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ĮŽANGA 

Rektoriaus žodis 

Šiemet Vilniaus universitetui minint 440 metų sukaktį, ypač prasminga peržvelgti nuveiktus darbus, 

pateikti veiklos statistiką ir faktus apie šios vienos seniausių Lietuvos ir Europos organizacijų pasiekimus. 

Švęsdami Lietuvos šimtmetį, sekėme sudėtingų reformų eigą, daug laiko skyrėme jų įveiklinimui ir 

tobulinimui.  

Universiteto vizija – vienoje gretoje su pirmaujančiais Europos universitetais – vis dar yra pagrindinė 

mūsų varomoji jėga. Ši vizija labai ambicinga, todėl prireiks dar ne vienerių metų nuoseklaus ir produktyvaus 

darbo. Pastaraisiais metais ne tik stebėjome Vilniaus universiteto padėtį tarptautiniuose reitinguose, 

analizavome ilgalaikį poveikį turinčius veiklos rodiklius, bet ir realiais žingsniais artėjome prie „mokslo 

universiteto“ sampratos, universiteto, kuris ne vien perduoda savo auklėtiniams žinias, bet ir didina 

išsilavinimo vertę mokydamas juos gilaus supratimo, siekio pažinti bei kurti, formuoti savo ir visuomenės 

ateitį. Atliepdami pagrindinę mokslo universitetų užduotį – rengti absolventą ne vien šiandienai, bet ir tik 

įsivaizduojamai ateičiai – investuojame į akademinių kompetencijų ugdymą, dėstytojų kvalifikaciją bei į 

ateitį nukreiptus strateginius žingsnius. 

Įpusėjome vykdyti 2018–2020 m. Vilniaus universiteto Strateginį veiklos planą. Plano strateginiai 

projektai deda pamatus mokslininkų ir akademinių talentų pritraukimui, studijų ir mokslo veiklų valdymo 

procesų vystymui. Džiaugiamės, kad mūsų pastangos nuosekliai motyvuoti Universiteto akademinę 

bendruomenę siekti mūsų vizijos pavyko ir finansiškai. Prie to prisidėjo papildomos LR Švietimo, mokslo 

ir sporto ministerijos dotacijos. Laukia dideli iššūkiai daugiau dėmesio skirti ir neakademinės bendruomenės 

motyvavimui. 

Tikiuosi, kad šioje ataskaitoje pristatyti mūsų pasiekimai 2018 m. įkvėps mūsų bendruomenę tolesnei 

vieningai veiklai, užtikrinančiai tvarų ateities kartų stiprinimą, o plačiąją visuomenę skatins drąsiau žvelgti 

į savo ateitį. 

Vilniaus universiteto rektorius prof. Artūras Žukauskas 
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Mokslo prorektoriaus žodis 

Stiprinant Vilniaus universiteto mokslinį potencialą 2018 metais buvo ir toliau siekiama vystyti 

tarptautinio lygio mokslinius tyrimus, rengti mokslininkų pamainą bei pritraukti akademinius talentus. 

Vilniaus universitetas yra akivaizdus mokslo lyderis Lietuvoje – čia sukuriama daugiau kaip trečdalis 

Lietuvos mokslo produkcijos. Ataskaitiniai metai buvo ypatingi tuo, kad vyko tarptautinių ekspertų grupių 

atliekamas kokybinis mokslo veiklos vertinimas. Įvertinta 33 Vilniaus universiteto mokslo krypčių kokybė 

ir socialinis-ekonominis poveikis. Pagal šio vertinimo rezultatus ateinančius 5 metus bus skiriama 60 proc. 

valstybės biudžeto asignavimų už mokslinę veiklą. 

2019 metais Universiteto laukia mokslininkų skatinimo už mokslo pasiekimus tobulinimas, pagalbos 

rengiant ir administruojant mokslo projektus gerinimas, doktorantūros studijų pertvarka atsižvelgiant į 

numatomus teisinio reglamentavimo pakeitimus, ypatingą dėmesį skiriant bendrųjų tyrėjo gebėjimų 

ugdymui, podoktorantūros tobulinimas, aktyvesnis įsitraukimas į Europos mokslo politikos stebėseną ir 

formavimą – pirmiausia atvirojo mokslo, doktorantūros ir mokslo bei studijų integravimo klausimais. 

Vilniaus universiteto mokslo prorektorius prof. dr. Rimantas Jankauskas 

Studijų prorektoriaus žodis 

Apžvelgdamas ir įvertindamas praėjusių metų mokymo ir mokymosi veiklas Vilniaus universitete 

norėčiau išskirti tris, kurios labiausiai prisidėjo prie tvarios studijų plėtros ir mūsų Alma Mater prestižo 

stiprinimo. Pirma, didžiuojamės, kad Universitetas dar labiau sustiprino savo studijų konkurencingumą 

Lietuvoje. Kelerius metus iš eilės mažėjant šalies abiturientų ir stojančiųjų į aukštąsias mokyklas skaičiui, 

VU bendrajame priėmime antrus metus iš eilės džiaugėsi augančiu priimtųjų į pirmosios pakopos ir 

vientisųjų studijų programas skaičiumi, tarp jų ir studentų iš užsienio šalių. Antra, 2018 metais buvo padėtas 

solidus pamatas mokytojų ugdymo plėtrai Universitete. Atliepdami nacionalinį švietimo prioritetą – 

mokytojų rengimą ir jų kompetencijų stiprinimą – sukūrėme nacionalinį pedagogų rengimo centrą ir 

sutarėme dėl trejų metų programos, kurios esmė –geriausia užsienio šalių patirtimi grįstų pedagoginių studijų 

plėtra ir aktyvus dalyvavimas kuriant ateities mokyklą. Galiausiai, įsibėgėjo dėstytojų edukacinių 

kompetencijų vystymo projektas, kurio tikslas – stiprinti Universitete dėstymo kokybę ir sukurti paskatų 

sistemą dėstytojams nuolat tobulinti savo didaktinius ir pedagoginius gebėjimus.  

2019 metais mūsų laukia diskusijos, kurios inicijuojamos siekiant susitarimo dėl Universiteto ateities 

studijų politikos gairių. Vadovaudamiesi Universiteto misija savo absolventą matome išugdytą moksliškoje 

ir nuolatinio mokymosi aplinkoje, besivadovaujantį tarpdisciplininiu atvirumu ir gebantį veikti kartu su kitais 

kuriant ateities visuomenę. Šiandieninių išorinių ir vidinių iššūkių perspektyvoje tik atsakingai veikdami 
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ateities visuomenės gerovės labui galime įgyvendinti Universiteto misiją ir iš jos kylančią neatsiejamą 

Universiteto priedermę Tautai ir Lietuvos valstybei. 

Vilniaus universiteto studijų prorektorius doc. dr. Valdas Jaskūnas 

Partnerystės prorektorės žodis 

Tarp pagrindinių 2018 metų prioritetų buvo universiteto pozicijų stiprinimas ir matomumo didinimas 

užsienyje. Vilniaus universitetas yra vienintelis Lietuvoje, instituciniu lygmeniu reitinguojamas 

prestižiniuose pasauliniuose reitinguose – „QS World University Rankings“, „Times Higher Education“, 

ARWU (Šanchajaus) ir „New York Times“. Tarp svarbiausių tarptautiškumo plėtros 2018 metų projektų – 

kartu su Bergeno (Norvegija), Granados (Ispanija), Graco (Austrija), Leipcigo (Vokietija), Padujos (Italija) 

ir Liono (Prancūzija) universitetais įsteigtas ARQUS Europos universitetų aljansas. Be to, 2018 metais 

tapome Europos molekulinės biologijos laboratorijos nariais, prisijungėme prie Europos aukšto našumo 

skaičiavimų iniciatyvos („European High Performance Computing Initiative“ – EuroHPC), dalyvavome 

CERN Baltijos grupės steigime, su kitais universitetais iš 12 valstybių tapome tarptautinio STEAM (Science, 

Technologies, Engineering, Mathematics) ugdymo konsorciumo nariais. 

Lietuvos universitetų reitinge 2018 metais Vilniaus universitetas penktą kartą iš eilės buvo paskelbtas 

lyderiu su geriausiais rodikliais 29 bakalauro ir 34 magistro studijų kryptyse. Augo ir Vilniaus universiteto 

užimama Lietuvos studijų rinkos bei komunikacijos dalis, pasiekėme aukščiausius komunikacijos 

efektyvumo rodiklius, įgyvendindami Vilniaus universiteto komunikacijos strategiją stipriname prekių 

ženklą. 

2019 metai Vilniaus universitetui yra jubiliejiniai metai, kuriais stiprinsime mūsų Alma Mater 

Matomumą ir pozicijas reitinguose. 

Vilniaus universiteto partnerystės prorektorė prof. dr. Greta Drūteikienė 

Bendruomenės reikalų prorektorės žodis 

2018 metai Vilniaus universiteto bendruomenei buvo naujovių ir pokyčių metais. 2018 metų 

pradžioje buvo parengta ir patvirtinta naujoji Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarka, 

patvirtinti naujieji akademinių darbuotojų konkursų ir atestacijų nuostatai bei akademinių darbuotojų 

kvalifikaciniai reikalavimai, pradėta neakademinių darbuotojų darbo užmokesčio sistemos reforma, 

tobulinamos vadovų kompetencijos, pradėta vystyti lygių galimybių politika. Imtasi prevencinių ir 

šviečiamųjų veiksmų prieš seksualinį priekabiavimą ir savižudybes. Siekiant užtikrinti konstruktyvų ir 

produktyvų dialogą tarp darbuotojų ir darbdavio įkurta Darbo taryba, patvirtintas naujasis Vilniaus 
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universiteto akademinės etikos kodeksas, kuris padės geriau įgyvendinti akademinių vertybių sklaidą bei 

akademine etika paremtą elgseną Vilniaus universiteto bendruomenėje. 

2019 metais bus toliau diegiama veiklos valdymo (metinių pokalbių) sistema, kurią planuojama 

baigti diegti 2020 metais.  

Vilniaus universiteto bendruomenės reikalų prorektorė dr. Birutė Švedaitė-Sakalauskė 

Kanclerio žodis 

2018 metais pagrindiniai prioritetai buvo Vilniaus universiteto finansų valdymo ir plėtros 

užtikrinimas, strateginių projektų įgyvendinimas bei tolimesnis padalinių veiklos optimizavimas. 

Įgyvendinus pirmąjį biudžetavimo reformos etapą, pasiektas tvarus 2018 metų finansinis rezultatas. 

Pažymėtinas ženklus akademinio personalo atlyginimo didinimas bei skatinimo politikos įgyvendinimas 

naudojant tiek papildomus valstybės biudžeto asignavimus, tiek kitus finansinius resursus, užtikrinant 

universiteto, kaip patrauklaus akademinės bendruomenės partnerio, vaidmenį. 

Efektyvinant pagrindinę veiklą (mokslas ir studijos) aptarnaujančių padalinių darbą toliau 

įgyvendinamos reformos, optimizuojančios jų struktūrą bei funkcijas, siekiant vidaus klientų aptarnavimo 

kokybės ir efektyvaus resursų panaudojimo. Tačiau pažymėtina, jog Vilniaus universitetas, atsižvelgiant į 

Lietuvos darbo rinkos realijas, susiduria su iššūkiais pritraukiant kvalifikuotą personalą į neakademines 

pareigas.  

2019 metais Vilniaus universiteto veiklos apimtys išaugs dėl numatomo susijungimo su Šiaulių 

universitetu. Turėsime užtikrinti tinkamą abiejų universitetų sinergiją bei tvarų, realius veiklos poreikius 

atitinkantį resursų valdymą. 

Vilniaus universiteto kancleris Nikita Ananjevas 
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1. KONTEKSTAS, VALDYMAS IR STRATEGIJA 

1.1. Europos Sąjungos ir Lietuvos aukštojo mokslo konteksto 2018 metais apžvalga 

1.1.1. Europos Sąjungos prioritetai aukštojo mokslo srityje 

„Moksliniai tyrimai ir inovacijos labai svarbūs mūsų ateičiai. Tai vienintelis būdas tuo pat metu 

tvariai spręsti lėto ekonomikos augimo, riboto darbo vietų kūrimo problemas ir pasaulinius uždavinius 

tokiose srityse kaip sveikata ir saugumas, maistas ir vandenynai, klimatas ir energetika.“ 

Europos Komisijos medžiaga 2018 m. vasario 23 d. neoficialiam šalių vadovų susitikimui 

2018 metais buvo Atnaujinta Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkė1, kurioje teigiama, 

kad inovacijų suklestėjimui visuose Europos ekonomikos sektoriuose ir visose visuomenės grupėse, Europos 

visuomenė turi tapti besimokančia ir verslia. Europos universitetai yra skatinami sudaryti visiems galimybes 

visą gyvenimą mokytis ir kelti kvalifikaciją, bei geriau išnaudoti inovacijų kūrimo ir verslumo potencialą2. 

Darbotvarkėje teigiama, kad universitetai turėtų būti labiau pasirengę trinti ribas tarp disciplinų ir 

bendradarbiauti su verslo pasauliu bei pilietine visuomene, o „Europos universitetuose“ tarpvalstybinis 

bendradarbiavimas turėtų išaugti į kitą lygmenį, kurie turėtų tapti pagrindine Europos švietimo erdvės 

kūrimo varomąja jėga ir prisidėti prie Europos universitetų tarptautinio konkurencingumo stiprinimo3. Yra 

numatoma universitetų ir viešųjų mokslinių tyrimų organizacijų modernizaciją skatinti suteikiant jiems 

atvirojo mokslo ženklą. Toks aukštos kokybės ženklas galėtų būti suteikiamas konkretiems universitetams 

ir tarpvalstybinei universitetų partnerystei ir į jį galėtų būti atsižvelgiama ateityje teikiant ES paramą 

tarpvalstybiniams projektams, kuriuose dalyvauja universitetai4. 

2017 metais Europos komisija paskelbė komunikatą dėl atnaujintos ES aukštojo mokslo 

darbotvarkės5, kuriame sutelkia dėmesį į keturias prioritetines veiksmų sritis: 

1) mažinti būsimus įgūdžių neatitikimus ir skatinti kompetentingą įgūdžių lavinimą.  

                                                 

1 Atnaujinta Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkė – Europos galimybė formuoti savo ateitį, COM (2018) 306 final, 

Europos komisija, Briuselis. 

2 Žr.: https://heinnovate.eu/en.  

3 Reaguodamas į šį kvietimą Vilniaus universitetas įsiliejo į ARQUS Europos universitetų aljansą. 

4 Bus sukurtas paskatų paketas, palankus sėkmingai vykdomoms schemoms ir naudingas naujoms tokiose srityse kaip 

skaitmeninių ir verslumo įgūdžių ugdymas, žinių perdavimas, novatoriškos mokymo programos, karjeros paskatos, 

tarpsektorinis ir tarpdalykinis judumas. 

5 Dėl atnaujintos Europos Sąjungos aukštojo mokslo darbotvarkės, COM (2017) 247 final, Europos komisija, Briuselis. 
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2) kurti įtraukias ir susietas aukštojo mokslo sistemas; 

3) užtikrinti, kad aukštosios mokyklos prisidėtų prie inovacijų; 

4) remti veiksmingas ir efektyvias aukštojo mokslo sistemas. 

1.1.2. Lietuvos aukštojo mokslo konteksto apžvalga 

Lietuvoje 2018 metais aukštojo mokslo institucijų veiklos teisiniame reglamentavime taip pat vyko 

daug pokyčių. Priimtas Technologijų ir inovacijų įstatymas , buvo atlikta 13 Mokslo ir studijų įstatymo 

pakeitimų, kuriais siekiama sudaryti vienodas sąlygas studijuoti Lietuvoje kitų Europos Sąjungos valstybių 

narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę 

nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams; lengvinamas išsilavinimo ir kvalifikacijų, 

susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo 

programas, akademinis pripažinimas; gerinamos doktorantų sąlygos; sprendžiami akademinės etikos 

užtikrinimo ir aukštojo mokslo institucijų valdymo organų formavimo klausimai. 1 lentelėje yra pateikiama 

informacija apie kitus aukštojo mokslo institucijų veiklą reglamentuojančių normatyvinių dokumentų 

pateikimus. 

1 lentelė. Aukštojo mokslo institucijų MTEP veiklą reglamentuojančių dokumentų pakeitimai  

Institucija Teisės aktas Priėmimo / pakeitimų data(-os) 

Lietuvos Respublikos Seimas Mokslo ir studijų įstatymas 2018 m. – 13 pakeitimų 

Lietuvos Respublikos Seimas Technologijų ir inovacijų įstatymas 2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1414 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė Dėl Lietuvos respublikos mokslo ir 

studijų įstatymo įgyvendinimo 

2017 m. kovo 1 d. Nr. 149 (9 

pakeitimai nuo priėmimo) 

Aktualiausi pakeitimai: 

Nr. 1070 2017-12-13 

Nr. 248 2018-03-14 

Nr. 1317 2018-12-19 (pakeistas 

mokslo sričių klasifikatorius) 

Lietuvos Respublikos Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerija 

Dėl duomenų apie universitetų ir 

mokslinių tyrimų institutų mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir 

meno veiklą pateikimo formos 

patvirtinimo 

2017 m. lapkričio 23 d. Nr. V-929 

Pakeitimai: 

V-71 2018-01-29 

V-278 2018-03-27 

Lietuvos Respublikos Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerija 

Dėl universitetų ir mokslinių tyrimų 

institutų mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros ir meno 

veiklos vertinimo 2018 metais 

2017 m. gruodžio 4 d. Nr. V-962 

Pakeitimai: 

V-290 2018-03-27 

V-436 2018-05-08 

V-545 2018-06-05 

Lietuvos Respublikos Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerija 

Kasmetinio universitetų ir mokslinių 

tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros ir meno 

veiklos vertinimo reglamentas 

2017 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. V-

747 

Pakeitimas – V-423 2018-05-07 

Lietuvos Respublikos Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerija 

Palyginamojo ekspertinio mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės plėtros 

vertinimo reglamentas 

2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. V-

706 

Pakeitimas - V-946 2017-11-28 
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Institucija Teisės aktas Priėmimo / pakeitimų data(-os) 

Lietuvos Respublikos Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerija 

Dėl mokslo krypčių ir meno krypčių 

klasifikatorių patvirtinimo 

2019 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V-

93 

(pakeistas mokslo krypčių 

klasifikatorius) 

Lietuvos Respublikos Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerija 

Dėl studijų krypčių vertinimo ir 

laikinojo akreditavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo 

2018 m. vasario 26 d. Nr. V-191 

Naikinantis pakeitimas - V-703 2018-

08-23 

Lietuvos mokslo taryba Dėl valstybinių mokslo ir studijų 

institucijų mokslo darbuotojų 

pareigybių minimalių kvalifikacinių 

reikalavimų aprašo patvirtinimo 

2018 m. birželio 28 d. Nr. V-340 

Lietuvos mokslo taryba Dėl Lietuvos mokslo ir studijų 

institucijų mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros bei meno 

veiklos vertinimo gairių patvirtinimo 

2018 m. birželio 15 d. Nr. V-307 

Pakeitimas – V-352 2018-06-29 

Lietuvos mokslo taryba Dėl Lietuvos mokslo tarybos 

pirmininko 2017 m. gruodžio 21 d. 

Įsakymo nr. V-339 „Dėl mokslo 

doktorantūros teisei įgyti prašymų 

vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo 

2018 m. spalio 24 d. Nr. V-547 

Aukštojo mokslo studijos ir studijuojantieji 

Lietuvoje 2017–2018 mokslo metais iš viso veikė 43 aukštojo mokslo įstaigos. Iš jų – 14 valstybinių 

universitetų, 12 kolegijų, 7 nevalstybiniai universitetai ir 10 nevalstybinių kolegijų (2 lent.).  

2 lentelė. Aukštojo mokslo įstaigų skaičius Lietuvoje nuo 2013–2014 iki 2017–2018 mokslo 

metų6 

  2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 

Valstybinės 

mokymo 

įstaigos 

Kolegija 13 13 13 12 12 

Universitetas 14 14 14 14 14 

Nevalstybinės 

mokymo 

įstaigos 

Kolegija 11 11 10 10 10 

Universitetas 9 8 8 7 7 

Stebima aukštojo mokslo studentų skaičiaus mažėjimo tendencija Lietuvoje. 2013–2014 mokslo 

metais bakalauro ir profesinio bakalauro studijose studijavo 113 881 asmuo, o 2017–2018 mokslo metais – 

88 468 asmenys (Vilniaus universitete 2018 m. spalio 1 d. duomenimis buvo 17865 studentai, lyginant su 

2017 m. spalio 1 d. duomenimis (17495 studentai) matomas 2 procentų padidėjimas). Taip pat sumažėjo 

studentų magistrantūros studijų pakopoje – nuo 31 822 studentų 2013–2014 mokslo metais iki 27 067 

studentų 2017–2018 mokslo metais (Vilniaus universitete 2018 m. spalio 1 d. duomenimis buvo 3 350 

                                                 
6 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys. 
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magistrantų). Tuo tarpu doktorantūros studentų skaičius šiek tiek didėjo: nuo 2 686 (2013–2014 m. m.) iki 

2 743 (2017–2018 m. m.) (Vilniaus universitete 2018 m. studijavo 803 doktorantai). 

3 lentelė. Besimokantys asmenys pagal švietimo lygmenis Lietuvoje nuo 2013 –2014 iki 2017–

2018 mokslo metų7 

 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 
VU 

2017–2018 

Bakalauro ir 

profesinio bakalauro 

studijos  

113 881 108 083 102 425 95 539 88 468 
 

11654 

Magistrantūros 

studijos  
31 822 29 911 28 597 27 587 27 076 3 350 

Doktorantūra  2 686 2 635 2 737 2 737 2 743 803 

Palyginti su 2013 metais, 2017 metais bendras priimtų studijuoti į Lietuvos universitetus studentų 

skaičius taip pat mažėjo nuo 30 371 studento iki 22 701 studento. Vis dėlto į laipsnio nesuteikiančias studijas 

(specialiosios profesinės studijos ir rezidentūra) priimamų studentų skaičius didėjo nuo 503 priimtųjų 2013 

metais iki 768 priimtųjų (į Vilniaus universitetą 280) 2017 metais.  

4 lentelė. Priimta studentų į universitetus Lietuvoje 2013–2017 metais8 

 2013 2014 2015 2016 2017 VU 2017 

I pakopos studijos (bakalauro 

studijos) 
20 838 20 524 18 385 16 697 14 596 

3116 (+603 

vientisos) 

II pakopos studijos 

(magistrantūra) 
8 552 7 904 7 425 6 799 6 886 1 394 

III pakopos studijos 

(doktorantūra) 
519 545 544 493 492 162 

Laipsnio nesuteikiančios 

studijos (specialiosios 

profesinės studijos ir 

rezidentūra) 

503 791 734 718 768 280 

Iš viso pagal pakopas 30 371 29 713 27 059 24 669 22 701 6 223 

Lietuvoje studijuojančių asmenų skaičiaus mažėjimas susijęs su bendrai 2013–2018 metais stebėtu 

besimokančiųjų skaičiaus mažėjimu dar vidurinio ugdymo lygmenyje (2013–2014 mokslo metais pagal 

vidurinio ugdymo programas mokėsi 86 435 asmenys, 2017–2018 mokslo metais – 68 626 asmenys). Prie 

                                                 
7 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys. 

8 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys. 
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mažėjančio studijuojančiųjų skaičiaus Lietuvoje prisideda demografinės tendencijos, gyventojų migracija 

bei pasirinkimas studijuoti užsienyje.  

Kalbant apie studijų tarptautiškumą, Lietuvoje studijuojančių studentų skaičius didėjo 2013–2017 

metų laikotarpiu nuo 5 104 iki 7 153 studentų. Didžiąją dalį Lietuvoje studijuojančių užsienio piliečių sudaro 

asmenys, atvykę studijuoti savo iniciatyva, tokių studentų skaičius didėjo nuo 4 044 (2013–2014 m. m.) iki 

5 537 (2017–2018 m. m.) (Vilniaus Universitete 2018 m. studijavo 709 užsienio piliečiai). Pagal Europos 

Sąjungos programas į Lietuvą atvykstančių užsienio piliečių skaičius taip pat augo nuo 826 (2013–

2014 m. m.) iki 1 333 (2017–2018 m. m.). 

5 lentelė. Lietuvos universitetuose studijuojantys užsienio piliečiai nuo 2013–2014 iki 2017–2018 

mokslo metų9 

 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 

ES programa 826 946 1 124 1 179 1 333 

Kiti tarptautiniai mainai 234 327 335 358 283 

Savo iniciatyva 4 044 4 373 4 739 5 058 5 537 

Iš viso  5 104 5 646 6 198 6 595 7 153 

Lietuvos universitetų studentų, per mokslo metus besimokiusių užsienyje, skaičiai yra mažesni nei 

Lietuvos universitetuose studijuojančių užsienio piliečių skaičiai. Dažniausiai Lietuvos universitetų 

studentai išvyksta į užsienį pagal Europos Sąjungos programą. 2013–2014 mokslo metais tokių studentų 

buvo 1 886, 2017–2018 mokslo metais – 2 161. Iš viso 2017–2018 mokslo metais į užsienį žinių gilinti 

išvyko 3 168 studentai iš Lietuvos universitetų (iš Vilniaus universiteto 953 studentai).  

6 lentelė. Lietuvos universitetų studentai, per mokslo metus studijavę užsienyje nuo 2013 –2014 

iki 2017–2018 mokslo metų10 

 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 

Europos Sąjungos programa 1 886 2 077 2 326 2 243 2 161 

Kiti tarptautiniai mainai 304 255 569 632 619 

Savo iniciatyva 438 409 439 528 476 

Iš viso  2 628 2 653 3 254 3 307 3 168 

Mokslinių tyrimų ir studijų finansavimas  

Valstybių ir savivaldybių biudžetų išlaidos švietimui rodo, jog skiriamas finansavimas aukštojo 

mokslo studijoms didėjo nuo 221 mln. Eur 2013 metais iki 239,8 mln. Eur 2017 metais, tačiau procentiškai 

finansavimas išliko visą laikotarpį toks pat – sudarė 0,6 proc. nuo Bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP). 

                                                 
9 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys. 

10 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys. 
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Finansavimas moksliniams tyrimams ir plėtrai švietimo srityje 2013–2017 metų laikotarpiu svyravo: 2013 

metais siekė 55,4 mln. Eur, 2015 metais – 51 mln. Eur, 2017 metais – 57 mln. Eur. Valstybės ir savivaldybių 

išlaidos 2017 metais moksliniams tyrimams ir plėtrai švietimo srityje siekė vos 0,1 proc. nuo BVP.  

7 lentelė. Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos švietimui 2013–2017 metais11 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

Mln. 

Eur 

Proc. 

nuo 

BVP 

Mln. 

Eur 

Proc. 

nuo 

BVP 

Mln. 

Eur 

Proc. 

nuo 

BVP 

Mln. 

Eur 

Proc. 

nuo 

BVP 

Mln. 

Eur 

Proc. nuo 

BVP 

Aukštojo mokslo 

studijos 
221 0,6 226,2 0,6 231,8 0,6 236,3 0,6 239,8 0,6 

Moksliniai 

tyrimai ir plėtra 

švietimo srityje 

55,4 0,2 57,9 0,2 51 0,1 51,7 0,1 57 0,1 

Lietuvos universitetų lėšos ir pajamos 2013–2015 metų laikotarpiu kilo, 2015 metais sudarė 

485,4 mln. Eur. Nuo 2016 metų universitetų lėšos ir pajamos ženkliai sumažėjo, 2016 metais siekė 

363,2 mln. Eur, 2017 metais padidėjo iki 372,2 mln. Eur. Stebimas universitetų lėšų ir pajamų iš valdžios 

sektoriaus nuo 2014 metų mažėjimas: nuo 290,8 mln. Eur 2014 metais iki 219,4 mln. Eur 2017 metais. Taip 

pat šiuo metu gaunama ir mažiau lėšų bei pajamų iš užsienio institucijų bei tarptautinių organizacijų. 2017 

metais lėšos ir pajamos iš šio finansavimo šaltinio sudarė 44,5 mln. Eur, o 2013 metais – 69,7 mln. Eur, 2015 

metais – 118,4 mln. Eur. 

8 lentelė. Lietuvos universitetų lėšos ir pajamos 2013–2017 metais, mln. Eur12 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Valstybės biudžetas  275,7 290,8 252,0 223,1 219,4 

Šalies juridiniai ir fiziniai asmenys  111,7 110,6 115,0 107,5 108,3 

Užsienio institucijos, tarptautinės 

organizacijos 
69,7 76,0 118,4 32,6 44,5 

Iš viso pagal finansavimo šaltinius 457,1 477,4 485,4 363,2 372,2 

Atitinkamai mažėjo ir Lietuvos universitetų išlaidos, kurios 2017 metais sudarė 358,1 mln. Eur: 

mažėjo išlaidos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, prekių ir paslaugų 

naudojimui bei materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui. Tačiau studentų stipendijoms ir kitai paramai 

skiriamos išlaidos beveik nekito 2013–2017 metų laikotarpiu, 2017 metais sudarė 30,7 mln. Eur.  

                                                 
11 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys. 

12 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys. 
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9 lentelė. Lietuvos universitetų išlaidos 2013–2017 metais, mln. Eur13 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Darbuotojų darbo užmokestis ir 

socialinio draudimo įmokos 
243,3 243,6 231,9 222,0 226,9 

Studentų stipendijos ir kita 

parama 
29,3 29,1 30,8 30,4 30,7 

Prekių ir paslaugų naudojimas 100,2 100,3 103,1 80,6 73,3 

Materialiojo ir nematerialiojo 

turto įsigijimo išlaidos 
75,5 102,1 133,8 20,1 21,8 

Visos išlaidos 451,5 479,8 502,1 356,5 358,1 

Vienas iš penkių esminių 2010 m. kovo 3 d. Europos Komisijos priimtame komunikate „2020 m. 

Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ įtvirtintų tikslų yra visos Europos Sąjungos 

mastu padidinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) finansavimą iki 3 proc. nuo 

BVP. Lietuvos nacionalinis 2020 metų tikslas, numatytas šioje strategijoje, šiek tiek žemesnis: padidinti 

MTEP finansavimą iki 1,9 proc. nuo BVP.  

2015 metais fiksuotas didžiausias MTEP finansavimas Lietuvoje – 1,04 proc. nuo BVP (Europos 

Sąjungos vidurkis 2015 m. – 2,04 proc. nuo BVP). 2016 ir 2017 metais finansavimas MTEP Lietuvoje 

mažėjo, 2017 metais MTEP finansavimui skirta 0,89 proc. nuo BVP (Europos Sąjungos vidurkis – 2,07 proc. 

nuo BVP).  

 

                                                 
13 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys. 
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1 paveikslas. Išlaidos MTEP (mln. Eur) ir išlaidų MTEP santykis su BVP (proc.) Lietuvoje 2012 –

2017 metais14 

Siekiant gerinti Lietuvoje vykdomų studijų ir mokslinių tyrimų kokybę bei tarptautinį 

konkurencingumą, Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. XIII-533 pritarė 

Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo planui. 2012–2017 metais Lietuvoje veikė iš viso 14 

valstybinių universitetų, šį skaičių siekta sumažinti. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 947 

2017 m. lapkričio 22 d. patvirtintos Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo 

priemonės. 

1.2. Valdymo struktūra 

Viešoji įstaiga Vilniaus universitetas yra valstybinė aukštoji mokykla, kurios savininkė yra Lietuvos 

valstybė. 

Vilniaus universiteto bendruomenės savivaldą pagal savo kompetenciją įgyvendina 3 universiteto 

valdymo organai: Vilniaus universiteto senatas (toliau – Senatas), Vilniaus universiteto taryba (toliau – 

Taryba) ir Vilniaus universiteto rektorius (toliau – Rektorius). 

Aukščiausio kolegialaus universiteto valdymo organo – Tarybos paskirtis yra užtikrinti universiteto 

autonomiją ir bendruomenės savivaldą, universiteto 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 Vilniaus universiteto statute (toliau – 

Statutas) nustatytą kompetenciją Taryba prižiūri, ar universiteto veikla ir valdymas atitinka universiteto 

misiją, veiklos tikslus, uždavinius ir principus, bendruosius akademinius interesus, Statute nustatytus 

viešumo ir atskaitomybės visuomenei reikalavimus. 2018 metais Taryba atsinaujino, joje veiklą pradėjo 

naujasis Vilniaus universiteto Studentų atstovybės prezidentas. Tarybos narių sąrašas 2018 metų gruodžio 

31 d. duomenimis teikiamas 1 priede. 

Senatas užtikrina kultūros, mokslo, tyrimų ir dėstymo laisvę universitete, universiteto bendrųjų 

akademinių reikalų ir kitų tiesiogiai su viso universiteto akademine veikla susijusių klausimų kolegialų 

aptarimą ir jiems įgyvendinti reikalingų teisės aktų priėmimą ir prižiūri, kad Tarybos ir rektoriaus veikla, 

taip pat bendruomenės siūlymai Tarybai, rektoriui, universiteto vidiniams organizaciniams dariniams, kitos 

iniciatyvos atitiktų universiteto misiją, veiklos tikslus, uždavinius ir principus, bendruosius akademinius 

                                                 
14 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys. 
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interesus. 2018 m. birželio 27 d. Vilniaus universiteto senatas savo veiklą pradėjo nauja sudėtimi. Senato 

narių sąrašas 2018 metų gruodžio 31 d. duomenimis teikiamas 1 priede. 

Rektorius atsako už darbų, atliekamų vykdant Statute apibrėžtą universiteto misiją ir siekiant 

universiteto veiklos tikslų, organizavimą ir jų įgyvendinimo kokybę, už efektyvią universiteto finansinę 

veiklą, tinkamą lėšų ir turto apskaitą, valdymą, naudojimą ir disponavimą jais. Nuo 2015 m. balandžio 1 d. 

Vilniaus universiteto rektorius – prof. Artūras Žukauskas. Rektoriaus komandos sudėtis 2018 metų gruodžio 

31 d. duomenimis teikiama 1 priede. 

Rektoratas yra rektoriui patarianti kolegija. 2018 metais Rektoratas atsinaujino, jame veiklą pradėjo 

3 naujai išrinkti dekanai. Rektorato narių sąrašas 2018 metų gruodžio 31 d. duomenimis teikiamas 1 priede.  
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1.3. Organizacijos struktūra 
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1.4. Strateginio veiklos plano įgyvendinimas 

Vilniaus universiteto 2018–2020 metų strateginio veiklos plano projektai, susiję su universiteto 

pozicijos išorėje gerinimu 

Strateginis 

prioritetas 
Strateginė kryptis Projektas 

Europinis 

universitetas 

1. Tarptautinio 

lygio mokslinių 

tyrimų plėtra 

1.4. Strateginių partnerysčių su užsienio universitetais plėtra 

2. Tarptautinės 

magistrantūros ir 

doktorantūros plėtra 

2.3. Rinkodaros užsienyje sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas 

Lietuvą 

stiprinantis 

universitetas 

5. Universiteto 

visuomeninio 

aktyvumo 

didinimas 

5.1. Universiteto nuomonės lyderių (pagrindinių atstovų viešajai erdvei) 

sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas 

Įgyvendinat „5.1. Universiteto nuomonės lyderių (pagrindinių atstovų viešajai erdvei) sistemos 

sukūrimas ir įgyvendinimas“  2018 metais buvo parengtas nuomonės lyderių leidinys žiniasklaidai. Projektų 

„1.4. Strateginių partnerysčių su užsienio universitetais plėtra“ ir „2.3. Rinkodaros užsienyje sistemos 

sukūrimas ir įgyvendinimas“ pasiekimai 2018 metais plačiau aptariami šios ataskaitos poskyriuose 

„Tarptautinė rinkodara“ ir „Tarptautinės partnerystės“.  

Vilniaus universiteto 2018–2020 metų strateginio veiklos plano universiteto pozicijos išorėje 

gerinimo rodikliai ir jų 2018 metų rezultatai 

Strateginis 

prioritetas 
Strateginė kryptis Pažangos rodikliai 

2018 metų 

planas 

2018 metų 

faktas 

Europinis 

universitetas 

1. Tarptautinio lygio 

mokslinių tyrimų 

plėtra 

Kamieninių akademinių padalinių 

vietos QS reitingą ne žemesnės nei 

300 

3  

(studijų kryptys) 

3  

(studijų 

kryptys) 

2. Tarptautinės 

magistrantūros ir 

doktorantūros plėtra 

Paraiškų iš užsienio piliečių 

skaičius 
1000 819 

Lietuvą 

stiprinantis 

universitetas 

4. Studijos, 

parengiančios dirbti 

globalizacijos 

sąlygomis 

Universiteto vieta pasaulyje pagal 

reputacijos tarp darbdavių rodiklį 

(QS WUR „Employer reputation“) 
228 297 
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Vizija „Vienoje gretoje su pirmaujančiais Europos universitetais“.  

Misija: Iš praeities kylanti, dabarties iššūkių skatinama 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 grindžiama akademinės laisvės, universiteto atsakomybės tautai ir Lietuvos 

valstybei, atvirumo ir atskaitomybės visuomenei principais, taip pat suvokimu, kad universiteto, per 

šimtmečius tapusio nacionalinės reikšmės mokslo ir kultūros židiniu, statusas sukuria ypatingas priedermes 

universiteto bendruomenei ir visuomenei, kurios dalis ši bendruomenė yra. 

Vilniaus universitete puoselėjamos vertybės:  

 Akademinė laisvė; 

 Akademinės kultūros tęstinumas ir per šimtmečius išsaugotų tradicijų ir naujų idėjų plėtotė; 

 Minties laisvė ir nuomonių įvairovė; 

 Universiteto atsakomybė tautai ir Lietuvos valstybei; 

 Atvirumas ir atskaitomybė visuomenei; 

 Atvirumas pasaulio idėjoms ir inovacijoms; 

 Kolegialumas; 

 Tarpusavio pagarba ir pasitikėjimas; 

 Akademinė etika. 

Vilniaus universiteto 2018–2020 metų strateginiame veiklos plane yra numatyti šie prioritetai ir 

strateginės kryptys: 

 Europinis universitetas: tarptautiškumo moksle ir studijose plėtra: 

1. Tarptautinio lygio mokslinių tyrimų plėtra 

2. Tarptautinės magistrantūros ir doktorantūros plėtra 

3. Akademinių talentų pritraukimas 

 Lietuvą stiprinantis universitetas: šalies ekonominio, socialinio ir kultūrinio kapitalo gausinimas. 

4. Studijos parengiančios veikti globalizacijos sąlygomis: 

5. Universiteto visuomeninio aktyvumo didinimas 

6. Pedagogų ugdymas šiuolaikinei mokyklai 

 Savo bendruomenę motyvuojantis universitetas: darbo ir studijų sąlygų gerinimas: 

7. Darbo sąlygų gerinimas 

8. Studijų sąlygų gerinimas 
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9. Finansų valdymas ir elektroninio administravimo tobulinimas 

Šie prioritetai ir strateginės kryptys įgyvendinamos vykdant 26 vidinėmis lėšomis finansuojamus 

vystymo projektus, išorinėmis lėšomis finansuojamus plėtros projektus ir rodiklių pasiekiamumą 

kaskaduojant į padalinius. Informacija apie strateginio veiklos plano projektų ir rodiklių pasiekimus 2018 

metais pateikiama kekvienoje aktualioje šios ataskaitos dalyje. 

Iš 2018 metais vykdytų 26 strateginių projektų 2018 metais 15 projektų pasiekė planuotus rezultatus, 

6 projektai nepasiekė planuotų rezultatų, vienas projektas sustabdytas, 4 koreguojama rezultatų kokybė. 

Visa Vilniaus universiteto 2018–2020 metų strateginio veiklos plano pažangos rodiklių rezultatų 

2018 metais lentelė pateikiama 2 priede. 

1.5. Šiaulių universiteto integravimo veiklos 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. XIII-1230 1 

straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.99 straipsnio 2 dalimi bei 2.101 straipsnio 1 dalimi, 

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Vilniaus universiteto statuto 51 

straipsniu, Šiaulių universiteto statuto 160 straipsniu, Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. 

nutarimu Nr. T-2018-10-1 „Dėl Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto 

būdu sąlygų aprašo ir Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu plano 

tvirtinimo“, Šiaulių universiteto tarybos 2018 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1 „Dėl Šiaulių universiteto 

reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašo ir Šiaulių universiteto 

reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu plano tvirtinimo“, parengtas Šiaulių universiteto 

reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašas bei Šiaulių universiteto 

reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu planas. Numatoma reorganizuoti Šiaulių 

universitetą prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu. 

Įgyvendinant Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo planą Vilniaus universiteto Filosofijos 

fakultete įsteigtas šakinis akademinis padalinys – Ugdymo mokslų institutas, vykdantis švietimo ir ugdymo 

krypčių mokslo veiklas bei siūlantis studijas pedagogo kvalifikacijai įgyti. 2018 m. Vilniaus universitete 

galima buvo įgyti šias pedagogines specializacijas: lietuvių kalba, anglų kalba, vokiečių kalba, fizika, 

chemija, biologija, matematika, ekonomika, filosofija, prancūzų ir lenkų k., psichologija, geografija, istorija, 

rusų k. Siekiama, kad Vilniaus universitetas taptų pedagogų rengimo centru Lietuvoje. 

2018 metais buvo sudarytos dvi darbo grupės Šiaulių universiteto integracijos į Vilniaus universitetą 

procesams numatyti ir integracijos dokumentams parengti, kurią sudarė abiejų universitetų vadovybės ir 
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padalinių atstovai. Per šį laikotarpį įvyko daugiau kaip 50 darbo grupės narių susitikimų, posėdžiaujant 

Vilniuje, Šiauliuose ir nuotoliniu būdu. 2018 metais Šiaulių universiteto integravimo veiklas kuravo 

prorektorius dr. Valdas Jaskūnas.  

1.6. Vilniaus universiteto plėtros projektai, finansuojami išorinėmis lėšomis 

Vilniaus universiteto projektinė veikla ženkliai prisideda prie Vilniaus universiteto 2018-2020 m. 

strateginio plano krypčių „Lietuvą stiprinantis universitetas“ ir „Europinis universitetas“ vystymo. Beveik 

70 proc. ES Struktūrinės paramos lėšų, skirtų aukštojo mokslo sektoriui, 2018 m. išdalinta Vilniaus 

universiteto projektams, tokiu būdu Vilniaus universiteto bendruomenė ženkliai prisideda prie 2014 m. 

Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties (aktuali redakcija 2018-04-11 Nr. C(2014)4234 92) 

įgyvendinimo, ypatingai prie Lietuvos Respublikos tikslų mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 

inovacijų (MTEPI) skatinimo srityje. Siekdamas mokslo ir studijų tarptautiškumo, 2018 m. Vilniaus 

universitetas pradėjo stambius projektus, skirtus įsijungimui į tarptautines mokslinių tyrimų infrastruktūras, 

Medicinos fakulteto Mokslo centro kūrimą Santaros slėnyje, STEAM centro kūrimą ir kitus.  

