;

• Prof. Artûras Dubickas (MIF) uþ darbø ciklà „Algebriniø skaièiø pasiskirstymas (1986–
2005 m.)“;

• Prof. Edmundas Montrimas, habil. dr. Valentas Gaidelis ir dr. Vygintas Jankauskas (FF)
su bendraautoriais ið kitø institucijø uþ darbø ciklà „Organinë optoelektronika: naujos
organinës medþiagos, fotoreceptoriai ir fizikiniai reiðkiniai juose (1980–2005 m.)“;

• Dr. Rasa Bagdonienë, dr. Rasa Sirtautienë (MF) uþ darbø ciklà „Savalaikës diagnosti-
kos ir modifikuotø gydymo metodø pritaikymo svarba ðiuolaikinëje aklumo prevenci-
joje (1994–2005 m.)“.
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Lietuvos mokslø akademijos vardinë Povilo Brazdþiûno (eksperimentinë fizika) premi-
ja uþ darbø ciklà „Nuo nitridiniø puslaidininkiø optiniø savybiø iki kietakûnio apðvieti-
mo niðiniø taikymø (1999–2006 m.)“ áteikta prof. Artûrui Þukauskui (MTMI).

Lietuvos mokslø akademijos jaunøjø mokslininkø moksliniø darbø nugalëtojø premi-
jos áteiktos dr. Ainei Ramonaitei, dr. Ingai Vinogradnaitei (TSPMI), dr. Laimai Nevinskai-
tei (KF) su bendraautore ið kitos institucijos uþ monografijà „Neatrasta galia. Lietuvos
pilietinës visuomenës þemëlapis“, dr. Þydrûnei Miliauskienei (MF) uþ darbà „Senøjø
Lietuvos gyventojø biologinës bûklës ir sveikatos rodikliai“.

Lietuvos mokslø akademijos jaunøjø mokslininkø moksliniø darbø konkurso dalyviø
pagyrimo raðtai áteikti Evaldui Kazlauskui (FsF), Benitai Laðinytei (FilF), Vilmai Zubaitie-
nei (FilF), dr. Matildai Bylaitei (MF), Mariui Bauþai ir Aurimui Uleckui (FF).

2006 metais áteiktos Ðvietimo ir mokslo ministerijos premijos uþ vadovëliø aukðto-
sioms mokykloms rengimà.

Pirmoji premija skirta uþ vadovëlá „Fizika:  biomedicinos ir fiziniø mokslø studen-
tams“ (2 dalys) prof. Gintarui Dikèiui, prof. Roaldui Gadonui, doc. Jadvygai Jasevièiûtei,
dr. Violetai Karenauskaitei, prof. Valdui Sirutkaièiui, prof. Valerijui Smilgevièiui (FF) su
bendraautoriais ið kitø institucijø.

Antrosios premijos paskirtos doc. Antanui Apyniui ir doc. Eugenijui Stankui (MIF) uþ
vadovëlá „Matematika : vadovëlis su taikymo ekonomikoje pavyzdþiais“ ir prof. Algiman-
tui Raugalei (sudarytojui), doc. Vytautui Baèiuliui (po mirties), prof. Petrui Kalteniui,
dr. Robertui Kemeþiui, doc. Linai Ragelienei (MF) su bendraautoriais ið kitø institucijø
uþ vadovëlio „Vaikø ligos“ III tomà ir doc. Janinai Þukienei (MF) su bendraautoriais ið
kitø institucijø uþ vadovëlá „Þmogaus histologija“.

Treèiosios premijos skirtos prof. Petrui Golokvosèiui (MIF) uþ vadovëlá „Diferenciali-
nës lygtys“, doc. Vaiduèiui Antanui Ðalnai (FF) uþ vadovëlá „Optika“, prof. Antanui
Feliksui Orliukui (FF) uþ vadovëlá „Superjoniniai laidininkai“.

Ðvietimo ir mokslo ministerija apdovanojo mokslo populiarinimo darbø autorius.
Pirmosios premijos paskirtos dr. Auðrai Maldeikienei (MIF) uþ leidiná „Iðmokite skai-

èiuoti savo pinigus“ ir doc. Viliui Stakënui (MIF) uþ leidiná „Ðifrø istorijos“ ir ðiam
leidiniui skirtà internetiná puslapá.

Treèiosios premijos paskirtos prof. Jonui Grigui (FF) uþ mokslo populiarinimo straips-
niø ciklà „Mokslas visuomenei“ ir doc. Rûtai Sargautytei (FsF) su bendraautore ið kitos
institucijos uþ leidiná „Kad skausmas nebûtø prieðu“.

Paskatinamàsias premijas gavo prof. Eugenijus Butkus (CHF) uþ darbø ciklà apie
naujausius chemijos laimëjimus ir mokslo vaidmens visuomenëje svarbà ir habil. dr. (HP)
Audrius Dubietis (FF) uþ straipsná „Natûralûs ir dirbtiniai þaibai“.

Uþ mokslo laimëjimus aukðèiausio laipsnio (2006–2007 m.) valstybës stipendijos
skirtos prof. Arûnui Bukanèiui, prof. Sigitui Podënui (GMF), prof. Zenonui Norkui (FsF),
prof. Antanui Feliksui Orliukui ir prof. Leonui Valkûnui (FF), stipendijos (2006 m.) –
doc. Natalijai Arlauskaitei, dr. Vytautui Kardeliui (FilF), dr. Ernestui Gaidamauskui (CHF),
dr. Karoliui Kazlauskui (MTMI).

Nacionalinë mokslo paþangos premija paskirta prof. Algimantui Marcinkevièiui,
prof. Giedriui Uþdaviniui, prof. Vytautui Jonui Sirvydþiui.

Felicijos Bortkevièienës premija uþ nuopelnus puoselëjant lietuviø kalbà skirta
prof. Reginai Koþeniauskienei.

Kultûros ministerijos premija apdovanotas doc. Arvydas Pacevièius (KF) uþ nuopel-
nus Lietuvos valstybës kalbai, raðtijos istorijai ir knygos menui.

Ûkio ministerijos (bendradarbiaujant su Lietuvos mokslø akademija) antrosios vietos
apdovanojimas 2005–2006 mokslo metø geriausiø magistro darbø, kuriø temos siejasi
su ðalies ekonomikos augimu ir konkurencingumo didinimu, skirtas studentei Vaivai
Èekanavièiûtei ir jos moksliniam vadovui dr. Jonui Rasimavièiui (EF).
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Nacionalinës mokslo paþangos premijos laureatai –
VU mokslininkai (ið kairës): prof. G. Uþdavinys, prof. V. Sirvydis ir prof. A. Marcinkevièius

Prof. Jonui Kubiliui (MIF) uþ ypatingus nuopelnus Lietuvai ir Vilniaus miestui suteik-
tas Vilniaus miesto garbës pilieèio vardas.

Robertà Povilaitá „Sugiharos fondas – diplomatai uþ gyvybæ“ paskelbë 2006 metø
Tolerancijos þmogumi „uþ tylø nuolatiná darbà, maþinant neapykantà ir susvetimëjimà
mûsø visuomenëje, pastangas sukurti saugø vaiko pasaulá”.

Lenkijos Kavalieriaus kryþiaus ordinu uþ ypatingus nuopelnus apdovanotas
prof. Meèislovas Juèas (IF).

Prancûzijos prezidento Jacqueso Chiraco ákurtos asociacijos „Le Pont Neuf” stipendi-
ja jauniesiems medikams ið Rytø ir Vidurio Europos skirta Andriui Deguliui (MF).

Valstybinis Ukrainos apdovanojimas skirtas prof. Raimundui Lopatai (TSPMI).
Belgijos Karûnos komandoro ordinas  áteiktas prof. Benediktui Juodkai, Belgijos kara-

liaus Leopoldo II ordinai – prof. Kæstuèiui Jaraðiûnui ir prof. Aurelijai Usonienei.
Vilniaus miesto Ðv. Kristoforo statulëlë uþ nuopelnus mokslui áteikta prof. Kæstuèiui

Pyragui (FF).

3. SKATINIMAS

Greta tradicinës Vilniaus universiteto Rektoriaus mokslo premijos buvo áteiktos ir 2005
metais ásteigtos geriausio metø dëstytojo premijos. 2006 metais daug lëðø buvo skirta
materialiajam visø Universiteto padaliniø darbuotojø skaitiniui.

3.1. Universiteto premijos

Uþ puikius mokslinius rezultatus ir/arba indëlá á eksperimentinæ plëtrà 2006 metais
Rektoriaus mokslo premijomis apdovanota 18 mokslininkø.

Humanitariniø mokslø srities: doc. Virginija Jurënienë (KHF), prof. Romanas Pleèkai-
tis (FsF)  ir doc. Rita Tûtlytë (FilF).

Socialiniø mokslø srities: prof. Audronë Glosienë (KF), prof. Raimundas Lopata (TSPMI)
ir prof. Algimantas Valantiejus (FsF).
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Biomedicinos mokslø srities: doc. Valmantas Budrys (MF), habil. dr. (HP) Rimantas
Daugelavièius (GMF) ir prof. Osvaldas Rukðënas (GMF).

Fiziniø mokslø srities: prof. Artûras Dubickas (MIF), prof. Gediminas Motuza Matuze-
vièius (GMF), prof. Audrius Padarauskas (CHF), doc. Vytautas Samulionis (FF).

Technologijos mokslø srities: prof. Adulfas Abrutis (CHF), doc. Povilas Adomënas
(MTMI) ir prof. Vaidotas Kaþukauskas (FF).

Jaunesniajam mokslo darbuotojui Tadui Malinauskui (MTMI) ir doc. Nerijui Ðepeèiui
(IF) skirtos Vilniaus universiteto Rektoriaus mokslo premijos jauniesiems mokslininkams.

Vadovaujantis VUSA pateiktais studentø apklausø rezultatais, suderinus su padaliniø
vadovais, atrinktos ir pristatytos geriausiø 2006 metø dëstytojø kandidatûros apdovanoti
Rektoriaus premija:

Chemijos fakultetas – doc. Rimantas Raudonis
Ekonomikos fakultetas – doc. Erika Vaiginienë
Filologijos fakultetas – doc. Irina Melnikova
Filosofijos fakultetas – dr. lekt. Birutë Ðvedaitë
Fizikos fakultetas – prof. Antanas Rimvydas Bandzaitis
Gamtos mokslø fakultetas – prof. Donaldas Jonas Èitavièius
Istorijos fakultetas – dr. lekt. Liudas Jovaiða
Kauno humanitarinis fakultetas – doc. Virginijus Sakalauskas
Komunikacijos fakultetas – prof. Osvaldas Janonis
Matematikos ir informatikos fakultetas – doc. Vytautas Kazakevièius
Medicinos fakultetas – doc. Eugenijus Laurinaitis
Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø institutas – doc. Ainë Ramonaitë
Teisës fakultetas – prof. Egidijus Ðileikis

3.2. Skatinimas uþ gerà darbà

Universiteto 1136 darbuotojams buvo skirtos premijos uþ labai gerà darbà 2006 metais.
Ðioms premijoms buvo panaudota 1,14 mln. litø.

4. EMERITÛRA

2005 metais Senatas patvirtino Universiteto bendruomenei svarbø dokumentà – Vilniaus
universiteto profesoriaus emerito vardo (statuso) suteikimo taisykles. Remiantis ðiuo ben-
druomenës susitarimu 2006 metø pradþioje Senatas suteikë profesoriaus emerito vardà
prof. Algirdui Juozapui Gaigalui ir prof. Rolandui Kazlauskui, 2006 metø pabaigoje –
prof. Aleksui Stanislovui Girdeniui, prof. Albertui Rosinui ir prof. Ipolitui Nekroðiui.

Bendroji iðvada

2006-aisiais, kaip ir ankstesniais metais, Vilniaus universiteto mokslininkai ir dëstytojai
pelnë daug nacionaliniø ir tarptautiniø apdovanojimø. Ðie apdovanojimai dar kartà pa-
tvirtino aukðtà Universiteto bendruomenës nariø pripaþinimà.

Bendras darbuotojø, aukðèiausios ir aukðtos kvalifikacijos pedagogø ir mokslininkø
skaièius yra stabilus. Nors 2006 m. aukðèiausios kvalifikacijos mokslo ir pedagoginio
personalo amþiaus vidurkis liko beveik nepakitæs, taèiau mokslininkø ir pedagogø senë-
jimas tebekelia nerimà.

Praëjusiais metais pradëtas ágyvendinti svarbus Europos Sàjungos struktûriniø fondø
remiamas dëstytojø ir mokslininkiø kvalifikacijos këlimo projektas.

2006 metais, kaip ir 2005 metais, daug lëðø buvo skiriama materialiam visø Universi-
teto padaliniø darbuotojø skatinimui.
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Problemos

• Iðlieka docentø/daktarø senëjimo tendencija. 2006 metais vyresni nei 50 metø docen-
tai/daktarai sudarë beveik aðtuonis ið deðimties dirbanèiø Universitete ðios kvalifika-
cijos darbuotojø.

• Per lëtai kuriama administravimo darbuotojø, mokslininkø ir dëstytojø kvalifikacijos
tobulinimo sistema.

• Personalo politikoje nepakankamai dëmesio skiriama sëkmingai baigusiems dokto-
rantûrà ir jauniesiems mokslininkams, savo karjerà galintiems susieti su Vilniaus
universitetu.

Priemonës

• Sukurti ðiø dienø aktualijas atitinkanèias darbuotojø paieðkos, atrankos, karjeros
planavimo ir kokybës analizës sistemas.

• Parengti Vilniaus universiteto dëstytojø ir mokslininkø kvalifikacijos tobulinimo nuo-
status.

• Suaktyvinti fakultetø veiklà siekiant, kad geriausi sëkmingai doktorantûrà baigæ ab-
solventai liktø ir ásitvirtintø Universitete.

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

Ágyvendinant investicijø – Universiteto mokslo ir studijø materialinës bazës moderniza-
vimo – programà buvo rekonstruojami Universiteto pastatai, perkamas ir ásigyjamas
studijø ir mokslo reikmëms reikalingas ilgalaikis materialusis turtas – mokslinë apara-
tûra, kompiuterinë technika ir kita áranga. 2006 metais buvo ágyvendinti arba ágyvendi-
nami devyni Universiteto infrastruktûros modernizavimo investiciniai projektai. Praeitais
metais buvo parengti devyni nauji investiciniai projektai. Be to, aktualûs buvo 14 iki
2006 metø parengtø investiciniø projektø – ðiø projektø finansavimo ðaltiniø problema
dar neiðspræsta.

1.1. Ágyvendinti ir ágyvendinami investiciniai projektai

2006 metø investiciniai projektai buvo finansuojami ið Valstybës investicijø 2006–2008 m.
programos (VIP), Vyriausybës rezervo, 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 2006 metais materialinei bazei modernizuoti ið viso buvo panaudota 15 729,6  tûkst. Lt
(23 lentelë).

Ágyvendintos ðios investicijos (5 priedo 1 lentelë):
• Baigtas Centriniø rûmø architektûrinio ansamblio pastato (Istorijos fakulteto) rekonst-

ravimo pirmasis etapas;
• Baigtas naujojo Bibliotekos pastato techninis projektas;
• Toliau rekonstruojama ir plëtojama Botanikos sodo Kairënuose infrastruktûra;
• Pradëta rekonstruoti Bibliotekos patalpas architektûriniame ansamblyje;



  67

VILNIAUS UNIVERSITETO VEIKLA 2006 METAIS

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

• Pradëtas rekonstruoti Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø instituto pastatas Að-
menos gatvëje;

• Ásigytas didelës galios daugiaprocesoris kompiuteris;
• Ásigyta mokslinë aparatûra Lazeriniø tyrimø centrui;
• Ásigyta mokslinë aparatûra Europos Komisijos finansuojamiems moksliniams projek-

tams vykdyti;
• Ásigyta kompiuterinës ir programinës árangos, organizacinës technikos, transporto

priemoniø ir kito ilgalaikio turto akademiniams ir neakademiniams padaliniams.

Be to, 2006 metais pradëti ágyvendinti penki Universiteto koordinuojami ir Europos
regioninës plëtros fondo remiami investiciniai projektai, kuriø vertë sudaro 25,76 mln. Lt
(6 priedo 8 lentelë).

Ágyvendinant ðiuos ES struktûriniø fondø projektus bus ásigyjama laboratorinës áran-
gos prioritetiniø fiziniø ir biomedicinos moksliniams tyrimams vykdyti ir studijoms mo-
dernizuoti. Taip pat bus modernizuojama Botanikos sodo infrastruktûra.

2006 metais ágyvendinant investicinius projektus ádiegta projektø valdymo naujovë,
kuri leido sëkmingai baigti sudëtingo projekto „Senosios Vilniaus universiteto bibliote-
kos pastato Vilniuje, Universiteto g. 3, rekonstravimas“ etapà. Atsiþvelgus á rekonstruoja-
mo objekto sudëtingumà (pastato specifikà, konstrukcinæ sistemà, inþinerinæ árangà,
darbo reþimà ir sàlygas, kultûros paveldui keliamus reikalavimus) ir ágyvendinimo termi-
nus, projektas buvo vykdomas vadovaujantis rangovo projektuojamø statybos ir inþineri-
niø darbø, elektros ir mechanikos árenginiø Projektavimo ir statybos bei árangos sutarties
sàlygomis (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), iðleistomis 1999
metais. Taip Universitete pirmà kartà projektavimo paslaugos ir rekonstrukcijos darbai
buvo sujungti á vienà kompleksà. Projektavimà sujungus katu su rekonstrukcija, vyk-
dant darbus kylantys neaiðkumai buvo sprendþiami kompleksiðkai, prognozuojamos ga-
linèios kilti rizikos arba problemos vienoje ar kitoje srityje ir ið anksto imamasi priemo-
niø joms iðvengti arba iðspræsti, buvo iðvengta konfliktø tarp projektuotojø, statybos ir
rekonstrukcijos darbø vykdytojø. Tai leido sutaupyti Universiteto þmogiðkøjø ir finansi-
nø iðtekliø bei sutrumpinti projekto ágyvendinimo laikà.

1.2. Infrastruktûros plëtros projektai

2006 metais buvo tæsiami Vilniaus universiteto kartu su partneriais inicijuoto „Saulëtekio
slënio“ projekto ágyvendinimo darbai. Pirmiausia buvo baigta kelerius metus trukusi
sklypo Saulëtekio al. 9/9a naujo detaliojo plano tvirtinimo procedûra ir pasiraðyta panau-
dos sutartis su Vilniaus apskrities virðininko administracija (5 priedo 1 pav.).

Vilniaus universiteto kartu su partneriais ásteigta vieðoji ástaiga „Saulëtekio slënis“
pradëjo ágyvendinti tris su „Saulëtekio slëniu“ susijusius ES struktûriniø fondø projek-
tus. „Saulëtekio verslumo mokyklos“ projekto tikslas – prisidëti prie þiniomis grástos
verslo plëtros, skatinti naujø, moksliniø tyrimø rezultatais grindþiamø ámoniø kûrimàsi,

*  Vyriausybës rezervo lëðos
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skatinti mokslininkø ir tyrëjø verslumà, gerinti moksliniø tyrimø vadybà ir ðiø tyrimø
komercializavimà. Projekto trukmë 2006 m. birþelis – 2008 m. geguþë, partneriai: Vil-
niaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, VU Tarptautinë verslo
mokykla, asociacijos „Infobalt“ ir „Þiniø ekonomikos forumas“. Ðiam projektui pagal
Lietuvos BPD 2.5 priemonæ „Þmogiðkøjø iðtekliø kokybës gerinimas moksliniø tyrimø ir
inovacijø srityje“ skirta 1 130 003 Lt parama (visas biudþetas – 1 159 453 Lt). „Techno-
logijø perdavimo centro“ projekto tikslas – sukurti Saulëtekio slënio þiniø ekonomikos
branduolyje nuolat veikianèià inovacijø paramos sistemà, skirtà mokslo ir verslo bendra-
darbiavimo tinklams ir inovacinei veiklai plëtoti, universitetø ir moksliniø tyrimø institu-
tø technologijø perdavimui Lietuvos inovatyvioms verslo ámonëms skatinti. Projekto truk-
më 2006 m. gruodis – 2008 m. rugsëjis, partneriai: Lietuvos inovacijø centras, Ðiaurës
miestelio technologijø parkas, Visoriø informaciniø technologijø parkas, Lietuvos pramo-
nininkø konfederacija. Ðiam projektui pagal Lietuvos BPD 3.2 priemonæ „Verslo aplinkos
gerinimas“ skirta 1 291 515 Lt parama (visas biudþetas – 1 372 444 Lt). Treèiasis
projektas – „Saulëtekio slënio“ mokslo ir technologijø parko ákûrimas. Ðio projekto
tikslas yra uþtikrinti sëkmingà aukðtøjø technologijø ámoniø plëtrà, sujungti fizinæ infra-
struktûrà su galimybe teikti visà spektrà profesionaliø pagalbiniø paslaugø, susijusiø su
technologinio verslo inkubavimu, rizikos kapitalo finansavimu, tyrimø ir plëtros bei pro-
dukto iðvystymu ir kt. Projekto trukmë: 2006 m. gruodis – 2008 m. rugsëjis, partneriai:
Vilniaus miesto savivaldybë, „Þiniø ekonomikos forumas“, „Lawin“, „Þabolis ir partneriai“.
Numatomas projekto biudþetas  28,5 mln. Lt (Vilniaus m. savivaldybë skyrë 6 mln. Lt,
banko paskola – 12 mln. Lt, parama pagal Lietuvos BPD 3.2 priemonæ „Verslo aplinkos
gerinimas“ – 10,5 mln. Lt).

