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Praėjusiais metais Vilniaus universi-
tetas (toliau – Universitetas) užbaigė 
svarbų ir intensyvų dvejus metus 
įgyvendintų permainų etapą. Galime 
pasidžiaugti, kad į 2018 m. įžengiame 
modernesni: pertvarkę Universiteto 
struktūrą ir valdyseną, atnaujinę įvaiz-
dį, išplėtoję komunikaciją, sutvirtinę 
mokslo ir studijų vykdymo pagrindus. 
Daug resursų pareikalavusios vidinės 
struktūros, finansų, personalo valdymo 
pertvarkos leido efektyviau pritaikyti 
organizacijos veiklą šiandieninio pa-
saulio poreikiams, parengti naujiems iš-
šūkiams ir – sėkmingai tęsti Universiteto 
misiją ateityje.

Prieš dvejus metus suformulavę viziją 
stovėti vienoje gretoje su pirmaujan-
čiais Europos universitetais išreiškėme 
tvirtą ir viešą įsipareigojimą kryptingai 
ir nenutrūkstamai tobulėti, atsakingai 
vertinti vykdomą veiklą. Vedami šios 
ambicijos 2017 m. tvirtai išlikome aukš-
tojo mokslo lyderiais Lietuvoje, tarptau-

Vilniaus universiteto rektorius

profesorius Artūras Žukauskas

tiniu lygmeniu – patekome tarp  
1,5 proc. geriausių pasaulio universi- 
tetų. 

Atskirai noriu išreikšti pasididžiavimą 
mūsų studentų komanda, metų pabai-
goje Harvarde vykusiame tarptauti-
niame sintetinės biologijos konkurse 
„iGem 2017“ laimėjusia didįjį prizą ir 
įveikusia 300 geriausių pasaulio uni-
versitetų. Tai mūsų Universitetui labai 
svarbus istorinis įvykis, liudijantis, kad 
judame teisinga linkme.

Šiame leidinyje rasite pagrindinius  
2017 m. Universiteto pasiekimus, įvy-
kius, faktus. Visa tai – atspara 2018 m. 
prasidedančiam naujam strateginiam 
etapui, kuris, tikimės, atneš dar vai-
singesnių rezultatų. Universiteto veikla 
nebūtų prasminga be svarbiausio 
komponento – Universiteto bendruome-
nės. Nuoširdžiai dėkoju kiekvienam jos 
nariui už neįkainojamą indėlį, kantrybę 
ir palaikymą 2017 metais.
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Universiteto misija, 
vizija ir vertybės

Vilniaus universiteto misija – iš 
praeities kylanti, dabarties iššūkių ska-
tinama ir ateities kartoms perduodama 
nepaneigiama Universiteto pareiga ir 
neatimama teisė stiprinti Lietuvos ir 
pasaulio pažintines ir kūrybines galias, 
puoselėti akademines ir kitas dvasines 
ir socialines vertybes, ugdyti aktyvius ir 
atsakingus Lietuvos valstybės piliečius 
ir visuomenės lyderius. Ši misija grin-
džiama akademinės laisvės, Univer-
siteto atsakomybės Tautai ir Lietuvos 
valstybei, atvirumo ir atskaitomybės 
visuomenei principais, taip pat suvo-
kimu, kad Universiteto, per šimtmečius 

tapusio nacionalinės reikšmės mokslo 
ir kultūros židiniu, statusas sukuria 
ypatingas priedermes Universiteto ben-
druomenei ir visuomenei, kurios dalis ši 
bendruomenė yra.

Vykdydamas savo misiją, Vilniaus 
universitetas puoselėja minties laisvę ir 
nuomonių įvairovę, atvirumą pasaulio 
idėjoms ir inovacijoms, kolegialumo, 
tarpusavio pagarbos, pasitikėjimo ir 
akademinės etikos vertybes. 

Vilniaus universiteto  
vizija – vienoje gretoje 
su pirmaujančiais  
Europos universitetais.
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Universiteto 
valdymo organai

Universiteto bendruomenės savivaldą 
pagal savo kompetenciją įgyvendina 
Universiteto valdymo organai – Sena-
tas, Taryba ir rektorius.

Aukščiausio kolegialaus Universiteto 
valdymo organo – Tarybos paskirtis 
yra užtikrinti Universiteto autonomiją 
ir bendruomenės savivaldą, Univer-
siteto veiklos kokybę, ilgalaikių tikslų 
įgyvendinimą ir eksperimentinę, 
socialinę, kultūrinę ir technologinę 
plėtrą, Universiteto atsakomybę Tautai 
ir Lietuvos valstybei bei Universiteto 
atvirumą ir atskaitomybę visuomenei. 
Pagal Statute nustatytą kompetenciją 
Taryba prižiūri, ar Universiteto veikla ir 
valdymas atitinka Universiteto misiją, 
veiklos tikslus, uždavinius ir principus, 
bendruosius akademinius interesus, 
Statute nustatytus viešumo ir atskaito-
mybės visuomenei reikalavimus.

Senatas užtikrina kultūros, mokslo, 
tyrimų ir dėstymo laisvę Universitete, 
Universiteto bendrųjų akademinių reika-

lų ir kitų tiesiogiai su viso Universiteto 
akademine veikla susijusių klausimų 
kolegialų aptarimą ir jiems įgyven-
dinti reikalingų teisės aktų priėmimą 
ir prižiūri, kad Tarybos ir rektoriaus 
veikla, taip pat bendruomenės siūlymai 
Tarybai, rektoriui, Universiteto vidi-
niams organizaciniams dariniams, kitos 
iniciatyvos atitiktų Universiteto misiją, 
veiklos tikslus, uždavinius ir principus, 
bendruosius akademinius interesus.

Rektorius atsako už darbų, atliekamų 
vykdant Statute apibrėžtą Universiteto 
misiją ir siekiant Universiteto veiklos 
tikslų, organizavimą ir jų įgyvendinimo 
kokybę, už efektyvią Universiteto finan-
sinę veiklą, tinkamą lėšų ir turto apskai-
tą, valdymą, naudojimą ir disponavimą 
jais. Nuo 2015 m. balandžio  
1 d. Vilniaus universiteto rektorius – 
prof. Artūras Žukauskas. 

Rektoratas yra rektoriui patarianti 
kolegija.



8

Tarybos sudėtis
• Rimantas Kraujalis – Tarybos 

pirmininkas

• Prof. habil. dr. Juozas Rimantas 
Lazutka – Tarybos pirmininko 
pavaduotojas

• Raimundas Balčiūnaitis

• Egidijus Kinderis

• Prof. dr. Eugenijus Lesinskas

• Algimantas Markauskas

• Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

• Česlav Okinčic

• Prof. habil. dr. Konstantinas 
Pileckas

• Prof. dr. Paulius Vaidotas  
Subačius 

• Lolita Varanavičienė 

Senato sudėtis 
2017 m. lapkričio 17 d.

Padalinių atstovai

• Prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevi-
čienė (FlF) – Senato pirmininkė

• Prof. dr. Romas Baronas (MIF) – 
Senato pirmininkės pavaduotojas

• Prof. dr. Stasys Tautkus (ChGF)

• Prof. dr. Rimvydas Skyrius (EF)

• Doc. dr. Sigita Girdzijauskienė 
(FsF)

• Prof. habil. dr. Valdas Sirutkaitis 
(FF)

• Prof. dr. Darijus Veteikis (ChGF)

• Prof. dr. Zenonas Butkus (IF)

• Doc. dr. Vytautas Evaldas  
Rudžionis (KnF)

• Prof. dr. Zenona Atkočiūnienė (KF)

• Prof. habil. dr. Zita Aušrelė  
Kučinskienė (MF)

• Doc. dr. Algimantas Jankauskas 
(TSPMI)

• Prof. dr. Jonas Prapiestis (TF)

• Doc. dr. Carmen Caro Dugo (UKI)

• Prof. dr. Rūta Navakauskienė 
(GMC)

• Prof. dr. Virginijus Šikšnys (GMC)

• Habil. dr. Kęstutis Kubilius (MII)

• Prof. dr. Eugenijus Gaubas (TMI)

• Prof. habil. dr. Bronislovas  
Kaulakys (TFAI)

Biomedicinos, fizinių ir technologi-
jos mokslų sričių atstovai

• Prof. dr. Kęstutis Arlauskas

• Doc. dr. Eglė Lastauskienė

• Doc. dr. Martynas Manstavičius

• Dr. Julija Razumienė

• Prof. dr. Virginijus Šapoka

• Prof. habil. dr. Gintautas  
Tamulaitis

Socialinių, humanitarinių mokslų ir 
menų sričių atstovai

• Prof. dr. Alvydas Jokubaitis

• Prof. dr. Virginija Jurėnienė

• Prof. dr. Teodoras Medaiskis

• Doc. dr. Arūnas Mickevičius

• Prof. dr. Arvydas Pacevičius

• Doc. dr. Irena Smetonienė

• Prof. dr. Marius Povilas  
Šaulauskas

Vilniaus universiteto rektorius  
(Senato narys pagal pareigas)

• Prof. Artūras Žukauskas

Studentų atstovai

• Bernadeta Dikčiūtė (FsF)

• Ignas Gaižiūnas (FF)

• Dominykas Kaminskas (TSPMI)

• Klaudijus Melys (EF)

• Arnoldas Solovjovas (FF)

• Dominykas Stankevičius (MIF)

• Justas Šniaukšta (MF)

• Gintarė Zinkevičiūtė (FsF) 

Rektorato sudėtis  
2018 m. kovo 1 d.

• Prof. Artūras Žukauskas, 
rektorius

• Prof. dr. Rimantas Jankauskas, 
vicerektorius, mokslo prorektorius

• Prof. Greta Drūteikienė,  
partnerystės prorektorė

• Doc. dr. Valdas Jaskūnas,  
studijų prorektorius

• Doc. dr. Birutė Švedaitė- 
Sakalauskė, bendruomenės  
reikalų prorektorė

• Nikita Ananjevas,  
kancleris

• Prof. dr. Aldona Beganskienė, 
Chemijos ir geomokslų fakulteto 
dekanė

• Prof. dr. Tomas Davulis,  
Teisės fakulteto dekanas

• Doc. dr. Kęstutis Driaunys,  
Kauno fakulteto dekanas

• Irena Krivienė,  
Bibliotekos generalinė direktorė

• Prof. dr. Rimvydas Laužikas,  
Komunikacijos fakulteto dekanas

• Prof. dr. Aida Mačerinskienė,  
Ekonomikos ir verslo  
administravimo fakulteto dekanė

• Dr. Birutė Miškinienė,  
Verslo mokyklos direktorė

• Prof. dr. Rimvydas Petrauskas, 
Istorijos fakulteto dekanas

• Prof. dr. Arūnas Poviliūnas,  
Filosofijos fakulteto dekanas

• Prof. dr. Meilutė Ramonienė,  
Filologijos fakulteto dekanė

• Prof. dr. Gediminas Stepanaus-
kas, Matematikos ir informatikos 
fakulteto dekanas

• Prof. dr. Juozas Šulskus,  
Fizikos fakulteto dekanas

• Prof. dr. Algirdas Utkus,  
Medicinos fakulteto dekanas

• Dr. Gintaras Valinčius,  
Gyvybės mokslų centro  
direktorius

• Prof. dr. Ramūnas Vilpišauskas, 
Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto direktorius

• Dr. Ramunė Žilinskienė,  
Sveikatos ir sporto centro  
direktorė

• Egidijus Kinderis,  
Vilniaus universiteto Studentų 
atstovybės prezidentas 



Rektorius
prof. Artūras Žukauskas

2018 m. kovo 1 d. duomenimis

SenatasTaryba

Mokslo prorektorius (vicerektorius) 
prof. dr. Rimantas Jankauskas

Mokslo ir inovacijų departamentas
Biblioteka
Leidykla

Chemijos ir geomokslų fakultetas
Dekanė prof. dr. Aldona Beganskienė

Chemijos institutas
Geomokslų  institutas

Filologijos fakultetas
Dekanė prof. dr. Meilutė Ramonienė

Literatūros ir kultūros tyrimų institutas
Taikomosios kalbotyros institutas
Baltijos kalbų ir kultūrų institutas
Anglistikos, romanistikos ir klasikinių
studijų institutas
Užsienio kalbų institutas

Matematikos ir informatikos fakultetas
Dekanas prof. dr. Gediminas Stepanauskas

Informatikos institutas
Duomenų mokslo ir skaitmeninių 
technologijų institutas
Matematikos institutas
Taikomosios matematikos institutas

Gyvybės mokslų centras
Direktorius dr. Gintaras Valinčius

Biomokslų institutas
Biotechnologijos institutas
Biochemijos institutas

Filosofijos fakultetas
Dekanas prof. dr. Arūnas Poviliūnas

Azijos ir transkultūrinių studijų institutas
Filosofijos institutas
Psichologijos institutas
Sociologijos ir socialinio darbo institutas
Ugdymo mokslų institutas

Fizikos fakultetas
Dekanas prof. dr. Juozas Šulskus

Cheminės fizikos institutas
Fotonikos ir nanotechnologijų institutas
Lazerinių tyrimų centras
Taikomosios elektrodinamikos ir 
telekomunikacijų institutas
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

Teisės fakultetas
Dekanas prof. dr. Tomas Davulis

Istorijos fakultetas
Dekanas prof. dr. Rimvydas Petrauskas

Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų institutas
Direktorius prof. dr. Ramūnas Vilpišauskas

Ekonomikos ir verslo administravimo 
fakultetas
Dekanė prof. dr. Aida Mačerinskienė 

Komunikacijos fakultetas
Dekanas prof. dr. Rimvydas Laužikas

Rektoriaus biuras
Strateginio planavimo skyrius
Vidaus audito skyrius

Partnerystės prorektorė 
prof. Greta Drūteikienė

Komunikacijos ir rinkodaros skyrius
Tarptautinių ryšių skyrius
Konfucijaus institutas

Šakiniai akademiniai padaliniaiCentrinės administracijos padaliniai

Kamieniniai akademiniai padaliniaiKamieniniai neakademiniai padaliniai

Prorektoriai, Kancleris

Studijų prorektorius 
doc. dr. Valdas Jaskūnas

Studentų akademinių reikalų skyrius
Studijų kokybės skyrius
Studijų plėtros skyrius
Studentų paslaugų ir karjeros skyrius
Planetariumas

Bendruomenės reikalų prorektorė 
doc. dr. Birutė Švedaitė-Sakalauskė

Žmogiškųjų išteklių skyrius
Bendruomenės vystymo skyrius
Botanikos sodas
Kultūros centras
Muziejus
Sveikatos ir sporto centras

Kancleris 
Nikita Ananjevas

Teisės departamentas
Plėtros departamentas
Finansų departamentas
Viešųjų pirkimų skyrius
Civilinės ir darbų saugos tarnyba
Informacinių technologijų paslaugų 
centras
Mokymo ir praktikų bazių centras
Bendrabučių centras
Turto valdymo ir paslaugų centras

Verslo mokykla
Direktorė dr. Birutė Miškinienė

Medicinos fakultetas
Dekanas prof. dr. Algirdas Utkus

Biomedicinos mokslų institutas
Klinikinės medicinos institutas
Odontologijos institutas
Sveikatos mokslų institutas

Kauno fakultetas
Dekanas doc. dr. Kęstutis Driaunys

Kalbų, literatūros ir vertimo studijų institutas
Ekonomikos, finansų ir vadybos institutas
Taikomosios informatikos institutas

Universiteto organizacinė struktūra
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MOKSLAS

Orientuodamiesi į vieną svarbiausių prioritetų ir stra-
teginių tikslų – tapti pasaulinio lygio mokslo universite-
tu, 2017 m. džiaugėmės mokslinės veiklos pasiekimais 
ir tarptautiniais pripažinimais. Sėkmingai padidinome 
aukšto lygio publikacijų ir tarptautinėse agentūrose re-
gistruotų patentų skaičių, iš mokslinės veiklos gaunamas 
pajamas, vykdomų mokslo projektų kiekį ir kokybę, plėtė-
me bendradarbiavimą su garsiausių pasaulio universite-
tų tyrėjais, verslo atstovais, stiprinome inovacijų ir tech-
nologijų perdavimą bei tyrimų komercializavimą. 2017 m. 
taip pat išsiskyrė gausiais ir didelio susidomėjimo sulau-
kusiais Universiteto inicijuotais moksliniais renginiais.
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Mokslo projektai
Strategiškai stiprinant mokslinių tyrimų 
potencialą ir efektyvinant mokslo 
projektų vadybą, 2017 m. Universitete 
vykdyti 326 mokslo projektai (2016 m. – 
270, 2015 m. – 350), iš jų trečdalis – su 
partneriais iš užsienio. Kaip ir ankstes-
niais metais, daugiausiai projektų – 237 
vykdyta pagal Lietuvos mokslo tarybos 
(LMT) administruojamas programas, 
kurioms įgyvendinti Universitetas gavo 
4,91 mln. Eur (2016 m. – 5,25 mln. Eur, 
2015 m. – 6,23 mln. Eur): 49 projektai 
finansuoti pagal nacionalinių mokslo 
programų projektus, 21 – pagal Vals-
tybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 
2016–2024 m. programos projektus, 96 
mokslininkų iniciatyva parengti pro-
jektai, 27 – pagal dvišalių arba trišalių 
programų projektus, 37 podoktoran-
tūros stažuočių projektai ir 7 tikslinių 
tyrimų sumaniosios specializacijos 
kryptyse programos projektai. 

2017 m. buvo itin sėkmingi paraiškas 
LMT rengusiems Universiteto moksli-
ninkams: atskirų programų sėkmės 
procentas svyravo nuo 26,4 proc. (Vals-
tybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 
2016–2024 m. programa) iki 66,7 proc. 
(tiksliniai tyrimai sumaniosios speciali-
zacijos kryptyse).

Universitetas pirmauja pritrauktų Euro-
pos Sąjungos (ES) programos „Horizon-
tas 2020“ projektų Lietuvoje skaičiumi 
ir jų verte: 2018 m. vasario 8 d. Europos 
Komisijos duomenimis, Universitete 
vykdyta 20 šios programos projektų, 
kurių vertė 5,5 mln. Eur (2-oje vietoje – 

Kauno technologijos universitetas – 20 
projektų už 3,45 mln. Eur, 3-ioje – Lietu-
vos energetikos institutas – 15 projektų 
už 1,66 mln. Eur). 2017 m. Universitete 
pradėtas vykdyti pirmasis Lietuvoje 
Europos mokslo tarybos, remiančios 
pažangiausius Europoje pačių tyrėjų ir 
jų grupių vykdomus priešakinius moksli-
nius tyrimus, projektas „EpiTrack“ (prof. 
Saulius Klimašauskas, Gyvybės mokslų 
centras). Programos „Horizontas 2020“ 
ir kitų tarptautinių mokslo programų, 
tokių kaip ES Teisingumo programa, 
„LILAN“, Šiaurės Atlanto sutarties 
organizacijos (NATO) „Mokslas taikai“, 
projektų vykdymui gauta 2,1 mln. Eur 
(2016 ir 2015 m. – po 1 mln. Eur). 

Universiteto mokslininkai taip pat lai-
mėjo Lietuvos mokslų akademijos finan-
savimą keturiems bendradarbiavimo su 
Europos branduolinių mokslinių tyrimų 
organizacija (CERN) projektams. 
Valstybinė lietuvių kalbos komisija rėmė 
penkis Filologijos ir Kauno fakultetų 
mokslininkų projektus. Po du projektus 
parėmė Mokslo, inovacijų ir technologi-
jų agentūra ir Valstybinis sveikatos sti-
prinimo fondas. Finansavimą veikloms 
taip pat pavyko pritraukti iš Kultūros 
ministerijos, Lietuvos kultūros tarybos, 
Lietuvos verslo paramos agentūros bei 
kitų institucijų.

