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SANTRUMPOS
AM – Aukštoji mokykla

BchI – Biochemijos institutas

BRF – bendrasis raidos fondas

BS – Botanikos sodas

ChF – Chemijos fakultetas

CPO – centrinė perkančioji organizacija

EEE – Europos ekonominė erdvė

EF – Ekonomikos fakultetas

eLABa – Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos  
informacinėje sistemoje

ES – Europos Sąjunga

FF – Fizikos fakultetas

FlF – Filologijos fakultetas

FMTC – Nacionalinis �zinių ir technologijos mokslų centras

FsF – Filoso�jos fakultetas

GMF – Gamtos mokslų fakultetas

IBT – Biotechnologijos institutas

IF – Istorijos fakultetas

ITTC – Informacinių technologijų taikymo centras

JGMC – Jungtinis gyvybės mokslų centras

KF – Komunikacijos fakultetas

KHF – Kauno humanitarinis fakultetas

KVIS – karjeros valdymo informacinė sistema

LMT – Lietuvos mokslo taryba

LNS – laipsnio nesuteikiančios studijos

LR – Lietuvos Respublika

LRT – Lietuvos radijas ir televizija

LSC – Lyčių studijų centras

LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

MF – Medicinos fakultetas

MIF – Matematikos ir informatikos fakultetas

MII – Matematikos ir informatikos institutas

MITA – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

MKIC – Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras

MOSTA – Mokslo ir studijų analizės ir stebėsenos centras

MTEP – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

NFTMC – Nacionalinis �zinių ir technologijos  
mokslų centras

OC – Orientalistikos centras

RSTC – Religijos studijų ir tyrimų centras

SSC – Sveikatos ir sporto centras

ŠMM – Švietimo ir mokslo ministerija

ŠMPF – Švietimo mainų paramos fondas

TF – Teisės fakultetas

TFAI – Teorinės �zikos ir astronomijos institutas

TMI – Taikomųjų mokslų institutas

TSPMI – Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

UKI – Užsienio kalbų institutas

UNESCO (United Nations Educational Scienti�c and 
Cultural Organization) – Jungtinių Tautų švietimo, mokslo  
ir kultūros organizacija

Universitetas – Vilniaus Universitetas

VDU – vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

VIPIS – viešųjų pirkimų informacinė sistema

VMA – virtuali mokymosi erdvė

VRM – Vidaus reikalų ministerija

VU – Vilniaus Universitetas 

VUB – Biblioteka 

VUSIS – Vilniaus universiteto studijų informacinė sistema

7BP – Europos Sąjungos 7-oji bendroji mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa

COST (European Cooperation in Science and Technology) 
– Europos šalių bendradarbiavimo programa mokslo ir 
technologijų srityje
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REKTORIAUS 
ŽODIS
Universitetai gyvuoja Europoje daugiau kaip devynis šimtme-
čius. Unikali Europos universitetų kultūra, kurios dalimi esa-
me ir mes, remiasi nusistovėjusiomis vertybėmis – giliai pa-
žinti ir suprasti išmokytų ir profesines kompetencijas turinčių 
talentų rengimu, žinių kaupimu ir gryninimu bei atsakomybe 
visuomenei. Šis vertybinis pamatas užtikrina universitetų sta-
bilumą, jų atsparumą konjunktūrinio blaškymosi atžvilgiu ir 
tvarų visuomenės vystymąsi. 
2015 m. penktą šimtmetį skaičiuojančioje mūsų Universi-
teto istorijoje buvo kupini įprastų darbų ir daugybės pasie-
kimų mokslo ir studijų srityse – kilo studijų kokybė, mūsų 
mokslininkai ir studentai pelnė naujus apdovanojimus, plė-
tėsi mūsų ryšiai, augo tarptautinis pripažinimas, brendo 
mūsų bendruomenė, kilo neįtikėtinas galimybes atversiantys 
mokslo centrai. Buvome priimti į garbingiausią senovinių ir 
aukštus tarptautinius standartus palaikančių Europos uni-
versitetų bendriją – „Coimbra Group“.
Tačiau nepaisant vertybių stabilumo ir nuolat augančios dar-
bų apimties bei džiuginančių pasiekimų skaičiaus, universite-
tas, kaip ir bet kuri organizacija, privalo turėti aiškius pažangos 

orientyrus ir veiksmų programą tam, kad jis galėtų sėkmingai 
reaguoti į nuolat kintančio pasaulio iššūkius ir užtikrinti nau-
jus visuomenės intelektinius poreikius. Todėl 2015 m. mes 
žengėme į svarbų savo plėtros tarpsnį, susijusį su modernios ir 
gyvybingos strategijos formavimu ir įgyvendinimu.
Pasirinkę ambicingą Universiteto viziją – stoti vienon greton 
su pirmaujančiais Europos universitetais, pirmą kartą ak-
tyviai dalyvaujant visai akademinei bendruomenei sudarė-
me strateginį veiklos planą, kuris remiasi plačiai diskutuotu, 
tarptautine patirtimi ir moderniais vadybos metodais grįstu 
pokyčių paketu. Šie pokyčiai turėtų padidinti Universiteto 
vertę, sustiprinti jo įtaką ir užtikrinti ilgalaikę mūsų Alma 
Mater perspektyvą. 
Šioje ataskaitoje pateikiami mūsų Universiteto veiklos  
2015 m. rezultatai, už kuriuos visi mūsų bendruomenės na-
riai nusipelno didžiulės pagarbos ir ypatingos padėkos. Taip 
pat šie rezultatai grindžia mūsų naujus žingsnius, sutelkian-
čius ateities darbams ir skatinančius prisiimti didesnę atsa-
komybę už mūsų Universiteto ir Lietuvos visuomenės bei 
valstybės pažangą.

Rektorius prof. Artūras Žukauskas
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INSTITUCIJOS 
PROFILIS. FAKTAI

VILNIAUS UNIVERSITETAS 
Viešosios įstaigos statusą turinti mokslo ir studijų institucija 
– valstybinė aukštoji mokykla, kurios savininkė yra Lietuvos 
valstybė. Lietuvos Respublikos Seimas 2014 m. gegužės 6 d. 
patvirtino Universiteto statutą.
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VEIKLOS TIKSLAI:
vykdyti aukšto tarptautinio lygio fundamentinius ir tai-
komuosius mokslinius ir meno tyrimus, eksperimenti-
nės, socialinės, kultūrinės ir technologinės plėtros darbus, 
įtraukiant į juos ir visų pakopų studentus;
įgyvendinti mokslo ir studijų vienove grįstas visų pakopų 
universitetines studijų programas, ugdančias kūrybingą, 
kritišką, atsakingą ir nuolat tobulėjančią asmenybę, rengti 
kompetentingus, plačios erudicijos mokslininkus (tyrė-
jus), kitus aukštos kvali�kacijos specialistus;
laiduoti tokį tyrimų ir studijų lygį, kuris leistų Universite-
to bendruomenės nariams deramai dalyvauti tarptautinėje 
mokslininkų ir dėstytojų bendradarbiavimo veikloje, būti 
aktyviais ir atsakingais tarptautinės akademinės bendruo-
menės nariais;
stiprinti mokslo, studijų, žinių ir inovacijų vaidmenį ir 
poveikį visuomenės raidai;
sudaryti sąlygas aukštąjį išsilavinimą turintiems asmenims 
kelti savo kompetencijos lygį;
puoselėti tradicines akademines vertybes, mokslo, meno, 
dėstymo, mokslo ir meno sklaidos ir kitų rūšių Universi-
teto veiklą grįsti nešališkumo, sąžiningumo, tarptautinio 
mokslinio bendruomeniškumo ir kitais visuotinai pripa-
žintais garbingos ir etiškos akademinės ir su ja susijusios 
veiklos principais;
saugoti visus nuo Universiteto įkūrimo sukauptus turtus 
ir kultūros paveldą, tęsti ir puoselėti humanistines Univer-
siteto tradicijas.

PAGRINDINĖS VEIKLOS RŪŠYS:
visų rūšių moksliniai ir meno tyrimai, eksperimentinė,  
socialinė, kultūrinė, technologinė plėtra ir meno kūryba;
visų pakopų universitetinės studijos;
klausytojų kvali�kacijos kėlimas ir kitokia šviečiamoji  
arba mokymo (dėstymo) veikla;
konsultavimo ir ekspertinė veikla;
mokslo, meno ir technologijų sklaida ir dalyvavimas  
sveikatinimo veikloje. 

PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS:

MOKSLAS MENAS

STUDIJOS NEFORMALUSIS 
ŠVIETIMAS

TECHNOLOGIJOS

ŽMOGAUS 
SVEIKATA

KITA ŠVIETIMO
 IR KULTŪROS 

VEIKLA

MISIJA
Vilniaus universitetas yra svarbiausias 

klasikinis (visapusis) mokslo universitetas 
Lietuvoje, kurio misija yra iš praeities kylanti, 
dabarties iššūkių skatinama ir ateities kartoms 

perduodama priedermė stiprinti Lietuvos 
ir pasaulio pažintines ir kūrybines galias, 
puoselėti akademines bei kitas dvasines 
ir socialines vertybes, ugdyti aktyvius ir 

atsakingus piliečius ir visuomenės lyderius.

VALDYMO ORGANAI

STRUKTŪRA
Centrinė administracija
14 fakulteto teises turinčių kamieninių akademinių padalinių
5 mokslinių tyrimų institutai
4 tarpfakultetiniai studijų ir mokslo centrai
Kultūros centras
Muziejus
Biblioteka 
Botanikos sodas

SENATAS                        TARYBA                     REKTORIUS
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VERTYBĖS
Vilniaus universiteto vertybės remiasi Europos universitetų 
kultūros principais, tokiais kaip akademinė laisvė, nuomonių 
įvairovė, atvirumas idėjoms, inovatyvumas, tarpusavio pagarba, 
pasitikėjimas, tolerancija, akademinė etika, autonomijos derini-
mas su atskaitomybe valstybei bei atsakomybe visuomenei.

Galima studijuoti pagal visų studijų sričių – biomedicinos, �zi-
nių, humanitarinių, socialinių ir technologijos mokslų – pro-
gramas, o besidomintieji menais gali rinktis atskirus dalykus 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje arba Vilniaus dailės aka-
demijoje, su kuriomis Universitetas kartu su Lietuvos sporto uni-
versitetu yra sudaręs konsorciumą UNIKON. Pirmosios pakopos 
studentai kartu su pagrindinėmis studijomis gali rinktis ir gretu-
tines studijas, kurias sėkmingai baigę įgytų dvigubą kvali�kaci-
nį laipsnį. Nemažas gretutinių studijų pasirinkimas: siūlomos 38 
studijų programos. Universitete plėtojamos mokymosi visą gyve-
nimą veiklos, skirtos tobulinti ar keisti kvali�kaciją, gilinti išsila-
vinimą, plėsti asmenines, profesines, socialines kompetencijas.

Sričių ir krypčių, kuriose vykdoma mokslo ir studijų veikla 

bei teikiami 1, 2 ir 3 pakopos laipsniai, skaičius ir sąrašas 

pateikiami priede.

VIZIJA

Vienoje gretoje su pirmaujančiais 
Europos universitetais.

MOKSLO IR STUDIJŲ VEIKLA
Universitete atliekami visų mokslo sričių aukšto lygio tyri-
mai tokiose kryptyse kaip humanitariniai mokslai (�loso�ja, 
istorija, literatūra, kalbų studijos); lituanistika; visuomenės 
struktūra ir raida; žmogaus biologinis ir sociopsichologinis 
pažinimas ir raida; sveikas žmogus, ligų prevencija, diagnos-
tika ir gydymas; genomika, biomolekulės ir biotechnologi-
jos; ekosistemų pokyčiai, apsauga, gamtos resursai; naujos 
funkcinės medžiagos ir dariniai; teorinė ir kondensuotųjų 
medžiagų �zika; lazerių �zika ir šviesos technologijos; fun-
damentinė ir taikomoji matematika; informatika ir informa-
cinės technologijos.

3 PAKOPŲ STUDIJOS:

BAKALAURO

MAGISTRANTŪROS

DOKTORANTŪROS STRATEGINĖS KRYPTYS
Novatoriškas mokslas
Tarptautinio lygio studijos
Aktyvi partnerystė
Atvira ir atsakinga bendruomenė
Efektyvus valdymas

Universitetas savo misiją vykdo ir tikslų siekia strateginio 
planavimo dokumentuose nustatydamas savo veiklos užda-
vinius ir jų sprendimo būdus. 2016 m. vasario 3 d. Uni-
versiteto Taryba patvirtino Universiteto 2015–2017 m. 
strateginį veiklos planą, kurį sudaro pokyčių paketas –  
39 strateginiai projektai. 

2015 m. 
Universitete studijavo per

21 000 
studentų ir klausytojų.

STUDIJŲ PROGRAMOS:
77 pirmosios pakopos
114 antrosios pakopos
5 vientisųjų studijų
1 laipsnio nesuteikianti (pedagogika)
57 medicinos ir 6 odontologijos rezidentūros
29 mokslo kryptys doktorantūros studijoms
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Svertinis palankumo indeksas žiniasklaidoje – 
nematuota.

Bendruomenės pasitikėjimo Universitetu rodiklis –  
nematuota.

Akademinių darbuotojų pasitenkinimo 
administracijos veikla rodiklis – nematuota.

PAGRINDINIAI PAŽANGOS 
VERTINIMO RODIKLIAI 
2013–2015 M. 

„QS World University Rankings“ reitingo rodikliai

Lentelė Nr.1 „QS World University Rankings“ reitingo rodikliai 2013-2015 m.

Pav. Nr. 1 Ar jūs bendrai esate patenkintas (a) studijomis Vilniaus universitete? 2012-2015 m.m.

7,6 9,6 6

58,3 58,1 62,9

401+ 401+ 401+

2,9 3,3 3,9
401+ 401+ 401+
19,2 23,4 22,5

401+ 401+ 401+

7,4 7 7,5

20,5 27,6 39,5

601-650 551-600 501-550

23,5 26,2 27,4

„QS World University 
Rankings“

reitingo rodiklis

401+ 401+ 401+

2014 m. 2015 m.

401+ 401+ 396

Bendras vertinimas

Vieta reitinge 
Balai iš 100 galimų

Citavimo indeksas

Dėstytojų-studentų santykis 

Darbdavių apklausa

2013 m.

233 257 231

Užsienio studentai 

Akademikų apklausa 

Užsienio dėstytojai 

I ir II pakopos ir vientisųjų studijų studentų  
pasitenkinimo studijomis rodiklis
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STRATEGINĖS 
KRYPTYS
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STRATEGINĖS KRYPTYS

NOVATORIŠKAS 
MOKSLAS
TIKSLAS: pasaulinio lygio mokslinių tyrimų vykdymas, 
žinių ir inovacijų pasiūlos kūrimas, skatinančios pažinti ir 
suprasti studijų aplinkos plėtra.

UŽDAVINIAI:

l  Sukurti patrauklias sąlygas aukščiausio lygio mokslo 
žinių kūrimui ir sklaidai.

l  Pritraukti moksliniam darbui daugiau jaunų talentų 
ir padidinti mokslo tarptautiškumą.

l  Efektyviau panaudoti mokslinių tyrimų potencialą 
Universiteto reputacijai kelti.

l  Padidinti socialinę atsakomybę plėtojant taikomuo-
sius mokslo tyrimus ir inovacinę veiklą.

Vykdant strateginio veiklos plano projektus šioje kryptyje, 
2015 m. buvo surinkta informacija apie 7 BP programos 
Universiteto ekspertus ir jų patirtis, kamieniniuose akademi-
niuose padaliniuose taikomas mokslinių publikacijų skatinimo 
sistemas, Universiteto leidžiamus mokslo žurnalus; keliama 
Mokslo ir inovacijų direkcijos personalo kvali�kacija.

MOKSLINĖS VEIKLOS  
FINANSAVIMAS
Universiteto mokslinė veikla 2015 m. �nansuota valstybės biu-
džeto, užsakovų ir tarptautinių bei Lietuvos mokslo programų 
lėšomis. Iš viso gauta 19,90 mln. Eur (2014 m. – 24,62 mln. 
Eur), iš jų 8,69 mln. Eur sudarė tiesioginiai valstybės biudžeto 
asignavimai (2014 m. – 7,72 mln. Eur), o 11,21 mln. Eur 
– trečdaliu mažiau negu 2014 m. – gauta iš įvairių MTEP 
projektams vykdyti (2014 m. – 16,91 mln. Eur). 

Pav. Nr. 2  Lėšos, gautos vykdant mokslo projektus 2013–2015 m.
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IŠORINIS VERTINIMAS
2015 m. paskelbti dviejų mokslinės veiklos vertinimų – 
2014–2015 m. MOSTA koordinuoto mokslinės veiklos 
palyginamojo tyrimo ir 2012–2014 m. mokslinės veiklos 
rezultatų vertinimo – rezultatai. Vertinimus „labai gerai“ 
gavo šie vertinamieji vienetai: Istorijos, Fizikos, Medicinos 
fakultetai, Filologijos fakultetas ir Užsienio kalbų institutas, 
Biotechnologijos ir Taikomųjų mokslų institutai. 

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS
Universiteto mokslininkai 2015 m. eLABa užregistravo 
2582 publikacijas, iš jų 30 monogra�jų ir studijų, 44 
studijoms skirtus leidinius, 1458 straipsnius Lietuvos bei 
tarptautiniuose ir užsienio recenzuojamuose leidiniuose, iš 
kurių 669 straipsnius, referuotus „�omson Reuters Web 
of Science“ duomenų bazėje, iš jų 233 straipsniai paskelbti 
išskirtinai aukšto mokslinio lygio leidiniuose, kurių bent 
viena dalyko kategorija priskirta pirmajai Q1 kvartilei.
2016 m. vasario 8 d. duomenimis, „�omson Reuters Web 
of Science“ duomenų bazėje registruoti straipsniai iš viso 
cituoti 969 kartus. Vieno straipsnio citavimo vidurkis – 
1,1, cituojamumo h-index – 14. Didžioji dalis registruotų 

straipsnių yra �zinių mokslų srities, daugiausia iš jų yra 
publikuoti „Physics Letters B“, „Journal of High Energy 
Physics“, „Astronomy & Astrophysics“ leidiniuose.  
2015 m. Universiteto mokslininkų straipsnių skaičius 
„�omson Reuters Web of Science“ duomenų bazėje 
sudarė 39 proc. visų Lietuvos mokslininkų šioje duomenų 
bazėje referuojamų straipsnių (2014 m. – 40 proc.).
2015 m. Universiteto mokslininkai kartu su bendraauto-
riais skelbė straipsnius tokiuose leidiniuose kaip „Nature“, 
„Cell“, „Nature Genetics“, „Nano Letters“, „Journal of the 
American Chemical Society“, „Genome Biology“ ir  
„Blood“, „Leukemia“ ir kt.