Bendras išorinėmis lėšomis finansuojamų Vilniaus universiteto plėtros projektų portfelis 

2018 metais Vilniaus universitete buvo įgyvendinami 846 projektai, kurių bendra vertė, tenkanti 

universitetui, siekė 146 075 184 Eur. Buvo atliekami moksliniai tyrimai, mokslinės praktikos, gauti 

rezultatai plačiai pristatomi aukščiausio lygio tarptautinėse konferencijose, keliama mokslininkų ir 

doktorantų kvalifikacija užsienio mokslo ir studijų institucijose, tyrimų centruose, pirmaujančiose įmonėse, 

įsitraukiama į tarptautines mokslinių tyrimų infrastruktūras, plečiamas partnerių tinklas, vykdoma kultūros 

veikla. Iš 846 įgyvendinamų projektų net 772 priskiriami mokslo srities projektams, iš kurių net 167 

projektai, skirti studentų moksliniams tyrimams ir mokslinėms praktikoms. 

Pagrindinis išorinis projektų finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos struktūriniai fondai, kurių 

lėšos sudaro 81 proc. visų iš išorės pritrauktų lėšų. 11 proc. lėšų pritraukta iš Lietuvos Respublikos biudžeto 

lėšomis finansuojamų mokslo, kultūros ir kitų programų. 
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10 lentelė. Visų 2018 metais Vilniaus universiteto įgyvendinamų projektų finansavimas pagal 

fondus 

Projekto rūšis Vilniaus universiteto 

administruojama vertė (Eur) 

Vilniaus universitetui 

tenkanti vertė (Eur) 

Projektų 

skaičius 

Procentinė dalis 

Europos Sąjungos 

struktūriniai fondai 

133.015.868,95 118.305.030,75 436 81 % 

Nacionalinis 

biudžetas 

17.594.610,85 16.768.231,31 15 11 % 

Tarptautiniai fondai / 

programos 

11.508.841,99 9.692.839,99 261 7 % 

Kitas Lietuvos 

fondas / programa 

1.319.271,51 1.309.081,51 134 1 % 

Suma 163.438.593,30 146.075.183,56 846 100 

 

2 paveikslas. Visų 2018 metais Vilniaus universiteto įgyvendinamų projektų finansavimas pagal 

fondus 

Įgyvendinamų projektų finansų pasiskirstymo pagal projektų tipą analizė išryškina tolygų išorinio 

finansavimo pritraukimą infrastruktūros plėtrai ir mokslo bei studijų veiklos vykdymui bei tobulinimui. 

11 lentelė. Visų Vilniaus universiteto įgyvendinamų projektų finansinė vertė pagal sritį  

Projekto tipas 
Vilniaus universiteto 

administruojama vertė (Eur) 

Vilniaus universitetui 

tenkanti vertė (Eur) 
Procentinė dalis 

Infrastruktūros plėtros projektas 83.000.353,42 74.149.230,46 51 % 

Mokslo srities projektas 62.575.762,76 57.054.689,10 39 % 

Informacinės sistemos kūrimo 

projektas 

10.253.459,23 10.253.459,23 7 % 

Studijų srities projektas 6.364.193,01 3.383.169,89 2 % 

Administracinis projektas 713.860,34 713.860,34 1 % 

Kita 530.964,54 520.774,54  

Suma 163.438.593,30 146.075.183,56 100 

 

ES struktūriniai fondai
81%

Nacionalinis biudžetas
11%

Tarptautiniai 
fondai/programos

7%

Kitas Lietuvos 
fondas/programa

1%
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3 paveikslas. Visų Vilniaus universiteto įgyvendinamų projektų finansinė vertė pagal sritį  

Stambiausi ir didžiausią sinergiją su universiteto strategija turintys projektai 

Kaip vieni svarbiausių 2018 metais projektinės veiklos pasiekimų galėtų būti laikomi įsijungimo į 

tarptautines mokslinių tyrimų infrastruktūras projektai. Šie projektai parengti ir įgyvendinami pagal 

priemonę, skirtą užtikrinti mokslo ir studijų institucijose sukurtos MTEP ir inovacijų infrastruktūros veiklos 

tvarumą ir išpildyti sąlygas, būtinas prisijungimui prie tarptautinių MTEP ir inovacijų infrastruktūrų. Tai 

suteiks galimybes universiteto ir kitiems Lietuvos mokslininkams bei tyrėjams vykdyti bendrus projektus su 

partneriais visoje Europoje, naudojantis aukšto lygio MTEP ir inovacijų infrastruktūra, esančia geriausiuose 

Europos MTEP ir inovacijų centruose. 

Vilniaus universiteto projektai, kuriuose finansuojamas įsijungimas į ESFRI ir kitas tarptautines 

mokslinių tyrimų infrastruktūras:  

 Molėtų astronomijos observatorija – narystė tarptautiniame WEAVE (Next-generation 

spectroscopy facility for the William Herschel telescope) konsorciume; observatorijų atnaujinimas, 

įrangos įsigijimas. 

 Nacionalinės ir tarptautinės prieigos didelio intensyvumo ir plataus bangų ruožo ultratrumpųjų 

lazerinių impulsų mokslinių tyrimų infrastruktūra (Laser RI) – narystė Ekstremalios šviesos 

infrastruktūroje ELI bei įrangos įsigijimas. 

 Spektrometrinio medžiagų ir elektroninių/ molekulinių vyksmų charakterizavimo centras 

(SPECTROVERSUM) - dalyvavimas Švedijos nacionalinės Sinchrotroninio spinduliavimo 

laboratorijos MAX IV veikloje bei įrangos įsigijimas. 

 Kompiuterinės, struktūrinės ir sistemų biologijos centras (CossyBio) – tapimas tikrąja Europos 

Molekulinės Biologijos Laboratorijos (EMBL) nare bei Struktūrinės biologijos infrastruktūros 

Administracinis 
projektas

1%

Informacinės sistemos 
kūrimo projektas…

Infrastruktūros 
plėtros projektas

51%

Kita
0%

Mokslo srities 
projektas

39%

Studijų srities 
projektas

2%
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(Instruct-ERIC) nare, mokamas Europos Molekulinės Biologijos Konferencijos (EMBC) mokestis 

bei įsigyjama įranga. 

 Lietuvos GRID našių skaičiavimų tinklas (LitGrid-HPC) - numatomas dalyvavimas tarptautinėje 

MTI EGI (Advanced Computing for Research) arba EuroHPC (Europos našiosios kompiuterijos 

bendroji įmonė) bei HPC įrangos įsigijimas APC HPC Saulėtekis ir ITAPC. 

 Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Branduolinių ir elementariųjų dalelių fizikos centras - 

mokamas asocijuotos narystės CERN mokestis. 

Vilniaus universiteto projektai, kuriuose finansuojamas atviros prieigos MTEP infrastruktūros, 

reikalingos dalyvauti tarptautinių ir (ar) regioninių iniciatyvų projektuose (bendra šių projektų vertė – 

30 845 545 Eur): 

 Puslaidininkių technologijų centras (PTC). 

 Inovatyvios chemijos centras (INOCHEM, Vilniaus universitetas – partneris). 

Kitas svarbus žingsnis projektinėje veikloje – tai finansavimo gavimas Medicinos fakulteto Mokslo 

centro sukūrimui. Bendra projekto vertė – 37 149 852 Eur. 

Vilniaus universitetas kartu su Vilniaus miesto savivaldybe steigia metodinį Vilniaus STEAM centrą 

Planetariumo patalpose. 2018 metų vertinimui pateikta projekto „Vilniaus STEAM centro sukūrimas“ 

paraiška. Projekto bendra vertė – 3 947 790 Eur.  

2018 metais Vilniaus universitete buvo pradėti vykdyti trys priemonės „Lietuvių kalba informacinėse 

technologijose“ projektai, kurių tikslas – puoselėti lietuvių kalbą, kuriant ir plėtojant visuomenės poreikius 

atitinkančius skaitmeninius produktus ir elektronines paslaugas, viešai prieinamus ir nemokamai platinamus 

lietuvių kalbos informacinių technologijų sprendimus. Bendra trijų projektų vertė – 7 087 043 Eur. 

Projektu „Lietuvių šnekos infrastruktūrinių paslaugų plėtra – LIEPA 2“ siekiama kuriant ateities 

skaitmeninius produktus – lietuvių šneka valdomas mobiliąsias paslaugas, padidinti lietuvių kalbos 

vartojimą elektroninėje terpėje. Projekto „Mašininio vertimo sistemų ir lokalizavimo paslaugų tobulinimas 

ir plėtra“ tikslas – vystyti sukurtą mašininio vertimo infrastruktūrą gerinant esamų mašininio vertimo el. 

paslaugų kokybę, kuriant naujas mašininio vertimo kryptis, pritaikant visuomenės poreikiams lokalizuotą 

programinę įrangą ir įrankius. Pasiekus numatytų tikslų, bus sukurtos naujos technologijos ir integruoti 

papildomi lingvistiniai resursai, skirti pagerinti esamų įrankių kokybę. Įgyvendinus projektą, atsiras platesnis 

kalbų, iš kurių ir į kurias galima versti, pasirinkimas: bus galima versti tekstus iš lietuvių į lenkų, vokiečių, 

rusų kalbas ir atvirkščiai. Sistema bus modernizuojama ir patogiau pasiekiama vartotojams. Projekto 

„Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių informacinės sistemos plėtra – Raštija 2“ įgyvendinimo metu 
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bus kuriama viešoji paslauga – elektroniniai lietuvių kalbos vartai, leisianti efektyviai perpanaudoti 

integruotus lietuvių kalbos išteklius ir paslaugas. Projekto tikslas – sukurti naujos kartos Raštijos IS, 

papildytą reikšmingais, į viešojo administravimo el. paslaugų teikimą orientuotais, aktualiais lietuvių kalbos 

IT ištekliais, efektyviai pakartotinai panaudojamais programinės įrangos gamybos procesuose, inicijuotuose 

tiek valstybės institucijų, tiek verslo įmonių.  

Priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ projektų tikslas yra plėtoti Lietuvos kultūros 

paveldo prieinamumą elektroninėje erdvėje, kuriant skaitmenintu turiniu grindžiamas pažangiąsias 

elektronines paslaugas ir sprendimus, vykdant elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų plėtra bei 

tobulinimą, užtikrinant kompleksinę paslaugų teikimo pertvarką ir jų orientavimą į naudotoją (Lietuvos 

kultūros skaitmeninio turinio kūrimas ir sklaida (inovatyvių elektroninių paslaugų ir elektroninių produktų 

kūrimas tiek suskaitmeninto paveldo, tiek šiuolaikinio kultūrinio turinio pagrindu). Vilniaus universitetas 

2018 metais pradėjo įgyvendinti du šios priemonės projektus, kurių bendra vertė – 11 938 532 Eur.  

Vilniaus universiteto projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinis erdvės 

vystymas“ vykdymo metu bus siekiama šiuolaikinėmis priemonėmis aktualinti kultūros paveldą ir didinti jo 

prieinamumą bei patrauklumą visuomenei. Daugiausia dėmesio numatyta skirti kultūros paveldo 

išsaugojimui, skaitmeninimui, įvairių interaktyvių šiuolaikiškų eksponavimo ir paveldo įdarbinimo 

sprendimų diegimui į Virtualią elektroninio paveldo informacinę sistemą (toliau – VEPIS) ir jos viešąją 

prieigą „ePaveldas“15. Vykdant projektą bus bandoma išspręsti nustatytą pagrindinę VEPIS ir „ePaveldas“ 

portalo problemą – nepakankamą VEPIS ir „ePaveldas“ panaudojimą skaitmeninto kultūrinio paveldo 

sklaidai. Įgyvendinus projektą, visuomenė rezultatus matys apsilankiusi interneto portale „ePaveldas“, kuris 

turėtų tapti pagrindiniais Lietuvos kultūros paveldo elektroniniais vartais. 

Projekto „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vartai“ (projekto vadovas – Žilvinas Jančoras) 

tikslas – didinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros pažinimą bei istorijos suvokimą suteikiant 

Lietuvos ir tarptautinei visuomenei vieningą, skaitmeninę prieigą prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 

paveldo16.  

1.7. Vilniaus universiteto pozicija rinkoje 

Nacionalinis universitetų reitingas penktus metus iš eilės patvirtina, kad Vilniaus universitetas – 

geriausias Lietuvoje. 2018 metų žurnalo „Reitingai“ sudarytame universitetų reitinge Vilniaus universitetas 

                                                 
15 Žr.: www.epaveldas.lt. 

16 Žr.: http://www.ldkistorija.lt/. 
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surinko 68,3 taško iš 100. Universitetas aukščiausiai įvertintas mokslo pasiekimų, gabiausių studentų 

skaičiaus bei studijų srityse. 

Vilniaus universitetas paskelbtas lyderiu 29 bakalaurų ir 34 magistrų rengimo studijų kryptyse. 

Palyginti su praėjusiais metais, Vilniaus universitetas pagerino pozicijas 3 bakalauro ir 3 magistro studijų 

kryptyse. Vilniaus universitetas yra vienintelis universitetas, rengiantis mikrobiologijos, archeologijos ir 

geologijos studijų krypties magistrus, taip pat vienintelis, vykdantis mikrobiologijos ir geologijos bakalauro 

studijas. 

Vilniaus universitetas pakilo alumnų pridėtinės vertės, studijų ir mokslo aplinkos srityse bei išliko 

lyderis moksliškumo, studentų ir studijų srityse. Studijų ir mokslo aplinkos srityje Vilniaus universitetas 

išsiveržė į pirmąją vietą. Taip pat pirmauja pagal studentų požiūrį į dėstytojų kompetencijas ir 

profesionalumą bei darbdavių vertinimo srityje. 

Žymus Vilniaus universiteto atotrūkis nuo kitų šalies aukštųjų mokyklų yra moksliškumo vertinime, 

kuriame geriausiai įvertintos publikacijos fizinių, biomedicinos, humanitarinių ir socialinių mokslų srityse. 

Vilniaus universitetas taip pat išsiskiria didžiausiu gabiausių studentų ir doktorantūros studijų vietų 

skaičiumi. Atlikus naujausią mokslu pagrįstų studijų krypčių vertinimą ir akreditaciją, paaiškėjo, kad 

Vilniaus universitetas yra vienintelis universitetas, kurio visos programos atitiko moksliškumui keliamus 

reikalavimus. 

Skaičiuojant pageidavimus studijuoti universitetuose, Vilniaus universitetas antrus metus iš eilės 

didina savo rinkos dalį. Rinkos dalies kaita 2015–2018 metais atsispindi 4 paveiksle pateiktoje diagramoje. 

 

4 paveikslas. Didžiausių universitetų  rinkos dalys (proc.) pagal pageidavimus studijuoti 

universitetuose pirmu prioritetu, po pirmojo etapo 2015–2018 metais 
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1.8. Vilniaus universitetas žiniasklaidoje 

Praėjusiais metais viešosios komunikacijos srityje Vilniaus universitetas ne tik išlaikė lyderio 

poziciją, tačiau ir pagerino pagrindinius komunikacijos rodiklius. Palyginti su kitais stebimais universitetais, 

Vilniaus universitetas užėmė didžiausią – 43 proc. komunikacijos dalį žiniasklaidoje ir beveik dvigubai 

lenkė savo artimiausią konkurentą. Viešai per metus paskelbti 647 pranešimai žiniasklaidai, „BNS spaudos 

centre“ – 178 pranešimai. 

Iš viso Vilniaus universitetas žiniasklaidoje per metus buvo minimas beveik 12 tūkst. kartų. Per metus 

komunikacijos dalis padidėjo 4 procentiniais punktais, nepaisant to, kad apie universitetus žiniasklaidoje 

buvo skelbiama rečiau (2018 m.: 11 966 k., 2017 m.: 13 567 k.). Nors paminėjimų skaičius mažesnis, tačiau 

tai nesutrukdė augti bendrai Vilniaus universiteto pasiektai auditorijai. Pasiektų potencialių kontaktų 

skaičius nuo 3,3 mlrd. išaugo iki 3,6 mlrd. Reikšmingai sumažėjo neigiamos informacijos kiekis – nuo 

52,8 mln. potencialių kontaktų iki 31,4 mln. 

Vertinant cituojamumą žiniasklaidoje, bendrai Vilniaus universiteto atstovai cituojami dažniausiai. 

Tačiau matomiausių universitetų penketukas kasmet kinta. Pavyzdžiui, 2017 metais tarp 5 daugiausiai 

cituotų atstovų penktoje vietoje buvo priskirta Vilniaus universiteto studentų kategorija, o pirmose pozicijose 

dominavo kitų aukštųjų mokyklų mokslininkai, dėstytojai ar rektoriai. 2018 metais situacija pasikeitė – tarp 

5 dažniausiai cituotų asmenų 3 buvo Vilniaus universiteto mokslininkai. 

2018 metais Vilniaus universitetas užėmė 1 vietą pagal komunikacijos efektyvumo rodiklį 

(ankstesniais metais buvo 3-ioje pozicijoje). Pagal komunikacijos įtakos ir pasiektos auditorijos dydžio 

rodiklius Vilniaus universitetas išliko pirmas. 

1.9. Tarptautinė studijų rinkodara 

Skatinant studijų tarptautiškumo plėtrą Vilniaus universitete bei siekiant pritraukti gabiausius 

studentus iš užsienio, Partnerystės prorektorės iniciatyva, nuo 2017 metų buvo nuspręsta kasmet skirti lėšų 

ir įsteigti stipendijos atleidžiančios gabiausius užsienio šalių (ne Europos Sąjungos) piliečius stojančius į 

Vilniaus universiteto magistrantūros studijų programas, dėstomas užsienio kalba nuo studijų įmokos. 

Atrenkant gabiausius studentus, vertinamos jų tarpasmeninės kompetencijos, pasirengimas studijuoti bei 

motyvacija. 2018 metais keturi gabiausi užsienio šalių piliečiai pasinaudojo šia galimybe ir buvo atleisti nuo 

studijų įmokų. Atrankoje dalyvavo dvidešimt keturi užsienio studentai. Keturi gabiausieji studentai atleisti 

2017 metais, sėkmingai tęsė savo studijas.  
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Šių stipendijų teikiamos galimybės užsienio studentus labai sudomino ir ženkliai padidino stojimo 

paraiškų į Vilniaus universiteto programas skaičių. Tarptautinių ryšių skyriaus pavyzdžiu pasekė ir 

akademiniai universiteto padaliniai. 2018 metais Tarptautinių santykių ir politikos mokslių institutas 

įsteigdamas analogiškas stipendijas studentams stojantiems į „Rytų Europos ir Rusijos studijų“ programą. 

Siekiant sukurti tvarų ir ilgalaikį tarptautinės rinkodaros modelį 2018 metais veiklos vyko 2 

kryptimis: įgyvendinat tradicinės rinkodaros priemones ir pasitelkiant naujus skaitmeninės rinkodaros 

sprendimus. Universitetas buvo pristatytas 5 tarptautinėse studijų mugėse užsienyje, Lietuvos Respublikos 

ambasadose Gruzijoje ir Baltarusijoje, informacija apie Vilniaus universitetą paviešinta Gruzijos televizijoje, 

sukurtas specialus vaizdo sveikinimas Tbilisio universitetui. 

2018 metais buvo atnaujinama angliška Vilniaus universiteto interneto svetainė, kuriama patogesnė 

lankytojų patirtis. Informacija apie universiteto programas teikiama studijų platformoms, taip pat buvo 

surengti specialūs Vilniaus universiteto pristatymo renginiai tikslinėms auditorijoms.  

2018 metais skaitmeninėmis rinkodaros priemonėmis pritraukta 617 stojančiųjų, studijų agentai 

pritraukė 144 stojančiuosius. 2018 metais studijų agentams buvo keliami didesni reikalavimai, ir tai lėmė, 

kad jiems tarpininkaujant į Vilniaus universitetą aplikavę stojantieji buvo potencialesni studentai – santykis 

tarp per agentus pritrauktų stojančiųjų ir įstojusiųjų, palyginti su 2017 metais, išaugo 19 procentų.  

1.10. Tarptautinės partnerystės 

Vilniaus universitetas vadovaujasi tarptautinėje bendruomenėje visuotinai priimtu Jane Knight 

sukurtu tarptautiškumo apibrėžimu – tarptautiškumas tai tarptautinės, tarpkultūrinės ir (ar) globalios 

dimensijos integravimo į aukštojo mokslo tikslus, funkcijas ir įgyvendinimą procesas, siekiant gerinti jų 

kokybę bei prisidėti prie visuomenės tobulėjimo. Tarptautinės Vilniaus universiteto partnerystės bei jų 

kuriamos, mainų ir kryptingo akademinio ir administracinio personalo judumo galimybės yra viena 

pagrindinių priemonių siekti strateginių universiteto tikslų, kuriant aktyvų, tarptautinį ir atvirą universitetą. 

Vilniaus universitetas ar jo atstovai yra šių tarptautinių organizacijų ir asociacijų nariai: EUA 

(Europos universitetų organizacija), IAU (Tarptautinė universitetų organizacija), EAIR (Europos 

universitetų valdymo asociacija), EAIE (Europos tarptautinio švietimo asociacija), EUPRIO (Europos 

universitetų viešųjų ryšių ir informacijos specialistų asociacija).  

2018 metais Vilniaus universitetas aktyviai dalyvavo tinkluose, atveriančiuose kelius gilinti 

partnerystę tokiose srityse kaip studijų ir mokslo politika, mokslas ir inovacijos, studijų kokybės gerinimas, 

mobilumas bei skatinančiuose dalintis patirtimi kitose universitetui aktualiose veiklose. 
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Vilniaus universiteto personalas aktyviai prisidėjo prie tokių tinklų kaip Coimbra Group, Utrechto 

tinklas, UNICA tinklas, Baltijos universitetų programos (BUP) tinklo veiklų. 

Vilniaus universitetas toliau aktyviai bendradarbiauja tinkluose, atveriančiuose studentams 

galimybes išvykti dalinėms studijoms į universitetus už Europos ribų – ISEP (International Student 

Exchange Programs) bei CREPUQ (Kanados Kvebeko universitetų rektorių konferencijos) tinklus. 

2018 metais Vilniaus universitetas toliau plėtojo dvišalį bendradarbiavimą. Buvo pasirašyta 10 naujų 

akademiniais ir moksliniais poreikiais pagrįstų tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių.  

Šiuo metu galioja 193 Vilniaus universiteto pasirašytos tarptautinio bendradarbiavimo sutartys su 

universitetais iš 46 šalių. Geografinis partnerysčių pasiskirstymas procentais, šalys, kuriose Vilniaus 

universitetas turi partnerių, Vilniaus universiteto dvišalių sutarčių skaičiaus dinamika per pastaruosius 5 

metus pateikta 3 priede. Sutarčių skaičius mažėja, nes jos nepratęsiamos jei, yra neefektyvios ir nevykdoma 

jokia veikla su partneriais. Žvelgiant į bendras tendencijas dvišalių sutarčių geografijoje auga partnerysčių 

skaičius su Azijos ir buvusių Nepriklausomų valstybių sandraugos (toliau – NVS) šalių universitetais.  

Nors dvišalių sutarčių su Europos universitetais skaičius mažėja, jų turinys kokybiškai kinta. Sutartys 

daugiau orientuotos į konkrečią akademinę ir mokslinę veiklą nei į mainus tik studijų tikslais. Naująjį 

impulsą tokioms sutartims suteikė naujos bendradarbiavimo formos, tokios kaip jungtinio / dvigubo laipsnio 

diplomų iniciatyvos. 

2017–2018 mokslo metais 13 dėstytojų iš partnerinių institucijų atvyko skaityti paskaitų. Skaitomos 

paskaitos priimančiame universitete. Keičiamasi informacija, gerąja patirtimi, generuojamos idėjos 

edukaciniams ir moksliniams projektams. 

Jaučiamas ir konkretus bendradarbiavimo poveikis studijų ir mokymosi visą gyvenimą veiklai. 2018 

metais pradėta vykdyti speciali dvigubo diplomo 7 metų lietuvių kalbos studijų programa. 10 studentų iš 

Pekino tarptautinių studijų universiteto Vilniaus universitete mokosi lietuvių kalbos.  

2017–2018 mokslo metais bendradarbiavimas „Erasmus+“ programoje vyko pagal 1 270 sutartis su 

535 Europos partneriais iš 31 šalies (2016–2018 m. m. buvo 504 partneriai ir 1 168 sutartys) (partnerinių 

institucijų skaičius pagal šalis pateikiamas 3 priede). Šių sutarčių pagrindu vykdomi studentų ir dėstytojų 

mainai paskaitų skaitymui bei vyksta personalo mokymosi vizitai į mokslo ir studijų institucijas bei įmones. 

Įmonių personalas gali atvykti ir skaityti paskaitų į Vilniaus universitetą. 

Strateginių partnerysčių su užsienio universitetais plėtrai buvo skirta 20 000 Eur iš strateginio 

Vilniaus universiteto fondo. Šios lėšos buvo nukreiptos į mokslinio bendradarbiavimo su užsienio 

universitetais stiprinimą, Vilniaus universiteto mokslininkų kvalifikacijos kėlimą (per dalyvavimą 
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tarptautiniuose seminaruose, konferencijose) bei Vilniaus universiteto padalinių įsitraukimo į mokslinių 

veiklų su užsienio partneriais skatinimą. Skirti resursai suteikė galimybę 2018 metais prisidėti prie Vilniaus 

universiteto Gyvybės mokslų centro Tarptautinės patarėjų tarybos pirmojo suvažiavimo organizavimo; 

suorganizuoti Jungtinių Amerikos Valstijų lyderystės ekspertės Jill Hufnagel vizitą į Vilniaus universitetą; 

užmegzti bendradarbiavimą su, pagal QS reitingą 88 vietą užimančio, St. Andrews universiteto fizikais. Taip 

pat buvo finansuota galimybė Vilniaus universiteto mokslininkui užmegzti ryšius su Standfordo universiteto 

(Jungtinės Amerikos Valstijos) atstovais asmeninio vizito metu.  

Vykdant strateginį projektą „1.4. Strateginių partnerysčių su užsienio universitetais plėtra“ buvo 

investuota į strateginių partnerysčių formavimą įsiliejant į ARQUS Europos universitetų aljansą. Šis aljansas 

buvo suformuotas atliepiant Atnaujintą Europos mokslinių tyrimų ir inovcijų darbotvarkę (2018) ir 

reaguojant į 2018 metų Europos Sąjungos tarybos kvietimą vienyti universitetus, siekiant suaktyvinti 

Europos studijų erdvės kūrimą, skatinat mobilumą, didinant studijų ir mokslo kokybę, stiprinant ryšius tarp 

studijų, mokslo ir inovacijų. Vilniaus universitetas kartu su Granados (Ispanija), Graco (Austrija), Leipcigo 

(Vokietija), Padujos (Italija), Bergeno (Norvegija) ir Liono (Prancūzija) universitetais pasirašė susitarimo 

memorandumą, kuriuo buvo įsteigtas ARQUS Europos universitetų aljansas. Šia iniciatyva siekiama 

aktyvinti universitetų dalijimąsi gerąja praktika vykdant mokslinę veiklą, organizuojant studijas ir 

dalyvaujant įvairiuose socialiniuose projektuose. Kiekvienas universitetas daro stiprią įtaką savo regiono 

vystymuisi ir yra įvairių europinių projektų ir tarptautinių procesų dalyvis. Universitetai sutarė kartu skleisti 

europietišką požiūrį į aukštąjį mokslą, skatinti studentų, dėstytojų, mokslininkų ir kitų universitetų 

darbuotojų mobilumą, vykdyti bendrus projektus visais universiteto veiklos lygmenimis ir dalyvauti 

bendrose iniciatyvose, skatinančiose tarptautinį įsitraukimą. Tikimasi, kad kartu universitetai galės tobulėti 

greičiau ir kokybiškiau, nes europinis bendradarbiavimas yra neatsiejama jų ateities dalis. ARQUS 

universitetus jungia panaši daugiametė patirtis, sukaupta dalyvaujant bendruose įvairių sričių projektuose, 

visi šeši yra lyderiai tarp savo regiono universitetų, įsikūrę vidutinio dydžio miestuose. Tikimasi, kad šis 

kompleksiškas strateginis bendradarbiavimas prisidės prie: 

 Vilniaus universiteto studijų tarptautiškumo didinimo skatinant studentų, dėstytojų bei personalo 

mainus, 

 studijų kokybės gerinimo per dėstytojų motyvavimą bei kompetencijų kėlimą bei paprastesnį 

kvalifikacijų pripažinimą,  

 mokslinių projektų bei aukšto lygio mokslinių publikacijų skaičiaus augimo, per glaudesnį 

bendradarbiavimą su partneriais ir mokslinės infrastruktūros dalijimosi galimybes, 

 Vilniaus universiteto pozicijos „QS World University Rankings“ reitinge gerėjimo. 
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1.11. Akademinės etikos užtikrinimas universitete 

Akademinę etiką Vilniaus universitete užtikrina Vilniaus universiteto Centrinė akademinės etikos 

komisija (toliau – Komisija), kuri yra nepriklausoma universiteto akademinės savivaldos institucija, sudaryta 

remiantis Vilniaus universiteto statutu (toliau – Statutas) ir savo veikloje besivadovaujanti Akademinės 

etikos kodeksu ir savo nuostatais. Komisija pagal kompetenciją nagrinėja skundus ir kreipimusis dėl 

akademinės etikos pažeidimų ir aiškina savo nuostatus bei Akademinės etikos kodeksą. Komisiją sudaro 8 

įvairių akademinių padalinių nariai, iš kurių trys – Vilniaus universiteto Studentų atstovybės deleguoti 

studentai. 2018 metais įsigaliojo nauja Vilniaus universiteto Centrinės akademinės etikos komisijos (bei 

padalinių) nuostatų redakcija, o 2018 m. rugsėjo 25 d. Vilniaus universiteto senatas patvirtino naujos sudėties 

Komisiją su pirmininke prof. Rita Šerpytyte. 

2018 metais Komisija gavo 12 skundų ar kitų kreipimųsi: trys skundai (kreipimaisi) buvo gauti iš 

studentų, vienas kreipimasis – iš Vilniaus universiteto rektoriaus, kurį rektorius atsiėmė sudaręs taikos sutartį 

su studentu. Be to, Komisija gavo keletą prašymų ir iš Lietuvos Respublikos Akademinės etikos ir procedūrų 

kontrolieriaus tarnybos, su kuria intensyviai susirašinėjo dėl tarpusavio kompetencijos. 

1.12. Apibendrinamosios išvados 

Vertinant Vilniaus universiteto 2018 metų veiklos rezultatus Europos ir Lietuvos aplinkos kontekste 

galima teigti, kad: 

 Vilniaus universiteto strateginės vystymosi ir plėtros veiklos atliepė Europos aukštojo mokslo 

vystymosi kryptis; 

 reaguojant į 2018 metų Europos Sąjungos tarybos kvietimą vienytis universitetus, siekiant 

suaktyvinti Europos studijų erdvės kūrimą, skatinat mobilumą, didinant studijų ir mokslo 

kokybę, stiprinant ryšius tarp studijų, mokslo ir inovacijų, įsilieta į ARQUS Europos 

universitetų aljansą; 

 traukiantis Lietuvos aukštojo mokslo rinkai, Vilniaus universiteto pozicijos stiprėjo: augo 

stojančiųjų skaičius iš Lietuvos ir iš užsienio šalių; Vilniaus universitetui teko beveik 70 proc. 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų, skirtų Lietuvos aukštojo mokslo sektoriui; 

didėjo pajamos iš studijų ir mokslo veiklų; stiprėjo pozicijos nacionaliniame universitetų 

reitinge; augo universiteto matomumas nacionalinėje žiniasklaidoje.  

Iš 2018 metais vykdytų 26 strateginių projektų 2018 metais 15 projektų pasiekė planuotus rezultatus, 

6 projektai nepasiekė planuotų rezultatų, vienas projektas sustabdytas, 4 koreguojama rezultatų kokybė.  
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2. MOKSLAS IR INOVACIJOS 

Mokslo ir inovacijų srityje 2018 metai Vilniaus universitete buvo intensyvūs pirmiausia organizacine 

prasme: keitėsi išorinio mokslinės veiklos vertinimo metodikos ir kiti mokslinę veiklą bei mokslininkų 

rengimą reglamentuojantys teisės aktai, buvo rengiama medžiaga palyginamajam ir kiekybiniam mokslinės 

veiklos vertinimui, intensyviai teiktos paraiškos projektiniam finansavimui, pradėti įgyvendinti stambūs 

mokslinės veiklos projektai. Antra vertus, pastebimas tiek kiekybinių, tiek ir kokybinių mokslinės veiklos 

rezultatų rodiklių augimas. 

2.1. Strateginių mokslo projektų įgyvendinimas 

Vilniaus universiteto 2018–2020 metų strateginiame veiklos plane išskirti 4 projektai, susiję su 

moksline veikla 

Strateginis 

prioritetas 
Strateginė kryptis Projektas 

Europinis 

universitetas 

1. Tarptautinio 

lygio mokslinių 

tyrimų plėtra 

1.1. Strateginio Mokslo plėtros fondo suformavimas ir jo paskirstymo vidinių 

konkursų būdu sistema 

1.2. Mokslinių projektų rengimo ir valdymo sistemos tobulinimas: 

administracijos padalinių veiklos efektyvumo didinimas 

1.3. Investicijų į tyrimus ir jų grąžos apskaitos sistemos diegimas, sukuriant 

instrumentą tikslingam žmogiškųjų ir materialiųjų resursų sutelkimui 

perspektyviose srityse 

3. Akademinių 

talentų pritraukimas 

3.1. Akademinių talentų pritraukimo fondo sudarymas 

Įgyvendinant projektą „1.1. Strateginio Mokslo plėtros fondo suformavimas ir jo paskirstymo vidinių 

konkursų būdu sistema“ 2018 metais parengta pirma Mokslo plėtros fondo nuostatų redakcija išskiriant dvi 

pagrindines investavimo kryptis: taikomuosius tyrimo projektus ir jaunųjų mokslininkų veiklos skatinimą. 

2019 metais planuojama patvirtinti fondo nuostatus. 

Pagrindinis 2018 metų tikslas įgyvendinant projektą „1.2. Mokslinių projektų rengimo ir valdymo 

sistemos tobulinimas: administracijos padalinių veiklos efektyvumo didinimas“ – projektų paraiškų rengimo 

proceso tobulinimas, naujų finansavimo galimybių paieška siekiant diversifikuoti universiteto pajamų 

šaltinius ir mažinti priklausomybę nuo Europos Sąjungos struktūrinių fondų, informacinės medžiagos ir 

renginių bendruomenei rengimas. Pasitelkus vidinius ir išorinius finansavimo šaltinius, pritraukti išorės 

konsultantai programos „Horizontas 2020“ koordinuojamiems projektams rengti. 2019 metais planuojama 

pagrindinį dėmesį skirti projektų administravimo, įgyvendinimo ir stebėsenos procesų tobulinimui. 

Vykdant projektą „1.3. Investicijų į tyrimus ir jų grąžos apskaitos sistemos diegimas, sukuriant 

instrumentą tikslingam žmogiškųjų ir materialiųjų resursų sutelkimui perspektyviose srityse“ 2018 metais, 

atsižvelgiant į pasikeitusią išorinę mokslinės veiklos vertinimo tvarką, atnaujintas valstybės biudžeto 
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asignavimų mokslui paskirstymo universiteto kamieniniams padaliniams mechanizmas, siekiant biudžeto 

asignavimus, įvertinus universiteto specifiką, susieti su pasiektais ir įvertintais mokslo rezultatais. Tikslinės 

investicijos nukreiptos į mokslininkų ir tyrėjų pritraukimą įgyvendinant 3.1. projektą. 

Projekto „3.1. Akademinių talentų pritraukimo fondo sudarymas“ veiklos praplėstos siekiant 

pritraukti perspektyvius mokslininkus ir tyrėjus, atitinkančius ne tik R3 ir R4 kategorijas, kaip buvo numatyta 

universiteto 2018–2020 metų strateginio veiklos plano pažangos rodiklių sąraše. Europos struktūrinių fondų 

lėšomis pagal priemonę „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus“ patvirtintas 

finansavimas 5 projektams, kuriems vadovaus į Lietuvą grįžtantys mokslininkai iš Europos Sąjungos ar 

trečiųjų šalių. Pagal priemonę „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant individualius „Horizontas 

2020“ MTEP projektus“ pritraukti 3 podoktorantūros stažuotojai iš Estijos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir 

Moldovos. Mokslinius tyrimus tęsė 38 stažuotojai, finansuojami pagal priemonę „Stažuočių po 

doktorantūros studijų skatinimas“ ar programos „Horizontas 2020“ lėšomis. Deja, dviejų iš jų finansavimo 

sutartys 2018 metais buvo nutrauktos. Atrinktos universiteto podoktorantūros stažuočių konkurso tematikos, 

paskelbtas tarptautinis kvietimas 6 podoktorantūros stažuotojams, daktaro laipsnį įgijusiems užsienyje.  

Šešiems universiteto mokslininkams, kurių mokslinė veikla pasižymi išskirtiniais, tarptautiniu mastu 

žinomais bei vertinamais moksliniais pasiekimais, reikšmingai prisideda prie universiteto mokslo ir studijų 

kokybės gerinimo ir yra savo veikla svarbūs universitete vystomai mokslo ir studijų sričiai, krypčiai ar šakai, 

suteikta išskirtinio profesoriaus kategorija. 

Trys mokslininkai pritraukti iš kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų. 

2018 metais taip pat pradėtas įgyvendinti bandomasis doktorantūros mokyklos projektas Gyvybės 

mokslų centre, mokyklos vadovei vienas iš iškeltų uždavinių – doktorantų iš užsienio pritraukimas. 

Vilniaus universiteto 2018–2020 metų strateginio veiklos plano mokslo srities rodikliai ir jų 2018 

metų rezultatai 

Strateginis 

prioritetas 
Strateginė kryptis Pažangos rodikliai 2018 metų planas 2018 metų faktas 

Europinis 

universitetas 

1. Tarptautinio lygio 

mokslinių tyrimų plėtra 

Tarptautinio lygio mokslinių 

publikacijų, parengtų su 

užsienio partneriais, dalis 

(proc.) 

57 % 58,9 % 

Publikacijų, patenkančių tarp 10 

proc. geriausiųjų pasaulyje, 

dalis (proc.) 

8,72 % 8,89 % 

Tarptautinių mokslo projektų 

skaičius 
113 122 

Tarptautinių patentų paraiškų 

skaičius 
4 6 

Doktorantų, kurie bent kartą per 

studijų metus išvyko į užsienio 
73 % (13 %) 73 % (18,3 %) 
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Strateginis 

prioritetas 
Strateginė kryptis Pažangos rodikliai 2018 metų planas 2018 metų faktas 

2. Tarptautinės 

magistrantūros ir 

doktorantūros plėtra 

centrus, dalis (proc.) (iš jų – 

išvykę ilgiau nei 30 dienų) 

Bendros doktorantūros sutartys 

su užsienio universitetais 
4 4 

3. Akademinių talentų 

pritraukimas 

Iš užsienio pritrauktų 

mokslininkų, atitinkančių R3 ir 

R4 kategorijas (pagal „Euraxess 

profiles descriptors“) skaičius 

1 4 

2.2. Mokslinės veiklos vertinimas 

2018 metų gruodžio mėn. pabaigoje Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras paskelbė 

lyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) vertinimo visoje 

Lietuvoje rezultatus. Vertinimą atliko daugiau kaip 60 tarptautinių ekspertų. Užsienio šalių mokslininkai 

vertino 30 institucijų pateiktus 2013–2017 metų duomenis. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų pasiekimai 

konkrečioje mokslo kryptyje ir (ar) srityje buvo palyginti tarpusavyje ir reitinguoti penkių balų skalėje. 

Vertinta MTEP veiklos kokybė, ekonominis ir socialinis poveikis bei veiklos perspektyvumas17,18. Vilniaus 

universiteto veikla vertinta 33 mokslo kryptyse. Geriausiais balais – po 5 – pagal visus kriterijus įvertintos 

3 universiteto mokslo kryptys – istorija, biologija ir biochemija. Šiose kryptyse Vilniaus universiteto 

mokslininkų vykdomi moksliniai tyrimai yra aukščiausio tarptautinio lygio, o juos vykdantys padaliniai – 

Istorijos fakultetas ir Gyvybės mokslų centras – yra itin vertinami MTEP partneriai ne tik akademinėje 

bendruomenėje, bet ir už jos ribų (12 lent., 5 pav.). 

Aukščiausiais balais už mokslo kokybę įvertintos ir fizikos, medžiagų inžinerijos bei chemijos 

inžinerijos kryptys. Aukšto lygio tyrimai ekspertų vertinimu vykdomi dar 20 mokslo krypčių, iš jų 11 – 

vykdomi tarptautiniu mastu pripažinti tyrimai. Keliose mokslo kryptyse vykdomi nacionalinio lygmens 

tyrimai, dviejų besikuriančių ar pertvarkomų krypčių rezultatai 2013–2017 metų laikotarpiu vertinti silpnai. 

Vertinant vidutinį mokslo srities MTEP veiklos kokybės įvertį Vilniaus universitetas geriausius 

rezultatus Lietuvoje pasiekė fizinių ir technologijos mokslų srityse (atitinkamai 4,50 ir 4,32 balo), 

humanitarinių mokslų srityje geriau vertintas tik Lietuvos istorijos institutas (Lietuvos istorijos institutas – 

4,79, Vilniaus universitetas – 4,18 balo), socialinių mokslų srityje – Lietuvos energetikos institutas (Lietuvos 

energetikos institutas – 4 balai, Vilniaus universitetas – 3,38 balo), biomedicinos mokslų srityje – Lietuvos 

sveikatos mokslų universitetas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – 4,18 balo, Vilniaus universitetas – 

4 balai). 

                                                 
17 Duomenų šaltinis: https://mosta.lt/lt/palyginamasis-ekspertinis-mtep-vertinimas/rezultatai. 

18 Perspektyvumo rodiklis atskirai nenagrinėjamas dėl ekspertų išsakytų pastabų dėl skalės atitikimo vertinimo tikslams. 
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Vilniaus universitetas taip pat surinko aukštus balus pagal ekonominį ir socialinį poveikį šaliai ir 

potencialą vystytis. Beveik visų vertintų krypčių mokslinių tyrimų poveikis verslui, sprendimų priėmėjams, 

visuomenei vertintas gerai arba labai gerai. Puikų įvertinimą – 5 iš 5 balų – už veiklos ekonominį ir socialinį 

poveikį be jau minėtų trijų krypčių gavo Teisės fakultetas. 