Mokslo ir inovacijų  
taikymas
Vienas iš Universiteto 2015–2017 m. 
strateginio veiklos plano tikslų buvo 
padidinti mokslo ir verslo bendradar-

biavimą, skatinti taikomųjų mokslinių 
tyrimų plėtrą, inovacijų ir technologijų 
perdavimą bei tyrimų komercializa-
vimą, nes tik praktiškai pritaikomi ir 
naudojami rinkoje mokslinių tyrimų 
rezultatai kuria pridėtinę vertę verslui, 
visuomenei bei ekonomikai ir didina 
Universiteto žinomumą. Universiteto 
mokslinių tyrimų rezultatai yra bendra-
darbiavimo su kitomis mokslo, studijų ir 
verslo institucijomis Lietuvoje ir pasau-
lyje pagrindas. 

Populiarinant Universiteto inovacijomis 
pagrįstą mokslinę veiklą ir stengian-
tis šiai veiklai plėsti pritraukti verslo 
investicijas, Universitetas pristatytas 
Lietuvos ir tarptautiniuose renginiuo-
se: „Innovation Drift 2017“, „Inovacijų 
savaitė 2017“, „Knowledge for Growth 
2017“, „Bionnale 2017“ ir kt., pasirašytos 
4 licencijavimo sutartys su Lietuvos ir 
užsienio kompanijomis (2016 m. – 6, 
2015 m. – 5), iš kurių po dvi inicijavo 
Fizikos fakultetas ir Gyvybės mokslų 
centras.

2017 m. Universiteto Gyvybės mokslų 
centro mokslininkai įsteigė prade-
dančiąją įmonę „CasZyme“, kurios 
strateginė investuotoja ir partnerė yra 
viena didžiausių pasaulyje chemijos 
pramonės kompanijų „DowDuPont“. 
Universiteto Biotechnologijų verslo 
inkubatoriuje 2017 m. veikė 10 gyvybės 
mokslų srities aukštųjų technologijų 
įmonių.

2017 m. gruodžio mėn. pasirašyta sutar-
tis su Valstybinių patentų biuru sudarė 
galimybes Universitetui tapti PATLIB 

Mokslas

Vilniaus universiteto 2017 metų veiklos ataskaita
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(angl. Patent Library) centru, kurio 
pagrindinė funkcija – atlikti pirminę 
patentų paiešką bei teikti konsultacijas 
apie intelektinės nuosavybės komerci-
nimo galimybes tyrėjams, studentams, 
Universiteto startuoliams ir visiems be-
sidomintiems pramoninės nuosavybės 
apsauga. PATLIB centras Universitete 
priklauso Europos patentų biuro PATLIB 
centrų tinklui.

Kaip išradimų savininkas Universitetas 
2017 m. pateikė 5 tarptautines patentų 
paraiškas, gavo 7 Lietuvos patentus (5 
fizinių mokslų srities, 2 gyvybės mokslų 
srities) (atitinkamai 2016 m. –  
7, 2015 m. – 11) bei 5 užsienio šalių pa-
tentus (4 gyvybės mokslų srities ir  
1 fizinių mokslų srities) (2016 m. – 4, 
2015 m. – 2). Už užsakomųjų moksli-
nių tyrimų vykdymą, su moksliniais 
tyrimais susijusių paslaugų teikimą, 
licencijuotus patentus ir technologijas 
2017 m. gauta 3 152 tūkst. Eur  
(2016 m. – 1 070 tūkst. Eur, 2015 m. –  
1 792 tūkst. Eur). Mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros veiklai plėtoti 
iš Mokslo, inovacijų ir technologijų 
agentūros (MITA) pagal paskelbtus 
konkursus dėl lėšų numatomiems ūkio 
subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų 
užsakymams bendrai finansuoti gauta 
331,8 tūkst. Eur (2016 m. – 404,73 tūkst. 
Eur, 2015 m. – 240,3 tūkst. Eur).

Mokslo publikacijos
Lietuvos akademinės elektroninės bibli-
otekos informacinėje sistemoje (eLABa) 
2017 m. užregistruota 2 949 Universiteto 
mokslininkų publikacijos (2016 m. –  
2 659, 2015 m. – 2 582), iš jų 21 mono-
grafija ir studija (2016 m. – 33,  
2015 m. – 30), 32 studijoms skirti 
leidiniai (2016 m. – 54, 2015 m. – 44), 
1 647 straipsniai Lietuvos bei užsienio 
recenzuojamuose leidiniuose (2016 m. – 
1 445, 2015 m. – 1 458), iš kurių 955 
straipsniai, referuoti „Clarivate Analy-
tics Web of Science Core Collection“ 
duomenų bazėje (2016 m. – 799,  
2015 m. – 669). 

2017 m. Universiteto mokslininkų 
straipsnių skaičius „Clarivate Analy-
tics Web of Science Core Collection“ 
duomenų bazėje sudarė 36 proc. visų 
Lietuvos mokslininkų šioje duomenų 
bazėje referuojamų straipsnių  
(2016 m. – 35 proc., 2015 m. – 39 proc.). 
Per 30 straipsnių paskelbta aukšto 
cituojamumo leidiniuose: „The New En-
gland Journal of Medicine“, „Science“, 
„Energy & Environmental Science“, 

„BMJ: British Medical Journal“, „Eu-
ropean Heart Journal“, „Advanced 
Energy Materials“, „Molecular Cell“, 
„Journal of the Americal Chemical 
Society“, „Journal of Allergy and 
Clinical Immunology“, „Nano Energy“, 
„Nature Communications“, „Geno-
me Research“, „Angewandte Chemie 
International Edition“, „Leukemia“, 
„JAMA Pediatrics“, „JACC: Cardio-
vascular Imaging: American College 
of Cardiology“, „Nucleic Acids Rese-
arch“, „European Respiratory Journal“. 
Gyvybės mokslų centro mokslininkų 
Miglės Kazlauskienės, Georgij Kostiuk, 
Česlovo Venclovo, Gintauto Tamulaičio 
ir Virginijaus Šikšnio straipsnis „A Cy-
clic Oligonucleotide Signaling Path-
way in Type III CRISPR-Cas Systems“ 
žurnale „Science“ tapo pirmuoju šiame 
leidinyje paskelbtu straipsniu, kurio visi 
autoriai yra lietuviai.

2017 m. tarptautinėse leidyklose išleis-
tos keturios Universiteto mokslininkų 
monografijos: Filologijos fakulteto 
vyresniojo mokslo darbuotojo Rolan-
do Mikulsko monografija „Copular 
Constructions in Lithuanian“ („John 
Benjamin Publishing Company“, 
Nyderlandų Karalystė), Filologijos 
fakulteto docento Vytauto Rinkevičiaus 
monografija „Altpreußisch: Geschich-
te – Dialekte – Grammatik“ („Baar“, 
Vokietija), Filosofijos fakulteto profe-
soriaus Zenono Norkaus monografija 
„An Unproclaimed Empire: The Grand 
Duchy of Lithuania from the Viewpoint 
of Comparative Historical Sociology of 
Empires“ („Routledge / Taylor & Francis 
Group“, Didžioji Britanija), Matemati-
kos ir informatikos fakulteto mokslinin-
kų Antano Žilinsko ir Juliaus Žilinsko 
kartu su bendraautoriumi monografija 
„Non-Convex Multi-Objective Optimi-
zation“ („Springer Nature“, Šveicarija).

Tyrėjų gebėjimų ugdymas 
ir kvalifikacijos kėlimas
Universitetas 2015–2017 m. strategi-
niame veiklos plane įtvirtino siekius 
sudaryti vis patrauklesnes ir geresnes 
sąlygas talentams ir ateities mokslo 
lyderiams ugdyti, sukurti reikalingą 
valdyseną, stiprinti tyrėjų gebėjimus 
ir kompetencijas akademinio rašymo, 
mokslinio darbo organizavimo, projektų 
valdymo, mokslo komercializavimo ir 
publikavimo etikos srityse. 

2017 m. buvo atnaujintas Universiteto 
mokslo doktorantūros reglamentas, 
kuriame numatytos įvairesnės dokto-

Lietuvai siekiant aso-
cijuotosios narystės 
CERN, plečiant ben-
dradarbiavimą su ja 
ir stiprinant Lietuvos 
eksperimentinę di-
delių energijų fizikos 
bazę, Universitete 
įkurtas Branduolių ir 
elementariųjų dalelių 
fizikos centras.
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rantūros vykdymo formos, galimybė 
socialinių, biomedicinos, fizinių ir 
technologijos mokslų srityse disertaciją 
ginti mokslinių straipsnių rinkinio pa-
grindu, patvirtinti pavyzdiniai dokto-
rantūros mokyklos nuostatai. Atnaujin-
tame reglamente įtraukta nuostata dėl 
bendrųjų gebėjimų ugdymo: „3 kreditus 
doktorantas turi gauti už dalyvavimą 
bendruosius gebėjimus stiprinančiose 
veiklose ar doktorantų tarptautinėse 
vasaros-žiemos mokyklose, doktorantui 
išvykus į stažuotę ar dalines studijas 
užsienyje“. 2017 m. pradėtas naujas 
bendrųjų kompetencijų mokymų ciklas. 
III–IV ketvirtį organizuotuose mokymuo-
se „Mokslo vertinimo duomenų bazės, 
informacijos paieška ir citavimo įran-
kiai“, „Intelektinės nuosavybės apsau-
ga“ dalyvavo 52 doktorantai.

2017 m. 499 Universiteto doktorantai 
dalyvavo tarptautinėse konferencijose, 
seminaruose, stažuotėse užsienio moks-
lo ir studijų institucijose, iš jų 55 dokto-
rantai buvo išvykę ilgesnei nei 3 mėn. 
stažuotei į užsienio mokslo centrus. Tam 
skirta 270 tūkst. Eur Doktorantų mobilu-
mo fondo, „Erasmus+“ mainų progra-
mos ir kitų rėmėjų lėšų, 23 doktorantai 
gavo 24,62 tūkst. Eur LMT paramą 
kelionėms į tarptautinius mokslo ren-
ginius pristatyti savo mokslinių tyrimų 
rezultatų (2016 m. – 12 doktorantų, 39 
tūkst. Eur, 2015 m. – 20 doktorantų, 21,31 
tūkst. Eur). Universiteto doktorantai 
aktyviai dalyvavo LMT konkurse para-
mai už akademinius pasiekimus gauti. 
Papildoma doktoranto stipendija skirta 
97 Universiteto doktorantams, bendra 
paramos suma – 233,06 tūkst. Eur  
(2016 m. – 83 doktorantams 196,51 
tūkst. Eur, 2015 m. – 80 doktorantų  
110 tūkst. Eur). 

2017 m. Universitete buvo apginta 130 
daktaro disertacijų (111 Universiteto 
darbuotojų ir doktorantų disertacijų), iš 
jų daugiausia fizinių (43) ir biomedici-
nos (25) mokslų srityse. Tęsti mokslinę 
pedagoginę veiklą Universitete liko 67 
daktarai (2016 m. – 79, 2015 m. – 69). 

Siekis pritraukti jaunų ir talentingų 
užsienio ir Lietuvos tyrėjų, didinti nova-
toriškos mokslinės produkcijos apimtis, 
tapti globalaus tyrėjų judumo tinklo 
dalimi įpareigojo kviesti talentingus 
ir motyvuotus mokslininkus podok-
torantūros stažuotėms, padėti jiems 
plėtoti savarankišką akademinę karjerą 
ir įsitraukti į Universiteto akademinę 
bendruomenę, todėl džiugu, kad devy-
niuose kamieniniuose akademiniuose 
padaliniuose išorinių finansavimo šal-

tinių lėšomis tyrimus 2017 m. vykdė 40 
mokslininkų stažuotojų. Metų pabaigoje 
dvejų metų trukmės tyrimus ES struktū-
rinių fondų lėšomis pradėjo vykdyti dar 
37 stažuotojai, tyrimus tęsė 3 podokto-
rantūros stažuotojai, finansuojami ES 
programos „Horizontas 2020“ lėšomis. 
Ataskaitiniais metais šie stažuotojai 
paskelbė 8 aukšto lygio publikacijas 
leidiniuose „Physical Review A“ (IF – 
2,925), „Physical Review B“ (IF – 
3,836), „Nature Reviews Neuroscien-
ces“ (IF – 28,880), „Nature Protocols“ 
(IF – 10,032), „Journal of Controlled 
Release“ – 1 (IF – 7,786), „Micromachi-
nes“ – 1 (IF – 1,833).

Mokslininkų mobilumas
2017 m. 147-iems Universiteto mokslinin-
kams dalyvavimui užsienyje vykusiuose 
mokslo renginiuose (konferencijose, 
simpoziumuose, seminaruose) iš 
Universiteto Mokslo skatinimo fondo 
buvo skirta 90 tūkst. Eur (2016 m. – 128 
mokslininkai, 86,3 tūkst. Eur, 2015 m. –  
113 mokslininkų, 76,7 tūkst. Eur). 95 
Universiteto mokslininkai tikslinį  
120,7 tūkst. Eur finansavimą išvykoms 
gavo iš LMT. Taip pat aktyviai naudotasi 
Mokslo, inovacijų ir technologijų agen-
tūros bei LMT įgyvendinamų projektų 
„Mokslo ir tyrimų atvira prieiga“  
(MITAP II), „Tyrėjų tarptautinės kompe-
tencijos ugdymas 2“ (TYKU2) ir „Lietu-
vos mokslo tarptautiškumo didinimas – 
MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ sta-
žuočių, partnerių paieškos ar vizitų pas 
tarptautinių projektų paraiškų rengimo 
partnerius finansavimo galimybėmis.

2017 m. Universiteto Chemijos ir geo-
mokslų fakulteto mokslininkai laimėjo 
finansavimą net trims ES programos 
„Horizontas 2020“ projektams, kurių 
pagrindinis tikslas – mokslininkų ir tyrė-
jų stažuotės projekto partnerių institu-
cijose. Iš viso Universitete bus vykdomi 
keturi tokio tipo projektai (vienas jų 
prasidėjo 2015 m.), finansuojami ES 
lėšomis. Įgyvendinant projektų veiklas 
taip pat bendradarbiaujama su mokslo 
ir studijų, viešojo sektoriaus institucijo-
mis ar verslo įmonėmis iš 14 valstybių: 
Latvijos, Estijos, Lenkijos, Baltarusijos, 
Ukrainos, Moldovos, Portugalijos, Vokie-
tijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, 
Italijos, Čekijos ir JAV.

Mokslo renginiai
2017 m. Universitete vyko 212 mokslinių 
tarptautinių ir nacionalinių konferenci-
jų, seminarų, simpoziumų, mokyklų  

Laimėtas ir pirmą 
kartą Lietuvoje pra-
dėtas vykdyti Euro-
pos mokslo tarybos 
projektas „EpiTrack“, 
remiantis pažangiau-
sius Europoje pačių 
tyrėjų vykdomus prie-
šakinius mokslinius 
tyrimus.

Universiteto Gyvybės 
mokslų centro moksli-
ninkų straipsnis  
„A Cyclic Oligonu-
cleotide Signaling 
Pathway in Type III 
CRISPR-Cas Systems“ 
yra pirmasis prestiži-
niame mokslo žurnale 
„Science“ publikuo-
tas vien tik lietuvių 
mokslininkų.
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(95 tarptautiniai renginiai ir 117 nacio-
nalinių renginių). Renginiai organizuoti 
rėmėjų, vykdomų projektų, tikslinio 
finansavimo ar kitomis lėšomis. 

LMT skelbtame konkurse „Parama moks-
lo renginiams“ aštuonioms konferen-
cijoms gauti 36,3 tūkst. Eur. Kviestinių 
pranešėjų kelionėms ir apgyvendinimo 
išlaidoms padengti skirta 10 tūkst. Eur 
iš Universiteto Mokslo skatinimo fondo. 
Kultūros ministerija skyrė finansavimą 
A. J. Greimo 100-čio minėjimo veikloms, 
įskaitant A. J. Greimui paminėti skirtą 
sekciją XIII pasauliniame semiotikos 
kongrese.

2017 m. daugiausia mokslo renginių 
organizavo Medicinos fakultetas. Pami-
nėtini trys svarbiausi kongresai: pasau-
linis psichiatrų asociacijos kongresas 
„Kintanti visuomenė, kintanti psichiatri-
ja ir kintantis žmogus“, kurį organizavo 
Psichiatrijos klinika, 14-asis Europos 
vaikų ir paauglių ginekologijos kongre-
sas, organizuotas Akušerijos ir ginekolo-
gijos klinikos, bei Šiaurės-Baltijos šalių 
kardiologų kongresas, kurį organizavo 
Širdies ir kraujagyslių ligų klinika. Uni-
versitete taip pat vyko Fizikos fakulteto 
surengta 24-oji tarptautinė triukšmų 
ir fliuktuacijų konferencija, subūrusi 
Lietuvoje itin aukšto lygio fizikų ben-
druomenę (dalyvavo 100 mokslininkų iš 
27 pasaulio šalių). Filologijos fakulteto 
Vertimo studijų katedra organizavo 
tarptautinę konferenciją „Vertimas: 
tapatumas, panašumas ir dermė“, 
skirtą Vertimo studijų katedros veiklos 
20-mečiui paminėti, Skandinavistikos 
centras surengė simpoziumą „Lietuvos 
skandinavistikai – 25-eri“. Azijos kinui 
skirtą tarptautinę mokslinę konferen-
ciją „Lytis, tauta ir istorija Azijos kine“, 
kurioje pranešimus skaitė daugiau nei 
30 mokslininkų iš įvairių pasaulio šalių, 
surengė Orientalistikos centras.

Organizuodami šiuos mokslo renginius, 
Universiteto darbuotojai išnaudoja dar 
vieną galimybę viešinti Universiteto 
mokslinį potencialą, atrasti bendradar-
biavimo sąsajų su kitais mokslo dar-
buotojais, skatina mokslininkų mobilu-
mą ir bendraautorystę kartu atliekant 
tyrimus bei rašant straipsnius, ieškant 
partnerysčių su verslu, populiarinant 
inovacijas bei jas komercializuojant.

Universiteto Gyvybės 
mokslų centro tyrėjų 
komanda su kolego-
mis iš Prancūzijos 
pirmą kartą pasauly-
je aprašė bakterijos 
Gardnerella vagina-
lis DNR seką ir pir-
mieji iššifravo pilną 
bakterijos genomą. 
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Europos molekulinės 
biologijos organizaci-
jos nariu išrinktas Uni-
versiteto profesorius 
epigenetikas Saulius 
Klimašauskas.
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Universiteto studentų  
komanda „Vilnius-Lithuania 
iGEM“ iškovojo pagrindinį 
prizą ir aukso medalį  
prestižiniame ir didžiau-
siame tarptautiniame sin-
tetinės biologijos konkurse 
„iGEM 2017“.
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STUDIJOS

Priėmimo rezultatai rodo, kad nacionaliniu lygmeniu  
2017 m. Universitetas pirmavo daugumoje studijų krypčių 
ir buvo visų šalies abiturientų traukos centras. Universite-
tą rinkosi trečdalis visų į universitetus stojusių asmenų ir 
apie pusė visų šalies „šimtukininkų“. Tarptautiniu mastu 
taip pat stiprėjome: geografiškai išplėtėme Universiteto 
partnerystes „Erasmus+“ programoje, pritraukėme dau-
giau nuolatinių ir dalinių studijų iš užsienio atvykusių 
studentų, taigi Universitete vykdomos studijos vis labiau 
pripažįstamos ir pasaulyje. Siekdami teikti aukščiausios 
kokybės išsilavinimą, 2017 m. sukūrėme studijų programų 
kokybės „žemėlapį“, vykdėme mokymus dėstytojų kom-
petencijoms ugdyti, mažinome dėstytojų rutininio darbo 
apimtis, vystėme e. studijas, išplėtojome studentų akade-
minio ir karjeros konsultavimo paslaugas.
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Priėmimas
2017 m. Universitetas skelbė priėmimą 
į 84 akredituotas pirmosios pakopos, 
į 105 antrosios pakopos, į 4 vientisųjų 
studijų ir į 1 pedagogikos profesinių stu-
dijų programas. Universitetas vieninte-
lis šalyje taikė 3 balų konkurso kartelę, 
dalyje programų – 4 balų. Atsižvelgiant 
į darbo rinkos poreikius, 2017 m. pa-
siūlytos šios naujos I pakopos studijų 
programos: „Informacinių sistemų 
inžinerija“, „Kartografija ir geografinės 
informacijos sistemos“, „Kriminologija“, 
„Šviesos technologijos“; II pakopos: 
„Medijų lingvistika“ (anglų arba  
rusų k.), „Medijos ir skaitmeninė leidy-
ba“, „Reabilitacija“, „Sistemų biologi-
ja“ (anglų k.). Buvo atnaujintos šios I 
pakopos studijų programos: „Anglų ir 
kita užsienio (norvegų) kalba“, „Azijos 
studijos (Pietų Azijos studijos)“, „Neuro-
biofizika“; II pakopos: „Ekonometrija“, 
„Kartografija“ (anglų k.), „Marketin-
gas ir prekybos vadyba“ (anglų k.), 
„Medžiagotyra ir puslaidininkių fizika“ 
(anglų k.), „Nanomedžiagų chemija“ 
(anglų k.). „Tarptautinė ir Europos 
Sąjungos teisė“ (anglų arba rusų k.). 
„Geologija“ (anglų k.).