MOKSLO PROJEKTAI
2015 m. Universiteto mokslininkai vykdė apie 350 moks-
lo projektų. 239 projektai (2014 m. – 269) vykdyti pagal 
LMT administruojamas programas, iš kurių 41 �nansuoja-
mas pagal visuotinės dotacijos priemonę, 28 �nansuojami 
pagal nacionalinių mokslo programų projektus, 15 pagal 
podoktorantūros stažuočių projektus, 29 pagal Nacionalinės 
lituanistikos mokslo plėtros 2009–2015 m. programos pro-
jektus, 100 projektų vykdyti mokslininkų iniciatyva ir 20 

Pav. Nr. 3  Mokslinės publikacijos 2013–2015 m.
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pagal dvišalių / trišalių programų projektus. Projektams įgy-
vendinti gauta 6,23 mln. Eur (2014 m. – 10,4 mln. Eur).
Struktūrinių fondų lėšomis �nansuota 13 mokslo projektų, 
įgyvendinamų pagal „Eureka“ programą, nacionalinių kom-
pleksinių programų, jungtinių tyrimų programų tematikas 
ir kitas programas. Jiems įgyvendinti 2015 m. gauta 1,14 
mln. Eur. 
Lietuvos mokslų akademija skyrė paramą keturiems ben-
dradarbiavimo su Europos branduolinių mokslinių tyrimų 
organizacija (CERN) projektams. Valstybinė lietuvių kalbos 
komisija parėmė keturis Filologijos ir Kauno humanitarinio 
fakultetų mokslininkų įgyvendinamus projektus. 
Universiteto mokslininkai vykdė 13 ES 7-osios programos, 
8 „Horizontas 2020“ ir 38 COST programos projektus. 
Taip pat įgyvendinti tarptautiniai projektai pagal Konku-
rencingumo ir inovacijų, Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos 
bendradarbiavimo per sieną, „Eureka“ ir kitas tarptautines 
programas. Įgyvendinant šiuos projektus 2015 m. gauta 
978,82 tūkst. Eur. 
Tiksliųjų mokslų srityse aktyviausi įgyvendinant mokslo 
projektus buvo Biotechnologijos (1,7 mln. Eur) institutas 
ir Fizikos (1,1 mln. Eur) fakultetas. Tarp humanitarinių ir 
socialinių mokslų sričių padalinių daugiausia lėšų gavo Teisės 
fakultetas (848,95 tūkst. Eur), Filoso�jos bei Filologijos 
fakultetų mokslininkai.
Universitetas kartu su Vytauto Didžiojo universitetu baigė 
įgyvendinti projektą „Biologinių ir žemės gelmių išteklių stu-
dijoms reikalingos infrastruktūros atnaujinimas ir sukūrimas 
(BIOGEONAUDA-C)“, kurio metu sėkmingai sukurta ir at-
naujinta projekto dalyvių biologinių ir žemės gelmių išteklių 
studijų infrastruktūra. Projekto metu pavyko modernizuoti 
ir įrengti specializuotas mokomąsias laboratorijas Gamtos 
mokslų fakultete ir atnaujinti šio fakulteto mokomųjų lauko 
praktikų bazę Puvočiuose (Varėnos r.).
Universitetas buvo stiprus partneris kitų vykdomuose 
projektuose. Vienas tokių sėkmingų pavyzdžių – Lietu-
vos sveikatos mokslų universiteto įgyvendintas projektas 
„Medicinos mokslų nacionalinės kompleksinės programos 
pagrindai: studijų infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas; 
MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas“, kur sukurta 
ir išplėtota Medicinos ir Gamtos mokslų fakultetų mokslo ir 
studijų infrastruktūra, atnaujintos ir įrengtos mokomosios ir 
mokslo laboratorijos, įsigyjant šiuolaikinėmis technologijo-
mis paremtą įrangą, skirtą genomikos, medicinos biologijos, 

neuromokslų ir kitų biomedicinos mokslų sričių tyrimams. 
2015 m. sėkmingai užbaigti „Nacionalinio atviros prieigos 
mokslo informacijos duomenų archyvo (MIDAS)“ kūrimo 
darbai (www.midas.lt).  Sukurtas vieningas mokslinių tyrimų 
duomenų skaitmeninis archyvas, leidžiantis teikti el. paslau-
gas, kaupti ir saugoti tyrimų duomenis ir kitą su moksliniais 
tyrimais susijusią informaciją, sudarant galimybę visiems 
norintiesiems nemokamai, lengvai ir patogiai, nepažeidžiant 
autorių ir intelektinės nuosavybės teisių, juos pasiekti inter-
netu. Kai kurie projektai tapo pagrindu naujoms studijų pro-
gramoms. Vienas tokių – „Neformaliojo švietimo programos, 
skirtos vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) kvali�kacijos 
tobulinimui farmacijos srityje, parengimas ir įgyvendinimas 
Vilniaus universitete“. Jo metu buvo parengta ir įgyvendinta 
neformaliojo švietimo farmakotechnikų tobulinimo progra-
ma, kurios pagrindu po projekto parengta nauja formaliojo 
švietimo programa. Projekto metu parengti studijuoti dalykai 
įtraukti į parengtą ir rudenį pradėtą vykdyti naują vientisųjų 
studijų programą Farmacija.

TAIKOMŲJŲ TYRIMŲ PLĖTRA
2015 m. pasirašytos trys licencijavimo sutartys su Lietuvos 
kompanijomis, su 2014 m. Universiteto mokslininkų įsteig-
tomis 5 technologinėmis įmonėmis susitarta dėl ilgalaikių 
licencinių sutarčių, kuriomis siekiama toliau plėtoti Universi-
tete sukurtą intelektinę nuosavybę.
Iš licencijuotų patentų ir technologijų ataskaitiniais metais 
buvo gauta apie 130,0 tūkst. Eur pajamų; Universitetas, kaip 
išradimų savininkas, 2015 m. pateikė vienuolika patentinių 
paraiškų, siekdamas gauti išradimų apsaugą Lietuvos Respu-
blikos teritorijoje, bei dvi tarptautines paraiškas. Universitete 
vykdant patentavimo procedūrą, buvo paskelbta penkiolika 
tarptautinių patento paraiškų. Siekiant skatinti intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugą tarptautiniu mastu iš MITA buvo 
gautas �nansavimas trims patentų paieškos ataskaitoms iš 
Europos patentų organizacijos.
Universiteto mokslininkai ir tyrėjai įkūrė keturias technologi-
nes įmones: UAB „Anrena“, UAB „Gabitus“, UAB „Ledakis“ 
ir MB „Sekos“. 
Už užsakomųjų mokslinių tyrimų vykdymą ir su moksliniais 
tyrimais susijusių paslaugų teikimą verslo bei kitoms mokslo 
ir studijų institucijoms gauta 1,661,8 tūkst. Eur. Daugiau nei 
240,3 tūkst. Eur skatinimo lėšų MTEP veiklai plėtoti gauta iš 
MITA pagal paskelbtus konkursus dėl lėšų numatomiems ūkio 
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subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymams ko�nansuoti.
Siekiant populiarinti Universiteto Atviros prieigos centrų bei 
Universiteto inovacijomis pagrįstą mokslinę veiklą, inicijuo-
tas Universiteto populiarinimas Lietuvos ir tarptautiniuose 
renginiuose: „Bio International Convention“ (JAV), „Laser. 
World of photonics“ (Vokietija), „SPIE Optics + Photonics“ 
(Čekija), Pasaulio lietuvių ekonomikos forume (Izraelis) ir 
„Innovation forum drift 2015“ (Lietuva), organizuotas vizitas 
į Japoniją, kurio tikslas – pristatyti Lietuvos MTEP ir inovaci-
jų potencialą, kuriami reklaminiai vaizdo klipai ir reklaminiai 
leidiniai.

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS  
UNIVERSITETE
Universiteto padaliniai 2015 m. organizavo 180 mokslinių 
tarptautinių ir nacionalinių konferencijų, seminarų, jų ciklų, 
simpoziumų, mokyklų (69 iš jų – tarptautiniai renginiai ir 
111 – nacionaliniai).
Universiteto renginiai buvo organizuojami rėmėjų, vykdo-
mų projektų, tikslinio �nansavimo ir kitomis lėšomis. 2015 
m. LMT skelbtame konkurse „Parama mokslo renginiams“ 

�nansavimą gavo 13 Universiteto pareiškėjų (35 proc. visų 
�nansuotų paraiškų). Paramą gavo tarptautinės konferencijos, 
kongresai, mokyklos-konferencijos, mokslinės-praktinės kon-
ferencijos. Iš viso mokslininkams buvo skirta 33,8 tūkst. Eur. 
Dar 7,9 tūkst. Eur trijų renginių organizavimui skyrė Lietuvos 
kultūros taryba.
2015 m. Filologijos fakultetas organizavo tarptautinį baltistų 
kongresą – svarbiausią pastarųjų penkerių metų ne tik baltis-
tų, bet ir lituanistų, latvistų, prūsistų mokslo renginį, skirtą 
baltų kalbų ir jų raštijos tyrimams. 
Medicinos fakultetas organizavo tarptautinę VIII-ąją Baltijos 
morfologų konferenciją, skirtą VU Medicinos fakulteto Anato-
mijos, histologijos ir antropologijos katedros 240 metų jubiliejui 
paminėti ir tarptautinę konferenciją, skirtą pirmosios Vilniaus 
universiteto Akušerijos klinikos įsteigimo 200 metų sukakčiai. 
Chemijos fakultetas organizavo tarptautinę konferenciją 
„Chemija ir cheminė technologija 2015“, skirtą chemijos, 
biochemijos, aplinkosaugos, �zikos, medicinos, medžiagoty-
ros bei technikos srityse dirbantiems tyrėjams. 
Gamtos mokslų fakultetas surengė 34-ąją tarptautinę gemolo-
gijos konferenciją IGC‘ 2015, kurioje buvo apžvelgti naujausi 
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pasauliniai gemologijos atradimai ir pasiekimai. 
Filoso�jos fakultetas organizavo 14-ąją tarptautinę Europos 
trauminio streso studijų konferenciją – tai pati didžiausia ir 
reikšmingiausia traumų psichologijos srities tarptautinė kon-
ferencija Europoje, atspindinti Europos psichotraumatologijos 
tyrimų ir praktikos įvairovę.

MOKSLININKŲ RENGIMAS,  
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Universitete tęsti mokslinę pedagoginę veiklą liko 69 dokto-
rantai, baigę studijas 2015 m.  
Universitete sukurta Doktorantų mobilumo programa, dėl 
kurios doktorantai turi galimybę dalyvauti tarptautinėse kon-
ferencijose, seminaruose, vykti į stažuotes užsienio mokslo ir 
studijų institucijose. 2015 m. doktorantų išvykoms  į tarptau-
tinius mokslo renginius ir stažuotes Universitetas skyrė 140 
tūkst. Eur. Universiteto doktorantai aktyviai dalyvavo LMT 
konkurse, skirtame paramai už akademinius pasiekimus gauti. 
LMT papildomą doktoranto stipendiją skyrė aštuoniasdešim-
čiai universiteto doktorantų, bendra paramos suma – 110 160 

Eur. 20 doktorantų gavo 21 306 Eur LMT paramą kelionėms 
į tarptautinius mokslo renginius pristatyti savo mokslinių 
tyrimų rezultatus. 
113 Universiteto mokslininkų dalyvavimui užsienyje vyku-
siuose mokslo renginiuose – konferencijose, seminaruose, vasa-
ros mokyklose, stažuotėms įvairiose institucijose iš Universiteto 
Mokslo skatinimo fondo buvo skirta 76,7 tūkst. Eur paramos.
LMT priemonėmis, skirtomis skatinti tyrėjų mokslinės kvali�-
kacijos kėlimą, didinti jų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos 
mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą bei skatinti 
doktorantų mokslinį aktyvumą, pasinaudojo 106 Universiteto 
mokslininkai (113,2 tūkst. Eur parama).
2015 m. pagal ES 7-osios bendrosios ir „Horizontas 2020“ 
programų �nansuojamus Marie Curie paprogramės projektus 
Universitete dirbo 2 doktorantės iš Moldovos ir Indijos. Pagal 
dvišalio bendradarbiavimo programas, tarpinstitucinio bendra-
darbiavimo sutartis ar nacionalinius ir tarptautinius projektus 
į Universitetą trumpalaikių stažuočių arba mokslo tiriamojo 
darbo 2015 m. buvo atvykę apie 50 mokslininkų iš Baltarusi-
jos, Gruzijos, Prancūzijos, Vokietijos, Ukrainos ir kitų šalių.
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STRATEGINĖS KRYPTYS

TARPTAUTINIO 
LYGIO STUDIJOS
TIKSLAS: aukštos kokybės, lanksčios studijos, atspindinčios 
pasaulines tendencijas, orientuotos į šalies ir tarptautinės dar-
bo rinkos ir studentų poreikius bei talentų ugdymą.

UŽDAVINIAI:
Sureguliuoti dėstytojų darbo krūvį.
Didinti studijų tarptautiškumą.
Rengti pažangius pedagogus.
Įveiksminti studijų kokybės valdymą. 
Diegti lanksčią studijų organizavimo sistemą.

Vykdant strateginio veiklos plano projektus šioje kryptyje, 
2015 m. buvo surinkta ir apibendrinta kamieninių akademi-
nių padalinių naudojama dėstytojų darbo krūvio skaičiavi-
mo patirtis; surinkta informacija apie autorinių teisių apsaugą 
skelbiant skenuotą medžiagą virtualioje mokymosi aplinkoje, 
pakoreguota elektroninių studijų formų plėtros strategija; Fi-
loso�jos fakultete įkurtas Pedagogų rengimo centras, pareng-
tas centro veiklos planas.

STUDIJŲ PASIŪLA
Universitete vykdomos visų pakopų studijos penkiose studi-
jų/mokslo srityse. Plečiamos dvigubo kvali�kacinio laipsnio 
įgijimo galimybės patvirtinus dvi naujas gretutinių studijų 
60 kreditų programas. Įgyvendinant užsienio kalbų koncep-
cijoje apsibrėžtą tikslą – kelti Universiteto studentų užsienio 
kalbų mokėjimo lygį, skatinti tarpkultūrinės kompetencijos 
ugdymą(si) ir plėsti mokomų užsienio kalbų įvairovę – sė-
kmingai vykdomos nekreditinės (užsienio kalbos) studijos. 
Studentams 2015 m. buvo siūloma papildomai studijuoti 73 
užsienio kalbų dalykai pagal kalbų mokymosi lygius. Toliau 
plečiamas ir mokymosi visą gyvenimą programų vykdymas: 
vykdomos papildomosios studijos stojantiesiems į bakalauro 
bei magistrantūros studijas, kursai kvali�kacijos tobulinimui. 
Universitete 2015 m. pradėtos vykdyti 8 naujos biomedici-
nos, socialinių bei humanitarinių krypčių studijos. Įgytos tei-
sės vykdyti zoologijos bei odontologijos mokslo krypčių dok-
torantūros studijas. Pirmą kartą kartu su Lietuvos muzikos ir 

teatro akademija parengta ir nuo 2015 m. rugsėjo mėn. pra-
dėta vykdyti jungtinė tarpdisciplininė vientisųjų studijų pro-
grama – Muzikos terapija.
2015 m. buvo vykdoma 21 studijų programa anglų kalba. 
Didžiausią šių programų dalį – 17 sudarė antrosios pakopos 
studijų programos. Studijų programos užsienio kalba sudaro 
apie 9–10 proc. visų Universitete vykdomų programų.  
2015 m. nuspręsta siūlyti anglų kalba tris jau vykdytas magis-
trantūros programos – Kokybės vadyba, Verslo informatika ir 
Meno vadyba, o pradėtos vykdyti anglų kalba dvi magistran-
tūros programos – Finansai ir Rinkodaros analitika. 
Praėjusiais metais buvo vykdomos keturios dviejų diplomų 
magistrantūros programos užsienio kalba. Ekonomikos fa-
kultetas pasirašė dvi naujas sutartis su Partenopės universitetu 
Italijoje bei su Vroclavo ekonomikos universitetu Lenkijoje. 
Kaip atskirą programų grupę galima išskirti tas programas už-
sienio kalba, kurias vykdant Universitetas dalyvavo kaip par-
tneris – Universiteto siūlomus studijų dalykus/modulius gali 
pasirinkti institucijose-partnerėse studijuojantys studentai. 
Tokių antrosios pakopos programų Universitete esama dviejų: 
Filoso�jos fakulteto programos Socialinis darbas bei Teisės fa-
kulteto Žmogaus teisių ir demokratizacijos programa.

STUDIJŲ KOKYBĖ
2015 m. išoriniai ekspertai įvertinto 24 Universiteto pirmo-
sios bei antrosios pakopų studijų programas: 5 programos 
akredituotos ilgiausiam laikotarpiui 6 m., 10 programų – 3 
m., dėl likusių programų sprendimas dar nepateiktas. Tre-
jiems metams akredituotoms 9 studijų programoms parengti 
tobulinimo planai. 76 proc. studentų rekomenduotų studi-
juojamą programą kitiems. 
Lietuvos mokslo taryba 2015 m. vertino mokslo doktorantū-
ros nuostatų reikalavimų laikymąsi Universitete 11-oje moks-
lo krypčių (�lologijos, teisės, politikos mokslų, sociologijos, 
komunikacijos ir informacijos, biologijos, bio�zikos, bioche-
mijos, ekologijos ir aplinkotyros, medicinos ir visuomenės 
sveikatos). Visose vertintose mokslo kryptyse vertinimo išva-
dos buvo teigiamos ir siūloma doktorantūrą tęsti. 
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Ekspertai, nors ir teigiamai vertino minėtų krypčių dokto-
rantūrą Universitete, atkreipė dėmesį į tai, kad svarbu didinti 
doktorantūros tarptautiškumą, būtina skatinti doktorantus 
savo tyrimų rezultatus skelbti tarptautiniuose mokslo leidi-
niuose (ypač tai aktualu socialinių mokslų srityje).