12 lentelė. Vilniaus universiteto palyginamojo vertinimo rezultatai: mokslo kokybė ir socialini s-

ekonominis poveikis pagal mokslo sritis 

Mokslo sritis, kryptis Mokslo kokybės įvertis Socialinio-ekonominio poveikio įvertis 

Humanitariniai mokslai 4,18 4,20 

Socialiniai mokslai 3,39 4,01 

Biomedicinos mokslai 4,00 3,64 

Fiziniai mokslai 4,50 4,06 

Technologijos mokslai 4,32 3,72 

 

5 paveikslas. Vilniaus universiteto palyginamojo vertinimo rezultatai: mokslo kokybė ir 

socialinis-ekonominis poveikis pagal mokslo kryptis 
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2.3. Mokslinės veiklos skatinimas 

Mokslinė veikla universitete skatinama keliais lygmenimis: 

 Skatinimas už aukšto lygio mokslo pasiekimus pagal kamieninių akademinių padalinių 

parengtas tvarkas; 

 Kalendorinių metų pabaigoje teikiamas Rektoriaus mokslo premijos; 

 Mokslo metų pabaigoje mokslininkai skatinami už reikšmingus mokslo pasiekimus. 

Vilniaus universiteto skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus sistemos tikslas – sustiprinti 

motyvaciją vykdyti studijų vertę, dėstytojų ir mokslo darbuotojų kvalifikaciją bei universiteto žinomumą ir 

akademinę reputaciją didinančią mokslinę veiklą. 2018 metų vasario 14 d. patvirtintame Vilniaus 

universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos apraše buvo nustatyta, kad suma, skirta premijoms už 

mokslo pasiekimus, turi sudaryti ne mažiau kaip 5 proc. ir neviršyti 15 proc. nuo kamieninio akademinio 

padalinio ar šakinio akademinio padalinio (jei turi savo biudžetą) akademinių darbuotojų tarnybinių 

atlyginimų, valandinio darbo užmokesčio ir priemokų prie tarnybinių atlyginimų sumos. 2018 metams 

universiteto taryba nustatė papildomas minimo aprašo galiojimo išlygas, įskaitant ir tai, kad premijoms už 

mokslo pasiekimus suma turi sudaryti ne mažiau nei 3 proc. nuo akademinių darbuotojų tarnybinių 

atlyginimų, valandinio užmokesčio ir priemokų prie tarnybinių atlyginimų sumos. Siekiant šio tikslo 

kamieniniai akademiniai padaliniai 2017–2018 metais parengė ir patvirtino skatinimo tvarkas, kuriose 

išskyrė jų padaliniui aktualiausius aukšto lygio mokslo pasiekimus ir numatė skatinimo procedūras. 2018 

metais buvo patvirtinta 10 skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkų ir visi padaliniai turėjo naujai 

patvirtintas galiojančias sistemas. 

Vilniaus universiteto Rektoriaus mokslo premijos už svarius metinius mokslo pasiekimus 

2018 metais skirtos šiems mokslininkams: dr. Almirai Ramanavičienei, habil. dr. Kęstučiui Strupui, dr. 

Arūnui Streikui, dr. Karoliui Kazlauskui, dr. Artūrui Ratkui, dr. Ainei Ramonaitei  ir habil. dr. Gediminui 

Gaigalui. Papildomos premijos už svarius mokslo pasiekimus 2018 metais skirtos jauniesiems 

mokslininkams: dr. Mantui Šimėnui, dr. Davide Castiglione, dr. Agotai Aučynaitei ir dr. Paulinai Želvienei. 

Apdovanojimai už reikšmingus mokslo pasiekimus įteikti šiems Vilniaus universiteto 

mokslininkams: 

 habil. dr. K. Kubiliui už monografiją: Parameter Estimation in Fractional Diffusion Models. 

Springer. 2017, 390 p. 
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 dr. A. Spiridonov, R. Stankevič, T. Gečui, T. Šilinskui, dr. A. Brazauskui, dr. P. Musteikiui, dr. S. 

Radzevičiui už straipsnį: Integrated record of Ludlow (Upper Silurian) oceanic geobioevents – 

Coordination of changes in conodont, and brachiopod faunas, and stable isotopes. Gondwana 

Research, vol. 51, p. 272–288; 

 dr. J. Dapkūnui, dr. A. Timinskui, dr. K. Olechnovič, dr. M. Margelevičiui, R. Dičiūnui, 

dr. Č. Venclovui už straipsnį: The PPI3D web server for searching, analysing and modeling protein-

protein interactions in the context of 3D structures. Bioinformatics. 2017, 33(6): 935–937; 

 dr. M. G. Weber už straipsnį: The Non-equivalence of Labour Market Taxes: A. Real-effort 

Experiment. The Economic Journal, 127.604 (2017): 2187–2215; 

 dr. E. Macevičiūtei, dr. A. Gudinavičiui, dr. A. Šuminui su kolega už straipsnį: E-books in academic 

libraries: results of a survey carried out in Sweden and Lithuania. Information Research 

(interaktyvus). Sheffield: University of Sheffield, vol.22, no 3, paper no 762; 

 dr. L. Mikalonienei, habil. dr. V. Mikelėnui, dr. P. Miliauskui, V. Mitkevičiui, dr. A. Tikniūtei už 

mokslo studiją: Įmonių teisinių formų konvergencija ir divergencija: ar Lietuvos teisinis 

reglamentavimas yra patrauklus tarptautiniame kontekste?; 

 habil. dr. G. Švedui, dr. P. Veršekiui, dr. J. Levon, D. Prapiesčiui už monografiją: LR Baudžiamojo 

kodekso Bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)derinimo iššūkiai, Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla, 2017, 318 p., ir jos išvadų pagrindu parengtą Baudžiamojo kodekso bendrosios 

dalies pakeitimo įstatymo projektą; 

 dr. R. Meškiui už Lietuvos ir užsienio verslo įmonių užsakymu atliktus mokslo tiriamuosius darbus; 

 habil. dr. S. Klimašauskui už Europos mokslo tarybos projektą „Single-cell temporal tracking of 

epigenetic DNA marks“. 

2.4. Mokslinės veiklos finansavimas 

Vilniaus universiteto mokslinė veikla 2018 metais finansuota valstybės biudžeto, užsakovų ir 

tarptautinių bei Lietuvos mokslo programų lėšomis. Iš viso gauta 32,99 mln. Eur (2017 m. – 22,3 mln. Eur, 

2016 m. – 19,06 mln. Eur), iš jų 12,58 mln. Eur sudarė tiesioginiai valstybės biudžeto asignavimai (2017 

m. – 11,1 mln. Eur, 2016 m. – 10,65 mln. Eur), o 20,41 mln. Eur gauta iš įvairių programų ir užsakovų MTEP 

projektams, užsakymams vykdyti ir (ar) mokslinei kompetencijai kelti (2017 m. – 11,21 mln. Eur, 2016 m. – 

8,42 mln. Eur) (13 lent.). 
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13 lentelė. Lėšos mokslinei veiklai  finansuoti (tūkst. Eur) 2014–2018 metais 

 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Valstybės biudžeto asignavimai mokslinei 

veiklai 
7 716 8 689 10 645 11 096 12 579 

Užsakovų lėšos 2 110 1 792 1 070 3 152 1 740 

Lietuvos mokslo programų lėšos 5 312 5 514 6 313 5 701 5 726 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

programų lėšos 
8 745 2 920 12 292 11 878 

Tarptautinių mokslo programų lėšos 739 1 037 1 024 2 064 1 070 

Iš viso 24 622 19 952 19 064 22 305 32 993 

2018 metai mokslo finansavimo prasme sėkmingiausi buvo Fizikos fakultetui (9,2 mln. Eur) ir 

Gyvybės mokslų centrui (7,2 mln. Eur). Dar keturių padalinių – Filosofijos, Filologijos, Matematikos ir 

informatikos bei Medicinos fakultetų – įplaukos peržengė 2 mln. Eur ribą. Kiti kamieniniai akademiniai 

padaliniai gavo nuo 100 tūkst. Eur iki 1,6 mln. Eur. Vertinant įplaukas vienam sąlyginio mokslininko etatui, 

daugiausiai (73,3 tūkst. Eur) uždirbo Filosofijos fakultetas, daugiausiai pritraukęs ir konkursinio 

finansavimo lėšų. 2–3 vietas dalijasi Istorijos (65,2 tūkst. Eur) ir Fizikos (62,5 tūkst. Eur) fakultetai. Prasčiau 

sekėsi Kauno, Ekonomikos ir verslo administravimo ir Medicinos fakultetams, kurių gautos lėšos vienam 

sąlyginio mokslininko etatui nesiekė 20 tūkst. Eur (6 pav.). Verslo mokykla į palyginimą neįtraukta dėl itin 

mažo mokslininkų etatų skaičiaus. 

 

6 paveikslas. 2018 metų įplaukos (tūkst. Eur) vienam sąlyginio mokslininko etatui  

2.5. Mokslo projektai 

2018 metais Vilniaus universitete vykdytas 391 mokslo projektas (2017 m. – 326, 2016 m. – 270). 

Lietuvos mokslo taryba valstybės biudžeto ir (arba) Europos struktūrinių fondų lėšomis finansavo 259 

projektų įgyvendinimą: 42 projektai finansuoti nacionalinių mokslo programų, 28 – Valstybinės lituanistinių 
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tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos, 1 – reikminių tyrimų programų lėšomis, vykdyti 76 

mokslininkų grupių, 36 dvišalių / trišalių programų, 37 podoktorantūros stažuočių projektų, 23 aukšto lygio 

tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, 13 tikslinių tyrimų sumaniosios specializacijos kryptyse 

programos projektų (įskaitant vieną pagal veiklą „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius 

tyrimus“) ir 3 projektai pagal priemonę „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant individualius 

„Horizontas 2020“ MTEP projektus“. 

Universiteto mokslininkai laimėjo Lietuvos mokslų akademijos finansavimą 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 technologijų agentūra ir Valstybinis sveikatos stiprinimo fondas. Finansavimas 

veikloms pritrauktas ir iš Kultūros ministerijos, Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos verslo paramos 

agentūros bei kitų institucijų. Dvi mokslininkų grupės gavo beveik po 1 mln. Eur kompetencijos centrų – 

Jonizuojančiosios spinduliuotės nesąlytinio ir nuotolinio detektavimo technologijų centro (vadovas – habil. 

dr. E. Gaubas (FF)) ir Dvigrandžių DNR trūkių sekoskaitos centro (vadovas – dr. M. Zaremba (GMC)) – 

įsteigimui ir veiklos skatinimui, siekiant išbandyti MTEP grįstas, komerciškai potencialias idėjas, sukurti 

tolesnėms investicijoms parengtą ar kitokį rezultatą, kuris gali būti pritaikytas diegti rinkoje. Finansavimas 

pritrauktas įsijungimui į tarptautines mokslinių tyrimų infrastruktūras ar infrastruktūros, reikalingos 

dalyvauti tarptautinių ir (ar) regioninių iniciatyvų projektuose, kūrimui ir plėtrai, taip sudarant galimybę 

Vilniaus universiteto tyrėjams naudotis aukšto lygio MTEP ir inovacijų infrastruktūra, esančia geriausiuose 

Europos MTEP ir inovacijų centruose. 

2018 metais Vilniaus universitete 1/3 mokslo projektų vykdyta su bent vienu partneriu iš užsienio: 

vykdyti 22 programos Horizontas 2020 projektai, pritrauktas finansavimas M-ERA-NET2, ES Teisingumo, 

ES 3-ios sveikatos, LILAN, NATO „Mokslas taikai“ ir kitų programų projektų vykdymui. Aktyviai 

dalyvauta COST veiklose (įsijungta į 50 projektų). 

Universiteto mokslininkai kartu su partneriais sprendžia ir visuomenei aktualias problemas. Be 

nacionalinių mokslo programų, „Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos“ programos, priemonių 

„Lietuvių kalba informacinėse technologijose“ ir „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ projektų, 2018 

metais tęsti ir palaidojimų Gedimino kalne bei Vilniaus Našlaičių kapinėse tyrimai. Mokslininkai kartu su 

partneriais jau identifikavo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio gynybos pajėgų vado Adolfo Ramanausko-

Vanago, 1863–1864 metų sukilėlių, tarp jų Zigmanto Sierakausko, palaikus. 

Sėkmingiausiai Lietuvos mokslo tarybos kvietimuose dalyvavo Fizikos fakulteto (63 projektai) ir 

Gyvybės mokslų centro (59 projektai) mokslininkai. Filosofijos fakultetas įgyvendino 28, Istorijos 
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fakultetas – 21, Chemijos ir geomokslų fakultetas – 20, Filologijos bei Matematikos ir informatikos 

fakultetai – po 18, Medicinos fakultetas – 13, kiti padaliniai – po 3–7 projektus. Fizikos fakultetas ir Gyvybės 

mokslų centras taip pat išsiskiria vykdytų tarptautinių mokslo projektų (atitinkamai 25 ir 18) bei bendru 

vykdytų mokslo projektų skaičiumi (atitinkamai 100 ir 85 projektai). Iš viso Filosofijos, Chemijos ir 

geomokslų, Matematikos ir informatikos, Istorijos, Filologijos ir Medicinos fakultetuose 2018 metais 

įgyvendinta po 21–36 mokslo projektus (žr. 4 priedą). 

Vilniaus universiteto kamieniniai akademiniai ir kamieniniai neakademiniai padaliniai taip pat 

pritraukė finansavimą kompetencijai tobulinti, leidybai, renginiams organizuoti, mokslui populiarinti ir 

kitoms veikloms.  

2.6. Mokslas – verslui 

Už užsakomųjų mokslinių tyrimų vykdymą ir su moksliniais tyrimais susijusių paslaugų teikimą 

verslo subjektams bei kitoms institucijoms ir (arba) fiziniams asmenims 2018 metais gauta 1 740 tūkst. Eur, 

iš jų pajamos iš Lietuvoje veikiančių subjektų sudarė 1 129 tūkst. Eur, o pajamos iš užsienyje veikiančių 

subjektų – 611 tūkst. Eur.  

Universitetas vis labiau įsitraukia į verslumo skatinimą ir startuolių kūrimo ekosistemos veiklas. 2018 

metų pabaigoje Vilniaus universitetas startuolio statusą buvo suteikęs 22 įmonėms, komercinančioms 

universitete sukurtus mokslinių tyrimų rezultatus. Tinklalapio „rekvizitai.lt“ duomenimis, bendra visų 

universiteto startuolių metinė apyvarta 2017 metais viršijo 1,5 mln. Eur, sukurtų darbo vietų skaičius per 

pastaruosius trejus metus išaugo trečdaliu ir 2018 metais buvo 146, o 2018 metais išmokėtų atlyginimų suma 

sudarė 2,6 mln. Eur (vidutinis atlyginimas: 1 457 Eur / mėn.).  

Šiuo metu universitetas dalyvauja 12 Lietuvoje susiformavusių mokslo ir verslo klasterių veiklose, 

apimančiose informacines technologijas, lazerių technologijas, finansus, sveikatos apsaugą ir pan. 

Siekdamas prisidėti prie švariųjų technologijų bei tvarios veiklos sprendimų kūrimo ir plėtojimo, 2018 

metais Vilniaus universitetas prisijungė prie „Švariųjų technologijų klasterio“. Prie klasterio veiklos 

prisidėjo 25 ūkio subjektai, kurių interesų laukas liečia švariąsias technologijas, tarp jų UAB „Lietuvos 

energija“, „Saulėtekio slėnio“ mokslo ir technologijų parkas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir 

kiti.  

2018 metais kartu su Lietuvos biotechnologų asociacija organizuotas tarptautinis seminaras apie 

žinių ir technologijų perdavimą gyvybės mokslų srityje. Inovatyvių idėjų paieškai kartu su Saulėtekio slėnio 

mokslo ir technologijų parku, Vilniaus Gedimino technikos universitetu ir tarptautine įmone „Cognizant 

Technology Solutions“ bei Vilniaus miesto savivaldybe organizuotas hakatonas-kūrybinės dirbtuvės 
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„Hack4Vilnius“, skirtas Vilniaus miesto inovacijoms. Siekiant išplėsti Vilniaus universitete sukurtų MTEP 

rezultatų potencialą komercinimui tarptautiniu mastu, universiteto veikla pristatyta Lietuvos ir Airijos 

bendradarbiavimo simpoziume „BRIDGE 2018“ (Airija), „Hannover Messe“ (Vokietija), ETH Zurich 

renginyje „ETH transfer“ (Šveicarija), „Knwoledge4Growth“ (Belgija), „Wolves Summit“ (Lenkija), 

Vilniuje vykusiuose tarptautiniame forume „Life Sciences Baltics 2018“, „Baltic Miltech“, Lietuvos ir 

Italijos verslo forume.  

2018 metais universiteto tinklapyje suformuota skiltis „Verslui“19, tikslingai pateikianti verslo 

įmonėms aktualią informaciją apie universiteto MTEP potencialą verslui. Skaitmenizuoti universiteto 

teikiamų atviros prieigos principu tiekiamų MTEP paslaugų ir nuomojamos MTEP infrastruktūros katalogai. 

Šioje skiltyje taip pat skelbiami skaitmenizuoti tyrėjų grupių aprašai, leidžiantys verslo ar kitiems ūkio 

subjektams greitai rasti informaciją apie universiteto tyrėjų grupių potencialą, o tyrėjams – užmegzti 

partnerystes, pateikiant potencialiems partneriams trumpą santrauką apie tyrėjų grupės veiklą. 

Siekiant apsaugoti Vilniaus universitete sukurtą intelektinę nuosavybę, universitetas, kaip išradimų 

savininkas, 2018 metais pateikė 6 tarptautines patentų paraiškas (2017 m. – 5): 2 paraiškos pagal Patentinės 

kooperacijos sutartį (toliau – PCT) (biochemija ir biotechnologijos), 2 Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – 

JAV) patentinės paraiškos (biotechnologijos) (kurių viena su verslo įmone) ir 2 patentinės paraiškos Europos 

patentui (toliau – EPO) gauti (biotechnologijos). Taip pat pateiktos 3 lietuviškojo patento prioritetinės 

paraiškos (biochemija, medicina, fizika), toliau planuojant jas teikti pagal PCT, JAV, EPO ar kitą tarptautinio 

patento paraišką. 2018 metais gauti du JAV patentai (biotechnologijos, fizika) ir 1 Europos patentas 

(biotechnologijos) (2017 m. – 5).  

2.7. Mokslo publikacijos 

Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinėje sistemoje (eLABa) 2018 metais 

užregistruotos 3 257 Vilniaus universiteto mokslininkų publikacijos (7 pav.). 

                                                 
19 Žr.: https://www.vu.lt/verslui ir https://www.vu.lt/en/business. 

https://www.vu.lt/verslui
https://www.vu.lt/en/business
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7 paveikslas. Vilniaus universiteto mokslininkų publikacijų skaičius 2014–2018 metais 

Į minėtą bendrą publikacijų skaičių įeina 31 monografija ir studija, 22 studijoms skirti leidiniai, 156 

kiti leidiniai (žodynai, žinynai, vertimai, atlasai ir kt. publikacijos), 150 konferencijų pranešimų medžiagos 

vienetų, 1 183 Lietuvos ir tarptautinių konferencijų tezės. Taip pat per 2018 metus publikuota 1 715 

straipsnių Lietuvos ir užsienio recenzuojamuose leidiniuose. 5 priede pateikiamas Vilniaus universiteto 

mokslinių publikacijų skaičiaus pokytis pagal rūšis per pastaruosius 5 metus. 

2018 metais universiteto mokslininkų straipsnių skaičius „Clarivate Analytics Web of Science Core 

Collection“ (toliau – WoS DB) duomenų bazėje sudarė 35 proc. visų Lietuvos mokslininkų šioje duomenų 

bazėje referuojamų straipsnių (2017 m. – 36 proc., 2016 m. – 35 proc., 2015 m. – 39 proc., 2014 m. – 40 

proc.; 2019 02 18 duomenys). 2018 metais paskelbtų Lietuvos ir mokslo studijų institucijų tyrėjų straipsnių 

skaičius WoS DB – 2 963, iš jų Vilniaus universiteto – 1 038. Universiteto tyrėjų paskelbtų straipsnių WoS 

DB duomenų bazėje dinamika 2014–2018 metais pateikiamas 14 lentelėje. 

14 lentelė. Vilniaus universiteto tyrėjų paskelbtų straipsnių WoS DB skaičius  2014–2018 metais 
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8 paveikslas. „WoS“ duomenų bazėje  indeksuojamų Lietuvos ir Vilniaus universiteto publikacijų 

su užsienio bendraautoriais dalis (proc.) 2014–2018 metais 

Tarptautinį pripažinimą rodo ir tarptautiniu mastu pripažintose leidyklose publikuoti šie Vilniaus 

universiteto mokslininkų darbai: Filologijos fakulteto asistento dr. Davide Castiglione monografija 

„Difficulty in Poetry: a Stylistic Model“, išleista „Macmillan Palgrave“ leidykloje, 386 psl.; Ekonomikos ir 

verslo administravimo fakulteto bei Verslo mokyklos profesoriaus dr. Vytauto Dikčiaus ir bendraautorių 

monografija „Public participation, science and society: tools for dynamic and responsible governance of 

research and innovation“, išleista „Oxford: Routledge“ leidykloje, 152 psl.; vieno iš sudarytojų (redaktorių) 

Filosofijos fakulteto lektoriaus, jaunesniojo mokslo darbuotojo Viliaus Dranseikos knyga „Disasters: Core 

Concepts and Ethical Theories“, parengta kartu su Dublino universiteto (Airija) mokslininkais, išleista 

„Cham: Springer“ leidykloje, 244 p.; Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorės dr. Ainės 

Ramonaitės su bendraautoriais knyga „The Regulation of Post-Communist Party Politics“, išleista „London; 

New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group“ leidykloje, 294 p. 

Vilniaus universiteto tyrėjų publikacijų citavimų „WoS“ duomenų bazėje skaičius ir jo pokytis per 

pastaruosius 5 metus pateikiamas 9 pav. Vilniaus universiteto mokslininkų publikacijų 2014–2018 metų h-

indeksas (2019 02 28 duomenimis) buvo lygus 68. Vidutinis metinis h-indeksas atitinkamų metų vasario 

mėn. svyravo nuo 11 iki 16. 
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9 paveikslas. Vilniaus universiteto tyrėjų publikacijų citavimų skaičius ir jo pokytis per 

pastaruosius 5 metus 

2.8. Mokslo renginiai 

2018 metais Vilniaus universitete vyko 235 mokslinės tarptautinės ir nacionalinės konferencijos, 

seminarai, simpoziumai, mokyklos (95 iš jų tarptautiniai renginiai ir 140 nacionalinių renginių). Nors 2017 

ir 2018 metais tarptautinių renginių suorganizuota po 95, daugėja organizuojamų nacionalinių renginių 

(2017 m. rodiklis – 117). Pastarųjų penkerių metų mokslo renginių dinamika pateikiama 10 paveiksle. 

 

10 paveikslas. Vilniaus universitete organizuotų renginių skaičiai 2014–2018 metais 

Paminėtina 2018 metais Gyvybės mokslų centro organizuota tarptautinė konferencija „CRISPR 

2018“, kurioje dalyvavo 260 mokslininkų iš 25 pasaulio šalių. Konferencijoje buvo aptarti naujausi CRISPR 

ir genomų redagavimo technologijos pasiekimai. Tarptautinė konferencija „Konstrukcionizmas, informatinis 

mąstymas ir švietimo inovacijos“, kurią organizavo Filosofijos fakultetas, subūrė mokslininkus iš daugiau 

negu 40 skirtingų šalių, dirbančius technologinių, socialinių ir humanitarinių mokslų sanglaudoje bei 

taikančius inovatyvius informatikos, inžinerijos, ugdymo mokslų metodus, tyrinėjimais grįstą mokymą(si). 

Fizikos fakulteto organizuotos tarptautinės konferencijos „Kvantinės medžiagos valdymas: nuo šaltųjų 
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atomų iki kondensuotųjų sistemų“ pagrindiniu akcentu tapo Nobelio premijos laureato fizikos srityje, 

Masačusetso technologijos instituto (MIT) profesoriaus Wolfgango Ketterle vieša paskaita „Atradimų 

receptas: artėjimas link absoliutaus temperatūros nulio“. 

2.9. Doktorantūra (mokslininkų rengimas) 

Vilniaus universitete doktorantūra vykdoma 29 mokslo kryptyse. 2018 metų pabaigoje universitete 

studijavo 803 doktorantai: 118 – humanitarinių, 195 – socialinių, 200 – biomedicinos, 236 – fizinių ir 54 – 

technologijos mokslų srityse. Nuolatinės studijų formos doktorantūroje studijavo 746 doktorantai, o 

ištęstinės – 57. Santykis tarp vyrų ir moterų doktorantų universitete per pastaruosius 5 metus beveik nekinta. 

2018 metų pabaigoje Vilniaus universiteto doktorantūroje studijavo 24 užsienio piliečiai (2014 m. – 

18, 2015 m. – 21, 2016 m. – 23 ir 2017 m. – 25). Daugiausia jų – iš Baltarusijos ir Ukrainos (po 4), taip pat 

studijuoja doktorantai iš Kazachstano, Lenkijos ir Latvijos, Ispanijos, Italijos, Rusijos, Moldavijos, Kinijos, 

Bangladešo, Namibijos, Libano (po 1–2).  

2018 metais Vilniaus universitetui buvo skirtos 133 valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos 

doktorantūros vietos. Papildomai 24 doktorantūros vietas, finansuojamas pagal priemonę „Mokslininkų ir 

kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“, universitetui laimėjo mokslininkai, kurių pasiūlytos temos buvo atrinktos 

Lietuvos mokslo tarybos vykdomame doktorantūros vietų paskirstymo konkurse. Tame tarpe 4 doktorantai 

bus rengiami su įmonėmis, vykdančiomis aukšto lygio mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinės plėtros 

darbus. Bendros doktorantūros vykdymo 2 sutartys pasirašytos su UAB „Femtika“ (1 fizikos ir 1 medžiagų 

inžinerijos mokslo kryptyse), 1 su UAB „CasZyme“ (biochemijos kryptyje) ir 1 su UAB MGF „Šviesos 

konversija“ (fizikos kryptyje). UAB „CasZyme“ ir UAB „Femtika“ turi Vilniaus universiteto startuolių 

statusą. 

Studijuoti doktorantūroje 2018 metais pageidavo 223 kandidatai, priimti – 165 doktorantai. 

2016 metais doktorantų skaičius sumažėjo, nes Vilniaus universitetas tais metais nustatė vienodą 

norminę doktorantūros studijų kainą visoms mokslo sritims ir dėl to neturėjo galimybės padidinti 

doktorantūros vietų skaičiaus, sumažindamas kai kurių krypčių doktorantūros studijų kainą ir taip 

padidindams doktorantūros vietų skaičių. Taip pat dėl aukštos doktorantūros studijų kainos sumažėjo 

norinčių studijuoti savo lėšomis. 

2018 metais Vilniaus universitete apgintos 147 daktaro disertacijos, 22 iš jų apgynė kitų institucijų 

doktorantai. Per penkerius metus nuo doktorantūros pradžios disertacijas apgynė 76 proc. Vilniaus 

universiteto doktorantų. 
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Vilniaus universitete skatinamas doktorantūros studijų tarptautiškumas pasirašant bendros 

doktorantūros sutartis, kuriose su užsienio universitetais sutariama bendrai vykdyti doktorantūros studijas ir 

mokslinius tyrimus, suplanuotus individualių doktorantų darbo planuose. 2018 metais pasirašytos 4 bendros 

doktorantūros sutartys: 2 sutartys su Italijos Šiaurės Vakarų konsorciumu, kuriam atstovauja Turino 

universitetas (filosofijos kryptyje), 1 sutartis su Gento universitetu, Belgija (etnologijos kryptyje) ir 1 sutartis 

su Svinburno universitetu, Australija (fizikos kryptyje). Įgyvendinant šias sutartis 4 doktorantai dalį 

doktorantūros studijų laiko praleis užsienio universitetuose, o jų doktorantūrai kartu su doktorantūros 

vadovais iš Vilniaus universiteto vadovaus ir užsienio universitetų profesoriai. Pažymėtina tai, kad visi 

minėti užsienio universitetai patys finansuos tą doktorantūros studijų dalį, kuri bus vykdoma jų 

universitetuose.  

Siekiant didinti doktorantūros tarptautiškumą universitete yra sukurta Doktorantų mobilumo 

programa, suteikianti doktorantams galimybę dalyvauti tarptautinėse konferencijose, seminaruose, vykti į 

stažuotes užsienio mokslo ir studijų institucijose. 2018 metais 73 proc. Vilniaus universiteto doktorantų 

(neskaitant tų, kurie buvo akademinėse atostogose) bent kartą buvo išvykę į užsienio mokslo ir studijų 

institucijas bei mokslo centrus, o iš jų 18,3 proc. buvo išvykę ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui. 

Ataskaitiniais metais universiteto biudžete doktorantų mobilumui buvo skirta 190,15 tūkst. Eur. Mobilumo 

fondo lėšomis pasinaudojo 513 doktorantų, jie į mokslo renginius ir stažuotes buvo išvykę 586 kartus (454 

išvykos užsienyje, 132 Lietuvoje). 29 doktorantai gavo paramą iš Lietuvos mokslo tarybos išvykoms į 

užsienio institucijas. Bendra paramos iš Lietuvos mokslo tarybos akademinėms išvykoms suma – 27,86 

tūkst. Eur. 

Vilniaus universiteto doktorantai aktyviai dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos konkurse, skirtame 

paramai už akademinius pasiekimus gauti. 2018 metais papildomą paramą iš Lietuvos mokslo tarybos gavo 

81 doktorantas. Bendra paramos už akademinius pasiekimus suma – 192 tūkst. Eur. Vilniaus universitete iš 

sutaupytų doktorantų stipendijų fondo lėšų buvo paskatinti doktorantai už publikuotus mokslinius straipsnius 

prestižiniuose mokslo žurnaluose. Skatinamąsias stipendijas gavo 116 doktorantų, jiems išmokėta 56,88 

tūkst. Eur skatinimo stipendijų lėšų. 

Doktorantūros statistiniai duomenys iliustruojami 6 priede pateiktais grafikais. 

2.10. Mokslinės kvalifikacijos kėlimas 

Tyrėjai, studentai ir administracijos darbuotojai kvalifikacijai kelti aktyviai naudojosi Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų, Baltijos-Amerikos laisvės fondo (BAFF), Vokietijos Akademinių mainų 

tarnybos (DAAD) ir kitais finansavimo šaltiniais. 2018 metais išorinių finansavimo šaltinių lėšomis vykdyta 
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108 studentų mokslinių tyrimų laisvu nuo studijų metu ir mokslinės vasaros praktikos projektai, finansuota 

beveik 150 išvykų į mokslinius ar partnerių paieškos renginius bei kvalifikacijos kėlimui ar stažuotėms 

užsienyje. 125-iems mokslininkams dalyvavimui užsienyje vykusiuose mokslo renginiuose (konferencijose, 

simpoziumuose, seminaruose) iš universiteto Mokslo skatinimo fondo buvo skirta 79 tūkst. Eur (2017 m. – 

147 mokslininkai, 90,1 tūkst. Eur, 2016 m. – 128 mokslininkai, 86,3 tūkst. Eur). 

Iš universiteto Mokslo skatinimo fondo į Vilniaus universiteto organizuotus mokslo renginius 

atvykusių kviestinių pranešėjų kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms padengti 2018 metais buvo skirta 22 

tūkst. Eur (2017 m. buvo skirta 10 tūkst. Eur). Įvairių šaltinių lėšomis į kamieninius akademinius padalinius 

užsienio mokslininkai atvyko ne tik skaityti pranešimų mokslo renginiuose, bet ir dalyvauti seminaruose, 

pasinaudoti mokslo infrastruktūra ar rengti bendrų projektų paraiškas. Užsienio mokslininkų, 2018 metais 

vykdžiusių Vilniaus universitete mokslinius tyrimus, kai išlaidos buvo dengiamos išorės šaltinių lėšomis, 

statistika pateikiama 7 priede. Didelį mokslininkų skaičių iš Baltarusijos, Ukrainos ir Prancūzijos galima 

paaiškinti pritrauktu finansavimu pagal Europos Sąjungos 7-osios bendrosios ir „Horizontas 2020“ programų 

Marie Sklodowska-Curie bei Lietuvos-Prancūzijos integruotos veiklos programos „Žiliberas” projektus. 

2014–2018 metais daugiausiai mokslininkų buvo atvykę į Fizikos ir Chemijos ir geomokslų fakultetus, 

aktyviausiai dalyvaujančius minėtų programų veiklose. 

2.11. Apdovanojimai ir pripažinimas 

2018 metais Universiteto mokslininkams, tyrėjams ir studentams įteikta kelios dešimtys išskirtinių 

premijų, apdovanojimų ar pažymėjimo ženklų. Gyvybės mokslų centro vyriausiajam mokslo darbuotojui dr. 

Virginijui Šikšniui už CRISPR-Cas9 atradimą įteikta prestižinė Kavli premija, habil. dr. Mifodijus 

Sapagovas, dr. Artūras Štikonas, prof. habil. dr. Leonas Valkūnas, habil. dr. Saulius Klimašauskas, 

dr. Virginijus Šikšnys, dr. Giedrius Gasiūnas, dr. Tomas Šinkūnas, dr. Tautvydas Karvelis tapo Lietuvos 

mokslo premijos laureatais, ketverių metų kadencijai į naujai įkurtos Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios 

akademijos narius buvo išrinkti 3 Vilniaus universiteto mokslininkai: Humanitarinių ir socialinių mokslų 

skyriuje – Teisės fakulteto asistentas dr. Donatas Murauskas, Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų 

skyriuje – Fizikos fakulteto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Mangirdas Malinauskas ir Chemijos ir 

geomokslų fakulteto profesorius dr. Edvinas Orentas. Detalesnė informacija apie apdovanojimus pateikiama 

8 priede. 
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2.12. Apibendrinamosios išvados 

Stebimas tiek kiekybinių, tiek ir kokybinių mokslinės veiklos rezultatų rodiklių augimas. Išoriniame 

palyginamajame vertinime geriausius balus pagal visus tris vertinimo kriterijus (kokybė, ekonominis ir 

socialinis poveikis bei veiklos perspektyvumas) gavo 3 (iš 33) universiteto mokslo kryptys – istorija, 

biologija ir biochemija. Aukščiausiais balais už mokslo kokybę įvertintos 6 mokslo kryptys. Aukšto lygio 

tyrimai ekspertų vertinimu vykdomi dar 20 mokslo krypčių, iš jų 11 – vykdomi tarptautiniu mastu pripažinti 

tyrimai. 

Siekiant vystyti mokslinį potencialą 2018 metais buvo pritraukti 3 po doktorantūros stažuotojai, 3 

aukšto lygio mokslininkai pritraukti iš kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų, 6 universiteto mokslininkams 

suteiktos išskirtinio profesoriaus kategorijos. 

2018 metais Universiteto mokslininkams, tyrėjams ir studentams įteikta kelios dešimtys išskirtinių 

premijų, apdovanojimų ar pažymėjimo ženklų.  
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STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ  

3.1. Strateginių studijų projektų įgyvendinimas 

Vilniaus universiteto 2018–2020 metų strateginio veiklos plano projektai, susiję su studijų sritimi 

Strateginis 

prioritetas 
Strateginė kryptis Projektas 

Europinis 

universitetas 

2. Tarptautinės 

magistrantūros ir 

doktorantūros plėtra 

2.1. Magistrantūros studijų programų anglų kalba kūrimas 

2.2. Tarptautiškos studijų aplinkos Universitete kūrimas 

Lietuvą 

stiprinantis 

universitetas 

4. Studijos, 

parengiančios veikti 

globalizacijos 

sąlygomis 

4.1. Studijų programų tarptautinimas ir į studentą orientuotos mokymo 

paradigmos įveiklinimas 

4.2. Dėstytojų pedagoginių kompetencijų stiprinimo sistemos sukūrimas 

4.3. Studentų profesinio tobulėjimo stebėsenos ir pagalbos sistemos sukūrimas 

6. Pedagogų 

ugdymas 

šiuolaikinei 

mokyklai 

6.1. Pedagoginių studijų programų ir tobulinimo kursų rengimas 

Vilniaus universitete vykdomi strateginiai studijų projektai skirti į studentą orientuotų studijų 

paradigmos įveiklinimui, studijų tarptautiškumo didinimui ir pedagoginių studijų plėtrai: „Magistrantūros 

studijų programų anglų kalba kūrimas“, „Tarptautiškos studijų aplinkos Universitete kūrimas“, „Studijų 

programų tarptautinimas ir į studentą orientuotos mokymo paradigmos įveiklinimas“, „Dėstytojų 

pedagoginių kompetencijų stiprinimo sistemos kūrimas“, „Studentų profesinio tobulėjimo stebėsenos ir 

pagalbos sistemos sukūrimas“, „Pedagoginių studijų programų ir tobulinimo kursų rengimas“.  

Įgyvendinant strateginius projektus „Dėstytojų pedagoginių kompetencijų stiprinimo sistemos 

kūrimas“ ir „Studijų programų tarptautinimas ir į studentą orientuotos mokymo paradigmos įveiklinimas“ 

2018 m. buvo organizuota ekspertinės konsultacijos dėl pedagoginių kompetencijų plėtros sistemos 

sukūrimo su Šveicarijos Lozanos universiteto profesoriumi Jacques’u Lenares’u. Remiantis jo 

rekomendacijomis yra kuriama pedagoginių kompetencijų pripažinimo ir plėtros sistema. 2018 m. rudenį 

Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo(meno) darbuotojų konkursų pareigoms eiti ir atestavimo nuostatai 

buvo papildyti dėstymo patirties, kvalifikacijos kėlimo vertinimo kriterijumi taip pabrėžiant ir įtvirtinant 

dėstymo kokybės vertinimo ir pripažinimo svarbą universiteto lygmenyje. 

Taip pat įgyvendinant projektą buvo organizuoti dėstytojų pedagoginių kompetencijų kėlimo 

mokymai, kuriuose dalyvavo 191 Vilniaus universiteto akademinis darbuotojas. 
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Siekiant didinti studijų aplinkos tarptautiškumą 2018 metais buvo atnaujinta angliškoje Vilniaus 

universiteto tinklalapio versijoje esanti informacija, atnaujintas informacijos išdėstymas jame,  anglų kalbą 

išversti studentams aktualūs dokumentai.  

Siekiant tarptautinti studijų turinį ir teikti kokybiškesnę tarptautinių studijų pasiūlą, buvo atliktas 

kokybinis tyrimas, kuriuo buvo bandoma išsiaiškinti VU bendruomenės atstovų turimą studijų 

taprtautiškumo sampratą plačiąja prasme, identifikuoti studijų tarptautinimo naudą bei kliūtis.  

Remiantis šio kokybinio tyrimo rezultatais buvo parengtas pirminis „Studijų tarptautinimo gairių“ 

projektas, kuris po vertintojų pastabų toliau tobulinamas ir bus pateiktas Senato svarstymui 2019 metų 

gegužės mėnesį. Studijų tarptautinimo gairės padės konsoliduoti turimus išteklius tarptautiškumo vystymui, 

identifikuoti svarbiausias vystymo kryptis bei kokybiškai įsivertinti, kokioje situacijoje esame. 

Taip pat projekto kontekste buvo įgyvendinta studijų tarptautinimo iniciatyvų programa, pagal kurią 

buvo nutarta finansuoti iniciatyvų (dėstytojų iš užsienio pritraukimas, konferencijų organizavimas, studentų 

pritraukimo veiklos ir pan.) už 50 tūkst. Eur (50 proc. prie iniciatyvų prisidedant patiems padaliniams). Dalis 

veiklų įgyvendinta jau 2018 metais, kita dalis šiuo metu vykdoma. 

Siekiant plėsti pedagogines studijas buvo sukurtos dvi naujos pedagogikos studijų programos – 

„Vaikystės pedagogika“ bei „Gamtamokslinis ugdymas“. Taip pat plėstas pedagogų kompetencijų 

tobulinimo kursų pasirinkimas, šiuose kursuose dalyvavo 171 pedagogas, taip pat 60 pedagogų, siekdami 

įgyti papildamą specializaciją dalyvavo pradinio ir ikimokyklinimo ugdymo modulyje. 

Įgyvendinant projektą „Studentų profesinio tobulėjimo stebėsenos ir pagalbos sistemos sukūrimas“ 

buvo atliktas studentų bendrųjų kompetencijų tyrimas, kurio metu buvo siekiama išsiaškinti, kokios 

bendrosios kompetencijos atrodo svarbiausios Vilniaus universiteto dėstytojams, studentams, absolventams 

bei darbdaviams. Remiantis tyrimo ir diskusijų su bendruomene rezultatais toliau bus rengiami kompetencijų 

aprašai ir siekiama sukurti bendrą Vilniaus universiteto absolventų kompetencijų modelį, kuris leistų 

užtikrinti, jog kiekvienoje studijų programoje ugdomos deklaruojamos kompetencijos. 

Vilniaus universiteto 2018–2020 metų strateginio veiklos plano studijų srities projektų rodikliai ir jų 

2018 metų rezultatai 

Strateginis prioritetas Strateginė kryptis Pažangos rodikliai 
2018 metų 

planas 
2018 metų faktas 

Europinis 

universitetas 

2. Tarptautinės 

magistrantūros ir 

doktorantūros plėtra 

Nuolatinių studentų iš užsienio 

skaičius 

(iš jų – vientisųjų studijų; II 

pakopos studijų) 

644 

(294; 225) 

758 

(343; 249) 
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Strateginis prioritetas Strateginė kryptis Pažangos rodikliai 
2018 metų 

planas 
2018 metų faktas 

Paraiškų studijuoti iš užsienio 

piliečių skaičius 
1000 819 

Lietuvą stiprinantis 

universitetas 

4. Studijos, 

parengiančios veikti 

globalizacijos 

sąlygomis 

Studentų, dalyvaujančių 

mobilumo programose (dalinės 

studijos, praktika užsienyje), 

dalis (proc.) 

5,74 % 5,3 % 

Dėstytojų, išvykusių dėstyti į 

užsienio aukštąsias mokyklas, 

dalis (proc.) 

5,77 % 7,14 % 

Dėstytojų, dalyvavusių 

pedagoginės kvalifikacijos 

tobulinimo programose, 

skaičius 

200 191 

Lietuvoje pagal darbo sutartis 

įsidarbinusių (be studijas 

tęsiančių) absolventų po 12 

mėn. nuo studijų baigimo 

minimalų rodiklį (80 %) 

atitinkančių studijų krypčių 

skaičius pagal studijų pakopą 

(KVIS duomenimis) 

62 % Nėra duomenų 

6. Pedagogų ugdymas 

šiuolaikinei mokyklai 

Pedagoginių studijų dalykinių 

specializacijų, kurias baigus 

suteikiama pedagogo 

kvalifikacija, skaičius 

6 14 

Savo bendruomenę 

motyvuojantis 

universitetas 

8. Studijų sąlygų 

gerinimas 

Studentų pasitenkinimas 

studijomis 
75 % 64,3% 

3.2. Studijų organizavimas 

3.2.1. Studijų programų atitiktis valstybės ūkio, socialinės ir kultūrinės plėtros 

poreikiams 

Studijų programų (taip pat ir jungtinių) ir mokymosi visą gyvenimą teikiamų kvalifikacijų atitiktis 

Vilniaus universiteto misijai ir strateginiams dokumentams bei valstybės ūkio, socialinės ir kultūrinės plėtros 

poreikiams užtikrinama visuomenei siūlant humanitarinių, socialinių, gamtos, medicinos ir sveikatos bei 

technologijos mokslo sričių studijų ir mokymosi visą gyvenimą programų įvairovę. Vilniaus universitete 

sklandžiai veikia Bolonijos proceso tikslus įgyvendinanti tripakopė studijų sistema – vykdomos bakalauro, 

magistrantūros ir doktorantūros studijos. Keletas studijų programų, skirtų valstybės reguliuojamoms 
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profesijoms, integruoja pirmąją ir antrąją pakopas (Teisė, Medicina, Odontologija). Profesinės studijos yra 

skirtos įgyti gydytojo specialisto, odontologo ar pedagogo kvalifikaciją ir sudaro atskirą studijų programų 

paketą. Asmenims, įgijusiems profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar norintiems keisti savo profesinę 

sritį, sudaroma galimybė papildomųjų studijų pagalba studijas tęsti antrojoje pakopoje. 