2006 metø pabaigoje buvo galutinai baigtas Saulëtekio mokslinës komunikacijos cen-
tro – naujosios VU bibliotekos pastato techninis projektas. Numatyta, kad naujajame
pastate bus galima saugoti 2,35 mln. spaudiniø (saugyklos praplëtimo galimybë – iki
5 mln. spaudiniø), pastate bus apie 600 darbo vietø lankytojams, veiks ðeðiø fakultetø
bibliotekos.

2006 metais baigtas vykdyti PHARE programos projektas Nr. 2003/004.341.08.01.04.05
„Biomedicininiø tyrimø centras“. Projekto konsultantas buvo UAB „Gairija“. Pagrindiniai
projekto rezultatai ðie: parengtas Vilniaus universiteto Gamtos mokslø fakulteto naujos
statybos Saulëtekio alëjoje techninis projektas, parengti techniniai septyniø Biomedicini-
niø tyrimø tinklo institucijø (VU Onkologijos instituto, VU Ekologijos instituto, VU Imu-
nologijos instituto, Biochemijos instituto, Botanikos instituto, Matematikos ir informatikos
instituto, Valstybinio patologijos centro) patalpø rekonstrukcijos projektai.

Saulëtekio mokslinës komunikacijos centro skerspjûvis
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Gamtos mokslø fakulteto ir Saulëtekio mokslinës komunikacijos centro pastatø
iðdëstymo planas (kairëje virðutinëje brëþinio pusëje – Gamtos mokslø fakultetas;

deðinëje brëþinio pusëje – Saulëtekio mokslinës komunikacijos centras)

Vilniaus universitetui suprojektuotas trijø korpusø (auditorinio, mokomojo laboratori-
nio ir mokslinio laboratorinio) pastatas, kurio bendras plotas yra 14 900 kv.m. Pastate
numatyta árengti modernias auditorijas, mokomàsias ir mokslines laboratorijas, kuriose
galëtø studijuoti apie 1200 studentø, dirbti apie 200 dëstytojø ir mokslo darbuotojø.

2006 metais taip pat buvo pasiraðyta panaudos sutartis su Vilniaus apskrities virðinin-
ko administracija dël 2,8 ha ploto þemës sklypo, skirto naujojo VU Medicinos fakulteto
pastato statybai Santariðkëse, ðalia VU Onkologijos instituto.

Gamtos mokslø fakulteto vizualizacija
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Vilniaus miesto savivaldybëje jau patvirtintas
Santariðkiø medicinos miestelio (SMM) detalusis planas

1.3. Parengti investiciniai projektai

Praeitais metais buvo parengti devyni nauji investiciniai projektai (5 priedo 2 lentelë).
Tam buvo panaudota  142 200 Lt Specialiosios programos Bendrojo raidos fondo lëðø.
Naujiems investiciniams projektams ágyvendinti parengtos paraiðkos á Valstybës investi-
cijø 2007–2009 m. programà ir paraiðka ES struktûriniø fondø paramai gauti.

Á Valstybës investicijø 2007–2009 m. programà átraukti penki investiciniai projektai.
Jiems ágyvendinti skirta 12,99 mln. Lt, áskaitant 4,29 mln. Lt ilgalaikiam turtui ásigyti uþ
Specialiosios programos lëðas. Be to, vienas investicinis projektas átrauktas á aukðtøjø
mokyklø studentø bendrabuèiø atnaujinimo programà: bendrabuèiui adresu Saulëtekio
al. 31 rekonstruoti skirta 1,25 mln. Lt.

2006 metais parengta investicinio projekto paraiðka ES struktûriniø fondø paramai
gauti buvo sëkminga: projektui „Vilniaus universiteto Botanikos sodo infrastruktûros
pritaikymas turizmo reikmëms“ skirta 6,55 mln. Lt parama.

2. MOKSLO IR STUDIJØ ÁSTAIGØ RENOVAVIMO
IR REKONSTRAVIMO PROGRAMA

Universitetas dalyvavo ágyvendinant 2003–2006 metø mokslo ir ástaigø renovavimo,
rekonstravimo programà, kuria 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. Universitetas, kaip ir kitos mokslo ir studijø ástaigos, turi skirti 25% savo
lëðø. 2006 metais Universiteto pastatø ir patalpø renovavimui skirta 1 993,08 tûkst. Lt (24
lentelë).

Ði programa 2006 metais baigësi. Jau pradëta rengti Mokslo ir studijø ástaigø pastatø
renovavimo ir rekonstravimo III etapo (2007–2009 m.)  programa.

2006 metais buvo toliau renovuojami ir rekonstruojami ávairûs pastatai. Uþ Bendrojo
raidos fondo lëðas buvo paruoðti stogø, langø ir durø keitimo techniniai projektai ir
pagal ðiuos projektus suremontuoti Filologijos fakulteto (Pilies g. 15 – 606 m2) ir Centri-
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niø rûmø (Universiteto g. 3 – 210 m2) stogai, pakeisti Teisës, Ekonomikos, Fizikos ir
jungiamojo korpuso pastatø (Saulëtekio al. 9 – 550 m2), Sveikatos ir sporto centro pastato
(Saulëtekio al. 2 – 184 m2) langai ir durys. Uþ Valstybës paskolos ið Europos Tarybos
plëtros banko lëðas buvo suremontuoti Filologijos fakulteto (Skapo g. 7 – 1243 m2) ir
Gamtos mokslø fakulteto (M.K. Èiurlionio g. 21/27 – 1970 m2) pastatø stogai, pakeisti
jungiamojo korpuso (Saulëtekio al. 9 – 219 m2), Matematikos ir informatikos fakulteto
(Didlaukio g. 47 – 703 m2) pastatø langai ir durys (5 priedo 3 lentelë).

3. PATALPØ REMONTAS

2006 metais Universiteto patalpø remontui ið penkiø finansavimo ðaltiniø buvo panaudo-
ta 4 008,0 tûkst. Lt (25 lentelë).

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

25 lentelë. Patalpø remonto darbø lëðos

Uþ ðias lëðas atlikta daug remonto darbø (5 priedo 3 lentelë). Universiteto specialio-
sios programos (padaliniø ir Bendrojo raidos fondo) lëðomis:
• pradëtas Chemijos fakulteto organinës chemijos laboratorijos remontas (paklotos ke-

raminiø plyteliø grindys, nupirkti 4 laboratoriniai stalai, sutvarkyta elektros instaliaci-
ja);

• suremontuotos Medicinos fakulteto auditorijos  ir kabinetai;
• suremontuota Komunikacijos fakulteto jungiamojo korpuso 4-oji auditorija;
• baigtas Teisës fakulteto 2 koridoriø, 2 sanitariniø mazgø ir 5 auditorijø remontas;
• pagal parengtà projektà suremontuotas angaras (Plytinës g. 17A) – jis pritaikytas

Bibliotekos knygoms saugoti;
• nupirkti ir árengti mobilûs knygø stelaþai (Plytinës g. 17A);
• pradëti remontuoti Centriniø rûmø Observatorijos kiemelio pastatø fasadai (kartu  su

Kultûros paveldo departamentu prie Kultûros ministerijos vykdomas projektas);
• suremontuota Komunikacijos fakulteto Þurnalistikos instituto (Maironio g. 7) korido-

rius su sanitariniu mazgu ir 5-oji auditorija;
• árengta patalpø kondicionavimo sistema Saulëtekio al. 9 (Priëmimo komisijos patal-

pose);
• suremontuotas pastato stogas M.K. Èiurlionio g. 1/2.
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4. BENDRABUÈIØ REMONTAS

Didþiàjà studentø bendrabuèiø dalá (18 pastatø) administruoja vieðoji ástaiga „Vilniaus
universiteto bûstas“, nedidelæ bendrabuèiø dalá – Universitetas. 2006 metais bendrabu-
èiø remontui ið keturiø finansavimo ðaltiniø buvo panaudota 4 080,31 tûkst. Lt
(26  lentelë).

26 lentelë. Bendrabuèiø remonto darbø lëðos

2006 metais Universitetas ið Valstybës biudþeto asignavimø á bendrabuèius investavo
400,0 tûkst. Lt ir uþ 93,2 tûkst. Lt suremontavo gyvenamàsias patalpas bendrabutyje
Saulëtekio al. 51. 2006 m. rugsëjo 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybë patvirtino Aukð-
tøjø mokyklø studentø bendrabuèiø atnaujinimo 2006–2009 metø programà. 2006 m.
spalio 9 d. ÐMM pasiraðë sutartá su Vilniaus universitetu ir skyrë 1 729,0 tûkst. Lt
studentø bendrabuèiø langams ir durims keisti. Paslaugø pirkimo vieðasis konkursas
buvo baigtas tik lapkrièio pabaigoje, todël dalis lëðø (447,7 tûkst. Lt) nebuvo ásisavintos ir
gràþintos Ðvietimo ir mokslo ministerijai. VðÁ „VU bûstas“ ið savo veiklos pajamø inves-
tavo á infrastruktûrà 1 964,0 tûkst. Lt. Suremontuoti bendrabuèiø duðinës ir virtuvës
(Saulëtekio al. 47, 41, 33, Didlaukio g. 59, M.K. Èiurlionio g. 27), stogai (Saulëtekio al. 4,
39, 51), árengta prieðgaisrinë ir dûminë signalizacijos sistema (Saulëtekio al. 12). Toliau
atnaujinama áranga ir baldai. Nupirkta dujiniø, elektriniø virykliø, ðaldytuvø ir kt. Taip
pat nupirkta 500 naujø lovø.

Universitetas administruoja studentø bendrabutá Olandø g. 51 (gyvena Istorijos ir
Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø instituto studentai) bei tris bendrabuèius, kuriø
didþioji dalis ploto yra privatizuota: M.K. Èiurlionio g. 25A, M.K. Èiurlionio g. 1/2 ir
Tauro gatvëje. Olandø gatvës bendrabuèio suremontuoti treèio ir ketvirto aukðtø korido-
riai, kambariai ir sanitariniai mazgai. Renovuotas ðilumos mazgas, nupirkti nauji baldai. Á
ðá bendrabutá investuota 415,8 tûkst. Lt.

Deja, bendrabuèiø renovavimo klausimai ir toliau ið esmës nesprendþiami valstybës
lygmeniu.

5. EKSPLOATAVIMAS

2006 metais pastatø ir kitos infrastruktûros iðlaikymo iðlaidos sudarë 6 965,4 tûkst. Lt.
Tai 724,5 tûkst. Lt daugiau negu 2005 metais (5 priedo 4 lentelë). Pasikeitë iðlaidø
struktûra. Kai kurios paslaugø iðlaidos sumaþëjo (pvz., elektros energijos 162,9 tûkst. Lt),
o kai kurios padidëjo (pvz., ðildymo ir karðto vandens 247,7 tûkst. Lt). Smarkiai padidëjo
valymo ir apsaugos paslaugø pirkimo iðlaidos – net 724,5 tûkst. Lt. Teigiamà átakà
energijos iðtekliø taupymui turëjo pastatø rekonstravimas ir renovavimas. Deja, sparèiai
didëja energetikos (elektros energijos ir ðildymo sànaudø matavimo vieneto) kaina. Per
pastaruosius metus padidëjo daugiau kaip 11 procentø. Detali kamieniniø padaliniø
iðlaidø analizë pateikiama 5 priedo 5 lentelëje.
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Bendroji iðvada

2006 metais materialinei Universiteto bazei atnaujinti skiriamos lëðos padidëjo beveik 1,5
karto, palyginti su ankstesniais metais. Tai lëmë prasidëjæ senosios VU bibliotekos re-
konstrukcijos darbai bei padidëjæs finansavimas, skiriamas ið Universiteto bendrojo rai-
dos fondo. Antra vertus, Universiteto infrastruktûros plëtra vis dar nëra pakankama, nes
fiziðkai ir moraliðkai susidëvëjusios materialinës bazës dalis yra labai didelë, todël turi-
ma bazë neatitinka studijø kokybës ir mokslo rezultatyvumo reikalavimø.

Nors praëjusiais metais buvo ágyvendinama nemaþai renovavimo ir rekonstravimo
projektø, skirtø pagerinti pastatø techninei ir energetinei bûklei ir sumaþinti energijos
suvartojimui bei eksploatavimo iðlaidoms, ðiø projektø skaièius ir finansavimas yra ne-
pakankami. Ypaè bloga studentø bendrabuèiø bûklë.

Praëjusiais metais baigtas svarbus Universiteto infrastruktûros plëtros etapas, projek-
tuojantis esminá Universiteto infrastruktûros modernizavimà – naujø Universiteto pasta-
tø Saulëtekio ir Santariðkiø akademiniuose miesteliuose statybà ir modernios studijø bei
mokslo árangos ásigijimà.

Problemos

• Esminë Universiteto infrastruktûros plëtra, pirmiausia Saulëtekio ir Santariðkiø aka-
deminiø miesteliø, vis didëjantis poreikis atnaujinti Universiteto architektûrinio an-
samblio pastatus reikalauja milþiniðkø investicijø ir ðiuolaikiðkø politiniø sprendimø
nacionaliniu lygmeniu.

• Infrastruktûrai atnaujinti ir modernizuoti yra bûtini investiciniai projektai, kuriø pa-
grindinis tikslas – investicijø dalykinis, techninis ir ekonominis pagrindimas. Be to,
ásigali praktika, kai aprobuotiems investiciniams projektams ágyvendinti reikalaujama
ánaðo Universiteto nuosavomis lëðomis. Iðaugus investiciniø projektø poreikiui, Uni-
versiteto nuosavø lëðø stoka gali tapti infrastruktûros atnaujinimo kliûtimi.

• Kasmet didëja infrastruktûros iðlaikymo iðlaidos dël energetikos (elektros energijos
ir ðildymo sànaudø) ir perkamø valymo bei apsaugos paslaugø brangimo, todël
nelygiavertis ðiems tikslams skiriamas biudþetinis finansavimas tampa akivaizdþia
problema.

• Iki ðiol nepavyko iðspræsti esminiø bendrabuèiø renovavimo, sporto ir praktikø baziø
atnaujinimo klausimø, nors pastangø dedama labai daug.

Priemonës

• Plaèiai pasitelkti Vilniaus universiteto bendruomenës autoritetà, kad nacionaliniu
lygmeniu bûtø priimti ðiuolaikiðki valstybiniai sprendimai, sukuriantys sàlygas mo-
dernizuoti Saulëtekio ir Santariðkiø akademinius miestelius ir iðsaugoti Universiteto
architektûrinio ansamblio paveldà.

• Parengti valstybës nekilnojamojo turto atnaujinimo programos ágyvendinimo Vilniaus
universitete projektà.

• Racionaliai naudoti Universiteto nuosavas lëðas aktualiems investiciniams projektams
rengti ir ágyvendinti.

• Kiekvienà ketvirtá atlikti infrastruktûros iðlaidø analizæ, teikti jà kamieniniams pada-
liniams ir ápareigoti juos ágyvendinti visø rûðiø energijos taupymo priemones.
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FINANSØ VALDYMO KRYPTIS

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

1. PAJAMOS

1.1. 2006 metø pajamos

Universiteto pajamos 2006 metais sudarë 180 191,1 tûkst. Lt  (6 priedo 1 lentelë) kartu
su rëmëjø parama materialinëmis vertybëmis, ávertintomis litais. Tai 29 098,3 tûkst. litø,
arba 19,26%, daugiau nei 2005 metais. Valstybës biudþeto subsidija pagrindinëms Uni-
versiteto programoms vykdyti sudarë 110 280,8 tûkst. Lt (61,20% visø pajamø). Vilniaus
universitetui 2006 metais papildomai  ið valstybës biudþeto buvo skirta 2 686,8 tûkst. Lt
(1 140,3 tûkst. Lt atlyginimams didinti, 1 546,5 tûkst. Lt kitoms bûtiniausioms iðlaidoms),
21 840,5 tûkst. Lt kitø tiksliniø valstybës biudþeto lëðø gauta ið Ðvietimo ir mokslo
ministerijos, Valstybinio mokslo ir studijø fondo (VMSF), kitø valstybës institucijø ávai-
rioms programoms ir kompleksiniams darbams vykdyti. Tai 12 226,7 tûkst. Lt, arba 2,27
karto, daugiau nei 2005 metais. Reikia paþymëti, kad èia áskaièiuota 7 861,6 tûkst. Lt,
kuriuos Universitetas gavo projektø finansavimui ið ES struktûriniø  fondø. Universiteto
nebiudþetinës pajamos uþ teikiamas paslaugas iðaugo 2 765,0 tûkst. Lt, arba 6,10%, ir
sudarë 48 069,8 tûkst. Lt (kartu su rëmëjø parama materialinëmis vertybëmis, ávertinto-
mis  827,21 tûkst. Lt).

1.2. Turtas

Universitetas 2007 m. sausio 1 d. disponavo 182 976,4 tûkst. Lt vertës ilgalaikiu turtu.
Turtas, palyginti su 2005 metais, padidëjo 13,6%. Pastatø balansinë vertë yra 84 147,2
tûkst. Lt, materialiojo ir nematerialiojo turto vertë – 98 829,2 tûkst. Lt. Be to, Universite-
tas pagal panaudos sutartá valdo þemæ, kurios balansinë vertë 98 547,4 tûkst. Lt (6 priedo
2 lentelë).

1.3. Tikslinës ir nebiudþetinës lëðos

2006 metais gauta 2,27 karto daugiau tiksliniø lëðø (ið viso 21 840,45 tûkst. Lt, áskaitant
7 861,6 tûkst. Lt struktûriniø fondø lëðø) nei 2005 metais (6 priedo 3 lentelë). Tikslinës
lëðos ið Ðvietimo ir mokslo ministerijos padidëjo 92,07% (áskaitant 1 552,85 tûkst. Lt
struktûriniø fondø lëðø) (6 priedo 4 lentelë). Tikslinës valstybës biudþeto lëðos ávairioms
programoms vykdyti padidëjo 5,9 karto (áskaitant 6 308,74 tûkst. Lt struktûriniø fondø
lëðø), palyginti su 2005 metais (6 priedo 5 lentelë). Valstybinio mokslo ir studijø fondo
parama 2006 metais iðaugo 16,95% (6 priedo 6 lentelë).

Didþiàjà nebiudþetiniø lëðø pajamø dalá – 31 074,27 tûkst. Lt (64,65%) – sudarë
mokesèiai ir ámokos uþ studijas bei kitas studijø paslaugas (6 priedo 7 lentelë). Pajamos
ið mokesèiø ir ámokø uþ studijas padidëjo 5,51%.

1.4. Europos Sàjungos struktûriniø fondø lëðos

2006 metais baigtos vertinti 2005 m. rugsëjo–spalio mënesiais pateiktos paraiðkos pagal
Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (BPD) priemones, kuriomis
ES struktûriniø fondø ir nacionalinëmis lëðomis remiama ðvietimo ir mokslo, áskaitant ir
aukðtojo, veikla (priemonës 1.5, 2.3, 2.4, 2.5). Be to, praëjusiais metais buvo ávertintos tais
paèiais metais paskelbtø kvietimø pagal vieðojo turizmo infrastruktûros ir paslaugø
priemonæ (priemonë 3.4) paraiðkos.
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Lietuvos institucijos pateikë 439 paraiðkas (neskaitant vieðajam turizmui skirtø pa-
raiðkø), Lietuvos universitetai – 135 paraiðkas. Vilniaus universitetas pateikë 45 paraið-
kas – jos sudarë treèdalá visø Lietuvos universitetø paraiðkø.

Struktûriniø fondø parama buvo skirta 302 projektams (be 3.4 priemonës projektø).
Parama skirta 79 Lietuvos universitetø parengtiems projektams, tarp jø 30-iai naujø
Vilniaus universiteto projektø. Vilniaus universiteto projektai sudarë daugiau nei treè-
dalá visø Lietuvos universitetø patvirtintø projektø. Metø pabaigoje parama buvo skirta
dar ir 3.4 priemonës projektui.

Bendra patvirtintiems projektams skirta parama sudaro 303,5 mln. Lt (be 3.4 priemonës
projektø). Lietuvos universitetø patvirtintiems projektams buvo skirta 96,3 mln. Lt, ið jø
50,6 mln. Lt – Vilniaus universiteto parengtiems projektams. Vilniaus universiteto projek-
tams buvo skirta daugiau nei pusë visos Lietuvos universitetams skirtos paramos.

Áskaitant metø pabaigoje patvirtintà BPD 3.4 priemonës projektà ir 2005 metais pradë-
tus projektus, Universitetas 2006 metais koordinavo ES struktûriniø fondø 34 projektus,
kuriø bendra vertë sudarë 65,23 mln. Lt, o parama – 61,72 mln. Lt (27 lentelë). Europos
regioninës plëtros fondo remiamø projektø vertë sudarë 25,76 mln. Lt (6 priedo 8 lentelë),
o Europos socialinio fondo remiamø projektø vertë sudarë 39,47 mln. Lt (6 priedo
9 lentelë).