Studijų tarptautiškumas
2017 m. Universitetas siūlė 4 pirmosios 
pakopos, 26 – antrosios pakopos bei 2 
vientisųjų studijų programas anglų kal-
ba. Nuolatinėse studijose studijavo 621 
užsienio studentas. Užsienio studentų 
pasitenkinimo studijomis Universitete 
įvertis 2017–2018 m. m. rudens  
semestre – 3,67 balo (iš 5)  

(2015–2016 m. m. pavasario semestre –  
3,99 balo; 2015–2016 m. m. rudens 
semestre – 3,66 balo).

Universitetas, siekdamas suteikti 
studentams universalų išsilavinimą ir 
plačias kompetencijas, siūlo įvairias 
galimybes išvykti dalinių studijų į 
užsienio universitetus. Studijos užsie-
nyje leidžia studentams įgyti naujos 
akademinės bei tarpkultūrinės komuni-
kacijos patirties, įvertinti savo kompe-
tencijas bei apsvarstyti veiklos ir darbo 
alternatyvas. Visi Universiteto studentai 
gali dalį savo studijų praleisti užsienio 
universitetuose, jei ten studijuojami 
dalykai dera su Universitete studijuoja-
mos programos tikslais ir gali būti į ją 
integruoti. Universiteto studentai gali 
pasinaudoti „Erasmus+“, „Nordplus“ ir 
„ISEP“ programų, dvišalių universiteti-
nių sutarčių bei Utrechto tinklo partne-
rių teikiamomis galimybėmis dalinėms 
studijoms užsienyje. Taip pat skatina-
mos laisvai judančių studentų inicia-
tyvos, kai studentai patys susiranda 
dalinėms studijoms priimantį universi-
tetą ir reikiamą finansavimą. 

Dalyvaudami daugiausia mainų gali-
mybių teikiančioje „Erasmus+“ progra-
moje KA107 – „Tarptautinis mobilumas 
tarp programos šalių ir šalių  
partnerių“ – 2017 m. praplėtėme Univer-
siteto partnerių gretas geografiškai ir 
padėjome pamatus bendradarbiavimui 
Afrikos (Kamerūnas, Etiopija, Gambi-
ja, Namibija), Lotynų Amerikos (Čilė), 
Azijos (Indija, Taivanas, Pietų Korėja, 
Mianmaras, Vietnamas, Mongolija) bei 
Ramiojo vandenyno (Dominikos Respu-

blika) regionuose. 2017 m. dalinių studi-
jų į užsienį pagal „Erasmus+“ programą 
išvyko 531 Universiteto studentas  
(2016 m. – 551, 2015 m. – 540). Į Univer-
sitetą 2017 m. atvyko 747 studentai iš 56 
šalių (2016 m. – 688 iš 52, 2015 m. – 633 
iš 54), iš jų – 538 pagal „Erasmus+“ 
programą, 151 – dvišalių sutarčių pa-
grindu, 42 – laisvai judantys studentai, 
16 – pagal Švietimo mainų paramos 
fondo koordinuojamą tarpvyriausy-
binių kultūrinio bendradarbiavimo 
sutarčių programą.

Universitetas taip pat siūlo studentams 
užsienyje atlikti praktiką. Tarptautinė 
praktika – tai suplanuotas studento 
mokymasis darbo vietoje užsienyje, 
padedantis pasirengti įsilieti į globalią 
ir dinamišką darbo aplinką. Ji sudaro 
galimybes pritaikyti teorines žinias ir 
įvertinti studijų svarbą būsimai karjerai. 
Praktiką užsienyje Universiteto studen-
tai gali atlikti pagal „Erasmus+“ arba 
„Vulcanus in Japan“ programas, arba 
pagal atskiras pavienes iniciatyvas ar 
projektus. 2017–2018 m. m. praktiką už-
sienyje atliko 395 Universiteto studen-
tai (2016 m. – 360, 2015 m. – 300), iš jų 
378 asmenys pasinaudojo „Erasmus+“ 
praktikos programa (132 po baigimo –  
absolventų praktika) ir 17 – pagal pro-
jektą studentų tarptautinėms prakti-
koms lituanistinio švietimo mokyklose, 
lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos 
centruose užsienio šalyse finansuoti  
(12 po baigimo).

Studijų tarptautiškumas Universitete 
taip pat plėtojamas vykdant dėsty-
mo ir mokymosi vizitus. Programa 
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„Erasmus+“ personalui apima keturis 
mobilumo tipus: personalo mokymosi 
vizitus tarp skirtingų šalių universitetų, 
į kuriuos 2017 m. išvyko 41 Universiteto 
darbuotojas (2016 m. – 36, 2015 m. – 
51), personalo mokymosi vizitus į 
užsienio šalių įmones – 2017 m. išvyko 
83 Universiteto darbuotojai (2016 m. – 
59, 2015 m. – 63), personalo dėstymo 
vizitus tarp skirtingų šalių universi-
tetų – 2017 m. išvyko 107 Universiteto 
dėstytojai (2016 m. – 92, 2015 m. – 101) 
bei praktikų iš užsienio šalių įmonių 
dėstymo vizitus – 2017 m. atvyko 19 pro-
fesionalų (2016 m. – 24, 2015 m. – 18).

E. studijos
2015–2017 m. Universiteto strateginiame 
veiklos plane vienu iš tikslų buvo numa-
tyta mažinti dėstytojų rutininio darbo 
apimtį ir padidinti laiko dalį individua-
liam talentų ugdymui. 2017 m. Universi-
tete pradėtos taikyti mišrių mokymosi 
formų (angl. blended learning) studijos. 
Buvo parengti mišrių mokymosi formų 
studijų reikalavimai mokymo medžia-
gai, mokymo medžiagos vertinimo 
kriterijai ir anketa. Ši metodika buvo 
išbandyta su eksperimentine dėstytojų 
grupe (8 dėstytojai): buvo suorgani-
zuoti 2 seminarai, parengti e. mokymo 
dėstytojai-ekspertai. 

2017 m. išpopuliarėjo paskaitų įraši-
nėjimas, įvyko 19 su studijomis susi-
jusių transliacijų, 9 masinių atvirųjų 
internetinių kursų (MAIK) transliacijos. 
Sukurti du nauji MAIK: „Verslo ekono-
mika“ (lietuvių kalba) ir „New Security 
Challenges: Eastern European cases“ 
(anglų kalba). Taip pat įvyko virtualios 
mokymosi aplinkos mokymai temomis 
„VMA Moodle pradžiamokslis“ (22 
dalyviai), „Mokymas(is) VMA aplinkoje“ 
ir interaktyvaus mokymo elektroninėje 
aplinkoje kursai dėstytojams (71 daly-
vis) bei „Elektroninės sutapties aptiki-
mo sistema EPAS 4“ 
(8 dalyviai). Elektroninės sutapties ap-
tikimo sistema ir jos veikimas, plagiato 
samprata, galiojantys susiję teisės 
aktai ir iššūkiai buvo pristatyti Universi-
teto studijų prodekanams.

Studijų kokybės valdymas
Įgyvendindami Universiteto 2015–2017 
m. strateginį veiklos planą, 2017 m. per-

tvarkėme Universiteto Studijų kokybės 
skyrių ir sukūrėme studijų programų 
kokybės „žemėlapį“. Šis instrumentas, 
skirtas reguliariai peržiūrėti vykdomas 
studijų programas, yra diegiamos 
studijų kokybės valdymo sistemos 
elementas, remiančios studentus, dės-
tytojus ir studijų programų komitetus 
bei grindžiamos modernia Universiteto 
struktūra.

Kitam svarbiam studijų kokybės aspek-
tui – Universiteto dėstytojų kompeten-
cijai stiprinti 2017 m. pradėjome rengti 
pedagoginės kompetencijos mokymus. 
Skatindami taikyti aktyvaus mokymosi 
metodus siekiame plėtoti mokymosi 
bendraujant ir bendradarbiaujant  
idėją – kurti mokymosi aplinkas, 
skatinančias dėstytojus fiksuoti savo ir 
kolegų mokymosi patirtį bei ją reflek-
tuoti tiek individualiai, tiek su kolego-
mis. 2017 m. mokymuose dalyvavo 89 
dėstytojai, iš jų 49 baigė 15 val. tęstinę 
mokymų programą „Aktyvaus moky-
mosi metodai“, 40 Medicinos fakulteto 
dėstytojų dalyvavo 4 val. trukmės mo-
kymuose „Vertinimo metodai medicinos 
studijose“. Įvadiniuose mokymuose 
naujai priimtiems dėstytojams dalyva-
vo 46 dalyviai.

2017 m. Universiteto geriausiųjų dės-
tytojų pripažinimo komisija, atsižvelg-
dama į tai, kad geriausiųjų dėstytojų 
atrankos kriterijams skirtinguose 
akademiniuose padaliniuose teikiama 
nevienoda reikšmė, taip pat į tai, jog 
akademiniuose kamieniniuose padali-
niuose taikoma geriausiųjų dėstytojų 
atrankos procedūra yra labai skirtin-
ga, suvienodino ir atnaujino Univer-
siteto geriausiųjų dėstytojų rinkimo 
tvarką. Tai ženkliai pagerino 2017 m. 
geriausių dėstytojų rinkimų procesą, 
todėl tikimasi, jog inicijuotos bendros 
administracijos, studentų bei dėstytojų 
diskusijos dėl geriausių dėstymo prak-
tikų išskyrimo paskatins akademinės 
bendruomenės refleksiją apie egzistuo-
jančias mokymosi ir dėstymo praktikas 
bei jų tobulinimą.

Siekiant susieti dėstymo darbo apim-
tis su finansiniais studijų programų 
ištekliais ir dėstytojų mokslinių pasie-
kimų finansine išraiška, atsižvelgiant 
į studijų krypčių įvairovę, Universiteto 
2015–2017 m. strateginiame veiklos pla-

Universiteto informa-
cinių technologijų 
bakalauro studijų 
programa apdovanota 
prestižiniu „Investors 
Spotlight“ kokybės 
ženklu.

Universiteto Studen-
tų atstovybė surengė 
išskirtinę tarptauti-
nę konferenciją „The 
Coins 2017: nuo nano-
technologijų iki vėžio 
gydymo“ apie naujau-
sius studentų ir moks-
lininkų tyrimus, star-
tuolių kūrimą, praktinį 
idėjų įgyvendinimą..

Studijos
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Universiteto Verslo 
mokykloje atidarytas 
„Verslumo HUB’as“ – 
 erdvė studentams, 
alumnams, dėstyto-
jams ir partneriams 
vystyti inovatyvias 
verslo idėjas.

Įkurtas Ugdymo moks-
lų institutas Universi-
tete, kurio pagrindi-
niai uždaviniai – rengti 
šiuolaikinius mokyto-
jus, išlaikančius saitus 
su akademine ben-
druomene, tobulinti jų 
kvalifikaciją ir vykdyti 
pedagogikos moksli-
nius tyrimus. saitus su 
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ne buvo numatyta įdiegti naują dėsty-
tojų darbo krūvio skaičiavimo sistemą. 
Nors procesas buvo sudėtingas, 2017 m. 
šis tikslas buvo pasiektas – patvirtinta 
nauja dėstytojų darbo laiko apskaitos 
tvarka, kurioje numatyta krūvio norma 
yra mažesnė, nei iki šiol buvęs krūvio 
vidurkis. Kamieniniuose akademiniuo-
se padaliniuose, įvertinus skirtingą 
mokymo veiklų apimtį priklausomai nuo 
studijų programų specifikos, diegiama 
naujoji darbo laiko apskaitos tvarka ir 
krūvio apskaitos informacinė sistema. 
Naujaisiais mokslo metais galėsime 
centralizuotai rinkti ir vertinti duomenis 
apie dėstytojų darbo krūvį tiek padali-
niuose, tiek pagal studijų programas, 
subalansuoti ir, svarbiausia, jį mažinti, 
o tolimesniame etape sieksime susieti 
dėstymo apimtis su finansiniais studijų 
programų bei kamieninių akademinių 
padalinių ištekliais.

Pagalba studentams
Įgyvendindami Universiteto 2015–2017 
m. strateginį veiklos planą ir siekda-
mi teikti studentams kokybiškesnes 
konsultacijas studijų organizavimo, 
siūlomos paramos ir kitais akademi-
niais klausimais, nuo 2017 m. studentų 
konsultavimo paslaugas sutelkėme 
Studentų paslaugų ir karjeros skyriu-
je, suformavome skyriaus paslaugų 
rinkinį, atskyrėme jo ir akademinio 
konsultavimo padaliniuose funkcijas. 
Studentai konsultuojami visais klausi-
mais, susijusiais su priėmimo procesu 
ir studijų programos pasirinkimu, 
finansine parama, studijų sustabdymu, 
nutraukimu, individualiu studijų planu, 
studijų programos keitimu, praktika ar 
popaskaitine veikla, karjeros valdymu, 
apgyvendinimu, psichologine pagalba. 
Ypač daug dėmesio skiriama studentų 
įsidarbinamumo kompetencijoms ugdy-
ti, studentams suteikiamos galimybės 
tobulinti šias kompetencijas visų studijų 
metu. Įgytais gebėjimais pasinaudoję 
studentai sėkmingai pasirenka karjeros 
kelią, įsidarbina ir išlaiko norimą darbo 
vietą. 2017 m. į Studentų paslaugų ir 
karjeros skyrių konsultacijų kreipėsi virš 
10 tūkst. studentų.

Kitas nuo 2016 m. sėkmingai įgyven-
dinamas Universiteto 2015–2017 m. 
strateginio veiklos plano projektas – pir-
makursių integracijos savaitė, vykstanti 

rugsėjo mėnesį ir skirta supažindinti 
naujus studentus su Universiteto 
bendruomene, studijų ypatybėmis, 
Universitete veikiančiomis organiza-
cijomis, laisvalaikio ir sporto klubų 
veikla, biblioteka, Universiteto Studentų 
atstovybe, įkvepiančiomis Universiteto 
alumnų sėkmės istorijomis, istoriniais 
Universiteto rūmais. 2017 m. rugsėjo 
mėn. pirmakursių integracijos savaitė 
surengta devyniuose kamieniniuose 
akademiniuose padaliniuose, joje 
dalyvavo apie 1 500 naujų studentų. 
Studentų tapatinimosi su Universitetu 
įvertis 2017 m. padidėjo iki 3,55 balo  
(iš 5)(2016 m. – 3,5 balo). Nuo pat pir-
mo kurso rūpindamiesi studentų tapati-
nimusi su Alma Mater viliamės ilgalai-
kio poveikio ir būsimiems alumnams.

Mokytojų rengimas ir kvali-
fikacijos kėlimas 
Pedagoginę kvalifikaciją 2017 m. Uni-
versitete buvo galima įgyti profesinėse 
pedagogikos studijose ir dalyko peda-
gogikos gretutinėse studijose. Profesi-
nes pedagogikos studijas 2017 m. baigė 
69 asmenys (2016 m. – 28, 2015 m. – 
30), dalyko pedagogikos gretutines stu-
dijas – 22 (2016 m. – 24, 2015 m. – 17). 
2017 m. pradėtos rengti dvi naujos 
ugdymo mokslų krypties bakalauro stu-
dijų programos „Vaikystės pedagogika“ 
ir „Gamtamokslinis ugdymas“.

2017 m. Universitete pradėjo veikti Ug-
dymo mokslų institutas. Pagrindinė jo 
veikla – rengti šiuolaikiškus ir dalykiniu 
požiūriu stiprius mokytojus, kelti jų 
kvalifikaciją ir vykdyti pedagogikos 
mokslinius tyrimus. Naujasis institutas 
suvienijo Universiteto Filosofijos fakul-
teto Pedagogikos centro, Edukologijos 
katedros ir Švietimo politikos centro 
vykdomas veiklas: gretutines ir profesi-
nes pedagogų rengimo studijas, moky-
tojų kvalifikacijos tobulinimą, edukolo-
gijos studijas, ugdymo mokslų krypties 
ir švietimo politikos mokslinius tyrimus 
bei jų sklaidą. Tikimės, kad šiame 
institute sutelkę pedagogikos studijas 
ir tarptautinio lygio mokslinius tyrimus, 
pasiremdami tarptautinių ekspertų 
rekomendacijomis ir patirtimi, kursime 
naujas pedagogų rengimo kryptis, 
prisidėsime prie žinių ir inovacijų vi-
suomenės kūrimo ir atliepsime sparčiai 
besivystančios Lietuvos poreikius.
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Siekdami tapti modernia ir efektyviai valdoma šiuolai-
kine organizacija, 2017 m. sėkmingai užbaigėme Uni-
versiteto vidinės pertvarkos procesus. Sustambinome 
Universiteto kamieninių akademinių padalinių struktūrą, 
optimizavome jų skaičių, performavome Centrinės admi-
nistracijos padalinius, sukūrėme naują darbo užmokesčio 
sistemą ir padidinome akademinių darbuotojų atlygini-
mus, išvystėme viešos personalo atrankos kultūrą, naujų 
darbuotojų adaptacijos programą, pradėjome diegti cen-
tralizuotai valdomą darbuotojų veiklos valdymo sistemą, 
daug dėmesio skyrėme vadovų kompetencijoms tobulinti 
bei jų atsakomybei už vidinę komunikaciją.
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Universiteto struktūros 
pokyčiai
2017 m. užbaigėme 2015–2017 m. 
strateginiame veiklos plane numaty-
tą Universiteto struktūros petvarką. 
Ženkliai sumažinome buvusių itin daug 
kamieninių akademinių padalinių, su-
stambinome jų vidinę struktūrą, šakinių 
akademinių padalinių veiklos prioritetu 
numatydami mokslo administravimą, 
o jų administruojamų organizacinių 
darinių – studijų moksliškumo didinimą. 
Naujoji Universiteto struktūra racio-
nalesnė, labiau pritaikyta strateginei 
valdysenai, leidžianti užtikrinti veiklos 
kokybę. Konsolidavus administravimo 
galias sumažėjo akademinių darbuo-
tojų administracinio darbo našta, 
atsirado sąlygos optimizuoti studijų 
programas, mažinti auditorinio darbo 
krūvį bei kurti aukštesnę pridėtinę vertę 
mokslinių tyrimų srityje.