Išsilavinimą turintys ir norintys jį plėsti, tobulintis ar keisti kvalifikaciją universitete gali mokytis 

kaip laisvieji klausytojai arba kvalifikacijos tobulinimo ir kituose kursuose. 2018 m. Vilniaus universitetas 

siūlė pedagogų, psichologų, sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo, lietuvių ir užsienio 

kalbų kursus, teisės, žurnalistikos, viešųjų ryšių, komunikacijos, verslo administravimo miniMBA 

mokymus, psichoterapijos neformaliąsias studijas ir kt. 2018 m. įvairiose universiteto neformaliojo švietimo 

programose dalyvavo 3 042 asmenys (2017 m. - 5 696; 2016 m. – 3 533; 2015 m. – 2 518; 2014 m. – 2 517) 

. Aktyviausiai neformalųjį švietimą vykdė Medicinos, Teisės, Filologijos, Filosofijos fakultetai bei Verslo 

mokykla. Vilniaus universitetas per 2018 m. iš neformalaus švietimo veiklos gavo 712 tūkst. Eur pajamų. 

(2017 m. - 692 tūkst. Eur; 2016 m. – 629 tūkst. Eur; 2015 m. – 518 tūkst. Eur; 2014 m. – 3 079,320 tūkst. Lt 

). 

Asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas tolesnėms pageidaujamos 

studijų krypties aukštesnės pakopos arba vientisosioms studijoms, 2018 m. Vilniaus universitetas siūlė 15 

papildomųjų studijų programų, gavo 147 tūkst. Eur pajamų. 

Vilniaus universitetas siekia sudaryti studijuojantiems sąlygas įgyti universalų išsilavinimą ir tapti 

veikliais bei atsakingais specialistais, pasižyminčiais plačiais pažinimo ir profesinio tobulėjimo visą 

gyvenimą poreikiais ir gebėjimais, aktyviais valstybės veiklos ir visuomenės gyvenimo dalyviais. Misijos 

studijų srityje įgyvendinimas atitinka integravimosi į Europos aukštojo mokslo erdvę nuostatas, kurios dera 

su Vilniaus universitete plėtojama lanksčių studijų formų bei būdų ir mokymosi visą gyvenimą veiklų vizija. 

Studijų įvairovė ir kokybės užtikrinimas, atitinkantys Europos aukštojo mokslo erdvės reikalavimus, leidžia 

siekti strateginių Vilniaus universiteto prioritetų, numatytų 2018–2020 metų strateginiame veiklos plane: 

Lietuvą stiprinantis universitetas – užtikrinamas kokybiškas valstybei reikalingų specialistų, gebančių veikli 

globalizacijos sąlygomis, parengimas. Itin didelis dėmesys skiriamas naujos kartos pedagogų rengimui; 

Europinis universitetas – rengiamos ir vykdomos tarptautinės antrosios pakopos studijų programos. 
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3.3. Studijų programų pasiūla 

3.3.1. Studijų programų skaičius 

2018 metais Vilniaus universitetas bendrajame priėmime pasiūlė 78 Universiteto vientisųjų studijų 

ir pirmosios pakopos studijų programas, turinčias unikalų valstybinį kodą, o iš viso 103 pasirinkimus, 

įskaitant skirtingą studijų formą, mokymo kalbą, šaką ir kamieninį akademinį padalinį. Antrosios pakopos 

ir profesinių pedagoginių studijų programų su unikaliais valstybiniais kodais buvo pasiūlyta 100, o iš viso 

115 pasirinkimų.  

 

11 paveiklas. Studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas , skaičius 2018 metais ir jo pokytis 

per 5 pastaruosius metus 

Paskutinius keletą metų Vilniaus universitetas siekia mažinti siūlomų studijų programų skaičių 

atsisakant atskirais valstybiniais kodais registruotų, panašaus turinio studijų programų. Jos yra jungiamos 

tarpusavyje, peržiūrimi tikslai ir siekiniai, pertvarkomi studijų planai, įvedamos specializacijos. Taigi nors 

sudijų programų skaičius mažėja, Vilniaus universitetas užtikrina plataus spektro specialistų parengimą. 

2018 m. registravimo ir akreditavimo tikslu teiktos 8 studijų programos, iš jų įregistruotos, teigiamai 

įvertintos ir akredituotos – 6 studijų programos (3 bakalauro, 3 magistrantūros). 2018–2019 mokslo metų 

stojimui pasiūlytos šios naujos bakalauro studijų programos: „Kiekybinė ekonomika“, „Gamtamokslinis 

ugdymas“, „Vaikystės pedagogika“, magistrantūros – „Farmacinė chemija“, „Finansų technologijos“, 

„MBA Antreprenerystė“. 
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3.3.2. Studijų programos užsienio kalbomis 

Vilniaus universitetas šiuo metu neturi ir nevykdo studijų programų, kurios valstybiniame registre 

būtų įregistruotos kaip jungtinės. Penkerių metų laikotarpyje buvo tik išregistruotos gerokai anksčiau 

vykdytos jungtinės studijų programos – tai FLF “Baltijos regiono studijos” bei MF “Darnios regioninės 

sveikatos sistemos”. 2018 m. pabaigoje IF išreiškė ketinimus parengti naują jungtinę magistrantūros studijų 

programą kartu su Krokuvos universitetu (Lenkija). 

Šiuo metu EVAF vykdo 3 magistrantūros programas („Finansai ir bankininkystė“, „Rinkodara ir 

integruota komunikacija“, „Globalus verslas ir ekonomika“), o KF 1 magistrantūros programą („Tarptautinė 

komunikacija“), kuriose studijuojant sudaryta galimybė įgyti dvigubą diplomą.  

2018 m. Vilniaus universitetas siūlė 9 pirmosios pakopos, 35 – antrosios pakopos bei 2 vientisųjų 

studijų programas užsienio (daugiausiai anglų) kalba. 

 

12 paveikslas. Vilniaus universiteto studijų programų užsienio kalbomis, į kurias vykdomas 

priėmimas, skaičiaus pokytis per pastaruosius 5 metus  

3.3.3. Pedagoginės studijos 

Pedagogai Vilniaus universitete rengiami lygiagrečiųjų ir gretutinių studijų būdu, pedagogo 

kvalifikaciją taip pat galima įgyti baigus profesines studijas ar alternatyviais būdais: (1) pasirinkus 1 metų 

pedagogines profesines studijas; (2) pasirinkus bakalauro studijų programą, atitinkančią bendrojo ugdymo 

mokyklų mokomuosius dalykus (pvz., istorija, matematika ir pan.) ir studijų metu pasirinkus gretutines šio 

„Dalyko pedagogikos“ studijas; (3) pasirinkus bakalauro studijų programą „Gamtamokslinis ugdymas“, 

kurioje be pedagoginių studijų, galima studijuoti mokomuosius dalykus biologiją, chemiją ar fiziką; (4) 

pasirinkus bakalauro studijų programą „Vaikystės pedagogika“, įgijama ikimokyklinio ugdymo arba 

pradinio ugdymo pedagoginė specializacija; (5) pasirinkus papildomus pedagoginius modulius, jei siekiama 
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įgyti papildomą pedagoginę specializaciją. Iš viso Vilniaus universitete galima rinktis iš 14 pedagoginių 

studijų dalykinių specializacijų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija. 

Statistiniai duomenys apie studijų programas pateikiami 9 priede. 

3.4. Priėmimas 

15 lentelė. Priimtų studentų į pirmosios pakopos ir vientisųjų, antrosios pakopos ir profesinių 

pedagoginių bei rezidentūros studijų vietas skaičius 20 

Metai 
Priimta  

VF21 VNF22 Iš viso Vyrų Moterų Užsieniečių 

2014 3664 1911 5575 1894 3512 173 

2015 3760 1980 5740 1841 3716 187 

2016 3476 1708 5184 1732 3274 183 

2017 3805 1588 5393 1890 3503 259 

2018 3921 1811 5732 2046 3686 307 

16 lentelė. 2014–2016 m. priimtų studentų į pirmosios pakopos ir vientisųjų, antrosios pakopos ir 

profesinių pedagoginių bei rezidentūros studijų vietas skaičius pagal pakopas 23 

Studijų 

pakopa 

2014 2015 2016 

Priim

ta 
Vyrų 

Moter

ų 

Užsie

nio 

pilieč

ių 

Priim

ta 
Vyrų 

Moter

ų 

Užsie

nio 

pilieč

ių 

Priim

ta 
Vyrų 

Moter

ų 

Užsieni

o 

piliečių 

Bakalauro 

studijos 
2969 1130 1807 32 3197 1087 2083 27 2974 1076 1871 27 

Vientisosios 

studijos 
563 181 334 48 643 163 381 99 579 169 351 59 

Magistrantūro

s studijos 
1812 516 1207 89 1659 517 1085 57 1401 425 884 92 

Profesinės 

pedagoginės 

studijos 

28 9 19 0 30 4 26 0 28 11 17 0 

Rezidentūros 

studijos 
203 58 145 4 211 70 141 4 202 51 151 5 

Iš viso: 5575 1894 3512 173 5740 1841 3716 187 5184 1732 3274 183 

17 lentelė. 2017–2018 m. priimtų studentų į pirmosios pakopos ir vientisųjų, antrosios pakopos ir 

profesinių pedagoginių bei rezidentūros studijų vietas skaičius pagal pakopas  

 

                                                 
20 Pastaba: į 2014–2016 metų vyrų ir moterų skaičių neįskaičiuotas užsienio šalių piliečių, priimtų į pirmosios, antrosios pakopų 

ir vientisųjų studijų programas, skaičius. 

21 Čia ir toliau: VF – valstybės finansuojamos vietos. 
22 Čia ir toliau: VNF – valstybės nefinansuojamos vietos. 

23 Pastaba: į 2014–2016 metų vyrų ir moterų skaičių neįskaičiuotas užsienio šalių piliečių, priimtų į pirmosios, antrosios pakopų 

ir vientisųjų studijų programas, skaičius. 
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Studijų pakopa 

2017 2018 

Priimta Vyrų Moterų 

Užsie

nio 

pilieči

ų 

Priimta Vyrų 
Moter

ų 

Užsi

enio 

pilie

čių 

Bakalauro studijos 3116 1140 1976 48 3382 1258 2124 78 

Vientisosios studijos 603 210 393 89 642 228 414 111 

Magistrantūros studijos 1394 448 946 116 1415 481 934 114 

Profesinės pedagoginės studijos 69 22 47 0 78 16 62 0 

Rezidentūros studijos 211 70 141 6 215 63 152 4 

Iš viso: 5393 1890 3503 259 5732 2046 3686 307 

Analizuojant aukščiau pateiktus studentų priėmimo į Vilniaus universitetą duomenis matyti, kad 

pagrindinės stiprybės yra šios: 

 Priimtų užsienio piliečių skaičius Vilniaus universitete augo pastaruosius 5 metus; 

 Priimtųjų į bakalauro ir vientisųjų studijų VF vietas skaičius bei bendras priimtųjų į šias studijas 

skaičius didėjo per pastaruosius 3 metus; 

 Priimtųjų į magistrantūros studijas skaičius per pastaruosius 3 metus išliko stabilus; 

 Priimtųjų į profesines pedagogines studijas skaičius didėjo per pastaruosius 3 metus, o nuo 2014 iki 

2016 m. išliko panašus; 

 Priimtųjų į rezidentūros studijas skaičius išliko stabilus per pastaruosius 5 metus, o 2018 m. yra 

didžiausias per šį laikotarpį. 

Didžiausia neigiama tendencija studentų priėmime yra demografinių rodiklių mažėjimas. Jis 

kompensuojamas plečiant užsienio šalių piliečių priėmimą. Su šia problema susijęs ir antrosios pakopos 

studijų pasirinkimo rodiklis – jis pastaruosius 5 metus tiek VF, tiek VNF vietose (išskyrus 2017 metus) 

mažėja. Analizuojant antrosios pakopos studijoms skirtų VF vietų skaičių per pastaruosius 5 metus, matyti 

jų mažėjimo tendencija. Tam įtakos turėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos skiriamo finansavimo studijoms mažėjimas.  
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13 paveikslas. Užsienio šalių piliečių pageidavimų studijuoti skaičius ir jo pokytis 5 metų 

laikotarpiu24 

Diagrama pristato pareiškėjų iš užsienio pateiktų paraiškų nuo 2015 iki 2018 skaičiaus dinamiką. 

2015 metais užsienio pareiškėjai pateikė 406 pageidavimus, 2018 metais – 672 pageidavimus. Pateiktų 

paraiškų skaičiaus augimą lėmė naujų, dėstomų užsienio kalba programų pasiūla bei jų patrauklumas. 2017 

metų pageidavimų augimą (1 009) lėmė tai, kad Vilniaus universitetas pirmą kartą pasiūlė 5 gabiausiems 

užsienio pareiškėjams į magistrantūros programas, dėstomas užsienio kalba, atleidimą nuo studijų įmokos. 

Ši žinia išplito po užsienio internetinius portalus ir taip išaugo pateiktų pageidavimų skaičius, nors dalis 

pareiškėjų net nepervedė stojamosios įmokos. 

                                                 
24 Pastabos: 1) Statistinių duomenys už 2014 m. nepateikiami, nes iki tol pateiktų paraiškų duomenys nebuvo kaupiami. Tik 

2015 m. buvo įdiegta internetinė Dream Apply paraiškų teikimo sistema. 2) Pateikiamas pageidavimų skaičius į pirmosios ir 

antrosios pakopos programas per Dream Apply sistemą. 
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14 paveikslas. Užsienio šalių pageidavimų studijuoti skaičius pagal studijų pakopas (bakalauro, 

magistrantūros, vientisosios, profesinės pedagogikos, profesinės rezidentūros) ir jo pokytis 4 metų 

laikotarpiu25 

Diagrama pateikia užsienio šalių piliečių pageidavimų studijuoti skaičius pagal studijų pakopas 

(bakalauro, vientisosios, magistrantūros) ir jų pokytį nuo 2015–2018 metais. 2015 metais Vilniaus 

universitetas siūlė tik 15 magistrantūros pakopos programų, dėstomų anglų ir rusų kalbomis, o 2018 metais – 

jau 32 programas. Tai lėmė ir išaugusį pateiktų pageidavimų augimą į magistrantūros pakopos programas. 

Vis tik reikia pažymėti, kad nors Vilniaus universitetas daugiausia siūlo magistrantūros pakopos programų 

vis tik patraukliausia lieka vientisųjų studijų Medicinos programa. 

Studentų priėmimo statistiniai duomenys pateikiami 10 priede. 

3.5. Studijuojantieji 

Nuolatinių studijų studentai 

Bendras visų pakopų studijuojančiųjų skaičius valstybės finansuojamose ir valstybės 

nefinansuojamose vietose, 2018 m. spalio 1 d. duomenimis, buvo 17 865 studentai, palyginti su 2017 m. 

                                                 
25 Pastabos: 1) Statistinių duomenys už 2014 m. nepateikiami, nes iki tol pateiktų paraiškų duomenys nebuvo kaupiami. Tik 

2015 m. buvo įdiegta internetinė Dream Apply paraiškų teikimo sistema. 2) Pateikiamas gautas paraiškų skaičius į pirmosios ir 

antrosios pakopos programas per Dream Apply sistemą. 
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spalio 1 d. duomenimis (17 495 studentai) matomas 2 proc. padidėjimas. 2014–2018 metais studijuojančiųjų 

skaičiaus, pagal finansavimo pobūdį, kaitoje ryškiausiai matomas tendencingai didėjantis valstybės 

nefinansuojamose vietose studijuojančiųjų užsieniečių skaičius, kuris per 5 metus išaugo 61,2 procentais 

(2014 m. – 275, 2018 m. – 709). Užsieniečių skaičiaus didėjimas yra vienas iš Vilniaus universiteto 2018–

2020 metų strateginio veiklos plano kertinių tikslų, prisidedantis prie aukštojo mokslo insititucijos 

tarptautiškumo.  

 

15 paveikslas. Studijuojantieji 2014-2018 metais pagal finansavimo pobūdį  

 

16 paveikslas. Studijuojantieji 2014–2018 metais pagal studijų pakopas 

Studijuojančiųjų Vilniaus universitete skaičiaus, pagal studijų pakopas, kaitoje (2014–2018 m. spalio 

1 d. duomenimis) ryškiausiai matomas profesinės pedagogikos studentų skaičiaus augimas, kuris per 5 metus 
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padidėjo daugiau nei tris kartus (2014 m. – 28, 2018 – 98). Lyginant studijuojančiųjų skaičių, pagal pakopas, 

su praėjusiais metais (2017 m.) matomas nežymus 2 proc. bakalauro studijų ir vientisųjų studijų studentų 

skaičiaus didėjimas.  

Nuolatiniai studentai iš užsienio 

Bendras nuolatinių studentų iš užsienio Vilniaus universitete skaičius 2018 m. spalio 1 d. buvo 758. 

Iš jų didžioji dalis studijavo vientisosiose studijose, net 45 proc. (343 studentai) visų užsienio studentų. 

Mažiausiais užsienio studentų, atvykusių studijuoti į Vilniaus universitetą, skaičius buvo I pakopos studijose 

– 166 studentai, tai yra tik 21.9 procentai visų atvykusių užsienio studentų.  

 

17 paveikslas. Nuolatinių studentų iš užsienio skaičius pagal pakopas  

Laisvieji klausytojai, papildomųjų studijų ir kiti studentai 

Bendras laisvųjų klausytojų, papildomųjų studijų ir kitų studentų skaičius Vilniaus universitete 2018 

m. gruodžio 31 d. buvo 783 studentai. Pastebėta, kad laisvųjų klausytojų, papildomųjų studijų ir kitų studentų 

skaičius Vilniaus universitete per 5 metus sumažėjo 7,4 procentais. Iš vienos pusės yra matomas mažėjantis 

bendras tokių studentų skaičius, iš kitos pusės galima stebėti augantį užsienio studentų skaičių, kuris išaugo 

4,4 karto.  

166

249

343

I pakopa II pakopa Vientisosios studijos
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18 paveikslas. Laisvųjų klausytojų, papildomųjų studijų ir kitų  studentų skaičius 2014–2018 

metais 

Studijuojančiųjų Vilniaus universiteto statistika pateikiama 11 priede. 

3.6. Absolventai 

3.6.1. Absolventų skaičius 

2018 m. liepos 1 d. duomenis Vilniaus universitetą baigė 3 717 absolventų, didžioji dalis baigusių 

studijas studentų studijavo valstybės finansuojamoje vietoje (2 707 absolventai). Pastebėta, kad užsienio 

studentų, baigusių Vilniaus universitetą, per 5 metus skaičius išaugo daugiau nei 2 kartus. Matomas ryškus 

skirtumas tarp valstybės finansuojamose vietose ir valstybės nefinansuojamose vietose studijavusių užsienio 

absolventų 2018 metais, kur valstybės finansuojamose vietose baigė 6 užsienio absolventai, o valstybės 

nefinansuojamose vietose 96. Reikėtų pažymėti, kad per 5 metus (2014–2018 m.) sumažėjo 30,7 procentais 

(2014 m. – 1 458, 2018 m. – 1 010) valstybės nefinansuojamose vietose baigusių absolventų skaičius. 
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19 paveikslas. Absolventų skaičius  2014–2018 metais pagal finansavimo pobūdį  

Remiantis 2018 m. liepos 1 d. duomenimis baigusių studijas Vilniaus universitete absolventų didžioji 

dalis buvo bakalauro studijų – 2 146, magistrantūros – 1 102, vientisųjų studijų – 415 bei 54 profesines 

pedagogikos studijas. Pastebėtas didėjantis profesinės pedagogikos studijų absolventų Vilniaus universitete 

skaičius, kuris per 5 metus (2014–2018 m.) išaugo nuo 0 iki 54 absolventų. Mažiausia absolventų kaita 

2014–2018 metais buvo vientisosiose studijose.  

 

20 paveikslas. Absolventų skaičius  2014–2018 metais pagal pakopas 
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3.6.2. Absolventų įsidarbinamumas 

Vilniaus universitetas vykdo savo absolventų karjeros stebėseną – duomenys pateikiami Aukštųjų 

mokyklų karjeros valdymo informacinėje sistemoje (KVIS) karjera.lt. KVIS yra susieta su kitais 

valstybiniais registrais – Studentų registru, Gyventojų registru ir SoDra. Iš SoDra į sistemą integruojami 

duomenys apie absolventus, dirbančius Lietuvoje pagal darbo sutartis.  

Lietuvoje pagal darbo sutartis dirba virš 2 000 pirmosios pakopos studijas baigusių absolventų. Tai 

yra daugiau nei 70 proc. visų baigusiųjų pirmosios pakopos studijas. Likusi dalis absolventų tęsia studijas 

Lietuvoje arba užsienyje, dirba kitų sutarčių pagrindu. Palyginti su praėjusiais metais, pusės visų pirmosios 

pakopos studijų krypčių programų absolventų įsidarbinamumas augo. 

Absolventų įsidarbinamumas Lietuvoje pagal darbo sutartis perkopia 75 proc. net dviejuose 

trečdaliuose visų antrosios pakopos studijų krypčių. Didelė dalis nedirbančių pagal darbo sutartis kuria savo 

verslus, dirba pagal verslo liudijimus, individialios veiklos pažymėjimus, autorines sutartis, dalis tęsia 

mokslus užsienyje arba įsidarbina kitose šalyse. Palyginti su praėjusiais metais, daugiau nei pusės visų 

antrosios pakopos studijų krypčių programų absolventų įsidarbinamumas augo. 

Absolventų statistika ir įsidarbinamumas pagal studijų programas pateikiamas 12 priede. 

3.7. Studijų kokybė 

3.7.1. Studentų pasitenkinimas studijomis 

Įgyvendinant grįžtamojo ryšio iš studijų proceso dalyvių sistemą du kartus per mokslo metus 

vykdomos pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentų apklausos apie semestro studijas ir studijuotus 

dalykus. 
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21 paveikslas. Atsakymo į klausimus „Ar Jūs bendrai esate patenkintas(-a) semestro studijomis 

Vilniaus universitete?“ pasiskirstymas (proc.) pagal semestrą 

Remiantis apklausų rezultatais, didžioji dalis apklausose dalyvavusių studentų yra patenkinti 

konkretaus semestro studijomis Vilniaus universitete. 2018–2019 mokslo metais rudens semestre ši dalis 

siekia 67,5 proc., 2017–2018 mokslo metais pavasario semestre – 62,1 proc. Septynerių studijų semestrų 

laikotarpyje bendras studentų pasitenkinimas semestro studijomis lieka stabilus.  

Konkretaus semestro studijomis vidutiniškai nepatenkintas arba visiškai nepatenkintas vienas iš 

dešimties studentų. Septynerių studijų semestrų laikotarpyje nepatenkintųjų studijomis dalis neženkliai 

svyruoja nuo 11,3 iki 13,5 proc.  

Atsižvelgiant į studentų komentarus, studijos gali būti tobulinamos aktyviau taikant studijų metodus, 

įtraukiančius studentus aktyviai dalyvauti užsiėmimuose, dažniau skiriant analitinį, kritinį mąstymą, 

praktinius gebėjimus ugdančias užduotis, studijų medžiagą talpinant virtualioje mokymosi aplinkoje, teikiant 

išsamų grįžtamąjį ryšį studentams apie jų savarankiškai atliktas užduotis, užtikrinant studijų programų 

dalykų išdėstymo nuoseklumą įgyjamų žinių ir gebėjimų aspektu, dalykų turinio nesidubliavimą skirtinguose 

dalykuose ir skirtingose studijų pakopose, vykdant dalykų turinio savalaikį atnaujinimą, vertinant ir 

tikslinant studijuojamų dalykų kreditų ir realaus studento darbo krūvio atitikimą, užtikrinant kuo tolygesnį 

studentų darbo krūvio pasiskirstymą semestro eigoje ir skirtinguose semestruose, puoselėjant pagarba ir 

kolegiškumu pagrįstą bendravimą ir bendradarbiavimą.  
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3.7.2. Dėstytojų pedagoginės kvalifikacijos tobulinimas 

Vilniaus universiteto dėstytojams pedagoginės kompetencijos plėtros mokymai centralizuotai 

organizuojami nuo 2017 metų rudens semestro. 2017 metais mokymuose dalyvavo 89 Vilniaus universiteto 

dėstytojai, o 2018 metais – 191 dėstytojas. 

2018 metais Vilniaus universiteto dėstytojai pedagoginę kompetenciją plėtojo 20 val. trukmės 

„Aktyvaus mokymosi metodų mokymuose-dirbtuvėse“. Taip pat dėstytojai tobulino tarpkultūrinės 

komunikacijos kompetenciją 8 val. trukmės mokymuose „Tarpkultūrinės komunikacija akademinėje 

aplinkoje“. Gilino bei plėtojo motyvuojančios mokymosi aplinkos kūrimo kompetencijas mokymuose 

„Studentų darbas grupėse“ (8 val.), „Studentų motyvavimas“ (8 val.), „Problemomis grįstas mokymas“ 

(3 val.), „Studijų siekinių, mokymosi ir vertinimo metodų sąsajos užtikrinimas“ (3 val.). 

Edukacinių kompetencijų plėtros mokymuose dalyvavę dėstytojai ypač akcentavo dėstytojų 

tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo bei galimybės kartu reflektuoti savo mokymosi patirtį naudą ir 

svarbą. Dalis dėstytojų ypač teigiamai vertimo mokymų metu susidariusią galimybę susipažinti, kartu 

mokytis bei dalintis patirtimi su kolegomis iš kitų studijų krypčių bei kitų Vilniaus universiteto padalinių. 

Taip pat dauguma mokymuose dalyvavusių dėstytojų pageidavo, kad auditorinių mokymų formatas būtų 

papildytas įvairesnėmis bendradarbiavo formomis sudarančiomis galimybę Vilniaus universiteto 

dėstytojams susitikti ir dalintis patirtimi ne tik mokymų metu. 

Vilniaus universiteto geriausių 2018 metų dėstytojų sąrašas pateikiamas 13 priede. 

3.8. Finansinė parama studentams 

Siekiant kurti motyvuojančias studijų sąlygas, skatinti studentus siekti geresnių studijų rezultatų, 

dalyvauti mokslinėje ir visuomeninėje Vilniaus universiteto veikloje bei užtikrinti studentų socialines 

garantijas iš Vilniaus universiteto, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir rėmėjų lėšų 

studentams skiriama įvairių rūšių finansinė parama. 

Iš Vilniaus universiteto lėšų studentams skiriamos skatinamosios, vienkartinės tikslinės, vienkartinės 

socialinės ir vardinės stipendijos. 2018 metais paskatinti 1 647 geriausiai besimokantys, moksline veikla 

užsiimantys, visuomeninėje, kultūrinėje ir sportinėje Vilniaus universiteto veikloje aktyviai dalyvaujantys 

studentai bei studentai, kuriems šiais metais parama buvo reikalinga dėl sunkios finansinės padėties, 

nelaimės, ligos ar kitais ypatingais atvejais. Per metus šioms stipendijoms paskirstyta suma siekia 

391 tūkst. Eur. 
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Iš valstybės biudžeto 2018 metais buvo skiriamos skatinamosios, profesinių pedagogikos studijų, 

vardinės, socialinės stipendijos, išmokos studentams su negalia. 

2018 metais stebimas skiriamų skatinamųjų stipendijų skaičius augimas (22 pav.) susijęs su norminės 

studijų kainos pokyčiais. Studentų rėmimui skiriama valstybės biudžeto lėšų dalis auga atsižvelgiant į tai, 

kad nuo 2016 metais priimtųjų studentų norminės kainos dalis studentų rėmimui padidėjo nuo 2,5 iki 3,1 

bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) (šiuo metu 1 BSI lygi 38 Eur). 2018 metais iš valstybės biudžeto 

lėšų skatinamosios stipendijoms skirta 1 248,3 tūkst. Eur. 

 

22 paveikslas. Studentų, gavusių skatinamąją stipendiją iš valstybės biudžeto lėšų už studijų 

rezultatus, skaičius 2014–2018 metais 

Vilniaus universiteto studentus skiriant vardines stipendijas taip pat parėmė 19 Lietuvos ir užsienio 

šalių įmonių ar privačių rėmėjų: 15 Lietuvos ir 4 užsienio rėmėjai. Vardinės stipendijos per metus skirtos 

108 Vilniaus universiteto studentams, iš viso jiems išmokėta 84,4 tūkst. Eur. Iš regiono rėmėjų didžiausią 

paramą per 2018 metais Vilniaus universiteto studentams suteikė UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ 

(29,9 tūkst. Eur), iš užsienio – Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondas, remiantis socialiai remtinus 

ir gerai besimokančius studentus (10,8 tūkst. Eur). 

Siekiant užtikrinti studentų socialines garantijas, gerinti pragyvenimo sąlygas bei didinti studijų 

prieinamumą iš Vilniaus universiteto, valstybės biudžeto ir iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

skiriamos įvairios paramos rūšys. Per 2018 metus iš viso paremta 1 110 Vilniaus universiteto studentų, jiems 

skirtos paramos suma siekia 874 tūkst. Eur. (23 pav.). 
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23 paveikslas. Finansinė parama studijų prieinamumui didinti (tūkst. Eur per metus)  

Iš Vilniaus universiteto lėšų skiriamos vienkartinės socialinės stipendijos suteikiamos dėl sunkios 

finansinės padėties, artimųjų mirties, ligos, stichinės ar kitos nelaimės ir kitais ypatingais atvejais (nuo 2 iki 

12 BSI per semestrą).  

Socialinės stipendijos, kurias administruoja Valstybinis studijų fondas skiriamos studentams iš 

nepasiturinčių šeimų ar vieniems gyvenantiems asmenims, turintiems teisę gauti arba gaunantiems socialinę 

pašalpą, studentams, kuriems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis ir asmenims, iki 25 metų, 

kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę 

(3,05 BSI per mėnesį). 

Studentams su negalia iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai patvirtintų bendrųjų asignavimų pažangiems studentams kuriems nustatytas 45 procentų ar 

mažesnis darbingumo lygis skiriama išmoka specialiesiems poreikiams tenkinti  (2018 m. – 76,46 Eur per 

mėn.) ir tikslinė išmoka studijų išlaidoms iš dalies padengti (121,60 Eur per semestrą). Taip pat tęsiant 2016 

m. spalio 5 d. su Valstybiniu studijų fondu pasirašytos partnerystės sutarties dėl projekto „Studijų 

prieinamumo didinimas“ įgyvendinimą, iš Europos Sąjungos struktūrinių lėšų pažangiems studentams, 

kuriems nustatytas 45 proc. arba mažesnis darbingumo lygis skiriama tikslinė išmoka studijų prieinamumui 

didinti (152 Eur per mėnesį). 

Duomenys apie Vilniaus universiteto finansinę paramą studentams pateikiami 14 priede. 
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3.9. Studentų mainai 

Vilniaus universiteto studentai gali pasinaudoti „Erasmus+“, „Nordplus“ ir „ISEP“ programų, 

dvišalių universitetinių sutarčių bei Utrechto tinklo partnerių teikiamomis galimybėmis dalį studijų praleisti 

užsienyje.  

Tiriant studentų mobilumo tendencijas dvišalių sutarčių pagrindu, pažymėtina, kad 2017–2018 

mokslo metais šių sutarčių teikiamomis galimybėmis pasinaudojo 49 Vilniaus universiteto studentai (2016–

2017 mokslo metais išvyko 63 Vilniaus universiteto studentai). Dvišalių sutarčių pagrindu sulaukėme 146 

studentų (5 studentais daugiau nei 2016–2017 mokslo metais). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad daugiausia 

studentų atvyksta iš Pietų Korėjos, Kazachstano, Gruzijos. Mainų statistika aiškiai demonstruoja mažėjantį 

Vilniaus universiteto studentų bei lėtai, bet augantį užsienio partnerių studentų aktyvumą dvišalių sutarčių 

teikiamomis mainų galimybėmis. Tam turi įtakos mobilumo finansavimo sąlygos. Tais atvejais, kai 

partnerines institucijos menkai ar visai neteikia atvykstantiems studentams finansinės paramos 

pragyvenimui, studentai nedrąsiai arba visai nesirenka mobilumo į tokias Institucijas.  

Vilniaus universitetas aktyviai dalyvavo Švietimo mainų paramos fondo koordinuojamoje 

tarpvyriausybinių kultūrinio bendradarbiavimo sutarčių programoje. 

2017–2018 mokslo metais pagal šią programą dalinėms studijoms į universitetą atvyko 16 studentų 

iš Gruzijos, Kazachstano, Rusijos, Kinijos, Lenkijos ir Argentinos. 

2018 metais į Švietimo mainų paramos fondo finansuojamus lietuvių kalbos vasaros kursus atvyko 

21 dalyvis iš užsienio, o į žiemos 33. Universitetas neturi galimybių įtakoti finansuojamų dalyvių skaičiaus, 

nes jų atranka vykdoma Švietimo mainų paramos fondo, tačiau gavusių finansavimą skaičiai rodo, kad 

lietuvių kalbos kursai yra populiarūs, gerai žinomi rinkoje, o jų kokybė garantuoja nemažus klausytojų 

skaičius. 

Vilniaus universitetas dalinėms studijoms sulaukė 47 laisvai judančių studentų. Tai tik 5 studentais 

daugiau nei 2016–2017 mokslo metais. Dalinėms studijoms laisvai judančių studentų skaičius auga gana 

vangiai. Viena iš prielaidų: mainų galimybės yra gana didelės ir studentai jomis noriai pasinaudoja dėl 

teikiamų lengvatų ir (ar) finansinės paramos. 

Studentų mainų statistikos grafikai pateikiami 15 priede. 

3.9.1. Išvykstantys „Erasmus+“ studentai  

„Erasmus+“ yra didžiausia, geriausiai žinoma ir populiariausia mainų programa tarp Vilniaus 

universiteto studentų. 
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2017–2018 mokslo metais 953 universiteto studentai pasinaudojo „Erasmus+“ programos 

teikiamomis galimybėmis: 541 universiteto studentas (įskaitant doktorantus, kurių iš šio skaičiaus 10) pagal 

„Erasmus+“ programą išvyko dalinėms studijoms į partnerines institucijas, 412 studentai išvyko „Erasmus+“ 

praktikai.  

Išvystančių studentų skaičius padaliniuose svyruoja tik nežymiai. Tai priklauso nuo finansavimo 

paskirstymo, kuris, savo ruožtu, remiasi į tokius kriterijus kaip studijoms gaunamų paraiškų skaičius, dalykų 

siūlomų užsienio kalbomis skaičius bei užsienio studentų gaunami kreditai padalinyje. 

3.9.2. Atvykstantys studentai 

2017–2018 mokslo metais iš viso dalinėms studijoms į Vilniaus universitetą pagal „Erasmus+“ ir 

kitas mainų programas buvo atvykę 765 studentai. (2016–2017 mokslo metais atvyko 747 studentai). 

Nuoseklus atvykstančiųjų skaičiaus augimas rodo teigiamus postūmius populiarinant Vilniaus universiteto 

teikiamas studijų galimybes ir augantį jo žinomumą. 

537 studentai atvyko pagal „Erasmus+“ programą. „Erasmus+“ studentų, atvykusių dalinėms 

studijoms, dalį lyginant su visais dalinėms studijoms atvykusiais studentais. Akivaizdu, kad „Erasmus+“ 

programa yra svarbi pritraukiant studentus dalinėms studijoms. Be to, ši programa yra patikima ir nuosekli 

priemonė didinti mainų apimtis ir universiteto tarptautiškumą. 

3.9.3. Studijos, paremtos dalykų pasirinkimo galimybėmis 

Užsienio mainų studentams, o priklausomai nuo fakulteto ir vietiniams studentams, siūlomi dalykai 

užsienio kalbomis. 2017–2018 mokslo metais, rudens ir pavasario semestruose, iš viso buvo pasiūlyta ir 

aprašyta beveik 940 dalykų. Dalykų užsienio kalbomis pasiūla konkrečiais mokslo metais yra sunkiai 

prognozuojama, nes trūksta konkrečių strateginių sprendimų instituciniame lygmenyje, užtikrinančių šios 

veiklos tęstinumą ir rentabilumą. Didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas studijuojamų dalykų užsienio 

kalbomis plėtrai, kokybės užtikrinimui fakultetų lygmenyje. Pilna šių dalykų integracija į studijų procesą ir 

studijų programas vis dar lieka prioritetiniu uždaviniu. Tai sumažintų jų kaštus, kartu leistų sukurti optimaliai 

integruotas užsienio ir lietuvių studentų grupes. 

3.9.4. Užsienio studentų integracija į Vilniaus universitetą 

Kiekvieno semestro pradžioje užsienio studentams rengiamos orientacinės savaitės. Vilniaus 

universitete puikiai veikia mentorių sistema, kurios dėka užsienio studentai gali greičiau integruotis į 

akademinę bendruomenę. Taip pat nuolat atnaujinama ir papildoma informacinė medžiaga, leidžianti tiek 

išvykstantiems, tiek atvykstantiems studentams lengviau perprasti mainų studentams keliamus 
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administracinius reikalavimus. Du kartus per metus vykdoma mainų studentų apklausa, kurios metu jie 

prašomi išsakyti savo nuomonę apie mainų administravimą Vilniaus universitete ir jiems teikiamas 

paslaugas. 

3.9.5. Dalyvavimas „Erasmus+“ edukaciniuose projektuose 

Vilniaus universiteto dalyvavimas Europos Komisijos finansuojamuose edukaciniuose projektuose 

atsispindi žemiau pateiktoje lentelėje. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad čia minimos tik stambesnės iniciatyvos, 

reikalaujančios finansinių universiteto veiksmų ar konkrečių sutarčių. Įvairių partnerysčių ir universiteto 

atstovavimo įvairiose iniciatyvose yra daug daugiau. Tai rodo ir universitete organizuojamos tarptautinės 

konferencijos bei seminarai. 

18 lentelė. Vilniaus universiteto dalyvavimas edukaciniuose projektuose  

Programa / Paprogramė 
Projektų 

skaičius  

Akademiniai / neakademiniai padaliniai, dalyvaujantys 

projekte 

„Erasmus+“ programa 

2 veikla: Bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais 

Strateginės partnerystės projektai 15 

Centrinės administracijos padaliniai:   Studijų kokybės ir 

plėtros skyrius, Mokslo ir inovacijų departamentas, 

Verslo mokykla, Komunikacijos fakultetas, Ekonomikos ir 

verslo administravimo fakultetas, Matematikos ir 

informatikos fakultetas, Medicinos fakultetas, Kauno 

fakultetas, Filologijos fakultetas  

Žinių  aljansų projektai   1 Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas  

Gebėjimų stiprinimo projektai  6 

Matematikos ir informatikos fakultetas (koordinuoja), 

Medicinos fakultetas, Kauno fakultetas, Ekonomikos ir 

verslo administravimo fakultetas, Centrinės 

administracijos padalinys: Tarptautinių ryšių skyrius 

„Erasmus Mundus Joint Master“ 

„Erasmus Mundus Joint Master Degree 

EUROPHOTONICS“ 
1 Fizikos fakultetas 

„NordPlus“ 

„Higher Education“ – Projektai  3 

Kauno fakultetas (koordinuoja),  

Teisės fakultetas, Komunikacijos fakultetas, 

Filosofijos fakultetas 

„Higher education“ – Tinklai  7 

Filosofijos fakultetas, Fizikos fakultetas, Chemijos ir 

geomokslų fakultetas, Medicinos fakultetas, Matematikos 

ir informatikos fakultetas  

„Horizontal“ – Projektai  1 Kauno fakultetas (koordinuoja) 

„Jean Monnet“ 

Tinklai  2 Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas 
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Programa / Paprogramė 
Projektų 

skaičius  

Akademiniai / neakademiniai padaliniai, dalyvaujantys 

projekte 

„Europe for Citizens“ 

„European Remembrance“ projektas  1 Komunikacijos fakultetas  

„Erasmus+ ICM“ 

Projektai su 17 šalių (2017 m. kontraktas)  

Projektai su 12 šalių (2018 m. kontraktas)  
29 Tarptautinių ryšių skyrius  

3.10. Apibendrinamosios išvados 

Nepaisant stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas skaičiaus mažėjimo, stojančiųjų į Vilniaus 

universitetą skaičius pastaraisiais metais augo. 

2018 metais Vilniaus universitetas plėtė savo siūlomų studijų programų pasiūlą: įregistruotos, 

teigiamai įvertintos ir akredituotos 6 studijų programos (3 bakalauro, 3 magistrantūros). 

Siekiant mažinti būsimus įgūdžių neatitikimus, skatinti kompetentingą įgūdžių lavinimą ir absolventų 

rengimą ateičiai, buvo atliktas studentų bendrųjų kompetencijų tyrimas, kurio metu buvo siekiama 

identifikuoti ugdytinas bendrąsias kompetencijas. Taip pat buvo organizuoti dėstytojų pedagoginių 

kompetencijų kėlimo mokymai, kuriuose dalyvavo 191 Vilniaus universiteto akademinis darbuotojas.  
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4. BENDRUOMENĖ 

4.1. Strateginių bendruomenės projektų įgyvendinimas 

Vilniaus universiteto 2018–2020 metų strateginio veiklos plano projektai, susiję su bendruomenės 

sritimi 

Strateginis 

prioritetas 
Strateginė kryptis Projektas 

Lietuvą 

stiprinantis 

universitetas 

5. Universiteto 

visuomeninio 

aktyvumo 

didinimas 

5.2. Universiteto studentų savanorystės skatinimas 

Savo 

bendruomenę 

motyvuojantis 

universitetas 

7. Darbo sąlygų 

gerinimas 

7.1. Neakademinio personalo atlygio sistemos, užtikrinančios išorinį, vidinį ir 

individualų konkurencingumą, įgyvendinimas 

7.3. Vadovų vadovavimo ir komunikacijos kompetencijų ugdymas 

7.4. Atvirumo lygybei ir įvairovei (lyčių, kultūrų, kilmės, socialinės padėties, 

tikėjimo, amžiaus ir pan.) strategijos sukūrimas bei įgyvendinimas (darbuotojų 

atžvilgiu) 

8. Studijų sąlygų 

gerinimas 

8.2. Atvirumo lygybei ir įvairovei (lyčių, kultūrų, kilmės, socialinės padėties, 

tikėjimo, amžiaus ir pan.) strategijos sukūrimas bei įgyvendinimas (studentų 

atžvilgiu) 

8.3. Pagalbos ir savirealizacijos paslaugų studentams gerinimas 

Įgyvendinat projektą „5.2. Universiteto studentų savanorystės skatinimas“, vyko socialinės 

savanorystės (projektas „Kelrodė žvaigždė“) plėtra, pradėta kurti Vilniaus universiteto studentų socialinės 

savanorystės Lietuvos visuomenės stiprinimui strategija ir jos įgyvendinimo priemonių planas, analizuota 

galimybė atsirasti Vilniaus universiteto savanorių centrui. 