Per 2006 metus Universitetas sudarë Europos Sàjungos struktûriniø fondø paramos 31 sutartá

27 lentelë. VU koordinuojamø ES struktûriniø fondø projektø vertë
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Be to, Vilniaus universitetas yra 15 patvirtintø projektø, kuriuos pateikë ir koordinuo-
ja kitos Lietuvos mokslo ir studijø institucijos, partneris: Kauno technologijos universite-
tas, Kauno medicinos universitetas, Lietuvos mokslo taryba, Fizikos institutas, Puslaidi-
ninkiø fizikos institutas, Biochemijos institutas, VU Onkologijos institutas, VU Ekologijos
institutas, VðÁ „Saulëtekio slënis“, Utenos kolegija, UAB „Fermentas“. Universiteto dalis
kitø institucijø koordinuojamuose projektuose sudaro 9,66 mln. Lt.

Nuo 2006 metø á ES struktûriniø fondø rengimà ir ágyvendinimà ásitraukë visø akade-
miniø kamieniniø padaliniø ir jiems prilygintø institutø, taip pat ir kai kuriø neakademi-
niø padaliniø darbuotojai. Universitetas pradëjo koordinuoti 31 naujà projektà – 10
kartø daugiau nei koordinavo 2005 metais (28 lentelë). Projektus koordinuoja Chemijos,
Ekonomikos, Filosofijos, Fizikos, Gamtos mokslø, Kauno humanitarinio, Matematikos ir
informatikos, Medicinos ir Teisës fakultetø, Medþiagotyros ir taikomøjø mokslø instituto,
Uþsienio kalbø instituto, Lyèiø studijø centro, Botanikos sodo, Karjeros centro ir Strategi-
nës plëtros skyriaus darbuotojai.

2. IÐLAIDOS

Didþiàjà Universitetui skiriamø valstybës biudþeto asignavimø paprastøjø lëðø iðlaidø
dalá (65,38%) sudarë lëðos, skirtos darbo uþmokesèiui ir socialiniam draudimui (6 priedo
10 lentelë). Stipendijø iðlaidos sudarë 23,81%, o kitos – 10,81%. Kitos iðlaidos buvo
skirtos ERASMUS programai finansuoti, bendrabuèiø remonto ir eksploatavimo iðlaidoms
bei su studijø organizavimu susijusioms medþiagoms ir prekëms apmokëti. Valstybës
biudþeto asignavimø sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu 2006 metais
sudarë 10 288,0 tûkst. Lt (6 priedo 11 lentelë).

Valstybës biudþeto asignavimai, skiriami vienam studentui, 2006 metais, palyginti su
2005 metais, padidëjo iki 12% (25 pav.).

28 lentelë. Vilniaus universiteto koordinuojami ES struktûriniø fondø projektai

25 pav.Valstybës biudþeto asignavimai vienam valstybës finansuojamam studentui

Valstybës biudþeto asigna-
vimai su stipendijomis

Valstybës biudþeto
asignavimai be stipendijø

Asignavimai turtui ásigyti
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2006 metais, palyginti su 2005 metais, iðryðkëjo ðie iðlaidø pokyèiai: bendroje biudþe-
to iðlaidø struktûroje padidëjo studijø, mokslinës veiklos, administravimo, bendrabuèiø
iðlaikymo ir kitø teikiamø paslaugø iðlaidø dalis, o sumaþëjo studentø stipendijø ir
paðalpø bei ûkio iðlaikymo iðlaidø dalis. Universiteto viso biudþeto iðlaidø struktûra 2006
metais buvo tokia: studijø  – 41,63%, mokslinës veiklos – 23,30%, studentø stipendijø ir
paðalpø – 12,41%, ûkio iðlaikymo – 9,42%, administravimo – 3,41%, bendrabuèiø
iðlaikymo – 1,8%, kitø teikiamø paslaugø (Bibliotekos, Skaièiavimo centro, Botanikos
sodo ir kt.) iðlaidos – 8,03% (6 priedo 12 lentelë).

2006 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 24 802,49 tûkst. Lt, o kamieniniø padaliniø lëðø likutis buvo 3 171,66 tûkst.
Lt. Bendrojo raidos fondo iðlaidos buvo 10 970,75 tûkst. Lt (2 421,50 tûkst. Lt daugiau
negu 2005 metais). 2006 metais padaliniø gaunamø pajamø atskaitymai á Bendràjá raidos
fondà buvo atliekami pagal tas paèias taisykles, kaip ir 2005 metais. Á BRF 2006 metais
buvo surinkta 646,0 tûkst. Lt daugiau negu 2005 metais (6 priedo 13 lentelë).

3. PROGRAMINIS FINANSAVIMAS

2006 metais ágyvendintas treèiasis trejø metø strateginis veiklos planas, parengtas pagal
Lietuvos Respublikos Vyriausybës patvirtintà „Strateginio planavimo metodikà“, kuria
diegiami programinio finansavimo principai. Ðiø principø tikslas – racionaliai paskirs-
tyti valstybës biudþeto lëðas ir uþ jas atsiskaityti, efektyviai panaudoti Universiteto inte-
lektiná potencialà, infrastruktûrà ir turtà specialiosioms lëðoms gauti, sukurti sistemà,
kuri leistø palyginti gautus rezultatus su numatytais tikslais. Ðis planas susiejamas su
Universiteto biudþeto ir metø sàmatos rengimu.

Planà sudarë Universiteto strateginiai tikslai, programos ir ðiø programø tikslai, uþda-
viniai ir priemonës, tikslø, uþdaviniø ir priemoniø ágyvendinimo vertinimo kriterijai bei
skiriamos lëðos. Universiteto 2006–2008 metø strateginiame veiklos plane ágyvendinimo
kriterijø sistema buvo ið esmës pakeista átraukiant efekto, rezultato ir produkto kriterijus.
Kiekvienam strateginiam tikslui yra suformuluoti efekto kriterijai, kiekvienam programos
tikslui – rezultato kriterijai ir kiekvienam uþdaviniui – produkto kriterijai.

Plane yra suformuluoti du Universiteto strateginiai tikslai:
• Rengti aukðèiausios kvalifikacijos specialistus ir uþtikrinti ðalies mokslinæ kompeten-

cijà;
• Efektyviai panaudoti Universiteto intelektiná potencialà, infrastruktûrà ir turtà.

Ðiø strateginiø tikslø ágyvendinimui vertinti buvo nustatyti trys efekto kriterijai, ku-
riuos Universitetas ið esmës ávykdë (6 priedo 14 lentelë).

3.1. 2006–2008 metø plano programos

Universiteto 2006–2008 metø strateginá veiklos planà sudarë ðios keturios programos:
• Aukðèiausios kvalifikacijos specialistø rengimas ir mokslo plëtojimas;
• Studentø rëmimas;
• Valstybinës reikðmës Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos uþtikrinimas;
• Specialioji mokslo ir studijø plëtojimo programa.

Programoms ágyvendinti buvo panaudota 148 324,1 tûkst. Lt (29 lentelë).
Treèioji programa (Vilniaus universiteto bibliotekos programa) buvo parengta atsi-

þvelgus á Lietuvos Respublikos biudþeto ir finansø komiteto iðvadà ir Lietuvos Respubli-
kos finansø ministerijos ápareigojimà.
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3.2. Pirmoji 2006–2008 metø plano programa

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

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

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

3) Organizuoti investiciniø projektø parengimà ir vykdymà pagal Valstybës kapitalo
investicijø programas ir Bendràjá programavimo dokumentà;

4) Organizuoti projektø parengimà ir vykdymà pagal Bendrojo programavimo doku-
mento prioritetus;

5) Ágyvendinti  studijø srities projektus pagal tarptautines programas;
6) Uþtikrinti Lietuvos kultûros paveldo objektø apsaugà, prieþiûrà ir prieinamumà

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

Lietuvoje;
8) Uþtikrinti racionalios vidaus organizacinës struktûros funkcionavimà ir administ-

ravimà bei efektyvø Universiteto turto ir infrastruktûros valdymà.

Uþdaviniams ágyvendinti buvo planuojama 19 priemoniø. Programai buvo skirta
75 591,5 tûkst. Lt. (6 priedo 15 lentelëje pateikiami strateginio veiklos plano vertinimo
kriterijai, suteikiantys informacijos apie pirmosios programos uþdaviniø ágyvendinimà).

3.3. Antroji 2006–2008 metø plano programa

Pagrindinis antrosios programos tikslas yra uþtikrinti studentø socialines garantijas.
Ðiam tikslui ágyvendinti buvo suformuluotas uþdavinys teikti paramà studentams, dokto-
rantams ir gydytojams rezidentams. Jam ágyvendinti buvo planuojamos 4 priemonës.
Programai  skirta 23 811 tûkst. Lt (6 priedo 16 lentelëje pateikiami strateginio veiklos
plano vertinimo kriterijai, suteikiantys informacijos apie antrosios programos uþdaviniø
ágyvendinimà).

3.3.1. Stipendijos uþ mokymosi rezultatus

2006 metais stipendijos uþ mokymosi rezultatus skirtos pagal Senato komisijos nusta-
tytà metodikà, ið viso joms panaudota 12 079 610,05 Lt (933 922,85 Lt daugiau negu
2005 metais).

29 lentelë. Asignavimai strateginiø planø programoms
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3.3.2. Socialinës stipendijos ir vienkartinës paðalpos

2006 metais socialiniø stipendijø fondas buvo 2 1316 95,89 Lt (654 725,91 Lt maþiau negu
2005 metais). Ið viso socialines stipendijas gavo 2639 (2005 metais – 2151) studentai,
vienkartines paðalpas – 472 studentai (2005 metais – 1290).

3.3.3. Finansinë neágaliø studentø parama

Nuo 2006 m. rugsëjo 1 d., vadovaujantis 2006 m. rugpjûèio 29 d. Vyriausybës patvirtintu
finansinës pagalbos priemoniø teikimo neágaliesiems, studijuojantiems aukðtosiose mo-
kyklose, tvarkos apraðu, Vilniaus universitete studijuojantys neágalieji gali gauti finansi-
næ paramà. Finansinë parama teikiama neágaliesiems, kurie turi I ar II invalidumo grupæ,
nustatytà iki 2005 m. birþelio 30 d., Lietuvos Respublikos neágaliøjø socialinës integraci-
jos ástatymo nustatyta tvarka nustatytà sunkø ar vidutiná neágalumo lygá, arba 45% ar
maþesná darbingumo lygá. Parama teikiama neatsiþvelgiant á tai, kokia studijø forma
studijuoja neágalusis, taèiau studentas privalo neturëti akademiniø ásiskolinimø, draus-
miniø nuobaudø ir studijuoti pirmà kartà pagal neuniversitetiniø, I ar II pakopos vienti-
søjø universitetiniø studijø programà.

Studentø specialiesiems poreikiams tenkinti kas mënesá skiriama 50% (ðiuo metu
115 Lt) valstybinës socialinio draudimo bazinës pensijos dydþio tikslinë iðmoka.

Neágaliesiems, studijuojantiems valstybinëse aukðtosiose mokyklose ið dalies Lietu-
vos Respublikos valstybës biudþeto lëðomis finansuojamose arba nefinansuojamose vieto-
se, skiriama 3,2 MGL (2006 m. buvo 400 Lt) dydþio tikslinë iðmoka kiekvienà semestrà
iðlaidoms uþ studijas ið dalies kompensuoti.

2006 metais finansinæ paramà specialiesiems poreikiams tenkinti po 115 Lt per mëne-
sá gavo Vilniaus universitete studijuojantys 46 neágalûs studentai. Taip pat 27 studen-
tams buvo suteiktos 3,2 MGL dydþio tikslinës iðmokos iðlaidoms uþ studijas ið dalies
kompensuoti.

3.3.4. Paskolos

2006 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 3 757 000  Lt, studijø ámokoms – 324 500 Lt (30 lentelë).

30 lentelë. Studentø paskolø gyvenimo iðlaidoms ir studijø ámokoms paskirstymas

Kaip matyti ið toliau pateiktø diagramø (26 pav.), 1999–2003 m. lëðos, skirtos studen-
tø paskoloms gauti, didëjo, 2004 m. ðiek tiek sumaþëjo, o nuo 2005 m. vël padidëjo.

Gavusiø paskolà gyvenimo iðlaidoms studentø skaièiaus, palyginti su bendru studen-
tø skaièiumi, kitimas pateikiamas 31 lentelëje.

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 3636,9 Lt, taigi, vidutinis paskolos dydis padidëjo (2005 m. vidu-
tinis paskolos dydis buvo 3433 Lt).

Paskolø studijø ámokai kiekvienais metais praðë skirtingas skaièius studentø (2003 m. –
109, 2004 m. – 257, 2006 m. – 244). Palyginti su bendru mokanèiø uþ studijas studentø
skaièiumi, paskolø studijø ámokai praðë nedidelë dalis studentø.
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Daugiausia paskolø studijø ámokai, kaip ir ankstesniais metais, praðë Matematikos ir
informatikos, Fizikos, Komunikacijos ir Kauno humanitarinio fakultetø studentai.

3.4. Treèioji 2006–2008 metø plano programa

Pagrindinis treèiosios programos tikslas yra uþtikrinti kokybiðkà mokslo tiriamojo darbo
ir studijø procesà; kaupti, saugoti ir skleisti valstybinës reikðmës kultûros paveldà Ðiam
tikslui ágyvendinti buvo iðkeltas uþdavinys formuoti ir skleisti informacijos iðteklius,
atitinkanèius akademinës bendruomenës poreikius; kurti aktyvaus mokymosi ir mokymo

a) Paskolø gyvenimo iðlaidoms lëðos (litais)

b) Gavusiø paskolà gyvenimo iðlaidoms studentø skaièius

26 pav. Paskolø gyvenimo iðlaidoms kitimo diagramos (a, b)

4 000 000

3 500 000

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

1200

1000

800

600

400

200

0

31 lentelë. Paskolà gyvenimo iðlaidoms gavusiø studentø dalis, palyginti su bendru studentø
skaièiumi
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aplinkà; plëtoti naudojimosi informacija ágûdþius; kaupti, saugoti ir aktualinti valstybinës
reikðmës kultûros paveldà. Ðiam uþdaviniui ágyvendinti buvo planuojamos 4 priemonës.
Programai skirta 10 878,3 tûkst. Lt (6 priedo 17 lentelëje pateikiami strateginio veiklos
plano vertinimo kriterijai, suteikiantys informacijos apie treèiosios programos uþdaviniø
ágyvendinimà).

3.5. Ketvirtoji 2006–2008 metø plano programa

Pagrindinis ketvirtosios 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 iðkeltas uþdavinys uþtikrinti efektyvø specialiosios programos lëðø valdymà ir
jø racionalø naudojimà. Jam ágyvendinti buvo planuojamos trys pagrindinës priemonës:
parengti valstybës nefinansuojamus studentus ir iðplësti pajamø teikianèià mokslinæ ir
ûkinæ bei mokamø paslaugø veiklà; uþtikrinti specialiosios programos lëðø naudojimà
investiciniams ir kitiems projektams rengti ir ágyvendinti; uþtikrinti specialiosios progra-
mos lëðø naudojimà renovavimo ir rekonstravimo programai ágyvendinti. Programai  bu-
vo skirta 38 043,3 tûkst. Lt (6 priedo 18 lentelëje nurodomi strateginio veiklos plano
vertinimo kriterijai, suteikiantys informacijos apie ketvirtosios  programos uþdaviniø
ágyvendinimà).

Taigi, Vilniaus universitetas ið esmës ávykdë valstybës uþsakymà, susijusá su studijo-
mis ir moksline veikla, stipendijø bei kitø iðmokø studentams administravimu,  efekty-
viai panaudojo Universiteto intelektiná potencialà, infrastruktûrà ir turtà, kad gautø spe-
cialiosios studijø ir mokslo plëtojimo programos lëðø. Kai kuriuos palyginti þemus treèio-
sios (bibliotekos) programos uþdaviniø kriterijus lëmë objektyvios prieþastys – prasidëjæ
bibliotekos  rekonstravimo darbai.

Bendroji iðvada

2006 metai Universitetui buvo finansiðkai sëkmingi. Vilniaus universiteto pajamos 2006 me-
tais, palyginti su 2005 metais, padidëjo beveik penktadaliu, arba 29,1 mln. Lt. Daugiau negu
dukart padaugëjo pavedimø lëðø (tarp jø struktûriniø fondø lëðos sudarë 7 861,6 tûkst. Lt,
arba 4,36% viso Universiteto biudþeto). Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas iðau-
go 13,6%.

Padidëjæ biudþeto asignavimai ir aktyvi daugelio padaliniø veikla pritraukiant ávai-
rius nacionalinius ir tarptautinius finansavimo ðaltinius leido ið esmës ávykdyti valstybës
uþsakymà, susijusá su studijomis ir moksline veikla ir stipendijø bei kitø iðmokø studen-
tams administravimu.

Universitetas efektyviai panaudojo Universiteto intelektiná potencialà, infrastruktûrà
ir turtà specialiosios studijø ir mokslo plëtojimo programos lëðoms gauti – per 2006
metus gauta 38 043,3 tûkst. Lt specialiøjø lëðø. Ðios lëðos buvo racionaliai panaudotos
svarbiausioms Universiteto ir kai kuriø padaliniø veikloms finansuoti.

Problemos

• Nors 2006 metais valstybës biudþeto asignavimai, palyginti su 2005 metais, padidëjo
14,7%, o valstybës biudþeto asignavimai (be stipendijø ir lëðø, skirtø sandoriams su
materialiuoju ir nematerialiuoju turtu) vienam studentui sudarë 4541 lità ir buvo 12%
didesni negu 2005 metais, taèiau valstybës biudþeto asignavimø didëjimas padengë
beveik tik darbo uþmokesèio didëjimà. Toks valstybës biudþeto didëjimo tempas yra
nepatenkinamas – atsiþvelgiant á Universiteto ágyvendinamø veiklø bûtinybæ mini-
malus kasmetinis valstybës biudþeto didëjimo tempas turëtø bûti bent 40%.
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• Sumaþëjo mokanèiø visà studijø kainà studentø skaièius. Kadangi infrastruktûros
iðlaidos didëja, todël atskaitymø á Bendràjá raidos fondà nuo dalinai valstybës finan-
suojamø studentø ámokø dydis neatitinka infrastruktûros iðlaidø didëjimo tempo.

•  Nors finansiniø reikalø tvarkymas yra decentralizuotas ir daugiausia perduotas pa-
daliniams, taèiau finansø naudojimo kontrolë ir atsakomybë padaliniuose nëra pa-
kankama.

• Kaip ir ankstesniais metais, programinio finansavimo elementai yra taikomi tik insti-
tuciniame lygmenyje ir jie nepasiekia kamieniniø padaliniø lygmens pirmiausia to-
dël, kad valstybinës institucijos vykdo nenuoseklià aukðtojo mokslo finansavimo prin-
cipø politika: valstybës nustatyta aukðtøjø mokyklø finansavimo metodika neturi nie-
ko bendra su programinio finansavimo principais ir metodais.

• Centrinës ir fakultetø administracijø tarpusavio ryðys yra silpnas. Nepakankama pa-
daliniø finansinius reikalus tvarkanèiø administracijos darbuotojø kvalifikacija.

Priemonës

• Patobulinti esamus ir ágyvendinti naujus mechanizmus, uþtikrinanèius skaidrø ir efek-
tyvø disponuojamø ir ágyjamø lëðø valdymà visuose Universiteto lygmenyse.

• Akademiniø kamieniniø padaliniø vadovams ir jø pavaduotojams suteikti administra-
cijos darbuotojø statusà, perduoti jiems dalá atsakomybës uþ finansø valdymà.

• Siekti didinti finansavimà, pirmiausia suartinant mokslà ir verslà, remiant konkreèius
projektus, pleèiant uþsakomuosius mokslo tiriamuosius darbus. Uþtikrinti, kad Uni-
versiteto padaliniai aktyviai siûlytø ir teiktø mokamas paslaugas: kurtø naujas nuoto-
liniø ir nenuosekliøjø studijø programas, steigtø vakarines kalbø mokyklas plaèiajai
visuomenei, rengtø ávairius kvalifikacijos tobulinimo bei specializuotus  kursus, semi-
narus.

• Darant prielaidà, kad valstybës lygmenyje aukðtojo mokslo valstybinis finansavimas
pereis prie programinio finansavimo principø, rengti metodikà, kuri leistø nuosekliai
pradëti taikyti programinio finansavimo principus planuojant kamieniniø padaliniø
veiklà ir jiems skiriant lëðø.

BIBLIOTEKA

2006-ieji Vilniaus universiteto bibliotekai buvo esminiø permainø metai. Bibliotekos struk-
tûros kaita, strateginiø veiklos krypèiø koregavimas, nauja finansavimo tvarka, patalpø
rekonstrukcija, naujojo bibliotekos pastato techninio projekto parengimas – tai poky-
èiai, su kuriais siejama nauja studijø ir mokslo informacinio aprûpinimo bei fizinës
aplinkos kokybë artimoje ir tolimesnëje ateityje. Kita vertus, bibliotekos personalo kom-
petencijos plëtros projektai padës ágyvendinti bibliotekos, kaip nuolat besimokanèios
organizacijos, idëjà, leis átraukti visus bibliotekos darbuotojus á planavimo ir vertinimo
procesus ir sukurti palankias sàlygas permainoms valdyti.