Universiteto įvaizdžio  
valdymas
Pagerinti Universiteto tarptautinį 
įvaizdį ir padidinti veiklos rodiklių 
žinomumą, patenkant tarp geriausiai 
vertinamų pasaulio universitetų pagal 
didžiausio nepriklausomo tarptauti-
nio universitetų reitingo „QS World 
University Rankings“ (QS) reitingą buvo 
vienas iš Universiteto 2015–2017 m. 
strateginio veiklos plano tikslų. 

2017 m. paskelbtuose QS reitingo 
rezultatuose Universitetas įsitvirtino 
401–410 pozicijoje. Tai džiugi žinia visai 

šaliai, siekiančiai didesnio matomumo 
ir tarptautinio konkurencingumo, reiš-
kianti, kad Universitetas žengia tinkama 
kryptimi. Geriausiai Universitetas 
įvertintas reputacijos tarp darbdavių, 
akademinės reputacijos bei studen-
tų ir dėstytojų santykio srityse. Jose 
Universiteto rodikliai buvo aukščiausi 
tarp visų šalies universitetų. 2017 m. 
paskelbtame tarptautiniame dalyki-
niame reitinge „QS World University 
Rankings by Subject 2017“ Universitetas 
tvirtai pirmavo Lietuvoje 20-yje iš 27-ių 
studijų krypčių, kuriose buvo vertin-
tas. Į geriausių pasaulio universitetų 
reitingus Universitetas pateko dviejose 
kryptyse – lingvistikos (201–250 pozici-
ja) bei fizikos ir astronomijos (251–300 
pozicija). 2017 m. pirmąkart reitinge 
įvertinti universitetų rezultatai ir pagal 
5 sritis: menų ir humanitarinių mokslų, 
inžinerijos ir technologijos, gyvybės 
mokslų ir medicinos, fizinių mokslų bei 
socialinių mokslų ir vadybos. Pagal šį 
vertinimą Universitetas menų ir humani-
tarinių bei fizinių mokslų srityse užima 
401–450 poziciją pasaulyje, socialinių 
mokslų ir vadybos – 451–500. Fizinių 
mokslų srityje Universitetas pasižymėjo 
aukštais moksliškumo pasiekimais: pa-
gal h indeksą, matuojantį mokslo darbų 
reikšmingumą tarptautiniu mastu, 
įvertintas 74,8 taškais iš 100.

2017 m. Universitetas kiekybinius 
duomenis taip pat teikė „Times Higher 
Education World University Rankings“ 
bei žurnalo „Reitingai“ reitingams, ir 
atitinkamai užėmė šias vietas: 601–800 
ir 1 bendrajame reitinge. 

Nuo 2017 m. Universitete visiškai su-
tvarkytas duomenų reitingams teikimo 
procesas, pradėta vykdyti nuolatinė rei-
tingų ir jų rodiklių kaitos analizė, įgyta 
prieiga prie „Web of Science“ duomenų 
bazės analizės įrankio „InCites“, pa-
dedančio stebėti mokslo veiklos planų 
įgyvendinimą. Taip pat atliktas „SCO-
PUS“ duomenų bazėje esančių Universi-
teto afiliuotų publikacijų patikrinimas, 
sutvarkytas pagrindinis Universiteto 
profilis ir jo padalinių subprofiliai – dėl 
to Universiteto publikacijų priskyrimas 
pradėjo vykti sklandžiau. 

Universiteto 2015–2017 m. strateginiame 
veiklos plane taip pat buvo įtvirtintas 
siekis įdiegti strategines kryptis atspin-
dinčią komunikacijos strategiją, sie-
kiant sustiprinti Universiteto reputaciją, 
įtaką viešajai nuomonei bei tarptautinį 
žinomumą.

2017 m. buvo patvirtinta ir pradėta 
įgyvendinti Universiteto Komunikacijos 
strategija 2017–2020 m., imta diegti rin-
kodaros ir komunikacijos valdymo sis-
temą, grįstą „vieno langelio“ principu. 
Kartu atnaujintas Universiteto prekės 
ženklas, parengta prekės ženklo stiliaus 
knyga ir vizualinio identiteto priemo-
nės, vieninga prekės ženklo architektū-
ra pradėta taikyti visame Universitete. 
Atnaujintas Universiteto prekės ženklas 
pristatytas studentų pritraukimo kam-
panijoje „Studentai, kuriantys Lietuvą“.

2017 m. pavyko sustiprinti santykių 
su žiniasklaida valdymą, Universiteto 
pozicionavimą vidaus ir išorės komuni-
kacijos kanaluose, ypač skaitmeninėje 
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komunikacijoje. Pradėtas Universiteto 
reprezentacinių interneto svetainių 
pertvarkos procesas. Universitetas 
įsidiegė komunikacijos vertinimo siste-
mą. Tarp lyginamų aukštųjų mokyklų 
Universitetas 2017 m. užėmė didžiausią 
komunikacijos žiniasklaidoje rinkos dalį 
(39 proc.) bei pirmavo pagal sverti-
nio žiniasklaidos palankumo indeksą, 
pasiektos auditorijos dydį, Universiteto 
atstovai įvairiose žiniasklaidos priemo-
nėse buvo cituojami dažniausiai.

Universiteto partnerystės  
ir narystės
2017 m. patvirtinome Universiteto so- 
cialinės partnerystės vystymo ir ste-
bėsenos tvarką, nustatančią socialinių 
partnerysčių vystymo etapus ir derini-
mo seką, esamų partnerysčių stebėse-
ną bei atsakomybę už įsipareigojimus, 
kylančius iš Universiteto socialinių 
partnerysčių. Taip pat suformulavome 
poziciją dėl kryptingo Universiteto 
strateginių partnerysčių vystymo ir 
atlikome socialinių partnerysčių ir 
narysčių metinę apžvalgą. Kurdami 
veiksmingą bendradarbiavimo su 
mokyklomis sistemą, kad pritrauktume 
daugiau talentingų abiturientų, api-
brėžėme bendradarbiavimo su ugdymo 
institucijomis gaires. 2017 m. Universite-
tas tikslinėms moksleivių auditorijoms 
bendradarbiaujant su visais akademi-
niais padaliniais buvo pristatytas 25 
kartus, taip pat užmegzti santykiai su 
moksleivių organizacijomis. 

2017 m. galiojo 436 socialinių partne-
rysčių sutartys (neįskaitant „Erasmus+“ 
mobilumo sutarčių), iš kurių 206 su par-
tneriais iš Lietuvos ir 230 su partneriais 
iš užsienio. Taip pat Universitetas buvo 
112 įvairių tinklų ir asociacijų narys, iš 
kurių 43 Lietuvos organizacijų ir 69 – 
tarptautinių. 

2017 m. Universitetas pasirašė šias nau-
jas bendradarbiavimo sutartis: su Vil-
niaus kolegija dėl integralios pedagogų 
rengimo sistemos kūrimo, su Lietuvos 
ryšių su visuomene specialistų 
 sąjunga dėl bendradarbiavimo su 
aukštosiomis mokyklomis, rengian-
čiomis komunikacijos specialistus, su 
Valstybiniu patentų biuru dėl pramo-
ninės nuosavybės informacijos centro 
(PATLIB, angl. Patent Library) steigimo, 
su Tarptautinės migracijos organiza-
cijos Vilniaus biuru dėl bendradarbia-
vimo rengiant mokymus, projektus ir 
studentų praktiką tarptautinės migra-
cijos, prekybos žmonėmis prevencijos, 
nelegalios migracijos ir kitomis susiju-
siomis temomis bei su Valstybine darbo 
inspekcija dėl galimybės gyventojams 
naudotis Vilniaus universiteto teisės kli-
nikos nemokama teisine pagalba darbo 

ginčų komisijų posėdžių metu. Taip pat 
buvo pasirašyta 20 naujų akademiniais 
ir moksliniais poreikiais pagrįstų tarp-
tautinio bendradarbiavimo sutarčių 
ir 6 sutartys pratęstos ar praplėstos 
numatant papildomas veiklas.

Žmogiškųjų išteklių  
valdymas
Darbuotojų atranka ir konkursai

2017 m. vykdyti 333 vieši konkursai 
užimti akademines pareigas Universite-
te ir 161 vieša neakademinio personalo 
atranka. Galima teigti, jog 2017 m. 
sukurtas pagrindas viešos personalo at-
rankos kultūrai vystytis. Taip pritraukia-
ma daugiau kompetentingų kandidatų, 
sudaromos sąlygos vadovams pasirinkti 
tinkamiausius darbuotojus. Ateityje 
numatyta stiprinti šios srities kompe-
tencijas kamieniniuose padaliniuose su-
darant galimybę profesionaliai vykdyti 
personalo atrankas ne tik per Centrinę 
administraciją, bet ir savarankiškai.

Naujų darbuotojų adaptacija

Siekdami padidinti akademinių ir 
neakademinių darbuotojų pasitikėji-
mą Universitetu, jų darbo efektyvumą 
sukūrėme ir įdiegėme naujų darbuo-
tojų adaptavimo sistemą. Per 2017 m. 
išbaigėme naujų darbuotojų adaptaci-
jos koncepciją ir parinkome efektyvias 
programos dalis. Pradėjome rengti 
„Naujoko dieną“ – du kartus per metus 
vykstantį renginį, kurio metu nauji dar-
buotojai supažindinami su Universiteto 
struktūra, istorija ir vertybėmis, skirtin-
gų padalinių veikla ir darbuotojais, be 
to, pasitinkant naujus darbuotojus siun-
čiami pasveikinimo laiškai bei įteikiami 
„Naujokų krepšeliai“su svarbiausia su 
darbu Universitete susijusia informa-
cija. Šia programa siekiama stiprinti 
skirtingų padalinių darbuotojų tapati-
nimąsi su visu Universitetu, skatinti jų 
tarpusavio bendradarbiavimą. 2017 m.  
iš 263 naujų darbuotojų skirtingose 
adaptacijos programos dalyse daly-
vavo 171. Dalyvavusiųjų adaptavimo 
programoje adaptacijos Universitete 
įvertis – 3,97 balo (iš 5), taigi programa 
naudinga ir tęstina ateityje.

Darbuotojų veiklos valdymas 

Taikydami šiuolaikinius organizacijos 
valdymo metodus ir plėtodami dialo-
go tarp vadovo ir darbuotojo kultūrą, 
2017 m. pradėjome diegti centralizuotą 
darbuotojų veiklos valdymo sistemą, 
kurios pagrindinė priemonė – metiniai 
pokalbiai. Jų metu nustatomi darbuo-
tojo veiklos tikslai, susiję su Universiteto 
strateginiu veiklos planu, o rezultatai – 
su skatinimo sistema. Ši praktika 
anksčiau taikyta tik fragmentiškai kai 
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dirbo 52 partnerys-
tės profesoriai ir  
partnerystės  
docentai. 
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kuriuose Universiteto padaliniuose, o 
nuo šiol taps nuolatine ir apims visą 
organizaciją. Mokymai veiklos valdymo 
ir metinių pokalbių vedimo tema buvo 
organizuoti rektoriui, prorektoriams, 
kancleriui ir kamieninių akademinių 
padalinių vadovams. 2017 m. pavasarį 
jie dalyvavo pirmuosiuose metiniuo-
se pokalbiuose, rudenį – tarpiniuose 
pokalbiuose. Neakademinių padalinių 
vadovai vadovavimo įgūdžius stiprino 
ir buvo supažindinti su veiklos valdymo 
sistema rudenį vykusiuose mokymuose. 
Iš viso minėtuose mokymuose dalyvavo 
67 vadovai. Planuojama, kad šie vado-
vai pirmuosius metinius pokalbius su 
savo darbuotojais pradės vesti jau  
2018 m. pavasarį. Atsižvelgiant į Univer-
siteto dydį bei veiklos specifiką, metinių 
pokalbių sistemą Universitete planuoja-
ma įdiegti nuosekliai visose vadybinėse 
grandyse per 2–3 metus. 

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Darbuotojams 2017 m. organizuoti ko-
mandos bendradarbiavimo stiprinimo 
(94 dalyviai), naujojo Darbo kodekso 
įgyvendinimo (103 dalyviai), viešo 
kalbėjimo (290 dalyvių), apsaugos 
darbuotojams – klientų aptarnavimo 
standarto (30 dalyvių) mokymai.

Įgyvendindami 2015–2017 m. strateginį 
veiklos planą, skyrėme daug dėmesio 
vadovavimo kompetencijoms tobulinti. 
2017 m. aukščiausiojo lygmens vado-
vams organizuoti dveji mokymai veiklos 
valdymo tema (32 dalyviai), darbo 
komandoje mokymai (22 dalyviai) 
bei mokymai apie grįžtamąjį ryšį (8 
dalyviai). Neakademinių padalinių 
vadovams organizuoti gerai įvertinti 
mokymai apie sėkmingą vadovavimą 
(27 dalyviai).

Darbo užmokesčio pertvarka

Universiteto 2015–2017 m. strateginiame 
veiklos plane buvo numatyta pertvar-
kyti neakademinio personalo darbo 
užmokesčio sistemą ir sukurti skai-
drią, motyvuojančią ir konkurencingą 
akademinio personalo darbo užmokes-
čio tvarką, susietą su darbo krūviu ir 
darbo rezultatais. 2017 m. suformuota 
nauja Universiteto darbuotojų darbo 
užmokesčio politika bei sukurtos naujos 
akademinių ir neakademinių darbuoto-
jų darbo užmokesčio sistemos. 2017 m. 
vidutinis darbo užmokestis Universitete 
buvo 991 Eur, akademinių darbuotojų – 
1 126 Eur (dėstytojų – 1 123 Eur, mokslo 
darbuotojų – 1 135 Eur), neakademinių 
darbuotojų – 853 Eur (2016 m. vidutinis 
darbo užmokestis – 946 Eur, akademi-
nių darbuotojų – 1 082 Eur (dėstytojų – 
1 083 Eur, mokslo darbuotojų – 1 081 
Eur), neakademinių darbuotojų – 812 
Eur).

Naujoji akademinio personalo darbo 
užmokesčio tvarka įtvirtino Universite-
to akademinių darbuotojų tarnybinio 
atlyginimo, priedų, premijų ir kitų 
atlyginimų bei paskatinimų už darbą ir 
nuopelnus taisykles. 2017 m. balandžio 
mėn. patvirtintas perėjimo prie naujo-
sios darbo užmokesčio sistemos planas, 
minimalių tarnybinių atlyginimų 
dydžiai ir valandiniai įkainiai, o naujoji 
darbo užmokesčio tvarka įsigaliojo  
2017 m. gegužės mėn. Buvo pakeista 
apie 2 500 darbo sutarčių ir padidinti 
atlyginimai lektoriams, asistentams, 
mokslo darbuotojams bei jaunesnie-
siems mokslo darbuotojams. 2017 m. 
spalio mėn. buvo panaikinti B kate-
gorijos atlyginimai profesoriams, 
docentams, vyriausiesiems mokslo 
darbuotojams bei vyresniesiems mokslo 
darbuotojams. Visų šių pareigybių 
atlyginimai pakelti į aukštesnę – A 
kategoriją. 

Reformuojant ir siekiant sukurti naują 
neakademinio personalo darbo užmo-
kesčio sistemą, užtikrinančią išorinį, 
vidinį ir individualų konkurencingumą, 
pasirinktas plačiai praktikoje naudoja-
mas pareigybių vertinimu bei situacija 
rinkoje grįstas atlygio nustatymo meto-
das. Naudojant specialiai Universitetui 
pritaikytą pareigybių vertinimo meto-
diką, atliktas Centrinės administracijos 
ir kamieninių neakademinių padalinių 
pareigybių vertinimas (460 pareigybių, 
kuriose dirba 1 200 darbuotojų) bei, 
vadovaujantis rinkos darbo užmokesčio 
tyrimu ir Universiteto finansinėmis gali-
mybėmis, šioms pareigybėms nustatyti 
darbo užmokesčio dydžiai. Nuo 2018 m. 
naujoji sistema įgyvendinama kamieni-
niuose neakademiniuose padaliniuose, 
o 2019 m. planuojama taikyti sistemą 
visiems Universiteto neakademiniams 
darbuotojams.

Partnerystės profesoriai ir docentai, 
išskirtiniai profesoriai

Sėkmingai sukūrę naujas pareigybes ir 
įgyvendindami 2015–2017 m. strateginį 
tikslą pritraukti į Universitetą reikšmin-
gą praktinę patirtį turinčių dėstytojų, 
džiaugiamės, kad 2017 m. pabaigoje iš 
viso Universitete dirbo net 52 partnerys-
tės profesoriai ir docentai (2016 m. – 11). 
Partnerystės dėstytojai – tai išskirtinių 
pasiekimų praktikai, dalis jų – visuo-
menėje plačiai žinomos asmenybės. 
Kviesdami Universitetą dėstyti šalies 
lyderius ne tik geriname atskirų studijų 
programų kokybę, bet ir stipriname 
Universiteto įvaizdį.

Taip pat 2017 m. Universitete įsteigta 
išskirtinio profesoriaus kategorija, kuria 
siekiama pritraukti, išlaikyti bei skatinti 
išskirtiniais pasiekimais pasižyminčius 
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Universitetas yra 
7-oje pozicijoje tarp 
didžiausių Lietuvos 
darbdavių. 2017 m. 
Universitete dirbo  
4 875 darbuotojai, iš 
jų – 2 893 akademi-
niai ir 1 982 neakade-
miniai.
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mokslininkus. Ši kategorija gali būti 
suteikiama Universitete dirbantiems ir 
naujai priimamiems profesoriams bei 
vyriausiesiems mokslo darbuotojams, 
pelniusiems išskirtinį, tarptautinį pri-
pažinimą, reikšmingai prisidedantiems 
vystant Universiteto mokslo ir studijų 
veiklą. Planuojama, kad pirmosios 
išskirtinio profesoriaus kategorijos 
Universitete bus suteiktos 2018 m. 
pavasarį.

Vidinė komunikacija
2015–2017 m. Universiteto strateginiame 
veiklos plane buvo numatyta sukurti 
ir įdiegti aiškią, skaidrią ir efektyvią 
Universiteto vidinės komunikacijos 
sistemą. Iki 2017 m. pabaigos buvo 
sėkmingai sukurtos arba atnaujintos 
pagrindinės centralizuotos vidinės 
komunikacijos priemonės: intranetas, 
savaitinis naujienlaiškis bendruomenei 
(studentams ir darbuotojams), nuolat 
atnaujinama informacija Universite-
to vaizdo monitoriuose. Tobulinant 
Universiteto vidinę komunikaciją tapo 
akivaizdu, kad nepaisant įdiegtų įvairių 
priemonių, jos sklandumą labiausiai 
lemia vadovų (jų organizacijoje yra virš 
300) komunikavimo ir vadovavimo kom-
petencijos, todėl į mokymų vadovams 
planą įtraukta vidinės komunikacijos 
tema, vadovų atsakomybė už vidinę 
komunikaciją pradėta įtvirtinti vidaus 
teisės aktuose. Komunikacijai apie 
Universitete vykusius pokyčius efekty-
vinti organizuoti reguliarūs susitikimai 
su darbuotojais. Vidinės komunikacijos 
sistemos stiprinimas išlieka tęstiniu Uni-
versiteto tikslu, integruotu į tolimesnio 
strateginio etapo projektus.

Puoselėjant ilgametes tradicijas, 
Universitete suorganizuotos išskirtinės 
akademinės ceremonijos: studijų metų 
pradžios „Renovatio studiorum“ rengi-
nys ir visoje šalyje žinoma Rugsėjo 1-os-
ios eisena Gedimino prospektu, Garbės 
daktarų vardų teikimo ceremonija 
„Doctor Honoris Causa“, Universiteto 
profesorių emeritų, geriausių moksli-
ninkų, dėstytojų ir jaunųjų mokslininkų 
pagerbimo iškilmės bei studijų metų 
pabaigos „Finis anni academici“ 
ceremonija. Taip pat Universiteto 
bendruomenės nariai aktyviai ir šiltai 
dalyvavo įvairias bendruomenės kartas 
telkiančiuose renginiuose – Universiteto 
438-ojo gimtadienio minėjime ir Talentų 
vakare, taip pat Kovo 11-osios rengi-
nyje „Universitetas miestui“, mirusių 
bendruomenės narių pagerbimo Vėlinių 
vakare, bendruomenės Advento vakare, 
Motinos dienos šventėje, Senjorų die-
noje.