PRIĖMIMAS
Į Universitetą 2015 m. priimta 5 758 studentų, tai 168 
studentais daugiau nei 2014 m. (5 595). Didėjimą lėmė  
2015 m. įdiegtos naujovės: taikoma bendra studijų vietų skai-
čiaus kvota į valstybės �nansuojamas ir valstybės ne�nansuo-
jamas vietas (pirmoji pakopa ir vientisosiosios studijos), buvo 
atsisakyta stojamojo egzamino į Kūrybos komunikacijos pro-
gramą (pirmoji pakopa), skiriama daugiau valstybės �nansuo-
jamų vietų (doktorantūra, rezidentūra), vykdomas aktyvus 
studijų programų viešinimas.

nansuojamas studijų programų vietas Lietuvos AM, pasirinko 
studijas Universitete.
Į doktorantūros studijas 2015 m. pretendavo 283 asmenys. 
Daugiausia norinčiųjų studijuoti buvo teisės, medicinos, 
vadybos, �lologijos, istorijos mokslų kryptyse. 
Išlieka tendencija, kad daug LSMU absolventų rezidentūros 
studijas renkasi Universitete. Tokių absolventų 2012 m. buvo 
24, 2013 m. – 38, 2014 m. – 47, o 2015 m. – 48, o į LSMU 
rezidentūros studijas buvo priimti tik 6 Universiteto absol-
ventai.
2015 m. vasario 17 d. Senato nutarimu Nr. S-2015-2-3 pa-
tvirtintas Universiteto Rezidentūros reglamentas, kuris atspin-
di šių dienų rezidentūros studijų organizavimo aktualijas.
Savo veiklą toliau tęsė ir 2014 m. rektoriaus įsakymu sudaryta 
Universiteto rezidentūros bazių vertinimo ir atrankos komi-
sija. Siekiant tobulinti Universiteto rezidentūros bazių veiklą, 

Pav. Nr. 4  Priėmimas 2013-2015 m.

Pažymėtina, kad 2015 m. 711 aukščiausiais balais brandos eg-
zaminus išlaikusių abiturientų pasirinko studijas Universitete 
(2014 m. – 516), o 61,15 proc. bakalauro studentų Universi-
tete tęsė magistrantūros studijas.
2015 m. į Lietuvos AM valstybės �nansuojamas studijų pro-
gramų vietas iš viso priimta 7 271 asmenys. 33,39 proc. 
įstojusių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės �-

 

2014 m. 

2013 m. 

      33,39 proc. 
2015 m. įstojusių į valstybės finansuojamas vietas Lietuvos 
AM, pasirinko studijas Universitete (2014 m. - 31,45 proc.) 

2014 m.

3 714 bakalaurų ir vientisųjų 
2014 m. - 3 452 
2013 m. - 3 753 1 632 magistrantai 

2014 m. - 1 751 
2013 m. - 1 681 

210 doktorantų 
2014 m. - 196 
2013 m. - 190 

202 rezidentai 
2014 m. - 191 
2013 m. - 179 

5 758  
priimtų 

2014 m.

2013 m.2013 m.

5 758
priimtų

 
2015 m. 

Lentelė Nr. 2  Bendrojo priėmimo į valstybės �nansuojamas studijų 
programų vietas (VF) Universitete duomenys (pirmoji pakopa  
ir vientisosios studijos) 2015 m. 

Padalinys
Priimta į 

Universitetą 
(VF vietos)

Universiteto surinktų 
„krepšelių“ procentas (%) 

nuo bendro priimtųjų į 
Lietuvos AM VF vietas 

skaičiaus 

CHF 122 1,68
EF 201 2,76

FLF 278 3,82
FSF 173 2,38
FF 143 1,97

GMF 152 2,09
IF 79 1,09

KHF 91 1,25
KF 149 2,05

MIF 439 6,04
MF 203 2,79
OC 57 0,78

TSPMI 130 1,79
TF 131 1,80

UKI 80 1,10
Iš viso 

Universitete: 2.428 33,39

 

2014 m. 

2013 m. 

      33,39 proc. 
2015 m. įstojusių į valstybės finansuojamas vietas Lietuvos 
AM, pasirinko studijas Universitete (2014 m. - 31,45 proc.) 

3 714 bakalaurų ir vientisųjų 
2014 m. - 3 452 
2013 m. - 3 753 1 632 magistrantai 

2014 m. - 1 751 
2013 m. - 1 681 

210 doktorantų 
2014 m. - 196 
2013 m. - 190 

202 rezidentai 
2014 m. - 191 
2013 m. - 179 

5 758  
priimtų 

 
2015 m. 
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komisija parengė rezidentūros bazių vertinimo ir atrankos 
kriterijus, kurie patvirtinti Universiteto kanclerio 2015 m. 
balandžio 15 d. įsakymu Nr. D-418. Šiuo metu Universitete 
rezidentūros studijos vykdomos 52 akredituotose rezidentūros 
bazėse, kurios aprūpintos studijų procesui reikalinga įranga.

STUDIJUOJANČIŲJŲ 
UNIVERSITETE SKAIČIUS 
Bendras studentų skaičius Universitete 2015 m. spalio 1 d. 
duomenimis buvo 19 828 studentai (2014 m. – 19 986). 

ABSOLVENTAI
2015 m. Universiteto absolventams buvo įteikti 4 754 diplo-
mai. Pažangiausiems Universiteto studentams išduota 119 
Cum Laude diplomų, o antrosios pakopos ir vientisųjų studijų 
programų absolventams, pasižymėjusiems mokslinėje veikloje 
buvo įteikti 55 Magna cum laude diplomai.
2015 m. doktorantūros studijas baigė 124 doktorantai, iš jų 115 
– pasibaigus studijų laikui ir 9 – anksčiau laiko. Per 2015 m. iš 
viso Universitete buvo apgintos 144 daktaro disertacijos, iš kurių 
113 Universiteto doktorantų ir darbuotojų (50 baigusių dokto-
rantūros studijas 2015 m.) ir 31 ne Universiteto doktorantų ir 
darbuotojų. Mokslo doktorantūros nuostatai doktorantams ne-
spėjusiems disertacijos apginti iki doktorantūros studijų pabai-
gos numato galimybę ją dar vienerius metus ginti įprasta tvarka.
2015 m. daktaro disertacijų gynimo tarybų nariais buvo pa-
kviesti ir dalyvavo 98 užsienio universitetų mokslininkai, ku-
rie vertino doktorantų atliktus mokslinių tyrimų rezultatus. 
Jų dalyvavimas padėjo užtikrinti ginamų daktaro disertacijų 

 

 

 
  

19 828 
studentai 

807 rezidentai 
14 užsieniečių 
202 priimta 

879 doktorantai 
21 užsienietis 
210 priimta 31 LNS "Pedagogika" 

30 priimta 3 650 magistrantai 
185 užsieniečiai  
1602 priimta 

11 543 bakalaurai 
79 užsieniečiai 
3170 priimta 

2 918 vientisųjų 
studijų studentai 
133 užsieniečiai  
544 priimta 

Pav. Nr. 5  Studijuojančiųjų Universitete skaičius 2015 m.

Lentelė Nr. 4 Studijuojančiųjų Universitete skaičius pagal mokslo kryptis 2015 m.

Studijų rūšys 2013 m. 2014 m. 2015 m.

Bakalauro 12 239 11 846 11 543
Vientisosios 2 836 2 797 2 918
Magistrantūros 3 570 3 698 3 650
Rezidentūros 799 809 807
Doktorantūros 811 836 879
LNS 1 28 31

Iš viso 20 256 21 014 19 828

Studijuojančiųjų skaičius Universitete lyginant su 2013 m. su-
mažėjo apie 2 proc. Pastebima, jog bakalaurų skaičius kasmet 
mažėja apie 3 proc., vientisosiose, magistrantūroje ir reziden-
tūroje studijuojančiųjų skaičius kito nežymiai, o doktorantū-
roje 2015 m. studijavo rekordinis doktorantų skaičius – 879.

Lentelė Nr. 3  Studijuojančiųjų Universitete skaičiaus kaita 2013-2015 m.

Daugiausiai studentų Universitete studijuoja socialinius 
mokslus. Antroje vietoje pagal studentų skaičių – biomedici-
nos mokslai, trečiojoje – panašų studentų skaičių pritraukian-
tys �ziniai ir humanitariniai mokslai.

Mokslo sritis

Bakalauro, 
magistro, 

vientisosios 
studijos ir LNS 

"Pedogika"

Doktorantūra Rezidentūra Viso 
studentų

Biomedicinos 
mokslai 3.121 166 807 4.094

Fiziniai mokslai 3.513 274 3.787

Humanitariniai 
mokslai 3.060 126 3.186

Socialiniai 
mokslai 8.270 238 8.508

Technologijos 
mokslai 178 75 253
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kokybę bei sudarė palankias sąlygas skatinti ir plėsti tarptau-
tinius mokslinius tyrimus doktorantūroje.
2015 m. 187 gydytojai rezidentai baigė rezidentūros studi-
jas ir įgijo medicinos ir odontologijos specialybių profesinę 
kvali�kaciją. 

ABSOLVENTŲ 
KARJEROS STEBĖSENA
2015 m. pradėjo veikti KVIS, kurios tikslai – teikti asmeninės 
karjeros valdymui reikalingą informaciją, įrankius ir paslau-
gas jaunų žmonių įsidarbinimui ir pasitenkinimui karjera bei 
vykdyti absolventų karjeros stebėseną. Pagrindiniai KVIS pas-
laugų gavėjai: studentai ir absolventai bei organizacijos. Pa-
grindiniai KVIS naudotojai: karjeros specialistai ir absolventų 
karjeros stebėsenos specialistai. KVIS kūrėjai (konsorciumas) 
– 25 aukštosios mokyklos: 10 universitetų, 15 kolegijų.
Pirmosios studijų pakopos, 2015 m. laidos, 80 proc. ir dau-

giau įsidarbinusių absolventų, praėjus 6 mėn. po studijų baigi-
mo, buvo tarp šių studijų programų absolventų: 
Vientisųjų studijų absolventų, dirbančių pagal darbo sutar-
tį, procentinė dalis praėjus 6 mėnesiams nuo studijų baigimo 
pagal studijų programą 2015 m. buvo: Medicina – 82,6 proc., 
Odontologija – 90,3 proc., Teisė – 71 proc. 
Šių antrosios studijų pakopos, 2015 m. laidos, absolventų 
įsidarbinamumas praėjus 6 mėn. po studijų baigimo buvo 
100 proc.: Analitinė žurnalistika, Apskaita ir auditas, Europos 
ekonominės studijos, Finansų ir draudimo matematika, Kla-
sikinė �lologija, Lazerinė technologija, Leidyba, Medicinos 
genetika, Optoelektronikos medžiagos ir technologijos, Ru-
sistika, Skandinavistika ir Europos studijos, Slauga, Sociologi-
ja, Specialioji pedagogika, Statistika, Taikomoji �zinė veikla, 
Verslo administravimas. 

GRĮŽTAMASIS RYŠYS 
IŠ STUDENTŲ
Grįžtamasis ryšys iš studentų. Kuriant ir plėtojant grįžtamojo 
ryšio iš studijų proceso dalyvių sistemą, reguliariai du kartus per 
mokslo metus atliekamos studentų apklausos apie studijuotus 
dalykus ir semestro studijas. Apklausose apie 2014-2015 m. m. 
rudens ir pavasario semestrus dalyvavo apie 70 proc. visų pirmo-
sios ir antrosios studijų pakopų studentų. Remiantis apklausų 
duomenimis, didžioji dalis apklausose dalyvavusiųjų studentų 
yra patenkinti studijomis Universitete, konkretaus semestro stu-
dijomis vidutiniškai nepatenkintas arba visiškai nepatenkintas 
vienas iš dešimties studentų. Remiantis trijų mokslo metų rezul-
tatais, su nedideliais svyravimais išlieka tos pačios tendencijos.   

Pav. Nr. 7  Bakalauro studijų absolventų įsidarbinamumas proc. 2015 m.

Pav. Nr. 6  Absolventų skaičius 2015 m.
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Apklausose studentų taip pat klausiama, ar jie rekomenduotų 
artimiesiems, draugams ir pažįstamiems studijuoti savo stu-
dijų programą: 2014-2015 m. m. rudens semestro duome-
nimis, savo programą rekomenduotų 76,4 proc., pavasario 
semestro duomenimis – 76,7 proc. visų apklausoje dalyva-
vusiųjų. Lyginant apklausų rezultatus su ankstesniais metais, 
savo studijų programą rekomenduojančių studentų dalis pa-
mažu didėja. 
Remiantis studentų nuomone, studijos tobulintinos aktyviau 
taikant probleminį dėstymą, studijų metodus, įtraukiančius 
studentus aktyviai dalyvauti užsiėmimuose, dažniau skiriant 
kūrybingumą ugdančias užduotis, teikiant išsamų grįžtamą-
jį ryšį studentams apie jų savarankiškai atliktas užduotis, iš-
samiau paaiškinant studentams skirtingų dalykų studijavimo 
metu įgyjamų žinių ir ugdomų gebėjimų sąryšį ir svarbą ben-
drųjų studijų programos tikslų ir siekinių kontekste, vertinant 
ir koreguojant studijuojamų dalykų kreditų ir realaus studento 
darbo krūvio neatitikimą, užtikrinant dalykų turinio nesikar-
tojimą skirtinguose dalykuose ir skirtingose studijų pakopose.

STUDIJŲ TARPTAUTIŠKUMAS. 
ATVYKIMAS IR IŠVYKIMAS
Atvykimas. Universitete įdiegta ir pradėta naudoti mainų ir 
nuolatinių studijų užsienio studentų internetinė paraiškų tei-
kimo sistema „Dream Apply“.
Programų užsienio kalbomis pasiūla auga kiekvienais metais. 
2014–2015 m.m. siūlyta 17 proc. daugiau dalykų užsienio 
kalba – 670.
Užsienio studentų, studijuojančių nuolatinėse studijose Uni-
versitete, skaičius yra vienas iš esminių kriterijų, rodančių 
aukštojo mokslo institucijos tarptautiškumą. 2015 m. Uni-
versiteto nuolatinėse studijose studijavo 432 užsienio studen-

tai, tai 21 proc. daugiau nei praėjusiais mokslo metais. 
Atvykusių studentų pagal mainų programas geogra�ją smar-
kiai praplėtė auganti dvišalė partnerystė su Azijos šalių uni-
versitetais, taip pat aktyvi Universiteto veikla ŠMPF koordi-
nuojamoje tarpvyriausybinių kultūrinio bendradarbiavimo 
sutarčių programoje. Dalinėms studijoms į „Erasmus“ ir kitas 
mainų programas buvo atvykę 634 studentai iš 54 užsienio 
šalių. Kiekvieno semestro pradžioje užsienio studentams ren-
giamos orientacinės savaitės ir veikia mentorių sistema. 
Išvykimas. Apie 1 900 (apie 9,6 proc.) Universitete studijuo-
jančiųjų 2015 m. buvo išvykę dalinėms studijoms, praktikai, į 
mokslo renginius ir konferencijas, kursus, vasaros stovyklas.
1 004 pirmosios, antrosios ir vientisųjų studijų programų stu-
dentai (apie 5,5 proc.) išvyko dalinėms studijoms į partneri-
nes institucijas ir praktikai. 750 išvyko dalinėms studijoms, 
iš kurių 662 pagal „Erasmus“ programas, 50 studentų išvyko 
savomis lėšomis. 254 studentai išvyko praktikai, iš kurių 236 
pagal „Erasmus“ programas. 
Pagal doktorantų mobilumo programą 2015 m. į tarptau-
tinius mokslo renginius ir stažuotes išvyko 456 doktorantai 
(apie 51,8 proc.), iš jų 377 stažavosi užsienio šalyse, 79 – Lie-
tuvoje, 43 doktorantai išvyko dalinėms studijoms, iš jų 29 pa-
sinaudojo „Erasmus“ programa. 
Atlikti rezidentūros studijų teorinių ir praktinių ciklų užsie-
nio universitetuose ir klinikose, dalyvauti tarptautinėse konfe-
rencijose, kursuose, vasaros stovyklose bei į „Erasmus“ prakti-
ką buvo išvykę 420 (apie 52 proc.) gydytojų rezidentų.
2014-2015 m.m. į tarptautines praktikas išvyko 300 studen-
tų ir absolventų. Pastebimas ženklus išvykusiųjų skaičiaus pa-
didėjimas sietinas su palankesnėmis pasinaudojimo progra-
momis sąlygomis bei pakankamu �nansavimu. Daugiausiai 
studentų į tarptautines praktikas išsiuntė Medicinos, Ekono-
mikos ir Filologijos fakultetai. Lyginant su 2014 m. išaugo 
Užsienio kalbų instituto, Istorijos ir Komunikacijos fakulte-
tų į praktikas išsiunčiamų studentų skaičius. Dažniausiai stu-
dentai vyko į Vokietiją (57 studentai), Ispaniją (25), Jungtinę 
Karalystę (23), Prancūziją (22), Italiją (16). Didžiąją dalį išvy-
kusiųjų į tarptautines praktikas sudarė socialinių mokslų stu-
dentai. Lyginant su ankstesniais metais, padidėjo biomedici-
nos ir socialinius mokslus studijuojančių studentų, išvykusių 
įgyti praktinės patirties Europos šalių organizacijose, dalis. Šių 
studijų sričių studentai sparčiausiai sureagavo į papildomas 
galimybes (daugiau kaip pusę visų studentų, praktiką atliku-
sių po baigimo, sudarė socialinių mokslų studentai). 
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2015 m. Universiteto studentai sėkmingai dalyvavo ŠMPF 
organizuotame konkurse dėl paramos aukštųjų mokyklų stu-
dentų praktikoms LR diplomatinėse atstovybėse bei lituanis-
tinio švietimo mokyklose užsienio šalyse – 2015 m. į prakti-
kos vietas išvyko 8 studentai.

 

Brazilija
Bulgarija

Indija
Islandija

JAV
Kinija
Kipras

Makedonija
Slovėnija

Latvija
Graikija

Danija
Norvegija

Čekija
Estija

Lenkija
Vengrija
Kroatija
Austrija

Nyderlandai
Suomija

Šveicarija
Švedija

Airija
Turkija

Portugalija
Malta

Belgija
Italija

Prancūzija
Jungtinė Karalystė

Ispanija
Vokietija

161 bakalaurų 
2013-14 m.m.- 58 
2012-13 m.m. - 54 

100 magistrantų 
2013-14 m.m. - 27 
2012-13 m.m. - 31 

11 doktorantų 
2013-14 m.m.- 3 
2012-13 m.m. - 2 

28 rezidentai 
2013-14 m.m.- 12 
2012-13 m.m. - 13 

300  
tarptautinių  

praktikų 2014 
m. 

2013 
m. 

300 
tarptautinių 

praktikų 2014 

2013 

 
2015 
m. 

Socialiniai mokslai  42%        Humanitariniai mokslai  18%      Technologijos mokslai  1% 
Biomedicinos mokslai  25%   Fiziniai mokslai  17% 

25 
23 

22 
16 

15 
14 

12 
11 

11 
10 

9 

5 

4 

1 

57 

3 3
2 

6 

Šalių, iš kurių studentai atvyksta į Universitetą dalinėms 
studijoms arba į kurias Universiteto studentai išvyksta, 
geogra�ja 2015 m. buvo labai plati. 

Pav. Nr. 8  Išvykusių studentų į tarptautines praktikas skaičius 2013-2015 m.

 

 

 

Pav. Nr. 9  Šalys, su kuriomis vykdyti 
studentų mainai (dalinėms studijoms) 
2015 m.