SVARBIAUSI 2006 METØ REZULTATAI

Pokyèiai Vilniaus universiteto bibliotekoje

Struktûra. 2006 metø sausio 1 dienà biblioteka pradëjo dirbti nauja struktûra. Informaci-
në funkcija priskirta Informacijos paslaugø centrui, kurá sudaro Informacijos iðtekliø
formavimo ir Vartotojø aptarnavimo skyriai. Valstybinës, archyvinës funkcijos vykdymas
pavestas Mokslo ir kultûros paveldo centrui, kuriam priklauso Spaudiniø saugojimo,
Retø spaudiniø, Rankraðèiø, Restauravimo, Paveldo sklaidos skyriai, Grafikos kabinetas,
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Mokslo ir Adomo Mickevièiaus muziejai. Bibliotekos veiklos organizavimo skyrius atsa-
ko uþ ryðius su visuomene, informacines technologijas ir ûkinæ veiklà. Mokslo metø
pradþioje pakeista bibliotekos administracijos struktûra: rugsëjo 1 dienà bibliotekos
generalinës direktorës pareigas pradëjo eiti profesorë Audronë Glosienë. Buvo perþiû-
rëtos ir pakoreguotos bibliotekos prioritetinës veiklos kryptys, patikslinti jas atitinkan-
tys strateginiai tikslai ir uþdaviniai. Jiems vykdyti sudarytos tokios darbo grupës: Skait-
meninimo strategijos formavimo, Bibliotekos personalo plëtros, Bibliotekos statistikos ir
stebësenos, Elektroniniø paslaugø plëtros, Bibliotekos tinklalapio modernizavimo kon-
cepcijos parengimo, Komplektavimo gairiø. Be to, toliau dirbo 2005 metø pabaigoje
sudarytos dvi komisijos – naujos bibliotekos pastato patalpø iðdëstymui koreguoti bei
bibliotekos patalpø renovacijos 2006–2007 metø projektui parengti ir darbø eigai
priþiûrëti.

Bibliotekos kompetencijos plëtra ir vizija – besimokanti biblioteka. VU biblioteka
siekia tapti besimokanèia biblioteka, kurios viena pagrindiniø vertybiø yra mokymasis, o
kiekvienas darbuotojas mokymàsi ir saviugdà suvokia kaip teisæ ir pareigà. Seminaras
Dubingiuose ir kelionë á Suomijà – vieni ryðkiausiø ávykiø bibliotekoje 2006 metais.
Seminaro Dubingiuose tikslas buvo atvirai diskutuojant aptarti bibliotekos vizijà, misijà,
stiprybes ir silpnybes, galimybes ir grësmes. Be to, padaliniø vadovai turëjo galimybæ
apsvarstyti veiklos uþdavinius ir savo, kaip vadovø, vadybos principus. Kelionës á Suomi-
jà tikslas buvo susipaþinti su paþangiausiomis, moderniausiomis Helsinkio bei Tamperës
bibliotekomis ir Suomijoje pasisemtas idëjas bei patirtá pritaikyti VU bibliotekoje. 2006
metais buvo sukurtas bibliotekos kompetencijos plëtros modelis ir atlikta darbuotojø
kompetencijos plëtros analizë.

Per 2006 metus VU bibliotekos darbuotojai dalyvavo 49 konferencijose ir seminaruo-
se, parengë ir perskaitë 12 praneðimø, paskelbë per 40 straipsniø Lietuvos ir uþsienio
leidiniuose.

Bibliotekos pastatø rekonstrukcija. 2006 metais pradëtas ágyvendinti dvejø metø
trukmës Senosios Vilniaus universiteto bibliotekos rekonstrukcijos projektas, Lietuvos
vardo tûkstantmeèio valstybinës komisijos siûlymu átrauktas á Valstybës investicijø 2006–
2008 metø programà. VU bibliotekos fonduose – nacionalinës reikðmës spaudos ir raðto
paveldo saugykloje – iki ðiol nebuvo galimybiø sukurti tinkamas, rankraðèiø ir spaudi-
niø saugumà garantuojanèias fizines sàlygas. Pirmasis rekonstrukcijos etapas buvo skir-
tas saugyklø techniniams pertvarkymams. Èia árengiamos automatinë gaisro gesinimo,
apsaugos ir prieðgaisrinës signalizacijø, mikroklimato kontrolës, dulkiø surinkimo siste-
mos. Rekonstrukcijos metu atnaujinami ðilumos tinklai, vandentiekio vamzdynai, elek-
tros instaliacija, kompiuteriø ir telefonø tinklas, keièiami liftai.

Rekonstrukcijos darbai sukëlë nemaþai nepatogumø bibliotekos lankytojams ir dar-
buotojams, gerokai pakoregavo jos planus ir veiklos rezultatus. Nuo spalio mënesio
dokumentai ið Spaudiniø saugojimo, Rankraðèiø, Retø spaudiniø skyriø saugyklø skai-
tytojams tapo neprieinami. Reikëjo atlaisvinti daug spaudiniams saugoti skirto ploto,
todël centrinës bibliotekos saugojimo erdvës sumaþëjo beveik 300 kv. m.

Dþiugina pirmieji rekonstrukcijos darbø rezultatai: suremontuotos patalpos, kuriose
2007 metais bus árengta Humanitarø skaitykla su atvirais fondais ir mediateka, dvi
grupinio darbo patalpos, periodikos skaitykla su atvirais fondais ir vartotojams bendrauti
patogiomis zonomis. Humanitarø skaityklos erdvëje ið viso vartotojams bus árengta apie
60 darbo vietø: tyliosios darbo zonos ir kompiuterizuotos darbo vietos, grupinio darbo
kambariai, naujausiø þurnalø skaitykla.

Mokslinës komunikacijos centro projektas. 2006 metais UAB „Ekoprojektas“ baigë
rengti naujojo bibliotekos pastato – Mokslinës komunikacijos centro (MKC) Saulëtekio
alëjoje techniná projektà. Parengta nauja MKC koncepcija, nubrëþianti Universiteto atei-
ties bibliotekos – informacijos ir komunikacijos centro vizijà ir strategines plëtros kryp-
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tis. Centro pastatas bus pastatytas XXI a. pradþioje, aptarnaus ir XXII a. vartotojus, kuriø
poreikius ir informacinæ elgsenà ðiandien sunku prognozuoti. Todël MKC turi bûti
kuriamas kaip atviras, lankstus ir dinamiðkas organizmas. Tai bus hibridinë biblioteka,
kurioje tradiciniai informacijos iðtekliai iðliks svarbûs, taèiau pagrindinis vartotojø aptar-
navimo akcentas bus skaitmeniniai iðtekliai ir elektroninës paslaugos. Nors Saulëtekio
slënio MKC veikla bus grindþiama informacinëmis technologijomis, ið esmës jis orien-
tuosis á vartotojà.

Universiteto 2006–2008-øjø metø strateginio veiklos plano programa „Valstybinës
reikðmës Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos uþtikrinimas“. Nors Lietuvos Respub-
likos Vyriausybës patvirtinta lëðø skyrimo aukðtosioms mokykloms metodika numato,
kad valstybinës reikðmës Vilniaus universiteto biblioteka gali bûti finansuojama kaip
specifinis objektas, valstybës biudþeto lëðø bibliotekos veiklai finansuoti kasmet buvo
skiriama vis maþiau. Universiteto ir bibliotekos pastangos gauti finansavimà atskira eilu-
te buvo ávertintos: Lietuvos Respublikos Seimas 2006 metø geguþës 25 dienos ástatymu
papildë Vilniaus universiteto Statutà nuostata, kuria buvo praplësta Vilniaus universiteto
bibliotekos finansavimo tvarka. VU Strateginiame veiklos plane bibliotekos veiklai finan-
suoti 2006 metais buvo skirta atskira programa. Reikia tikëtis, kad ateityje naujas biblio-
tekos finansavimo mechanizmas leis padidinti ið valstybës biudþeto gaunamas bibliote-
kos informacinei ir archyvinei funkcijoms ágyvendinti bûtinas lëðas.

INFORMACIJOS IÐTEKLIAI IR VARTOTOJØ INFORMACINIS APRÛPINIMAS

2007 metø sausio 1 dienà VU bibliotekos fonduose buvo 5 408 771 fizinis vienetas
dokumentø. Bibliotekoje registruota 25 616 vartotojø.

Pagrindinës lëðos informacijos iðtekliams formuoti buvo gaunamos ið bibliotekai skirtos
programos, uþ jas buvo perkamos knygos ir vaizdo bei garso medþiaga centrinei bibliote-
kai, serijiniai leidiniai, elektroniniai iðtekliai ir duomenø bazës visiems Universiteto padali-
niams. 2006 metais gauta 100 tûkst. Lt knygoms pirkti, 430 tûkst. Lt – 2007 metø periodi-
niams leidiniams prenumeruoti ir 78 tûkst. Lt – duomenø bazëms. Ið viso – 608 tûkst. Lt.
Elektroniniams informacijos iðtekliams 2006 metais buvo iðleista 67 309,83 Lt.

VU fakultetai leidiniø ásigyja ið savo specialiøjø studijø ir mokslo plëtojimo progra-
mø, taip pat ávairiø projektø. Tokiu bûdu 2006 metais fakultetai naujø knygø ásigijo uþ
558 tûkst. Lt.  Kiti Universiteto padaliniai knygoms pirkti iðleido apie 40 tûkst. Lt.

Vilniaus universitetas 2006 metais ið viso nupirko:
• 10 061 vienetà knygø ir monografijø uþ 697 519,91 Lt;
• 5 501 vienetà laikraðèiø ir þurnalø uþ 418 171,09 Lt.

VU biblioteka spausdintus informacijos iðteklius ne tik perka, bet ir gauna privalomà-
já egzemplioriø ið Lietuvos leidëjø (~5 812 vnt.), dovanø (~8 808 vnt.), keièiasi dokumen-
tais su kitomis Lietuvos ir pasaulio bibliotekomis (~2 061 vnt.).

Saulëtekio mokslinës komunikacijos centro vizualizacija
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Bibliotekos vartotojams centrinëje ir fakultetø bibliotekose iðduotas 610 341 spaudinys.
Universiteto biblioteka prenumeravo 40 duomenø baziø, todël Universiteto bendruo-

menës nariai turëjo prieigà prie daugiau kaip 34 tûkst. tekstiniø elektroniniø dokumen-
tø, taip pat prie prestiþiniø bibliografiniø duomenø baziø ISI Web of Knowledge, Zentral-
blatt MATH ir kt. Naudojantis tarptautinës kompanijos Euromonitor International statisti-
kos duomenø baze GMID buvo uþtikrinta prieiga prie 205 pasaulio valstybiø demogra-
finiø, ekonominiø ir rinkos statistiniø duomenø. Beveik visos bazës prenumeruojamos
centralizuotai per Lietuvos moksliniø bibliotekø asociacijà. Jos yra prieinamos visiems
Universiteto bendruomenës nariams per VU kompiuteriø tinklà.

Prenumeruojamose moksliniø þurnalø duomenø bazëse 2006 metais buvo atlikta
349 220 paieðkø, vartotojams pateikta 230 540 tekstiniø straipsniø. Taigi kiekvienas VU
bendruomenës narys duomenø bazëse atliko vidutiniðkai 13,4 paieðkos ir pasinaudojo
8,85 tekstinio straipsnio. Palyginti su 2005 metais, paieðkø skaièius gerokai padidëjo
(27 pav.)

2006 metais centrinës bibliotekos vartotojø zonoje árengta bevielio interneto prieiga.
Dviejose fakultetø bibliotekose ádiegtas ALEPH cirkuliacijos posistemis: Chemijos fakul-
teto ir Slavø filologijos bibliotekø spaudinius nuo ðiø metø vartotojai galës uþsisakyti
elektroniniu bûdu.

VU bibliotekos elektroniniame kataloge 2007 metø sausio 1 dienà buvo 318 075 biblio-
grafiniai áraðai ir 780 506 leidiniai. Jame ðiuo metu yra 14,5 proc. viso bibliotekos fondo,
nors kai kuriø padaliniø, pavyzdþiui, Saulëtekio informacijos centro, Fizikos fakulteto,
Uþsienio filologijos bibliotekø áraðai elektroniniame kataloge sudaro per 80 proc. jø spau-
diniø fondo. Kelerius metus trunkantis aktyvaus bibliotekos fondo duomenø ávedimas á
elektroniná katalogà davë rezultatø: 2006 metais 80 proc. centrinëje bibliotekoje iðduotos
literatûros buvo uþsakyta kompiuteriu (2005 metais – 57 proc.). VU bibliotekos elektroni-
nis katalogas yra didþiausias ið visø akademiniø bibliotekø tinklui priklausanèiø bibliote-
kø katalogø: jame esantys bibliografiniai áraðai sudaro 33 proc. visø Lietuvos valstybiniø
universitetø bibliotekø elektroniniø katalogø áraðø (4 priedas, 1 pav.).

ALEPH sistemos aplinkoje greta elektroninio katalogo áraðais toliau buvo papildomos
kitos bibliotekos kuriamos duomenø bazës: VU darbuotojø publikacijø duomenø bazë,
kurioje 2007 metø sausio 1 dienà buvo 24 475 áraðai, publikacijø apie Vilniaus universi-
tetà, VU istorijos bibliografijos duomenø bazë, retrospektyvinës Lietuvos bibliografijos
rengimui svarbi duomenø bazë Lietuvos bibliografija. C serija.

Vartotojø prisijungimø internetu prie bibliotekos kuriamø ir administruojamø duome-
nø baziø skaièius smarkiai padidëjo: 2006 metais buvo jungiamasi 1,8 mln. kartø.

2006 metais biblioteka organizavo tradicinëmis tapusias Info dienas 11 fakultetø. Tø
dienø metu buvo skaitomi praneðimai apie VU bibliotekos interneto svetainæ, kompakti-
nius diskus, duomenø bazes ir VU bibliotekos elektroniná katalogà. Organizuotos Info
dienos patvirtino, kad aktualu pristatymus „Elektroninës paslaugos Vilniaus universiteto

27 pav. Paieðkø duomenø bazëse dinamika 2003–2006 metais
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bibliotekoje“ átraukti á pirmakursiams dëstomà dalykà „Studijø ávadas“. Rugsëjá bibliote-
koje vyko atvirø durø dienos, kuriø metu pirmojo kurso studentai buvo supaþindinami
su biblioteka ir jos teikiamomis paslaugomis: bibliotekoje apsilankë 79 grupës, tai yra
1 787 studentai.

MOKSLO IR KULTÛROS PAVELDO SAUGOJIMAS IR SKLAIDA

Lietuvos visuomenæ ir muzikus pradþiugino bibliotekos skaitytojo muzikologo dr.
D. Kuèinsko sëkmë ir istorinæ vertæ turintis atradimas. D. Kuèinskas profesorës Jadvygos
Èiurlionytës asmeniniame archyve tarp natø surado ir atpaþino iki tol neþinotus ir á
katalogus neátrauktus maþdaug 1897–1900 metø M. K. Èiurlionio muzikos kûriniø ran-
kraðèius.

VU biblioteka aktyviai dalyvavo UNESCO programoje Pasaulio atmintis. Balandá vy-
kusiame iðkilmingame pirmøjø Lietuvos nacionalinio registro nominacijø skelbimo posë-
dyje regioninës reikðmës dokumentinio paveldo objektais pripaþinti pirmoji lietuviðka
knyga M. Maþvydo Catechismvsa prasty szadei... Karaliauèius, 1547 ir vienas ankstyviau-
siø Universiteto istorijos ðaltiniø, rankraðtinë knyga lotynø kalba apie moksliniø laipsniø
teikimà Vilniaus universitete Laureae Academicae seu Liber continens ritum promotorum
ad gradum doctoratus, licentiatus, magisterii et baccalaureatus in alma Academia Vilnensi
Soc. Iesu comparatus et ordinatus anno 1650. Be to, ðiais metais Lietuvos nacionaliniam
registrui buvo pristatyti trys unikalûs raðtijos paminklai – pirmoji þinoma LDK knyga
lietuviø kalba Mikalojaus Daukðos Kathechismas arba Mokslas kiekwienam krikszczionii
priwalvs. Vilnius, 1595, Vilniaus medicinos draugijos nariø registracijos rankraðtinë kny-
ga Liber Aureus Caesareae Societatis Medicae Vilnensis (Aukso knyga) ir þymus XVII a.
Prûsijos raðtijos paminklas M. Pretorijaus veikalas Deliciae Prussicae oder Preussische
Schaubühne... (apie 1690 m.), viena ið trijø þinomø rankraðèio kopijø, raðyta paties auto-
riaus ranka.

Kartu su partneriais – Lenkijos ir Ukrainos ambasadomis, Lenkø institutu – bibliote-
ka aktyviai dalyvavo uþ Universiteto ribø rengiamose parodose. Deðimt parodø biblioteko-
je buvo skirta ávairiø uþsienio valstybiø ir vyriausybiø vadovø vizitams Lietuvoje – Belgi-
jos karaliui Albertui II ir karalienei Paolai, Didþiosios Britanijos karalienei Elþbietai II,

VU bibliotekoje rasti M. K. Èiurlionio kûriniø rankraðèiai
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Ukrainos, Èekijos, Lenkijos, Vengrijos prezidentams ir kitiems garbingiems sveèiams.
Bibliotekà aplankë Lietuvos ir Universiteto sveèiai: Lietuvos Respublikos ambasadorius
Belgijoje, Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Kaliningrade, Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministras, poetas, publicistas Tomas Venclova ir kiti. Po architektûri-
ná Universiteto ansamblá bibliotekos darbuotojai vedë 655 ekskursijas ðeðiomis kalbomis.
Jose apsilankë per 10 000 asmenø ið 46 pasaulio ðaliø.

VU bibliotekoje sukaupto paveldo sklaidà geriausiai iliustruoja rengiamos teminës ir
proginës parodos, skirtos ávairiems jubiliejams ir sukaktims. 2006-aisiais buvo parengtos
52 tokios parodos, ið jø 17 buvo iðkilmingai atidarytos ir pristatytos visuomenei. Ypatingo
ne tik studentø, bet ir reklamos, dizaino verslo atstovø bei þiniasklaidos dëmesio sulaukë
paroda Reklama? Ádomu!, kurioje buvo eksponuojamos reklamø ið ávairiø laikotarpiø
lietuviðkø periodiniø þurnalø bei laikraðèiø kopijos, taip pat Czesùawas Miùoszas be
cenzûros. Raðytojas ir jo kûryba pogrindinëje leidyboje 1977–1989 metais (parengta kartu
su Lenkijos kultûros institutu Vilniuje) ir kt. VU bibliotekoje parengtos parodos Valenti-
nas Gustainis 1896–1971 pagrindu sudaryta kilnojamoji paroda buvo eksponuota Grið-
kabûdyje ir perduota Ðakiø Zanavykø muziejui. Dar devyniose parodose biblioteka daly-
vavo kaip kitø kultûros institucijø partnerë ir paskolino ávairiø vertingø eksponatø.
Viena tokiø – Lietuvos dailës muziejaus paruoðta tarptautinë edukacinë paroda, skirta
Lietuvos didþiajam kunigaikðèiui Aleksandrui.

Tæsiant VU bibliotekos leidybos tradicijas, buvo parengta ir iðleista bibliografijos
rodyklë Valentinas Gustainis (1918–2005), Groþinës literatûros antraðèiø ir eilëraðèiø
pirmøjø teksto þodþiø rodyklë, 1832–1919, sudarytas prof. Juozo Vidmanèio Vaitkaus
darbø ir literatûros apie já bibliografijos sàraðas, elektroninis leidinys 2000–2005 m. VU
leidyklos leidiniø bibliografinis sàraðas, parengta bibliotekos ataskaita visuomenei Vil-
niaus universiteto biblioteka 2005 metais. Be to, kartotiniu tiraþu lietuviø ir lenkø kalbo-
mis iðleista A. Mickevièiaus muziejaus vedëjo R. Ðalnos knyga Adomas Mickevièius
Vilniuje. Taip pat buvo tæsiami anksèiau pradëti darbai: rengiamas spaudai G. Naudé
veikalo Advis pour dresser une bibliothèque vertimas á lietuviø kalbà, pradëti rengti
senøjø leidiniø kolekcijø katalogai Vilniaus universiteto bibliotekos aldai bei Bibliotheca
Sapiehana, raðomi komentarai verèiamam J. Lelewelio leidiniui Dvejetas bibliografijos
knygø, ðifruojama ir rengiama spaudai rankraðtinë knyga lotynø kalba Liber extraordina-
rius provincialis (1628–1642).

Biblioteka bendradarbiavo ágyvendinant Lietuvos valstybinio mokslo ir studijø fondo
remiamà mokslo tyrimø projektà LDK skaitmena: LDK rankraðtiniø dokumentø skaitmenini-
mas globalizacijos sàlygomis. Teorija, metodologija ir praktika, parengë projektà Mokslas
senajame Vilniaus universitete, kurio ágyvendinimà parëmë Lietuvos tûkstantmeèio minëji-
mo direkcija. Rezultatas – virtuali paroda internete, pasakojanti apie seniausio Lietuvos
universiteto mokslà nuo pat jo iðtakø. Mokslo istorija iliustruojama bibliotekoje saugomø
rankraðèiø, retøjø knygø, Vilniaus universiteto muziejaus eksponatø skaitmeninëmis nuo-
traukomis bei senojo Universiteto darbuotojø portretais. Projektu siekiama parodyti mokslo
raidà senajame Vilniaus universitete, atskleisti jos átakà ðiø dienø laimëjimams.