2018 metais pradėta neakademinio personalo darbo užmokesčio sistemos pertvarka pagal projektą 

„7.1. Neakademinio personalo atlygio sistemos, užtikrinančios išorinį, vidinį ir individualų 

konkurencingumą, įgyvendinimas“, kuri pirmiausia įgyvendinta neakademiniuose padaliniuose (apėmė apie 

1 200 darbuotojų) 2018 metais tęsiant ankstesniais metais pradėtas veiklas ir įgyvendinant „7.3. Vadovų 

vadovavimo ir komunikacijos kompetencijų ugdymas“ projektą, buvo skiriamas specialus dėmesys Vilniaus 

universiteto vadovų kompetencijų didinimui (universitete iš viso vadovų yra virš 300). Po išsamių diskusijų 

su įvairaus lygmens vadovais buvo sukurtas ir patvirtintas Vilniaus universiteto vadovavimo kompetencijų 

modelis, kuris tampa pagrindu formuojant kiekvieno Vilniaus universiteto vadovo vadovavimo elgsenas, 

paremtas esminėmis Vilniaus universiteto vertybėmis. Taip pat tai yra instrumentas, leidžiantis identifikuoti, 

kurių kompetencijų auginimui Vilniaus universiteto vadovai jaučia didžiausią poreikį. 2018 metais vyko 11 

vadovavimo mokymų, kuriuose sudalyvavo 123 vadovai, o taip pat toliau buvo diegiama veiklos valdymo 

(metinių pokalbių) sistema. Specialiuose mokymuose apie tai, kaip vesti metinį pokalbį su darbuotojais ir 

kaip jiems suteikti grįžtamąjį ryšį sudalyvavo 144 Vilniaus universiteto vadovai. Po šių mokymų, pagal 
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sudėliotą planą, Vilniaus universitete iš viso įvyko daugiau kaip 700 metinių pokalbių, kuriuos vedė 

kiekvieno vadovavimo lygmens vadovai. Planuojama, kad iki 2021 metų pradžios veiklos valdymo (metinių 

pokalbių) sistema bus baigta diegti, keliant tikslą, kad nuo tada metiniai pokalbiai vyktų viso universiteto 

mastu, taigi – su visais darbuotojais. 

Apjungus „7.4. Atvirumo lygybei ir įvairovei (lyčių, kultūrų, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, 

amžiaus ir pan.) strategijos sukūrimas bei įgyvendinimas (darbuotojų atžvilgiu)“ ir „8.2. Atvirumo lygybei 

ir įvairovei (lyčių, kultūrų, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, amžiaus ir pan.) strategijos sukūrimas bei 

įgyvendinimas (studentų atžvilgiu)“ projektus, dalyvauta rengiant „Horizontas 2020“ projekto paraišką 

Vilniaus universiteto lyčių lygybės planų rengimui ir laimėtas projektas (sutartis pasirašyta ir veiklos 

prasidėjo nuo 2019 m. sausio 1 d.). Įgyvendinant „8.2. Pagalbos ir savirealizacijos paslaugų studentams 

gerinimas“ projektą, vyko savižudybių prevencijos ir postvencijos veiklos; atsirado pasitikėjimo linija, 

susidūrusiems su seksualiniu priekabiavimu ir diskriminacija; parengta kultūrinių veiklų ir atnaujintų 

paslaugų strategija; pradėti įeigos į Vilniaus universiteto sporto erdves, leidimų/narysčių įsigijimo ir 

lankytojų apskaitos sistemos modernizavimo parengiamieji darbai bei Sveikatos laboratorijos formavimas. 

Vilniaus universiteto 2018–2020 metų strateginio veiklos plano bendruomenės srities projektų 

rodikliai ir jų 2018 metų rezultatai 

Strateginis 

prioritetas 
Strateginė kryptis Pažangos rodikliai 

2018 metų 

planas 
2018 metų faktas 

Lietuvą 

stiprinantis 

universitetas 

5. Universiteto 

visuomeninio 

aktyvumo didinimas 

Savanoriaujančių studentų 

skaičius 
- 247 

Savo 

bendruomenę 

motyvuojantis 

universitetas 

7. Darbo sąlygų 

gerinimas 

Universiteto bazinė alga - 2 578 Eur 

Pasitenkinimas darbo sąlygomis 
2018 metų rodiklio reikšmė 

nematuojama 

Savo noru išeinančių 

(akademinių ir neakademinių) 

darbuotojų dalis  

Rodiklis 

tikslinamas 
26,19 proc. 

Darbuotojų pasitikėjimas 

Universitetu 

2018 metų rodiklio reikšmė 

nematuojama 
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4.2. Žmogiškieji ištekliai 

Vilniaus universiteto 2018–2020 metų strateginiame veiklos plane vienas iš prioritetų – „Savo 

bendruomenę motyvuojantis universitetas“, kuriam pasiekti buvo laikomasi pagrindinės strateginės krypties 

– darbo sąlygų gerinimo universiteto darbuotojams. Siekiant optimizuoti žmogiškųjų išteklių valdymo 

procesus, mažinti administravimo kaštus, tausoti materialiuosius išteklius bei didinti darbuotojų 

pasitenkinimą dokumentų teikimo sąlygomis, 2018 metais skaitmenizuota dalis personalo administravimo 

procesų. 2018 metais patvirtinta keletas universiteto bendruomenei svarbių darbo tvarką reglamentuojančių 

vidaus teisės aktų – Vilniaus universiteto darbuotojų atostogų suteikimo tvarkos aprašas bei Vilniaus 

universiteto darbuotojų komandiruočių tvarkos aprašas. Patvirtinus šiuos dokumentus, atostogų ir 

komandiruočių procedūros darbuotojams tapo aiškesnės ir lengviau administruojamos.  

4.2.1. Išskirtinio profesoriaus kategorija  

2017 metais Vilniaus universitete įsteigta išskirtinio profesoriaus kategorija, kuria siekiama 

pritraukti, išlaikyti bei skatinti išskirtiniais pasiekimais pasižyminčius mokslininkus. Nuo 2018 m. rugsėjo 

1 d. ši kategorija buvo suteikta pirmiesiems šešiems iškiliausiems Vilniaus universiteto mokslininkams už 

aukščiausio lygio mokslo ir studijų pasiekimus, kuriančius aukščiausio tarptautinio standarto akademinę 

vertę Vilniaus universitete: Audriui Dubiečiui (Fizikos fakultetas), Axel’ui Holvoet’ui (Filologijos 

fakultetas), Sauliui Klimašauskui, Rolandui Meškiui, Virginijui Šikšniui (Gyvybės mokslų centras) ir 

Zenonui Norkui (Filosofijos fakultetas). Per 2018 metų sausio mėn. buvo sulaukta šios kategorijos siekiančių 

18-os profesorių ir vyriausiųjų mokslo darbuotojų paraiškų, kurias teikė akademinių padalinių vadovai ar 

savo kandidatūras nominuojantys mokslininkai. Paraiškų vertinimui buvo pasitelktas ekspertinis vertinimas, 

kurį atliko iš 9 narių suformuota Išskirtinio profesoriaus kategorijos suteikimo komisija ir 70 tarptautinių 

ekspertų iš užsienio šalių mokslo institucijų.  

4.2.2. Partnerystės pedagogai 

2018 metais bendradarbiavimui į Universitetą pritraukėme 64 partnerystės pedagogus – 22 

partnerystės profesorius ir 42 partnerystės docentus – iškilius, patyrusius savo srities profesionalus praktikus. 

Palyginti su ankstesniais metais, partnerystės pedagogų pritraukimas auga (2016 m. universitete dirbo 11 

partnerystės pedagogų, 2017 m. – 52). Daugiausiai partnerystės pedagogų pavyko pritraukti Matematikos ir 

informatikos fakultete. 



Vilniaus  un ivers i te to  20 18  metų ve iklo s  a taska i ta  

78 

 

4.2.3. Darbuotojų veiklos valdymas  

2018 metais buvo tęsiamas 2017 metais pradėtas darbuotojų veiklos valdymo sistemos diegimas 

universitete, kurios pagrindinė priemonė – metiniai pokalbiai. Metinis pokalbis – tai darbuotojo ir jo 

tiesioginio vadovo susitikimas, kurio metu sutariami darbuotojo ateinančių metų veiklos ir kvalifikacijos 

kėlimo tikslai, aptariamos pagrindinės darbuotojų kompetencijos, karjeros lūkesčiai ir perspektyvos, 

motyvacija, pasitenkinimas darbo sąlygomis. Įvertinus darbuotojo rezultatus, šie gali būti skatinami pagal 

esamą darbo užmokesčio sistemą. Jei iki tol metiniai pokalbiai universitete buvo taikomi fragmentiškai, tai 

2018 metais buvo taikoma su visų universiteto padalinių aukščiausio lygmens vadovais, iš kurių net 80 proc. 

šią praktiką įgyvendino ir savo vadovaujamuose padaliniuose. Iš viso Universitete įvyko daugiau kaip 700 

metinių pokalbių, kuriuose dalyvavo akademinių ir neakademinių padalinių vadovai, jų pavaduotojai, 

neakademiniai darbuotojai, studijų programų komitetų pirmininkai. Siekiant supažindinti vadovus su veiklos 

valdymo sistema universitete ir suteikti metinių pokalbių vedimo įgūdžių, per 2018 metais buvo 

suorganizuotos 13 mokymų grupių, kuriose dalyvavo 144 įvairaus lygmens vadovų, taip pat vyko susitikimai 

padaliniuose ir individualios konsultacijos vadovams (iš viso – su 50 vadovų). Planuojama, kad 2019 metais 

veiklos valdymo sistemos diegimas tęsis ir apims dar vieną universiteto darbuotojų grandį – dėstytojus ir 

mokslo darbuotojus. Atsižvelgiant į universiteto dydį bei veiklos specifiką, veiklos valdymo sistemą 

universitete planuojama baigti diegti iki 2021 metų. 

4.2.4. Darbuotojų kompetencijų stiprinimas  

2018 metais ypatingas dėmesys buvo skirtas vadovų kvalifikacijos kėlimui, daugiausia 

koncentruojantis į vadovų vadovavimo ir komunikacijos kompetencijos ugdymą. Siekiant stiprinti vadovų 

kompetencijas, įvyko šie mokymai: 

 24 akad. val. vadovavimo ir veiklos valdymo mokymai 9 vadovų grupėms (100 dalyvių). 

 12 akad. val. vadovavimo ir veiklos valdymo mokymai naujiems kamieninių akademinių padalinių 

vadovams (9 dalyviai). 

 16 akad. val. pokyčių komunikacijos mokymai Universiteto aukščiausio lygmens vadovų komandai 

(21 dalyvis). 

 4 akad. val. pasiruošimo metiniams pokalbiams mokymai 3 vadovų grupėms (86 dalyviai). 

Mokymų metu įgyti ar sustiprinti įgūdžiai buvo naudojami praktiškai metinių pokalbių vedimo metu, 

kasdieniame vadovų darbe. Vadovų mokymų įvertinimas 4,6 balai iš 5. 

2018 metais Vilniaus universitetas tapo Personalo valdymo profesionalų asociacijos nariu, todėl 

universiteto darbuotojams sudarėme galimybes dalyvauti įvairiuose nemokamuose kompetencijų stiprinimo 
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renginiuose, skirtuose dalytis gerąja žmogiškųjų išteklių valdymo praktika, naujausiomis žiniomis, 

tendencijomis ir įžvalgomis. 2018 metais darbuotojai dažniausiai naudojosi galimybe dalyvauti renginiuose 

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo tematika, darbo kodekso pakeitimo praktinio 

taikymo klausimais, žmogiškųjų išteklių valdymo procesų optimizavimo temomis.  

Siekiant užtikrinti efektyvesnį darbuotojų intergravimą į organizaciją, Vilniaus universitete 

organizuojamos Naujokų dienos, kurių metu supažindinama su universiteto struktūra, veikla, darbuotojams 

suteikiamomis galimybėmis. 

4.2.5. Specialistų pritraukimas 

2018 metais Vilniaus universitete įvyko 392 vieši konkursai (299,85 etato) dėstytojų ir mokslo 

darbuotojų pareigoms eiti, iš jų į aukščiausias pareigybes įvyko 75 (52,9 etato) konkursai: 58 (41,4 etato) – 

į profesorių ir 17 (11,5 etato) į vyriausiųjų mokslo darbuotojų pareigas. Konkursą į akademines pareigas 

2018 metais laimėjo 205 vyrai ir 187 moterys.  

2018 metais atestuota 12 pagal neterminuotas sutartis dirbančių profesorių. Visi atestuojamieji 

formaliuosius reikalavimus atitiko ir atestuoti teigiamai. 

2018 metų lapkričio mėn. patvirtinti nauji Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) 

darbuotojų konkursų pareigoms eiti ir atestavimo organizavimo nuostatai, grindžiami Vakarų universitetų 

praktikoje pasiteisinusia ekspertinio vertinimo logika, kuomet yra vertinami ne tik kiekybiniai akademinės 

veiklos rodikliai, bet ir kokybiniai parametrai. Nuostatuose reglamentuojamos ir išskirtinių profesorių 

priėmimo procedūros, leidžiančios universitetui sustiprinti savo aukščiausių pareigybių korpusą ir pritraukti 

į universitetą stipriausią potencialą turinčius mokslininkus.  

Siekiant pritraukti universiteto poreikius labiausiai atitinkančius neakademinius darbuotojus, 2018 

metais universitete vyko 337 neakademinio personalo atrankos. Palyginti su ankstesnių metų duomenimis, 

viešos personalo atrankos tampa vis populiaresnės ir atviros pozicijos vis dažniau yra viešinamos tam, kad 

vadovai galėtų pasirinkti geriausius savo srities specialistus. Laisvos darbo pozicijos skelbiamos universiteto 

interneto svetainės karjeros skiltyje, vidiniame universiteto tinklapyje, Lietuvos mokslo tarybos interneto 

svetainėje, Lietuvos darbo skelbimų portaluose, pagal poreikį – tarptautinėse duomenų bazėse.  

2018 metais siekėme stiprinti atrankų vykdymo kompetencijas kamieniniuose akademiniuose 

padaliniuose sudarant galimybę profesionaliai vykdyti neakademinio personalo atrankas.  
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4.2.6. Motyvacinė sistema 

Vilniaus universitetas vykdo daug skirtingų veiklų, todėl daug dėmesio skiria tam, kad darbuotojai 

galėtų nemokamai arba su nuolaida pasinaudoti teikiamomis paslaugomis, pavyzdžiui – darbuotojams yra 

sudarytos galimybės nemokamai lankytis Šv. Jonų bažnyčios varpinėje, naudotis Vilniaus universiteto 

bibliotekos paslaugomis, pasinaudoti nuolaidomis lankantis Vilniaus universiteto botanikos sode, 

muziejuose, naudojantis Vilniaus universiteto Sveikatos ir sporto centro paslaugomis, teikiama psichologinė 

pagalba, sudaroma galimybė meninei ir kultūrinei saviraiškai Vilniaus universiteto meno kolektyvuose. Taip 

pat universiteto darbuotojams yra suteikiama nuolaida studijoms. 

Siekdami sudaryti bendruomenei galimybes derinti šeimos ir darbo interesus, suteikiamos galimybę 

darbuotojams dalį darbo funkcijų atlikti nuotoliniu būdu jų pasirinktoje darbo vietoje. 2018 metais šia 

galimybe pasinaudojo 955 darbuotojai, didžioji dalis jų – vykstantys į komandiruotes darbuotojai, kurie 

pageidauja dalį darbo funkcijų pagal papildomus susitarimus atlikti nuotoliniu būdu. Galimybė dirbti iš namų 

ar kitos vietos teigiamai vertinama ir tarp darbuotojų, siekiančių lanksčiai derinti darbą ir šeiminius 

įsipareigojimus. 

Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojo atnaujintas papildomų išmokų skyrimo tvarkos aprašas ir šalia kitų 

iki šiol galiojusių išmokų nelaimės atveju įvesta nauja išmoka tėvams už kiekvieną gimusį vaiką. Nuo aprašo 

įsigaliojimo išmoka tėvams iki 2018 metų pabaigos pasinaudojo 33 Vilniaus universiteto darbuotojai.  

2018 metais patenkinta 15 prašymų dėl savo ar artimųjų ligos, 1 prašymas dėl sunkios materialinės 

padėties, įvykus gaisrui ir 102 prašymai dėl artimųjų mirčių. Bendra išmokų suma ligos ir nelaimės atveju 

darbuotojams 2018 metais siekė 88 450 Eur. 

4.2.7. Darbuotojų darbo užmokesčio politika  

Tęsiant 2017 metais pradėtą darbo užmokesčio reformą, 2018 metais pradžioje patvirtinta 

konsoliduota Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarka, apimanti aukščiausiojo lygmens 

vadovų, akademinių ir neakademinių darbuotojų darbo apmokėjimą. 

2018 metais gavus specialią papildomą dotaciją iš valstybės biudžeto akademinių darbuotojų darbo 

užmokesčiui didinti bei sutelkus vidinius finansinius resursus, visų universiteto akademinių darbuotojų 

tarnybiniai atlyginimai buvo padidinti iki 20 proc., taip pat vadovaujantis naująja darbo užmokesčio tvarka, 

akademiniai darbuotojai buvo tikslingai skatinami už aukštus mokslinius rezultatus bei už strategiškai 

svarbių veiklų įgyvendinimą (į šiuos premijų fondus buvo nukreipta beveik 2 mln. Eur). 
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2018 metais pradėta neakademinio personalo darbo užmokesčio sistemos pertvarka, kuri pirmiausia 

įgyvendinta neakademiniuose padaliniuose (apėmė apie 1 200 darbuotojų), o 2019 metais persikels į 

akademinius padalinius (apie 800 darbuotojų) – ją planuojama užbaigti 2019 metų viduryje. Pagrindiniai 

naujosios neakademinių darbuotojų sistemos principai – skaidrumas, vidinis teisingumas, vidinis ir išorinis 

konkurencingumas. Įgyvendinant šią reformą „suinventorizuotos“ visos universiteto neakademinės 

pareigybės, pagal specialią, sertifikuotą metodika nustatytas kiekvienos pareigybės lygis. 

4.2.8. Personalo sudėtis 

2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Vilniaus universitete akademinę veiklą vykdė 46 profesoriai 

emeritai (42 iš jų vyrai ir 4 moterys) ir 45 afilijuotieji profesoriai ir mokslininkai (35 iš jų vyrai ir 10 moterų). 

2018 metais profesoriaus emerito vardas (statusas) suteiktas 4 Vilniaus universiteto mokslininkams, 5 

darbuotojams suteiktas afilijuotojo profesoriaus vardas (statusas), 3 darbuotojams – afilijuotojo mokslininko 

vardas (statusas). 22 profesoriams suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas, 34 docentams – docento 

pedagoginis vardas.  

Pagal darbo sutartis 2018 metais Vilniaus universitete dirbo 4 798 darbuotojai: 2 833 iš jų ėjo 

akademines pareigas, 1 965 – neakademines. Palyginti su ankstesniais metais, bendras darbuotojų skaičius 

nežymiai sumažėjo (2017 m. universitete dirbo 4 875 darbuotojai, iš jų – 2 893 akademiniai ir 1 982 – 

neakademiniai), tačiau akademinio personalo skaičius palyginti su 2017 metais liko stabilus ir sudarė 

59 proc. visų universiteto darbuotojų. 15 proc. akademinio personalo sudarė aukščiausios akademinės 

pareigybės – profesoriai ir vyriausieji mokslo darbuotojai, 23 proc. sudarė docentai ir vyresnieji mokslo 

darbuotojai, 20 proc. – asistentai ir mokslo darbuotojai, 40 proc. – jaunesnieji asistentai, jaunesnieji mokslo 

darbuotojai ir lektoriai, 2 proc. – partnerystės pedagogai. 66 proc. (1 371 dėstytojas ir 490 mokslo 

darbuotojų) universiteto akademinio personalo turėjo mokslo laipsnį.  

Vilniaus universiteto personalo sudėtis skaičiais pateikiama 16 priede. 

4.3. Bendruomenės vystymas 

Vilniaus universiteto bendruomenė – Vilniaus universiteto veiklos pamatas ir vidinės kultūros 

formuotojai, suteikiantys šiam universitetui pranašumą ir išskirtinumą. Vilniaus universiteto bendruomenė 

plačiausia prasme – tai visi universiteto darbuotojai, studentai, garbės nariai, universiteto alumnai, senjorai – 

buvę universiteto darbuotojai.  

2018 m. sausio 29 – vasario 11 dienomis VU atliktos darbuotojų ir studentų apklausos duomenimis 

didžioji dauguma tiek darbuotojų (vertinimas – 3,6 balo iš 5), tiek studentų (vertinimas – 3,96 balo iš 5) 
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pasitiki universitetu ir tapatinasi su juo (atitinkamai – 3,67 ir 3,55 balo iš 5). Bendruomenės narių 

tapatinimasis su universitetu rodo, kad jie nėra abejingi čia vykstantiems procesams, veiklai ir tikslams. 

4.3.1. Bendruomenės narių įtraukimas į universiteto gyvenimą  

Bendruomenės narių įsitraukimas buvo skatinamas per savalaikį informavimą, įgalinimą dalyvauti 

sprendimų priėmimo procese, taip pat – per bendruomenę telkiančias veiklas.  

2018 metais visi bendruomenės nariai apie aktualijas, pokyčius, renginius, kvalifikacijos tobulinimo 

galimybes, vidinės karjeros galimybes reguliariai informuoti intranete, kas savaitiniais naujienlaiškiais. 

Skubios ir tikslinės žinutės visus darbuotojus bendrai arba atskiras jų grupes pasiekė specializuotomis el. 

konferencijomis, toliau vystytas bendradarbiavimas su padaliniuose esančiais komunikacijos ir personalo 

specialistais. Pradėtas radijo pokalbių ciklas (podcast‘as) Žmonės@VU, parengtos 24 laidos, siekiant 

atskleisti įdomias Vilniaus universiteto bendruomenės narių asmenybes, pažinti jų hobius ir talentus, taip 

pat – informuoti apie universitete vykstančias įdomias iniciatyvas. 

Siekiant elektroninių paslaugų integracijos ir plėtros, 2018 metais pasiruošta Vilniaus universiteto 

intraneto, kaip pagrindinės informacijos paieškos ir vidinio komunikavimo priemonės, optimizavimui: 

atlikta kelių etapų intraneto naudotojo sąsajos analizė, suformuota nauja informacijos strategija ir atliktas 

informacijos teikimo optimizavimas.  

Įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos Darbo kodeksui, Vilniaus universitete iškilo poreikis ir 

būtinybė inicijuoti Darbo tarybos rinkimus. Todėl visi darbuotojai buvo raginami įsitraukti į kandidatų 

kėlimo, aptarimo, rinkimų procesus, vyko nuolatinė informacijos sklaida. Keičiantis vieno iš valdymo 

organų – Senato – kadencijai, akademinio personalo darbuotojai buvo įtraukti į rinkimų organizavimo, 

kandidatų kėlimo, debatų padaliniuose ir rinkimų procesus su nuolatinio informacinio lauko kūrimu.  

4.3.2. Bendruomenę telkiantys renginiai 

2018 metų Pirmakursių integracijos savaitėje dalyvavo apie 3500 pirmakursių iš visų Vilniaus 

universiteto kamieninių akademinių padalinių. Integracijos savaitės tikslas – džiaugsmingai pasitikti ir 

išsamiai supažindinti naujus Vilniaus universiteto bendruomenės narius su universitetu bendrai, studijų 

ypatumais, papildomos veiklos galimybėmis universitete. Šio renginio organizavimui apsijungė visi 

padaliniai. Pirmą kartą integracijos savaitės dalyviai savo fakulteto programą galėjo rasti tik specialiai 

sukurtoje, mobiliesiems telefonams pritaikytoje svetainėje „www.studentauk.vu.lt“. 

Kaip ir kasmet, 2018 metais vyko tradiciniai akademinio protokolo renginiai – šventės „Finis anni 

academici“ ir „Renovatio studiorum“, taip pat – iškilmingas Senato posėdis, kurio metu pagerbiami geriausi 
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metų dėstytojai ir mokslininkai, profesoriai emeritai, sėkmingiausiai vykdytų iniciatyvų ir startavusių naujų 

studijų programų kūrėjai. 2018 metais pirmą kartą renginys transliuotas tiesiogiai internetu.  

Kitos organizuotos universiteto šventės, kuriose kviesti dalyvauti visi Vilniaus universiteto 

bendruomenės nariai: atminties išsaugojimo (Laisvės gynėjų, Lietuvos valstybės atkūrimo, Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienos, „Grįžtanti atmintis“), universitetinės (Vilniaus universiteto gimtadienio 

renginių ciklas, Talentų vakaras), jėzuitiškos tradicijos (Motinos ir Tėvo dienai, mirusiųjų atminimui skirtos 

Šv. Mišios, Advento vakaras). 

2018 metais Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje įvyko Nepriklausomybės akto signataro, 

Vilniaus universiteto rektoriaus M. Biržiškos bei Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vado 

brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago valstybinių laidotuvių ceremonijos, į kurias įsitraukė VU 

bendruomenė. 

Kartu su kamieniniais neakademiniais, paslaugas bendruomenei teikiančiais padaliniais 2018 metais, 

kaip ir anksčiau, darbuotojams buvo siūloma įsijungti į Vilniaus universiteto bibliotekos, Kultūros centro 

kolektyvų, Sveikatos ir sporto centro, Botanikos sodo organizuojamas veiklas.  

4.3.3. Dėmesys Vilniaus universiteto senjorams  

2018 metais buvo toliau siekiama integruoto Vilniaus universiteto senjorų tapatybės su universitetu 

išlaikymo, plečiant senjoro kortelės sistemą. Ši kortelė įteikiama į pensiją išeinantiems Vilniaus universiteto 

darbuotojams ir suteikia papildomų galimybių.  2018 metais Vilniaus universiteto senjorai buvo pakviesti į 

kasmetinę senjorų dieną, skirtą Vydūno metams paminėti. Vilniaus universiteto senjorai yra visada 

asmeniškai kviečiami (ir noriai dalyvauja) visuose Vilniaus universiteto bendruomenę telkiančiuose 

renginiuose. 

4.3.4. Rektoriaus padėkos, sveikinimai, garbės arba įvertinimo raštai  

2018 metais įteikta daugiau nei 200 Rektoriaus padėkų ir sveikinimo raštų bendruomenės nariams už 

įvairius nuopelnus, jubiliejų proga. 

4.3.5. Pagalba ir parama darbuotojams bei studentams 

2018 metais vykdytas strateginis projektas „Pagalbos ir savirealizacijos paslaugų studentams 

gerinimas“. Šio projekto veiklos buvo nukreiptos į šias  prioritetines sritis: studentų meninės saviraiškos ir 

sveikatinimo paslaugų tobulinimas, seksualinio priekabiavimo ir savižudybių prevencijos stiprinimas. 
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Reaguojant į pasaulinio „#metoo“ judėjimo sukeltas diskusijas bei jų atgarsius Lietuvos visuomenėje 

ir aukštojo mokslo įstaigose, šalia nuolat veikiančių Vilniaus universiteto akademinės etikos komisijų, 2018 

metų pradžioje įkurta speciali pasitikėjimo linija, skirta seksualinio priekabiavimo ir diskriminacijos 

prevencijai, kuria Vilniaus universiteto bendruomenės nariai gali pranešti apie pastebėtus ar patiriamus 

diskrinimavimo atvejus. Vidiniams tyrimams, pranešimų pagrindu, atlikti suburta speciali profesionalių 

psichologų bei teisininkų komanda, kuri savo veikloje garantuoja visišką konfidencialumą. Šalia operatyvaus 

reagavimo taip pat vykdyta ir prevencinė šviečiamoji veikla .  

Dar viena psichologiniam klimatui labai svarbi sritis – savižudybių prevencija universitete. 2018 

metais organizuotos 3 mokymų sesijos, kuriose dalyvavo 120 bendruomenės narių. Taip pat pabaigta rengti 

metodinė savižudybių prevencijos ir postvencijos veiklų koncepcija, kuri bendruomenei bus plačiai 

pristatyta ir įgyvendinama 2019 metais. 

Vykdant šį strateginį projektą buvo taip pat inicijuotos naujos, inovatyvios meninę saviraišką 

skatinančios bei sveikatingumą propaguojančios veiklos. 

4.3.6. Atvirumas lygybei ir įvairovei 

2018 metais ir toliau buvo nuosekliai skiriamas dėmesys lygių galimybių temai, lygių galimybių 

politikos formavimui. 

Studijos ir negalia 

Iš viso 2018 metais universitete studijavo 120 studentų, turinčių negalią (tie, kurie apie ją 

savanoriškai pranešė). Jiems buvo teikiamos konsultacijos, vyko specialūs susitikimai ir seminarai, taip pat 

buvo teikiamos rekomendacijos dėstytojams, dirbantiems su negalią turinčiais studentais (pateikta 70 

rekomendacijų). 2018 metais buvo parengtas ir publikuotas VU bendruomenės nariams skirtas leidinys 

„Atviras neįgaliesiems universitetas“, skirtas studentams, turintiems negalią, bei dėstytojams, dirbantiems 

su studentais, turinčiais negalią. 

Bendruomenės švietimas lygybės ir įvairovės klausimais 

2018 metais mokomuosiuose seminaruose – diskusijose atvirumo lygybei ir įvairovei klausimais 

dalyvavo apie 200 VU bendruomenės narių, kurie diskutavo universalaus dizaino ir prieinamumo, autizmo 

spektro sutrikimų, regos, klausos negalios, psichinės sveikatos aukštajame moksle temomis.  

Taip pat 2018 metais buvo tęsiamas strateginis projektas „Atvirumas lygybei ir įvairovei“ 

(studentams ir darbuotojams), kurio centre yra lygių studijų ir darbo galimybių užtikrinimas: suburta darbo 

grupė rengia analizę, jos pagrindu ruošia strategijos ir veiksmų įgyvendinimo planą. 
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Programos „Horizontas 2020“ projektas lyčių lygybės planams sukurti 

Vilniaus universitetas kartu su grupe kitų Europos universitetų dalyvavo „Horizontas 2020“ „Mokslo 

su visuomene ir visuomenei (Swafs)“ programos projekto „Supporting and Implementing Plans for Gender 

Equality in Academia (SPEAR)“ paraiškos rengimo darbuose. Paraiška buvo patvirtinta ir nuo 2019 m. 

sausio 1 d. Vilniaus universitetas dalyvauja šio projekto įgyvendinime. Pagrindinis projekto dėmesio 

objektas – lyčių lygybės planų sukūrimas ir įgyvendinimas Europos universitetuose, siekiant realių 

struktūrinių pokyčių šioje srityje26. 

4.3.7. Paslaugos studentams 

Mentorystė 

Nuo 2018 metų kovo mėn. Vilniaus universitete pradėta įgyvendinti Studentų paslaugų ir karjeros 

skyriaus koordinuojama mentorystės programa. Programa skirta visapusiškai ugdyti studentų bendrąsias 

kompetencijas, išmanumą, gerinti jų akademinius ir asmeninius pasiekimus bei motyvaciją studijuoti, padėti 

perimti mentoriaus sukauptą patirtį ir gauti vertingų patarimų planuojant profesinę ateitį. Veikloje 

dalyvaujantys savanoriai universiteto dėstytojai ir alumnai dalijasi asmenine patirtimi, taip prisidėdami prie 

studentų asmeninio ir profesinio augimo bei universiteto bendruomenės stiprinimo. Nuo 2018 metų rugsėjo 

mėn. Vilniaus universiteto mentorystės programa jungia 5 padalinius. Per 2018 metus veikloje dalyvavo 43 

savanoriai įvairių mokslo sričių mentoriai ir 42 Vilniaus universiteto studentai. 

Akademinis konsultavimas 

Studentų paslaugų ir karjeros skyriuje studentams yra teikiamos akademinės konsultacijos visais 

klausimais, susijusiais su priėmimo procesu ir studijų programos pasirinkimu, finansine parama, studijų 

stabdymu, nutraukimu, individualiu studijų planu, studijų programos keitimu, praktika ar neformalia veikla. 

Iš viso per 2018 metus buvo surengta virš 14 000 lietuvių studentų konsultacijų. Nuo 2018 metų rugpjūčio 

mėnesio pradėtas vykdyti ir užsienio studentų bei stojančiųjų iš užsienio mokyklų konsultavimas anglų 

kalba.  

Studentų paslaugų ir karjeros skyrius padeda plėtoti ir stiprinti akademinio konsultavimo paslaugas 

padaliniuose, rūpinasi profesiniu akademinių konsultantų tobulėjimu, organizuoja mokymus, veiklos 

viešinimą. 2018 metais buvo surengti 5 akademinių konsultantų mokymai ir susitikimai, atnaujinta ir išleista 

veiklą viešinanti dalomoji medžiaga. 

                                                 
26 Žr.: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear.  
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Atsižvelgiant į akademinio konsultavimo besikreipiančių studentų klausimus, 2018 metais buvo 

atlikta studijuojančiųjų studijų nutraukimo priežasčių analizė ir sudarytas studijų nutraukimui alternatyvių 

universiteto paslaugų sąrašas. Remiantis analizės duomenimis parengtas studentų konsultavimo gidas, 

leidžiantis pagerinti studijas ketinančių nutraukti studentų konsultavimo kokybę ir sumažinti studijas 

nutraukiančiųjų skaičių. 

Karjeros konsultavimas 

Vilniaus universiteto Studentų paslaugų ir karjeros skyriuje studentai kviečiami įsivertinti vertybes, 

interesus, kompetencijas, silpnąsias ir stipriąsias savybes, kurios yra svarbios renkantis savo karjeros kelią. 

Studentai supažindinami su karjeros perspektyvomis pasirinktoje srityje, sričiai reikalingomis 

kompetencijomis, jų įgijimo studijų metu galimybes. Per 2018 metus dėl individualių karjeros konsultacijų 

kreipėsi virš 120 studentų. 

Karjeros ugdymas taip pat vykdomas organizuojant mokymus. Daugiausiai studentų dėmesio 

sulaukia mokymai apie streso valdymą, efektyvų mokymąsi, prisistatymą darbdaviams (gyvenimo 

aprašymo, motyvacinio laiško rašymas, darbo pokalbių simuliacijos). Per 2018 metus įvairiuose karjeros 

mokymuose dalyvavo daugiau nei 800 Vilniaus universiteto studentų. 

4.3.8. Savanorystė 

Savanorystės skatinimas tapo vienu iš 2018–2020 metais Vilniaus universiteto strateginio veiklos 

plano projektų, kurio tikslas – bendruomenės įtrauktumo į savanoriškas veiklas, tarnaujančias Lietuvos 

gerovei, didinimas. 2018 metais Vilniaus universiteto padaliniuose savanoriavo 298 asmenys. Pagrindinės 

savanoriškų veiklų kryptys apėmė neatlygintinas konsultacijas studentams, vedamas paskaitas, užsiėmimus 

ir diskusijas įvairiuose Vilniaus universiteto akademiniuose padaliniuose; pagalbą restauravimo veikloje, 

ekskursijas po Vilniaus universiteto architektūrinio paveldo objektus Vilniaus universiteto bibliotekoje; 

vedamas treniruotes, pagalbą organizuojant renginius, Sveikatos ir sporto centre; ekspozicijų tvarkymą, 

ekskursijų ir edukacijų vedimą Vilniaus universiteto Zoologijos muziejuje ir Vilniaus universiteto muziejuje. 

Savanoriškos veiklos principu savo veiklą organizuoja Vilniaus universiteto Studentų atstovybė, 

2018 metais sutelkusi 1 300 savanorių. Atstovybė nuolat inicijuoja studijų reglamentavimo tobulinimą, 

dalyvauja visuose su studentais susijusių klausimų svarstymuose ir sprendimų priėmime universiteto, 

Vilniaus miesto, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis, organizuoja akademinius renginius, rūpinasi 

studentų integracija į universitetą, skatina jų profesinę saviraišką ir pilietiškumą. Atstovybė vykdo kuo 

įvairiausias programas ir projektus, vysto klubinę veiklą.  
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2018 metais buvo plečiama socialinė savanorystė, nukreipta į socialiai pažeidžiamas visuomenės 

grupes. Ryškiausiu socialinės savanorystės pavyzdžiu galėtų būti Vilniaus universiteto kartu su Izraelio 

ambasada inicijuotas studentų mentorystės projektas „Kelrodė žvaigždė“. Pirmajame projekto etape (2017 

m. spalio–2018 m. gruodžio mėn.) dalyvavo 34 studentų-mentorių ir vaikų poros. 2018 metais prasidėjusio 

antro projekto „Kelrodė žvaigždė“ etapo mokymuose dalyvavo 47 nauji projekto savanoriai. Projekte 

dalyvavo 10 Vilniaus mieste veikiančių mokyklų. Atrinkti ir apmokyti savanoriai individualiai bendravo su 

9-12 metų vaikais, padėdami jiems įveikti įvairius gyvenimiškus sunkumus. Savanoriai ir vaikai susitikdavo 

kartą per savaitę ir kartu praleisdavo ne mažiau dviejų valandų. 

4.4. Apibendrinamosios išvados 

2018 metų pabaigoje po ilgo parengiamojo darbo ir plačių diskusijų visuose Vilniaus universiteto 

akademiniuose padaliniuose Vilniaus universiteto senate buvo patvirtinti naujieji akademinių darbuotojų 

konkursų ir atestacijų nuostatai bei akademinių darbuotojų naujieji kvalifikaciniai reikalavimai. Naujieji 

nuostatai atveria galimybę organizuoti viešus konkursus išskirtinio profesoriaus pozicijai užimti, siekiant 

pritraukti į universitetą išskirtinio lygio, tarptautinį pripažinimą turinčius mokslininkes bei mokslininkus, 

taip pat sudaro sąlygas skaidriai, kokybiniu ekspertiniu vertinimu grįstai akademinių darbuotojų atrankai 

universitete skelbiamoms akademinėms pareigoms užimti. Juose atsirado dėstymo patirties, kvalifikacijos 

kėlimo vertinimo kriterijai, taip pabrėžiant ir įtvirtinant dėstymo kokybės vertinimo ir pripažinimo svarbą 

universiteto lygmenyje. Svarbu pažymėti, kad šiuose nuostatuose pirmą kartą Vilniaus universiteto istorijoje 

buvo įdiegta svarbi nuostata, žyminti lyčių lygybės politikos įgyvendinimo pradžią, kad sudarant visas 

Vilniaus universiteto komisijas, kurios atlieka ekspertinį pretendentų į akademines pozicijas vertinimą, 

privalu siekti lyčių atstovavimo balanso. 

2018 metais gavus specialią papildomą dotaciją iš valstybės biudžeto akademinių darbuotojų darbo 

užmokesčiui didinti bei sutelkus vidinius finansinius resursus, visų universiteto akademinių darbuotojų 

tarnybiniai atlyginimai buvo padidinti iki 20 procentų, taip pat vadovaujantis naująja darbo užmokesčio 

tvarka, akademiniai darbuotojai buvo tikslingai skatinami už aukštus mokslinius rezultatus bei už strategiškai 

svarbių veiklų įgyvendinimą (į šiuos premijų fondus buvo nukreipta beveik 2 mln. Eur). 

2018 metų sausio 29–vasario 11 dienomis Vilniaus universitete atliktos darbuotojų ir studentų 

apklausos duomenimis, didžioji dauguma darbuotojų ir studentų pasitiki universitetu (darbuotojų 

vertinimas – 3,6 balo iš 5, studentų – 3,96 balo iš 5) ir tapatinasi su juo (atitinkamai – 3,67 ir 3,55 balo iš 5). 

Toks bendruomenės narių tapatinimasis su universitetu rodo, kad jie nėra abejingi čia vykstantiems 

procesams, veiklai ir tikslams. 
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Bendruomenės narių įsitraukimas buvo skatinamas per savalaikį informavimą, įgalinimą dalyvauti 

sprendimų priėmimo procese, taip pat per bendruomenę telkiančias veiklas. 2018 metais visi bendruomenės 

nariai apie aktualijas, pokyčius, renginius, kvalifikacijos tobulinimo galimybes, vidinės karjeros galimybes 

reguliariai informuoti intranete, kassavaitiniais naujienlaiškiais, tiksliniais laiškais, panaudojant 

specializuotas eleketronines konferencijas, bendradarbiaujant su padaliniuose esančiais komunikacijos ir 

personalo specialistais. 

2018 metais pirmą kartą viso universiteto mastu visuose jo fakultetuose organizuota vieninga 

pirmakursių integracijos savaitė. Šio renginio siekis padėti kuo greičiau adaptuotis naujiesiems 

bendruomenės nariams ir įsilieti į studijų procesą. 

Jau kelis metus aktyviai dirbant su neįgaliųjų įtrauktimi, papildomai skiriant dėmesį psichikos 

negaliai ir mokymosi sutrikimams, 2018 metais Vilniaus universitete veikla lygių galimybių srityje buvo 

išplėsta siekiant pokyčių, galinčių užtikrinti lyčių, etninės priklausomybės, amžiaus, rasės, kultūrų, 

socialinės kilmės ir padėties įvairovę ir nediskriminavimą jų pagrindu. Reaguojant į „#metoo“ judėjimo 

išryškintas skaudžias patirtis Lietuvos aukštojo mokslo institucijose, Vilniaus universitete inicijuota 

seksualinio priekabiavimo prevencinė ir šviečiamoji veikla. Taip pat sukurtas savižudybių prevencijos, 

intervencijos ir postvencijos algoritmas: struktūruotai aprašyti veiksmai, kaip elgtis susidūrus su suicidiniu 

atveju ir kur ieškoti pagalbos, identifikuoti atsakingieji darbuotojai, pradėti atsakingųjų asmenų mokymai. 

Pradėtos plėsti ir Vilniaus universiteto bendruomenės kultūrinės saviraiškos galimybės.  