Tarp populiariausių šalių (tiek atvykimo, tiek išvykimo) pri-
skirtinos Italija, Ispanija, Prancūzija, Vokietija.
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ELEKTRONINIAI 
MOKYMOSI IŠTEKLIAI
2015 m. VMA buvo sukurti 1 167 elektroninio mokymo/-osi 
ištekliai: paskaitų bei egzaminų medžiagos. Tai net 30 proc. 
daugiau nei 2014 m. 2015 m. buvo pradėti kurti, sukurti ir 
VMA paskelbti 272 nauji elektroninio mokymosi ištekliai. 
Elektroninius mokymosi išteklius studijoms naudojo 16 247 
studentai – 24 proc. daugiau nei 2014 m. Pažymėtina, kad 
beveik visuose akademiniuose padaliniuose padidėjo elektro-
ninių išteklių skaičius VMA. Ypač tai matosi Ekonomikos, 
Komunikacijos bei Matematikos ir informatikos fakultetuose.

Lentelė Nr. 5  Dalinėms studijoms atvykusių ir išvykusių  
studentų skaičiai pagal šalis 2015 m.

Pav. Nr. 10  Elektroninių mokymosi išteklių VMA turintys kamieniniai akademiniai padaliniai 2013–2015 m.

KOMPIUTERINIS 
EGZAMINAVIMAS
Kompiuteriniam studentų žinių ir gebėjimų, studijų rezulta-
tų vertinimui naudojami VMA esantys studentų testavimo 
įrankiai. 2015 m. VMA studentai buvo išegzaminuoti 38 246 
kartus. Kompiuterinis egzaminavimas aktyviai naudojamas 
studijų rezultatų vertinimui viso studijų proceso metu.
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Pav. Nr. 11  Kompiuterinio egzaminavimo sistemų naudojimas 
2015 m. (pagal išegzaminuotų studentų skaičių)

VAIZDO KONFERENCIJŲ 
TRANSLIACIJOS, VAIZDO 
ĮRAŠŲ PASLAUGOS
Dėstytojai savo paskaitose naudoja vaizdo transliacijas, įraši-
nėja paskaitas. Per 2015 m. įvyko 23 su studijomis susijusios 
transliacijos. Išaugo transliuojamų Universiteto padalinių 
renginių skaičius – Vaikų universitetas, Atvirų durų dienų 
renginiai, konferencija Teisės fakultete, Elektroninių studijų 
ir egzaminavimo centro mokymai, Universiteto rektoriaus 
inauguracijos renginiai. Iš viso transliuoti 46 tokie renginiai. 
Kartu su Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto 

Šalys Atvykusiųjų skaičius Išvykusiųjų skaičius

Italija 93 81
Ispanija 44 70
Prancūzija 44 60
Vokietija 45 52
Turkija 56 24
Lenkija 47 19
Nyderlandai 19 42
Korėja (Pietų) 39 17
Portugalija 3 39
Švedija 2 40
Belgija 4 31
Čekijos respublika 18 11
Kazachstanas 28 0
Gruzija 20 8
Danija 5 23
Norvegija 0 28
Japonija 8 18
Suomija 8 17
Estija 7 18
Latvija 12 12
Kroatija 6 17
Kinija 4 16
Slovėnija 1 19
JAV 13 4
Graikija 9 8
Vengrija 7 10
Austrija 6 10
Slovakija 7 6
Rusija 5 8
Ukraina 11 1
Kitos šalys 63 41
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dėstytojais buvo pradėtas rengti masinis atviras internetinis 
kursas (MAIK). Rengiant šį kursą buvo vykdyti 14 paskaitų 
ir kurso pristatymo �lmavimų. 
Elektroninių studijų ir egzaminavimo centro programuo-
tojai, kartu su kolegomis iš Kauno technologijos univer-
siteto E. mokymosi technologijų centro, parengė vaizdo 
paskaitų sistemos VMA Moodle įskiepą, kuriuo naudoda-
miesi dėstytojai gali įrašinėti, išsaugoti, transliuoti inter-
netu paskaitas, bendrauti su studentais tiesiog iš savo dar-
bo vietos.

ELEKTRONINĖ SUTAPIMŲ 
APTIKIMO SISTEMA
2015 m. elektroninė sutapimų aptikimo sistema patikrino  
87 224 dokumentus (baigiamieji pirmosios ir antrosios pa-
kopų studijų rašto darbai, kursiniai, mokslo tiriamieji darbai, 
moksliniai straipsniai), gautus iš VUSIS ir eLABa sistemų. 
Už�ksuoti 6 022  atvejai 100 proc. sutapimo, tačiau pažymė-
tina, kad į šiuos atvejus patenka ir to paties autoriaus anks-
tesni ar tęstiniai darbai. 66-99 proc. sutapimo aptikta 12 633 
atvejai, 33-65 proc. – 10 898 ir 1-32 proc. – 36 914. 
Elektroninių studijų ir egzaminavimo centras du kartus per 
2015 m. siuntė informaciją fakultetų administracijai apie jų 
fakultetų studentų įkeltus darbus, rastus sutapimus, teikė pa-
siūlymus dėl plagiato prevencijos.

BENDRADARBIAVIMAS SU 
MOKYKLOMIS IR GIMNAZIJOMIS
2015 m. Universiteto kamieninių akademinių padalinių at-
stovai dalyvavo mokyklų ir gimnazijų organizuojamose Karje-
ros dienose, susitikimuose su moksleiviais ir mokytojais. Susi-
tikimai vyko su 27 gimnazijų moksleiviais, iš kurių 18 vizitų 
buvo gimnazijose-partnerėse. Sulaukta 10 mokyklų vizitų į 
Universitetą. Vilniaus licėjaus moksleiviams buvo suorgani-
zuota Karjeros diena Universitete. Universiteto kamieniniai 
akademiniai padaliniai taip pat dalyvavo iniciatyvoje „Stu-
dentas vienai dienai“. Paskaitose apsilankė daugiau nei 3 000 
moksleivių. Per  2015 m. moksleiviams buvo pasiūlyta apsi-
lankyti beveik 400 paskaitų.
Įvyko paskutinis projekto „Mokinių jaunųjų tyrėjų atsklei-
dimo ir ugdymo sistemos sukūrimas – II etapas“ Universite-
to mokslininkų vizitas. Iš viso 2014 m. balandžio – 2015 m. 
birželio mėn. įvykdyta 80 Mobilios mokslinės laboratorijos 
vizitų į Lietuvos mokyklas, parengta išsami 15 skirtingų tyri-
mų metodologinė medžiaga, atlikta daugiau nei 800 moksli-
nių tiriamųjų darbų iš �zinių, biomedicinos, technologijos ir 
žemės ūkio mokslo sričių. Projektu buvo siekiama atskleisti 
mokiniams praktines galimybes patiems įsitraukti į moksli-
nę veiklą dar besimokant mokykloje, buvo vykdoma edukaci-
nė programa moksleivių grupėms – organizuojamos paskai-
tos apie mokslo naujoves, mokslinius tyrimus, vyko įdomiųjų 
eksperimentų demonstravimas.
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STRATEGINĖS KRYPTYS

AKTYVI 
PARTNERYSTĖ
TIKSLAS: stipri, reikšmingą kultūrinę, socialinę ir ekonomi-
nę vertę kuriančio geriausio Lietuvos universiteto reputacija. 

UŽDAVINIAI:
Stiprinti Universiteto reputaciją šalies viduje ir už jos ribų.
Skatinti bendras veiklas su verslo ir viešojo sektoriaus  
partneriais.
Stiprinti ryšius su alumnais ir rėmėjais.

Vykdant strateginio veiklos plano projektus šioje krypty-
je, 2015 m. buvo atnaujinta Universiteto spaudos apžvalga 
ir parengtos žinučių rengimo rekomendacijos padaliniams, 
surengti susitikimai su viešųjų ryšių specialistais; atlikta QS 
reitingui teikiamų duomenų surinkimo proceso analizė ir nu-
statytas duomenų iš padalinių poreikis; identi�kuoti svarbiau-
si vidiniai ir išoriniai renginiai ryšiams užmegzti ir palaikyti 
tarptautinio bendradarbiavimo ir intelektinės nuosavybės ko-
mercinimo srityse, sudarytas dalyvavimo juose planas; pareng-
ti Vilniaus universiteto neliečiamojo kapitalo fondo nuostatai 
ir surengti susitikimai su potencialiais investuotojais ir kandi-
datais į fondo globėjų tarybą.

NARYSTĖ IR  
DALYVAVIMAS
Prisijungta prie „Coimbra group“ tinklo, kuris vienija 38 se-
niausius ir aukštus tarptautinius standartus palaikančius Eu-
ropos universitetus 23 Europos šalyse. 
Aktyviai dalyvauta Utrechto tinklo, jungiančio 32 Vakarų ir 
Vidurio Europos šalių universitetus ir palaikančio glaudžius 
ryšius su JAV (MAUI) bei Australijos (AEN) tinklais, vei-
kloje. 
Tęsta narystė UNICA tinkle, vienijančiame per 46 universi-
tetų iš įvairių Europos sostinių, leidžia į tinklo veiklas įtraukti 
įvairių sričių Universiteto bendruomenės atstovus. 
Universitetas yra tokių tarptautinių organizacijų kaip Europos 
universitetų asociacija, Tarptautinė universitetų organizacija, 
Europos universitetų valdymo asociacija, Europos tarptauti-
nio švietimo asociacija, Europos universitetų viešųjų ryšių ir 
informacijos specialistų asociacija narys.

TARPTAUTINIS DVIŠALIS 
BENDRADARBIAVIMAS
Universitetas aktyviai plėtoja dvišalį bendradarbiavimą su 45 
šalių universitetais. Šiuo metu galioja 169 pasirašytos tarptau-
tinio bendradarbiavimo sutartys. 2015 m. pasirašyta 18 nau-
jų akademiniais ir moksliniais poreikiais pagrįstų tarptautinio 
bendradarbiavimo sutarčių ir 4 sutartys pratęstos. Aktyviau 
bendradarbiauta su Azijos ir buvusios NVS šalimis, per pasku-
tinius trejus metus sutarčių skaičius išaugo 60 proc.

TARPTAUTINIŲ  
VEIKLŲ LĖŠOS
Bendra 2015 m. tarptautinių veiklų lėšų apyvarta buvo 2,86 
mln. Eur, tai yra 2,88 proc. mažiau nei bendra apyvarta 2014 m. 
Daugiausia apyvartinių lėšų sugeneravusios sritys – lėšos, skir-
tos „Erasmus“ ir „Erasmus Mundus“ programų vykdymui.
„Erasmus“ programos �nansavimas apima tokias veiklas: stu-
dentų mobilumas studijoms bei praktikai, personalo mobilu-
mas dėstymui ir mokymams, taip pat studijų ir praktikų mo-
bilumo organizavimas. „Erasmus“ programai buvo skirta 1,22 
mln. Eur arba 42,8 proc. visų 2015 m. tarptautiniam bendra-
darbiavimui skirtų lėšų. 
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Kitą didelę dalį sudarė Europos struktūrinių fondų lėšos – 
350,4 tūkst. Eur (12,3 proc. visų lėšų) „Erasmus“ programos 
įgyvendinimui, t. y. išvykstančių studentų stipendijoms. „Era-
smus“ programai iš valstybės biudžeto buvo skirta 3,5 proc. 
daugiau nei 2014 m. – 361,5 tūkst. Eur. „Erasmus Mundus“ 
programai baigiantis, jos veikloms skiriamos lėšos kasmet ma-
žėja – šiemet buvo skirta 21,3 proc. mažiau. Tačiau tai vis dar 
sudaro gana didelę dalį, net 18 proc. (514,6 tūkst. Eur), ben-
drų tarptautinio bendradarbiavimo lėšų.
Mažiausią �nansavimo dalį, kaip ir ankstesniais metais, sudarė 
laisvai judančių studentų įmokos už studijas – tik 22,3 tūkst. 
Eur, t. y. 0,8 proc. visų lėšų. Kitą palyginti nedidelę dalį suda-
rė Švietimo ir mokslo ministerijos 143,4 tūkst. Eur lėšos, skir-
tos studijų įmokoms už Universiteto organizuojamus lietuvių 
kalbos kursus, stipendijoms bei užsienio stažuotojų vizitams.
Universiteto indėlis į 2015 m. tarptautinių veiklų �nansavimą 
sudarė 8,5 proc. viso biudžeto. Nors 2015 m. buvo skirta ma-
žiau lėšų (184,3 tūkst. Eur), dar buvo grąžintos 2014 m. pa-
skolintos lėšos „Erasmus“ programos vykdymui, todėl bendra 
lėšų apyvarta 2015 m. buvo 242,2 tūkst. Eur, t. y. 19,5 proc. 
daugiau nei 2014 m. Beveik pusė lėšų buvo skirta Universite-
to darbuotojų komandiruočių į užsienį �nansavimui.

STUDIJŲ AGENTAI
Studijų agentai – tai užsienio organizacijos arba individualūs 
asmenys, kurie savo atstovaujamose šalyse teikia informaciją ir 
konsultuoja studentus apie studijas Universitete, vykdo jų pa-
raiškų teikimo procedūras. Universitetas bendradarbiauja su 
studijų agentais, atstovaujančiais Vokietijai, Švedijai, Izraeliui, 
JAE, Indijai, Gruzijai, Azerbaidžanui, Šveicarijai, Ukrainai, 
siekdamas pritraukti studentus į anglų ir rusų kalbomis vyk-
domas programas. 

UNIVERSITETO DALYVAVIMAS 
EDUKACINIUOSE PROJEKTUOSE
Universiteto dalyvavimas Europos Komisijos �nansuoja-
muose edukaciniuose projektuose atsispindi toliau pateik-
toje lentelėje, kurioje minimos tik stambesnės iniciatyvos, 
reikalaujančios �nansinių Universiteto veiksmų ar konkre-
čių sutarčių. 

STUDIJŲ PARODOS
Universitetui dalyvavimas užsienio šalyse organizuojamose 
studijų parodose svarbus dėl potencialių studentų iš užsie-
nio pritraukimo, jų informavimo, konsultavimo ir dėl ben-

Pav. Nr. 12  Lėšos tarptautinių veiklų vykdymui 2015 m.
 

42,8% Europos Komisijos 
"Erasmus" lėšos 

12,6% Biudžetinės "Erasmus" lėšos 18% "Erasmus Mundus" lėšos 
0,8% Įmokos už studijas 
(laisvai judantys studentai) 

5% ŠMM lėšos (įmokos už mokslą, 
stipendijos, vasaros kursai) 

8,5% BRF lėšos, skirtos 
tarptautiniam bendradarbiavimui 

12,3% ES fondų "Erasmus" lėšos 

Tarptautinių 
veiklų lėšos 

2015 m. 
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dro Universiteto vardo žinomumo užsienio aukštojo mokslo 
rinkoje. Sprendimas dėl dalyvavimo vienoje ar kitoje studijų 
parodoje priimamas įvertinant užsienio šalies aukštojo moks-
lo situaciją, tikslinės auditorijos charakteristiką, jos poreikius. 
2015 m. Universitetas dalyvavo 12 reikšmingų parodų Gruzi-
joje, Brazilijoje, Kinijoje, Uzbekistane, JAE, Omane, Japoni-
joje, JAV, Škotijoje, Kazachstane, Gruzijoje.

ALUMNI
Universitete veikia 12 alumnų draugijų. 2015 m. veiklą pradė-
jo Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Alumni 
draugija. Taip pat buvo nutarta steigti alumnų draugijas Kauno 
humanitariniame, Gamtos mokslų ir Chemijos fakultetuose. 
Universitetas jau kelerius metus stiprina ryšius su savo alumnais 
kviesdamas juos į renginius, informuodamas apie svarbiausius 
Universiteto gyvenimo įvykius. Alumnams aktualios naujienos 
skelbiamos alumnų internetinėje svetainėje alumni.vu.lt, nuolat 
atnaujinama Universiteto alumnų duomenų bazė.

Lentelė Nr. 6  Universiteto dalyvavimas edukaciniuose projektuose 2015 m.

Programa/Paprogramė Projektų 
skaičius 

Akademiniai ir neakademiniai padaliniai, 
dalyvaujantys projekte

Filosofijos fakultetas (koordinuoja projektą), Filologijos 
fakultetas, Ekonomikos fakultetas, Matematikos ir 
informatikos fakultetas, Teorinės fizikos ir astronomijos 
institutas

Tarptautinių programų ir ryšių skyrius, Studijų direkcija

Žinių aljansai 1 Ekonomikos fakultetas (koordinuoja projektą)

Higher Education - Tinklai 9
Filologijos fakultetas, Kauno humanitarinis fakultetas, 
Matematikos ir informatikos fakultetas, Medicinos 
fakultetas 

Higher Education  - Projektai 3 Filologijos fakultetas,  Komunikacijos fakultetas, 
Matematikos ir informatikos fakultetas 

"Erasmus": Daugiašaliai projektai 1 Tarptautinių programų ir ryšių skyrius 

"Erasmus": Akademiniai ir struktūriniai 
tinklai  4 Filosofijos fakultetas, Fizikos fakultetas, Gamtos mokslų  

fakultetas, Matematikos ir informatikos fakultetas

Kalbų mokymas 1 Filologijos fakultetas

Veikla 2: Partnerystės projektai 7 Tarptautinių programų ir ryšių skyrius ir akademiniai 
padaliniai priklausomai nuo projekto

Jungtiniai projektai 3 Filosofijos fakultetas, Fizikos fakultetas, Teisės fakultetas

NordPlus programa

Mokymosi visą gyvenimą programa

"Erasmus Mundus" programa

TEMPUS programa

"Erasmus+" programa
Veikla 2: Bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais

Strateginės partnerystės projektai 6
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2015 m. sukurta nauja „Facebook“ paskyra „VU Alumni“, 
kurios sekėjų gretos kasdien auga. Alumnai buvo pakviesti į 
tradicinę Alumnų dieną, kurios metu vyko ekskursijos po pa-
dalinius, į varpinę, biblioteką, Botanikos sodą Kairėnuose. Pa-
rengta ir išplatinta anketa siekiant išsiaiškinti, kokie skirtingų 
universitete veikiančių alumnų draugijų ir pavienių jų narių 
poreikiai. Atlikta išsami atsakymų analizė ir ja remiantis pato-
bulinti ryšių su alumnais stiprinimo priemonių projektai. Su-
rengtas visuotinis alumnų draugijų atstovų susirinkimas.