Vienas ið VU bibliotekos tikslø – sukaupto mokslo ir kultûros paveldo iðsaugojimas.
Siekiant tai ágyvendinti, Restauravimo skyriuje buvo restauruoti 80 663 VIII sudëtingumo
kategorijos lapai, áriðti 144 leidiniai (ið jø 51 odiniais arba pergamentiniais virðeliais),
dezinfekuoti ir iðvalyti 193 leidiniai. Taip pat buvo nuolat stebima retø spaudiniø ir
rankraðèiø fondø bûklë. Tæsiamas Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës rankraðtiniø teis-
mø knygø skaitmeninimas, parengti dviejø knygø tekstai, vartotojui pasiekiami interne-
tu: „Trakø pilies teismo 1667–1678 m. aktø knyga“ ir „Þemaitijos þemës teismo 1597 m.
knyga“. Laikraðèio „Vilniaus þinios“ skaitmeninis archyvas kompaktiniuose diskuose
pasipildë 100 skaitmenintø laikraðèio numeriø, Grafikos kabinete saugomø meno darbø
duomenø bazë – 255 vaizdais. Ið viso 2006 metais skaitmeninta 6 821 puslapis.
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Pagrindiniai 2007 metø darbai

• Bibliotekos personalo kompetencijos plëtra.
• Kokybiðkoms studijoms ir mokslui reikalingos aplinkos kûrimas:

– humanitarø skaityklos árengimas, Lituanistikos skaityklos atnaujinimas;
– naujø bibliotekos komplektavimo gairiø patvirtinimas, aktyvus Vilniaus universi-

teto bendruomenës átraukimas á  informacijos iðtekliø formavimà;
– elektroniniø paslaugø poreikio tyrimas Vilniaus universitete ir ðiø paslaugø

plëtra;
– naujo bibliotekos tinklalapio sukûrimas.

• Mokslo ir kultûros paveldo iðsaugojimas, sklaida ir prieiga:
– paveldo skaitmeninimo strateginiø krypèiø koregavimas;
– dalyvavimas skaitmeninimo projektuose: ENRICH, VU bibliotekos grafikos kolekci-

jos pristatymas virtualioje erdvëje ir kt.
• Centrinës bibliotekos saugyklø rekonstrukcijos tàsa.

SKAIÈIAVIMO CENTRAS

Skaièiavimo centras 2006 metais vykdë kompiuteriø ir telefonø tinklø bei informaci-
niø sistemø prieþiûros, administravimo ir plëtros darbus ðiomis pagrindinëmis kryptimis:
• Kompiuteriø tinklo prieþiûra, valdymas, saugumo uþtikrinimas ir plëtra.
• Kompiuteriø tinklo paslaugø teikimas ir naudotojø aptarnavimas.
• Telefonø tinklo prieþiûra, valdymas ir plëtra.
• Informacinës sistemos prieþiûra ir plëtra.
• Dalyvavimas informaciniuose bei kompiuteriø tinklø projektuose.

Vilniaus universiteto kompiuteriø tinklas, sukurtas pagal ðiuolaikines duomenø per-
davimo ir valdymo technologijas, panaudojant optinio ryðio magistrales (4 priedo 2 pav.),
jungia visus Universiteto padalinius, jungiasi su Lietuvos, Europos ir pasaulio kompiute-
riø tinklais. Tai yra vienas ið trijø pagrindiniø Lietuvos mokslo ir studijø akademinio
tinklo Litnet regioniniø centrø, kuriame árengtas antrasis Litnet iðëjimas á tarptautinius
tinklus. Jo paslaugomis naudojasi per 80 Vilniaus miesto universitetø, ðvietimo, mokslo,
kultûros ir sveikatos apsaugos ástaigø.

KOMPIUTERIØ TINKLO PRIEÞIÛRA, VALDYMAS,
SAUGUMO UÞTIKRINIMAS IR PLËTRA

2006 metais Skaièiavimo centro specialistai uþtikrino nenutrûkstamà ir korektiðkà tinklo
darbà bei ryðius su kitais tiek Lietuvos, tiek pasaulio kompiuteriø tinklais. Tam buvo
palaikomos ir priþiûrimos Universiteto tinklo paslaugø sistemos, naudojamos tinklo ad-
ministravimo ir saugumo uþtikrinimo priemonës, vykdomas duomenø srautø valdymas,
sprendþiamos su tuo susijusios problemos. Specialiame universiteto kompiuteriø tinklo
tinklalapyje (www.tinklas.vu.lt) skelbiama ir nuolat atnaujinama informacija apie kom-
piuteriø tinklo galimybes, grësmes, naujausius virusus bei kompiuteriø ir tinklo apsau-
gos priemones. Siekiant patikimesnio tinklo darbo bei glaudesnio tinklo administratoriø
bendradarbiavimo, sukurtas ir ádiegtas Incidentø bei ávykiø VU tinkle registras, kuriame
registruojami ávykiai ir incidentai, fiksuojama jø sprendimo eiga, bûsenos pakitimai,
taikytos priemonës, problemos sprendimo dalyviai. 2006 metais buvo sukurta ir ádiegta
VU tinklo pasiekiamumo stebëjimo priemonë, pagrásta web technologija.

2006 metais Vilniaus universitetas naudojosi vidutiniu 73 Mbps interneto srautu,
kuris per praeitus metus padidëjo 43% (32 lentelë).
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Vilniaus universiteto tarptautinio kanalo greitaveika 2006 metø viduryje nuo 40 Mbps
buvo padidinta iki 45 Mbps, o metø pabaigoje – iki 100 Mbps. Universiteto siunèiamø ir
gaunamø duomenø srautø struktûra ir dinamika 2001–2006 metais parodyta 28 pav.
Vidutiniai mënesiniai Universiteto padaliniø 2006 metø duomenø srautai pateikti 4 prie-
do 1 lentelëje.

Siekiant uþtikrinti Vilniaus universiteto aptarnaujamo kompiuteriø tinklo saugumà,
buvo nagrinëjami ir sprendþiami tinklo incidentø bei autoriniø teisø paþeidimo atvejai.
2006 metais padaugëjo P2P programø (eDonkey, KaZaA, BitTorrent ir pan.) diegimo
atvejø, trikdþiusiø normalø tinklo darbà, nemaþëjo nusiskundimø dël Universiteto kom-
piuteriø tinklo naudotojø nekorektiðko elgesio tinkle: tinklø skenavimo, bandymø ási-
lauþti á svetimus kompiuterius, nieklaiðkiø, reklamos ir netgi nepadorios informacijos
siuntinëjimo. Derëtø paþymëti, kad 2006 metais reikëjo átemptai dirbti su kompiuteriø
tinklo nuskaitymo bei potinkliø administratoriais, nagrinëjant autoriø teises ginanèiø
organizacijø skundus.

2006 metais Vilniaus universitete ádiegta ateinanèio el. paðto srauto apsaugos nuo el.
ðiukðliø ir virusø sistema Symantec Mail Security, kurià aptarnaujanèios laboratorijos,
ásikûrusios keturiuose þemynuose, nuolat atnaujina filtrus, Universiteto árenginius pasie-
kianèius kas 5–10 min. Ádiegus ðià sistemà, ateinanèiam VU el. paðto srautui (viduti-
niðkai apie 153 tûkst. el. laiðkø per parà) kontroliuoti yra taikomos keliø tipø taisyklës,
kuriø veikimo efektyvumà parodo tokie rezultatai: 1) á VU el. paðto naudotojø dëþutes
nepristatoma apie 46% el. ðiukðliø; 2) apie 28% el. laiðkø paþymima [Spam]. Toks þymë-
jimas sudaro galimybæ laiðkus, naudojant filtrus, perkelti á kitus katalogus arba iðtrinti.

2006 metais, sprendþiant kompiuteriø tinklo saugumo ir patikimumo uþdaviná, buvo
iðnagrinëta centralizuoto sisteminës informacijos rinkimo ir saugojimo galimybë ir ádieg-
tas bei parengtas naudoti centralizuoto sisteminës informacijos kaupimo ir saugojimo

32 lentelë. Vilniaus universiteto interneto srauto daþnis 1994–2006 metais

Iðsiøsta á Lietuvos tinklus

Iðsiøsta á pasaulio tinklus

Gauta ið Lietuvos tinklø

Iðsiøsta ið pasaulio tinklø

2001 metai          2002 metai         2003 metai           2004 metai         2005 metai          2006 metai

28 pav. Vidutiniai duomenø srautai 2001–2006 metais (GB per mënesá)
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serveris. Ðio sprendimo diegimas aktualus ir dël Europos Parlamento ir Tarybos direkty-
vose átvirtintø nuostatø, ápareigojanèiø rinkti ir saugoti informacijà apie naudojimàsi
kompiuteriø tinklu ir jame teikiamomis paslaugomis.

2006 metais buvo tæsiama Universiteto Kompiuteriø programø prieþiûros grupës veik-
la. Grupës nariams buvo pateikta priemonë „MS registras“, skirta registruoti Microsoft
programø diegimus pagal Universiteto bei „Microsoft Lietuva“ pasiraðytà programinës
árangos nuomos sutartá, suteikianèià Universiteto darbuotojams galimybæ naudoti lega-
lias Microsoft programas.

2006 metais, atliekant Universiteto kompiuteriø tinklo plëtros darbus, Litnet progra-
mos lëðomis buvo nutiesta 147 km optinio kabelio. Pagrindinis Universiteto kompiuteriø
tinklo komutatorius Cisco Systems C6505 komunikacijø mazge Universiteto g. 3 pakeis-
tas á Cisco Systems C6509. Skaièiavimo centro specialistai iðtyrë galimybæ senose (1998
metø) optinio kabelio magistralëse naudoti 10 Gbps greitaveikos duomenø perdavimo
árangà. Tyrimo rezultatas – ðios magistralës yra tinkamos 10 Gbps duomenims perduoti.

Vykdant Universiteto uþsakymus, daugiausia susijusius su patalpø remontu, kompiute-
riø tinklas 2006 metais buvo árengtas ar pertvarkytas 346 darbo vietose, parengti darbui 97
kompiuteriai, árengta 100 telefono linijø. Skaièiavimo centro specialistai iðplëtë kompiute-
riø tinklà, árengë vaizdo kameras ir internetinius telefonus Universiteto bendrabutyje Olan-
dø g. 51, árengë kompiuteriø ir telefonø tinklus Plytinës g. 17. Naujø kompiuterizuotø
darbo vietø buvo árengta administracijos patalpose, Botanikos sode, bibliotekoje, Chemijos,
Ekonomikos, Fizikos, Gamtos mokslø, Istorijos, Medicinos, Teisës fakultetuose, Orientalisti-
kos, Skaièiavimo, Sporto ir sveikatingumo centruose, Studijø uþsienyje informacijos skyriu-
je, Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø, Uþsienio kalbø, Þurnalistikos institutuose,
Tauro g. 5, Palangos poilsio namuose. Dabar Vilniaus universiteto kompiuteriø tinklas
jungia 5085 kompiuterius, ið jø 1510 studentø bendrabuèiuose (33 lentelë).

33 lentelë. Kompiuteriø skaièiaus tinkle dinamika 2001–2006 metais

2006 metais Universitete, árengus pirmas 47 bevielio interneto zonas, plaèiau pradëtas
naudoti bevielis internetas. Siekiant uþtikrinti bevielio ryðio mobilumà, Skaièiavimo cen-
tro ir Kauno technologijos universiteto specialistø pastangomis buvo priimtas sprendi-
mas naudoti bendrà daugumai Europos ðaliø EDUROAM autorizacijos sistemà, kuri
leidþia kiekvienam Universiteto darbuotojui ir studentui prisijungti prie kompiuteriø
tinklo bet kurioje ðalyje, dalyvaujanèioje EDUROAM projekte. Reikia paþymëti, kad
korektiðkà bevielës prieigos taðkø árengimà rimtai komplikuoja pasenusi daugelio pada-
liniø kompiuteriø tinklo aparatûra. Su ðia problema susiduriama ir diegiant IP telefonijà.

Ðiuo metu kompiuteriø tinklai árengti visuose Universiteto bendrabuèiuose. Visø ben-
drabuèiø, iðskyrus Olandø g. 51, kompiuteriø tinklus administruoja VðÁ VU bûstas, kuri uþ
naudojimàsi kompiuteriø tinklu ima tam tikrà mokestá. Reikia pripaþinti, kad bendrabuèiø
kompiuteriø tinklø administravimas nëra pakankamas – bendrabuèiø kompiuteriais yra
skleidþiama daugiausia nieklaiðkiø ir paþeidþiama autoriø teisiø Universitete. Bendrabu-
èiams tenka net 54% viso Universitete naudojamo tarptautinio duomenø srauto. Tai aki-
vaizdþiai rodo, kad kompiuteriø tinklo resursai naudojami ne tik studijoms ir mokslui.

KOMPIUTERIØ TINKLO PASLAUGØ TEIKIMAS IR NAUDOTOJØ APTARNAVIMAS

Universiteto kompiuteriø tinklo naudotojams teikiamos tokios kompiuteriø tinklo pa-
slaugos: interneto vardø srièiø ir IP numeriø registravimas bei administravimas, el. pað-
tas, el. konferencijos, tinklalapiø skelbimas, failø persiuntimas FTP, legaliai platinamos
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informacijos saugykla tucows.vu.lt, laikinos informacijos saugykla proxy.vu.lt, kompiute-
riø klasiø prieþiûra ir administravimas.

2006 metais Skaièiavimo centras patikimai administravo Universiteto autonominei
srièiai skirtus IP numerius, vardø serveryje uþregistravo 51 naujà interneto vardø sritá ir
atliko apie 400 ávairiø pakeitimø, susijusiø su vardø srièiø administravimu, tinklo serve-
riø, kompiuteriø, kuriuose ádiegiamos tinkliniø paslaugø programos, bei individualiø
kompiuteriø registravimu.

2006 metais Vilniaus universiteto el. paðto naudotojø skaièius padidëjo maþdaug 20%,
ir metø pabaigoje virðijo 25 tûkstanèius (34 lentelë). Paþymëtina, kad Universiteto el.
paðto adresai vis plaèiau naudojami tarnybinei informacijai skleisti Universiteto ben-
druomenës nariams.

34 lentelë. Elektroninio paðto naudotojø skaièiaus didëjimas

2006 metais Universiteto el. paðto metiná srautà sudarë apie 90 mln. laiðkø: apie 56 mln.
laiðkø, ateinanèiø ið kitø el. paðto serveriø, apie 16 mln. laiðkø vidiniam susiraðinëjimui ir
apie 18 mln. laiðkø, iðsiunèiamø per Universiteto el. paðto serverá.

2006 metais didëjo poreikis el. susiraðinëjimui naudoti el. paðto adresø sàraðus. Metø
pabaigoje Universiteto el. konferencijø sistemoje uþregistruotos 467 el. konferencijos ir
sudarytos sàlygos el. konferencijø administratoriams patiems tvarkyti administruojamus
sàraðus. Atsiþvelgiant á patirtá, ágytà konsultuojant ir aptarnaujant el. paðto naudotojus,
sukurtas ir paskelbtas tinklalapis www.mail.vu.lt, skirtas informacijai apie el. paðto pa-
slaugà, daþnai pateikiamiems klausimams, naujienoms bei aktualiai informacijai skelbti.

Skaièiavimo centras priþiûri ir administruoja þiniatinklio serverá, skirtà Universiteto
padaliniø, programø, projektø, organizacijø tinklalapiams skelbti. 2006 metø pradþioje
buvo skelbiami 203 tinklalapiai, o metø pabaigoje – 252. 2006 metø antrojoje pusëje
pradëta skirti resursø ir Universiteto darbuotojø tinklalapiams. Nors Universiteto þinia-
tinklio serveris yra nuolat priþiûrimas, nuolat stebimas jo veikimas, glaudþiai bendradar-
biaujama su tinklalapiø administratoriais, aiðkinantis klaidas ir sprendþiant tinklalapiø
paþeidþiamumo problemas, 2006 metais buvo uþfiksuoti septyniø tinklalapiø sugadinimai
ar sunaikinimai. Daþniausia to prieþastis – naudojamø turinio valdymo sistemø paþei-
dþiamumai. 2006 metø patirtis, susijusi su Universitete teikiama tinklalapiø skelbimo
paslauga, patvirtino paslaugos teikimo reglamentavimo svarbà, sprendþiant tinkamo re-
sursø naudojimo, konstruktyvaus techniniø problemø sprendimo bei atsakomybës uþ
skelbiamà informacijà klausimus.

Skaièiavimo centras priþiûri ir administruoja kompiuteriø klases, kuriose árengta 120
darbo vietø. 2006 metais 14 darbo vietø buvo atnaujinta, ádiegtas prisijungimas prie
bevielio kompiuteriø tinklo. Daugiau kaip 90% klasiø resursø sunaudoja Ekonomikos,
Teisës, Fizikos ir Komunikacijos fakultetø studentai ir darbuotojai (35 lentelë). 2006
metais uþregistruota 1612 naujø naudotojø.

35 lentelë. Kompiuteriø klasiø uþimtumas 2006 metais
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VILNIAUS UNIVERSITETO TELEFONØ TINKLO
PRIEÞIÛRA, VALDYMAS IR PLËTRA

2006 metais toliau buvo plëtojama ir modernizuojama Vilniaus universiteto telefono ryðiø
infrastruktûra bei vykdoma visø telefono ryðio bûdø integracija. Skaièiavimo centro spe-
cialistø iniciatyva buvo pagerinta UAB „Omnitel“ ir AB TEO LT teikiamø paslaugø
kokybë, kur kas plaèiau pradëta diegti IP telefonija. 2006 metø pabaigoje Vilniaus
universitetas turëjo 1271 telefono numerá (36 lentelë).

36 lentelë. Telefonø numeriø skaièiaus dinamika 2004–2006 metais

INFORMACINËS SISTEMOS PLËTROS DARBAI

Visi VU administraciniai padaliniai, fakultetai, institutai, centrai ir kiti padaliniai savo
veikloje naudojasi Skaièiavimo centro darbuotojø sukurtomis Studijø, Finansø ir ekono-
mikos, Personalo, Darbo uþmokesèio, Padaliniø, Dokumentø valdymo, VU portalo duo-
menø bazëmis bei kompiuteriø programomis. Finansø ir ekonomikos direkcija naudoja
komercines Visma Business finansø apskaitos, o biblioteka – Aleph 500 bibliotekinio
katalogo programas. Nuo 2006 metø pradþios VU raðtinë pradëjo naudoti komercinæ
dokumentø valdymo programà „Avilys“ ir duomenø bazëje registruoti gaunamuosius,
siunèiamuosius bei vidaus dokumentus. Ði programa taip pat leidþia á duomenø bazæ dëti
elektronines dokumentø versijas, formuluoti uþduotis ir kontroliuoti jø vykdymà. Kiek-
viena ið iðvardytø kompiuteriø programø ir duomenø baziø yra pritaikyta konkreèiai
veiklai realizuoti, taèiau visas jas integruoja VU vartotojø ir programø administravimo
sistema, sudaranti bendrà VU informacinæ sistemà (IS). VU IS vartotojai yra daugiau kaip
2250 Universiteto darbuotojø ir 21 000 Universiteto klausytojø. 2006 metais IS plëtra buvo
vykdoma pagal Skaièiavimo centro parengtà planà, atsiþvelgiant á padaliniø ar centrinës
administracijos uþsakymus. Atsirado ir ið anksto nenumatytø darbø, kuriuos reikëjo
padaryti skubos tvarka. Ið 2006 metais sukurtø ar ádiegtø naujø kompiuterizuotas Uni-
versiteto veiklos funkcijas uþtikrinanèiø komponenèiø paþymëtinos ðios:

1. Sukurta nauja studijø programø planø sudarymo kompiuteriø programa. Padali-
niai ávedë studijø planø duomenis.

2. Suprojektuota ir ádiegta nenuosekliøjø studijø kompiuteriø programa, leidþianti
registruoti laisvuosius klausytojus (eksternus ir hospitantus), paruoðti sutartis, ása-
kymus, spausdinti.

3. Pradëta kaupti elektroninë bakalaurø ir magistrø baigiamøjø darbø duomenø ba-
zë. 2006 metais pavasario sesijos metu absolventai patys ávedë baigiamøjø darbø
metaduomenis ir paèius darbus á duomenø bazæ. Buvo pamokyti padaliniø atstovai,
konsultuoti absolventai. Ávesti 3582 darbai.

4. Sukurta nauja personalo ásakymø versija, kurioje integruoti personalo ir darbo
uþmokesèio ásakymai bei átraukti darbuotojai, dirbantys ES struktûriniuose fonduo-
se. Sukurta nauja darbo sutarèiø programos, kuria vykdoma priedø ir priemokø
skyrimo kontrolë, versija.

5. Sukurtos duomenø apie VU leidþiamus leidinius ávedimo bei jø apskaitos ataskai-
tø sudarymo programos. Ávesti duomenys apie 143 leidinius.
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6. Sukurta kompiuterinë biudþetiniø lëðø sàmatos duomenø ávedimo ir sàmatos vyk-
dymo ataskaitos sudarymo programa.

7. Sukurta darbuotojø, studentø, doktorantø, disertacijø gynimo bylø kompiuterinio
archyvavimo programa. Ávesti 6530 darbuotojø archyviniai áraðai.

8. Dokumentø valdymo sistemos „Avilys“ diegimas. Integruoti VU IS ir dokumentø
valdymo sistemos vartotojai bei padaliniai. Uþregistruoti 7873 dokumentai.

2006 metais ir toliau ypatingas dëmesys buvo skiriamas VU darbuotojams bei studen-
tams teikiamoms elektroninëms paslaugoms ir plëtojama á servisà orientuota architektû-
ra. Naujomis funkcinëmis galimybëmis buvo papildytos Dëstytojo ir Studento darbo vietø
programos. Universiteto darbuotojø, besinaudojanèiø IS paslaugomis, ir paèiø prisijungi-
mø prie IS skaièiaus didëjimo tendencijos parodytos 29 pav.