Atviras neįgaliesiems uni-
versitetas
2017 m. Universitete patvirtinta strategi-
ja „Atviras neįgaliesiems universitetas“ 
ir jos įgyvendinimo veiksmų planas 
2017–2020 m. Ši strategija – ilgalaikis 
Universiteto įsipareigojimas nuosekliai 
ir sistemingai siekti lygiaverčių studijų 
bei darbo sąlygų prieinamumo ir išlai-
kymo užtikrinimo asmenims su negalia. 
Skatinant negalios temos pažinimą, 
informacija apie negalią yra periodiš-
kai skelbiama vidinės komunikacijos 
priemonėmis: e. dėstytojo aplinkoje yra 
pateikti patarimai dėstytojams, pri-
statyti informaciniai videoįrašai apie 
Universiteto pritaikymą studentams 
su skirtinga negalia ir jų poreikius, 
Virtualioje mokymosi aplinkoje pradė-
tas kaupti paskaitų apie negalią įrašų 
archyvas. 2017 m. taip pat vyko tęstinis 
mokymų ciklas „Viena bendruomenė, 
skirtingos galimybės: žmonės su nega-
lia akademiniame gyvenime“, skirtas 
skirtingoms negalioms pažinti, atkreipti 
dėmesį į „nematomos“ negalios temą. 
Minint Tarptautinę žmonių su negalia 
dieną buvo organizuota konferencija 
„Mokymosi sunkumai aukštojoje moky-
kloje: kaip užtikrinti lygias galimybes 
studijuoti?“, kurioje dalyvavo Univer-
siteto bendruomenės nariai, Švietimo 
ir mokslo ministerijos bei daugumos 
Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai.

Iniciatyva „Grįžtanti  
atmintis“
Dar 2016 m. Universitetas pradėjo 
Lietuvoje unikalią moksliniu istoriniu 
tyrimu paremtą iniciatyvą „Grįžtanti 
atmintis – Recovering Memory“. Įsteig-
tas simbolinis Universiteto Atminties 
diplomas skirtas prisiminti ir pagerb-
ti tuos bendruomenės narius, kurie 
totalitarinių režimų laikotarpiu buvo 
pašalinti iš Universiteto, neteko galimy-
bės baigti studijų, įgyti išsilavinimą, 
tęsti mokslinius tyrimus, pedagoginės 
ar kitos veiklos. 2017 m. balandžio 3 d. 
įvyko pirmoji Atminties diplomų įteikimo 
ceremonija, buvo pagerbti 1940–1941 m. 
iš Universiteto pašalinti asmenys. Atli-
kus pirminį tyrimą paaiškėjo, kad tokių 
asmenų galėtų būti apie tūkstantis. 
Tikimės, kad Atminties diplomo teikimo 
ceremonijos taps tradiciniu Universiteto 
bendruomenės renginiu.

Universiteto senjorai
Universitetas, vertindamas buvusius 
savo akademinius ir administracijos 
darbuotojus bei siekdamas išlaikyti 
gyvą ir tamprų ryšį su jais ne tik organi-
zuoja jau tradicija tapusias Universiteto 
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pozicija) kryptyse.
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senjorų dienas, bet ir sukūrė specia-
lią paslaugą Universiteto buvusiems 
darbuotojams – Universiteto senjoro 
koretelę. Išeinantiems į pensiją ben-
druomenės nariams ši kortelė suteikia 
galimybę išlaikyti savo universitetinį 
elektroninio pašto adresą, galimy-
bę naudotis Universiteto Bibliotekos 
paslaugomis. 2017 m. šią kortelę turėjo 
jau 26 asmenys. Kaip ir kasmet, 2017 m. 
organizuota Universiteto senjorų diena, 
kurios metu surengta ekskursija Univer-
siteto Botanikos sodo Vingio skyriuje.

Ryšiai su alumnais
2017 m. buvo parengta Universiteto 
glaudžių ryšių su alumnais strategija 
2018–2020 m. Siekdami didinti alumnų 
įsitraukimą į Universiteto valdymą ir 
kurti stiprią Universiteto bendruomenę, 
didinti Universiteto matomumą, gerinti 
reputaciją bei užmegzti glaudžius 
ryšius su verslo ir viešojo sektoriaus 
atstovais, daug dėmesio skiriame stu-
dentų integracijai, alumnų draugijoms 
padaliniuose, fondoieškai ir darbui su 
rėmėjais, alumnų ambasadorių tinklui 
užsienio šalyse, alumnų savanorystės 
projektams, mokymuisi visą gyvenimą, 
karjeros konsultavimo paslaugų pritai-
kymui alumnams.

Dabartinė alumnų duomenų bazė per 
2017 m. papildyta apie 13 000 Univer-
sitetą baigusių asmenų kontaktais, 
ženkliai suaktyvėjo Universiteto alumnų 
draugijų veikla. 2017 m. duomenimis, 
Universitete veikė 14 alumnų draugijų, 
kuriose dalijamasi profesinėmis žinio-
mis ir įžvalgomis, rengiamos paskaitos 
ir seminarai aktualiomis temomis, vyks-
ta neformalios diskusijos, plečiamas 
kontaktų ratas, įgyvendinami bendri 
kultūriniai, moksliniai ir verslo projektai. 
Taip pat vyko metinis alumnų renginys 
ir uždara aukšto lygio apskritojo stalo 
diskusija Vilniaus klube. Pradėtas inten-
syvus ir glaudus bendradarbiavimas su 
Vilniaus Universiteto fondu, surengtas 
naujo Universiteto strateginio veiklos 
plano projekto aptarimas su alumnų 
draugijų lyderiais bei užmegzti ryšiai 
su kolegomis Latvijoje, Vokietijoje, JAV ir 
Suomijoje. 

Paslaugos bendruomenei
Sportas ir sveikata

Universiteto Sveikatos ir sporto centras 
rūpinasi Universiteto bendruomenės 
narių sveikos gyvensenos ugdymu, 
kūno kultūros ir sporto plėtra. Sportinės 
ir sveikatos edukacinės veiklos siūlomos 
ne tik Universiteto bendruomenei, bet ir 
jos narių vaikams – vasaromis organi-
zuojamos dienos stovyklos (2017 m. – 
55 dalyviai).

Sveikatos ir sporto centro kuruojamos 
ir treniruojamos Universiteto rinktinės 
(apie 300 narių) sėkmingai pasirodė 
2017 m. Lietuvos universitetų studentų 
čempionatuose: 6 sporto šakose tapo 
čempionėmis, 7 sporto šakose – vice-
čempionėmis bei 3 sporto šakose –  
3-iosios vietos nugalėtojomis. Tarpfa-
kultetinės Rektoriaus taurės varžybos 
2017 m. vyko jau 17-tą kartą ir apėmė 
11 sporto šakų, jose dalyvavo apie 600 
studentų. Geriausia 2017 m. Lietu-
vos sportininkė, Ekonomikos ir verslo 
administravimo fakulteto magistrantė, 
šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė tapo 
2017 m. Europos lengvosios atletikos 
uždarų patalpų čempione bei pagerino 
Lietuvos šuolio į aukštį rekordą, o Komu-
nikacijos fakulteto studentė, irkluotoja 
Milda Valčiukaitė kartu su porininke 
Pasaulio irklavimo čempionato finale 
užėmė 4-ąją vietą ir tapo geriausia 2017 
m. Lietuvos moterų komanda. 

2017 m. Universiteto Sveikatos ir sporto 
centre studentai galėjo rinktis fizinio 
aktyvumo ir sporto užsiėmimus kaip 
laisvai pasirenkamą dalyką, buvo dės-
tomas bendrųjų universitetinių studijų 
modulis „Veikli visuomenė ir sveikata“, 
siūlomos šiuolaikinės grupinės sporto 
treniruotės, mankštos darbuotojams.

Be to, 2017 m. organizuoti šie bendruo-
meniniai šviečiamieji projektai: Sveika-
tos diena Pasaulinės sveikatos dienos 
proga (apie 1 000 dalyvių), „Tarptauti-
nis universitetų vasaros iššūkis“, kurio 
metu 500 dalyvių iš 13 Europos univer-
sitetų užregistravo virš 1,5 mln. minučių 
fizinio aktyvumo, „#BeActive“ Europos 
sporto savaitės metu, sporto kino 
festivalis – filmų peržiūros, diskusijos 
sporto, sveikatingumo, psichologijos 
temomis, pokalbiai su sporto pasaulio 
žmonėmis, kūrybinės dirbtuvės (apie  
1 000 dalyvių).

Kaip ir kasmet, Sveikatos ir sporto 
centras aktyviai atstovavo Universite-
tui įvairiose organizacijose: Europos 
universitetų sporto centrų asociacijoje 
(nuo 2014 m. Sveikatos ir sporto centro 
direktorė priklauso asociacijos Vykdo-
majam komitetui), Lietuvos studentų 
sporto asociacijoje, Lietuvos sporto 
mokslo ekspertų taryboje, Lietuvos olim-
pinėje akademijoje ir kitų organizacijų 
veikloje.

Meno kolektyvai

Universitete gyvuoja Universiteto ben-
druomenės meno kolektyvai: muzikos 
ansambliai, chorai, teatro trupės, orkes-
trai. Vilniuje veikia 11 meno kolektyvų, 
Kauno fakultete – 3, bendrai vienijantys 
virš 695 narių. 
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siteto bendruomenės 
nariai. 
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QS reitinge Universi-
tetas pasistūmėjo į 
viršų per 80 pozicijų 
ir įsitvirtino 401–410 
vietoje.
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Universiteto teatras „Minimum“ 2017 m. 
Lietuvos mėgėjų teatrų šventėje apdo-
vanotas už ryškiausią sezono scenogra-
fiją ir ryškiausią muzikinį sprendimą 
(spektaklis „Penelopė“, dailininkė Dalia 
Kiaupaitė, kompozitorė Karolina Adel-
bergytė, režisierius Rimantas Venckus). 
Universiteto Kamerinis orkestras (meno 
vadovas Paulius Bernardas Koncė)  
2017 m. Pasaulio orkestrų festivalyje 
atliko J. Naujalio „Svajonę“ ir W. A. 
Mozarto „Divertimento D-dur“ ir pelnė 
Auksinį prizą bei specialų žiuri Garbės 
sertifikatą kaip geriausias ir didžiau-
sią įspūdį palikęs kolektyvas. Univer-
siteto chorai „Gaudeamus“, „Virgo“ 
ir „Pro Musica“ Lietuvos suaugusiųjų 
chorų konkurse 2017 m. pelnė I laips-
nio diplomus, Kauno fakulteto choras 
„Veni Gaudere“ Tarptautiniame chorų 
festivalyje ir konkurse „Canco Mediter-
rania“ pelnė du Aukso diplomus ir didįjį 
prizą, skiriamą pačiam geriausiam kon-
kurso chorui. Universiteto Dainų ir šokių 
ansamblis konkurse „Jievaras“ 2017 m. 
pelnė I laipsnio diplomą.

Konsultavimas ir parama

Psichologinio konsultavimo ir mokymų 
centre 2017 m. iš viso suteikta 3 800 
psichologinių konsultacijų, iš jų 2 611 – 
Universiteto studentams ir darbuo-
tojams. Be to, atlikti 4 psichologiniai 
įvertinimai teismo ekspertizės tikslais, 
15 psichologijos magistrantų mokė-
si teikti konsultacijas. Taip pat vyko 
šie psichologinio švietimo renginiai: 
psichologinė „išsijudinimo“ grupė, pas-
kaita „Focusing resilience and streng-
ths in child and youth psychotherapy“, 
konferencija „Jau ne vaikas, bet dar 
nesuaugęs: paauglystės psichologiniai 
iššūkiai“, paskaita „Vaikystėje kylančių 
sunkumų įveika pasitelkiant Ars Pueri“, 
diskusijų grupė „Kas vyksta už psicho-
logo kabineto durų“, savęs pažinimo ir 
saviugdos programa „Gyvenimo kelio 
dirbtuvės“, konferencija „VPaD: dešimt 
metų kartu“, „Psichoanalitinės psicho-
terapijos dienos Vilniaus universitete“, 
„Psichologijos laboratorija“, skirta 
10–12 klasių moksleiviams bei užbaigta 
devintoji „Psichologijos mokykla“.

2017 m. Universitete pirmąsyk vyko sa-
vižudybių prevencijos mokymų ciklas, 
skirtas Universiteto bendruomenės na-
riams. Mokymuose dalyvavo tiesiogiai 
su studentais bendraujantys Universi-
teto dėstytojai, bibliotekos, bendrabu-
čių, paslaugų centrų darbuotojai, kad 
atpažintų galimą savižudybės riziką ir 
suteiktų pagalbą.

Vilniaus universiteto  
fondas
Šis unikalus ir beprecedentis Lietuvoje 
universitetinio finansavimo mechaniz-
mas, vadinamas neliečiamojo kapitalo 
fondu, buvo suplanuotas 2015–2017 m. 
strateginiame veiklos plane ir įkurtas 
2016 m. kaip Vilniaus universiteto fon-
das. Pirmojo tokio tipo fondo steigimui 
Lietuvoje susibūrę investuotojai įvedė 
naują standartą visuomenėje, kuri 
suvokia investicijų į ateitį ir jos žmones 
svarbą ir nori prisidėti prie seniau-
sios ir didžiausios Lietuvos aukštosios 
mokyklos konkurencingumo stiprinimo. 
Įgyvendinant šį projektą identifikuota, 
kad reikia dar labiau stiprinti įvairiapu-
ses Universiteto partnerystes, bendruo-
menės įsitraukimą į Universiteto veiklą, 
ryšius su alumnais ir apskritai plėtoti 
filantropijos kultūrą Lietuvoje. Fonde 
jau sukaupta 1,3 mln. Eur – tai inves-
ticijos, kurių pagrindu bus siekiama 
Universiteto pažangos.

Organizacija

Vilniaus universiteto 2017 metų veiklos ataskaita

Universitete priimta 
ir pradėta įgyvendin-
ti „Atviro neįgalie-
siems universiteto“ 
strategija.







ATVIRAS 
VISUOMENEI 
UNIVERSITETAS
Siekdami kuo daugiau prisidėti prie Lietuvos visuome-
nės stiprinimo siūlome įvairias tobulinimosi, laisvalai-
kio, kultūros veiklas, iniciatyvas, projektus. Universitete 
galima gilinti turimas žinias ar įgyti naujų kompetencijų 
dalyvaujant neformaliojo švietimo programose, „Vaikų 
universitetas“ suteikia galimybes nuo mažens pažinti 
mokslą, Universiteto bendruomenės nariai aktyviai sava-
noriauja visoje šalyje. Biblioteka, Botanikos sodas, Pla-
netariumas, Observatorija, Muziejus ir Šv. Jonų bažnyčia 
nuolat kviečia į visuomenei skirtus kultūrinius, edukaci-
nius, pažintinius ir kitus renginius.
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ATVIRAS 
VISUOMENEI 
UNIVERSITETAS

Neformalusis švietimas  
Universitete
Išsilavinimą turintys ir norintys jį plėsti, 
tobulintis ar keisti kvalifikaciją Universi-
tete gali mokytis kaip laisvieji klausy-
tojai arba kvalifikacijos tobulinimo ir 
kituose kursuose. 2017 m. Universitetas 
siūlė pedagogų, psichologų ir sociali-
nių darbuotojų, sveikatos priežiūros ir 
farmacijos specialistų kvalifikacijos to-
bulinimo, lietuvių ir užsienio kalbų kur-
sus, teisės, žurnalistikos, viešųjų ryšių, 
komunikacijos, verslo administravimo 
miniMBA mokymus, psichoterapijos ne-
formaliąsias studijas ir kt. 2017 m. įvai-
riose Universiteto neformaliojo švietimo 
programose dalyvavo 5 696 asmenys. 
Aktyviausiai neformalųjį švietimą vykdė 
Medicinos, Teisės, Filologijos, Filosofijos 
bei Kauno fakultetai. Universitetas per 
2017 m. iš neformalaus švietimo veiklos 
gavo 692 tūkst. Eur pajamų (2016 m. – 
629 tūkst. Eur).

„Vaikų universitetas“
Universiteto dėstytojai, mokslininkai bei 
studentai rengia paskaitas ir praktinius 
užsiėmimus vaikams, kurių tikslas – 
sužadinti mokslo bei mus supančio pa-
saulio pažinimo džiaugsmą. Užsiėmimai 
skirti 8–14 metų amžiaus moksleiviams 
ir vyksta ciklais: pavasarį ir rudenį–žie-
mą. Nuo 2017 m. „Vaikų universiteto“ 
paskaitos vyksta ne tik Universitete, bet 
ir Lietuvos regionų mokyklose pagal 
Lietuvos mokslų akademijos projektą 
„Nacionalinės mokslo populiarinimo 
sistemos plėtra ir įgyvendinimas“. Uni-
versiteto dėstytojų pamokose 2017 m. 
pavasarį sudalyvavo 367 Šalčininkų 

(paskaita apie pinigų atsiradimo 
istoriją, natūrinius mainus, pinigų vertę, 
biržos veikimo principus) ir Panevėžio 
(paskaita apie kartografiją ir žemėlapių 
įvairovę, žemėlapių sudarymo princi-
pus, sutartinių ženklų sistemas) moky-
klų moksleiviai, o rudenį – 189 Alytaus 
(paskaitos apie lotynų kalbą, Švedijos 
kultūrą bei socialinę kontrolę). Taip pat 
Universiteto Verslo mokykloje veikia 
„Verslumo akademija, skirta 9–12 klasių 
moksleiviams, norintiems susipažinti 
su verslu ir verslo studijomis iš arčiau. 
2017 m. į „Verslumo akademiją“ buvo 
pakviesti 2 moksleiviai iš Moterų krizių 
centro.

Universiteto savanorystės 
iniciatyvos
Universitetas siūlo įvairias savanoriškos 
veiklos formas Universiteto bibliotekoje, 
Botanikos sode, Zoologijos muziejuje, 
Sporto ir sveikatos centre ir kt. 2017 m. 
buvo standartizuota savanorystės 
veiklų Universitete tvarka, parengta 
pavyzdinė savanoriaujančiojo asmens 
ir savanorius priimančio padalinio su-
tartis. Pradėtas „Erasmus+“ remiamos 
Europos savanorių tarnybos Universite-
te akreditacijos procesas.

Universiteto Teisės klinikoje jau be-
veik dvidešimt metų teisės studentai, 
dėstytojai, teisės specialistai teikia 
nemokamą teisinę pagalbą socialiai 
pažeidžiamiems asmenims, nevyriausy-
binėms organizacijoms, besikuriančio 
verslo atstovams. Universiteto Filosofi-
jos ir Ekonomikos ir verslo administravi-
mo fakulteto, Verslo mokyklos studentai 
2017 m. savanoriavo įvairuose socia-

linės pagalbos, rūpybos ir paramos 
organizacijose, gyvūnų prieglaudose 
bei atskiruose savanorsytės projektuo-
se visoje Lietuvoje. Universiteto darbuo-
tojai lankė senelių globos namus pagal 
savanorystės iniciatyvą „Senučiukai“. 
Universiteto Verslo mokyklos alumnai 
įgyvendino socialinį projektą „Pyragų 
diena“, taip prisidėdami ir finansiškai 
paremdami „Jaunimo linijos“ veiklas.