INFORMACIJOS SKLAIDA
Siekiant, kad Universitetas būtų matomas kaip organizacija, 
kurianti reikšmingą kultūrinę, socialinę ir ekonominę vertę, 
stiprinant bendradarbiavimą su verslo įmonėmis, valstybinė-
mis, visuomeninėmis institucijomis, nuolat skleidžiama infor-
macija apie Universiteto pasiekimus, galimybes, iniciatyvas pa-
grindinėms tikslinėms grupėms ir plačiajai visuomenei.
Pagrindiniai informacijos sklaidos šaltiniai – Universiteto svetai-
nė www.vu.lt bei naujienų portalas naujienos.vu.lt, kuris kasdien 
sulaukia po 950 apsilankymų, per metus jame apsilankoma 347 
716 kartų, 22 proc. daugiau nei 2014 m. Paskelbus straipsnį 
„Naujuoju Vilniaus universiteto rektoriumi tapo prof. Artūras 
Žukauskas“ už�ksuoti net 6 269 apsilankymai per dieną. Lie-
tuvos žiniasklaida iš naujienų portalo perpublikuoja vis daugiau 
straipsnių – 2015 m. už�ksuotas 12,5 proc. augimas. Parengtos 
64 naujienos anglų kalba Universiteto portalo anglų kalba versi-
jai. Išplatintas 191 spaudos pranešimas (BNS ir ELTA).
Universiteto veikla taip pat buvo viešinama per studyportals.com, 
masterstudies.com, studyin.lt. Informacija apie Universitetą, 

siūlomas studijų programas bei įvairios studentams aktualios 
naujienos publikuojamos socialiniame tinkle „Facebook“ ir 
o�cialioje universiteto paskyroje „Vilnius University for In-
ternational Students“ bei kas pusmetį leidžiamame mokslo 
populiarinimo žurnale „Spectrum“ ir Universiteto laikraštyje 
„Universitas Vilnensis“.
„Facebook“ socialiniame tinkle Universiteto vartotojų skai-
čius išaugo 33 proc., iki 24 438. Didėja vartotojų aktyvumas: 
jie aktyviau spaudžia „patinka“ (augimas 57 proc.), aktyviau 
komentuoja ir dalijasi mūsų įrašais. Puslapio gerbėjai ne tik iš 
Lietuvos, bet ir iš Jungtinės Karalystės, Turkijos, Gruzijos, Ita-
lijos, JAV, Lenkijos, Vokietijos, Ispanijos, Prancūzijos, Indijos, 
Meksikos ir daugybės kitų pasaulio šalių. Paskyrą vis dažniau 
pastebi ir įvairios tarptautinės organizacijos, ambasados dalija-
si originaliu turiniu, taip pat labai domimasi nuotraukomis. 
„Instagram“ sekėjų skaičius išaugo 65 proc. Pradėta naudoti 
unikali grotažymė #vuisbest, kuri sėkmingai išpopuliarinta – 
vartotojai įkėlė jau beveik 1000 savo nuotraukų.
Siekiant efektyviau koordinuoti informacijos apie Universite-
tą pateikimą agentūroms, vykdančioms tarptautinius reitinga-
vimus, 2015 m. buvo surinkti ir susisteminti ankstesnių metų 
Universiteto pozicijų tarptautiniuose reitinguose duomenys, 
atlikta išsami Universiteto pozicijų 2015 m. „QS World Uni-
versity rankings“ ir „THE Times Higher Education rankings“ 
bendruose reitinguose ir reitinguose pagal sritis analizė. Sureng-
ti susitikimai su žurnalo „Reitingai“ redaktoriais, aptarti nea-
titikimai nustatant Universiteto poziciją žurnalo sudaromuose 
krypčių reitinguose, pateiktos rekomendacijos dėl sudaromų 
Lietuvos aukštojo mokslo institucijų reitingų metodologijos.
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STRATEGINĖS KRYPTYS

ATVIRA IR 
ATSAKINGA 
BENDRUOMENĖ
TIKSLAS – puoselėti Universitetu pasitikinčią ir jam įsiparei-
gojusią bei pokyčiams atvirą Universiteto bendruomenę.

UŽDAVINIAI: 
Telkti bendruomenę Universiteto vertybių ir tradicijų  
pagrindu.
Kurti motyvuojančias ir patrauklias darbo ir studijų  
sąlygas.
Formuoti ir įgyvendinti efektyvią žmogiškųjų išteklių  
valdymo politiką.

UNIVERSITETO  
PERSONALAS 2015 M. 
2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis Universitete dirbo  
4 417 darbuotojų (2014 m. – 4 525), 1 755 (40 proc.) iš jų 
turėjo habilituoto daktaro ar daktaro mokslinį laipsnį  
(2014 m. – 1 732).

Pedagoginio personalo grupėje pagal darbuotojų, einančių 
pareigas, skaičių dominavo lektoriaus pareigybė (36 proc.), 
mokslo personalo grupėje vyravo jaunesniojo mokslo darbuo-
tojo pareigybė (30 proc.).

2015 m. 
sausio 1 d. 

2015 m. 
gruodžio 31 d. 

2015 m. 
sausio 1 d. 

2015 m. 
gruodžio 31 d. 

2015 m. 
sausio 1 d. 

2015 m. 
gruodžio 31 d. 

Pedagoginis 
personalas 1.332,44 1.355,67 1.860 1.880 1.229 1.239

Mokslo
personalas 549,21 461,25 587 524 389 362

Vadovaujantis 
personalas 101,00 109,25 112 120 80 78

Administracijos 
personalas 524,05 521,65 547 548 21 22

Mokslą ir studijas 
aptarnaujantis 

personalas*
753,35 713,4 879 832 44 54

Ūkio personalas 532,50 521,50 517 513 0 0
Iš viso 3.792,55 3.682,67 4.502 4.417 1.763 1.755

Personalo grupė

Darbuotojų Iš jų turinčių daktaro laipsnįTurimų etatų

Lentelė Nr. 7  Universiteto darbuotojų ir etatų skaičiaus kaita 2015 m. 
pradžioje ir pabaigoje

*Išskyrus Studijų direkcijos bei Mokslo ir inovacijų direkcijos personalą, kuris 
priskiriamas Administracijos personalui

Pedagoginis ir mokslo personalas sudarė daugiau nei pusę (54 
proc.) viso Universiteto personalo. Jų gretose 2015 m. dirbo 
56 užsienio piliečiai. Lyginant su mokslo personalu, pedago-
ginis personalas tradiciškai išlaikė ženklią persvarą ir sudarė 
78 proc. viso akademinio personalo.

Personalo grupė Darbuotojų skaičius Užimtų etatų
Pedagoginis personalas 1.880 1.355,67
Mokslo personalas 524 461,25

Iš viso: 2.404 1.816,92

Lentelė Nr. 8  Akademinio personalo pasiskirstymas 2015 m. gruodžio 31 d.

Lentelė Nr. 9  Akademinio personalo pasiskirstymas pagal pareigas  
2015 m. gruodžio 31 d.

2015 m. 38 Universiteto darbuotojams suteiktas profesoriaus 
vardas,  21 – docento. Keturiems Universiteto mokslinin-
kams suteiktas profesoriaus emerito vardas,  dešimčiai asme-
nų – a�liuotojo (nusipelniusio) akademinės bendruomenės 
nario statusas. Už svarius metinius mokslo pasiekimus skirtos 
5 Universiteto rektoriaus mokslo premijos, dar  4 premijos – 
jauniesiems mokslininkams. 14 dėstytojų apdovanoti geriau-
sio dėstytojo premijomis. 
Lyginant su 2014 m., bendras neakademinio personalo etatų 
skaičius 2015 m. reikšmingai nepakito ir sudarė apie 50 proc. 
viso personalo (2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis).

Pareigos Darbuotojų 
skaičius Etatai Iš jų mokslo 

laipsnį turinčių

Profesorius 272 254,88 272
Docentas 505 454,87 505
Lektorius 679 472,67 450
Asistentas 424 173,25 12
Vyriausiasis mokslo darbuotojas 54 60,75 53
Vyresnysis mokslo darbuotojas 125 121,25 123
Mokslo darbuotojas 142 126,50 137
Jaunesnysis mokslo darbuotojas 159 117,75 46
Mokslininkas tyrėjas 44 35,00 3

Iš viso: 2.404 1.816,92 1.601
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PERSONALO  
VALDYMO POKYČIAI
2015 m. Universiteto Personalo direkcijoje įkurtas Žmogiš-
kųjų išteklių valdymo skyrius – taip sukurtos pirminės prie-
laidos efektyvios žmogiškųjų išteklių valdymo politikos for-
mavimui ir įgyvendinimui. Bendradarbiaujant su išoriniais 
partneriais, atlikta Personalo ir darbo užmokesčio informa-
cinės sistemos analizė – įvertintos informacinės sistemos at-
naujinimo, būtino efektyviai personalo duomenų apskaitai 
ir valdymui, galimybės.
Įgyvendinta darbuotojų kvali�kacijos kėlimo naujovė –Stra-
teginio fondo lėšomis įvykdyta „skautingo programa“,  kurios 
metu 65 Universiteto akademinių padalinių atstovai, Studijų 
direkcijos bei Mokslo ir inovacijų direkcijos specialistai kėlė 
kompetenciją studijų ir mokslo vadybos srityje dešimtyje pa-
žangių Europos universitetų. 
2015 m. Personalo direkcija Universiteto vadovams pasiūlė 
personalo atrankos paslaugą – pradėtos vykdyti viešai skel-
biamos, personalo specialistų koordinuojamos neakademi-
nio personalo atrankos, viešinimui sukurta Karjeros skiltis 

Universiteto svetainėje. Peržiūrėta ir papildyta naujų dės-
tytojų adaptacijos programa – darbuotojų kvali�kacijos to-
bulinimui pradėta naudoti virtuali mokymosi aplinka VU 
VMA, bendradarbiaujant su biblioteka, naujiems dėstyto-
jams vestos ekskursijos, skirtos ne tik susipažinti su bibliote-
kos teikiamomis paslaugomis, bet ir su Universiteto istorija. 
Viso programoje pavasario ir rudens semestrais dalyvavo 68 
pradedantys dirbti dėstytojai.
2015 m. Universitete pradėta diegti vidinės komunikacijos 
sistema, kurios tikslas – kurti tampresnius horizontalius ry-
šius tarp Universiteto padalinių, stiprinti pasitikėjimo ryšius 
tarp vadovų ir pavaldinių, skatinti skaidrumo ir tarpusavio 
pasitikėjimo atmosferą. Šiam tikslui pasitelktos virtualios bei 
gyvo bendravimo priemonės (pvz., į Universiteto strateginio 
veiklos plano svarstymą buvo įtraukta virš 500 akademinės 
bendruomenės narių; apie svarbiausius vadybinius poky-
čius ir procesus Universiteto bendruomenė galėjo susipažinti 
darbuotojams skirtame intranete ir pan.).

*Išskyrus Studijų direkcijos bei Mokslo ir inovacijų direkcijos personalą,  
kuris priskiriamas Administracijos personalui

Pav. Nr. 13  Universiteto personalo etatų pasiskirstymas pagal pareigybių 
grupes 2015 m.
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PAGALBOS PASLAUGOS 
UNIVERSITETO BENDRUOMENEI 
2015 m. Universitetas teikė šias pagalbos paslaugas Universi-
teto studentams ir darbuotojams: psichologinė pagalba, karje-
ros konsultacijos, materialinė pagalba, apgyvendinimo paslau-
gos, kapeliono paslaugos.

Psichologinė pagalba
Universiteto Psichologinio konsultavimo ir mokymo centre 
2015 m. iš viso suteiktos 3 399 psichologinės konsultaci-
jos, iš jų 1 996 – Universiteto  studentams ir darbuotojams, 
naudojant metinį kompensavimo krepšelį (iš viso psicholo-
ginę pagalbą gavo 287 Universiteto bendruomenės nariai), 
o 1 403 konsultacijos buvo suteiktos ne Universiteto ben-
druomenės nariams bei Universiteto studentams ar darbuo-
tojams, kurie nusprendė tęsti konsultavimą mokant visą 
paslaugos kainą po nustatyto metams krepšelio, psichologi-
nėms paslaugoms kompensuoti, išnaudojimo. 

Karjeros konsultavimas
2015 m. Karjeros ir konsultavimo skyriuje sulaukta  
14 000 užklausų. Iš viso karjeros valdymo paslaugomis 
(ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros verti-
nimo, karjeros galimybių pažinimo, darbo paieškos) pasi-
naudojo 720 studentų. 
2015 m. lapkričio-gruodžio mėn. pradėjo veikti Karjeros 
valdymo informacinė sistema (KVIS), dėl informacijos 
apie karjeros galimybes skelbimo KVIS pasirašytos 487 

sutartys su organizacijomis ir paskelbta daugiau kaip 120 
darbo, praktikos ar kitų užimtumo pasiūlymų.

Materialinė pagalba studentams ir darbuotojams
2015 m. pavasario semestre 70 studentų su negalia su-
teiktos tikslinės išmokos (152 Eur/mėn), skirtos studijų 
reikmėms (t. y. prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, 
būtinoms studijų prieinamumui didinti). 
Per 2015 m. �nansinė parama specialiesiems poreikiams 
tenkinti (nuo sausio 1 d. 52,5 Eur/mėn, nuo liepos 1 d. – 
54 Eur/mėn.) suteikta 108 Universitete studijuojantiems 
studentams su negalia ir 35 studentams buvo kompen-
suota dalis studijų kainos. 
2015 m. suteikta 190 vardinių ir 3 280 skatinamųjų sti-
pendijų. Įsteigtos šešios naujos vardinės stipendijos: UAB 
Koncerno MG Baltic, UAB TELE 2, Jono Kubiliaus var-
do, Istorijos fakulteto, TSPMI vienkartinė vardinė tikslinė 
ir vienkartinė vardinė socialinė stipendijos.
2015 m. pavasario semestre socialinė stipendija buvo pa-
skirta 667 Universiteto studentams, iš socialiai remtinų šei-
mų, studentams su negalia ir našlaičiams, o rudens semestre 
atitinkamai – 529 studentams. Vienkartinės socialinės sti-
pendijos išmokėtos 278 studentams (2014 m. – 336).
Vienkartines tikslinės stipendijos 2015 m. išmokėtos 515 
studentų (2014 m. – 425).
Vienkartinės išmokos ligos atveju 2015 m. išmokėtos 3 
Universiteto darbuotojams. Mirties pašalpos (mirus dar-
buotojui ar jo šeimos nariui) 2015 m. skirtos 101 asmeniui.

 

3 280 Skatinamųjų stipendijų 

1196 Socialinių stipendijų 

515 Vienkartinių 
tikslinių stipendijų 

278 Vienkartinių 
socialinių stipendijų 
278 Vienkartinių 

190 Vardinių stipendijų 

108 Finansinė parama studentams 
su negalia spec. poreikiams tenkinti  

101 Mirties pašalpa 
70 Tikslinės išmokos 
studentams su negalia 

35 Tikslinės išmokos studijų 
kainai iš dalies kompensuoti 

3  Vienkartinės išmokos ligos atveju 

Pav. Nr. 14  Universiteto materialinė pagalba studentams ir darbuotojams 2015 m.
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Studentų apgyvendinimo paslaugos 
2015 m. bendrabučio paslaugos buvo suteiktos 5 132 stu-
dentams. 

Universiteto Kapeliono paslaugos
2015 m. Universiteto kapelionas be suteiktų dvasinių kon-
sultacijų, santuokos sakramentų, krikštų ir laidojimo apeigų 
Universiteto bendruomenę pakvietė į šiuos proginius rengi-
nius: Gospel choro muzikos ir maldos vakaras (dalyvavo apie 
400 studentų), susitikimas su Universiteto lituanistikos stu-
dentais (15 dalyvių), šv. Mišios už Universiteto darbuotojų ir 
studentų motinas – apie 200 dalyvių, Gospel choro muzikos 
ir maldos vakaras – apie 500 dalyvių, Universiteto darbuoto-
jų/šv. Jonų bendruomenės šeimų stovykla Guobstose – apie 
30 dalyvių, susitikimas su Universiteto Fizikos fakulteto stu-
dentais ir dėstytojais – 11 dalyvių, šv. Mišios už Universi-
teto bendruomenės mirusius – apie 300 dalyvių, tarptauti-
nio Gospel festivalio uždarymas ir mišios –apie 800 dalyvių, 
Advento vakaras miesto ir Universiteto bendruomenei – apie 
600 dalyvių, susikaupimo savaitgalis Universiteto darbuoto-
jams (Pavilnys) – 8 dalyviai, šv. Mišios už Universiteto bibli-
otekos darbuotojus – 30 dalyvių, susitikimas su Europos jė-
zuitų universitetų kapelionais – apie 20 dalyvių. 
Taip pat vykdyti tęstiniai užsiėmimai: sužadėtinių kursai 
rengiantis santuokai Universiteto absolventams, pasiren-
gimo kursai Sutvirtinimo sakramentui, kassekmadininiai 
tikėjimo gilinimo kursai, kassekmadieniniai užsiėmimai 
Universiteto darbuotojų vaikams rengiantis Pirmai Ko-
munijai, kassekmadieninės šv. Mišios studentams.

Sporto ir sveikatingumo paslaugos
2015 m. Universitetą atstovavo 25 sporto rinktinės  
(24 sporto šakose). Jose dalyvavo 358 studentai. 
2015 m. tarpfakultetinėse Rektoriaus Taurės varžybose 
dalyvavo 711 studentų. Varžybos vyko 11 sporto šakų.
Universiteto studentai ir darbuotojai taip pat turėjo gali-
mybę naudotis treniruoklių salėmis, krepšinio bei futbolo 
aikštelėmis, dalyvauti pilates, kineziterapinėse mankštose, 
mankštose pietų pertraukų metu. Iš viso 2015 m. Univer-
siteto Sveikatos ir sporto centre sveikatingumo paslaugos 
suteiktos 6 082 studentams ir 318 darbuotojams.
Sveikatos ir sporto centras vykdė ir edukacinio pobū-
džio renginius – organizuotas visą Universiteto bendruo-
menę įtraukęs Pasaulinės sveikatos dienos minėjimas, su 
Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu vykdytas projektas 
„Sporto kino vakarai“. Bendradarbiaujant su asociacija 
„Sportas visiems“ organizuoti Europos judėjimo savaitės 
renginiai, penktus metus iš eilės organizuota pasisekimo 
sulaukusi vaikų vasaros stovykla, kurioje dalyvavo 60 Uni-
versiteto darbuotojų vaikų.

 

16 Palaidota buvusių         
Universiteto darbuotojų / jų artimųjų 

240 Suteiktų         
dvasinių konsultacijų 

60 Suteiktų santuokos sakramentų 
Universiteto absolventams ir darbuotojams 

20 Pakrikštyta Universiteto 
absolventų ir darbuotojų 

17  Renginių, į kuriuos Universiteto 
bendruomenę pakvietė kapelionas 

Pav. Nr. 15  Universiteto Kapeliono paslaugos Universiteto bendruomenei 2015 m.
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LAISVALAIKIO PASIŪLA 
UNIVERSITETO BENDRUOMENEI
2015 m. laisvalaikio pasiūla Universiteto bendruomenei apė-
mė: galimybę ilsėtis Universiteto poilsio bazėse, sporto ir svei-
katinimo veiklas, galimybę dalyvauti meno ir sakralinės mu-
zikos kolektyvų veikloje, studentų organizacijose, klubuose ir 
susivienijimuose. 