Apibendrinant 2006 metais VU IS plëtros darbus ir jø rezultatus, galima daryti tokias
iðvadas:

1. Ir toliau buvo kuriamos ir diegiamos naujos duomenø bazës bei kompiuteriø pro-
gramos, IS vartotojai pamokomi jomis naudotis.

2. Atnaujintos ir papildytos naujomis funkcijomis jau veikianèios kompiuteriø pro-
gramos.

3. Parengtos programinës árangos, leidþianèios nustatyti elektroniná plagijavimà, su-
kûrimo / pritaikymo ir programinës árangos, suteikianèios galimybæ atlikti kom-
piuteriná egzaminavimà ir susieti rezultatus su studentø duomenø bazëmis, sukûri-
mo / pritaikymo techninës specifikacijos.

4. Ádiegta nauja finansø apskaitos Visma Business versija, turinti daugiau dimensijø
ir kartu leidþianti geriau klasifikuoti duomenis.

5. Ádiegta nauja bibliotekinio katalogo Aleph versija, teikianti daugiau funkciniø
galimybiø ir pasiþyminti geresne vartotojo sàsaja.

6. Pradëtas eksploatuoti naujas VU IS dviejø Sun-Fire-V490 serveriø klasteris, kuria-
me yra ádiegta Solaris 10 operacinë sistema su globalia bei dviem darbinëmis
zonomis, leidþianti optimizuoti ðio serveriø klasterio resursus.

7. VU IS ádiegta naujausia Oracle duomenø bazës versija 10.2.0, be kitø sisteminiø
patobulinimø, leidþianti per parà tiesiogiai atkurti sugadintus ar sunaikintus duo-
menis.

8. Á vienà serveriø klasterá bei RAID duomenø saugyklà perkeltos visos VU IS siste-
mos duomenø bazës. Tai leidþia greitai atkurti IS funkcionavimà sugedus keliems
procesoriams, diskams ar diskø kontroleriui.

29 pav. IS naudotojø ir prisijungimø prie IS skaièiaus kaita

Darbuotojai – IS naudotojai Prisijungimø prie IS skaièius

2001 metai    2002 metai   2003 metai   2004 metai   2005 metai   2006 metai 2001 metai  2002 metai  2003 metai  2004 metai  2005 metai  2006 metai
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9. Ðiuo metu turimi kompiuteriniai resursai bei Universiteto kompiuteriø tinklas uþ-
tikrina sistemos funkcionavimà praktiðkai be jokiø trikdþiø 24 val. per parà viso-
mis darbo dienomis, taip pat savaitgaliais ir ðvenèiø dienomis.

Kartu reikëtø iðvardyti ir problemas. Skaièiavimo centras negali lygiaverèiai konku-
ruoti su komercinëmis informaciniø technologijø firmomis, kurios pasirenka geriausius
ðios srities specialistus, pasiûlo jiems darbo rinkoje nusistovëjusá atlyginimà. Skaièiavi-
mo centre dirba tik vienas produktyviausio, kaip visuotinai pripaþástama, programuotojui
amþiaus – 30–40 metø, darbuotojas. Gausiam bûriui Skaièiavimo centre dirbanèiø MIF
ar kitø fakultetø baigiamøjø kursø studentø darbas èia yra sëkminga investicija ateityje
renkantis komerciniø firmø darbo pasiûlymus. Per pastaruosius deðimt metø tik keli
buvæ ádarbinti studentai ið daugiau kaip dvideðimties per tà laikotarpá ádarbintø dirbo ar
dirba daugiau nei penkerius metus visu etatu. Esant tokiai didelei darbuotojø kaitai,
informacinës sistemos palaikymas ir plëtra tampa sudëtingas ir skausmingas uþdavinys.
Bûtina visoms Skaièiavimo centre sukurtoms kompiuterinëms programoms suteikti ko-
merciná pobûdá, t. y. paruoðti iðsamià programø techninæ dokumentacijà, vykdyti ben-
drus projektus su komercinëmis firmomis. Tai padaryti esant tokiai padëèiai neámanoma.
Kita vertus, kaip VU prognozavo dar 2005 metø viduryje, nesëkmingai baigësi 2003–
2006 metais vykæs LieMSIS diegimo projektas. Ðiam projektui vykdyti buvo iðleista apie
30 mln. Lt. VU ðiam projektui negavo jokio finansavimo.

DALYVAVIMAS INFORMACINIUOSE IR
KOMPIUTERIØ TINKLØ PROJEKTUOSE

2006 metais Skaièiavimo centro specialistai dalyvavo Lietuvos aukðtøjø mokyklø asocia-
cijos (LAMA) bendrojo priëmimo organizavimo (BPO) informatikø grupëje, ÐMM darbo
grupëje integraliø ðvietimo ir mokslo informaciniø sistemø reglamentams rengti.

Vilniaus universitetas nuo 1992 metø dalyvauja Lietuvos mokslo ir studijø kompiute-
riø tinklo Litnet programoje. Ðioje programoje numatytiems uþdaviniams spræsti Vilniaus
universitete buvo ákurtas Litnet regioninis centras, kurio funkcijas vykdyti buvo pavesta
Skaièiavimo centrui. 2006 metais, dalyvaudamas Litnet programoje, Skaièiavimo centras
dalyvavo tarptautiniø ir tarpmiestiniø duomenø perdavimo kanalø árengimo, naujø insti-
tucijø prijungimo, esamø ryðiø linijø prieþiûros ir plëtimo bei prijungtø institucijø aptar-
navimo darbuose. Dalyvaudamas Litnet programoje, Vilniaus universitetas turëjo galimy-
bæ tirti ir diegti Litnet remiamas naujas informacines technologijas.

Skaièiavimo centro darbuotojai kompiuteriø tinklo valdymo ir administravimo bei
paslaugø teikimo klausimais glaudþiai bendradarbiavo ir keitësi patyrimu su kitø Lietu-
vos kompiuteriø tinklø („Bitë Lietuva“, „Microlink“, „Omnitel“, TEO LT) ir gretimø ðaliø
(Latvijos, Norvegijos, Ðvedijos, Lenkijos) specialistais.

2006 metais Skaièiavimo centro darbuotojai dalyvavo projektø Balticgrid ir Litgrid
darbo grupëse, kuriose buvo nagrinëjamos duomenø perdavimo kanalø panaudojimo
Grid tikslams problemos.

Pagrindiniai 2007 metø darbai

1. Plëtoti Universiteto kompiuteriø tinklà: didinti pagrindiniø kompiuteriø tinklo magist-
raliø ir ryðio su kitais tinklais greitaveikà, diegti bevielá ryðá, tirti ir pritaikyti paþan-
gias duomenø perdavimo technologijas.

2. Plëtoti kompiuteriø tinklo teikiamas paslaugas: didinti resursus, gerinti kokybæ, tirti
naudotojø poreikius ir tobulinti aptarnavimà.

3. Didinti kompiuteriø tinklo saugumà: diegti aparatines, programines ir organizacines
priemones, uþtikrinti duomenø saugumà ir integralumà, tobulinti reglamentavimà.
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4. Plësti telefonø tinklà: diegti IP telefonijà, integruoti visus telefono ryðio bûdus, gerin-
ti paslaugø apskaità.

5. Parengti Universiteto kompiuteriø tinklo plëtros projektà.
6. Dalyvauti Lietuvos mokslo ir studijø kompiuteriø tinklo Litnet programoje, vykdyti

regioninio centro funkcijas.
7. Pradëti vykdyti VU IS duomenø baziø ir kompiuteriø programø komercinio diegimo

projektà kitose aukðtosiose mokyklose, inicijuojant LieMSIS projekto atnaujinimà.
8. Vykdyti ESF plagiato nustatymo ir kompiuterinio egzaminavimo projektus.
9. Toliau plëtoti VU IS pagal gautus padaliniø uþsakymus.

 10. Atnaujinti vartotojø darbo su IS taisykles, paruoðti duomenø saugos nuostatus bei
saugumo politikos dokumentus.

KARJEROS CENTRAS

2006 metais iðsiplëtë studentams Karjeros centro teikiamø paslaugø profesinës karjeros
klausimais sàraðas ir apimtys. Greta jø svarbiausià vietà Centro veikloje uþëmë ES
struktûriniø fondø projektø ágyvendinimas, tarptautinio kongreso organizavimas, dalyva-
vimas Leonardo programos projektuose ir kiti projektai. Visø ðiø projektø ir renginio
tikslas – paslaugø studentams plëtra.

SVARBIAUSI 2006 METØ REZULTATAI

ES struktûriniø fondø projektai

Ðiuo metu Karjeros centras ágyvendina du ES struktûriniø fondø projektus pagal BPD 2.4
priemonæ „Mokymosi visà gyvenimà sàlygø plëtojimas“ ir 2.5 priemonæ „Þmogiðkøjø
iðtekliø kokybës gerinimas moksliniø tyrimø ir inovacijø srityje“. Bendra ágyvendinamø
ES struktûriniø projektø vertë yra 3 871 296 Lt.

BPD 2.4 priemonës projekto ágyvendinimas

Projektas „Profesinio ir karjeros orientavimo, informavimo ir konsultavimo paslaugø mo-
dernizavimas ádiegiant vieningà karjeros projektavimo kompetencijø ugdymo modelá kole-
gijose ir universitetuose“ pradëtas ágyvendinti 2006 metø geguþæ. Projekte dalyvauja Ðiau-
liø universitetas, Vytauto Didþiojo universiteto Jaunimo karjeros centras, Darbo ir sociali-
niø tyrimø institutas, Vilniaus kooperacijos kolegija, Alytaus kolegija, Ðiaurës Lietuvos
kolegija ir V. A. Graièiûno aukðtoji vadybos mokykla. Projekto naudos gavëjai – pirmo-
sios studijø pakopos studentai ir profesijos konsultantai.

2006 metais organizuoti numatyti vieðieji pirkimai, ágyvendintos vieðinimo priemonës,
sukurta projekto interneto svetainë www.karpro.karjera.vu.lt, atlikti kiti pirmajame etape
numatyti darbai, kurie padëjo pagrindus projekto tikslams pasiekti. Projektas baigiasi
2008 metø geguþæ. Projektas siekia ðiø pagrindiniø tikslø:
• Modernizuojant profesinio ir karjeros orientavimo, informavimo ir konsultavimo

paslaugas kolegijø ir universitetø I studijø pakopos studentams, sukurti karjeros
projektavimo kompetencijø ugdymo modelá studentø kryptingai profesinei karjerai, o
aukðtøjø mokyklø profesijos konsultantams – modernius studentø karjeros projekta-
vimo kompetencijø ugdymo metodus ir priemones.

• Uþtikrinti objektyvø studentø karjeros projektavimo kompetencijø ir paslaugø koky-
bës kolegijose ir universitetuose sukuriamo paslaugø modelio efektyvumo ávertinimà,
plaèià rezultatø sklaidà ir tæstinumà.
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BPD 2.5 priemonës projekto ágyvendinimas

Projektas „Vilniaus universiteto Karjeros centro veikla organizuojant magistrantø ben-
drøjø kompetencijø, atitinkanèiø darbo rinkos poreikius, praktiná ugdymà“ pradëtas
ágyvendinti 2006 metø birþelá. Projekto partneris – Darbo ir socialiniø tyrimø institutas.
Projekto naudos gavëjai – antrosios studijø pakopos studentai ir darbdaviai.

2006 metais ágyvendintos pirmiesiems projekto metams numatytos veiklos, sukurta
projekto interneto svetainë www.benkom.karjera.vu.lt. Pagrindinis ðio projekto tikslas –
uþtikrinti magistrantø bendrøjø gebëjimø praktiná ugdymà, siekiant palengvinti jø integ-
racijà á darbo rinkà ir padidinti konkurencingumà.

Projektu siekiama ágyvendinti tris uþdavinius:
• Parengti ir ádiegti bendrøjø kompetencijø ugdymo modelá (mokymø ciklà).
• Parengti ir ádiegti magistrantø bendrøjø kompetencijø ávertinimo sistemà.
• Sukurti magistrantø integracijos á darbo rinkà stebësenos sistemà.

Praeitais metais paruoðta konstruktyvaus bendravimo, efektyvaus savæs pristatymo, emo-
cinës inteligencijos, vadovavimo ir lyderiavimo, sudëtingø situacijø valdymo, veiklos pla-
navimo ir savo darbo organizavimo, problemø sprendimo ir efektyvaus komandinio darbo
dalomoji medþiaga studentams, parengta mokymo vykdymo tvarka, VU magistrantai at-
rinkti á I bandomàjá mokymø ciklà. Buvo atlikta projekte numatomø ugdyti ir vertinti
bendrøjø kompetencijø analizë, pasirinkti bendrøjø kompetencijø ávertinimo kriterijai,
pradëtos kurti bendrøjø kompetencijø ávertinimo praktinës uþduotys, pradëta ruoðtis ádieg-
ti á kompiuterinæ sistemà bendrøjø kompetencijø ávertinimo árankius (klausimynà). Atlikta
Lietuvos bei uþsienio patirties analizë, parengta magistrantø karjeros darbo rinkoje vertini-
mo, panaudojant sociologinius tyrimus ir socialinio draudimo duomenø bazes, metodika.

Fedora IX kongreso organizavimas

Karjeros centras, ágyvendindamas sutartá tarp Vilniaus universiteto ir FEDORA (European
Forum for Student Guidance) asociacijos, 2006 metø spalio 22–25 dienomis Vilniuje organi-
zavo IX FEDORA kongresà „Profesiniai iððûkiai: orientavimas, informavimas ir konsultavimas
Europos aukðtojo mokslo erdvëje“. Tokio pobûdþio kongresas vienoje ið Vidurio ir Rytø
Europos ðaliø buvo organizuojamas pirmà kartà. Á kongresà atvyko apie 160 dalyviø beveik ið

Jan Figel, Europos Komisijos ðvietimo, praktinio ugdymo, kultûros ir kalbø komisaras, ir
prof. Louis de Vos, FEDORA generalinis sekretorius IX FEDOROS kongrese
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visø Europos ðaliø ir Jungtiniø Amerikos Valstijø. Plenarinius praneðimus perskaitë FEDORA
prezidentas dr. Gerhartas Rottas, Europos Sàjungos komisaras, atsakingas uþ ðvietimà, kultûrà
ir daugiakalbystæ Europoje Janas Figelis ir kiti kviestiniai praneðëjai. Aðtuoniose sesijose
aptartos Europos aukðtajam mokslui kylanèios informavimo, orientavimo ir konsultavimo
problemos, kurios trukdo ágyvendinti Bolonijos deklaracijos tikslus studentø mobilumo ir
studijø kokybës gerinimo srityse. Parengtas ir kongreso dalyviams iðdalytas leidinio „Guidan-
ce and Counselling in Higher Education“ projektas, kuriame pateikti visø ES nariø naciona-
liniai praneðimai apie esamas studentø informavimo, orientavimo ir konsultavimo paslaugø
sistemas. Leidiná planuojama iðleisti 2007-øjø pradþioje. Lietuvos nacionaliná praneðimà leidi-
niui parengë Vilniaus universiteto Karjeros centras. Buvo sudaryta FEDORA asociacijos
darbo grupë, kuri, kongresui pasibaigus, Vilniuje ávykusiø diskusijø ir iðvadø pagrindu
parengë aukðtojo mokslo strateginiø sprendimø priëmëjams ir plaèiajai visuomenei skirtà
dokumentà „Vilnius Charta“, kuriame suformulavo informavimo, orientavimo ir konsultavimo
tobulinimo Europos aukðtajame moksle kryptis.

Profesiniø praktikø organizavimo uþsienyje
strategijos rengimas ir ágyvendinimas

2006 metø gruodá baigtas ágyvendinti 18 mënesiø trukæs ES Leonardo da Vinèio projektas
„Absolventø profesinës kvalifikacijos tobulinimas tarptautinio marketingo srityje skatinant
konkurencingos darbo rinkos plëtrà“. Projektui ágyvendinti buvo gauta 248 187 Lt. Já
ágyvendino tarptautinis konsorciumas, susidedantis ið Vilniaus universiteto (projekto koor-
dinatorius), VU Tarptautinës verslo mokyklos, Lietuvos verslo ámoniø, siunèianèiø absol-
ventus staþuoti, tarpininkaujanèiø Airijos, Italijos ir Junginës Karalystës organizacijø ir
staþuotojus priimanèiø Europos Sàjungos ðaliø verslo ámoniø. Á projektà ásitraukë 21 Lietu-
vos ámonë: UAB „Utenos trikotaþo prekyba“, UAB „Nadiras“, UAB „Neste Lietuva“, VðÁ
„Videoidëjos“, UAB „Invalda Real Estate“, UAB „Anvikta“, UAB „SEB VB gyvybës draudi-
mas“, UAB „Pastatø idëjø ágyvendinimas“, UAB „Alna Business Solutions“, UAB „TNS
Gallup“, UAB „Skolø valdymo centras“, UAB „Columbus IT Partner“, UAB „Ernst & Young
Baltic“ ir kitos. Á Italijos, Airijos ir Jungtinës Karalystës ámones buvo iðsiøstas 21 Vilniaus
universiteto absolventas. Staþuotë jauniems specialistams suteikë naujausiø tarptautinës
rinkodaros þiniø ir praktiniø ágûdþiø, kuriuos jie sëkmingai naudoja Lietuvoje.

2006 metais buvo toliau ágyvendinamas trejø metø trukmës ES Leonardo da Vinèio
projektas „Europos tinklas kompetencijai tarptautinës praktikos organizavimo srityje
ugdyti“. Projektà koordinuoja Bourdeaux universitetas (Prancûzija), jame dalyvauja 31
organizacija ið 11 ES ðaliø. Pagrindiniai projekto tikslai yra identifikuoti ir ávertinti
tinkamiausias metodologijas bei priemones tarptautinës praktikos organizavimo kokybei
uþtikrinti, daryti átakà tarptautinës praktikos organizavimo Europoje struktûrai ir profe-
sionalumui, skatinti ávairiø dalyviø, susijusiø su tarptautinës praktikos organizavimu,
bendradarbiavimà, optimizuoti ES lëðø naudojimà tarptautinei praktikai organizuoti. Kar-
jeros centras eksperto teisëmis dalyvavo rengiant produktø, kurie 1995–2003 metais
Europos Sàjungos fondø lëðomis buvo sukurti tarptautinei praktikai organizuoti, kokybës
vertinimo metodikà ir juos vertinant.

Karjeros centras tapo Leo-Net (Leonardo Network for Academic Mobility) asociacijos,
vienijanèios Europos Sàjungos universitetus ir mobilumo centrus, organizuojanèius tarp-
tautinæ praktikà studentams pagal ES finansuojamas programas, nariu. Uþmegzti ryðiai
su Vokietijos, Austrijos, Anglijos, Prancûzijos mobilumo centrais bei agentûromis, pade-
danèiomis susirasti praktikos vietas.

Projektas „Rytojaus lyderiai“

Karjeros centras ir UAB „Verslo þinios“ pristatë perspektyviausius Universiteto 2005–
2006 mokslo metø laidos absolventus Lietuvos darbdaviams. Pagrindiniai projekto tikslai
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– formuoti teigiamà Vilniaus universiteto ir jame parengtø specialistø ávaizdá verslo
ámonëms, suteikti Lietuvos ámonëms ir organizacijoms galimybæ pasikviesti geriausius
Vilniaus universiteto absolventus, padëti talentingiausiems absolventams pasirinkti jø
karjeros planus atitinkanèias ámones. Specialus „Verslo þiniø“ leidinys „Rytojaus lyde-
riai“ 6500 egz. tiraþu iðplatintas Lietuvoje kaip savarankiðkas þurnalo priedas. Leidinyje
buvo pristatyta 150 talentingiausiø Universiteto 2005–2006 mokslo metø laidos absol-
ventø. Taip pat buvo sukurta internetinë prieiga prie duomenø bazës, sudaranèios gali-
mybes Lietuvos darbdaviams pasirinkti ir uþmegzti kontaktus su leidinyje pristatytais
absolventais. Projektas buvo palankiai ávertintas ne tik paèiø absolventø ir Lietuvos
darbdaviø, bet ir kitø Lietuvos aukðtøjø mokyklø atstovø.

Pagrindiniai 2007 metø darbai

• ES struktûriniø fondø projektø ágyvendinimas kuriant karjeros projektavimo kompe-
tencijø ugdymo sistemà pirmosios studijø pakopos studentams ir bendrøjø kompeten-
cijø ugdymo sistemà antrosios studijø pakopos studentams.

• Informacinio centro studentø karjeros klausimais kûrimas.
• Parengiamieji VU absolventø karjeros stebësenos sistemos kûrimo darbai.
• Tarptautiniø profesiniø praktikø, apimanèiø VU studentø siuntimà á praktikas uþsie-

nyje ir uþsienio studentø praktikas Lietuvoje, organizavimas.
• Paslaugø studentams ir darbdaviams plëtra.

BOTANIKOS SODAS

2006 metais Botanikos sodo struktûra iðliko nepakitusi, veikë ðeði struktûriniai padali-
niai, buvo vykdomos dviejø koordinaciniø centrø (Lietuvos dekoratyviniø augalø geneti-
niø iðtekliø tyrimø bei Centrinës Europos Ribes L. ir Rubus L. augalø duomenø bazës
administravimas) funkcijos. Botanikos sodo plotas – 199 ha.