2017 m. kartu su Izraelio ambasada 
pradėta įgyvendinti Universiteto stu-
dentų mentorystės programa „Kelrodė 
žvaigždė“, kurios pagrindinis tikslas – 
skatinti studentus savanoriauti ir tapti 
socialiai atskirtų vaikų draugais-mento-
riais, užmegzti ryšį tarp dviejų socia-
linių grupių, kurios kasdienybėje retai 
susitinka ir gali bendrauti. Projekto 
metu Universiteto studentai savanoriai 
vieną kartą per savaitę susitinka su 
3–6 klasių mokiniu iš nepasiturinčios 
ar naujai į šalį atvykusios šeimos ir su 
juo leidžia laisvalaikį pagal iš anksto 
suderintą planą. Sutelkus pirmąją 40 
studentų savanorių grupę, per ateinan-
čius metus planuojama veiklą plėsti ir 
parengti 100 savanorių, suorganizuoti 
mokymų sesijas savanorių motyvacijai 
ir kompetencijai didinti. Šio projekto 
įkvėpėjas Amosas Carmeli, jo įsteigta 
organizacija „Perach“ – viena sėkmin-
giausių švietimo iniciatyvų, veiklą 
pradėjusi Izraelyje, dabar veikianti 25 
pasaulio valstybėse.

Biblioteka
2017 m. Universiteto bibliotekoje įvyko 
118 viešų renginių (47 parodos ir 71 ren-
ginys), pritraukusių 4 860 dalyvių. Po 

Atviras visuomenei universitetas

Vilniaus universiteto 2017 metų veiklos ataskaita



38

Universiteto biblioteką ir architektūrinį 
ansamblį 12 bibliotekos gidų pravedė 
704 ekskursijas, kuriose apsilankė  
10 468 asmenys iš Lietuvos ir užsienio. 
Pagal projektą „Lietuva Vilniaus univer-
siteto bibliotekoje“ aplankyti 5 Lietuvos 
miestai, kuriuose pristatyti 156 rankraš-
tiniai dokumentai ir 45 senieji leidiniai 
bei kartografijos objektai (XVI–XX a.). 
Bibliotekos P. Smuglevičiaus salėje 
pristatyta prieš 470 metų išleisto  
M. Mažvydo „Katekizmo“ faksimilė, 
kurios išskirtinumą liudija seniems lei-
diniams būdingas kvapas, popieriaus 
faktūra bei kiti požymiai, primenantys 
originalą. 

Universiteto bibliotekos vartotojams 
2017 m. buvo prieinama 34 455 pava-
dinimų elektroniniai žurnalai, 501 556 
pavadinimų elektroninės knygos ir  
98 662 nepilno teksto (pateikiama tik 
bibliografinė informacija) dokumentai, 
iš viso 634 673 pavadinimų elektro-
niniai dokumentai. Taip pat 2017 m. 
rugsėjo mėn. pradėjo veikti Universiteto 
bibliotekos mobilioji programėlė (lie-
tuvių ir anglų kalbomis), kuria naudo-
jantis galima atlikti paiešką bibliotekos 
kataloge, peržiūrėti išduotus leidinius, 
prasitęsti grąžinimo terminus, sužinoti 
skaityklų darbo laiką, gauti informaci-
jos apie renginius ir kitas skaitytojams 
aktualias naujienas.

Botanikos sodas
Universiteto botanikos sodas yra vienas 
didžiausių sodų tiek visame Baltijos 
jūros šalių regione, tiek Rytų bei Vidurio 
Europoje, augalų kolekcijos taip pat 
vienos iš gausiausių šiame regione 
(beveik 10 000 pavadinimų augalų). Kai 
kurios iš šių kolekcijų, kaip, pavyzdžiui, 
serbentų, – vienos didžiausių Europoje, 
kitose sukauptas unikalus augalų ge-
nofondas (žolinių dekoratyvinių augalų 
kolekcijose saugoma per 600 Lietuvos 
selekcininkų sukurtų veislių). 

Filialas Kairėnuose per praėjusius 
metus tapo ne tik lankytojų pamėgtu 
rekreaciniu objektu, bet ir kultūriniu, 
reprezentaciniu centru. Jo erdvėse 
organizuoti švietėjiški renginiai, meno 
parodos, muzikinių festivalių koncer-
tai, kūrėsi naujos ekspozicijos ir buvo 
pertvarkomos senos, vyko pastatų 
atnaujinimo, bendrosios infrastruktūros 
plėtojimo, naujų projektų įgyvendinimo 
darbai. 2017 m. balandžio 22 d. atidary-
tas unikalus, modernus ir ergonomiškas 
„Žaliasis pastatas“.

Vingio skyriuje 2017 m. pradėti atnau-
jinimo darbai, pagrindinis buvusių 
šiltnamių komplekso bokštas pertvarky-
tas į koncertams, kitiems kultūriniams 
renginiams skirtą sceną.

Per 2017 m. Universiteto botanikos 
sode iš viso apsilankė 86 400 lankyto-
jų (78 600 Kairėnuose ir 7 800 Vingio 
skyriuje), pravestos 278 ekskursijos ir 
edukacinės programos, iš jų 128 buvo 
edukacinės pamokos, 93 apžvalginės 
ekskursijos ir 57 viešos botaninės ar 
biologinės krypties edukacinės eks-
kursijos. Taip pat įvyko 129 visuomenei 
skelbti renginiai ir įvykiai (29 gamtine 
tematika ar propaguojantys sveiką 
gyvenimo būdą, 48 botaninės ar biolo-
ginės krypties, 13 edukacinių programų, 
39 kultūriniai renginiai). 

Planetariumas
Universiteto planetariumas – vienintelis 
Lietuvoje specializuotas astronomijos 
ir gamtos mokslų informacijos centras, 
kurio kupolo formos Žvaigždžių salėje 
unikalia projekcine aparatūra rodo-
mas įvairiose Žemės vietose stebimas 
žvaigždėtas dangus ir jame vykstan-
tys reiškiniai. 2017 m. Planetariume 
apsilankė 29 200 lankytojų ir surengti 
555 renginiai: ciklai „Žemė ir Visata“, 
„CERN tyrimai antimedžiagos srityje“, 
„Bardai tarp žvaigždžių“, projektai 
„Mokslas ir menas“, „Tyrėjų naktis“, 
spektakliai „Angelų pasakos“,  
„X tavyje“, mokslo festivalis „Erdvėlai-
vis – Žemė“, edukacinės programos 
„Baltijos jūra ir mes“, „Bilietas į Marsą“, 
„Kur veda Paukščių Takas?“, konferen-
cijos, disputai „Silentium“, kūrybinė 
laboratorija „Drauge kurkime ateities 
pasaulius“, „Robotikos akademijos“ 
konferencijos progimnazijų vadovams, 
mokinių tėvams, nacionalinė karjeros 
savaitė „Būsiu matematikas (-ė)“, 
ekskursijos).

Observatorija
Universitetui priklausančioje astro-
nomijos observatorijoje galima ne tik 
atlikti mokslinius astronominius stebė-
jimus – ji atvira ir visuomenei, kuri čia 
supažindinama su dangaus pažinimo 
raida, Lietuvos ir pasaulio astronomijos 
naujienomis, teleskopais, spalvotomis 
planetų, žvaigždžių, ūkų, spiečių, ga-
laktikų nuotraukomis. Observatorijoje 
demonstruojamas 165 cm skersmens 
teleskopas – didžiausias mokslinės pa-

Atviras visuomenei universitetas

skirties įrenginys Šiaurės Europoje.  
2017 m. apie 7 500 asmenų apsilankė 
Universiteto astronomijos observatorijo-
je organizuotuose renginiuose, stovy-
klose bei ekskursijose: „Lygiadienio mu-
zikos vakarai“, „Žvaigždėtosios naktys“, 
mokslo ir meno laboratorijos spektaklis 
„Reikalai“, perseidų meteorų srauto 
stebėjimas, geminidų meteorų srau-
to stebėjimas, Respublikinio jaunųjų 
astronomų sąskrydžio stovykla, „Tyrėjų 
naktis“, dailininko Ojaro Mašidlausko 
astronominių karikatūrų paroda bei 
kitos paskaitos ir ekskursijos.

Muziejus 

2017 m. Universiteto muziejus į Universi-
teto architektūrinį ansamblį ir  
Šv. Jonų bažnyčios varpinę priėmė  
71 793 lankytojus. Taip pat kvietė 
miestiečius į nemokamas ekskursijas 
„VU mieste“, kurių metu pasakota apie 
Universiteto asmenybes ir pasiekimus 
už architektūrinio ansamblio ribų, orga-
nizavo kilnojamosios parodos „Įdomioji 
Vilniaus universiteto istorija“ keliones 
po Lietuvos mokyklas pristatydamas 
Universiteto istoriją ir pasiekimus 
būsimiesiems studentams, parengė 
lankstinukus su užduotimis vaikams, 
lankantiems Universiteto architektūrinį 
ansamblį, taip pat paruošė parodą 
„Mokslas ir gyvenimas jėzuitiškame 
universitete“ bei suorganizavo renginį 
„Open VU“, kurio metu buvo surengtos 
ekskursijos pirmakursiams 5 temomis, 
siekiant supažindinti su Universiteto 
istorija ir architektūriniu ansambliu.

Šv. Jonų bažnyčia
Universitetui priklausančioje Šv. Jonų 
bažnyčioje 2017 m. vyko šie išskirtiniai 
renginiai: Universiteto chorų koncertas 
su Liuksemburgo universiteto choru ir 
Naujų idėjų kameriniu orkestru Liuk-
semburgo kunigaikščio vizito proga 
pažymint ilgametį universitetų kultūrinį 
bendradarbiavimą, projektas „Klasika 
visiems“, kuris pritraukė 300 dalyvių 
(Universiteto chorai, kamerinis orkes-
tras, Lietuvos muzikos ir teatro akade-
mijos muzikantai, kviestiniai solistai) ir 
per 1 000 žiūrovų, taip pat Kovo 11-osios 
koncertas ir 2016 m. valstybės kūrėjo 
apdovanojimų šventė bei koncertų 
ciklas „Muzikos valanda“, kurių metu 
surengta 30 vargonų, instrumentinės ir 
chorinės muzikos koncertų.
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Universiteto planetariumo 
lankytojų

Universiteto neforma-
liojo švietimo programų 
dalyviai

Universiteto astronomijos 
observatorijos lankytojų

visuomenei atviri elektroni-
niai dokumentai Universite-
to bibliotekoje

Universiteto architektūrinio 
ansamblio ir Šv. Jonų  
bažnyčios varpinės  
lankytojai

29 200

634 673

86 400

4 869

5 696

7 500

71 793
Universiteto bibliotekos 
viešų renginių dalyviai

Universiteto botanikos 
sodo lankytojų
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UNIVERSITETAS 
SKAIČIAIS
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Mokslas

Universitetas skaičiais

Lėšos mokslinei veiklai 
finansuoti, tūkst. Eur

Valstybės biudžeto lėšos

Užsakovų lėšos

Lietuvos mokslo programų lėšos

Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų programų lėšos

Tarptautinių mokslo programų 
lėšos

19,952

19,064

22,305

2015

8,689

1,792

5,514

2,920

1,037

11,096

3,152

5,701

292

2,064

10,645

1,070

6,313

1,024

2016 2017

12
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2015

1050
1127

1249

819

714

857

1017

973

1199

639

44
30

472

54
33

448

32
21

2016 2017

2949

2659
2582

Mokslas

Universitetas skaičiais

Visų mokslinių publikacijų 
bei referuojamų „Clarivate 
Analytics Web of Science“ 
duomenų bazėje skaičiaus 
augimas 

Kitos publikacijos (konferencijų 
pranešimai, tezės ir kt.)

Straipsniai užsienio
recenzuojamuose leidiniuose

Straipsniai Lietuvos
recenzuojamuose leidiniuose

Studijoms skirti leidiniai

Monografijos ir studijos

Straipsniai „Clarivate Analytics 
Web of Science“ duomenų bazėje
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2015

2016

2017

2015

2016

2017

37,94 47,99

42,52 50,95

50,53

0,84

1,01

1,19

1,00

1,17

1,20

54,75

Mokslinės publikacijos 
„Clarivate Analytics Web 
of Science Core Collection“ 
duomenų bazėje 

Mokslas

Universitetas skaičiais 

Lietuvos publikacijų su užsienio 
bendraautoriais dalis, proc.

Lietuvos publikacijų su verslo 
partneriais dalis, proc.

Vilniaus universiteto publikacijų 
su užsienio bendraautoriais dalis, 
proc.

Vilniaus universiteto publikacijų su 
verslo partneriais dalis, proc.
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2015 2016 2017

1,10

969

744

929

0,89 0,97

14 11 12

317 347 393

Mokslinių publikacijų 
citavimas „Clarivate  
Analytics Web of Science 
Core Collection“ duomenų 
bazėje 

Mokslas

Universitetas skaičiais 

1 straipsnio citavimo vidurkis

Publikacijų citavimų skaičius

Cituojamumo h-index

Straipsniai, kurių bent 1 dalyko 
kategorija priskirta Q1 kvartilei
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2015

2016

2017

2015

2016

2017

Prašymai

Prašymai

Prašymai

Studijų vietų
skaičius

Studijų vietų
skaičius

Studijų vietų
skaičius

21348

17659

19435

7353

7274

7295

11664

9572

4217

3878

3009

2128

4231 2072

4274 2017

4978

4316

45

589

503
280

44
494

224

10593 3359 4612

121
541

209

37
208

174

589 34
206

142

589 54
219

142

Studijos
Prašymai* ir studijų 
vietos** 
2017 m. rugsėjo 1 d. duomenimis

Prašymai* ir studijų  
vietos** pagal studijų  
pakopas
2017 m. rugsėjo 1 d. duomenimis

* Skaičiuojami prašymai, kuriuose 
Vilniaus universiteto studijų programa 
nurodyta 1–2 prioritetu (įskaitant visas 
priėmimo sistemas, kuriose stojantieji 
teikė prašymus, ir užsienio šalių pageida-
vimų statistiką).

** Nurodytas studijų vietų skaičius, kuris 
yra patvirtintas Vilniaus universiteto 
Senato.

Universitetas skaičiais 

Bakalauro studijos

Prašymai

Vientisosios studijos

Vietų skaičius

Magistro studijos

Profesinės pedagogikos studijos

Rezidentūros studijos

Doktorantūros studijos



47

Priimtų studentų skaičius 
pagal studijų pakopas
2017 m. rugsėjo 1 d. duomenimis

Priimtų studentų skaičius 
padaliniuose
2017 m. rugsėjo 1 d. duomenimis

* 2017 m. rugsėjo 1 d. dar vykdė mokslo ir 
studijų veiklą.

Studijos

Universitetas skaičiais

Bakalauro studijos

Vyrai

Vientisosios studijos

Moterys

Magistro studijos

Užsienio piliečiai

Profesinės pedagogikos studijos

Rezidentūros studijos

Doktorantūros studijos

Bendrai
Chemijos ir geomokslų fakultetas 280 138 142 3

Ekonomikos fakultetas 723 256 467 60

Filologijos fakultetas 437 71 366 14

Filosofijos fakultetas 601 129 472 2

Fizikos fakultetas 194 139 55 3

Gyvybės mokslų centras 302 91 211 0

Istorijos fakultetas 153 64 89 0

Kauno fakultetas 238 59 179 8

Komunikacijos fakultetas 294 51 243 28

Matematikos ir informatikos fakultetas 609 401 208 5

Medicinos fakultetas 771 224 547 94

Orientalistikos centras* 85 22 63 0

Religijos studijų ir tyrimų centras* 8 2 6 0

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 
institutas 274 106 168 15

Teisės fakultetas 327 123 204 16

Užsienio kalbų institutas* 90 11 79 0

Verslo mokykla 171 78 93 15

5557 1965 3592 263

2015

2016

2017

5341

5557

5928

69
213
162

28
205
157

30
202
217

3116 603 1394

1400

16833196 600

2972 579
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1. ChGF Kartografija ir geografinės 
informacijos sistemos Nauja programa

2. FsF Kriminologija Nauja programa

3. FF Šviesos technologijos Nauja programa

4. GMC Neurobiofizika Pakeistas programos  
„Biofizika“ pavadinimas

5. MIF Informacinių sistemų inžinerija Nauja programa

6. OC Azijos studijos (Pietų Azijos  
studijos)

Nauja programos šaka  
„Pietų Azijos studijos“

7. UKI Anglų ir kita užsienio (norvegų) 
kalba

Nauja programos šaka 
„Norvegų kalba“

1. MF Medicina (anglų k.) DreamApply

2. MF Odontologija (anglų k.) DreamApply

1. EF Vadyba ir verslo  
administravimas LAMA BPO

2. EF Vadyba ir verslo  
administravimas, NL(S) LAMA BPO

3. EF Vadyba ir verslo  
administravimas (anglų k.) LAMA BPO / DreamApply

4. FF Šviesos technologijos
Studijų programa gali būti 
dėstoma anglų kalba; LAMA 
BPO / DreamApply

5. UKI Anglų ir rusų kalbos LAMA BPO

6. UKI Anglų ir rusų kalbos (anglų k.) LAMA BPO / DreamApply

7. VM Tarptautinis verslas LAMA BPO

8. VM Tarptautinis verslas (anglų k.) LAMA BPO / DreamApply

9. VM Tarptautinis verslas, NL(S) LAMA BPO

2017 m. priėmimo naujos 
studijų programos ir studi-
jų programos užsienio 
kalba
2017 m. rugsėjo 1 d. duomenimis

Pastaba: visose programose priėmimas 
vyksta atskirai į anglų kalba ir lietuvių 
kalba dėstomus programų variantus, 
o į „Šviesos technologijų“ programą – 
bendrai (jeigu priimamas nors vienas 
užsienio šalies pilietis, studijos vyksta 
anglų kalba, jeigu ne – lietuvių kalba).

I pakopa

Naujos studijų programos

Studijų programos lietuvių  
arba anglų kalba

Studijų programos anglų kalba

Studijos

Universitetas skaičiais
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1. ChGF Geologija (lietuvių / anglų k.) Pirmą kartą vykdoma per 
DreamApply

2. ChGF Kartografija (anglų k.) Pirmą kartą vykdoma  
anglų k.

3. ChGF Nanomedžiagų chemija  
(anglų k.)

Pirmą kartą vykdoma  
anglų k.

4. FF Medžiagotyra ir puslaidininkių 
fizika (anglų k.)

Pirmą kartą vykdoma  
anglų k.

5. KnF Marketingas ir prekybos vadyba 
(anglų k.)

Pirmą kartą vykdoma  
anglų k.