Universiteto meno ir sakralinės  
muzikos kolektyvai
Kolektyvuose gali dalyvauti Universiteto studentai, dar-
buotojai ir alumnai. 2015 m. juose dalyvavo 683 asme-
nys, iš jų – 322 studentai.

Pav. Nr. 16  Universiteto meno ir sakralinės muzikos kolektyvai 2015 m. 

Poilsio bazės 
2015 m. Universiteto darbuotojai ir jų šeimų nariai, stu-
dentai bei buvę Universiteto darbuotojai galėjo ilsėtis 
konferencijų, seminarų ir poilsio centre „Romuva“ Palan-
goje ir Pervalkos poilsio namuose. 

Studentų susivienijimai 
2015 m. veikė įvairūs Universiteto studentų klubai, organi-
zacijos ir korporacijos, kurių iš viso – net 31 (pvz., Studen-
tų Investicinis Fondas, AIESEC, Fizikos Fakulteto Studen-
tų Mokslinė Draugija, Jaunųjų energetikų klubas, Filologijos 
fakulteto studentų mokslinė draugija, Lietuvos psichologijos 

 

1 932 Palangos konferencijų, 
seminarų ir poilsio centre "Romuva" 
1 666 - darbuotojai 
151 - buvusių Universiteto darbuotojų 
115 - studentų  

601 Pervalkos poilsio namuose 
543 - darbuotojai 
15 - buvusių Universiteto darbuotojų 
43 - studentai  

Pav. Nr. 17  Universiteto 
bendruomenės narių poilsis 
Universiteto poilsio bazėse 2015 m.



2015 METŲ VILNIAUS UNIVERSITETO VEIKLOS ATASKAITA   |   32         

2015 m. į UNESCO programos Pasaulio atmintis Lietu-
vos nacionalinį registrą buvo įrašyti du bibliotekoje saugo-
mi dokumentinio paveldo objektai. 
2015 m. išleistas pirmas Bibliotekos leidinys („Vilniaus 
universiteto bibliotekos metraštis 2015“), paruoštas  
ePUB formatu, skirtu skaityklėms. 
2015 m. atnaujinta Skaitmeninių kolekcijų svetainė 
(http://atmintis.mb.vu.lt), suteikiant jai daugiau funkcio-
nalumo bei pritaikant mobiliesiems įrenginiams. Paskelb-
tos dvi naujos skaitmeninės kolekcijos – J. Lelevelio fondo 
atlasai bei Oginskių giminės dokumentai. Vartotojai, ieš-
kodami skaitmenintų kultūros paveldo dokumentų įvai-
riose nacionalinėse ir tarptautinėse informacinėse sistemo-
se, jungėsi 54 565 kartus, peržiūrėjo 322 688 vaizdus.
Biblioteka – pirmasis Universiteto padalinys, priimantis 
savanorius. 2015 m. savanorišką veiklą bibliotekoje vyk-
dė 6 savanoriai, tarp kurių buvo ir Universiteto studen-
tų, ir bibliotekos senjorų, ir šiuo metu darbo neturinčių 
žmonių.  

Kultūros centras
2015 m. įvyko 245 vieši meno kolektyvų pasirodymai: pa-
tys surengė 126 viešus pasirodymus Lietuvoje, taip pat daly-
vavo 80 kitų organizatorių surengtų švenčių ir festivalių Lie-
tuvoje, surengė 39 koncertus ir spektaklius 17 užsienio šalių. 
Trys Universiteto kolektyvai dalyvavo viešuose Lietuvos 
televizijų projektuose. Universiteto Dainų ir šokių ansam-
blio 75 metų jubiliejinį koncertą nu�lmavo Lietuvos naci-
onalonis radijas ir televizija (įrašas buvo kelis kartus rodo-
mas per kanalą „Kultūra“).
2015 m. Kultūros centras surengė 2 tarptautinius festivalius 
(VI Tarptautinio akademinio jaunimo liaudiškos muzikos 
kapelų ir ansamblių šventė-festivalis «Universitas Vilnen-
sis – 2015» ir XVI Tarptautinis universitetų teatrų forumas 
„Locus standi – atramos taškas“), į kuriuos pakvietė daly-
vauti kitų institucijų bei miestų, šalių kolektyvus.

Botanikos sodas  
2015 m. Botanikos sode apsilankė 78,7 tūkst. lankytojų,  
surengti 57 renginiai, skirti plačiajai visuomenei. 

Vaikų universitetas 
2015 m. suorganizuoti 38 užsiėmimai Vilniuje ir Kaune, 
kuriuose dalyvavo 1 009  8-15 metų amžiaus mokiniai.

studentų asociacija Universitete, „Sociali sociologija“, Gam-
tos mokslų fakulteto Studentų mokslinė draugija, Studen-
tų istorikų korporacija, Komunikacijos fakulteto studentų 
mokslinė draugija, Komunikacijos fakulteto Politikos komu-
nikacijos klubas, Komunikacijos fakulteto Kūrybinių medijų 
klubas, Medicinos fakulteto studentų mokslinė draugija, Lie-
tuvos medicinos studentų asociacija, ELSA Vilnius, Korpora-
cija Iustitia, TSPMI studentų mokslinė draugija, TSPMI stu-
dentų korporacija „RePublica“, Fotogra�jos ir kino klubas, 
Debatų klubas, Rašytojų klubas ir kt.).
Į Universiteto Studentų atstovybės (VU SA) ir Universiteto 
studentų klubų, organizacijų ir korporacijų veiklą aktyviai įsi-
traukė apie 1500 – 2000 studentų. 
VU SA atstovauja studentams (gina studentų teises Univer-
siteto valdymo organuose ir už Universiteto ribų), tobulina 
studijų procesą (užtikrina studijų kokybę siūlydami būtinus 
pakeitimus, padeda parašyti apeliaciją ar pasirinkti laisvąjį 
dalyką), rūpinasi socialine gerove (stengiasi, jog pagrindiniai 
studentų �ziologiniai poreikiai būtų patenkinti, inicijuoja po-
ilsio zonų įrengimą, dalyvauja skirstant stipendijas), organi-
zuoja turiningą laisvalaikį (kad metai, praleisti Universitete 
niekada nepasimirštų), skleidžia informaciją (kad visos svar-
biausios žinios pasiektų studentus). Taip pat vykdo specialias 
programas (pvz. akcija „Sąžiningai“, Kuratorių programa ir 
kt.) ir projektus (pvz.  studentiškas laikraštis „Studentų era“, 
studentai radijo stotyje „Start FM“ ir pan.).

UNIVERSITETO KULTŪRINĖ-
ŠVIEČIAMOJI-LAISVALAIKIO 
PASIŪLA VILNIAUS MIESTUI 
IR VISUOMENEI
2015 m. visuomenei laisvalaikio pasiūlą teikė Universiteto 
Kultūros centras, Muziejus, Biblioteka, Botanikos sodas, taip 
pat buvo tęsiamas Universiteto projektas Vaikų universitetas. 

Biblioteka
Bibliotekos fondais ir paslaugomis gali naudotis ne tik 
Universiteto bendruomenės nariai, tačiau visi Lietuvos ar 
užsienio piliečiai. 
2015 m. bibliotekoje už�ksuotas 1 231 071 apsilanky-
mas. Tai 4,32% daugiau nei 2014 m. 
Per 2015 m. bibliotekoje bendras registruotų vartotojų 
skaičius buvo 44 683 (2014 m. – 34 236).
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STRATEGINĖS KRYPTYS

EFEKTYVUS 
VALDYMAS
TIKSLAS: sukurti efektyvaus, didesnį darbuotojų pasitikėji-
mą ir pasitenkinimą keliančio Universiteto valdymo sistemą. 

UŽDAVINIAI:
Optimizuoti Universiteto struktūrą.
Minimizuoti ir pašalinti darbuotojų motyvaciją mažinan-
čius veiksnius. 
Optimizuoti centrinės administracijos veiklą ir suformuo-
ti efektyviam valdymui reikalingas kompetencijas turintį 
personalą.

Vykdant strateginio veiklos plano projektus efektyvaus val-
dymo kryptyje, 2015 m. pabaigoje NFTMC ir JGMC idė-
jos virto realybe – o�cialiai baigtos ambicingiausių, didžiau-
sių ir inovatyviausių mūsų šalies mokslo centrų statybos. 
NFTMC kartu su Valstybės mokslo institutu – Fizinių ir 
technologijos mokslų centru ir Vilniaus Gedimino tech-
nikos universitetu taps svarbiausiu šalies mokslo branduo-
liu, kuriame bus plėtojamos lazerių, šviesos technologijų, 

medžiagotyros, nanotechnologijų, puslaidininkių �zikos ir 
elektronikos bei susijusių mokslinių tyrimų ir eksperimenti-
nės plėtros darbai ir stiprinama šiems darbams skirta jungti-
nė viešoji bazė. JGMC yra gyvybės mokslų tyrimų ir studijų 
centras, kuris sustiprins biochemijos, biotechnologijos, mo-
lekulinės biologijos, genetikos, neurobiologijos, molekulinės 
medicinos ir kitų susijusių krypčių mokslinius tyrimus, stu-
dijas ir technologinę plėtrą.

Siekiant sukurti efektyvią Universiteto valdymo sistemą, vie-
šojo konkurso būdu nupirktos UAB „Civitta“ konsultavi-
mo paslaugos �nansų ir turto valdymo, visų kaštų sistemos 
diegimo, darbo užmokesčio ir viešųjų pirkimų proceso su-
tvarkymo bei centrinės administracijos darbo laiko apskai-
tos srityse.
2015 m. Universitetui buvo rekordiniai �ksuojant pastarų-
jų 25 metų pajamas. Kartu su ES struktūrinių fondų ir EEE 
programų parama gautas �nansavimas, pajamos ir kitos įplau-
kos 2015 m. sudarė 143,3 mln. Eur, arba 10,2 proc. daugiau 
nei 2014 m. ir net 41,3 proc. daugiau nei 2011 m. 
Tačiau tuo pačiu valstybės biudžeto asignavimai lyginant su 
2014 m. didesni tik 2,6 proc., o lyginant penkerių metų lai-
kotarpiu – 17,4 proc. didesni nei 2011 m. ir 3,6 proc. didesni 
nei 2014 m.
Gautos kitos pajamos – t. y. pajamos už suteiktas paslaugas, 
studentų įmokos už studijas, pajamos iš mokslinės ir ūkinės 
veiklos 2015 m. sudarė 21,1 mln. Eur ir tai buvo 4,9 proc. 
mažiau nei 2014 m. ir 1 proc. mažiau nei 2011 m.

Vertinant visas gautas pajamas, skaičiuojamas vienam studentui, 
2015 m. jos sudarė 7,2 tūkst. Eur ir buvo 11,17 proc. didesnės nei 
2014 m. bei 53,9 proc. didesnės nei 2011 m. Tačiau toks įspūdin-
gas augimas iš esmės sąlygotas gautų ES struktūrinės paramos lėšų 
bei sumažėjusiu studentų skaičiumi (nuo 2011 iki 2015 m. stu-
dentų skaičius sumažėjo 1 756 asmenimis). Skaičiuojant pajamas 
vienam studentui be ES ir EEE paramos lėšų, 2015 m. jos sudarė 
3,98 tūkst. Eur ir buvo 1,52 proc. didesnės nei 2014 m. 

Lentelė Nr. 10  Universiteto �nansavimas, pajamos ir kitos įplaukos 2011–2015 m., tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.
Proc. nuo visų 
pajamų 2015 

m. 

2015 m. lyginant 
su 2014 m.

Valstybės biudžeto asignavimai 43.939,00 44.578,60 47.722,30 50.268,50 51.565,80 36 + 3,6 %

Valstybės tikslinės kitos lėšos 36.101,30 51.219,30 39.799,50 57.603,70 70.610,10 49 + 22,6 %

t.t. ES SF, EEE parama 31.030,30 45.725,70 33.837,80 51.671,40 64.423,20 45 + 24,7 %

Nebiudžetinės lėšos* 21.329,80 22.028,00 21.791,00 22.225,10 21.144,40 15 - 4,9 %

Iš viso: 101.370,10 117.825,90 109.312,80 130.097,20 143.320,20 100 +10,2 %

* Nuosavos lėšos ir kitos pavedimų lėšos kartu su rėmėjų parama materialinėmis vertybėmis įvertintomis eurais.
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Pajamų struktūroje didžiausią dalį – 49,3 proc. sudaro valsty-
bės tikslinės kitos lėšos kartu su ES ir EEE paramos lėšomis. 
Valstybės biudžeto asignavimai bendroje pajamų struktūroje 
2015 m. sudarė 36 proc.
Kitos valstybės tikslinės lėšos (be ES ir EEE paramos) 2015 m. 
sudarė 6,2 mln. Eur ir buvo 254,6 tūkst. Eur didesnės nei 
2014 m. Didžiausias �nansavimas 2015 m. gautas iš LMT – 
4,27 mln. Eur (2014 m. – 4,39 mln. Eur), LR ŠMM – 767,1 
tūkst. Eur (2014 m. – 493,7 tūkst. Eur), MITA – 384,6 tūkst. 
Eur (2014 m. – 383,3 tūkst. Eur), kitų valstybinių institucijų 
– 759,8 tūkst. Eur (2014 m. – 665,0 tūkst. Eur). 
2015 m. buvo gautas 1,07 mln. Eur �nansavimas iš tarptau-
tinių mokslo programų (2014 m. toks �nansavimas sudarė 
737,3 tūkst. Eur). 
2015 m. gauta 523,9 tūkst. Eur paramos, įskaitant paramą 
materialinėmis vertybėmis ir paslaugomis, įvertintomis Eur. 
Tai 23 proc. mažiau nei 2014 m. Paramą pinigais ir materi-
alinėmis vertybėmis teikė per 60 �zinių ir juridinių asmenų 
iš Lietuvos ir užsienio, papildomai dar buvo parama skiria-
ma per Valstybinę mokesčių inspekciją iš 2 proc. gyventojų 
pajamų mokesčio. Didžiausias �nansinės ir materialinės pa-
ramos teikėjas 2015 m. buvo UAB „�ermo Fisher Scienti�c 
Baltics“ – 72,05 tūkst. Eur, antras didžiausias paramos teikė-
jas buvo Dr. B. Lubio paramos ir labdaros fondas, 2015 m. 
skyręs Universitetui 65,16 tūkst. Eur. Trečioje vietoje – UAB 
„Bioeksma“ – kartu su materialinėmis vertybėmis šios ben-
drovės parama 2015 m. sudarė 43,1 tūkst. Eur. Nuolatiniai 
Universiteto rėmėjai yra jau daugybę metų paramą teikiantys 
fondai ir �ziniai asmenys iš užsienio, tarp kurių paminėtini 
Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondas (2015 m. 
šio fondo parama sudarė 37,9 tūkst. Eur), Rita L. Kavolis ir 
Kestutis D. Kavolis parama (2015 m. skirta 36,7 tūkst. Eur). 

Nuosavų lėšų pajamos 2015 m. sudarė 16,8 mln. Eur ir buvo 
175,6 tūkst. Eur mažesnės nei 2014 m. 2015 m. pagaliau sta-
bilizavosi ir net šiek tiek pradėjo augti pajamos, gaunamos kaip 
įmokos už studijas, kursus ir kitas su studijų procesu susijusias 
paslaugas. 2015 m. šios pajamos sudarė 10,41 mln. Eur (2014 m. 
– 10,40 mln. Eur). Užsakomųjų mokslinių tyrimų darbų pa-
jamos sudarė 1,6 mln. Eur ir buvo 282,6 tūkst. Eur mažesnės 
nei 2014 m. Mažėjimas susijęs su pakankamai didele lygina-
mąja baze 2014 m., kai gautoms pajamoms iš užsienio įtaką 
darė vienas kontraktas. Ženklus, lyginant su 2014 m., net 
83,3 proc. augimas pajamų, gautų už atliktus mokslinių 
tyrimų darbus Lietuvos subjektams. Šios pajamos  
2015 m. sudarė 876,9 tūkst. Eur. Ūkinės veiklos pajamos 
2015 m. buvo 4,7 mln. Eur ir tai 68,1 tūkst. Eur daugiau nei 
2014 m. Didžioji dalis šių pajamų – 3,17 mln. Eur – tai paja-
mos, gautos už gyvenimą bendrabučiuose. Pajamos už negyve-
namųjų patalpų nuomą 2015 m. buvo 448,8 tūkst. Eur  
(2014 m. – 420,8 tūkst. Eur). 
Universitetas 2015 m. gruodžio 31 d. pagal balansinę vertę 
disponavo 242,92 mln. Eur vertės turtu. Lyginant su 2014 m. 
balansinė turto vertė padidėjo 43,78 mln. Eur. Daugiausia – 
net 52,51 mln. Eur padidėjo ilgalaikis materialusis turtas, ilga-
laikis nematerialusis turtas padidėjo 1,31 mln. Eur, biologinis 
turtas išliko toks pats, o trumpalaikis turtas sumažėjo 10,31 
mln. Eur. Išsamus turto sudėties ir pokyčių aprašymas yra pa-
teikiamas Universiteto 2015 m. Finansinių ataskaitų rinkinyje.
Universitete daug metų darbo užmokesčio ir socialinio drau-
dimo išlaidos sudarydavo didžiausią dalį išlaidų struktūroje, 
tačiau 2015 m. šios išlaidos sudarė 37,95 proc. visų išlaidų, o 
didžiausią išlaidų dalį pasiekė sandoriai įsigyjant ilgalaikį ne-
materialųjį ir materialųjį turtą – t.y. 64,35 mln. Eur arba 42,9 
proc. visų Universiteto išlaidų. Tai susiję su naujųjų mokslo 

Lentelė Nr. 11  Universiteto pajamos tenkančios 1-am studentui 2011-2015 m., tūkst. Eur

Vilniaus universiteto pajamos tenkančios 
1-am studentui 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2015 m. lyginant 

su 2014 m.

Studentų skaičius 21.562 20.980 20.255 19.987 19.828 - 0,8%

Gautos pajamos, finansavimas 101.370,11 117.825,92 109.312,78 130.097,24 143.320,21 + 10,16 %

Pajamos tenkančios 1-am studentui 4.701,33 5.616,11 5.396,83 6.509,09 7.228,17 + 11,05 %

Gautos pajamos, finansavimas , be ES SF ir EEE 
paramos 70.339,81 72.100,22 75.474,98 78.425,84 78.897,01 + 0,6 %

Pajamos (be ES SF ir EEE paramos) 
tenkančios 1-am studentui 3.262,21 3.436,62 3.726,24 3.923,84 3.979,07 + 1,41 %
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centrų statybų užbaigimo darbais ir naujos įrangos įsigijimu. 
2015 m., lyginant su 2014 m., išlaidos darbo užmokesčiui ir 
socialiniam draudimui sumažėjo 2,1 mln. Eur. Kitos išlaidos 
2015 m. didėjo palyginti nedaug ir bendroje išlaidų struktū-
roje sudarė 12,86 proc. 2015 m. išlaidos stipendijoms buvo 
9,44 mln. Eur arba 6,3 proc. visų Universiteto išlaidų.