2018 metais pradėjus įgyvendinti savanorystės projektą „Kelrodė žvaigždė“ sutelktas išskirtinis 

dėmesys į studentų socialinę savanorystę, peržengiančią Vilniaus universiteto sienas ir padedančią spręsti 

įvairių Lietuvos visuomenės grupių problemas. Siekiama, kad kuo daugiau Vilniaus universiteto studentų 

savo laisvą laiką nuo studijų skirtų Lietuvos visuomenės labui. 
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5. KITA ŠVIETIMO IR KULTŪROS VEIKLA 

5.1. Strateginių kitos švietimo ir kultūros veiklos projektų įgyvendinimas 

Vilniaus universiteto 2018–2020 metų strateginio veiklos plano projektai, susiję su kitos švietimo ir 

kultūros veiklos sritimi 

Strateginis 

prioritetas 
Strateginė kryptis Projektas 

Lietuvą 

stiprinantis 

universitetas 

4. Studijos, 

parengiančios veikti 

globalizacijos 

sąlygomis 

4.4. Alumnų tinklo kūrimas, skatinant alumnų įsitraukimą į Universiteto 

valdymą, profesinius ir mokslinius mainus tarp alumnų ir kitų bendruomenės 

narių, įtraukiant kamieninius  akademinius padalinius ir juose veikiančius 

tinklus 

5. Universiteto 

visuomeninio 

aktyvumo 

didinimas 

5.3. Universiteto paveldo viešo prieinamumo didinimas 

5.4. Vakarietiško alumnų įsitraukimo į Universiteto veiklą modelio įdiegimas 

5.2. Vilniaus universiteto biblioteka 

Vilniaus universiteto biblioteka (toliau − Biblioteka) 2018 metais organizavo savo veiklą pagal 

Vilniaus universiteto 2018−2020 metų strateginį veiklos planą. Bibliotekos vizija tapti erdve, kurioje auga 

pasaulį keičiančios asmenybės. Biblioteka remiasi tradicijų, atvirumo, partnerystės, atsakomybės ir 

veržlumo vertybėmis. 2018 metais Biblioteka savo veiklą vystė dviem strateginėmis kryptimis: klientų 

pasitenkinimo Bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir bibliotekos paslaugų integralumo. Įgyvendindama 

savo tikslus siekė užtikrinti mokslininkų poreikius maksimaliai atitinkančius informacinius resursus, stiprinti 

akademinio personalo mokslinės komunikacijos kompetencijas ir plėtoti Vilniaus universiteto mokslinės 

produkcijos sklaidą (taip pat tarptautinę), užtikrinti informacinį studijų aprūpinimą ir stiprinti studentų 

informacines kompetencijas, kurti modernią ir kokybišką infrastruktūrą. 

Svarbiausi Bibliotekos veiklos rodikliai yra tradiciniai ir elektroniniai ištekliai, jų panauda, vartotojų 

ir lankytojų skaičius, Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinėje sistemoje (eLABa) 

talpykloje esančių įrašų ir pilno teksto dokumentų pokytis, elektroninio katalogo augimas, Bibliotekoje 

saugomų dokumentų restauravimas, konservavimas ir skaitmeninimas, bendruomenei ir visuomenei skirti 

bibliotekos renginiai. Šių duomenų pokyčius 5 metų laikotarpiu iliustruojančius grafikus žr. 17 priede. 

Elektroniniai ištekliai, jų panauda 

Tradicinių informacijos išteklių išduotis 2018 metais Bibliotekoje sumažėjo 15 proc. iki 318 027. 

Išduoties mažėjimas fiksuojamas keleri metai iš eilės. Kuo daugiau informacijos išteklių yra pasiekiama 
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skaitmeniniu pavidalu, tuo mažesnė yra tradicinių informacijos išteklių panauda. Ši tendencija būdinga viso 

pasaulio akademinėms bibliotekoms. 

Bibliotekos vartotojai 2018 metais turėjo prieigą prie prenumeruojamų 77 duomenų bazių ir 5 

archyvų. 2018 metais prie duomenų bazių platformų jungtasi 272 750 kartų, jose atliktos 876 508 paieškos 

ir vartotojai pasinaudojo 1 347 317 viso teksto straipsnių. 

Iki 2018 metų nuolatinė prieiga įsigyta prie 3 028 pavadinimų elektroninių knygų. Pavienių 

elektroninių knygų įsigijimui buvo pasirinktas „Evidence based acquisition“ modelis, kai vartotojai 

naudojasi prieiga prie pasirinktos elektroninių knygų kolekcijos 12 mėnesių, o pagal panaudos statistiką 

sudaromas galutinis leidinių sąrašas, kuriems suteikiama nuolatinė prieiga. Atsižvelgus į vartotojų augantį 

susidomėjimą leidyklos „Cambridge University Press“ el. knygomis, nuo 2018 m. liepos 1 d. buvo pasirinkta 

ši elektroninių knygų kolekcija (per 35 000 pavadinimų knygų ir atsisiųsti 38 673 jų skyriai; palyginimui 

2017 metais, turint prieigą prie 139 įsigytų el. knygų, 578 skyriai).  

Viso teksto straipsnių atsisiuntimų skaičius nuosekliai auga, nors paieškų skaičius duomenų bazių 

platformose nuo 2016 metų mažėja. Tai leidžia daryti išvadą, kad vartotojai greičiau geba rasti reikiamą 

dokumentą, keičiasi vartotojų elgsena. Tikėtina, kad tam turėjo įtakos Bibliotekos organizuojami 

informacinio raštingumo mokymai, jų organizuojama vis daugiau. Kita vertus, nemažai paieškų atliekama 

ne tik leidėjo platformose, bet ir naudojantis kitomis paieškos sistemomis, kurių duomenys į bendrą paieškų 

skaičių nepatenka. 

Vartotojų ir lankytojų skaičius 

2018 metais Bibliotekoje užregistruoti 6 508 nauji vartotojai. Tai 4 proc. daugiau nei 2017 metais. 

Bendras vartotojų skaičius per 2018 metus − 43 020 (4,46 proc. mažiau nei 2017 m.). 2017−2018 metais 

stebimas bendras registruotų vartotojų skaičiaus mažėjimas siejamas su baigiančiais galioti ilgalaikės 

registracijos pažymėjimais, kurie buvo išduodami atidarius Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės 

komunikacijos ir informacijos centrą. 2018 metais buvo sukurta nauja vartotojų grupė – Vilniaus universiteto 

alumnai, kurie registruojami Bibliotekoje nemokamai.  

2018 metais Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre fiksuota 4 proc. daugiau apsilankymų 

negu 2017 metais. Tuo tarpu Centrinėje bibliotekoje ir fakultetų bibliotekose 2015−2018 metais stebimas 

mažėjantis apsilankymų skaičius. Tikėtina, kad vartotojai renkasi tokias mokymosi, tyrimų aplinkas, kur 

sudarytos palankiausios sąlygos: ilgas darbo laikas, grupinio ir individualaus darbo kambariai, poilsio zonos, 

patogi informacinių technologijų infrastruktūra. 
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Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinėje sistemoje (eLABa) esančių įrašų 

ir pilno teksto dokumentų pokytis 

Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinėje sistemoje (toliau – eLABa) 2018 metais 

buvo sukurta 4 467 Vilniaus universiteto mokslinių publikacijų įrašai, iš kurių − 246 su viešai prieinamais 

viso teksto dokumentais. Iš viso nuo sistemos sukūrimo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. 

eLABa užregistruota 59 412 Vilniaus universiteto mokslininkų publikacijų. Įrašų augimas stebimas 

kiekvienais metais. Didžiąją dalį eLABa registruotų publikacijų su viso teksto dokumentais sudaro 

moksliniai straipsniai, licencijuoti CC BY atvirojo turinio licencija (atvirojo turinio licencijų taikymas 

leidžia užtikrinti, kad kiti asmenys galėtų teisėtai naudoti internete esančius kūrinius turtinių autorių teisių 

subjektų nurodytomis sąlygomis) ir retrospektyviai įkelti straipsniai iš Vilniaus universiteto leidyklos 

leidžiamų žurnalų. 

2019 metais, įsigaliojus atnaujintiems Vilniaus universiteto atvirosios prieigos prie mokslo (meno) 

ir studijų darbų nuostatams bei sudarius sąlygas mokslo darbus registruoti iš karto po priėmimo publikuoti, 

Vilniaus universiteto mokslinių publikacijų su viso teksto failais eLABa talpykloje turėtų daugėti. Remiantis 

SHERPA/RoMEO duomenimis, didelė dalis leidėjų palaiko priimtų rankraščių atvėrimą institucinėse 

talpyklose. 

Biblioteka, įgyvendindama atvirojo mokslo idėjas ir skatindama mokslinių tyrimų duomenų 

atvėrimą, 2018 metais inicijavo ir organizavo duomenų dienas „DuoDi“ trijuose Vilniaus universiteto 

padaliniuose: Gyvybės mokslų centre, Fizikos fakultete ir Chemijos ir geomokslų fakultete. Jų metu tyrėjams 

buvo pristatytas Nacionalinis atvirosios prieigos mokslinių tyrimų duomenų archyvas (toliau – MIDAS). 

„DuoDi“ duomenų dienų renginiuose dalyvavo 48 šių padalinių mokslininkai ir tyrėjai. 2018 metais į 

MIDAS įkeltų duomenų rinkinių skaičius – 171 vnt. (2017 m. – 149 vnt.). 

Elektroninio katalogo augimas 

Bibliotekos elektroniniame kataloge pateikiami knygų, periodinių leidinių ir rankraštinių dokumentų 

bibliografiniai aprašai, dokumentų kiekis, jų inventoriniai numeriai ir saugojimo vietos. 2018 metais į 

elektroninį katalogą įtraukta 76 910 leidinių, bibliografiniai aprašai sukurti naujai gautiems dokumentams 

(tarp jų – ir Vilniaus universiteto mokslininkų asmeninių kolekcijų dokumentams) ir kultūros paveldui 

priskiriamiems dokumentams iki 1945 metų (senasis Bibliotekos fondas). 
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Bibliotekoje saugomų dokumentų restauravimas, konservavimas ir skaitmeninimas 

Bibliotekoje dokumentai konservuojami ir / arba restauruojami parodoms, skaitmeninimui ir 

saugojimui. Atliekamų darbų rezultatai apskaičiuojami sąlyginiais VIII kategorijos lapais (tai išvestinis 

rodiklis, kuris skaičiuojamas atsižvelgiant į skirtingus dokumentų formatus, būklės sudėtingumą ir 

pažeidimo laipsnį). 2018 metais Vilniaus universiteto bibliotekos restauruotų ir konservuotų dokumentų VIII 

kategorijos sąlyginių lapų skaičius – 66 467 vnt. 2014 metais didesnį restauruotų ir konservuotų dokumentų 

skaičių lėmė dalyvavimas didelės apimties valstybės finansuojamuose projektuose. Nuo 2015 metų 

panašiuose projektuose nedalyvauta, dauguma dokumentų buvo ruošiami eksponavimui ir saugojimui. 

Dokumentai, kuriems nereikia specialaus paruošimo, skaitmeninami iš karto, o blogesnės būklės 

dokumentai − po jų konservavimo ir/arba restauravimo. Skaitmeninės dokumentų kopijos talpinamos į 

Bibliotekos skaitmenines kolekcijas ir / arba vykdomų projektų svetaines, o archyvinės kopijos saugomos 

skaitmeninėje saugykloje. Archyvui ir prieigai parengtų Bibliotekoje saugomų dokumentų skaitmeninės 

kopijų skaičius 2018 metais – 74 182 vnt. 2018 metais Vilniaus universiteto padalinių užsakymu vykdyti 

papildomi darbai skaitmeninant laikraščių „Tarybinis studentas“ ir „Universitas Vilnensis“ archyvą bei XX 

amžiaus II pusėje leistų Vilniaus universiteto mokslo žurnalų tomus. 

Bendruomenei ir visuomenei skirti bibliotekos renginiai 

2018 metų Biblioteka organizavo 106 renginius ir parodas. Svarbiausi iš jų:  

 Parodos „Už visą auksą brangesnė laisvė!“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, 

atidarymas ir Bibliotekos išleisto katalogo tuo pačiu pavadinimu pristatymo renginys ir 

diskusija „Idėjos, vienijančios Lietuvą: istorija ir dabartis“.  

 Balandžio 4 d. M. Mažvydo „Katekizmo“ originalo eksponavimas. 

 Birželio 15 d. „Kultūros nakties“ renginys „Laikas, atsuktas atgal, arba gyvosios istorijos 

vaizdai“, organizuotas bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto administracija, Istorijos, 

Filosofijos, Filologijos fakultetais, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutu, 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, iš dalies finansuotas Lietuvos kultūros tarybos. 

 Projekto „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje“ parodos ir renginiai (Varniuose, 

Kražiuose, Kaune, Skuode ir Marijampolėje), kuriais buvo siekiama supažindinti Lietuvos 

regionų bendruomenes su Bibliotekoje saugomu jų krašto istorijai ir kultūrai svarbiu 

kultūros paveldu. Iš dalies finansuotas Lietuvos kultūros tarybos. 
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Bibliotekos renginiuose apsilankiusių dalyvių skaičius fiksuojamas nuo 2017 metų (4 860 dalyvių). 

2018 metais Bibliotekos renginiuose dalyvavo 3 646 asmenys. 

Įgyvendinti strateginiai sprendimai ir inovacijos 

Bibliotekos iniciatyva 2017–2019 metais atliekamas visų fakultetų, visų studijų programų 

reprezentatyvios imties aprūpinimo ištekliais, nurodytais dalykų aprašuose, tyrimas bei aukščiausio lygio 

Vilniaus universiteto mokslininkų straipsniuose naudojamos literatūros atitikties Bibliotekos siūlomiems 

ištekliams tyrimas. Studijų ir mokslo aprūpinimo informacijos ištekliais tyrimų rezultatai leis nustatyti esamą 

aprūpinimo informacijos ištekliais lygį ir jį gerinti. 

5.3. Vilniaus universiteto leidykla 

Tęsdama knygų leidybos tradicijas nuo 1575 metų, Vilniaus universiteto leidykla (toliau – Leidykla) 

savo veikloje vadovaujasi 2018 metų pabaigoje parengto Vilniaus universiteto leidyklos 2018–2020 metų 

strateginio veiklos plano strateginėmis kryptimis. Siekiant įgyvendinti atviros prieigos principus, 

svarbiausias dėmesys skirtas mokslo periodikos sklaidos didinimui ir knygų platinimo kanalų plėtrai. 

Leidykla yra akademinių leidyklų lyderė ne tik Lietuvoje, kur pagal išleidžiamų knygų pavadinimų 

kiekį patenka į didžiausių visų Lietuvos leidyklų dešimtuką (įskaitant komercines leidyklas), bet ir Baltijos 

šalyse. 2018 metais Leidykla išleido 52 naujas knygas (iš jų 20 monografijų ir mokslo studijų, 11 mokomųjų 

leidinių, 5 šaltinių publikacijas, 5 reprezentacinius leidinius ir kt.). 

Leidykla yra didžiausia mokslo periodikos leidėja Baltijos šalyse. Šiuo metu Vilniaus universiteto 

mokslo periodikos publikavimo sistemoje (journals.vu.lt) publikuojami 27 mokslo periodikos žurnalai, per 

2018 metus publikuota 40 mokslo periodikos numerių (6 507 puslapiai). Platformos puslapių peržiūrų 

skaičius 2018 metais viršijo 700 tūkst.  

Leidykla išleidžia ir daugiausia disertacijų Lietuvoje. 2018 metais išleista apie 150 disertacijų. 

Prisijungta prie Lietuvos leidėjų asociacijos bei Europos universitetų leidyklų asociacijų veiklų, 

Leidyklos autorių knygos pristatytos didžiausiuose pasaulyje Frankfurto ir Londono knygų mugėse. 

2018 metų pradžioje Leidykla užbaigė veiklos pertvarką ir performavo komandą.  

2018 metais padidintas fizinių knygynų, kuriuose galima įsigyti Leidyklos knygų, skaičius Lietuvoje, 

pradėta platinti spausdintas ir elektronines knygas (dažniausiai anglų kalba) „Amazon.co.uk“ ir „Amazon 

Kindle Store“ internetiniuose knygynuose, imtas kurti Vilniaus universiteto internetinis knygynas. 
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Nuosekliai gerinama leidžiamų knygų estetinės kokybės bei formatų įvairovė, pradėta vykdyti sisteminga 

komunikacija ir informacijos sklaida socialinėse medijose apie išleistas naujas knygas.  

2018 metais kartu su Vilniaus universiteto Informacinių technologijų ir paslaugų centru iš esmės 

pertvarkyta ir įdiegta naujausios kartos atviro kodo Vilniaus universiteto mokslo periodikos publikavimo 

sistema (journals.vu.lt), kuri šiuo metu visiškai atitinka atviros prieigos principus. 

5.4. Vilniaus universiteto Konfucijaus institutas 

Konfucijaus institutai veikia daugelyje pasaulio šalių – šiuo metu skaičiuojama daugiau negu 500 

institutų, kurie veiklą vykdo ir prestižiniuose pasaulio universitetuose. Visi institutai yra steigiami 

bendradarbiaujant su konkrečiais Kinijos universitetais. Vilniaus universiteto Konfucijaus institutas (toliau – 

Konfucijaus institutas) įsteigtas 2010 metais pasirašius bendradarbiavimo sutartį su Liaoningo universitetu, 

su kuriuo ir vyksta pagrindiniai moksliniai mainai. Institutas įsteigtas jau turint sinologinę bazę, siekiant 

sustiprinti sinologines studijas. 

Sinologinių studijų stiprinimas 

Konfucijaus instituto dėstytojai kinų kalbą dėsto Vilniaus universitete sinologijos specialybės 

studentams, kuriems suteikiama galimybė jau nuo pirmojo studijų kurso bendrauti su dėstytojais 

gimtakalbiais. Studentai pirmakursiai turi teisę teikti paraiškas vasaros kursams Kinijoje, o po antrojo kurso 

– pretenduoti į Konfucijaus instituto stipendiją. Vasaros kursų ar stažuotės Kinijoje metu studentai gilina 

universitete įgytas žinias, pritaiko jas praktikoje ir susidaro asmeninį objektyvų vaizdą apie šiuolaikinę 

Kiniją bei jos žmones. 2018 metais 20 studentų dalyvavo vasaros kursuose Kinijoje, 5 studentai laimėjo 

Konfucijaus instituto stipendijas.  

Institutas taip pat vykdo kinų kalbos ir kultūros kursų sklaidą Lietuvos universitetuose ir gimnazijose, 

koordinuoja kinų teikiamų stipendijų tyrimams ir studijoms naudojimą, kuria bendras studijų programas, 

rengia vadovėlius bei mokymo priemones. Konfucijaus institutas vienintelis Lietuvoje turi teisę vykdyti 

tarptautinį kinų kalbos lygio nustatymo egzaminą. Egzaminas vyksta du kartus per metus. 2018 metais 

egzaminą laikė 70 žmonių.  

Akademinių projektų vykdymas 

Konfucijaus institutas suteikia galimybę kinų kalbos dėstytojams lietuviams vykti į stažuotes 

Europos ir Kinijos universitetuose. Prisidedama prie tarptautinių konferencijų Vilniaus universitete 

organizavimo, jose dalyvauja žymiausi Europos ir Šiaurės Amerikos šalių ekspertai. Vyksta viešos paskaitos, 
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kurias veda tiek kviestiniai lektoriai iš Kinijos, tiek Lietuvos ir kitų Europos šalių mokslininkai sinologai. 

2018 metais paskaitas apie Kinijos religiją ir filosofiją skaitė mokslininkai iš Tartu ir Islandijos universitetų 

– doc. Märt’as Läänemets’as pristatė paskaitų ciklą „Budizmas Kinijoje“, o prof. Geir’as Sigurðsson’as 

supažindino su „Religijomis ir religingumu kinų kultūroje“. Ekonomikos profesorius Li Yong’as skaitė 

paskaitas apie pasaulio prekybos karus ir ekonominę situaciją Kinijoje. 

Mokymosi visą gyvenimą programos plėtojimas  

Konfucijaus institutas aktyviai prisideda prie mokymosi visą gyvenimą programos plėtojimo 

organizuodamas kinų kalbos ir kultūros kursus, kuriuose žinių įgyja įvairių sričių profesionalai, įmonių ir 

įstaigų darbuotojai, Vilniaus universiteto bendruomenės nariai, kultūros ir meno atstovai. Vykdomi 

aukštesnių lygių kinų kalbos kursai, kuriuose 2018 metais dalyvavo 51 klausytojas, ir qigong bei taijiquan 

kursai, kuriuose į kinų sveikatinimo praktikas gilinosi 90 klausytojų. 2018 metais institutas rengė seminarą 

„Diagnostika ir gydymas tradicinėje kinų medicinoje“, kuriame dalyvavo 13 klausytojų, o paskaitų apie 

arbatos kultūrą klausėsi 19 dalyvių.  

Bendradarbiavimas su gimnazijomis  

Konfucijaus institutas bendradarbiauja su 9 gimnazijomis ir 2 progimnazijomis Vilniuje, Kaune, 

Klaipėdoje ir Švenčionyse, kuriose kinų kalbos 2018 metais mokėsi 881 moksleivis. Gimnazijose dėsto 

mokytojai savanoriai iš Kinijos. Institutas veikia kaip tarpininkas, padedantis vykdyti kinų kalbos dėstymo 

programą – atrenkami tinkami kandidatai mokytojo pozicijai užimti, vedami mokymai, užtikrinamas 

kokybiškas dėstymas. Gimnazistai turi teisę vykti į vasaros stovyklą Kinijoje. 2018 metais 19 moksleivių 

dalyvavo šiuose vasaros kursuose.  

Kultūriniai-visuomeniniai projektai 

Konfucijaus institutas organizuoja renginius, kuriuose pristatoma tradicinė kinų kultūra – menas, 

muzika, literatūra, medicina, religija ir filosofija. Rengiami koncertai, parodos, seminarai. 2018 metais 

instituto organizuotuose 95 renginiuose dalyvavo daugiau negu 5 000 žmonių. 

Konfucijaus institutas bendradarbiauja su verslo atstovus vienijančiomis asociacijomis bei klubais, 

organizuojamos paskaitos bei seminarai verslininkams, teikiamos konsultacijos įmonėms kinų kultūros 

klausimais.  
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5.5. Vilniaus universiteto botanikos sodas 

Vilniaus universiteto botanikos sodas (toliau – Botanikos sodas) yra vienas didžiausių botanikos sodų 

tiek visame Baltijos jūros šalių regione, tiek Rytų bei Vidurio Europoje (bendrai jo užimamas plotas 

Kairėnuose ir „Vingio“ parke – 198,9 ha). Sodo augalų kolekcijos vienos iš gausiausių Baltijos jūros šalių 

regione (2018 metais 10 102 pavadinimų augalų). 

Botanikos sodas vykdė Lietuvos dekoratyvinių augalų nacionalinių genetinių išteklių tyrimų 

koordinacinio centro funkcijas, administravo Europos centrinę duomenų bazę serbentų / agrastų gentims. 

2018 metais Botanikos sodas parengė ir pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis 

finansuojamą investicinį projektą „Materialinės bazės atnaujinimas augalų genetinių išteklių išsaugojimui, 

atkūrimui, atnaujinimui, genetinio tapatumo nustatymui“, skirtą sodo laboratorijos materialinei bazei 

išplėtoti; vykdyti bendri moksliniai tyrimai su Lenkijos mokslų akademijos Dendrologijos institutu; 

pasirašytas bendradarbiavimo memorandumas su Julijos ir Aleksanderio Diomedes botanikos sodu Atėnuose 

(Graikija); užmegzti ryšiai su Padovos universiteto botanikos sodu (Italija), ir t. t. 

Botanikos sodas su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru organizavo tradicine tapusią 

konferenciją Lietuvos mokytojams – „Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“, taip pat mokyklų ir 

ikimokyklinio amžiaus ugdymo įstaigų respublikinį konkursą „Mano žalioji palangė“. 

Iš viso per 2018 metus Botanikos sodas organizavo 104 visuomenei skirtus švietėjiškus, kultūros ir 

sporto nekomercinius renginius (2017 m. – 78, 2016 m. – 74), iš viso sodo gidai ir specialistai pravedė 342 

edukacinių veiklų (2017 m. – 179, 2016 m. – 250), skaitė 14 viešų paskaitų. 2018 metais Botanikos sodą 

aplankiusių lankytojų skaičius paaugo 4 proc., bendrai pasiekė 89 900 lankytojų. 

2018 metais toliau augo pozityvus visuomenės požiūris į Botanikos sodą: didėjo vieno iš pagrindinių 

viešinimo kanalų – socialinio tinklo „Facebook“ paskyros populiarumas; sodo darbuotojai 71 kartą dalyvavo 

televizijos laidoje arba davė interviu; sode talkinusių savanorių skaičius ir jų dirbtų valandų skaičius išaugo 

ypač ženkliai (2017 m. – 596 val., 2018 m. – 2 035 val.). 

Siekiant didinti augalų kolekcijų kokybę ir jų valdymo efektyvumą Botanikos sode buvo tobulinamas 

ir testuojamas naujas originalus kolekcinių pavyzdžių ir jų rinkinių vertinimo instrumentas, kuris kartu su 

2018 metais patvirtintomis Botanikos sodo augalų kolekcijų plėtros gairėmis buvo pradėtas praktiškai 

taikyti. 

2018 metais buvo tęsiamas ir Botanikos sodo interaktyvaus augalų ir jų kolekcijų išsidėstymo plano 

GIS platformoje kūrimas panaudojant aerofotografinį metodą – kartografuota per 1 000 sumedėjusių augalų 

pavyzdžių. 
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5.6. Vilniaus universiteto muziejus 

Vilniaus universiteto muziejaus (toliau – Muziejus) pagrindiniai tikslai yra kaupti, saugoti ir tyrinėti 

Vilniaus universiteto akademinio, kultūrinio ir mokslinio paveldo vertybes; komunikuoti universiteto 

bendruomenei, Lietuvos visuomenei bei užsienio svečiams turtingą ir garbingą Vilniaus universiteto istoriją, 

kultūrinį ir mokslinį paveldą. Tai daroma kaupiant rinkinius, rengiant ekspozicijas, publikuojant leidinius ir 

organizuojant edukacines programas. 

Muziejaus kasose Vilniaus svečiams ir gyventojams yra teikiama informacija apie senąjį Vilniaus 

universiteto architektūrinį ansamblį ir jo kiemus, apie meno kūrinius, esančius šiuose pastatuose. Muziejaus 

lankytojams dalijami lankstinukai (parengti 8 kalbomis) su trumpais, informatyviais aprašymais apie 

ansamblio pastatus ir kiemelius. Juose pateikiami Vilniaus universiteto architektūrinio ansamblio planas ir 

svarbiausių Vilniaus universiteto istorinių įvykių chronologija. 2018 metais Vilniaus universiteto 

architektūrinį ansamblį ir Šv. Jonų bažnyčią pristatančių lankstinukų išdalyta daugiau nei 70 tūkst. 

Vilniaus universiteto kultūros paveldas yra aprašytas lietuvių ir anglų kalbomis Muziejaus 

parengtuose leidiniuose, kuriuos Vilniaus miesto gyventojai ir svečiai gali įsigyti Muziejaus kasose ir miesto 

knygynuose. 2018 metais buvo parduota 215 leidinių lietuvių ir anglų kalbomis apie Vilniaus universiteto 

kultūros paveldą: „Vilniaus universiteto rūmai“, „Vilniaus Šv. Jonų bažnyčia“, „Petro Repšio „Metų laikai“,  

„Vilniaus universiteto simboliai“. Muziejaus tinklalapyje pasiekiamas nemokamas elektroninis leidinys 

„Vilniaus universitetas: tradicijų tąsa, pertrūkiai ir išradimai“. Taip pat lankytojai su Vilniaus universiteto 

paveldu (kiemų istorijomis) gali susipažinti naudodamiesi „QR“ kodais (kiemelių informacinėse lentose). 

2018 metais, kaip ir kasmet, Muziejus dalyvavo projekte „Erdvėlaivis Žemė“, kurio metu kvietė į 

ekskursijas po Šv. Jonų bažnyčios varpinę ir jos ekspoziciją „Universitetas ir pasaulis“. Vyko penkios 

ekskursijos (po 30 dalyvių). Buvo atidaryta paroda „Mokslas ir gyvenimas jėzuitų universitete“ muziejaus 

didžiausioje patalpoje, skirtoje ekspozicijoms – Šv. Jonų bažnyčios senojoje zakristijoje. 

Siekiant patraukliai pristatyti turimą paveldą pradėtos kurti edukacinės ir teminės ekskursijos, 

orientuotos į skirtingas tikslines lankytojų grupes. Pirmojoje teminėje ekskursijoje pirmakursiams, 

dalyvavusiems projekte „Open VU“, buvo supažindinama su Vilniaus universiteto istorija ir turtingu 

Vilniaus universiteto kultūros paveldu. Kuriant ekskursijas aktyviai dalyvauja 14 savanorių. 

Nuo 2018 metų rudens vyko intensyvūs Muziejaus specialistų inicijuoti darbai, kuriais siekiama 

sutvarkyti lankytojams neprieinamus Šv. Jonų bažnyčios rūsius ir pritaikyti juos edukacinėms veikloms. 

2018 metų lapkričio ir gruodžio mėn. šiuose rūsiuose buvo atlikti antropologiniai tyrimai. 
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Didėjantį Muziejaus veiklos poveikį visuomenei ir kultūrai 2018 metais rodo rekordinis lankytojų 

skaičius (139 467 asmenys), išdalytų lankstinukų, parduotų leidinių skaičius, padidėjęs turistinių agentūrų 

susidomėjimas ir labai didelis skaičius studentų savanorių (29). 

Daugiau Muziejaus veiklso duomenų 18 priede. 

5.7. Šv. Jonų bažnyčia 

Akademinės sielovados Vilniaus universitete principai yra pagrįsti ignaciškuoju dvasingumu: cura 

personalis (rūpestis asmeniu ir bendruomene), dvasinis palydėjimas, ignaciškos dvasinės pratybos, Magis 

principas. Pagrindinė akademinės sielovados veiklų kryptis – krikščioniškos asmenybės ir 

bendruomeniškumo ugdymas.  

Tradicijų ir tapatybės puoselėjimas yra svarbi sielovados dalis: tai ir tradicinių švenčių minėjimai – 

Motinos, Tėvo dienos, Vėlinės, Advento vakarai. Aukščiausio hierarchinio lygio ekumeninės pamaldos 

skatina atvirumą ir dialogą, prisideda prie geresnių tarpkonfesinių santykių puoselėjimo. 

Pagrindinis sielovadinės veiklos tikslas yra dvasinis bendruomenės palydėjimas – sakramentų 

šventimas, asmeniniai pokalbiai, Vilniaus universiteto bendruomenės ar jų artimųjų mirusiųjų paminėjimas. 

Nuolat veikia 15 pastoracinių grupių, o 2018 metais buvo sudarytos trys naujos grupės: tikėjimo pagilinimo 

kursas (Vilniaus universiteto alumnams), „Alfa“ kursas (Vilniaus universiteto dėstytojams ir studentams), 

ignaciško dvasingumo kursas Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto 

studentų grupei. Kaip ir kasmet, 2018 metais Vilniaus universiteto sielovados komanda prisistatė 

pirmakursių integracijos savaitėje.  

Vilniaus universiteto kapelionas ir sielovados komanda puoselėja modernią liturginę muziką, 

organizuodami jaunimui skirtus ir gausiai lankomus gospelio muzikos vakarus. Tai pat organizuojami atviri 

visuomenei knygų pristatymai. 

Bažnytiniame gyvenime aktyviai dalyvauja 400–600 bendruomenės narių. 

5.8. Vilniaus universiteto planetariumas 

Pagrindiniai Vilniaus universiteto planetariumo (toliau – Planetariumas) veiklos principai: pažintinių 

ir edukacinių programų turinio ir vaizdumo kūrimas, jų tematikos plėtra, mokslo ir kultūros renginių kokybės 

užtikrinimas, žinių poveikio skirtingiems visuomenes sluoksniams tobulinimas. Šie principai įgyvendinami 

vykdant neformalųjį švietimą – Žemės ir visatos pažinimo, taip pat mokslo ir technologijų, meno ir sklaidos 

plačiajam visuomenės ratui – nuo ikimokyklinio iki senyvo amžiaus žmonių kryptimis. Planetariumo 
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veiklomis siekiama stiprinti visuomenės pažintines ir kūrybines galias, plėsti akiratį, didinti pasitikėjimą 

mokslo atradimais, skatinti tiriamąjį darbą ir meninę kūrybą bei technologinę ir kultūrinę raidą. 

2018 metais suorganizuoti 273 vieši renginiai ir paskaitos, dalyvavo apie 29 900 dalyvių. Tarp jų 

paminėtinas paskaitų ciklas visuomenei „Žemė ir Visata“ (paskaitos temomis „CERN – didžiojo hadronų 

greitintuvo tyrimai antimedžiagos srityje“, „Didysis sprogimas ir CERN“ „Dangus šiąnakt“, „Nuo Žemės 

žvaigždžių link“, „Paukščių Taku“), mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“, projektas „Tyrėjų naktis“, 

projektas „Mokslas ir menas“ (koncertų ciklas „Bardai tarp žvaigždžių“, autoriniai dainuojančių aktorių 

koncertai). Taip pat buvo organizuojamos konferencijos, diskusijos, kalendoriniai, užsakomieji renginiai 

(įmonėms, studentams, privatiems asmenims), paskaitos Vilniaus moksleiviams, ikimokyklinukams. 

Pastarųjų 2018 metais suorganizuota 274, 29 temomis („Mano pirmosios žvaigždelės“, „Kaip Saulė sušildo 

Žemę?“, „Gyvūnijos įvairovė“, „Vanduo–gyvybės šaltinis“, „Gera ir piktoji ugnelės“, „Dangaus šviesulių 

judėjimas“, „Kaip gyventume Mėnulyje?“, „Kelionė po Saulės sistemą“, „Žvaigždžių evoliucija“ ir pan.). 

5.9. Vilniaus universiteto Molėtų astronomijos observatorija 

Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto astronomijos observatorija (toliau – 

Molėtų astronomijos observatorija), įkurdinta Molėtų rajone, 80 km į šiaurę nuo Vilniaus. Observatoriją 

kasmet aplankantys tūkstančiai žmonių iš Lietuvos ir užsienio, supažindinami su Visatos pažinimo raida, 

Vilniaus universiteto, Lietuvos ir pasaulio astronomijos naujienomis, teleskopais, kosminėmis misijomis, 

rodomi planetų, žvaigždžių, ūkų, spiečių, galaktikų vaizdai. Organizuojamos dieninės ir naktinės 

ekskursijos. Ekskursijose demonstruojamas 1,65 m skersmens teleskopas – didžiausias mokslinės paskirties 

įrenginys Šiaurės Europoje. 

Iš 2018 metais vykusių renginių didžiausias – kasmetinis renginys visuomenei „Tyrėjų naktis“, 

Molėtų astronomijos observatorijoje organizuojamas nuo 2005 metų, kaskart pritraukiantis nuo 400 iki 600 

lankytojų. Šis Europos Komisijos inicijuotas visuomenės susitikimams su mokslininkais skirtas renginys 

Lietuvoje pirmą kartą suorganizuotas Molėtų astronomijos observatorijoje metams bėgant plėtėsi ir šiuo 

metu apima apie 300 renginių įvairiose mokslo ir studijų institucijose.  

Paminėtinas ir kasmetinis renginys „Žvaigždėtos naktys“, skirtas astronomijos mėgėjų susitikimams, 

į kuriuos susirenka apie 150–300 žmonių. Du kartus per metus vyksta „Lygiadienio muzikos vakarai“, į 

kuriuos susirenka apie 50 žmonių. Molėtų astronomijos observatorijoje taip pat vyksta mokslo festivalio 

„Erdvėlaivis Žemė“ renginiai, astronominiams įvykiams stebėti skirti susibūrimai, organizuojamos 

moksleivių ir astronomijos mėgėjų stovyklos ir sąskrydžiai.  
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Molėtų astronomijos observatorijoje eksponuojamos su astronomijos tematika susijusios dailės 

parodos, rodomi spektakliai. 2018 metais buvo publikuojama fotografo Jono Satkausko fotografijų paroda 

„Paukščių Takas Lietuvoje“; dailininkės Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės tapybos darbų paroda. Rugpjūčio 8 

d. naktį Meno ir mokslo laboratorija žiūrovams pristatė atmosferinio dangaus stebėjimą – radijo teatro 

spektaklį „Signalai“ (režisierius – Paulius Markevičius, dramaturgė – Birutė Kapustinskaitė). 

5.10. Vilniaus universiteto kultūros centras 

Vilniaus universiteto Kultūros centras saugoja ir puoselėja ilgametes Vilniaus universiteto kultūros, 

meno, dvasinio ugdymo tradicijas, įvairiose miesto erdvėse organizuoja ir vykdo koncertus, spektaklius ir 

kitus renginius studentams, darbuotojams, visuomenei. Dalyvauja universiteto švenčių, atmintinų datų 

minėjimuose, rengia forumus, festivalius, kūrybinius seminarus. Centro meno kolektyvai aktyviai dalyvauja 

Lietuvos ir užsienio dainų šventėse, tarptautiniuose festivaliuose, dažnai tapdami jų laureatais, laimėdami 

prizus ir diplomus. 

2018 metais Kultūros centre veikė 11 meno kolektyvų. Juos lankė 543 Vilniaus universiteto 

bendruomenės nariai, iš kurių 387 studentai, 134 alumnai, 22 darbuotojai.  

Universitetinių tradicijų saugojimas ir tąsa 

2018 metais Kultūros centro meno kolektyvai dalyvavo 42 tradiciniuose renginiuose. Didžiąją dalį 

šių renginių sudaro šventinės diplomų įteikimo ceremonijos (30), kiti tradiciniai renginiai apima oficialias 

rugsėjo pirmosios dienos iškilmes, integracinės savaitės koncertus, Vilniaus universiteto garbės daktaro 

vardo suteikimo profesoriams iškilmes, svarbesnių kalendorinių švenčių – Vėlinių, Advento, Šv. Kalėdų, 

Naujų metų, Šv. Velykų koncertus bei valstybei svarbių datų ir švenčių minėjimo renginius. 

Bendruomenės stiprinimas ir telkimas 

Kultūros centras siekia sudaryti galimybes atsiskleisti Vilniaus universiteto bendruomenės 

meniniams gebėjimams, padėti jai realizuoti kūrybiškumo, saviraiškos, socialinio bendravimo poreikius. 

Kiekvienais metais kolektyvų veiklos rezultatai yra vertinami pagal jų sukuriamų koncertinių, edukacinių 

programų ir spektaklių meninį lygį, sudėtingumą, poveikį bei kiekį. Vyksta vieši šių programų pristatymai 

ir aptarimai. 2018 metais Kultūros centro meno kolektyvai sukūrė 28 menines, kultūrinės ir edukacinės 

veiklos programas. 87 kartus kvietė Vilniaus universiteto bendruomenę įvertinti jų meninės veiklos 

rezultatus. Vienas ryškiausių bendruomenės stiprinimo priemonių – projektas „Klasika visiems“. 2018 

metais Šv. Jonų bažnyčioje įvyko septintasis projekto koncertas – C. Saint-Saëns’o „Kalėdinė oratorija“. 

Projekte dalyvavo 540 dalyvių, dauguma jų Vilniaus universiteto chorų nariai, studentai, alumnai ir 
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darbuotojai. Koncerte dalyvavo apie 620 žiūrovų. Šiam projektui buvo gautas papildomas finansavimas iš 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. 

2018 metais Kultūros centras Vilniaus universiteto bendruomenei pasiūlė tris naujas veiklas: istorijų 

pasakojimo dirbtuves, istorijų pasakojimo vakarus ir dailės terapijos sesijas. Šiose veiklose dalyvavo 140 

bendruomenės narių, iš kurių 75 Kultūros centre apsilankė pirmą kartą. 

Bendradarbiavimo vystymas 

2018 metai pasižymėjo bendradarbiavimo projektų gausa. Iš viso Kultūros centro meno kolektyvai 

dalyvavo 54 bendradarbiavimu grįstuose projektuose ir renginiuose. 

Išsiskiria folkloro ansamblio „Ratilio“ bendradarbiavimo projektų rodiklis (22). 2018 metais 

„Ratilio“ ansamblis minėjo 50 metų jubiliejų. Taip pat vyko Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės 

renginiai, buvo sulaukta daugiau nei įprasta kvietimų dalyvauti įvairių miestų ir regionų šimtmečio minėjimo 

koncertuose, folkloro festivaliuose, šventėse. Minint folkloro ansamblio jubiliejų buvo išleista knyga 

„Nuostabus laikas. Penki „Ratilio“ gyvenimo dešimtmečiai“, kuriai dalinį finansavimą skyrė Lietuvos 

kultūros taryba. 

Bendradarbiaujant su regionų gimnazijomis ir mokyklomis gimė kūrybinė-edukacinė akcija „Šimtas 

metų – laike ir sąmonėje“, kuria buvo siekiama įtraukti jaunimą nuo 16 metų į Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečio diskusijas ir prisidėti prie kultūrinės savimonės ugdymo. Projekte dalyvavo 80 jaunuolių – 

Vilniaus universiteto teatro narių, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos moksleivių, Tarptautinio universitetų 

teatrų forumo dalyvių. Projekto rezultatus – spektaklius, diskusijas, kūrybines akcijas, viktoriną – stebėjo 

per 1 000 akademinio jaunimo atstovų iš Lietuvos ir užsienio. 

2018 metų vienas ryškiausių sėkmingo bendradarbiavimo pavyzdžių – tai Kultūros centro 

organizuotas tarptautinis projektas „Žiedų valdovas“. Akademinio mišraus choro „Gaudeamus“ ir „Lumos“ 

orkestro (Kijevas, Ukraina) visus metus trukęs koncertinės programos pagal žymios kino filmų serijos 

„Žiedų valdovas“ garso takelį sukūrimas ir pristatymas. Šv. Jonų bažnyčioje buvo surengti du pasirodymai, 

kurie pritraukė 1 000 žiūrovų auditoriją. Šis projektas sulaukė ypatingo visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio.  

Vilniaus universiteto reprezentavimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu 

Kultūros centro meno kolektyvai yra kviečiami dalyvauti ir atstovauti Vilniaus universitetui 

didžiuosiuose nacionalinės reikšmės festivaliuose ir konkursuose. 2018 metai buvo skirti pasiruošimui ir 

dalyvavimui dviejuose tokio pobūdžio renginiuose: Lietuvos šimtmečio Dainų šventėje „Vardan tos...“ ir 
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Baltijos šalių studentų dainų šventėje „Gaudeamus“. Dainų šventėje dalyvavo 323 Vilniaus universiteto 

meno kolektyvų nariai, festivalyje „Gaudemaus“ – 243 nariai. 

2018 metais Kultūros centro kolektyvai dalyvavo 12 festivalių Lietuvoje ir užsienyje, aplankė 15 

užsienio šalių. Viena reikšmingiausių užsienio išvykų – tai Vilniaus universiteto kamerinio orkestro, 

vadovaujamo meno vadovo ir dirigento Pauliaus Bernardo Koncės, dalyvavimas prestižiniame 

tarptautiniame muzikos festivalyje ,,Music in the Summer Air“ Šanchajuje, Kinijoje. Orkestras taip pat 

surengė koncertą Kinijos sostinėje Pekine, kuriame supažindino klausytojus ir su lietuvių kompozitorių – 

M. K. Čiurlionio, J. Naujalio, G. Kuprevičiaus kūriniais. 

5.11. Vilniaus universiteto sveikatos ir sporto centras 

Vilniaus universiteto Sveikatos ir sporto centro (toliau – Sveikatos ir sporto centras) veiklos tikslai 

yra dalyvauti formuojant universiteto politiką sveikatinimo ir sporto srityse, organizuotit ir valdyti 

universiteto bendruomenei ir visuomenei teikiamas sveikatinimo ir sporto paslaugas, kurti ir palaikyti 

universiteto bendruomenės sveikatinimo ir sporto erdvę, universiteto studentams, darbuotojams ir 

absolventams suteikti galimybes sportuoti, stiprinti sveikatą, atstovauti universitetui šalies ir tarptautiniuose 

renginiuose. 