6. MIF Ekonometrija Pirmą kartą vykdoma  
ištęstine forma

7. MF Reabilitacija Nauja programa

8. MF Sistemų biologija (anglų k.) Nauja programa

9. TF Tarptautinė ir Europos Sąjungos 
teisė (anglų / rusų k.)

Pirmą kartą vykdoma per  
II pakopos IS

10. UKI Medijų lingvistika  
(anglų / rusų k.) Nauja programa

1. ChGF Geologija (lietuvių / anglų k.)
Studijų programa gali būti 
dėstoma anglų kalba; II 
pakopos IS / DreamApply

2. ChGF Kartografija II pakopos IS

3. ChGF Kartografija (anglų k.) II pakopos IS / DreamApply

4. ChGF Nanomedžiagų chemija II pakopos IS

5. ChGF Nanomedžiagų chemija  
(anglų k.) II pakopos IS / DreamApply

6. EF Finansai II pakopos IS

7. EF Finansai (anglų k.) II pakopos IS / DreamApply

8. EF Kokybės vadyba II pakopos IS

9. EF Kokybės vadyba (anglų k.) II pakopos IS / DreamApply

10. EF Rinkodara ir integruota  
komunikacija II pakopos IS

11. EF Rinkodara ir integruota komu-
nikacija (anglų k.) II pakopos IS / DreamApply

12. KnF Marketingas ir prekybos vadyba II pakopos IS

13. KnF Marketingas ir prekybos vadyba 
(anglų k.) II pakopos IS

14. KnF Meno vadyba II pakopos IS

II pakopa

Naujos studijų programos

Studijų programos lietuvių  
arba anglų kalba

Studijos

Universitetas skaičiais
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15. KnF Meno vadyba (anglų k.) II pakopos IS / DreamApply

16. KnF Verslo informatika II pakopos IS

17. KnF Verslo informatika (anglų k.) II pakopos IS / DreamApply

18. KF Tarptautinė komunikacija II pakopos IS

19. KF Tarptautinė komunikacija 
(anglų k.) II pakopos IS / DreamApply

20. MIF Ekonometrija  
(lietuvių / anglų k.)

Studijų programa gali būti 
dėstoma anglų kalba; II 
pakopos IS / DreamApply

21. MIF Finansų ir draudimo matemati-
ka (lietuvių / anglų k.)

Studijų programa gali būti 
dėstoma anglų kalba; II 
pakopos IS / DreamApply

22. MIF Informatika (lietuvių / anglų k.)
Studijų programa gali būti 
dėstoma anglų kalba;  
II pakopos IS

23. MIF Kompiuterinis modeliavimas 
(lietuvių / anglų k.)

Studijų programa gali būti 
dėstoma anglų kalba; II 
pakopos IS / DreamApply

24. MIF Matematika (lietuvių / anglų k.)
Studijų programa gali būti 
dėstoma anglų kalba;  
II pakopos IS

25. MIF Programų sistemos  
(lietuvių / anglų k.)

Studijų programa gali būti 
dėstoma anglų kalba;  
II pakopos IS

26. MIF Statistika (lietuvių / anglų k.)
Studijų programa gali būti 
dėstoma anglų kalba; II 
pakopos IS

1. EF Tarptautinio verslo vadyba ir 
ekonomika (anglų k.) II pakopos IS / DreamApply

2. FlF Anglistika (anglų k.) II pakopos IS / DreamApply

3. FF Medžiagotyra ir puslaidininkių 
fizika (anglų k.) II pakopos IS / DreamApply

4. MF Sistemų biologija (anglų k.) II pakopos IS / DreamApply

5. TF Tarptautinė ir Europos Sąjungos 
teisė (anglų / rusų k.) II pakopos IS / DreamApply

6. TSPMI Rytų Europos ir Rusijos studijos 
(anglų k.) II pakopos IS / DreamApply

7. UKI Medijų lingvistika (anglų k. / 
rusų k.) II pakopos IS / DreamApply

8. VM Tarptautinė projektų vadyba 
(anglų k.) II pakopos IS / DreamApply

1. FlF Rusistika (rusų k.) II pakopos IS / DreamApply

Studijų programos lietuvių  
arba anglų kalba (tęs.)

Studijų programos anglų arba  
rusų kalbomis

Studijų programos rusų kalba

Studijos

Universitetas skaičiais
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2015

2016

2017

20448

19401

19147

77
806
847

30
793
778

31
806
795

12081 2918 3817

11262 2799 3356

11418 2852 3530

Studijuojančiųjų skaičius 
pagal studijų pakopas 
2017 m. spalio 1 d. duomenimis

Studijuojančiųjų skaičius 
padaliniuose
2017 m. spalio 1 d. duomenimis

* 2017 m. spalio 1 d. dar vykdė mokslo ir 
studijų veiklą.

Vyrai

Moterys

Užsienio piliečiai

Bendrai

Chemijos ir geomokslų fakultetas 957 462 495 7

Ekonomikos fakultetas 2736 936 1800 149

Filologijos fakultetas 1689 216 1473 2

Filosofijos fakultetas 1521 326 1195 24

Fizikos fakultetas 699 546 153 13

Gyvybės mokslų centras 933 276 657 2

Istorijos fakultetas 525 210 315 2

Kauno fakultetas 778 168 610 51

Komunikacijos fakultetas 1153 215 938 11

Matematikos ir informatikos fakultetas 2211 1565 646 13

Matematikos ir informatikos institutas* 1 1 0 0

Medicinos fakultetas 3134 888 2246 244

Orientalistikos centras* 234 59 175 0

Religijos studijų ir tyrimų centras* 14 6 8 0

Tarptautinių santykių ir politikos  
mokslų institutas 789 318 471 27

Teisės fakultetas 1344 482 862 44

Verslo mokykla 429 198 231 23

19147 6872 12275 632

Bakalauro studijos

Vientisosios studijos

Magistro studijos

Profesinės pedagogikos studijos

Rezidentūros studijos

Doktorantūros studijos

Studijos

Universitetas skaičiais
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Chemijos ir geomokslų fakultetas 235 103 132 0

Ekonomikos fakultetas 813 207 606 31

Filologijos fakultetas 276 43 233 2

Filosofijos fakultetas 341 60 281 2

Fizikos fakultetas 193 151 42 2

Gyvybės mokslų centras 234 72 162 1

Istorijos fakultetas 160 56 104 1

Kauno fakultetas 184 35 149 5

Komunikacijos fakultetas 329 57 272 18

Matematikos ir informatikos fakultetas 376 246 130 4

Medicinos fakultetas 619 131 488 4

Orientalistikos centras* 37 3 34 0

Religijos studijų ir tyrimų centras* 2 1 1 0

Tarptautinių santykių ir politikos  
mokslų institutas 184 65 119 2

Teisės fakultetas 268 90 178 19

Užsienio kalbų institutas* 56 5 51 0

Verslo mokykla 161 56 105 9

4468 1381 3087 100

Absolventų skaičius  
padaliniuose 
2017 m. liepos 1 d. duomenimis (dokto-
rantūros studijų 2017 m. gruodžio 31 d.)

* 2017 m. liepos 1 d. dar vykdė mokslo ir 
studijų veiklą.

Vyrai

Moterys

Užsienio piliečiai

Bendrai

Absolventų skaičius pagal 
studijų pakopas 
2017 m. liepos 1 d. duomenimis (dokto-
rantūros studijų 2017 m. gruodžio 31 d.)

Bakalauro studijos

Vientisosios studijos

Magistro studijos

Profesinės pedagogikos studijos

Rezidentūros studijos

Doktorantūros studijos

Studijos

Universitetas skaičiais

2015

2016

2017

4888

4468

5101

24
172
136

32
200
142

37
183
124

2390

2699

2901

487

462

477

1259

1353

1379
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* Praėjus 12 mėn. po studijų baigimo Lietuvo-
je pagal darbo sutartis dirbantys absol-
ventai (be studijas tęsiančių), neskaitant 
dirbančių užsienio šalyse, pagal autorines 
darbo sutartis, pagal individualios veiklos 
pažymas, pagal verslo liudijimus.

Dirbančių* absolventų 
skaičius
2017 m. liepos 1 d. duomenimis

Bakalauro studijų programos 1812 Lietuvių filologija ir reklama 25

Anglų filologija 20 Lietuvių filologija ir užsienio 
kalba 22

Anglų ir kita užsienio kalba 11 Matematika ir matematikos 
taikymai 28

Anglų ir rusų kalbos 21 Matematikos ir informatikos 
mokymas 4

Aplinkos hidrogeologija ir geo-
inžinerija 5 Meteorologija ir hidrologija 12

Archeologija 10 Moderniųjų technologijų fizika 
ir vadyba 27

Archyvistika 19 Molekulinė biologija 14

Audiovizualinis vertimas 13 Nanomedžiagų chemija 9

Azijos studijos 15 Neurobiofizika 5

Biochemija 20 Politikos mokslai 67

Bioinformatika 5 Prancūzų filologija 16

Biologija 17 Programų sistemos 56

Chemija 28 Psichologija 53

Ekologija 12 Rusų filologija 8

Ekonometrija 28 Skandinavistika 16

Ekonomika 330 Slauga 14

Energetikos fizika 10 Socialinis darbas 30

Ergoterapija 10 Socialinė politika 30

Filosofija 12 Sociologija 12

Finansų ir draudimo matematika 44 Statistika 19

Fizika 16 Taikomoji fizika 27

Genetika 9 Telekomunikacijų fizika ir 
elektronika 18

Geografija 14 Vadyba ir verslo  
administravimas 174

Geologija 4 Verslo informacijos vadyba 36

Informacinės technologijos 30 Verslo informacinės sistemos 19

Informatika 33 Verslo informatika 3

Istorija 48 Vertimas 9

Kineziterapija 23 Visuomenės sveikata 24

Klasikinė (lotynų ir senovės  
graikų) filologija 4 Vokiečių filologija 2

Kompiuterinė fizika ir  
modeliavimas 11 Vokiečių filologija ir kita  

užsienio kalba 4

Kultūros informacija ir komu-
nikacija 37 Žinių ir inovacijų vadyba 32

Kultūros istorija ir antropologija 27 Žurnalistika 23

Kultūros vadyba 12 Vientisųjų studijų programos 354

Kūrybos komunikacija 23 Medicina 141

Leidyba ir reklama 26 Odontologija 24

Lenkų filologija 1 Teisė 189

Lietuvių filologija 26

Studijos
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* Praėjus 12 mėn. po studijų baigimo 
Lietuvoje pagal darbo sutartis dirban-
tys absolventai (be studijas tęsiančių), 
neskaitant dirbančių užsienio šalyse, 
pagal autorines darbo sutartis, pagal 
individualios veiklos pažymas, pagal 
verslo liudijimus.

Dirbančių* absolventų 
skaičius

Profesinių (pedagogikos) 
studijų programos 28 Hidrogeologija ir inžinerinė 

geologija 6

Mokyklos pedagogika 28 Hidrometeorologija 4

Magistro studijų programos 1052 Informacijos sistemų vadyba 5

Analitinė žurnalistika 6 Informatika 8

Anglistika 2 Istorija 17

Anglų kalbotyra 4 Kartografija 3

Aplinkos ir cheminė fizika 8 Klasikinė filologija 1

Aplinkotyra ir aplinkotvarka 11 Klinikinė psichologija 30

Apskaita ir auditas 36 Kokybės vadyba 15

Apskaita, finansai ir bankin-
inkystė 15 Kompiuterinis modeliavimas 16

Archeologija 10 Komunikacijos mokslai 7

Bankininkystė 9 Lazerinė fizika ir optinės tech-
nologijos 10

Baudžiamoji justicija 5 Lazerinė technologija 6

Bendroji kalbotyra 4 Leidyba 5

Biochemija 12 Lietuvių kalbotyra 2

Biofizika 5 Lietuvių literatūra 4

Botanika 2 Literatūros antropologija ir 
kultūra 7

Chemija 25 Marketingas ir prekybos 
vadyba 9

Dalykinė (teisės) kalba 2 Matematika 6

Darnaus vystymosi komunikacija 2 Medicinos biologija 13

Edukologija 13 Medicinos genetika 5

Ekologija 11 Medžiagotyra ir puslaidininkių 
fizika 3

Ekonometrija 4 Meno vadyba 8

Ekonominė analizė 14 Mikrobiologija ir biotech-
nologija 13

Europos ekonominės studijos 17 Modernioji matematikos  
didaktika 2

Europos integracija ir ekonominė 
politika 12 Molekulinė biologija 12

Europos studijos 10 Nanomedžiagų chemija 4

Europos Sąjungos verslo teisė 12 Neurobiologija 4

Filosofija 3 Optoelektronikos medžiagos ir 
technologijos 6

Finansai ir bankininkystė 36 Organizacinė psichologija 6

Finansų ir draudimo matematika 13 Paveldo informacija ir komu-
nikacija 4

Fizikinės technologijos ir jų 
vadyba 4 Paveldosauga 16

Genetika 15 Politika ir medijos 7

Geografija ir kraštotvarka 8 Programų sistemos 11

Geologija 6 Psichologija 11

Studijos

Universitetas skaičiais
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* Praėjus 12 mėn. po studijų baigimo 
Lietuvoje pagal darbo sutartis dirban-
tys absolventai (be studijas tęsiančių), 
neskaitant dirbančių užsienio šalyse, 
pagal autorines darbo sutartis, pagal 
individualios veiklos pažymas, pagal 
verslo liudijimus.

Dirbančių* absolventų 
skaičius

Reabilitacija 16 Viešoji teisė 6

Religijos studijos 1 Viešosios politikos analizė 13

Rinkodara ir integruota  
komunikacija 28 Visuomenės sveikata 16

Rusistika 6 Zoologija 2

Rytų Europos ir Rusijos studijos 4 Žinių vadyba ir lyderystė 4

Ryšiai su visuomene 13 Žmogiškųjų išteklių valdymas 20

Semiotika 0 Žurnalistika ir medijų eduk-
acija 2

Skandinavistika 1

Skandinavistika ir Europos studi-
jos 3

Slauga 10

Socialinis darbas 11

Socialinė politika 6

Sociologija 7

Sociologija ir kriminologija 5

Specialioji pedagogika 1

Statistika 6

Strateginis informacinių sistemų 
valdymas 14

Šiuolaikinės Azijos studijos 6

Šiuolaikinės politikos studijos 12

Taikomoji fizinė veikla 5

Taikomoji kalbotyra 3

Tarptautiniai santykiai ir diplo-
matija 16

Tarptautinio turizmo vadyba 3

Tarptautinio verslo vadyba 14

Tarptautinio verslo vadyba ir 
ekonomika 11

Tarptautinė ir Europos Sąjungos 
teisė 0

Tarptautinė komunikacija 11

Teisės psichologija 5

Telekomunikacijų fizika ir elek-
tronika 7

Teorinė fizika ir astrofizika 4

Verslo administravimas 7

Verslo ekonomika 61

Verslo informacijos sistemos 9

Verslo informatika 10

Verslo procesų valdymas 15

Verslo vystymas 22

Vertimas 14

Iš viso:               3236

Studijos

Universitetas skaičiais
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Žmogiškieji ištekliai
Darbuotojų sudėtis 
2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Universitetas skaičiais 

Mokslo darbuotojai

Dėstytojai

Aukščiausiojo lygmens vadovai*

Neakademiniai darbuotojai

* Aukščiausiojo lygmens vadovai – Universi-
teto rektorius, Universiteto prorektoriai, Uni-
versiteto kancleris, kamieninių akademinių 
padalinių vadovai, jų pavaduotojai, šakinių 
akademinių padalinių vadovai. 

657

1916

66

2236

4875

33
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Akademinių darbuotojų 
sudėtis 
2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Vyriausieji mokslo darbuotojai

Profesoriai

Vyresnieji mokslo darbuotojai

Docentai

Mokslo darbuotojai

Asistentai

Jaunesnieji mokslo darbuotojai

Jaunesnieji asistentai

Tyrėjai

Lektoriai

Partnerystės pedagogai

Vyrai

Moterys

Užsienio piliečiai

Žmogiškieji ištekliai

Universitetas skaičiais

Bendrai

78 58 20 8

140 81 59 5

184 91 93 8

222 108 114 3

33 16 17 0

311 197 114 4

513 256 257 11

359 152 207 6

121 60 61 2

880 332 548 27

52 42 10 0

2893 1393 1500 74

Pilnas etatas |  
nepilnas etatasBendrai etatų

78      62

100      84

87     135

15       18

36      42
67,37

254,3

132,93

420,04

155,95

236,15

130,38

62,08

26,75

337,81

13

1836,76

177     134

313    200

127     232

19     102

138     742

2      50

2893

880

121

359 513

52 78 140

184

222

33

311
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Vyriausieji mokslo darbuotojai

Vyrai

Vyresnieji mokslo darbuotojai

Moterys

Mokslo darbuotojai

Užsienio piliečiai

Jaunesnieji mokslo darbuotojai

Tyrėjai

Mokslo darbuotojų sudėtis 
padaliniuose
2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Botanikos sodas 1 1 2 1 0 5 2 3 0

Chemijos ir geomokslų 
fakultetas 0 3 9 11 0 23 7 16 2

Ekonomikos ir  
verslo administravimo 

fakultetas
0 0 4 1 0 5 4 1 2

Filologijos fakultetas 6 5 9 4 0 24 12 12 7

Filosofijos fakultetas 2 4 4 12 0 22 6 16 0

Fizikos fakultetas 20 47 45 34 1 147 126 21 0

Gyvybės mokslų 
centras 19 44 55 74 24 216 96 120 3

Istorijos fakultetas 2 1 8 9 0 20 8 12 4

Kauno fakultetas 2 1 4 1 0 8 2 6 1

Komunikacijos  
fakultetas 2 1 1 0 0 4 2 2 0

Matematikos ir infor-
matikos fakultetas 13 16 18 13 2 62 44 18 1

Medicinos fakultetas 6 15 21 52 4 98 35 63 2

Orientalistikos  
centras* 0 0 1 0 0 1 0 1 0

Religijos studijų ir 
tyrimų centras* 1 0 1 0 0 2 2 0 0

Tarptautinių santykių 
ir politikos mokslų 

institutas
1 1 1 2 0 5 2 3 0

Teisės fakultetas 1 1 1 8 2 13 4 9 0

Verslo mokykla 2 0 0 0 0 2 1 1 0

78 140 184 222 33 657 353 304 22

Bendrai

* 2017 m. gruodžio 31 d. galiojo iki 
padalinio reorganizacijos sudarytos 
darbo sutartys. 

Universitetas skaičiais

Žmogiškieji ištekliai
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Chemijos ir  
geomokslų  
fakultetas

34 40 27 5 15 0 121 79 42 1

Ekonomikos ir vers-
lo administravimo  

fakultetas
25 38 23 14 23 2 125 68 57 0

Filologijos  
fakultetas 30 66 44 16 135 0 291 61 230 27

Filosofijos  
fakultetas 18 43 19 2 51 0 133 48 85 0

Fizikos 
fakultetas 22 34 3 0 16 0 75 62 13 3

Gyvybės mokslų 
centras 23 28 8 3 18 0 80 45 35 0

Istorijos 
fakultetas 7 25 18 1 5 0 56 36 20 0

Kauno 
fakultetas 19 24 13 6 31 2 95 29 66 4

Komunikacijos  
fakultetas 10 24 14 1 60 6 115 50 65 1

Matematikos ir  
informatikos 

fakultetas
20 26 31 19 46 17 159 132 27 0

Medicinos  
fakultetas 76 111 143 41 355 3 729 276 453 1

Orientalistikos  
centras* 1 4 3 0 22 0 30 14 16 0

Religijos studijų ir 
tyrimų centras* 2 3 1 0 0 0 6 2 4 0

Sveikatos ir  
sporto centras* 0 1 0 0 7 0 8 3 5 0

Tarptautinių san-
tykių ir politikos 

mokslų institutas
10 12 6 8 7 1 44 30 14 1

Teisės fakultetas 12 28 5 5 55 12 117 74 43 1

Verslo mokykla 2 6 1 0 34 9 52 30 22 6

311 513 359 121 880 52 2236 1039 1197 45

Vyrai

Moterys

Užsienio piliečiai

Bendrai

Dėstytojų sudėtis  
padaliniuose
2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Profesoriai

Docentai

Asistentai

Jaunesnieji asistentai

Lektoriai

Partnerystės pedagogai

Žmogiškieji ištekliai

Universitetas skaičiais
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66 43 23 0

121 56 65 0

1364 418 946 7

431 231 200 3

1982 748 1234 10

Aukščiausiojo lygmens 
vadovų ir neakademinių 
darbuotojų sudėtis
2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Neakademinių darbuotojų 
sudėtis padaliniuose
2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Ūkio darbuotojai

Ūkio darbuotojai

Specialistai

Specialistai

Neakademinių padalinių vadovai

Neakademinių padalinių vadovai

Aukščiausiojo lygmens vadovai

* Aukščiausiojo lygmens vadovai – Universi-
teto rektorius, Universiteto prorektoriai, Uni-
versiteto kancleris, kamieninių akademinių 
padalinių vadovai, jų pavaduotojai, šakinių 
akademinių padalinių vadovai. 

** Neakademinių padalinių vadovai – ka-
mieninių neakademinių padalinių vadovai 
ir Centrinės administracijos departamentų, 
skyrių, poskyrių vadovai.