Lentelė Nr. 12  Universiteto išlaidų struktūra 2011–2015 m.

Tūkst. Eur Proc. nuo 
visų išlaidų Tūkst. Eur Proc. nuo 

visų išlaidų Tūkst. Eur Proc. nuo 
visų išlaidų Tūkst. Eur Proc. nuo 

visų išlaidų Tūkst. Eur Proc. nuo 
visų išlaidų

Darbo užmokestis 37.283,20 38,1 39.579,70 36,72 44.030,40 40,61 45.010,30 34,98 43.456,40 28,97

Soc. draudimas 11.573,80 11,83 12.322,80 11,43 13.671,10 12,61 14.023,40 10,9 13.474,20 8,98

 Ilgalaikio materialiojo ir 
nematerialiojo turto 
įsigijimas

24.848,10 25,39 31.274,90 29,01 23.269,20 21,46 41.487,20 32,25 64.356,60 42,9

Kitos išlaidos 14.764,60 15,09 15.257,00 14,15 18.267,70 16,85 19.003,80 14,77 19.287,20 12,86

Iš viso (be stipendijų) 88.469,70 90,41 98.434,40 91,32 99.238,40 91,53 119.524,70 92,9 140.574,40 93,7

Stipendijos 9.382,20 9,59 9.360,00 8,68 9.177,90 8,47 9.135,00 7,1 9.447,50 6,3

Iš viso 97.851,90 100 107.794,40 100 108.416,30 100 128.659,70 100 150.021,90 100

Universiteto išlaidų 
struktūra

 2011 m.  2012 m.  2013 m.  2014 m.  2015 m.

Nors kitos išlaidos sudaro tik 12,86 proc. visų Universiteto iš-
laidų, ši suma apima pagrindines išlaidų grupes, be kurių nebū-
tų įmanomas Universiteto veiklos užtikrinimas. Didžiausia iš-
laidų dalis – 6,35 mln. Eur buvo panaudota prekėms (vertė iki 
500 Eur/vnt.) įsigyti – tai apima kompiuterinės ir biuro įran-
gos, baldų, reagentų, kitų medžiagų, reikalingų mokslo ir studi-

Pav. Nr. 18  Vidutinis darbo užmokestis 2015 m.
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jų procese bei patalpų eksploatacijai užtikrinti įsigijimą. Antroji 
pagal dydį išlaidų grupė - 4,28 mln. Eur buvo įvairių paslaugų 
įsigijimas. Komunalinės paslaugos - 3,8 mln. Eur - buvo trečia 
pagal dydį kitų išlaidų grupė, pažymėtina, kad didžioji šių iš-
laidų dalis – 2,42 mln. Eur buvo apmokėta pagal centralizuotą 
apmokėjimą iš BRF, kitą dalį – 1,3 mln. Eur apmokėjo padali-
niai, kurie pagal nustatytą tvarką turėjo mažesnius atskaitymus 
į BRF. Komandiruočių išlaidos 2015 m. siekė 1,75 mln. Eur. 
Išsami Universiteto išlaidų struktūra ir palyginimas su planu 
yra pateikti 2015 m. sąmatos įvykdymo ataskaitoje.
Vidutinis viso personalo mėnesinis darbo užmokestis   
2015 m. – 925 Eur, tai 25,5 Eur didesnis nei 2014 m. 
Pedagoginio ir mokslo personalo vidutinis mėnesinis dar-
bo užmokestis 2015 m. – 1 086 Eur, tai 22 Eur didesnis nei 
2014 m.
Universiteto valdymo išlaidos 2015 m. sudarė 5,3 mln. Eur. 
Kolektyvinių valdymo organų (Senato ir Tarybos) nariams 
2015 m. buvo priskaičiuota 44,7 tūkst. Eur darbo užmokes-
čio, 16,8 tūkst. Eur priskaičiuota pagal kitas civilines sutartis 
ir išmokėta 367 Eur komandiruotpinigių. Rektoriui priskai-
čiuota 64,1 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir kitų išmokų.

ceso etapai integruoti su �nansų valdymo sistema „Visma“ 
ir dokumentų valdymo sistema „Avilys“; Viešųjų pirkimų 
direkcijoje dokumentai pasirašomi naudojant saugų elektro-
ninį parašą, vadovaujantis LR elektroninio parašo įstatymu; 
padalinių konsultacijos viešųjų pirkimų klausimais vykdo-
mos „Facebook“ uždaroje grupėje (https://www.facebook.com/
groups/856595957722126/).
Gautos 2 606 pirkimo paraiškos, pagal kurias sudarytos  
2 866 sutartys, patikrinta 3 831 sąskaita faktūra (atlikta lėšų 
panaudojimo kontrolė), pirkimams per Centrinę perkančią-
ją organizaciją (CPO) sudarytos 23 sutartys, įvykdyti 385 
pirkimai, iš kurių 170 sudėtingų.
Universiteto viešųjų pirkimų apimtys pagal gautas pirkimų 
paraiškas praėjusiais metais siekė 30,19 mln. Eur, iš jų pre-
kėms – 15,55 mln. Eur, paslaugoms – 11,01 mln. Eur, dar-
bams atlikti – 3,63 mln. Eur.

Lentelė Nr. 13  Universiteto rektoriaus, senato ir tarybos narių darbo užmokesčio ir kitų išmokų priskaičiavimas 2015 m., Eur 

Kompensacija už 
transporto 
naudojimą

Komandiruotpinigiai Pagal kitas 
civilines sutartis

Rektorius 62 019 1 043 1 081

8 Senato nariai 44 719 367

10 Tarybos nariai 16 825

Priskaičiuota 
darbo užmokesčio

Kiti priskaičiavimai

Narių, gavusių išmokas, skaičius

VIEŠIEJI PIRKIMAI
2015 m. įdiegta ir naudojama Viešųjų pirkimų informacinė 
sistema, skirta optimizuoti vykdomus viešuosius pirkimus 
– VIPIS, automatinis mažos vertės pirkimų viešas paskel-
bimas Universiteto tinklapyje iš VIPIS sistemos bei visuo-
tinė Universiteto pirkimo paraiškų ir sutarčių registravimo 
tvarka VIPIS sistemoje; pasirengta elektroniniam viešųjų 
pirkimų sąskaitų teikimui ir vizavimui nuo 2016 m. pagal 
LR �nansų ministerijos vykdytą projektą „Elektroninės pa-
slaugos „E. sąskaita“ sukūrimas“; pagrindiniai pirkimų pro- Pav. Nr. 19  Viešųjų pirkimų apimtys pagal pirkimo objektą 2013-2015 m.
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ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠOS
Visi 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpio, �-
nansiškai prasidėjusio 2009 m., projektai užbaigti 2015 m. 
Universitetas koordinavo 91 įvairios apimties bei sudėtingu-
mo praėjusio ES struktūrinės paramos laikotarpio projektą.  
Iš jų pagal 2007 – 2013 m. laikotarpio ES struktūrinių fondų 
Žmogiškųjų išteklių plėtros programą buvo koordinuojami 
65 projektai (iš kurių 2 – pagal tiesioginę Europos kaimy-
nystės ir partnerystės programą), pagal Ekonomikos augimo 
veiksmų programą – 21 projektas, pagal Sanglaudos skatini-

lumo ir studentų mokslinių darbų skatinimo priemonę „Po-
doktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“, 
kurių vertė – 966,5 tūkst. Eur.
Įgyvendinant Vilniaus universiteto koordinuojamus projektus 
panaudota beveik 84 mln. eur ES struktūrinių fondų lėšų. Pa-
lyginti su 2014 m. ši suma padidėjo 26,5 mln. Eur. 
Intensyviausias ES struktūrinės paramos panaudojimas per 
visą laikotarpį buvo būtent 2015 m. Apskritai per visą laiko-
tarpį, t.y. nuo 2009 m pradžios iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. 
panaudota 254,6 mln. Eur ES struktūrinės paramos lėšų.

Atviras konkursasSupaprastintas atviras
konkursas

Supaprastintos skelbiamos
derybos

Neskelbiamos derybosApklausa

2015 m. 2014 m. 2013 m.

2 324 

1 273 

2 434 

3 5 38 2 
77 

7 

181 
52 69 92 

181 
33 

Pav. Nr. 20  Dažniausiai naudoti pirkimų būdai 2013-2015 m.

2013 m. 2014 m. 2015 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.

Žmogiškųjų išteklių plėtros programa 35.142,33 40.126,71 35.228,68 9.829,01 11.793,19 7.924,38

Ekonomikos augimo veiksmų 
programa 177.069,03 180.629,59 169.609,71 18.327,32 44.354,88 73.653,24

Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programa 5.755,84 5.969,12 5.942,05 1.745,91 1.242,53 2.155,20

LR ir Europos ekonominės erdvės ir 
Norvegijos finansinių mechanizmų 
programa

0,00 222,12 216,22 0,00 2,98 207,09

Iš viso: 217.967,20 226.947,53 210.996,66 29.902,24 57.393,58 83.939,90

Įgyvendinamų projektų vertė, tūkst. Eur Patirtų išlaidų suma, tūkst. Eur

Lentelė Nr. 14  Įgyvendinamiems ES struktūrinių fondų projektams skirtos lėšos ir jų panaudojimas 2013-2015 m.

mo veiksmų programą – 2 projektai. Taip pat dar 3 projektai 
buvo įgyvendinami pagal 2009-2014 m. Norvegijos �nansi-
nių mechanizmų programą. 7-iuose projektuose Universitetas 
dalyvavo kaip partneris. 2015 m. taip pat pabaigtas adminis-
truoti 21 projektas pagal Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobi-

ES struktūrinės paramos lėšos materialinės bazės moderniza-
vimui 2015 m. sudarė beveik 17,86 mln. Eur. Statybos bei 
remonto darbų atlikta už daugiau kaip 47 mln. eurų. Pagal 
Valstybės kapitalo investicijų programą Universitetui 2015 m. 
buvo skirta 828 tūkst. Eur.
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MATERIALIOJO TURTO  
NAUDOJIMAS IR ATNAUJINIMAS
2015 m. Universitete patalpų remonto ir pastatų modernizavi-
mo darbų atlikta už 47,04 mln. Eur. Nors lėšų remonto darbams 
buvo skirta mažiau, investicijų padidėjimą lėmė bendrabučių re-
novacija – investuotos lengvatinės paskolos lėšos sudarė didžiąją 
dalį (53 proc.) investicijų remonto darbams. Universiteto patal-
pų remontui iš visų �nansavimo šaltinių išleista 902,7 tūkst. Eur.

Pav. Nr. 21  ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo dinamika 2010-2015 m., tūkst. Eur.

Universiteto bendrabučių remontui buvo išleista 3,29 mln. 
Eur. Vykdant aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo 
įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programą, 
pasinaudojant suteikta lengvatine paskola atlikta darbų už 
2,6 mln. Eur.

Lentelė Nr. 15  Universiteto patalpų remonto darbų lėšos 2013-2015 m., tūkst. Eur

Finansavimo šaltinis ir panaudotų lėšų
 suma, tūkst. Eur 2013 m. 2014 m. 2015 m.

ES struktūrinių fondų lėšos 352,61 149,22 62,11

Biudžeto asignavimai ir biudžeto tikslinės 
lėšos 534,57 347,62 187,90

ŠMM lėšos – 192,36 346,57

Specialiosios programos padalinių lėšos 229,20 209,99 142,15

Specialiosios programos BRF lėšos 506,96 145,92 162,41

Kitų šaltinių lėšos 7,24 – 1,56

Iš viso 1.630,58 1.045,11 902,70

Suremontuotų patalpų skaičius 168 149 168

Finansavimo šaltinis ir panaudotų lėšų
 suma, tūkst. Eur 2013 m. 2014 m. 2015 m.

ES struktūrinių fondų lėšos 352,61 149,22 62,11

Biudžeto asignavimai ir biudžeto tikslinės 
lėšos 534,57 347,62 187,90

ŠMM lėšos – 192,36 346,57

Specialiosios programos padalinių lėšos 229,20 209,99 142,15

Specialiosios programos BRF lėšos 506,96 145,92 162,41

Kitų šaltinių lėšos 7,24 – 1,56

Iš viso 1.630,58 1.045,11 902,70

Suremontuotų patalpų skaičius 168 149 168

Finansavimo šaltinis ir panaudotų lėšų
 suma 2013 m. 2014 m. 2015 m.

ES struktūrinių fondų lėšos 352,61 149,22 22.951,00

Biudžeto asignavimai ir biudžeto tikslinės 
lėšos 534,57 347,62 187,90

ŠMM lėšos – 192,36 346,57

Specialiosios programos padalinių lėšos 229,20 209,99 142,15

Specialiosios programos BRF lėšos 506,96 145,92 162,41

Kitų šaltinių lėšos 7,24 – 1,56

Iš viso 1.630,58 1.045,11 902,70

Suremontuotų patalpų skaičius 168 149 168

Finansavimo šaltinis ir panaudotų lėšų
 suma 2013 m. 2014 m. 2015 m.

ES struktūrinių fondų lėšos 352,61 149,22 22.951,00

Biudžeto asignavimai ir biudžeto tikslinės 
lėšos 534,57 347,62 187,90

ŠMM lėšos – 192,36 346,57

Specialiosios programos padalinių lėšos 229,20 209,99 142,15

Specialiosios programos BRF lėšos 506,96 145,92 162,41

Kitų šaltinių lėšos 7,24 – 1,56

Iš viso 1.630,58 1.045,11 902,70

Suremontuotų patalpų skaičius 168 149 168

Finansavimo šaltinis ir panaudotų lėšų
 suma 2013 m. 2014 m. 2015 m.

ES struktūrinių fondų lėšos 352,61 149,22 22.951,00

Biudžeto asignavimai ir biudžeto tikslinės 
lėšos 534,57 347,62 187,90

ŠMM lėšos – 192,36 346,57

Specialiosios programos padalinių lėšos 229,20 209,99 142,15

Specialiosios programos BRF lėšos 506,96 145,92 162,41

Kitų šaltinių lėšos 7,24 – 1,56

Iš viso 1.630,58 1.045,11 902,70

Suremontuotų patalpų skaičius 168 149 168

Finansavimo šaltinis ir panaudotų lėšų
 suma 2013 m. 2014 m. 2015 m.

ES struktūrinių fondų lėšos 352,61 149,22 22.951,00

Biudžeto asignavimai ir biudžeto tikslinės 
lėšos 534,57 347,62 187,90

ŠMM lėšos – 192,36 346,57

Specialiosios programos padalinių lėšos 229,20 209,99 142,15

Specialiosios programos BRF lėšos 506,96 145,92 162,41

Kitų šaltinių lėšos 7,24 – 1,56

Iš viso 1.630,58 1.045,11 902,70

Suremontuotų patalpų skaičius 168 149 168

Finansavimo šaltinis ir panaudotų lėšų
 suma 2013 m. 2014 m. 2015 m.

ES struktūrinių fondų lėšos 352,61 149,22 22.951,00

Biudžeto asignavimai ir biudžeto tikslinės 
lėšos 534,57 347,62 187,90

ŠMM lėšos – 192,36 346,57

Specialiosios programos padalinių lėšos 229,20 209,99 142,15

Specialiosios programos BRF lėšos 506,96 145,92 162,41

Kitų šaltinių lėšos 7,24 – 1,56

Iš viso 1.630,58 1.045,11 902,70

Suremontuotų patalpų skaičius 168 149 168

EKSPLOATAVIMAS
2015 m. Universiteto eksploatacinėms reikmėms, išskyrus 
bendrabučius, išleista 4,12 mln. Eur, o įskaitant lėšas bendra-
bučiams – 5,55 mln. Eur.
Universitete šilumos energijos kartu su institutais, išskyrus 
bendrabučius, buvo suvartota 1 proc. mažiau negu 2014 m.  
ir bendros išlaidos už suvartotą šilumos energiją sumažėjo 
10,5 proc. arba 131 tūkst. Eur.
Gamtinių dujų suvartota 6 proc. mažiau negu 2014 m.  
Už gamtines dujas sumokėta 21 tūkst. Eur, t.y. 35,63 proc. 
mažiau.
Universitete elektros energijos suvartojimas 2015 m.  
2,7 proc. mažesnis lyginant su 2014 m. Už elektros energijos 
suvartojimą mokėta 6,06 proc., t.y. 100 tūkst. Eur mažiau  
nei 2014 m.

Finansavimo šaltinis ir panaudotų lėšų
 suma 2013 m. 2014 m. 2015 m.

AM studentų bendrabučių atnaujinimo programa 
(Lengvatinės JESSICA programos paskolos lėšos) 43,58 2.602,62

Biudžeto asignavimai 15,72 6,29 –

BRF (specialiosios programos) lėšos 12,99 168,17 524,18

VU BRD Būsto skyriaus (specialiosios programos) lėšos 152,71 479,51 159,33

Iš viso 181,42 697,55 3.286,13

Remontuotų bendrabučių skaičius 9 12 12

Finansavimo šaltinis ir panaudotų lėšų
 suma 2013 m. 2014 m. 2015 m.

AM studentų bendrabučių atnaujinimo programa 
(Lengvatinės JESSICA programos paskolos lėšos) 43,58 2.602,62

Biudžeto asignavimai 15,72 6,29 –

BRF (specialiosios programos) lėšos 12,99 168,17 524,18

VU BRD Būsto skyriaus (specialiosios programos) lėšos 152,71 479,51 159,33

Iš viso 181,42 697,55 3.286,13

Remontuotų bendrabučių skaičius 9 12 12

Finansavimo šaltinis ir panaudotų lėšų
 suma 2013 m. 2014 m. 2015 m.

AM studentų bendrabučių atnaujinimo programa 
(Lengvatinės JESSICA programos paskolos lėšos) 43,58 2.602,62

Biudžeto asignavimai 15,72 6,29 –

BRF (specialiosios programos) lėšos 12,99 168,17 524,18

VU BRD Būsto skyriaus (specialiosios programos) lėšos 152,71 479,51 159,33

Iš viso 181,42 697,55 3.286,13

Remontuotų bendrabučių skaičius 9 12 12

Finansavimo šaltinis ir panaudotų lėšų
 suma 2013 m. 2014 m. 2015 m.