Sveikatinimas ir sportas studentams  

2018 metų I semestre studentai Sveikatos ir sporto centre galėjo rinktis fizinio aktyvumo ir sporto 

užsiėmimus kaip laisvai pasirenkamą dalyką, o II pusmetyje – nemokamas treniruotes laisvalaikiu. Visus 

metus siūlomos įvairaus pobūdžio ir intensyvumo grupinės treniruotės, trenerių konsultacijos, teikiama 

galimybė sudaryti treniruočių planą. Planuojama ir toliau sudaryti sąlygas studentams dalį treniruočių lankyti 

nemokamai, o atliepiant studentų poreikius bus naujinamos grupinės treniruotės (už simbolinę kainą). 

Aktyviai dalyvauta universiteto renginiuose pristatant galimybes sportuoti ir siekiant studentus 

motyvuoti fiziškai aktyvesniam, sveikesniam gyvenimui (pirmakursių integracijos savaitė, fakultetų dienos, 

padalinių renginiai ir pan.). Vienintelės Lietuvoje tarpfakultetės varžybos Rektoriaus taurei laimėti 2018 

metais vyko 18-ąjį kartą visus mokslo metus ir apėmė 11 sporto šakų, jose dalyvavo apie 600 studentų. Buvo 

vykdomi ir kiti įvairūs universitetiniai turnyrai, suteikiama erdvė įvairioms studentų iniciatyvoms. 

2018 metais pradėtas naujas bendrųjų universitetinių studijų modulis anglų kalba „Psichinės ir fizinės 

sveikatos vienovė“. 
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Sportiniai pasiekimai 

Sveikatos ir sporto centro trenerių treniruojamos bei kuruojamos Vilniaus universiteto rinktinės (apie 

320 narių, 22 rinktinės) sėkmingai pasirodė 2018 metų Lietuvos studentų čempionatuose: 11-oje sporto šakų 

tapo čempionėmis, 5-iose vicečempionėmis bei 4-iose bronzos medalio laimėtojomis. 

Vilniaus universiteto sportininkai atstovauja universitetui ir Lietuvai Europos ir pasaulio 

čempionatuose. Paminėtini pasiekimai: Milda Valčiukaitė tapo pasaulio irklavimo čempione (kartu su 

porininke Ieva Adomavičiūte); Gabrielė Rankelytė užėmė 7-ąją vietą pasaulio jaunimo čempionate, 

pneumatinio pistoleto rungtyje; tinklininkė Ieva Dumbauskaitė tapo Europos sniego tinklinio čempione, 

Lukas Každailis – bronzos medalio laimėtoju; šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė tapo tarptautinių šuolių į 

aukštį varžybų Eberštadte čempione; Dangyras Lukošius tapo Baltijos šalių svarsčių kilnojimo čempionu. 

Lietuvos čempionatuose čempionų vardus iškovojo: Airinė Palšytė (Lietuvos lengvosios atletikos 

čempionatas, šuolis į aukštį), Urtė Andriukaitytė ir Lukas Každailis (Lietuvos paplūdimio tinklinio 

čempionatas), Ieva Dumbauskaitė ir Lukas Každailis (Lietuvos sniego tinklinio čempionatas), Rūta 

Šalkauskaitė (Lietuvos svarsčių kilnojimo čempionatas), Ingrida Preidžiūtė (Lietuvos stalo teniso 

čempionatas). 

Geriausia 2018 metų Vilniaus universiteto studente sportininke tapo irkluotoja Milda Valčiukaitė, 

kartu nominuota ir „LTeam“ apdovanojimuose „Metų moterų komandos“ kategorijoje. Geriausia 2018 metų 

Vilniaus universiteto komanda tapo merginų krepšinio rinktinė – Lietuvos studentų krepšinio lygos 

čempionė. 

19-ame sportinės radiopelengacijos (ARDF) pasaulio čempionate aukso medalius 80 m bangų ilgio 

klasikinėje rungtyje iškovojo Lietuvos 60 metų amžiaus vyrų komanda – Vilniaus universiteto Fizikos 

fakulteto docentas Arūnas Maršalka ir rektorius prof. Artūras Žukauskas. A. Maršalka šioje rungtyje taip pat 

pelnė sidabro medalį asmeninėje įskaitoje. 

Paslaugos universiteto darbuotojams 

Visi Vilniaus universiteto bendruomenės nariai turi galimybes sportuoti Sveikatos ir sporto centro 

erdvėse bei, esant poreikiui, savo darbo vietose. 2018 metais keturiose skirtingose Vilniaus universiteto 

erdvėse buvo vykdomos mankštos pietų pertraukų metu – ir uždarose erdvėse, ir kviečiant vaikščioti su 

šiaurietiškojo vaikščiojimo lazdomis. Pradėtas įgyvendinti „Sveikatos kampų“ projektas – Vilniaus 

universiteto padaliniuose darbuotojams ruošiamos lengvoms mankštoms tinkamos erdvės. Sėkmingai 

įgyvendinti du projektai su Vilniaus universiteto botanikos sodu: nuolat veikianti stacionari orientavimosi 

sporto trasa ir kokybiška slidinėjimo trasa, įrengta kartu su Slidinėjimo sporto asociacija. 
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Bendruomeniniai edukaciniai projektai 

2018 metais Pasaulinės sveikatos dienos proga organizuotos „Sveikatos dienos Vilniaus universitete“ 

renginiuose (paskaitose, konsultacijose, testavimuose ir kt.), kaip ir kasmet, sutraukė apie 1 000 

bendruomenės narių. 

Vasaros metu rengiamas projektas „Universitetų vasaros iššūkis“, 2016 metais inicijuotas Vilniaus 

universiteto bendruomenėje, tapo tarptautiniu projektu ir 2018 metais apjungė 18 Europos aukštųjų mokyklų. 

Daugiau nei 1 500 universitetų bendruomenių narių projekto internetinėje platformoje užfiksavo beveik 2 

mln. fiziškai aktyvių minučių, dalyvavo konkursuose, testavimuose ir kituose renginiuose. 

Rudenį organizuojamos Europos sporto savaitės „BeActive“ Vilniaus aukštosiose mokyklose veiklas 

koordinuoja Sveikatos ir sporto centras. 2018 metais savaitės renginiai pritraukė 600 studentų. Savaitės metu 

buvo ne tik skatinamas fizinis aktyvumas, bet ir glaudesnis ryšys tarp aukštųjų mokyklų bendruomenių. 

Kartu su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu organizuojamas Sporto kino festivalis, kviečiantis 

Lietuvos gyventojus į nemokamas, sporto tematika sukurtų filmų peržiūras. 2018 metais festivalis išsiplėtė 

ir vyko Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Taip pat pirmą kartą festivalyje vyko studentų trumpametražių filmų 

kūrimo konkursas „Sport Shorts“. 

5.12. Kita bendruomenės veikla 

5.12.1. Vilniaus universiteto profesorių emeritų klubas 

Vilniaus universiteto profesorių emeritų klubas (toliau – Profesorių emeritų klubas) vienija Vilniaus 

universiteto profesorius, kurie didžiąją savo gyvenimo dalį susiejo su universitetu, sukaupė didžiulį 

intelektinį potencialą, vertingą mokslinio, pedagoginio ir administracinio darbo patirtį ir kuriems Vilniaus 

universiteto senatas suteikė profesoriaus emerito vardą. Tokių žmonių universitete šiuo metu yra 5027. 2017 

metų pabaigoje kilusi mintis šią garbingos profesūros dalį sutelkti, įtraukti į bendruomenės gyvenimą bei 

universiteto veiklos tobulinimą buvo vystoma iniciatyvinės emeritų grupės. 2018 metų spalio 11 d. įvyko 

steigiamasis Profesorių emeritų klubo susirinkimas, kuriame buvo patvirtinti klubo nuostatai ir išrinkta 

valdyba. 2018 metais įvyko du klubo valdybos posėdžiai, juose aptartas klubo pristatymas universiteto 

bendruomenei, veiklos gairės 2019 metams. 

Profesorių emeritų klubo tikslai ir uždaviniai atspindėti bendromis iniciatyvinės grupės ir klubo narių 

pastangomis subrandintuose klubo nuostatuose. Profesoriai emeritai yra pasiryžę konstruktyviai prisidėti 

                                                 
27 Vilniaus universiteto profesorių emeritų klubo narių sąrašas pateikiamas 19 priede. 
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prie universiteto misijos bei jo strateginių tikslų įgyvendinimo, talkinti universiteto vadovybei gerinant 

mokslinio darbo ir studijų kokybę, puoselėjant akademines bei dvasines vertybes, akademinės etikos 

principus, ugdant aktyvius ir atsakingus Lietuvos valstybės piliečius. Taip pat numatyta kurti ir plėtoti 

klubinės veiklos tradicijas: užmegzti ir palaikyti ryšius su kitų universitetų analogiškais klubais, rengti 

profesorių emeritų ir jų šeimos narių susitikimus, skatinti kultūrinį bei intelektinį bendravimą, kolektyvines 

išvykas ir pan. 

Profesorių emeritų klubas ketina inicijuoti atviras diskusijas akademinei bendruomenei aktualiais 

klausimais ir kviesti jose dalyvauti visus, kuriems rūpi universiteto reikalai. Universiteto tinklalapyje 

numatyta sukurti atskirą Profesorių emeritų klubo polapį ir jame skelbti ne tik klubo veiklos gaires ir 

informuoti apie renginius, bet ir sudaryti galimybę bendruomenės nariams reikšti nuomonę įvairiais svarbiais 

klausimais. 

5.12.2. Vilniaus universiteto alumnai 

2018 metais buvo aktyviai kuriama internetinė platforma Vilniaus universiteto alumnams. Darbų 

pabaiga ir platformos atidarymas numatomas 2019 metų balandžio–gegužės mėn. Tuo tikslu buvo 

suskaitmeninti archyviniai Vilniaus universiteto alumnų duomenys nuo 1959 iki 2001 metų (vėlesni jau 

rinkti elektroniniu formatu). Taip pat kartu su Vilniaus universiteto neakademiniais padaliniais parengtas 

Vilniaus universiteto alumnams taikomų nuolaidų Vilniaus universiteto paslaugoms paketas, kurios, 

tikimasi, taps motyvuojančiu paskatinimu jungtis į internetinę platformą. 

Didelis dėmesys skirtas tinklaveikai: bendradarbiaujant su Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 

instituto Alumni draugija ir administracija sukurtas pavyzdinis alumnų ambasadorių tinklas28, kurį 

numatoma plėsti. Alumnai svariai įsitraukė ir sveikino Vilniaus universitetą 439 metų sukakties proga. 

Pasiremiant partnerystės docentės Eglės Daunienės ekspertiniais metodais, pradėtas kurti alumnų – 

doktorantų tinklas. Doktorantus motyvavo galimybė daugiau sužinoti apie aktyviuosius mokymo(si) būdus 

ir susipažinti vieniems su kitais. Reguliarūs kasmėnesiniai susitikimai su alumnų draugijų atstovais leido 

jiems geriau susipažinti tarpusavy ir keistis gerąja patirtimi. Alumnų įsitraukimą ir aktyvumą draugijose taip 

pat skatino specialiai surengta moderuojama sesija su konsultante, buvusia Jeilio universiteto ryšių su 

alumnais vadove Kate Endersheim. 

                                                 
28 Žr.: http://www.tspmi.vu.lt/vu-tspmi-ambassadors/. 
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5.12.3. Vilniaus universiteto „Teisės klinika“ 

Vilniaus universiteto „Teisės klinika“ (toliau – „Teisės klinika“) yra Vilniaus universiteto, advokatų 

kontoros „Ellex Valiunas“ ir Vilniaus universiteto Studentų atstovybės įkurta viešoji įstaiga, kurioje teikiama 

nemokama teisinė pagalba bei vykdomi visuomenės teisinio švietimo projektai. Organizacijos misija – 

sujungti teisės studentų, dėstytojų ir kitų teisės profesionalų darbą visuomenės gerovei. Klinikoje 

konsultuoja 28 vyresniųjų kursų Teisės fakulteto studentai, o paslaugų kokybę užtikrina 19 praktikos grupių 

kuratorių (profesionalūs teisininkai, advokatai, Teisės fakulteto mokslo darbuotojai). 

2018 metais Teisės klinika minėjo veiklos dvidešimtmetį. Nuo 1998-ųjų konsultantai padėjo 60 tūkst. 

asmenų, iš jų daugiau kaip 4,5 tūkst. – praėjusiais metais. Klinikos savanoriai visuomenės labui dirbo 7,7 

tūkst. valandų. 

Tarp svarbiausių 2018 metų pasiekimų – projekto „Nemokama teisinė pagalba Lietuvos regionuose“ 

plėtra. „Teisės klinikos“ pagalba internetu tapo prieinama jau 164 šalies kaimų ir miestelių bibliotekose. Jose 

apsilankę gyventojai gali nemokamai prisijungti prie virtualaus pokalbių kambario, matyti ir girdėti Teisės 

klinikos konsultantus, gauti parengtus teisinius dokumentus. 

Metai pasižymėjo rezultatyviu bendradarbiavimu su Vilniaus miesto savivaldybe, Lietuvos 

neįgaliųjų forumu, „SOS vaikų kaimais“. „Teisės klinika“ įsipareigojo teikti pagalbą ginant negalią turinčių 

asmenų interesus ir gerinant šių asmenų teisinę aplinką, taip pat plėtojant tėvų globos netekusių vaikų teisinę 

apsaugą bei jų teisių gynybą. 

Organizacija sėkmingai įgyvendino visuomenės teisinio švietimo ir korupcijos prevencijos projektus: 

buvo pradėta jaunimo jaunimui radijo laida „Teisė gyvai“, įvyko moksleiviams skirti mokymai apie viešojo 

valdymo procesus, komunikacinė kampanija „Teisė kasdieniame gyvenime“. Reaguodami į aktualijas 

viešojoje erdvėje, „Teisės klinikos“ konsultantai publikavo teisinius komentarus populiariausiuose šalies 

naujienų portaluose, dalyvavo radijo ir televizijos laidose. 

5.12.4. Vilniaus universiteto studentų mokslinė veikla 

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto studentų mokslinė draugija „Filomatai“ 

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto studentų mokslinė draugija „Filomatai“ (toliau – 

„Filomatai“) yra akademinė Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto ir Vilniaus universiteto Studentų 

atstovybės Filologijos fakultete organizacija, vienijanti Vilniaus universiteto studentus, pedagogus, mokslo 

darbuotojus, alumnus bei visus, siekiančius išsaugoti ir plėtoti humanitarinių studijų tradicijas Lietuvoje. 

„Filomatai“ vadovaujasi istoriniu šūkiu „Tėvynė, mokslas, dora“, siekia puoselėti bendruomeniškumą ir 
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laisvą akademinę diskusiją bei gilinti studentų mokslines žinias plėtojant tarpinstitucinį ir tarptautinį 

akademinį bendravimą. 

2018 metais „Filomatų“ veikla buvo perorganizuota į akademinius būrelius: italų neorealizmo (kino), 

teatro ir dramaturgijos bei senosios graikų kalbos. „Filomatus“ papildė 40 naujų narių iš įvairių Vilniaus 

universiteto fakultetų ir ne tik universiteto, 10 iš jų tapo tikraisiais nariais.  

2018 metais kartu su Vilniaus universiteto biblioteka „Filomatai“ organizavo „Kultūros nakties“ 

renginius. 

Vilniaus universiteto filosofijos studentų mokslinė draugija 

Vilniaus universiteto filosofijos studentų mokslinė draugija (toliau – Draugija), įkurta 2012 metais, 

siekia puoselėti Filosofijos fakulteto bendruomenę, laisvą akademinę diskusiją; skatinti domėjimąsi 

filosofija ir moksline veikla, studentų mokslines veiklas; gilinti studentų žinias filosofijos srityje; plėtoti 

Filosofijos fakulteto dėstytojų ir studentų bei studentų tarpusavio dialogą; kurti palankią aplinką išminties 

meilei, mokslo ir švietimo raidos skatinimui; plėtoti tarpinstitucinį ir tarptautinį akademinį studentų 

bendravimą; populiarinti filosofiją Lietuvos visuomenėje. Įgyvendindama šiuos tikslus Draugija organizuoja 

mokslinius seminarus, konferencijas, debatus, disputus ir kitus su moksline veikla susijusius renginius; 

skatina pozityvias studentų iniciatyvas, mokslinius projektus, akademinei bendruomenei, visuomenei ir 

valstybei naudingą studentų mokslinę veiklą; siekia kurti palankią aplinką studentų mokslinei veiklai. 

Draugija organizuoja tradicinį savaitės trukmės renginį „Filosofijos trupiniai“. 

Vilniaus universiteto studentų gamtininkų mokslinė draugija 

Vilniaus universiteto studentų gamtininkų mokslinė draugija (toliau – Draugija) vienija gilesnio 

gamtos pažinimo ir nuotykių ištroškusius studentus. Pats svarbiausias ir pagrindinis draugijos tikslas – 

suburti gamta besidominčius, veiklius ir entuziastingus žmones, kurie kartu gali įgyvendinti daug nuostabių 

dalykų. Draugija organizuoja ir veda paskaitas; kviečia mokslui nusipelniusius žmones pasidalyti patirtimi; 

vyksta į mokyklas šviesti moksleivių; rengia protmūšius ir konkursus; organizuoja pažintinius žygius ir 

išvykas po Lietuvą ir už jos ribų.  

Šiuo metu draugijoje yra 18 aktyvių narių, prie veiklos prisijungia ir užsienio studentai. 2018 metais 

Draugija organizavo protmūšius visuomenei Gyvybės mokslų centre; pažintines išvykas į Dieveniškių, 

Dubysos regioninius parkus, Biržų girią, Gaujos nacionalinį parką; akciją „Pasėk pavasarį“ Gyvybės mokslų 

centro bendruomenei Žemės dienos proga; konferencijas „Ką daryti radus gyvūną“ ir „Miškai: kirsti ar 
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nekirsti?“; nuotraukų konkursus visuomenei apie gamtą; paskaitas ir edukacinius užsiėmimus su mokiniais 

ir visuomene. 

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto studentų mokslinė draugija 

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto studentų mokslinė draugija (toliau – Draugija) – jau 

dešimt metų veikianti savarankiška, savanoriška, ne pelno siekianti studentų organizacija, prie kurios veiklos 

prisijungti gali bet kuris Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto studentas. Šiuo metu Draugija 

daugiausia dėmesio skiria viešų diskusijų skatinimui, pagalbos, susijusios su moksliniais studentų darbais, 

organizavimui, mokslo populiarinimui.  

2018 metais Draugija rengė rašto darbų mokymus Komunikacijos fakulteto studentams, kurių metu 

aptarti tyrimų metodai, taikytini rengiant baigiamuosius ar kitus rašto darbus; ciklo „Cafe Scientifique“ ir 

kitas įvairias diskusijas aktualiomis kultūros komunikacijos, švietimo temomis; mokslinės konferencijos 

sekciją „Komunikacijos ir informacijos iššūkiai“ tarptautinėje Komunikacijos fakulteto organizuotoje 

konferencijoje „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos“. Per 

visus 2018 metus Draugijos nariai kartą per savaitę Vilniaus universiteto radijuje „Start FM“ įrašinėjo 

mokslo naujienas, taip pat prisidėjo prie kitų Komunikacijos fakulteto ir Studentų atstovybės veiklų 

inicijavimo, renginių organizavimo. 

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentų mokslinės veiklos tinklas 

Nuo 1948 metų skirtinguose būreliuose vykdomos Medicinos fakulteto studentų mokslinės veiklos 

iniciatyvos 2015 metais susijungė į Studentų mokslinės veiklos tinklą, kurio tikslas – skatinti ir aktyvinti 

Medicinos fakulteto studentų mokslinę-tiriamąją veiklą, plečiant ir gilinant jų mokslo žinias, tobulinant 

turimas kompetencijas, įtraukiant studentus į kuriamas projektines mokslininkų grupes.  

Kiekvienais metais lapkričio mėnesį yra organizuojama „Būrelių mugė“, kurios metu mokslinę 

veiklą vykdantys studentai su vadovais pristato savo mokslinių grupių veiklą. Studentų mokslinės veiklos 

metai yra užbaigiami Studentų mokslinės veiklos konferencija, kurios metu studentai pristato savo atliktus 

darbus, yra renkami geriausi darbai, jų autoriams teikiami apdovanojimai. 2018 metais vyko jubiliejinė 70-

oji konferencija. Studentų moksliniai darbai yra publikuojami atskiroje tezių knygoje29. 

Daug Medicinos fakulteto studentų dalyvauja tarptautinio lygio konferencijose. Jau aštuntus metus 

studentai kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kolegomis organizuoja „Neuromokslų mokyklą“, 

                                                 
29 Žr.: http://www.mf.vu.lt/lt/biblioteka/all#slideshow-3. 
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kurios metu pristatomos neurologijos, neurochirurgijos, psichiatrijos, psichoterapijos naujovės, įvairūs 

įdomūs atvejai, dalijamasi patirtimi. 

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentų mokslinė 

draugija 

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentų mokslinė draugija 

(toliau – Draugija), įsteigta 2003 metais, vienija instituto studentus, besidominčius moksline veikla. Draugija 

kasmet rengia studentų atliktų tyrimų pristatymus, organizuoja mokslines konferencijas, viešas paskaitas, 

susitikimus, diskusijas su dėstytojais, mokslininkais ir žymiais visuomenės veikėjais, rengia savišvietos 

seminarus įvairiomis studentus dominančiomis temomis. Draugiją sudaro 76 nariai bei alumnai. 2018 metais 

aktyviai Draugijos veikloje dalyvavo 21 narys. 

Draugijos tikslai: gilinti politikos mokslų žinias, ugdyti kritinį mąstymą, skatinti studentų mokslines 

ambicijas ir formuoti mokslinio darbo įgūdžius; plėtoti Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto 

dėstytojų ir studentų dialogą; puoselėti tarpinstitucinius ir tarptautinius akademinius studentų ryšius. 

2017–2018 metais kartu su kitomis Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentų 

draugijomis organizuotas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas; taip pat dr. Deivido Šlekio 

paskaitų karybos temomis ciklas (7 renginiai); tradicinė „Veiksmo savaitė“ (paskaitos ir susitikimai su 

prof. Raimondu Kuodžiu, dr. Nerijumi Maliukevičiumi, Arkadijumi Vinokuru, Lietuvos Respublikos Seimo 

nariu Arvydu Anušausku, Pauliumi Gritėnu, Gintu Karaliumi, dr. Vytautu Kuokščiu, Simonu Spurga); filmų 

įvairiomis temomis peržiūros bei diskusijos apie juos (pvz., Sergej’aus Eisenstein’o „Battleship Potemkin“, 

Jean’o-Luc’o Godard’o „Tout va bien“) ir kt. 

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentų mokslinė draugija 

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentų mokslinė draugija (toliau – Draugija) – tai bendras 

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto ir jame aktyviai veikiančių studentiškų organizacijų „ELSA Vilnius“ 

(The European Law Students’ Association) ir Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Teisės fakultete 

projektas, vienijantis studentus, besidominčius teisės krypties moksliniais tyrimais, fakulteto mokslininkus, 

siekiančius perduoti mokslinio darbo patirtį ir įgūdžius bei kitų profesijų atstovus. Trečius metus iš eilės 

studentai darbus rašo komandomis po du, jiems padeda akademiniai ir praktiniai kuratoriai. 

2018 metais draugijos veikloje dalyvavo beveik 30 studentų, jų straipsniai buvo publikuoti 

kasmetiniame Draugijos leidinyje „Teisės mokslo pavasaris 2018“. Pasitelkus sričių specialistų iš Teisės bei 

Komunikacijos fakultetų pagalbą buvo suorganizuoti du seminarai, skirti pagilinti žinias apie mokslinių 
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straipsnių rašymą bei jų pristatymą, retoriką. Studentų pusmečio darbą vainikavo itin sėkmingai įgyvendinta 

Studentų mokslinės draugijos baigiamoji konferencija „Teisininkų dienų“ renginio metu. Joje straipsnius 

pristatė 6 komisijos atrinktos studentų komandos. Straipsnių autoriai varžėsi dėl Vilniaus universiteto Teisės 

fakulteto Alumni draugijos įsteigtos prof. J. Žeruolio vardo stipendijos bei rėmėjų prizų. 

5.12.5. Vilniaus universiteto Studentų atstovybė 

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (toliau – Studentų atstovybė) – seniausia ir didžiausia 

Lietuvoje visuomeninė, ne pelno siekianti, nepolitinė, ekspertinė švietimo organizacija, atstovaujanti 

studentų interesams Vilniaus universitete bei už jo ribų, puoselėjanti universitetinę kultūrą ir kurianti 

palankiausias sąlygas studentų saviraiškai. Studentų atstovybė gina studentų teises Vilniaus universiteto 

valdymo organuose ir už universiteto ribų; padeda tobulinti studijų procesą Vilniaus universitete ir jo 

padaliniuose – būdama visų svarbiausių Vilniaus universiteto valdymo institucijų narė, Studentų atstovybė 

dalyvauja svarstant studentams aktualius klausimus ir priimant sprendimus, remdamasi studentų poreikiais 

tobulina studijų reglamentavimą, konsultuoja visais iškilusiais klausimais; rūpinasi socialine gerove – 

užtikrina patogią ir studentams pritaikytą aplinką, rūpinasi studentų integracija, dalyvauja skirstant 

stipendijas; organizuoja turiningą laisvalaikį; vykdo informacijos sklaidą. 

Studentų atstovybę sudaro 14 padalinių kiekviename kamieniniame akademiniame padalinyje 

(fakultete, institute arba centre) ir Centrinis biuras. Organizacijoje veikia debatų, jaunųjų energetikų, 

rašytojų, fotografijos, kino, kendo klubai, Studentų investicinis fondas, radijos stotis „Start FM“, taip pat 

vykdomos Kuratorių, Mentorių, „Be etikečių“, „Sąžiningai“ ir kitos programos. Bendri siekiai, įvairūs 

projektai ir darbai šiuo metu vienija daugiau kaip 1 300 veiklių narių. 

Atstovavimas 

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitete Studentų atstovybė išreiškė palaikymą 

atnaujintai studijų krypčių vertinimo tvarkai, kuri turėtų užtikrinti, kad Lietuvos universitetuose būtų 

vykdomos kokybiškesnės, mokslo pasiekimais grįstos studijos. Pateikė siūlymą keisti įstatymą, 

reglamentuojantį užsienio studentų darbo laiko ribojimus ir sudaryti lankstesnes sąlygas pirmosios ir 

antrosios pakopos užsienio studentams įsidarbinti vasaros laikotarpiu, o doktorantūros studentams darbo 

laiko apribojimą visai panaikinti. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybėje Studentų atstovai išsakė pasiūlymus dėl studentų socialinės 

paramos sistemos tobulinimo, nemokamo aukštojo mokslo įvedimo, socialinių paslaugų kiekio studentams 

didinimo. Taip pat pasisakė prieš lėšų grąžinimo į valstybės biudžetą tvarkos aprašo pakeitimą, kuriame 
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buvo numatyta, kad pirmojo kurso studentai, studijuojantys valstybės finansuojamose vietose, nutraukę 

studijas per pirmąjį semestrą turėtų grąžinti lėšas valstybei. 

Susitikimuose su Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais studentų 

atstovai pateikė siūlymus dėl nemokamo aukštojo mokslo įvedimo Lietuvoje, socialinės paramos sistemos 

tobulinimo, studijų kokybės Lietuvos aukštosiose mokyklose gerinimo, aktyvesnio studentų įtraukimo į 

aktualiausių jiems klausimų svarstymą. 

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos finansuojamam pilietinių, mokslinių, 

kūrybinių ir sportinių studentų projektų konkursui Studentų atstovybė pateikė dvi paraiškas: „Studentų 

kompetencijų kėlimas ir pilietiškumo bei savanoriškumo ugdymas“ bei „E. studijų situacija aukštosiose 

mokyklose: studijuojančiųjų poreikiai ir aukštųjų mokyklų patirtis sprendimams Lietuvoje“. Pastarąjį 

projektą Studentų atstovybė įgyvendino 2018 m. gruodžio mėn.: projekto metu buvo atliktas išsamus 

elektroninių studijų Lietuvos aukštosiose mokyklose tyrimas, nagrinėtos Lietuvos ir užsienio aukštųjų 

mokyklų praktikos, studentų patirtys ir poreikiai, parengta metodinė medžiaga bei rekomendacijos 

aukštosioms mokykloms dėl tolimesnės elektroninių studijų plėtros ir jų vystymo. 

Lietuvos švietimo taryboje patvirtintas nutarimas dėl studijų kokybės kriterijų. Taip pat buvo 

svarstomi profesinio mokymo, STEAM ugdymo bei specialių poreikių turinčių asmenų ugdymo klausimai. 

Suorganizuota Lietuvos švietimo būklės 2013–2016 metais apžvalgos pristatymo spaudos konferencija. 

Lietuvos universitetų rektorių konferencijoje Studentų atstovybė teikė siūlymą dėl 4 balų minimalios 

kartelės taikymo stojant į universitetus. Taip pat įsitraukė į darbo grupę akademinės etikos puoselėjimo 

gairėms parengti. 

Studentų atstovybės atstovai aktyviai dalyvavo Studijų kokybės vertinimo centro Aukštųjų mokyklų 

vertinimo komisijos veikloje, kurioje buvo svarstomos išorinių ekspertų išvados dėl Lietuvos aukštųjų 

mokyklų veiklos vertinimo. Taip pat aktyviai bendradarbiavo rengiant Rezidentūros studijų vertinimo 

metodiką bei išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą ir teikė siūlymus. Taip pat buvo rengtas 

Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas. Studentų atstovybės teikti siūlymai – vertinant 

studijų kryptis didesnį dėmesį skirti lanksčiam studijų proceso organizavimui, akademinei etikai, studentų 

įtraukimui į mokslinę ar taikomąją veiklą, išteklių, skirtų studijoms, pakankamumui ir kitais studentams 

svarbiais rodikliais. 

Studentų atstovybės atstovai aktyviai įsitraukė vykdant Švietimo mainų paramos fondo ir Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos įgyvendinamą projektą „Į studentą orientuoto mokymosi, mokymo ir pasiekimų 

vertinimo dermė“, kurio tikslas padėti Lietuvos aukštojo mokslo institucijoms sklandžiau pereiti prie studijų 
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pasiekimų vertinimo pagal pasiekimų lygmenis bei vykdyti Europos aukštojo mokslo erdvės reformas. 

Projekto metu buvo ruošiamos rekomendacijos Lietuvos aukštųjų mokyklų administracijoms, dėstytojams ir 

studentams. 

Bolonijos proceso stebėsenos ir įgyvendinimo koordinavimo Lietuvoje darbo grupėje Studentų 

atstovybės atstovas teikė siūlymus Europos aukštojo mokslo erdvės šalių ministrų patvirtintam Paryžiaus 

komunikatui, siūlydamas daugiau dėmesio skirti grįžtamojo ryšio svarbai ir tarpvalstybiniam 

bendradarbiavimui. 

Medicinos studentų, rezidentų ir jaunųjų gydytojų forume prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

prašyta parengti teisinę bazę, leidžiančią studentams atlikti vienerių metų trukmės praktiką ir užtikrinančią į 

regionus išvykstančių studentų socialines garantijas. 

Sveikatos apsaugos ministerijos nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio 

užsakymo formavimo komitete studentai daug metų akcentuoja svarbą Lietuvai sukurti tvarią gydytojų 

poreikio skaičiavimo sistemą. 2018 metais pirmą kartą šio komiteto posėdyje buvo pateikti detalesni 

skaičiavimai. 

Bendruomeniškumo puoselėjimas 

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė savo veikloje vis daugiau dėmesio skiria 

bendruomeniškumo puoselėjimui universitete. Jau kelerius metus Studentų atstovybė aktyviai rūpinasi pirmo 

kurso studentų integracija, akademinių renginių pasiūla, stiprina ir plečia projektus, klubus ir programas, 

prie kurių skatinami prisijungti visi bendruomenės nariai. Šitaip skatindami tarpusavio bendradarbiavimą, 

kuriame palankias sąlygas studentų tobulėjimui ir tinkamam įsiliejimui į universiteto bendruomenę. 2018 

metais 14-oje Studentų atstovybės organizuojamų pirmakursių stovyklų dalyvavo daugiau nei 1 000 

pirmakursių iš visų universiteto padalinių. Taip pat paminėtinas kovo mėn. pradėtas projektas „VUnity“, 

kuriuo siekiama vienyti Vilniaus universiteto studentus, organizuojant bendras kultūrines, akademines, 

socialines veiklas, skatinančias aktyviau įsitraukti į universiteto bendruomenę.  

5.12.6. Studentų korporacijos 

Studentų korporacija „RePublica“ 

Studentų korporacija „RePublica“ yra Vilniaus universiteto akademinė bendruomenė, savo veiklą 

grindžianti korporantyvizmo principais – akademiškumu, kilniu ir garbingu elgesiu, amžina naryste bei 

patriotizmu, jungianti Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentus bei alumnus. 
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Viena „RePublica“ pilietinių iniciatyvų – tradiciniai Kovo 11-osios orientaciniai žaidimai „Paskui 

nepriklausomybę“. 2018 metais žaidimas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga vienu metu vyko net 

trijuose regionų centruose – Alytuje, Marijampolėje ir Ukmergėje bei sulaukė didžiulio vietinių gyventojų 

susidomėjimo. 

Akademiškumą korporantai supranta ne tik kaip aukštų akademinių rezultatų siekimą, bet ir kaip 

rūpinimąsi kitų švietimu. „RePublicos“ iniciatyva „Jaunųjų politologų mokykla“ siekia suteikti galimybę 9–

12 klasių moksleiviams, besidomintiems politiniais procesais Lietuvoje ir pasaulyje, dalyvauti susitikimuose 

su politologais, sociologais ir kitais ryškiausiais savos srities profesionalais bei klausyti jų paskaitų. 2018 

metais dalyvavo 40 jaunųjų politologų. Taip pat buvo surengtos vyresnių bendruomenės narių atviros 

paskaitos apie Oksfordą, etnografiją ir atominius miestus, Ukrainos politiką ir visuomenę, mokslinius ir 

meninius socialinių problemų tyrimų metodus, migraciją Pietryčių Azijoje ir pasaulyje ir kt. 

Studentų korporacija „Tilia“ 

Studentų korporacija „Tilia“ – tai tradicinė studentų korporacija, įkurta 1989 metais Istorijos 

fakultete. Deklaruojami veiklos principai: universitetui, Lietuvai ir Istorijai. Vykdomų veiklų sritys: istorijos 

mokslas, kultūra, menas. Veikla apima tiek Lietuvą, tiek užsienį. Korporaciją vienija per 150 narių (nuo 

pirmakursių iki studijas baigusių alumnų). Organizacijoje galioja amžinos narystės principas. 2018 metais 

sulaukėme 7 naujų narių. 

2018 metais „Tilia“ rengė kultūrinės spaudos renginių ciklą – pokalbius su didžiausių kultūrinių 

žurnalų redaktoriais, taip pat „Istorikų dienų“ programoje organizavo 2 ekskursijas („Vilnius pasakose ir 

legendose” ir “Spalvos ir garbė tarpukario Vilniuje“), 2 diskusijas („Skirtis tarp miesto brendimo ir paveldo 

naikinimo“ ir „Istorinis apendicitas ar iškreiptos Karlo mintys?”, protmūšį bei kino vakarą, šachmatų turnyrą. 

Surengtos ekskursijos vilniečiams („Spalvos ir garbė tarpukario Vilniuje“, „Kalėdinis pasivaikščiojimas po 

Vilnių“); kartu su Vilniaus universiteto biblioteka surengta „Kultūros nakties“ programa Vilniaus 

universitete; sudalyvauta Latvijos 100-mečio minėjime Rygoje. Oficialiai atstovavome Vilniaus universitetą 

iškilmingoje Latvijos studentų procesijoje; surengti vieši pokalbiai-diskusijos su Istorijos fakulteto 

dėstytojais, kartu su studentų korporacija „RePublica“ suorganizuotas kasmetinis orientacinis turnyras Kovo 

11-osios proga. Pradėtas transliuoti tinklalaidė „Uroboro ašis“. 

5.12.7. Vilniaus universiteto žygeivių klubas 

Vilniaus universiteto žygeivių klubas (toliau – Žygeivių klubas) nuo 1958 metų universitete 

veikiantis klubas, kviečiantis tiesiogiai pažinti kraštą, ieškoti tautiškumo šaknų bei nepamiršti tradicijų. 
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Per 2018 metus buvo suorganizuoti 42 žygiai – Vilniaus universiteto studentams, klubo alumnams ir 

visiems norintiems aktyviai leisti laisvalaikį ir pažinti Lietuvą. Tradiciniame Atvelykio žygyje Ūlos 

pakrantėmis ir žygyje į Velnio duobę dalyvavo po 200 dalyvių. Su Žygeivių klubu per metus žygiavo apie 

2 300 žmonių. Taip pat suorganizuotas naktinis naujametinis baidarių žygis Neries upe – tradicinis renginys 

nuplukdant senuosius metus. Įvyko 42 ketvirtadienio renginiai: 18 Žygeivių klubo narių pasakojimų apie 

keliones po įvairias pasaulio šalis,13 svečių pasakojimų, 3 filmų peržiūros, 2 žygiai; įvairūs renginiai 

Žygeivių klubo 60 metų proga. 

Rugpjūčio mėn. rinktinė Žygeivių klubo ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto turistų klubo 

komanda 25 dienas nešė Lietuvos trispalvę per Pamyro kalnus. Įveikė 10 perėjų ir užkopė į 4 viršūnes. Šis 

žygis Tarptautinės sportinio turizmo federacijos rengiamame čempionate pripažintas geriausiu. Taip pat 45-

ajame Lietuvos keliautojų pėsčiųjų maratone Žygeivių klubo komanda „Žygeivių klubas-1“ užėmė 4 vietą. 

5.12.8. Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto chemikų senjorų klubas 

Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto chemikų senjorų klubas (toliau – Chemikų 

senjorų klubas) sukurtas 2000 metais. Šiuo metu klubo narių sąraše 99 senjorai – Vilniaus universiteto 

absolventai chemikai. 

2018 metais Chemikų senjorų klubo veikla buvo nukreipta į narių pažinimo akiračio plėtimą, 

tarpusavio bendradarbiavimo ryšių stiprinimą, Lietuvos kultūros įstaigų, muziejų, bažnyčių lankymą. 

Lankytos parodos, įvyko ekskursijos į Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institutą, Mažosios 

Lietuvos, Zarasų kraštus. Metų pabaigoje įvyko Chemikų senjorų klubo kalėdinis vakaras, koncertavo solistė 

Judita Leitaitė ir pianistė Živilė Survilaitė. Bendradarbiaujant su Chemijos ir geomokslų fakulteto alumnų 

draugija buvo susipažinta su mokslo pasiekimais chemijos bei biochemijos srityse Lietuvoje ir užsienyje 

5.13. Apibendrinamosios išvados 

Vilniaus universiteto misijoje numatytus siekinius 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, aktyviai įgyvendino ir neakademiniai padaliniai bei 

visuomeniniais pagrindais veikiančios bendruomenės – Vilniaus universiteto profesorių emeritų klubas, 

Vilniaus universiteto alumnų draugijos, Vilniaus universiteto „Teisės klinika“, Vilniaus universiteto 

Studentų atstovybė, studentų mokslinės veiklos draugijos ir kt.  



Vilniaus  un ivers i te to  20 18  metų ve iklo s  a taska i ta  

115 

 

Vilniaus universiteto kamieniniai neakademiniai padaliniai Biblioteka, Leidykla, Konfucijaus 

institutas, Botanikos sodas, Muziejus, Planetariumas, Kultūros centras ir Sveikatos ir sporto centras 

pasižymėjo augančiu atvirumu plačiajai visuomenei, veiklų įvairove, savanorystės plėtra ir skaitmenizavimu.  
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6. INFRASTRUKTŪRA IR TURTO VALDYMAS 

6.1. Strateginių infrastruktūros ir turto valdymo projektų įgyvendinimas 

Vilniaus universiteto 2018–2020 metų strateginio veiklos plano projektai, susiję su infrastruktūra ir 

turto valdymu 

Strateginis 

prioritetas 
Strateginė kryptis Projektas 

Savo 

bendruomenę 

motyvuojantis 

universitetas 

7. Darbo sąlygų 

gerinimas 

7.2. Neakademinio personalo kompetencijų didinimas (aptarnavimo 

standarto diegimas) 

8. Studijų sąlygų 

gerinimas 

8.1. Bendrabučių infrastruktūros gerinimo priemonių plano parengimas 

ir įgyvendinimas 

9. Finansų valdymo 

ir elektroninio 

administravimo 

tobulinimas 

9.1. Elektroninių paslaugų integracija ir plėtra (įskaitant studijų 

informacinės sistemos sukūrimą) 

9.2. Biudžeto sudarymo modelio tobulinimas įtraukiant priemones, 

susijusias su studijų programų būtinųjų finansinių išlaidų nustatymu, 

investicijų į mokslinius tyrimus ir jų grąžos apskaita 

Įgyvendinat „7.2. Neakademinio personalo kompetencijų didinimas (aptarnavimo standarto 

diegimas)“ 2018 metais infrastruktūrą ir turtą aptarnaujančiuose centruose buvo įdiegtas Klientų 

aptarnavimo standartas. „8.1. Bendrabučių infrastruktūros gerinimo priemonių plano parengimas ir 

įgyvendinimas“ projekto įgyvendinimui buvo suformuota darbo grupė, sudarytas aktualių darbų sąrašas, 

atlikta visų universitetų apgyvendinimo paslaugų kainų analizė, remiantis Eurostudent VI tyrimais, parengtas 

bendrabučio standarto projektas. Atliktos veiklos įgyvendinant „9.1. Elektroninių paslaugų integracija ir 

plėtra (įskaitant studijų informacinės sistemos sukūrimą)“ projektą plačiau aprašytos šios ataskaitos 

„Informacinių technologijų ir paslaugų centras“ ir „Dokumentų valdymas“ poskyriuose.  