SVARBIAUSI 2006 METØ REZULTATAI

Augalø kolekcijos

Botanikos sodo augalø kolekcijos 2006 metais padidëjo iki 10 000 pavadinimø augalø.
2006 metais pradëta derinti sodo augalø pasø duomenis su tarptautinës botanikos

sodø organizacijos BGCI (Botanical Gardens Conservation International) duomenø bazës
formatu: suderinti ir átraukti á ðios organizacijos duomenø bazæ 2876 sode auginamø
rûðiø ir vidurûðiniø taksonø augalø duomenys. Ið jø 102 identifikuoti kaip pasaulinës
Raudonosios knygos atstovai.

2006 metø pradþioje Augalø sistematikos ir geografijos skyriaus ðiltnaminiø augalø
kolekcija (700 pavadinimø) ið Vingio buvo perkelta á Kairënus. Ðiuos augalus ákurdinus
naujai pastatytame ðiltnamyje, daugelio jø bûklë labai pagerëjo. Atlikti ir kai kuriø kitø
augalø kolekcijø pertvarkymo darbai. Augalø kolekcijø pertvarkà ir palaikymà finansið-
kai rëmë Augalø genø bankas, tam skyræs 36,6 tûkst. Lt.

Mokslinë veikla

2006 metais iðleistas tæstinis leidinys „Index seminum – 2006“ (380 augalø sëklø pava-
dinimø), iðspausdinta 14 sodo darbuotojø parengtø moksliniø straipsniø (6 – ISI sàraðo
þurnaluose, 2 – recenzuojamuose uþsienio þurnaluose, 1 – Lietuvoje pripaþintame MSD
þurnale, 5 – spausdinti konferencijø praneðimai), parengtos 5 konferencijø tezës (2 –
Lietuvoje, 3 – uþsienyje), spaudai parengtas sumedëjusiø sodo augalø katalogas (jame
pateikti duomenys apie 4071 pavadinimo sodo kolekcijose sukauptus augalus).
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2006 metais toliau tæsti ðiø moksliniø tyrimø temø darbai: „Mikroklonavimo panaudo-
jimas þoliniø ir sumedëjusiø augalø dauginimui ir fiziologiniø procesø in vitro tyrimui“
(2004–2008), „Mikorizës átakos miðko sodmenø (puðies, eglës, berþo) iðauginimui lauko
daigynuose, apþeldinant þemës ûkio naudmenas“ tyrimai; „Europinio kukmedþio popu-
liacijos atkûrimo teoriniø pagrindø parengimas“. Vykdyti dviejø valstybiniø tarpinstitu-
ciniø programø „Augalø genetiniø iðtekliø moksliniai tyrimai“ (GENOFONDAS) –
(3 temos) ir „Kietakûnio apðvietimo technologija augalø fotofiziologiniø procesø valdy-
mui“ (HORTILED) darbai.

Parengtas naujas bendras su Ðvedijos Land Bruks universitetu, Danijos karaliðkuoju
veterinarijos ir þemë ûkio universitetu, Estijos gyvybës mokslø universitetu, Latvijos
valstybiniu sodininkystës institutu, Lietuvos sodininkystës, darþininkystës institutu, Vo-
kietijos federacine veisliø bandymo tarnyba, Lenkijos pomologijos ir gëlininkystës insti-
tutu, Suomijos þemdirbystës ir maisto institutu Europos projektas „AGRI GEN RES 071
project RIBESCO – core collection of northern european gene pool of Ribes“, kurá remia
Europos Komisija. Pasiraðyta daugiaðalë projekto ágyvendinimo sutartis (Europos Komi-
sijos parama VU sudaro 22 000 eurø).

Dalyvavimas studijose

2006 metais Botanikos sode vyko VU Gamtos mokslø fakulteto studentø pratybos ir
praktikos. Studentai rinko medþiagà kursiniams, bakalauro ir magistro darbams. Pagal
sutartis praktikà sode atliko ir kitø universitetø bei aukðtøjø mokyklø – Vilniaus peda-
goginio universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Vilniaus kolegijos Ag-
rotechnologijø fakulteto studentai. Sodo darbuotojai oponavo ginant mokslø daktaro
disertacijas (2), dalyvavo disertacijø gynimo komitetuose (1), vadovavo doktorantûro eg-
zaminø komisijoms (1), studentø baigiamiesiems darbams (6), recenzavo studentø baigia-
muosius darbus (4), vedë studentø praktikas ar bendradarbiavo jas atliekant sode, rengë
(1) ir recenzavo (5) mokomàsias priemones ir studijø programas.

Sodo lankymas ir ðvieèiamoji veikla

2006 metais buvo organizuota 11 renginiø plaèiajai visuomenei: Botaniko sodo drau-
gø klubo diena, Pavasario þiedø ðventë, Biologinës ávairovës diena, Þolynø seminaras,
„Sodo spalvø“ þurnalo laureatø ðventë, trijø þymiø Lietuvos menininkø (P. Mazûro,
V. Urbanavièiaus ir M. Navako) darbø parodos atidarymo ðventë, Þemës meno paroda –
Kairënuose, 2006 metø Poezijos pavasario atidarymas ir tulpiø diena, juodosios kerami-
kos simpoziumas ir paroda Vingyje, fotografijø „Gamta ir menas“ paroda Vilniaus miesto
savivaldybëje. Svarbiausias metø renginys – Edinburgo hercogo princo Filipo vizito
proga surengtas jo globojamos Jaunimo programos pristatymas Botanikos sode.

Sodo interneto svetainëje paskelbta 15 straipsniø, respublikiniuose ir kituose periodi-
niuose leidiniuose – 21 populiarus straipsnis, sodo darbuotojai dalyvavo 7 televizijos ir
radijo laidose.

2006 metais Botanikos sodo interneto svetainëje www.botanikos–sodas.vu.lt apsilankë
41 000 lankytojø (30% daugiau negu praeitais metais) ið 87 pasaulio valstybiø.

Iðleistas informacinis lankstinukas „Kvieèiame aplankyti Vilniaus universiteto botani-
kos sodà“. Sukurti 2 mokslo populiarinimo videofilmai: „Dendrologinis takas Vingyje“
(finansuotas Vilniaus miesto savivaldybës) ir „Vilniaus universiteto Botanikos sodas 1781–
2006: praeities tradicijos ir dabarties uþdaviniai“ (finansuotas Lietuvos Respublikos ðvie-
timo ir mokslo ministerijos – 25 tûkst. Lt).

Bendradarbiavimas

Botanikos sode nuo 2005 metø ásikûrusi Lietuvos universitetø botanikos sodø asociacijos
bûstinë, sodas yra Baltijos botanikos sodø asociacijos narys, Tarptautinës botanikos sodø
organizacijos (Botanical Gardens Conservation International) narys, Europos Sàjungos
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botanikos sodø konsorciumo narys, dalyvauja Tarptautinio augalø mainø tinklo (Interna-
tional Plant Exchange Net) veikloje.

2006 metais palaikyti sëklø mainø ryðiai su 323 adresatais ið 51 pasaulio valstybës, ið
jø buvo gauti 803 sëklø pavyzdþiai. Iðsiøsta 1760 sëklø pavyzdþiø 115 uþsakovø.

Botanikos sodas toliau bendradarbiavo su Tarptautiniu augalø genetiniø iðtekliø insti-
tutu (International plant genetic resourses institute – Italy), administruojant centrinæ Euro-
pos duomenø bazæ Ribes L. Rubus L. augalø gentims. Vykdant mokslo tiriamuosius darbus
bendradarbiauta su Lenkijos mokslø akademijos Dendrologijos institutu (Kornike). 2006
metais buvo pasiraðyta bendradarbiavimo sutartis su Latvijos nacionaliniu botanikos sodu
Salaspilyje. Palaikyti ryðiai ir su senaisiais kolegomis: Baltarusijos centriniu botanikos
sodu Minske, pagrindiniu Rusijos botanikos sodu Maskvoje, Charkovo universiteto Bota-
nikos sodu. Tarpusavio vizitø metu pasikeista darbo patirtimi, kolekcine medþiaga su
Helsinkio, Turku universitetø (Suomija), Tartu (Estija), Prahos (Èekija) botanikos sodais.

Bendradarbiavimo sutarèiø pagrindu Botanikos sodas 2006 metais gavo finansinæ
paramà: genofondo augalø kolekcijoms pertvarkyti ir palaikyti ið Augalø genø banko
Botanikos sodas gavo 36,6 tûkst. Lt; techniniam projektui parengti ir renginiui Biologinës
ávairovës dienos organizuoti ið Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos – 21,0 tûkst. Lt;
KVAD prie Lietuvos Respublikos kultûros ministerijos finansavo senøjø dvaro rûmø
likuèiø archeologinius tyrinëjimus – darbams skyrë 120 tûkst. Lt, senojo Kairënø dvaro
parko takø tvarkymo darbams Vilniaus miesto savivaldybë skyrë 40 tûkst. Lt.

Infrastruktûros plëtra

Plëtojant Botanikos sodo infrastruktûrà 2006 metais investuota per 806 tûkst. Lt, uþ juos
atlikta ûkio dalies vandentiekio græþinio rekonstrukcija, baigtas árengti 800 m2 ploto pasta-
tas dirbtuvëms ir garaþui, senajame Kairënø parke nutiesta apie 2100 m2 takø, pastatytas
vienas gelþbetoninis arkinis tiltelis, árengta apie 0,6 ha vejø, atlikti senøjø Kairënø dvaro
rûmø pamatø archeologiniai tyrimai, pradëti rengti dviejø pastatø rekonstrukcijos ir staty-
bos bei nuotekø surinkimo sistemos techniniø projektø rengimo darbai.

Didesnæ dalá (546 tûkst. Lt) ðiø darbø finansavo Lietuvos Respublikos Vyriausybë.
Lietuvos Respublikos kultûros ministerijos bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
ir Vilniaus miesto savivaldybës parama sudarë 175 tûkst. Lt. VU skyrë 85 tûkst. Lt.

Edinburgo hercogas Filipas, vieðëdamas VU Botanikos sode Kairënuose, pasodino bukà
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2006 metais parengtas investicinis sodo infrastruktûros pritaikymo turizmo reikmëms
projektas, kuris gavo finansinæ paramà (6 545 458 Lt) pagal BPD 3.4 priemonæ „Vieðoji
turizmo infrastruktûra ir paslaugos“ ið Europos Sàjungos struktûriniø fondø.

Pagrindiniai 2007 metø darbai

• Pradëti ágyvendinti Kairënø botanikos sodo infrastruktûros pritaikymo turizmo reik-
mëms investiciná projektà.

• Tæsti valstybës investicijø programos remiamo investicinio projekto ágyvendinimo darbus.
• Tæsti sodo augalø kolekcijø rekonstrukcijos ir augalø duomenø bazës kûrimo darbus.
• Gerinti sodo materialinæ bazæ, tarnaujanèià mokslo tiriamiesiems darbams vykdyti

sutelkiant tam kvalifikuoèiausiø mokslo darbuotojø jëgas.

SVEIKATOS IR SPORTO CENTRAS

Sveikatos ir sporto centras propagavo sveikà gyvensenà ir ágyvendino sveikatinimo
priemones, organizavo studentø ir darbuotojø kûno kultûros ir sporto veiklà. Buvo veda-
mos á studijø programas átrauktos ir laisvai pasirenkamos 19 sporto ðakø kûno kultûros
pratybos bei sportinio meistriðkumo treniruotës, skaitomos paskaitos, vykdomi moksliniai
tyrimai ir metodinis darbas. Rengiamos savarankiðkos treniruotës, vidaus varþybos, kom-
plektuojamos ir treniruojamos Universiteto rinktinës, dalyvaujama 28 sporto ðakø ðalies
studentø èempionatuose bei SELL tarptautinëse studentø þaidynëse.

SVARBIAUSI 2006 METØ REZULTATAI

Kûno kultûros ir ávado á sveikà gyvensenà pratybos ir paskaitos

Á 2005–2006 mokslo metø pavasario semestro studijø programas átrauktas kûno kultûros
pratybas lankë 1073 studentai, o 2006–2007 mokslo metø rudens semestrà laisvai pasi-
renkamà kûno kultûros pratybø dalykà pasirinko 1252. Vienam Centro dëstytojui viduti-
niðkai teko 112 studentø (áskaitant sportinio meistriðkumo grupiø studentus), dëstytojø
metinis pedagoginio darbo krûvio vidurkis sudarë 542 valandas.

Mokomosios treniruotës buvo organizuojamos 19-ai sporto meistriðkumo grupiø. Ðias
nuo 128 iki 448 val. per metus trukmës treniruotes lankë 295 studentai.

Studentams, savo laisvalaiká skiriantiems aktyviai kûno kultûrai ir sportui, buvo sudaro-
mos sàlygos naudotis turima baze ir konsultacijomis. Ðiomis galimybëmis pasinaudojo
daugiau kaip 3000 studentø.

Kaip ir anksèiau, Centras atliko studentø sveikatos bûklës analizæ. Iðnagrinëjus pir-
makursiø sveikatos sutrikimus ir fiziná parengtumà (30 pav.) buvo nustatyta, kad daþni
yra regos sutrikimai, atramos bei ðirdies ir kraujagysliø sistemos ligos.

Pagrindinë grupë

Paruoðiamoji grupë

Specialioji grupë

Atleisti

30 pav. 2006 metais VU sportavusiø studentø
pasiskirstymas pagal sveikatos grupes
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Mokslinis ir metodinis darbas

Toliau buvo vykdomas mokslo tiriamasis ir metodinis darbas tema „Studentø kûno kultû-
ros ir sporto proceso tobulinimas universitete (pedagoginiai, psichologiniai ir biologiniai
aspektai“. Per 2006 metus apginta viena mokslø daktaro disertacija, iðleista viena moko-
moji knyga, paskelbta trylika straipsniø prestiþiniuose þurnaluose. Centro darbuotojai
dalyvavo sporto ir kûno kultûros ekspertø komisijose prie Lietuvos kûno kultûros ir
sporto departamento, atestacinëse komisijose, nacionalinëse ir tarptautinëse konferenci-
jose, mokslo þurnalø redaktoriø kolegijose, Europos olimpiniø komitetø „Sportas ir aplin-
ka“ komisijoje, vadovavo ávairioms ðalies komisijoms.

Vidaus varþybos

Jau ðeðtus metus studentams rengiamos tarpfakultetinës olimpiniø vilèiø sporto varþybos
Rektoriaus taurei laimëti. Varþybø programoje buvo 11 sporto ðakø ir rungèiø. Varþybos
vyko ðventiðkai, jas stebëjo daug þiûrovø. 2005–2006 mokslo metais puikiais rezultatais
iðsiskyrë Matematikos ir informatikos fakulteto studentai (37  lentelë).

37 lentelë. 2005–2006 mokslo metø Rektoriaus taurës varþybø rezultatø suvestinë

Universiteto sporto rinktiniø startai

Susumavus 2006 metø rezultatus, pasiektus Lietuvos sporto þaidynëse, Universitetas
antrus metus ið eilës apdovanotas prizu uþ antràjà vietà kompleksinëje áskaitoje. Tai
vertas pasididþiavimo rezultatas, nes VU á prieká praleido tik Kûno kultûros akademijà.
Aplenkti kûno kultûros specialistus rengiantys universitetai.

Universiteto sporto rinktinës dalyvavo 28 Lietuvos studentø sporto asociacijos (LSSA)
rengiamuose èempionatuose ir Lietuvos sporto þaidynëse. Palyginti su 2005-aisiais me-
tais, uþimtø priziniø vietø skaièius gerokai padidëjo. Beveik visos VU komandos tapo
prizininkëmis (38 lentelë).

2005–2006 mokslo metais Universiteto iðkovotø vietø vidurkis ðalies studentø èem-
pionatuose sudaro 1,9, o 2004–2005 mokslo metais buvo 2,88. Net 63 mûsø atletai tapo
èempionatø nugalëtojais.

Á SELL studentø tarptautines varþybas, kurios vyko Tartu, Universitetas siuntë 15
sportininkø. Iðkovoti du aukso (Jekaterina Kiseliova, FsF), vienas sidabro (Aina Valatke-
vièiûtë, MF) ir keturi bronzos medaliai.
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Gerø individualiø rezultatø Europos ir pasaulio èempionatø etapuose pasiekë Univer-
siteto sportininkai – lengvaatleèiai, sportiniø ðokiø atstovai ir kiti.

Kasmet renkamas geriausiø VU sportininkø deðimtukas. Geriausia 2006 metø sporti-
ninke antrus metus ið eilës tapo Teisës fakulteto II kurso studentë Lina Ðaltytë –
pasaulio jaunimo irklavimo èempionato penktosios vietos laimëtoja, Lietuvos suaugusiø-
jø irklavimo èempionatø dukart èempionë, pasaulio studentø irklavimo èempionato tre-
èiosios vietos laimëtoja, Lietuvos studentø èempionë.

Sporto bazë

Bendrà universiteto sporto bazæ sudaro trys þaidimø salës, dvi sunkumø ir atletinës
gimnastikos salës, sportiniø ðokiø ir aerobikos pratyboms skirta salë su treniruokliais,
imtyniø salë, stadionas. 2006 metus buvo atliekami visø sporto baziø einamieji remonto ir
prieþiûros darbai. Toliau atnaujinamas Saulëtekio al. 2 SSC kompleksas, kuriame VU
mecenato Vidmanto Kuèinsko vadovaujamo koncerno ARVI lëðomis kokybiðkai atnau-
jinta buvusi mankðtos salë ir árengta ðiuolaikinë sportiniø ðokiø ir aerobikos studija su
treniruokliais. Bendra paramos suma sudarë apie 138 tûkst. Lt. Iðlaidas padengë rëmëjø,
Universiteto bei Ðvietimo ir mokslo ministerijos skirtos specialiosios lëðos. Taèiau Èiur-
lionio g. 21/27 bei Saulëtekio al. 26 esanèiø sporto baziø bûklë yra nepatenkinama.

Pagrindiniai 2007 metø darbai

• Visiðkai atnaujinti Èiurlionio g. 21/27 padalinio sporto bazæ.
• Spræsti sporto komplekso Saulëtekio al. 26 statybos organizacinius klausimus.
• Registruoti teorinio kurso „Sveikos gyvensenos pagrindai“ sandà Studijø komitete.
• Tæsti planinius mokslo ir metodinius darbus ir teikti spaudai, ypaè daug dëmesio

skirti vadovëliams.
• Sëkmingai pasiruoðti ir siekti gerø sporto rezultatø ðalies studentø èempionatuose ir

SELL tarptautinëse studentø þaidynëse.
• Plësti paslaugas studentams ir dëstytojams.
• Uþbaigti visiðkà pastato Saulëtekio al. 2 atnaujinimà.
• Ieðkoti papildomø finansavimo ðaltiniø stadionui aptverti, apsaugos sistemai ir apðvie-

timui árengti ir dirbtinei universaliai dangai ásigyti.

38 lentelë. Universiteto rinktiniø 2005–2006 mokslo metais LSSA èempionatuose iðkovotø vietø
suvestinë
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KULTÛROS CENTRAS

Kultûros centras jungia deðimt meno kolektyvø – du miðrius ir vienà merginø chorà, tris
tautinës muzikos ir ðokiø kolektyvus, puèiamøjø ir styginiø orkestrus bei dvi teatro trupes.

Kolektyvams vadovauja puikûs savo srities specialistai. R. Gelgotienë, A. Kuèinskas,
B. Maþrimienë ir I. Jakubënaitë yra Lietuvos dainø ðvenèiø ekspertai konsultantai,
R. Gelgotienë – ðventës vyriausioji dirigentë.

Kasmet daugëja studentø, norinèiø dalyvauti kolektyvø veikloje. 2006-aisiais jø buvo
per 400.

VU kolektyvø pagrindinis uþdavinys – deramai reprezentuoti Universitetà ir jo gilias
kultûrines tradicijas. Kolektyvø pasirodymai ne tik papuoðë pagrindines Universiteto
ðventes. Kolektyvai taip pat sëkmingai dalyvavo Lietuvos ir tarptautiniuose konkursuose
bei festivaliuose, rengia teatrø forumus, dalyvauja kultûriniuose ES projektuose.

Kultûros centras jau penkerius metus rengia koncertus ,,Muzikos valanda VU
Ðv. Jonø baþnyèioje“. Ðiais koncertais siekiama, kad Vilniaus universitetas taptø vienu ið
svarbiausiø Vilniaus miesto kultûros þidiniø.

SVARBIAUSI 2006 METØ REZULTATAI

Naujos muzikinës programos ir koncertø ciklai

Birþelá surengtas iðkilmingas Akademinio choro 65-meèio koncertas, kuriame atliktos
W. A. Mocarto „Karûnavimo miðios“.

Merginø choras „Virgo“ dalyvauja Uþsienio kalbø instituto koordinuojamame Socra-
tes/Lingua1 projekte „KALBA – VISIEMS“ („OPEN TO EVERY CITIZEN“). Projekto
muzikinës dalies vadovë Rasa Gelgotienë dirbo su Anglijos ir Latvijos chorais, mokë juos
lietuviðkø dainø. Akademinis choras gruodá tæsë 2003 metais pradëtà koncertø þmonëms,
turintiems klausos negalæ, projektà ir gruodþio 22 dienà kartu su Vilniaus kurèiøjø
centro jaunimo grupe atliko Kalëdø giesmes gestø (judesiø) kalba.