AM studentų bendrabučių atnaujinimo programa 
(Lengvatinės JESSICA programos paskolos lėšos) 43,58 2.602,62

Biudžeto asignavimai 15,72 6,29 –

BRF (specialiosios programos) lėšos 12,99 168,17 524,18

VU BRD Būsto skyriaus (specialiosios programos) lėšos 152,71 479,51 159,33

Iš viso 181,42 697,55 3.286,13

Remontuotų bendrabučių skaičius 9 12 12

Finansavimo šaltinis ir panaudotų lėšų
 suma 2013 m. 2014 m. 2015 m.

AM studentų bendrabučių atnaujinimo programa 
(Lengvatinės JESSICA programos paskolos lėšos) 43,58 2.602,62

Biudžeto asignavimai 15,72 6,29 –

BRF (specialiosios programos) lėšos 12,99 168,17 524,18

VU BRD Būsto skyriaus (specialiosios programos) lėšos 152,71 479,51 159,33

Iš viso 181,42 697,55 3.286,13

Remontuotų bendrabučių skaičius 9 12 12

Finansavimo šaltinis ir panaudotų lėšų
 suma 2013 m. 2014 m. 2015 m.

AM studentų bendrabučių atnaujinimo programa 
(Lengvatinės JESSICA programos paskolos lėšos) 43,58 2.602,62

Biudžeto asignavimai 15,72 6,29 –

BRF (specialiosios programos) lėšos 12,99 168,17 524,18

VU BRD Būsto skyriaus (specialiosios programos) lėšos 152,71 479,51 159,33

Iš viso 181,42 697,55 3.286,13

Remontuotų bendrabučių skaičius 9 12 12

Finansavimo šaltinis ir panaudotų lėšų
 suma 2013 m. 2014 m. 2015 m.

AM studentų bendrabučių atnaujinimo programa 
(Lengvatinės JESSICA programos paskolos lėšos) 43,58 2.602,62

Biudžeto asignavimai 15,72 6,29 –

BRF (specialiosios programos) lėšos 12,99 168,17 524,18

VU BRD Būsto skyriaus (specialiosios programos) lėšos 152,71 479,51 159,33

Iš viso 181,42 697,55 3.286,13

Remontuotų bendrabučių skaičius 9 12 12

Lentelė Nr. 16  Bendrabučių remonto darbų lėšos 2013-2015 m., tūkst. Eur.
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INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ 
IR SISTEMŲ PRIEŽIŪRA BEI PLĖTRA
Universiteto Informacinių technologijų taikymo centro 
(ITTC) kompiuterių ir duomenų saugyklų klasteryje yra 
įdiegtos ir prižiūrimos nacionalinės informacinės sistemos: 
KVIS, eLABa, EPAS, LDKistorija; Universiteto informacinės 
sistemos: „Visma Business“, VUSIS, Rezidentūros studijos, 
Personalas, Priėmimas (į pirmos, antros ir trečios pakopos stu-
dijas), Dokumentų valdymas „Avilys“, VIPIS, Bibliotekų kata-
logas, Projektų administravimas; Saulėtekio kompiuterių salės 
ir MKIC virtualios darbo vietos, padalinių virtualūs serveriai, 
elektroninio pašto  bei kitos įvairios paskirties sistemos.  
2015 m. visi Web serveriai buvo perkelti į bendrą virtualų klas-
terį, kurį sudaro 12 �zinių serverių, viso prižiūrima daugiau nei 
800 įvairiausių tinklalapių. Universiteto duomenų centre Saulė-
tekyje yra vykdoma  padalinių serverinių resursų priegloba.  
 2015 m. pritaikytas SEPA bankinių atsiskaitymų standartas 
stipendijų, darbo užmokesčio perdavimui į bankus ir išrašų 
gavimui iš bankų; sukurta nauja, daugiau galimybių turinti, 
VUSIS eStudentas naudotojo sąsajos versija; realizuota gali-
mybė administruoti dalinių studijų studentus; pritaikyta tarp-
tautinių ir mainų studentų priėmimo sistema DreamApply; 
sukurta ir įdiegta nauja Universiteto intraneto versija; atlikta 
personalo ir darbo užmokesčio srities procesų analizė.
Universiteto  kompiuterių tinklo infrastruktūrą sudaro mies-
to ir tarpmiestinė optika, kurios kabelių ilgis yra daugiau nei 
1.000 kilometrų, duomenų perdavimo kanalai su Lietuvos 
mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklu LITNET ir 
kitais Lietuvos tinklais bei Gbps globalaus interneto kanalas. 
2015 m. duomenų perdavimo pateikiamumas pagrindinėse 
magistralėse buvo ne mažesnis kaip 99,50 proc., užtikrintas 
nuolatinis tinklo ir kitų sistemų saugumas.
Universitete plėtojama belaidės prieigos infrastruktūra, ap-
tarnaujamos 496 belaidės prieigos stotelės, veikiančios 16-oje 
Universiteto padalinių, viename bendrabutyje bei Universiteto 
konferencijų, seminarų ir poilsio centre „Romuva“. Universiteto 
belaidžio tinklo infrastruktūroje palaikomi trys nuolatiniai tin-
klai – „Info“, „Eduroam“ ir „VU WiFi tinklas“, teikiantys skir-
tingos apimties paslaugas bendruomenės nariams ir svečiams. 
Centralizuotos belaidės prieigos sistemoje teikiamos terminuo-
tos autenti�kuotos belaidės prieigos paslaugos konferencijų, 
seminarų ar kitų renginių metu. Belaidžiu tinklu Universite-
te 2015 m. pasinaudojo daugiau kaip 24 000 naudotojų, kurie 
naudojosi 67 955 nešiojamais įrenginiais, t. y. vidutiniškai vie-

nam belaidžio tinklo naudotojui teko 2,8 įrenginio. 2015 m. pa-
baigoje belaidžio tinklo naudotojų persiunčiamas duomenų srau-
tas sudarė apie 13 proc. viso Universiteto duomenų srauto.
Visi Universiteto elektroninių paslaugų naudotojai konsultuo-
jami vieno langelio principu (telefonu 2366201 ir elektroniniu 
paštu pagalba@ittc.vu.lt), visi kreipiniai �ksuojami ir adminis-
truojami paklausimų registravimo sistemoje JIRA, užsakymai 
pokyčiams vykdyti priimami  dokumentų valdymo sistemoje 
„Avilys“.
2015 m. parengta ir patvirtinta visų Universiteto tvarkomų 
valstybės informacinių sistemų saugos dokumentacija, suderin-
tas su VRM ir patvirtintas bendrasis ITTC veiklos tęstinumo 
planas.

VIDAUS AUDITAS
Siekiant įvertinti Universiteto vidaus kontrolės sistemos funk-
cionavimą bei rizikos valdymą, pagal 2015 m. Vidaus audi-
to skyriaus veiklos planą buvo atliekami Universiteto vidi-
nių organizacinių darinių bei veiklos sričių vidaus auditai. 
Vidaus audito skyrius atliko 7 planinius ir 1 neplaninį vi-
daus auditą, pateiktos 63 rekomendacijos. Dėl vidaus audito 
ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo buvo 
priimti sprendimai ir rektoriaus patvirtinti rekomendacijų 
įgyvendinimo priemonių planai. 2015 m. atlikus dalies 
vidaus audito rekomendacijų, pateiktų 2013 m. ir 2014 m., 
įgyvendinimo kontrolę – pažangos stebėjimą, nustatyta, kad 
52 rekomendacijos įgyvendintos, 6 – neteko aktualumo,  
10 – neįgyvendinta.
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SVARBIAUSI 
2015 M. ĮVYKIAI
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SAUSIS

Fizikos fakultete atidaryta Telekomunikacijų mokslo  
centro M2M (Machine-to-machine) laboratorija

VASARIS

Pristatytas Nacionalinis atviros prieigos mokslo  
informacijos duomenų archyvas (MIDAS), kurtas  

kartu su Santariškių klinikomis ir 13 institucijų 

BALANDIS

Inauguruotas 85-asis Universiteto rektorius  
prof. Artūras Žukauskas    

Universitetas ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija  
pasirašė jungtinės veiklos sutartį   

Akademinis mišrus choras „Gaudeamus“ šventė  
kūrybinės veiklos 75 metų sukaktį   

Dainų ir šokių ansamblis šventė kūrybinės veiklos  
75 metų sukaktį 
   

GEGUŽĖ

Taikomųjų mokslų instituto komanda,  
vadovaujama prof. Juozo Vidmančio Vaitkaus,  

CERN‘e įdiegė radiacijos lauko kontrolės prietaisą,  
pagrįstą komandos atrastu efektu

Universitetas ir Lietuvos verslo konfederacija  
pasirašė sutartį dėl ilgalaikio strateginio  

bendradarbiavimo

    

 
BIRŽELIS

Universitetas pakviestas į prestižinių universitetų  
tinklą – „Coimbra Group“  

JAV kompanija „DuPont Pioneer“ paskelbė apie  
technologijos licencijavimą ir kelerių metų bendrų  
tyrimų sutartį su Universitetu, įsigijo išskirtinę  
Universiteto intelektinės nuosavybės licenciją  

Biotechnologijos instituto mokslininkai vieni  
pirmųjų atrado, kad Cas9 baltymas gali būti  
panaudotas tiksliam pasirinktų organizmo DNR  
vietų redagavimui, siekiant speci�nių genomo  
pokyčių  
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RUGSĖJIS

 VU ir Kauno technologijos universiteto vadovai  
pasirašė strateginio bendradarbiavimo sutartį

Ekonomikos fakultetas šventė 75 metų jubiliejų.

SPALIS

Lankėsi Švedijos karališkoji pora – karalius Karlas  
XVI Gustavas ir karalienė Silvija  

Atidaryti Universitetinės ligoninės Santariškių klinikų  
rekonstruotų Priėmimo–skubios pagalbos ir Ambulatorinės  
reabilitacijos skyriai  

Lietuvos monetų kalykla išleido Lenkijos karaliaus ir Lietuvos  
didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro valdymo laikais (1576–1586)  
kaldintų auksinių monetų replikas. Vilniaus universitete  
paskelbtos Stepono Batoro dienos  

Universiteto biblioteka minėjo 445 metų sukaktį  

Biotechnologijos institutas minėjo 40 metų sukaktį  

Universiteto merginų choras „Virgo“ minėjo  35 metų sukaktį  

Universiteto teatro trupė „Minimum“ minėjo kūrybinės  
veiklos 25 metų sukaktį  

 

LAPKRITIS

Universitetas baigė įgyvendinti projektą „Vilniaus universiteto  
Chemijos fakulteto pastato statyba ir įrengimas „Saulėtekio“ slėnyje.  

I etapas: investicinio projekto parengimas, techninio projekto  
parengimas ir statybos darbų generalinio rangovo atranka“

Filoso�jos fakultete pristatytas Pedagogikos centras,  
koordinuosiantis pedagogų rengimo studijas, kvali�kacijos  

tobulinimą ir mokslinius tyrimus

Pradėjo veikti karjeros valdymo informacinė sistema www.karjera.lt

Fizikos fakultetas minėjo 50 metų sukaktį

GRUODIS

Baigtos Jungtinio gyvybės mokslų centro ir Nacionalinio  
�zinių ir technologijos mokslų centro statybos    

Įgyvendintas projektas „Vilniaus universiteto Medicinos  
fakulteto pastato statyba ir įrengimas Santariškėse. I etapas:  
investicinio projekto parengimas, techninio projekto parengimas  
ir statybos darbų generalinio rangovo atranka“. Planuojama,  
kad Medicinos mokslo centras bus pastatytas 2019–2020 m.
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Prof. Saulius Klimašauskas tapo Karališkosios chemijos draugijos (�e Royal Society of Chemistry, RSC) nariu.

Doc. Vaivai Hendrixson suteiktas Karagandos valstybinio medicinos universiteto (Kazachstanas) garbės profesorės vardas.

Doc. Carmen Caro Dugo už prasmingus darbus, reikšmingą indėlį į gilesnį Ispanijos ir Lietuvos kultūrų pažinimą ir  
K. Donelaičio poemos „Metai“ vertimą į ispanų kalbą įteiktas Izabelės Katalikės ordino kryžius.

Prof. Kęstutis Vitkus apdovanotas I laipsnio apdovanojimu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“.

Dr. Deimantas Valančiūnas apdovanotas už hindi kalbos sklaidą ir populiarinimą.

Prof. Zigmas Zinkevičius apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi.

Prof. Vytautas Mizaras pagerbtas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Prof. Kęstutis Valentinas Nastopka apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.

Prof. Zenonas Norkus už ypač reikšmingus visam Baltijos regionui mokslinius tyrimus apdovanotas Baltijos šalių  
mokslų akademijų medaliu.

Doc. Ērika Sausverdė už indėlį į ryšių su Skandinavija plėtojimą apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“  
Riterio kryžiumi.

Šv. Kristoforo statulėle už nuopelnus mokslui apdovanotas prof. Virginijus Šikšnys ir prof. Pranas Šerpytis.

Italijos žvaigždės kavalieriaus ordinais už italų kalbos dėstymą Universitete, italų kalbos ir kultūros sklaidą Lietuvoje ir 
vertingą veiklą verčiant italų literatūrą į lietuvių kalbą apdovanoti dr. Rasa Klioštoraitytė ir dr. Dainius Būrė.

Prof. Algimantas Česnulevičius už nuopelnus plėtojant mokslinę ir mokomąją veiklą kartogra�jos srityje įteiktas 
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos garbės ženklas – aukščiausias apdovanojimas, skiriamas pagerbti 
žemės tvarkymo ir administravimo, geodezijos, erdvinės informacijos ir kartogra�jos srityse nusipelniusius asmenis.

Seimo apdovanojimą už parlamentarizmo idėjos sklaidą ir lituanistikos tradicijų puoselėjimą apdovanotas  
prof. Andrius Vaišnys.

Prof. Vitaliui Nakrošiui įteiktas Alenos Brunovskos 2015 m. apdovanojimas už aukštą kompetenciją ir išskirtinius veiklos 
rezultatus viešojo administravimo srityje. 

REIKŠMINGIAUSI 2015 M. 
APDOVANOJIMAI IR 
ĮVERTINIMAI
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2015 M. VILNIAUS UNIVERSITETO 
VEIKLOS ATASKAITOS PRIEDAS
Sritys ir kryptys, kuriose vykdoma mokslo ir studijų veikla bei teikiami I, II ir III pakopos laipsniai Vilniaus universitete 
(Pagal LR ŠMM ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymą Nr. V-1457 „Dėl mokslo krypčių patvirtinimo“ ir pagal LR ŠMM ministro 
2010 m. vasario 19 d. įsakymą Nr. V-222 „Dėl studijų kryptis sudarančių šakų sąrašo patvirtinimo”)

TEIKIAMI I  
PAKOPOS LAIPSNIAI  

TEIKIAMI III  
PAKOPOS LAIPSNIAI

TEIKIAMI II  
PAKOPOS LAIPSNIAI

HUMANITARINIAI MOKSLAI
Lingvistika 
Anglų �lologija 
Klasikinė �lologija
Prancūzų �lologija
Vokiečių �lologija
Italų �lologija
Ispanų �lologija
Skandinavų �lologija (Skandinavistika)
Lietuvių �lologija
Lenkų �lologija
Rusų �lologija 
Vertimas Istorija
Archeologija
Filoso�ja
Regiono kultūros studijos (Azijos studijos)

SOCIALINIAI MOKSLAI
Ekonomika
Politikos mokslai
Sociologija
Socialinė politika
Socialinis darbas
Visuomeninė geogra�ja
Psichologija
Teisė
Verslas
Vadyba
Verslas ir vadyba

HUMANITARINIAI MOKSLAI
Lingvistika (Taikomoji kalbotyra,
Bendroji kalbotyra)
Literatūrologija
Anglų �lologija (Anglistika)
Klasikinė �lologija
Skandinavų �lologija (Skandinavistika)
Rusų �lologija (Rusistika)
Vertimas
Filologija (Semiotika, Dalykinė kalba)
Istorija
Archeologija
Filoso�ja
Paveldo studijos (Paveldosauga) 
Religijos studijos
Regiono kultūros studijos (Azijos studijos)

SOCIALINIAI MOKSLAI
Ekonomika
Politikos mokslai
Sociologija
Socialinė politika
Socialinis darbas
Visuomeninė geogra�ja
Psichologija
Teisė
Verslas
Vadyba
Finansai
Apskaita
Rinkodara
Žmonių išteklių vadyba

HUMANITARINIAI MOKSLAI
Filoso�ja
Filologija
Istorija
Etnologija

SOCIALINIAI MOKSLAI
Teisė
Politikos mokslai
Vadyba
Ekonomika
Sociologija
Psichologija
Edukologija
Komunikacija ir informacija
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Informacijos paslaugos
Leidyba
Žurnalistika 
Komunikacija

FIZINIAI MOKSLAI
Chemija
Fizika
Geologija
Gamtinė geogra�ja  
(Hidrometeorologija)
Matematika
Statistika 
Informatika
Informacijos sistemos
Programų sistemos
Sveikatos informatika (Bioinformatika)

BIOMEDICINOS MOKSLAI
Visuomenės sveikata
Reabilitacija (Kineziterapija,  
Ergoterapija)
Slauga 
Biologija (Ekologija)
Genetika
Mikrobiologija
Molekulinė biologija, bio�zika ir 
biochemija (Molekulinė biologija, 
Bio�zika, Biochemija)

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI
Elektronikos ir elektros inžinerija 
(Elektronikos inžinerija)

TEIKIAMI I  
PAKOPOS LAIPSNIAI  

TEIKIAMI III  
PAKOPOS LAIPSNIAI

TEIKIAMI II  
PAKOPOS LAIPSNIAI

Informacijos paslaugos
Viešieji ryšiai
Leidyba
Žurnalistika
Komunikacija
Edukologija

FIZINIAI MOKSLAI
Chemija
Fizika
Geologija
Aplinkotyra
Gamtinė geogra�ja 
(Hidrometeorologija , Kartogra�ja) 
Matematika
Statistika
Informatika
Informacijos sistemos
Programų sistemos

BIOMEDICINOS MOKSLAI
Medicina
Odontologija
Visuomenės sveikata
Farmacija
Reabilitacija
Slauga
Medicina ir sveikata (Medicinos 
biologija, Medicinos genetika)
Biologija (Ekologija)
Botanika
Zoologija
Genetika
Mikrobiologija
Molekulinė biologija, bio�zika ir 
biochemija (Molekulinė biologija, 
Bio�zika, Biochemija)

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI
Elektronikos ir elektros inžinerija 
(Elektronikos inžinerija)
Medžiagų technologijos

FIZINIAI MOKSLAI
Matematika
Fizika
Chemija
Biochemija
Geologija
Fizinė geogra�ja
Informatika

BIOMEDICINOS MOKSLAI
Biologija
Bio�zika
Ekologija ir aplinkotyra
Medicina
Odontologija
Visuomenės sveikata

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI
Chemijos inžinerija
Informatikos inžinerija
Medžiagų inžinerija