Kamieniniai 
akademiniai 

padaliniai
0 777 18 795 255 540 5

Kamieniniai 
neakademiniai 

padaliniai
73 381 329 783 357 426 5

Centrinė  
administracija 48 206 84 338 93 245 0

121 1364 431 1916 705 1211 10

Vyrai

Vyrai

Moterys

Moterys

Užsienio piliečiai

Užsienio piliečiai

Bendrai

Bendrai 

Bendrai etatų

55,5

120,75

1184,18

429,25

1789,68

Universitetas skaičiais

Žmogiškieji ištekliai

1364

431

66
121

1982
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Darbuotojų kvalifikacija  
pagal įgytą mokslinį laipsnį
2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis

* Aukščiausiojo lygmens vadovai – Universiteto rektorius, Universiteto prorektoriai, Uni-
versiteto kancleris, kamieninių akademinių padalinių vadovai, jų pavaduotojai, šakinių 
akademinių padalinių vadovai. 

** Neakademinių padalinių vadovai – kamieninių neakademinių padalinių vadovai ir 
Centrinės administracijos departamentų, skyrių, poskyrių vadovai.

78 58 20 8

140 81 59 5

184 91 93 8

58 26 32 0

3 2 1 0

311 197 114 4

513 256 257 11

340 146 194 4

1 0 1 0

192 93 99 4

24 19 5 0

54 36 18 0

14 5 9 0

97 44 53 0

0 0 0 0

4875 1054 955 44

Ūkio darbuotojai

Specialistai

Neakademinių padalinių vadovai

Aukščiausiojo lygmens vadovai

Vyrai

Moterys

Užsienio piliečiai

Bendrai

Turintys mokslinį laipsnį |  
neturintys mokslinio laipsnio

Vyriausieji mokslo darbuotojai

Profesoriai

Vyresnieji mokslo darbuotojai

Docentai

Mokslo darbuotojai

Asistentai

Jaunesnieji mokslo darbuotojai

Jaunesnieji asistentai

Tyrėjai

Lektoriai

Partnerystės pedagogai

Žmogiškieji ištekliai

Universitetas skaičiais

78             0 

140             0 

184             0 

58          164 

3           30 

311             0 

513             0 

340             19 

1          120 

192         688 

24            28 

54            12 

14           59 

97        1267 

0          431 
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Finansai
Universiteto finansavimas, 
pajamos ir kitos įplaukos, 
mln. Eur

Universiteto išlaidų  
struktūra, mln. Eur

Universitetas skaičiais

Darbo užmokestis

Nebiudžetinės lėšos*

* Nuosavos lėšos ir kitos pavedimų 
lėšos kartu su rėmėjų parama materiali-
nėmis vertybėmis, įvertintomis Eur.

Socialinis draudimas

iš jų – ES struktūrinių fondų, Euro-
pos ekonominės erdvės parama

Materialiojo ir nematerialiojo turto 
įsigijimas

Valstybės tikslinės kitos lėšos

Kitos įvairios išlaidos

Valstybės biudžeto asignavimai

Stipendijos

86,2
90,4

86,03 86,94

2016 2017

53,61

10,64
3,48

21,95

54,49

11,49
4,42

24,42

42,59

13,24

15,68

4,71

9,81

44,14

13,85

16,6

2,19

10,2



63

*Išlaidos transporto išlaikymui, techni-
nio-organizacinio pobūdžio ir kance-
liarinėms prekėms, baldams, ryšių ir 
kitoms paslaugoms.

2017

2016

Universiteto eksploatacinės 
išlaidos, tūkst. Eur 

Finansai

Universitetas skaičiais

2,391

496

2,080

1,819

1,538

1,630

1,215

449

398

376

134

98

Elektros 
energija

Šaltas vanduo
ir nuotekos

Šildymas 
ir karštas 
vanduo

Valymo 
paslaugos

Apsauga ir 
signalizacijos 
aptarnavimas

Kitos 
išlaidos*
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Finansai

Pagrindinės 2017 m. inves-
ticijos, tūkst. Eur

Vienam studentui tenkantis 
patalpų plotas, kv. m.

Valstybės investicijų programos lėšomis 
finansuoti projektai 

Universiteto bibliotekos pastato rekonstravi-
mas (Universiteto g. 3), P. Smuglevičiaus ir 
J. Lelevelio salių tvarkomieji remonto darbai, 
Universiteto centrinių rūmų šildymo vamzdy-
nų ir sistemos atnaujinimo darbai

Patalpų plotas, kv. m.

Vėdinimo sistemos atnaujinimo darbai 
Universiteto Verslo mokykloje

Patalpų plotas be bendrabučių, 
kv. m.

Vienam studentui tenkantis 
patalpų plotas, kv. m.

Studentų skaičius 

Universiteto Chemijos ir geomokslų 
fakulteto priešgaisrinės saugos  
didinimo darbai 

Kompleksinis gaisro aptikimo ir signa-
lizavimo sistemos įrengimo projektas 
Universiteto pastatuose, Saulėtekio al. 9

Poilsio pastato, esančio Birutės al. 37A, 
Palangoje, 1-ojo etapo remonto darbai 

Pritaikymas asmenims su negalia, pagrindi-
nio įėjimo laiptų rekonstrukcija, papildomo 
evakuacinio išėjimo įrengimas, priešgais-
rinius reikalavimus atitinkančių patalpų 
durų įstatymas, elektroninių ryšių įrangos 
atnaujinimas 500

78

30

35

25

668

17,2
(19147)

2017

2016

(19484)
17

(19484)
12,8

(19147)
13,1

(19147)
17,2328929

249882

250786

328531
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20
16 (19484)

(19147)

20
17 90,4

86,2 4,42

4,72

Finansai

Universitetas skaičiais

Vienam studentui tenkan-
čios Universiteto pajamos, 
tūkst. Eur

Vienam studentui tenkančios 
Universiteto pajamos, tūkst. Eur

Universiteto pajamos, mln. Eur

Studentų skaičius 

Finansinė parama studen-
tams 2017 m., tūkst. Eur

Skatinamosios stipendijos

Universiteto finansinė parama

Kita finansinė parama 

Vienkartinės socialinės stipendijos

Stipendijos užsienio studentams

Vienkartinės tikslinės stipendijos

Vardinės stipendijos

Doktorantų stipendijos

Tikslinės išmokos studentams su 
negalia 

Rezidentų stipendijos

Valstybinio studijų fondo stipendi-
jos

Kitos stipendijos (pagal „Eras-
mus+“ programą, už pasiekimus 
projektuose ir kt.)

1390

50
115

3528

2579

118
122

15
38

2196

10151

4,72
(19147)
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Lietuvos mokslo premijos

Fiziniai mokslai: 

• Prof. habil. dr. emeritas Mifo-
dijus Sapagovas, prof. habil. 
dr. Raimondas Čiegis, prof. dr.  
Artūras Štikonas už darbų ciklą 
„Neklasikiniai diferencialiniai už-
daviniai ir jų sprendimo metodai 
(2002–2016)“ 

• Prof. habil. dr. Leonas Valkūnas 
už darbų ciklą „Fotoindukuotų 
vyksmų savireguliacija ir valdy-
mas molekuliniuose nanodari-
niuose (2005–2016)“

Biomedicinos ir žemės ūkio mokslai: 

• Prof. habil. dr. Saulius Klima-
šauskas už darbų ciklą „Mole-
kuliniai įrankiai epigenomikai ir 
rnomikai (2002– 2016)“ 

• Prof. dr. Virginijus Šikšnys, dr. 
Giedrius Gasiūnas, dr. Tomas 
Šinkūnas, dr. Tautvydas Karve-
lis už darbų ciklą „CRISPR-Cas 
sistemų tyrimai: nuo bakterijų 
imuniteto iki genų redagavimo 
technologijos (2011–2016)“

Lietuvos mokslų akade-
mijos premijos jaunųjų 
mokslininkų ir doktorantų 
mokslinių darbų konkurso 
nugalėtojams

Humanitariniai ir socialiniai mokslai: 

• Dr. Gražina Sviderskytė už 
mokslinį darbą „Stepono Dariaus 
ir Stasio Girėno byla: istorinis 
vystymasis, traktuotė, naratyvo 
kaita“

Matematikos, fizikos ir chemijos  
mokslai: 

• Dalius Ratautas už darbą 
„Aukšto efektyvumo fermentiniai 
elektrodai biokuro elementams“

• Dr. Jevgenij Chmeliov, dr. 
Andrius Gelžinis už darbą 
„Sužadinimo energijos dinamika 
ir savireguliacijos mechanizmai 
fotosintetinėse sistemose“

Lietuvos mokslų akademi-
jos premijos aukštųjų mo-
kyklų studentų mokslinių 
darbų konkurso nugalėto-
jams

Humanitariniai ir socialiniai mokslai: 

• Marius Debesis už mokslinį dar-
bą „Seniūnų institutas Lietuvoje  
1918–1940 m.: veiklos galios ir jų 
raiška“

Matematikos, fizikos ir chemijos  
mokslai: 

• Edita Kizinevič, Jonas Sprindys 
už mokslinį darbą „Randomly 
stopped sums with consistently 
varying distributions“

Biologijos, medicinos ir geomokslai: 

• Egidijus Šimoliūnas už mokslinį 
darbą „Parvoviruso B19 kapsidės 
baltymo VP1 unikalaus regiono 
poveikio endotelinėms ląstelėms 
tyrimas“ 

• Dominyka Dapkutė už mokslinį 
darbą „Kvantinių taškų poveikis 
mezenchiminėms kamieninėms 
ląstelėms“

Technikos mokslai: 

• Linas Jonušauskas, Edvinas 
Skliutas už mokslinį darbą „Opti-
nio 3D mikro- ir nanospausdinimo 
vystymas medžiagų tobulinimo 
kryptimi“

Lietuvos didžiojo kunigaikš-
čio Gedimino ordino Kari-
ninko kryžius

• Lietuvos mokslų akademijos ti-
krasis narys, Vilniaus universiteto 
Biotechnologijos instituto Balty-
mų-nukleorūgščių sąveikos tyrimo 
skyriaus vyriausiasis mokslo dar-
buotojas, skyriaus vedėjas, genų 
redagavimo sistemos kūrėjas prof. 
dr. Virginijus Šikšnys

Lietuvos didžiojo kunigaikš-
čio Gedimino ordino Rite-
rio kryžius

• Vilniaus universiteto ligoninės 
Santariškių klinikų filialo Vai-
kų ligoninės Pediatrijos centro 
gydytojas, Vilniaus universiteto 
Medicinos fakulteto Vaikų ligų 
klinikos vedėjas, prof. habil. dr. 
Vytautas Usonis

Ordino „Už nuopelnus Lie-
tuvai“ Karininko kryžius

• Vilniaus universiteto ligoninės 
Santaros klinikų gydytojai Jonas 

Apdovanojimai 
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Ališauskas, Jolita Jakutienė, 
Arūnas Liubšys, Žaneta  
Petrulionienė, Skaistė Tulytė

• Vilniaus universiteto Istorijos 
fakulteto Archeologijos katedros 
vedėjas prof. Albinas Kuncevi-
čius

Ordino „Už nuopelnus Lie-
tuvai“ Riterio kryžius

• Savižudybių prevencijos pradinin-
kė Lietuvoje Danutė Gailienė

„L‘Oreal – UNESCO“ stipen-
dija „Mokslo moterims“ 

• Vilniaus universiteto Gyvybės 
mokslų centro Biomokslų insti-
tuto mokslo darbuotoja dr. Urtė 
Neniškytė už smegenų vystymosi 
procesų tyrinėjimą

Lietuvos-Amerikos  
inovacijos apdovanojimai

• Pirmoji vieta: dr. Linas Mažutis 
už ląstelių tyrimų technologijos 
„inDrops“ plėtojimą 

• Antroji vieta: Rimas Gulbinas už 
technologinį sprendimą „Ma-
alka“, prof. Virginijaus Šikšnio 
vadovaujama Vilniaus universi-
teto Biotechnologijos instituto 
komanda už genų redagavimo 
technologijos CRISPR-Cas9 
plėtojimą

Tarptautinės globaliosios 
optimizacijos draugijos 
Constantine’o Caratheodo-
ry premija 

• Vilniaus universiteto Matema-
tikos ir informatikos instituto 
vyriausiasis mokslo darbuotojas 
prof. habil. dr. emeritas Antanas 
Žilinskas už indėlį į globalią 
optimizaciją

„INFOBALT“ stipendijos jau-
niesiems mokslininkams

• Evaldas Balčiūnas už geriausią 
mokslinį darbą „Bioaktyvaus kar-
kaso audinių inžinerijai kūrimas“

• Vardinės stipendijos: Marius Da-
gys, Rima Kriauzienė, dr. Linas 
Minkevičius

„Novo Nordisk” fondo „No-
vozymes” premija

• Vilniaus universiteto profesorius 
Virginijus Šikšnys kartu su Max 

Planck instituto mokslininke Em-
manuelle Charpentier, tiriantys 
genomo redagavimo technologiją 
CRISPR-Cas9 

Lietuvos jaunųjų mokslinin-
kų sąjungos „Geriausios 
2016 m. disertacijos“ apdo-
vanojimai 

• Geriausiu fizinių, technologijos, 
biomedicinos ir žemės ūkio moks-
lų disertacijos autoriumi pripažin-
tas Vilniaus universiteto dr. Linas 
Minkevičius, disertacijos tema 
„Terahercinių vaizdų užrašymo 
matricos, veikiančios kambario 
temperatūroje”, darbo vadovas – 
prof. dr. Vincas Tamošiūnas

Vilniaus universiteto  
profesoriai emeritai

• Chemijos ir geomokslų fakulteto 
profesorius Adulfas Abrutis

• Gyvybės mokslų centro profeso-
rius Valdas Stanislovas  
Laurinavičius

• Matematikos ir informatikos 
fakulteto profesorius Antanas 
Laurinčikas

• Chemijos ir geomokslų fakulteto 
profesorius Gediminas Motuza 
Matuzevičius

• Filologijos fakulteto profesorius 
Kęstutis Nastopka

• Gyvybės mokslų centro profeso-
rius Kęstutis Sasnauskas

Vilniaus universiteto  
garbės daktarai

• Už išskirtinius nuopelnus Lietuvos 
humanistikai ir įvairiapusei moks-
linei ir estetinei veiklai, išsaugant 
glaudžius mokslinius ryšius su 
Universitetu, alumnas, Jeilio 
universiteto profesorius Tomas 
Venclova

• Paryžiaus Nantero universiteto 
profesorius teisininkas Otmar 
Seul

• Lilio mokslų ir technologijų uni-
versiteto profesorė matematikė 
Marie-Claude Viano

Vilniaus universiteto rekto-
riaus mokslo premijos

• Istorijos fakulteto docentė Marija 
Drėmaitė

• Filosofijos fakulteto profesorius 
Zenonas Norkus
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• Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto profesorė Dovilė 
Jakniūnaitė

• Chemijos ir geomokslų fakulteto 
profesorius Arūnas Ramanavi-
čius

• Gyvybės mokslų centro vyres-
nysis mokslo darbuotojas dr. 
Gintautas Tamulaitis

• Medicinos fakulteto profesorė 
Augustina Jankauskienė

• Gyvybės mokslų centro vyriausia-
sis mokslo darbuotojas dr. Linas 
Mažutis

• Matematikos ir informatikos fakul-
teto vyriausiasis mokslo darbuo-
tojas prof. dr. Julius Žilinskas

• Fizikos fakulteto profesorius  
Saulius Antanas Juršėnas

Vilniaus universiteto  
rektoriaus premija  
jauniesiems mokslininkams

• Fizikos fakulteto docentas  
Maksim Ivanov

• Filologijos fakulteto asistentė 
Laura Vilkaitė-Lozdienė

Geriausi 2017 metų  
Vilniaus universiteto  
dėstytojai

• Chemijos ir geomokslų fakulteto 
profesorė Saulutė Budrienė

• Ekonomikos ir verslo administra-
vimo fakulteto docentas Algirdas 
Bartkus

• Filologijos fakulteto asistentė 
Justina Urbonaitė

• Užsienio kalbų instituto lektorė 
Dorisa Delena Costello

• Filosofijos fakulteto jaunesnioji 
asistentė Milda Pivoriūtė

• Fizikos fakulteto profesorius  
Vincas Tamošiūnas

• Istorijos fakulteto asistentė  
Loreta Skurvydaitė

• Gyvybės mokslų centro profesorė 
Edita Sužiedėlienė

• Kauno fakulteto docentė  
Rasa Pušinaitė-Gelgotė

• Komunikacijos fakulteto docentas 
Juozapas Blažiūnas

• Matematikos ir informatikos fakul-
teto profesorius Jonas Šiaulys

• Medicinos fakulteto asistentė 
Agnė Kirkliauskienė

• Orientalistikos centro docentė 
Loreta Poškaitė

• Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto profesorius  
Alvydas Jokubaitis

• Teisės fakulteto lektorius Darius 
Prapiestis

• Verslo mokyklos profesorius  
Vytautas Dikčius

Vilniaus Universiteto  
„Grįžtanti atmintis“  
diplomai

• psichologas profesorius Vladas 
(Vladimiras) Lazersonas

•  jidiš kalbos filologas  
Chlaunė Meištovskis

• jidiš dialektologijos tyrimų  
pradininkas docentas  
Noachas Pryluckis 

• semitologas docentas  
Nachmanas Šapiras

• Danutė Plikaitytė - Aidietienė

Kultūros ministerijos  
premija

• Vilniaus universiteto Komunikaci-
jos fakulteto Skaitmeninių medijų 
laboratorijos docentė Zinaida 
Manžuch už bibliotekininkystės, 
bibliografijos, knygotyros moks-
linius tyrinėjimus bei praktinę 
veiklą bibliotekose

Šv. Kristoforo statulėlė už 
nuopelnus

• Už pasiekimus moksle: Vilniaus 
universiteto studentų komanda 
„Vilnius-Lithuania iGEM“

• Už nuopelnus sportui: Vilniaus 
universiteto Ekonomikos ir verslo 
administravimo fakulteto studen-
tė, Europos šuolio į aukštį čempio-
nė lengvaatletė Airinė Palšytė

• Už didžiulį indėlį tobulinant Lie-
tuvos naujagimių ir vaikų sveika-
tos priežiūros sistemą: Vilniaus 
universiteto Medicinos fakulteto 
Klinikinės medicinos instituto 
profesorė Nijolė Drazdienė

Lietuvos notarų rūmų  
medaliai Juozui Vilkutai-
čiui-Keturakiui atminti

• Teisės fakulteto profesoriai 
Vytautas Nekrošius ir Jonas 
Prapiestis 
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• ChGF – Chemijos ir geomokslų 
fakultetas

• EVAF – Ekonomikos ir verslo admi-
nistravimo fakultetas (anksčiau 
EF – Ekonomikos fakultetas)

• FF – Fizikos fakultetas

• FIF – Filologijos fakultetas

• FsF – Filosofijos fakultetas

• GMC – Gyvybės mokslų centras

• IF – Istorijos fakultetas

• KF – Komunikacijos fakultetas

• KnF – Kauno fakultetas (anks-
čiau KHF – Kauno humanitarinis 
fakultetas)

• MF – Medicinos fakultetas

• MIF – Matematikos ir informatikos 
fakultetas

• MII – Matematikos ir informatikos 
institutas (iki Universiteto organi-
zacinės struktūros pertvarkos)

• TF – Teisės fakultetas

• TFAI – Teorinės fizikos ir astrono-
mijos institutas (iki Universiteto 
organizacinės struktūros pertvar-
kos)

• TMI – Taikomųjų mokslų institutas 
(iki Universiteto organizacinės 
struktūros pertvarkos)

• TSPMI – Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų institutas

• UKI – Užsienio kalbų institutas 
(iki Universiteto organizacinės 
struktūros pertvarkos)

• VM – Verslo mokykla

Santrumpos
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