Choras „Pro Musica“ toliau bendradarbiauja su Extremaduros (Ispanija) universiteto
choru ir kartu su ispanø choru koncertavo Lvove (Ukraina) bei Vilniuje, drauge su Univer-
siteto kameriniu ansambliu paruoðë W. A. Mocarto metams skirtà programà, dalyvavo
bendrame Universiteto ir Vilniaus miesto savivaldybës projekte „Vilniaus ðventimai“.

Meno kolektyvai dalyvavo koncertø cikluose „Muzikos valanda Ðv. Jonø baþnyèioje“,
„Alma Mater musicales“, Baltijos ðaliø studentø ðventëje ,,Gaudeamus“, „Armonikëlë“ ir
„Linksmoji armonika“.

R. Gelgotienë dirigavo jungtiniam chorui studentø chorø festivalyje Klaipëdoje.
Merginø choras „Virgo“ dalyvavo Lietuvos valstybiniø ðvenèiø minëjimuose Lietuvos

ambasadose Osle (Norvegija) ir Maskvoje (Rusija).
Dainø ir ðokiø ansamblis surengë ilgametës Vilniaus universiteto darbuotojos, dainø

ir ðokiø ansamblio ðokëjø grupës vadovës, nusipelniusios artistës, ðokiø kûrëjos Tamaros
Kalibataitës kûrybos vakarà 80-meèio proga.

Folklorinës muzikos ansamblis „Ratilio“ dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje
„Skamba skamba kankliai“ ir surengë ekspedicijà á Dzûkijà, kur surinko apie 100 liau-
dies dainø.

Nauji pastatymai

Pastatyti spektakliai: E. Gelusevièiaus „Kainas“ ir „Puikios dienos pradþia“, „Virtuvinës
dramos“, „Ekskursija“, „Nukritæs militaras“, „Pasklidas“, kartu þmonëmis, turinèiais re-
gos negalià, – „Suþydëjimas“.

Surengtas septintasis tarptautinis teatro forumas „Perpetuum mobile“, tarptautinë teat-
ro akcija „Atminties ir paþinimo takas“, skirta technikos paveldui.
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Dalyvavimas Lietuvos ir tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose

Choras „Pro Musica“ dalyvavo Havanos (Kuba) tarptautiniame festivalyje, Akademi-
nis choras – konkursuose Torreviejoje ir Avilese (Ispanija) – pastarajame laimëjo
antràjà premijà ir specialøjá prizà uþ geriausià sambos atlikimà.

Teatro trupë „Minimum“ (reþ. R. Venckus) buvo iðvykusi á tarptautiná universitetø
teatrø festivalá Minske (Baltarusija), kuriame laimëjo prizà uþ originalià tradicinës temos
interpretacijà, o scenografë Dalia Kiaulaitë – prizà uþ geriausià scenografijà, A. Pulkau-
ninko trupë dalyvavo Unidanzos festivalyje Ispanijoje.

Lapkritá Lietuvos chorø konkurse choras „Virgo“ laimëjo pirmàjà vietà, akademinis
choras antràjà, o choras „Pro Musica“ paþymëtas diplomu.

Choras „Virgo“ gavo 2006-øjø metø Lietuvos chorø nominacijà „Tarptautinio spinde-
sio þvaigþdë“ ir apdovanotas „Aukso paukðte“.

Pagrindiniai 2007 metø darbai

• Sëkmingai pasirengti ir dalyvauti Lietuvos dainø ðventëje „Bûties ratu“.
• Surengti liaudiðkos muzikos kapelos „Jaunimëlis“ 35-meèio jubiliejiná koncertà.
• Surengti tarptautinius teatrø festivalius „Forumas 8“ ir „Kurti pasaulá á save“.
• Dalyvauti kuriant ir ágyvendinant naujus Vilniaus universiteto iðkilmiø scenarijus.
• Áraðyti naujà lietuviðkos muzikos kompaktinæ plokðtelæ.
• Ieðkoti papildomø finansavimo ðaltiniø.

ADMINISTRAVIMAS

2006 metais toliau didëjo administravimo darbo laiko sànaudos, pirmiausia dël sparèiai
besipleèianèiø Universiteto veiklø: plëtësi Universiteto bendradarbiavimas su Lietuvos
vieðojo ir privataus sektoriaus institucijomis ir ámonëmis, intensyvëjo tarptautiniai ryðiai,
padidëjo investicijø apimtys, iðsiplëtë rekonstruojamø ir remontuojamø objektø sàraðas,
labai padidëjo pajamø ir iðlaidø apimtys ir joms tvarkyti reikalingø finansiniø operacijø
skaièius, sudëtingesni tapo vieðieji pirkimai. Administravimo sànaudas labai padidino
sudëtingos ir varginanèios Europos Sàjungos struktûriniø fondø projektø administraci-
nës procedûros ir ilga trukmë.

Dël ðiø prieþasèiø 2006 metais buvo padaryti tokie centrinës administracijos pertvarkymai:
• Finansø ir ekonomikos, Teisës ir bendrøjø reikalø direkcijø struktûros;
• esminis Ûkio direkcijos reorganizavimas. Ji pertvarkyta á dvi – Statybos ir remonto

bei Eksploatavimo ir paslaugø – direkcijas;
• priimta naujø darbuotojø á Finansø ir ekonomikos, Studijø, Teisës ir bendrøjø reikalø,

Personalo direkcijas, Strateginës plëtros, Ryðiø su visuomene bei Mokslo skyrius;
• paruoðti nauji norminiai dokumentai, reglamentuojantys Universiteto finansinæ veiklà.

Praeitais metais daug problemø kilo dël vieðøjø pirkimø. Pagrindinës tø problemø
prieþastys – labai komplikuotas ir á universitetø specifikà neatsiþvelgiantis Vieðøjø
pirkimø ástatymas, kasmet didëjanèios vieðøjø pirkimø apimtys ir sudëtingëjanèios pro-
cedûros, per maþas vieðøjø pirkimø specialistø centrinëje administracijoje ir padaliniuo-
se skaièius, prastas Vieðøjø pirkimø skyriaus darbo organizavimas ir menka skyriaus
darbuotojø kvalifikacija. Ðioms prieþastims paðalinti praeitais metais sudaryta Vieðøjø
pirkimø nuolatinë Senato darbo grupë.

Per 2006 metus administravimo kokybë fakultetuose, ypaè didþiuosiuose, pagerëjo.
Tai yra ypaè svarbu, kadangi finansø ir turto valdymas bei administravimas fakultetø
veikloje uþima labai svarbià vietà – jie disponuoja daugiau nei 80% viso Universiteto
biudþeto ir turi pakankami didelius ágaliojimus. Daugelyje fakultetø ir padaliniø ásteig-
tos administratoriø pareigybës visiðkai pasiteisino, fakultetuose pradëtos formuoti admi-
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nistracijos tarnybos. Taèiau reikia pripaþinti, kad turtas valdomas ne efektyviausiu bûdu,
nepakankama padaliniø naudojamø finansø kontrolë ir atskaitomybë. Tai pirmiausia
pasakytina apie smulkius padalinius.

VIDAUS AUDITAS

Vidaus audito skyrius yra savarankiðkas struktûrinis Vilniaus universiteto padalinys, tie-
siogiai pavaldus ir atskaitingas Vilniaus universiteto Rektoriui. Skyriui nebuvo daromas
poveikis planuojant ir atliekant vidaus auditus bei pateikiant vidaus audito rezultatus.
Skyrius savarankiðkai planavo savo veiklà, yra nepriklausomas nuo Universitete atliekamø
vidaus kontrolës procedûrø ir nëra uþ jas atsakingas. Vidaus audito skyrius vykdë savo
funkcijas ir priëmë sprendimus niekieno netrukdomas, objektyviai ir neðaliðkai.

2006 metais Skyrius atliko nepriklausomà, objektyvià tyrimo ir konsultavimo veiklà
siekiant uþtikrinti Universiteto veiklos gerinimà:
• tikrino ir vertino, ar audituojamame padalinyje sukurta ir ádiegta vidaus kontrolës

sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jo veikla atitinka ástatymus ir kitus normi-
nius teisës aktus, vidaus norminiø teisës aktø reikalavimus, ar informacija apie finan-
sinæ ir ûkinæ veiklà yra iðsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir ágyvendinti
nustatyti uþdaviniai;

• teikë Universiteto Rektoriui, vadovybei ir audituotø padaliniø vadovams objektyvià
informacijà, rekomendacijas ir iðvadas dël audituoto padalinio veiklos, vidaus kontro-
lës bûklës ir kt.;

• rengë vidaus audito ataskaitas su iðvadomis ir rekomendacijomis, kaip iðtaisyti vi-
daus audito metu nustatytus neatitikimus, tobulinti audituoto padalinio veiklà ir vi-
daus kontrolæ;

• atliko kitas ástatymø, kitø teisës aktø nustatytas funkcijas, vykdë Rektoriaus nurody-
mus, susijusius su vidaus auditu.

Skyriaus 2006 metø veiklos plane buvo nurodyta: vidaus audito objektai, temos, atliki-
mo trukmë, áskaitant laikà, skirtà apþvelgti audituojamo padalinio veiklai ir parengti
vidaus audito programas, konkretûs vykdytojai, ankstesniø auditø atlikimo datos.

Prieð pradedant audità skyriaus vedëjas pristatydavo audituojamajam padaliniui vi-
daus audito programoje numatytus audito tikslus ir uþdavinius, audito procedûras, aptar-
davo jo eigà. Skyrius 2006 metais, atlikdamas auditus, vertino audituojamø padaliniø
vidaus kontrolës funkcionavimà bei rizikos valdymà, tikrino ir vertino sukurtas vidaus
kontrolës procedûras, veiklos planø vykdymà, ástatymø, kitø norminiø teisës aktø ir
sutarèiø, turinèiø átakos audituoto padalinio veiklai, laikymàsi, informacijos apie audi-
tuojamo padalinio finansinæ ir ûkinæ veiklà patikimumà bei iðsamumà, audituojamo
padalinio turto valdymà, naudojimà ir disponavimà juo.

2006 metais Skyrius atliko 5 auditus ir vykdë paþangos stebëjimà, susijusá su 2005
metais atliktais auditais. Ið 2005 metais pateiktø 12 rekomendacijø 8 buvo ágyvendintos.

Ávertinæs 2006 metais audituotø padaliniø vidaus kontrolæ bei galimos rizikos veiks-
niø átakà, Skyrius pateikë 30 rekomendacijø dël vidaus kontrolës ir veiklos tobulinimo.
Per 2006 metus Vilniaus universitete buvo atlikti ðie auditai: iðlaidø sàmatø ávykdymo
2006 metø sausio 1 dienos balanso rodikliø atitikimo tikrinimas, Personalo direkcijos
veiklos auditas, iðanalizuota fakultetuose ir kituose struktûriniuose padaliniuose para-
mos sutarèiø ir pagal jas gautø materialiniø vertybiø ir piniginiø lëðø apskaita, atliktas
Universiteto tarnybinio transporto naudojimo, kuro ir atsarginiø daliø nuraðymo auditas,
atliktas VðÁ „Vilniaus universiteto bûstas“ finansinis ir veiklos auditai.

Atliktø vidaus auditø metu nebuvo nustatyta tokiø paþeidimø, kuriuos turëtø nagrinëti
teisësaugos institucijos. 2005 metais pateikta rekomendacija dël Universiteto knygyno „Litte-
ra“ neteko prasmës, nes jis buvo likviduotas, o jo patalpos konkurso tvarka iðnuomotos.
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1 PRIEDAS. STUDIJØ KOKYBËS

GERINIMO KRYPTIS
1 lentelë. Pirmosios ir antrosios pakopos studentø skaièius ir studijø formos
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2 lentelë. Doktorantø skaièius fakultetuose (2007-01-01)

1 pav. Uþsienio pilieèiø skaièius Vilniaus universiteto
nuosekliøjø studijø programose 2006 m. rudens semestre

Ne ES pilieèiai                          ES pilieèiai
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3 lentelë. 2006 metø priëmimo á pirmàjà ir antràjà pakopas pagal visas studijø formas suvestinë

-



VILNIAUS UNIVERSITETO VEIKLA 2006 METAIS

112

4 lentelë. Informacija apie priëmimà á Vilniaus universitetà  2006 metais bendrojo priëmimo metu
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Pastabos:
N – neakivaizdinës studijos; V – vakarinës studijos
* Nusako pareikðtø pageidavimø á studijø programà bei stojanèiøjø á jà skaièiø, atsiþvelgiant á tai, kokiu prioritetu

(kelintoje vietoje) jie yra pareiðkæ pageidavimà á studijø programà
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2 pav. Didþiausi svertiniai konkursai á Vilniaus universiteto dienines studijas 2006 metais

3 pav. Maþiausi svertiniai konkursai á Vilniaus universiteto dienines studijas 2006 metais
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4 pav. Didþiausi svertiniai konkursai á Vilniaus universiteto
antrosios pakopos dieninës formos studijø programas 2006 metais

5  pav. Maþiausi svertiniai konkursai á Vilniaus universiteto
antrosios pakopos dieninës formos studijø programas 2006 metais
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5 lentelë. 2006 m. baigiamøjø darbø paþymiø pasiskirstymas (%)

Pastaba: B – pagrindiniø studijø programa
M – magistrantûros studijø programa

sistemos, B
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6 lentelë. 2006 metais iðduotø diplomø skaièius
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7 lentelë. Pirmosios ir antrosios studijø pakopos 2006 metø laida
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8 lentelë. Doktorantûros rezultatyvumas

Pastaba: 2007 metø sausio 1 dienos duomenys
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120 2 PRIEDAS. MOKSLO

REZULTATYVUMO DIDINIMO KRYPTIS
1 lentelë. Pajamos uþ mokslinæ veiklà 2006 metais (tûkst. Lt)

* Ávairiø ðaltiniø lëðos skirtos: monografijø ir periodiniø leidiniø leidybai, kelionëms, ISI duomenø bazës prenumeratai, renginiams ir ðvieèiamajai veiklai organizuoti, valstybës mokslo stipendijoms

2006 m.
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2  lentelë. Tiesioginiø asignavimø mokslui paskirstymas Universiteto padaliniams 2004–2006 metais

*   Nurodyta suma su Aplinkos studijø centru
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3 lentelë. LVMSF – mokslo tiriamiesiems darbams 2006 metais (tûkst. Lt)

Pastabos:
1. 14-os mokslo kûriniø rengimui 2006 m. skirta 56,2 tûkst. Lt, 2007 m. – 75,1 tûkst. Lt
2. LVMSF parama doktorantams ir mokslo kûriniø autoriams pervedama tiesiogiai
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1 pav. VU tyrëjø straipsniø ISI WOS duomenø bazëje skaièius 1989–2007 m.  (2007-02-09 duomenimis)*

* 1 ir 2 pav.
pateikiamas
bendras VU
ir VU
asocijuotø
institutø
straipsniø ir
citavimø
skaièius

2 pav. VU tyrëjø straipsniø ISI WOS duomenø bazëje citavimø skaièius 1990–2007 m.
(2007-02-09 duomenimis)*

3 pav. Lietuvos institucijø straipsniø ISI WOS duomenø bazëje skaièius 1997–2006 m.
(Lietuvos mokslo tarybos duomenimis, 2006-11-29)
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3 P R I E D A S . PERSONALO

SKATINIMO KRYPTIS

1 lentelë. Dëstytojø skaièius akademiniuose kamieniniuose padaliniuose  2006 m. gruodþio 31 d.
(einanèiø ne pagrindines pareigas darbuotojø skaièius nurodomas skliaustuose)

2 lentelë. Mokslo darbuotojø skaièius akademiniuose kamieniniuose padaliniuose 2006 m. gruodþio
31 d. (einanèiø ne pagrindines pareigas darbuotojø skaièius nurodomas skliaustuose)
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1 pav. Aukðèiausios kvalifikacijos darbuotojø (habil. dr. profesoriø ir jiems prilygintø)
pasiskirstymas pagal amþiø 2006 metais

2 pav. Aukðèiausios kvalifikacijos darbuotojø (daktarø docentø)
pasiskirstymas pagal amþiø 2006 metais

30–39 m.

40–49 m.

50–59 m.

60–65 m.

per 65 m.

30–39 m.

40–49 m.

50–59 m.

60–65 m.

per 65 m.

,
,

,

,

, ,

,

,

,
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3 lentelë.Vilniaus universitete apgintø daktaro disertacijø skaièius pagal mokslo sritis ir kryptis

4 lentelë. Vilniaus universiteto dviðalio bendradarbiavimo sutartys
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1 pav. Bibliografiniai áraðai Lietuvos universitetø bibliotekø elektroniniuose kataloguose

1 lentelë. Vilniaus universiteto padaliniø vidutiniai mënesiniai duomenø srautai 2006 metais
(gigabaitais per mënesá)

4 P R I E D A S .
INFORMACINIØ

TECHNOLOGIJØ

PLËTROS KRYPTIS
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2 pav. Vilniaus universiteto didelës spartos duomenø perdavimo magistraliø schema
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1 pav. Þemës sklypo Saulëtekio al. 9/9a naujas detalusis planas
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1 lentelë. Investiciniø projektø ir materialinës bazës  (ilgalaikio materialaus turto) modernizavimo iðlaidø suvestinë
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2 lentelë.  Parengti investiciniai projektai
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3 lentelë. Mokslo ir studijø ástaigø renovavimo ir rekonstravimo programos, remonto darbø ir bendrabuèiø remonto iðlaidø suvestinë

,
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4  lentelë. Eksploatavimo iðlaidos 2006 metais              Iðlaidos, tûkst.  Lt

* Dujos, liftai, ðiukðlës, ryðiai, transportas, dezinfekcija, apsauga ir signalizacijos aptarnavimas,
valymo paslaugos.
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5 lentelë. Infrastruktûros iðlaikymo iðlaidos

Infrastruktûros iðlaidos: ðildymas, vanduo, elektros energija, kitos iðlaidos (dujos, liftai, ðiukðlës, ryðiai, transportas, dezinfekcija, signalizacijos aptarnavimas)

Religijos studijø ir tyrimø centras
centras
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6 P R I E D A S . FINANSØ

VALDYMO KRYPTIS

1 lentelë. Vilniaus universiteto pajamos 2002–2006 metais                            Pajamos (tûkst. Lt)

2 lentelë. Turtas 2002–2006 metais                                                   (tûkst. Lt)

3 lentelë. Pavedimø lëðos (tikslinës valstybës biudþeto lëðos)           Pajamos ir iðlaidos (tûkst. Lt)

* Kartu su rëmëjø parama materialinëmis vertybëmis, ávertintomis litais

* VU þemæ valdo pagal panaudà

,
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4 lentelë. Tikslinës Ðvietimo ir mokslo ministerijos lëðos          Pajamos ir iðlaidos tûkst. Lt

5  lentelë. Tikslinës lëðos ávairioms programoms vykdyti                 Pajamos ir iðlaidos tûkst. Lt

h
,

,
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6  lentelë. Valstybinio mokslo ir studijø fondo parama                       Pajamos ir iðlaidos tûkst. Lt

7  lentelë. 2006 metø nebiudþetiniø  lëðø struktûra                Pajamos, tûkst. Lt

* Kartu su rëmëjø parama materialinëmis vertybëmis, ávertintomis litais



VILNIAUS UNIVERSITETO VEIKLA 2006 METAIS

138

8 lentelë. Vilniaus universiteto  koordinuojami projektai, gaunantys Europos regioninës plëtros
fondo paramà

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“

Bendrojo programavimo dokumento 3.4 priemonë

„Vieðoji turizmo infrastruktûra ir paslaugos“

Gamtos mokslø

nioji
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9 lentelë. Vilniaus universiteto koordinuojami projektai, gaunantys Europos socialinio fondo paramà

Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Þmogiðkøjø iðtekliø plëtra“

2.3 priemonë „Socialinës atskirties prevencija ir socialinë integracija“

Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Þmogiðkøjø iðtekliø plëtra“ 2.4 priemonë „Mokymosi visà gyvenimà sàlygø plëtojimas“

i
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Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Þmogiðkøjø iðtekliø plëtra“

2.5 priemonë „Þmogiðkøjø iðtekliø kokybës gerinimas moksliniø tyrimø ir inovacijø srityje“

e

v
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10 lentelë. Valstybës biudþeto asignavimø iðlaidø struktûra (2006 m.)

11 lentelë. Valstybës biudþeto asignavimai
Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu                                    Pajamos ir iðlaidos (tûkst. Lt)
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12 lentelë. Biudþeto iðlaidø struktûra (2006 m.)               Iðlaidos, tûkst.  Lt

2006 m. spec. programos likutis 4285,32 Lt; valiutos likutis 7391,82; struktûriniø fondø likutis
2485,01 Lt
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13 lentelë. VU Specialioji programa (2006 metø pajamos ir iðlaidos)               (Lt)

Informacinës visuomenës

TÞEÞVC
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14 lentelë. Universiteto strateginiø tikslø ágyvendinimo vertinimo kriterijø ávykdymo 2006 metais
ataskaita

* 2007-03-01 duomenimis

visø
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15 lentelë. Pirmosios programos uþdaviniø ágyvendinimo vertinimo kriterijø ávykdymo 2006 metais
ataskaita

* 2007-03-01 duomenimis
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16 lentelë. Antrosios programos uþdaviniø ágyvendinimo vertinimo kriterijø ávykdymo 2006 metais
ataskaita

17 lentelë. Treèiosios programos uþdaviniø ágyvendinimo vertinimo kriterijø ávykdymo 2006 metais
ataskaita

18 lentelë. Ketvirtosios programos uþdaviniø ágyvendinimo vertinimo kriterijø ávykdymo 2006 metais
ataskaita

sàlyginiais lapais
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