Vilniaus universiteto 2018–2020 metų strateginio veiklos plano infrastruktūros ir turto valdymo 

rodikliai ir jų 2018 metų rezultatai 

Strateginis 

prioritetas 
Strateginė kryptis Pažangos rodikliai 

2018 metų 

planas 
2018 metų faktas 

Savo 

bendruomenę 

motyvuojantis 

universitetas 

7. Darbo sąlygų 

gerinimas 
Pasitenkinimas darbo sąlygomis 

2018 metais 

įdiegtas Klientų 

aptarnavimo 

standartas 

2018 metais 

įdiegtas Klientų 

aptarnavimo 

standartas 

8. Studijų sąlygų 

gerinimas 

Studentų pasitenkinimas 

studijomis 75 % 64.3 % 

9. Finansų valdymo ir 

elektroninio 

administravimo 

tobulinimas 

Išimtinai elektroninėje erdvėje 

atliekamų administravimo 

procesų dalis 

Šiuo metu identifikuojama 

administravimo procesų visuma 

Biudžeto sudarymo modelis, 

grįstas studijų programų ir 

mokslo išlaidų apskaičiavimu 

Parengtas studijų 

kaštų 

apskaičiavimo 

modelis 

Parengtas studijų 

kaštų 

apskaičiavimo 

modelio galimų 
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Strateginis 

prioritetas 
Strateginė kryptis Pažangos rodikliai 

2018 metų 

planas 
2018 metų faktas 

sudarymo 

principų sąrašas 

6.2. Finansų valdymas ir investicijos 

2018 metais Vilniaus universiteto finansavimas, pajamos ir kitos įplaukos siekė 111,28 mln. Eur, tai 

20,88 mln. Eur daugiau nei 2017 metais. Valstybės biudžeto asignavimai 2018 metais padidėjo 17 proc. 

(gauti papildomi asignavimai akademinių darbuotojų darbo užmokesčio didinimui – 5,56 mln. Eur, lėšos 

skirtos ūkiui ir administravimui išaugo 3,68 mln. Eur), valstybės tikslinių kitų lėšų augimą 89,8 proc. įtakojo 

ES fondų ir Europos ekonominės erdvės finansavimas padidėjęs 9,75 mln. Eur. 

Vienam studentui tenkančios Vilniaus universiteto pajamos 2018 metais buvo 5,71 tūkst. Eur 

(2017 m. – 4,73 tūkst. Eur). 

Pajamos iš studijų ir mokslo veiklų 2018 metais buvo 20 proc. didesnės nei 2017 metais (2018 m. – 

92,09 mln. Eur, 2017 m. – 76,6 mln. Eur). 

 

24 paveikslas. Vilnias universiteto finansavimas, pajamos ir kitos įplaukos 2014 –2018 metais 

(mln. Eur) 

2018 metais Vilniaus universiteto išlaidos buvo 99,61 mln. Eur, iš kurių darbo užmokestis sudarė 

53 proc., socialinis draudimas – 17 proc., stipendijos – 10 proc., ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 

įsigijimas – 3 proc., kitos išlaidos – 17 proc.  

Valstybės biudžeto
asignavimai

Valstybės tikslinės kitos
lėšos

-iš jų ES fondų, Europos
ekonominės erdvės

parama

Nebiudžetinės lėšos
(nuosavos lėšos ir kitos

pavedimų lėšos,
parama)

2014 m. 50,27 57,60 51,67 22,23

2015 m. 51,57 70,61 64,42 21,56

2016 m. 53,61 10,64 3,48 21,95

2017 m. 54,49 10,86 4,42 25,05

2018 m. 63,75 20,61 14,40 26,92
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25 paveikslas. Vilniaus universiteto išlaidų s truktūra 2014–2018 metais (mln. Eur) 

Vilniaus universiteto eksploatacinės sąnaudos 2018 metais sudarė 5051,12 tūkst. Eur (2017 m. – 

5 060,91 tūkst. Eur). Iš jų sąnaudos elektros energijai sudarė 40 proc., šildymui ir karštam vandeniui – 

32 proc., šaltam vandeniui ir nuotekoms – 7 proc., kitoms išlaidoms (kitos komunalinės, išlaidos transporto 

išlaikymui, ryšių, valymo ir apsaugos paslaugos) – 21 proc. 

 

26 paveikslas. Vilniaus universiteto ekspoatacinės sąnaudos 2014–2018 metais (tūkst. Eur) 

Darbo užmokestis Soc. draudimas

Ilgalaikio
materialiojo ir
nematerialiojo
turto įsigijimas

Kitos įvairios
išlaidos

Stipendijos

2014 m. 45,01 14,02 41,49 19,00 9,14

2015 m. 45,04 14,09 64,29 18,42 9,45

2016 m. 42,59 13,24 4,71 15,68 9,81

2017 m. 44,14 13,85 2,19 16,60 10,16

2018 m. 52,66 16,90 2,65 17,05 10,35
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2014 m. 2.244,8 412,9 1.972,8 846,1

2015 m. 2.032,3 465,6 1.747,2 992,9

2016 m. 2.234,2 440,0 1.756,7 1.187,0

2017 m. 1.991,5 419,8 1.455,8 1.193,9

2018 m. 2.012,3 342,6 1.627,9 1.068,3
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6.3. Informacinių technologijų paslaugų centras 

Vilniaus universiteto Informacinių technologijų paslaugų centras (toliau – Informacinių technologijų 

paslaugų centras) kuria, palaiko ir plėtoja Vilniaus universiteto informacines ir telekomunikacines 

technologijas, skirtas universiteto akademinės bendruomenės nariams, mokslininkams ir tyrėjams, 

studentams ir klausytojams, Centrinės administracijos bei kitų neakademinių padalinių darbuotojams 

mokslo, studijų ir administravimo veikloms vykdyti. 

2018 metais aktyviai vykdė veiklą Vilniaus universiteto strateginėmis kryptimis ir prisidėjo prie šių 

strateginių projektų įgyvendinimo: 

 „9.1. Elektroninių paslaugų integracija ir plėtra (įskaitant studijų informacinės sistemos sukūrimą)“; 

 „9.2. Biudžeto sudarymo modelio tobulinimas, įtraukiant priemones, susijusias su studijų programų 

būtinųjų finansinių išlaidų nustatymu, investicijų į mokslinius tyrimus ir jų grąžos apskaita“; 

 „5.4. Vakarietiško alumnų įsitraukimo į Vilniaus universiteto veiklą modelio įdiegimas“. 

2018 metais Informacinių technologijų paslaugų centras toliau diegia priemones, padedančias 

užtikrinti geresnę paslaugų kokybę ir stiprinti Vilniaus universiteto bendruomenės aptarnavimo bei 

konsultavimo paslaugas. 2018 metais pradėtas informacinių technologijų paslaugų registravimas trimis 

kanalais: interneto svetainėje (https://pagalba.vu.lt), el. paštu (pagalba@vu.lt) ir trumpuoju telefono 

numeriu. Iš Vilniaus universiteto padalinių gaunami pageidavimai ir prašymai informacinių sistemų ir 

internetinių puslapių pokyčiams ar plėtrai yra registruojami ir valdomi incidentų ir pakeitimų valdymo 

sistemoje JIRA. 2018 metais pradėtas popierinių užsakymų informacinių technologijų ištekliams keitimas į 

elektronines užsakymo formas dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“. 

Per 2018 metus Informacinių technologijų paslaugų centras įgyvendino 2 407 įvairaus sudėtingumo 

programinius ir infrastruktūrinius pakeitimus. Vilniaus bendruomenei aktualiausi buvo šie: 

 2018 metų rudenį Vilniaus universiteto bendruomenė pradėjo naudoti „Microsoft Office 365“ 

paslaugas.  

 Dėstytojus ir studentus 2018–2019 mokslo metais pakvietėme naudotis atnaujinta Vilniaus 

universiteto virtualia mokymo aplinka (https://emokymai.vu.lt).  

 2018 metais visuomenės švietimui, naudingos mokomosios informacijos viešinimui atverta 

Vilniaus universiteto elektroninių mokymų platforma (https://atviri.emokymai.vu.lt).  

 Pagal 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojusį Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą atnaujinti 

Vilniaus universiteto internetiniai puslapiai ir informacinės sistemos.  

https://pagalba.vu.lt/
mailto:pagalba@vu.lt
https://emokymai.vu.lt/
https://atviri.emokymai.vu.lt/
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 Naujiems mokslo metams atnaujinta 34 darbo vietų mokymų klasės įranga Ekonomikos ir verslo 

administravimo fakultete. 

6.4. Bendrabučių centras 

Vilniaus universiteto Bendrabučių centras (toliau – Bendrabučių centras) savo veiklą pradėjo 2018 

metų pradžioje. Pagrindiniai bendrabučių centro tikslai – formuoti Vilniaus universiteto politiką bei teikti 

universiteto studentų, kitų fizinių ir juridinių asmenų apgyvendinimo paslaugas. Vykdydamas savo 

funkcijas, bendrabučių centras rūpinasi pastatų technine būkle, vykdo jų priežiūrą, atlieka gyventojų 

mokestinę apskaitą.  

Bendrabučių centras yra pats save išsilaikantis neakademinis padalinys. 2018 metais Bendrabučių 

centras uždirbo 3 329 509 Eur pajamų. Išlaidų patyrė 2 598 644 Eur. Bendrabučių centras kasmet moka 

297 844 Eur paskolą su palūkanomis, kuri buvo išleista bendrabučių, esančių Saulėtekio al. 4, 6, 8, 12, 

Didlaukio g. 59 bei Olandų g. 51, renovacijai. Renovavus bendrabučius yra sutaupoma po 25 proc. šilumos 

ir elektros energijos. 

Bendrabučių centras dalyvauja įgyvendinant Vilniaus universiteto strateginį tikslą – „8. Studijų 

sąlygų gerinimas“. Šio strateginio tikslo dalis yra projektas, skirtas bendrabučių infrastruktūros gerinimui. 

2018 metais buvo atliekami kapitaliniai remontai patalpose (76 867 Eur), naujinami baldai ir techninė įranga 

(38 702 Eur), stiprinamas saugumas įrengiant praėjimo kontrolės sistemas ir atnaujinant vaizdo stebėjimo 

kameras, įrengtos poilsio zonos (šiuolaikiška krepšinio aikštelė, sutvarkyti vidaus keliai ir dalis stovėjimo 

aikštelių). 

6.5. Mokymo ir praktikų bazių centras 

Vilniaus universiteto Mokymo ir praktikų bazių centras (toliau – Mokymo ir praktikų bazių centras) 

įkurtas 2017 metais. Nuo 2019 metų pradžios pagal Vilniaus universiteto 2018–2020 metų strateginį veiklos 

planą bazėse diegiamas apgyvendinimo paslaugų teikimo, svečių aptarnavimo stardartas. 

2018 metais konferencijų, seminarų ir poilsio centrui „Romuva“ išduotas leidimas-higienos pasas 

apgyvendinimo paslaugų veiklai. Apgyvendinimo paslaugos, teikiamos konferencijų, seminarų ir poilsio 

centre „Romuva“ ir M. K. Čiurlionio g. apartamentuose, 2018 metais įregistruotos Valstybiniame turizmo 

departamente (apgyvendinimo paslaugos, teikiamos mokymo ir poilsio centre Pervalkoje, įregistruotos 2017 

metais).  

2018 metais ženkliai padidėjo M. K. Čiurlionio g. apartamentų užimtumas bei gautos pajamos. 
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Mokymo ir praktikų bazėje Puvočiuose 2018 metais studentų praktiką atliko 187 studentai (1 683 

nakvynės), vyko 20 įvairių Vilniaus universiteto bendruomenės renginių (463 dalyviai, 1 259 nakvynės). 

6.6. Turto valdymo ir paslaugų centras 

Vilniaus univeristeto Turto valdymo ir paslaugų centras (toliau – Turto valdymo ir paslaugų centras) 

2018 metais toliau tęsė vykdomų veiklų (darbų ir paslaugų) optimizavimą iš trijų skyrių palikdamas 

struktūroje tik du skyrius – Turto valdymo politikos skyrių bei Eksploatavimo ir remonto skyrių. Darbuotojų 

etatų skaičius per metus buvo sumažintas 48,25 etato nuo 288,5 etato 2018 m. sausio 1 d. iki 240,25 etato 

2018 m. gruodžio 31 d. 

Praėjusiais metais taip pat buvo patobulintas Turto valdymo ir paslaugų centro pagalbos registras, 

todėl ženkliai padidėjo užklausų skaičius: nuo 192 užklausų 2017 metais iki 2 403 užklausų 2018 metais, iš 

kurių sėkmingai išspręstos 2 172 užklausos. Džiugu pastebėti, kad vartotojai teikia ir grįžtamąjį ryšį, o 

bendras vartotojų pasitenkinimas siekia net 4,7 balo (iš 5). 

Bendras patalpų plotas, tenkantis vienam studentui, 2016 metais sudarė 14,33 kv. m, 2017 metais 

8,89 kv. m, 2018 metais 8,81 kv. m. 

Vilniaus universiteto metinės komunalines sąnaudas 2018 metais sudarė: 

 Elektros energija – 1 596 647,30 Eur; 

 Šaltas vanduo ir nuotekos – 150 096,59 Eur; 

 Šildymas ir karštas vanduo – 1 133 968,92 Eur; 

 Šiukšlių išvežimas – 88 383,30 Eur; 

 Valymo paslaugos (iš išorės tiekėjų) – 425 253,13 Eur; 

 Apsauga ir signalizacijos aptarnavimas (iš išorės tiekėjų) – 7 007,33 Eur. 

6.7. Dokumentų valdymas 

Dokumentų valdymo Vilniaus universitete veikla, koordinuojama Centrinės administracijos 

Teisėkūros skyriaus Dokumentų valdymo poskyrio, žymiai prisideda prie Vilniaus universiteto 2018–2020 

metų strateginio veiklos plano strateginio prioriteto „Savo bendruomenę motyvuojantis universitetas: darbo 

ir studijų sąlygų gerinimas“ strateginės krypties „Finansų valdymo ir elektroninio administravimo 

tobulinimas“ projekto „9.1. Elektroninių paslaugų integracija ir plėtra (įskaitant studijų informacinės 

sistemos sukūrimą)“ įgyvendinimo. Šios strateginės krypties rodiklis – išimtinai elektroninėje erdvėje 

atliekamų administravimo procesų dalis. Nuo 2018 metų vidurio darbuotojų prašymai dėl atostogų ir 
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prašymai dėl komandiruočių pradėti valdyti išimtinai dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ (27 pav.). Šios 

dokumentų rūšys pasirinktos dėl didelės apyvartos, o ateinančiais metais bendradarbiaujant su už konkrečius 

veiklos procesus atsakingais padaliniais bus peržiūrimas ir kitų dokumentų valdymas identifikuojant tuos 

dokumentus, kurių pasirašymui pakanka tik dokumentų valdymo sistemos priemonių, ir tuos dokumentus, 

kurie pasirašytini kvalifikuotu elektroniniu parašu.  

 

27 paveiklas. Prašymų dėl atostogų ir prašymų dėl komandiruotės rengimas dokumentų valdymo 

sistemoje 

Siekiant didinti padalinių pasitenkinimą dokumentų valdymo sistema 2018 metų balandžio mėn. 

buvo sudaryta sistemos atnaujinimo sutartis, kurios vienas pagrindinių tikslų – aiškesnė ir į naudotoją 

orientuota dokumentų valdymo sistema. Sutartį planuojama baigti įgyvendinti iki 2019 metų pabaigos, tačiau 

dar 2018 metų pabaigoje dokumentų valdymo sistemoje buvo įdiegtas pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu 

parašu funkcionalumas, sudarantis galimybę rengti popieriniams dokumentams prilygstančius elektroninius 

dokumentus (toliau – ADOC) ir atsisakyti popierinių dokumentų. Elektroninių dokumentų funkcionalumas 

prieinamas visiems universiteto darbuotojams, todėl tikimasi, kad sudaromų ADOC dokumentų, ypač per 

E. pristatymo sistemą siunčiamų išorės institucijoms ir kitiems juridiniams asmenims, rodikliai sparčiai 

didės (28 ir 29 pav.). 
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28 paveikslas. Elektroninių dokumentų (ADOC) skaičiaus kaita dokumentų valdymo sistemoje  

 

29 paveikslas. Naudojimasis E. pristatymo sistema 

Užtikrinant efektyvų universiteto dokumentų (įskaitant elektroninius) valdymą buvo patvirtintos 

naujos Vilniaus universiteto dokumentų rengimo taisyklės, pagal kurias Centrinės administracijos 

Teisėkūros skyriaus Dokumentų valdymo poskyris, siekdamas tobulinti darbuotojų dokumentų rengimo 

kompetencijas, pradėjo organizuoti mokymus (22 mokymai). Taip pat tęsti reguliarūs dokumentų valdymo 

sistemos naudojimo mokymai (35 mokymai). Didinant organizuojamų mokymų prieinamumą mokymai 

buvo vesti ir individualioms darbuotojų grupėms padaliniuose.  

2018 metais dokumentų valdymo sistemoje iš viso įkelti 759 elektroniniai dokumentai (ADOC), 

kurių daugiausia yra gauti iš išorės (86 proc.). Nors 2014–2018 metais tendencingai didėjo tik gautų ADOC 

dokumentų skaičius, 2018 metų pabaigoje dokumentų valdymo sistemoje įdiegus elektroninio parašo 

funkcionalumą universitetas taip pat pradėjo sudarinėti ADOC dokumentus – 2018 metais užregistruotas 81 

siunčiamas ADOC dokumentas ir 22 ADOC sutartys. 

Siekiant įtvirtinti greitesnį, patogesnį, patikimesnį ir pigesnį už įprastas korespondencijos siuntas 

elektroninių siuntų siuntimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarime Nr. 914 
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„Dėl Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatų 

patvirtinimo“ valstybės institucijoms buvo nustatyta prievolė, o ne valstybės institucijoms – pateikta 

rekomendacija nuo 2016 m. sausio 1 d. naudoti E. pristatymo sistemą. Vadovaujantis šia rekomendacija 

2016 m. į dokumentų valdymo sistemą buvo integruotas elektroninio pristatymo funkcionalumas, leidžiantis 

iš dokumentų valdymo sistemos išsiųsti dokumentus per E. pristatymo sistemą. 2018 metais elektroninių 

siuntų išsiųsta beveik tiek pat, kiek gauta, todėl darytina išvada, kad elektroninių siuntų funkcionalumas 

universitete priimtas palankiai. Vis dėlto pastebėtina, kad ne visos valstybės institucijos siunčia elektronines 

siuntas, todėl administraciniai kaštai, reikalingi užregistruoti įprastais būdais gautus dokumentus, mažėja ne 

taip sparčiai. 

6.8. Asmens duomenų apsauga 

Asmens duomenų apsauga Vilniaus universitete vykdoma vadovaujantis „2016 m. balandžio 27 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens 

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 94/46/EB (Bendrasis 

duomenų apsaugos reglamentas)“ (toliau – Reglamentas), „2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių 

sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių)“, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, kitais teisės aktais ir tarptautiniais ISO/IEC 

privatumo srities standartais.  

Įgyvendinant Reglamentą 2018 metais Vilniaus universitete atliktas Asmens duomenų tvarkymo 

būklės atitikties bei Reglamento įgyvendinimo poveikio vertinimo paslaugų pirkimas, kurio metu buvo 

atliktas asmens duomenų inventorizavimas, pravesti mokymai daugiau nei 120 už asmens duomenų 

tvarkymą atsakingų darbuotojų. Parengti nauji teisės aktai: „Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus 

universitete tvarkos aprašas“, patvirtintas 2018 m. gegužės 25 d.; „Vaizdo stebėjimo duomenų tvarkymo 

Vilniaus universitete tvarkos aprašas“, patvirtintas 2018 m. spalio 2 d. 

2018 metais atlikti pagrindinių Vilniaus universiteto vidaus administravimo srities, taip pat valdomų 

ir registruotų Valstybės registrų ir informacinių sistemų registre Valstybės informacinių sistemų atitikties ir 

rizikos analize grįsti poveikio asmens duomenų tvarkymui vertinimai, nustatytas atitikties Reglamentui ir 

privatumo valdymo pagal ISO/IEC 29151 reikalavimams ir valdymo brandos lygis pagal ISO/IEC 29190 bei 

ISO/IEC 33020 standartuose pateikiamas procesų vertinimo rekomendacijas. Parengti ir įgyvendinami 

teisinio reguliavimo ir veiklos procesų tobulinimo planai. 
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Paskirtas Vilniaus universiteto asmens duomenų pareigūnas ir 32 kontaktiniai asmenys padaliniuose 

vykdė vidines duomenų apsaugos konsultacijas bendruomenės nariams. Atnaujintos ir į Vilniaus universiteto 

tinklalapį perkeltos duomenų saugos ir privatumo skiltys. Nuolat vykdomi duomenų apsaugos valdymo ir 

susijusių procesų atitikties vertinimai. Atliktas 6 sistemų įsilaužimo testavimas, nustatant pažeidžiamumus 

bendradarbiaujama su LITNET CERT, Kauno technologijos universiteto DAP ir CERT tarnybomis. Vilniaus 

universiteto Kauno ir Matematikos ir informatikos fakultetų studentai dalyvauja nustatant galimas spragas.  

2018 metais asmens duomenų apsaugos mokymuose dalyvavo 182 darbuotojai, administratoriai ir 

partnerių darbuotojai, aktyviai tvarkantys asmens duomenis padaliniuose ir pagal teikiamų paslaugų sutartis, 

bendruomenės nariams ir universiteto partneriams suteikta vidutiniškai 20 vidaus konsultacijų per mėnesį, 

parengti 6 poveikio duomenų apsaugai vertinimai, suteiktos 5 poveikio vertinimo konsultacijos projektinėms 

veikloms, sudarytos asmens duomenų teikimo sutartys ar saugaus tvarkymo sutarčių priedai, vykdytos 127 

vidinės duomenų saugos užduotys. 

Atliekant asmens duomenų valdymo procesų vertinimą pagrindinėse Vilniaus universiteto vidaus 

administravimo ir universiteto valdomose valstybės informacinėse sistemose nustatyta susijusių veiklos 

procesų branda. Rezultatai pateikiami 30 paveiksle. 

 

30 paveiklas. Asmens duomenų valdymo procesų branda pagrindinėse Vilniaus universiteto 

valdomose informacinėse  sistemose 2018 metų gegužės mėn. 
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6.9. Apibendrinamosios išvados 

2018 metais kuriant palankias studijų ir darbo sąlygas Vilnaus universitetą aptarnaujantys padaliniai 

diegė klientų aptarnavimo standartą. Informacinių technologijų paslaugų centras diegė priemones, 

padedančias užtikrinti geresnę paslaugų kokybę ir stiprinti bendruomenės aptarnavimo bei konsultavimo 

paslaugas. Patobulintas Turto valdymo ir paslaugų centro pagalbos registras, ženkliai padidėjo užklausų 

skaičius, didžioji dalis sėkmingai išspręstos, o bendras vartotojų pasitenkinimo lygis siekia 4,7 balo (iš 5).  

Vykdant elektroninių paslaugų integraciją ir plėtrą siekta maksimaliai padidinti išimtinai 

elektroninėje erdvėje atliekamų administravimo procesų dalį. Nuo 2018 metų vidurio darbuotojų prašymai 

dėl atostogų ir prašymai dėl komandiruočių pradėti valdyti išimtinai dokumentų valdymo sistemoje 

„Avilys“. Nors dokumentų valdymo sistemoje yra įdiegtos visos priemonės, reikalingos perkeliant 

daugumos veiklos procesų dokumentų valdymą į elektroninę erdvę, dokumentų valdymo optimizavimo ir 

popierinių dokumentų apyvartos mažinimo procesas vyksta ne taip sparčiai, kaip būtų galima tikėtis, nes 

dokumentų yra sukuriama ir kitose Vilniaus universiteto informacinėse sistemose, kurios nėra pritaikytos 

dokumentų valdymui.  
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7. KAMIENINIAI AKADEMINIAI PADALINIAI 

7.1. Chemijos ir geomokslų fakultetas 

Vilniaus universiteto 2018–2020 metų strateginio veiklos plano krypties „Europinis universitetas: 

tarptautiškumo moksle ir studijose plėtra“ viena iš prioritetinių krypčių Chemijos ir geomokslų fakulteto 

strateginio plano. Fakulteto darbuotojai aktyviai dalyvauja mokslinių tyrimų projektų teikimo, 

įgyvendinimo, mokslinių tyrimų sklaidos veikloje. 2018 metais vykdė 75 ES finansuojamus projektus, tame 

tarpe ES projektą „Inovatyvios chemijos centras (INOCHEM)“ skirtą mokslinių tyrimų, eksperimentinės 

plėtros ir inovacijų (MTEPI) infrastruktūra aukštos pridėtinės vertės cheminėms medžiagoms ir 

technologijoms kurti ir tirti (projekto partneris FTMC, Europos Sąjungos lėšos 5 000 000 Eur). Startavo 

nauja magistrų studijų programa „Farmacinė chemija“ lietuvių/anglų kalba. Gretutines pedagogines studijas 

2018 metais pasirinko 15 studentų, norinčių tapti chemijos, geografijos mokytojais. Fakulteto studentai 

aktyviai dalyvavo „Erasmus+“ ir kitose mobilumo programose – 52 studentai (6 proc. visų studentų) buvo 

išvykę studijuoti ar atlikti praktiką Europos ir kitų šalių universitetuose.  

Chemijos ir geomokslų fakultetas 2018 metais organizavo 3 tarptautines tarpdisciplinines 

konferencijas „Oxygenalia 2018“, „EcoBalt 2018“ ir „Current Trends of Cancer Theranostics 2018“. 

Konferencijos „Oxygenalia 2018“ metu buvo ne tik aptarti naujausi tyrimai fizinių-cheminių, biologinių, 

aplinkos mokslų ir medicinos, pramonės srityse, bet paminėtos 250-ąsias žymaus Vilniaus universiteto 

profesoriaus Andriaus Sniadeckio (1768-1738) gimimo metines. Didžiausias fakulteto veiklos proveržis 

pasiektas stiprinant kontaktus su mokyklomis ir neformalaus ugdymo organizacijomis. Akademiniai 

darbuotojai organizavo mokymus ir renginius mokytojams, mokiniams bei visai Lietuvos visuomenei. 

Sėkmingai startavo nauji fakulteto veiklos projektai – Geomokslų olimpiada, jaunųjų chemikų laboratorija, 

didelio susidomėjimo sulaukė Anžų mamuto ir geologijos muziejaus pristatymas Lietuvos visuomenei. 

Sukurtas video anglų kalba filmukas kviečiantis studijuoti Chemijos ir geomokslų fakultete.  

Įvertinti jaunojo mokslininko prof. dr. Edvinas Orento moksliniai pasiekimai ir potencialas, laimėjus 

rinkimus ir paskirtas Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos (LMAJA) matematikos, fizikos ir 

chemijos mokslų skyriaus nariu.  

Studijų skyrius ir Studijų kolegijos įkūrimas pagerino ne tik komunikaciją tarp studijų programų 

komitetų, bei jų veiklų koordinavimą. 2018 metais atlikta fakulteto administracijos veiklos SSGG analizė ir 

sudarytas veiklos gerinimo planas.   
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7.2. Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas 

Fakulteto strateginės veiklos prioritetai atitinka Vilniaus universiteto strategiją: 1) tarptautinės 

kokybiškos studijos, 2) tarptautinio lygio moksliniai tyrimai, 3) savo bendruomenę motyvuojantis 

universitetas.  

Fakultetas vykdo šias bakalauro studijų programas: „Vadyba“, „Verslas ir teisė“, „Verslo 

informacinės sistemos“, „Ekonomika ir kiekybinė ekonomika“, ir šias magistro studijų programas: „Kokybės 

vadyba“, „Verslo vystymas“, „Ekonominė analizė“, „Žmogiškųjų išteklių valdymas“, „Verslo procesų 

valdymas“, „Valstybės ekonominė politika“, „Globalus verslas ir ekonomika“, „Strateginių informacinių 

sistemų valdymas“, „Rinkodara ir integruota komunikacija“ bei „Finansai ir bankininkystė“. Devynios iš šių 

programų organizuojamos anglų kalba. 

Stojančiųjų studentų skaičius reikšmingai mažėja tiek į ekonomikos, tiek į vadybos studijų 

programas.  

Studijų kokybei fakultete skiriamas ypač didelis dėmesys. Įstojusiųjų į I pakopos studijas, bent vieną 

baigiamąjį egzaminų išlaikiusių 100 balų, skaičius yra 19 proc. Didėja ir studijuojančių piliečių iš užsienio 

skaičius: 2017 metais – 54, 2018 metais – 66 studentai. Keturios fakultete vykdomos magistrantūros studijų 

programos turi dvigubo diplomo sutartis su Vroclavo ekonomikos universitetu (Lenkija), Sienos universitetu 

(Italija), Parmos universitetu (Italija), Parthenope universitetu Neapolyje (Italija).  

Fakulteto studijų tarptautiškumas yra aukšto lygio: čia kasmet dėsto gausus skaičius dėstytojų iš 

užsienio universitetų (2017–2018 mokslo metais – 13 dėstytojų, 2018 metais – 10 dėstytojų), dalyvauja 

verslo partneriai iš tarptautinių įmonių, atvyksta vizituojantys dėstytojai iš kitų universitetų. Fakulteto 

„Erasmus+“ dėstytojų mobilumas galėtų būti vertinamas šiais rodikliais: išvykusiųjų dėstymui dėstytojų 

skaičius – 19 (palyginimui 2017 metais – 13), dėstytojų ir personalo mokymuisi – 4 (2017 metais – 1), 

dėstytojų į įmones – 4 (iš viso 6 mobilumai).  

Aktyviai dirba Studijų kolegija, įvyko 10 posėdžių. Jau aktyviai dirba studijų programų komitetai: 

studijų programų komitetų skaičius sumažėjo nuo 19 iki 16; Fakluteto reikšmingi moksliniai rezultatai 

paminėtini dviejose veiklų grupėse: aukšto lygio mokslinių publikacijų skaičiaus ir kokybės bei mokslinių 

projektų. Mokslinių publikacijų skaičius reikšmingai auga (ABS publikacijų skaičius 2016 metais – 3, 2017 

metais – 7; 2018 metais – 11). Paminėtinas ypač svarbus faktas, kad vykdytais Mokslo ir studijų stebėsenos 

ir analizės centro vertinimais, ir vadybos ir ekonomikos krypties moksliniai rezultatai buvo įvertinti 

aukščiausiais balais Lietuvoje. 
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Fakulteto 2018 metais vykdytos konferencijos „Accounting, Audit, Analysis 2018” ir „Inaugural 

Baltic Economic Conference“ pelnė didelį populiarumą ir sėkmę mokslinių rezultatų srityje.  

Paminėtini 3 dideli tarptautiniai vykdomi projektai: 1) „Kaip nekaininių priemonių taikymas gali 

padėti padidinti energetinį efektyvumą reikiamu metu“, kuriam skirtas finansavimas iš Lietuvos mokslo 

tarybos lėšų „SMART“ priemonės „Protų pritraukimas ir reintegracija“; 2) „Žaidimo dizaino elementais 

paremtos elektroninės nuotolinio mokymosi platformos su blokų grandinės technologija kūrimas“, kuriam 

skirtas finansavimas iš „Intelekto“ priemonės; 3) „Naujas požiūris į optimalios valiutos erdvės teoriją 

heterogeninėje Europos Sąjungoje“ („Euro4Europe”), finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų, kurio 

metu Lietuvos tyrėjai bendradarbiauja su žymiais mokslininkais iš prestižinių užsienio mokslo institucijų – 

Vienos ekonomikos ir verslo universiteto, Austrijos ekonomikos tyrimų instituto (WIFO), Brno Mendelio 

universiteto (Čekija) ir Frydrichšafeno Zeppelin universiteto (Vokietija). 
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7.3. Filologijos fakultetas 

Filologijos fakultetas, puoselėdamas senas filologijos, ypač baltistikos ir lituanistikos, tradicijas ir 

derindamas jas su šiuolaikinio pasaulio iššūkiais, 2018 metais aktyviai dalyvavo Vilniaus universiteto 

pertvarkos procese. Fakultete vyko dekano rinkimai, kuriuos po trijų turų laimėjo prof. dr. Inesa 

Šeškauskienė. Įvyko rinkimai į penkių institutų direktorius. Jai tapo doc. dr. Nijolė Juchnevičienė 

(Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institutas), doc. dr. Erika Sausverde (Baltijos kalbų ir kultūrų 

institutas), prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė (Literatūros, kultūros ir vertimo tyrimų institutas), prof. dr. Meilutė 

Ramonienė (Taikomosios kalbotyros institutas) ir prof. dr. Roma Kriaučiūnienė (Užsienio kalbų institutas). 

Suformuoti funkciniai padaliniai (katedros, centrai, mokslo tiriamoji grupė). Pradėjo veikti Fakulteto 

kolegija ir Studijų kolegija. Metų pabaigoje sėkmingai įvykdyti metiniai pokalbiai su vadovais, o UKI – ir 

su visu akademiniu personalu. 

Pagrindinės veiklos sritys išlieka mokslas (lingvistika, literatūrologija, vertimas) ir studijos. 

Palaikomus aukštus kokybės standartus rodo Vilniaus universiteto pasiekimai pasauliniuose reitinguose „QS 

World University Rankings by Subject 2018” lingvistikos srityje, kurią iš esmės Universitete plėtoja 

Filologijos fakultetas. Lingvistikos srityje Vilniaus universitetas pakilo per 50 pozicijų ir 2018 metais užėmė 

151-200 vietą.  

Filologijos fakultete aktyviai plėtojama lingvistika neliko nepastebėta ir viso universiteto mastu. 

Tarptautinio lygio mokslo rezultatų pasiekęs fakulteto profesorius dr. Axel Holvoet tapo vienu iš šešių 

Vilniaus universiteto išskirtinių profesorių. Du Fakulteto mokslininkai pažymėti mokslo premijomis: 

brandžių mokslininkų kategorijoje –dr. Artūras Ratkus, jaunųjų mokslininkų kategorijoje – dr. Davide 

Castiglione. 2018 metais į doktorantūrą įstojo 8 doktorantai, apgintos 7 disertacijos. 

Fakultete vykdomas priėmimas į 20 bakalauro ir magistrantūros studijų programų. Į abi studijų 

pakopas 2018 metais priimti 575 pirmakursiai. Bendros priėmimo tendencijos išlieka panašios kaip ir 2017 

metais, ypač priimant į pirmąją studijų pakopą, nepaisant išorinių grėsmių, susijusių su emigracija ir Lietuvos 

universitetų pertvarka. Bakalauro studijų pakopoje populiariausios studijų programos išlieka skandinavistika 

ir anglų ir kita užsienio kalba (ispanų, norvegų, prancūzų). Magistrantūros studijų pakopos programos 

sulaukia gerokai mažiau dėmesio, jos pamažu pertvarkomos, ketinama kurti naują baltistikos studijų 

programą. 

Fakultetas pasižymi itin gerais tarptautiškumo rodikliais. Kaip ir kasmet, pagal „Erasmus+“ 

programą išsiunčiame ir priimame daugiausiai studentų Vilniaus universitete (išvyko 138 studentai, atvyko 



Vilniaus  un ivers i te to  20 18  metų ve iklo s  a taska i ta  

131 

 

87). Dėstytojai irgi aktyviai dalyvauja akademiniuose mainuose. Atvykstančių dėstytojų 2018 metais buvo 

daugiau nei išvykstančių (atvyko 55, išvyko 34).  

Fakultetui 2018 metais buvo sėkmingi projektinėje veikloje. Jo darbuotojai vykdė 65 mokslo 

tiriamuosius ir sklaidos projektus, iš jų 62 vadovavo. Bendras projektų biudžetas – beveik 19 mln. Eur. Tai 

didžiausia suma ir didžiausias projektų skaičius iš visų humanitarinių Vilniaus universiteto fakultetų. Vienas 

plačiausiai nuskambėjusių projektų 2018 metais baigtas Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–

2024 metų programos projektas „Algirdas Julius Greimas: idėjos“. 

Fakultete stengiamasi gerinti sąlygas darbui ir studijoms. 2018 metais atnaujintos 8 auditorijos, 6 

darbo vietos, įdiegta „Salto“ kortelėmis atrakinama durų sistema, leidžianti moderniai išspręsti raktų 

paėmimo ir atidavimo problemą. Viena patalpa įrengta Italų kalbotyros ir literatūros katedrai, rengiamasi 

įrengti dar vieną ispanistams. Stengiamasi skatinti darbuotojus už Vilniaus universiteto pertvarkos 

įgyvendinimą. Už tai premijuotos keturios docentės: doc. Linara Bartkuvienė už efektyvias pastangas buriant 

ir įveiklinant Studijų kolegiją, doc. Audronė Kučinskienė, doc. Loreta Vilkienė ir doc. Vaiva Žeimantienė 

už darbą rengiant Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro ataskaitą. 

Fakultetas buvo aiškiai matomas plačiojoje visuomenėje. Perskaityta apie 20 paskaitų visuomenei, 

viešojoje erdvėje pasirodė apie 30 Fakulteto bendruomenės narių publikacijų. Dr. Dovilė Kuzminskaitė 

apdovanota Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos jaunojo kūrėjo premija. Didelio populiarumo 

sulaukė aštuonių „mažųjų“ kalbų (kroatų, latvių, estų ir t. t.) kursai, kurie buvo atviri ir visiškai nemokami 

visai Lietuvos visuomenei. 2018 m. vasario 16 d. skambiai pažymėta Valstybės šimtmečio šventė: skaitomos 

paskaitos bendruomenei ir visuomenei, vyko literatūros skaitymai, giedamas valstybės himnas. Šventėje 

gausiai dalyvavo ne tik Fakulteto bendruomenė, bet ir alumnai, senjorai, Fakulteto draugai ir bičiuliai. 
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7.4. Filosofijos fakultetas 

Filosofijos fakultete 2018 metais buvo vykdomos 8 bakalauro pakopos studijų programos, 13 

magistrantūros studijų programų, viena profesinių pedagoginių studijų programa „Mokyklos pedagogika“ ir 

5 doktorantūros programos. 2018 metais Filosofijos fakultete visose trijose studijų pakopose studijavo 1 898 

studentai (2017 m. – 1 396). 2018 m. I studijų pakopoje studijavo 1 376 studentai (2017 m. – 990), II studijų 

pakopoje – 440 studentų (2017 m. – 319), III studijų pakopoje – 82 studentai (2017 m. – 77). 

2018 metais mokslinė veikla vyko 5 institutuose ir 24 jų dariniuose: Filosofijos (3 katedrose), 

Ugdymo mokslų (1 katedrose, 2 centruose), Azijos ir transkultūrinių studijų, Psichologijos (4 katedrose, 7 

centruose, 2 laboratorijose, 1 tyrėjų grupėje), Sociologijos ir socialinio darbo (4 katedrose). 2018 metais 

buvo organizuota 19 konferencijų, iš kurių 13 buvo tarptautinės.  

2018 metais Filosofijos fakulteto mokslininkai parengė 253 publikacijas: 5 monografijas, 3 mokslo 

studijos bei 2 mokymo ir metodinės priemonės. Straipsnių duomenų bazėse Clarivate Analytics Web of 

Science skaičius išaugo 50 (2017 m.) iki 56 (2018 m.). Padidėjo straipsnių kitose duomenų bazėse – nuo 26 

(2017 m.) iki 43 (2018 m.). Skatinimui už mokslo pasiekimus buvo skirta 5 proc. akademinių darbuotojų 

darbo užmokesčio fondo, iš viso 121 688 Eur. 

2018 metais fakultete buvo vykdomi 84 projektai. Bendra visų 2018 metų vykdomų projektų 

finansinė vertė yra 5 610 472 Eur, 2018 metais buvo įsisavinti 1 867 187 Eur.  

2018 metais, palyginti su 2017 metais, nuo 110 iki 146,75 išaugo darbuotojų etatų skaičius. 

Pagrindinė priežastis – Filosofijos fakulteto sujungimas su Orientalistikos ir Religijos studijų centrais. 2018 

metais fakulteto pajamos sudarė 4 942 582 Eur (VBA – 2 641 279 Eur, nuosavos lėšos – 725 542 Eur, 

projektų lėšos – 1 576 061 Eur). Palyginti su 2017 metais, pajamos iš projektų beveik padvigubėjo. 

Palyginti su ankstesniais metais, 2018 metais dvigubai padidėjo finansavimas iš tarptautinių fondų 

(2017 m. – 543 012 Eur, 2018 m. – 1 086 037 Eur). 

2018 metias, bendradarbiaujant su keliais užsienio universitetais, parengti dokumentai naujai 

tarptautinei edukologijos doktorantūrai. 

2018 metais 33 studentai buvo išvykę dalinių studijų pagal „Erasmus+“ mobilumo programą bei 28 

studentai studijavo užsienyje pagal „ISEP“ mobilumo programą bei dvišales universitetų sutartis. 12 

studentų atliko praktiką užsienio institucijose (tarp jų lituanistinėse mokyklose užsienio šalyse) bei 3 

fakulteto absolventai dalyvavo „Erasmus+“ absolventų praktikos programoje. Fakultete studentams skaitė 

paskaitas arba vedė seminarus apie 10 vizituojančių lektorių, o pagal „Erasmus+“ mainų programą fakultete 
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studijavo apie 75 užsienio šalių studentų. 2018 metais 19 fakulteto dėstytojų bei neakademinio personalo 

narių dalyvavo „Erasmus+“ dėstymo bei mokymosi mobilumo veiklose. 

2018 metais pasirašytos 7 naujos „Erasmus+“ bendradarbiavimo sutartys su užsienio šalių 

universitetais. 

2018 metais patvirtintos dvi naujos pedagogikos bakalauro studijų programos „Vaikystės 

pedagogika“ ir „Gamtamokslinis ugdymas“. Sėkmingai buvo pradėta vykdyti Vaikystės pedagogikos studijų 

programa. Į 1, 2 ir 3 kursus priimti 53 studentai. 

2018 metais į profesinių pedagoginių studijų „Mokyklos pedagogika“ programą įstojo 77 studentai. 

2018 metais į gretutinių studijų „Dalyko pedagogikos“ programą įstojo 65 studentai ir šiuo metu šioje 

programoje studijuoja 81 studentas.  

2018 metais buvo pradėtos vykdyti modulio studijos pedagogams. Asmenims turintiems pedagogo 

kvalifikaciją buvo sudarytos galimybės įgyti papildomas kompetencijas. 

Bendradarbiaujant su Plėtros departamentu, Gyvybės mokslų centru, Fizikos, Chemijos ir geomokslų 

fakultetais parengtas Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės 

veiklos atviros prieigos centrų (STEAM) Vilniaus universitete steigimo projektinis pasiūlymas ir pateiktas 

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Projekto vertė – 3,9 mln. Eur.  

Bendradarbiaujant su Centrinės administracijos studijų skyriais ir Plėtros departamentu parengtas 

nacionalinio pedagogų rengimo centro (Vilniaus universiteto Ugdymų mokslo institutas) projektinis 

pasiūlymas ir pateiktas Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Planuojamas Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas naujų programų įgyvendinimui, Vilniaus ir Šiaulių universitetų 

studijų programų konsolidavimui, studijų įgyvendinimui skirtai infrastruktūrai, tarptautinėms ir kt. veikloms 

– 1,2 mln. Eur. 

2018 metais atlikta pagrindinė dalis remonto darbų M. K. Čiurlionio g. 29 esančiose patalpose, 

kuriose įsikurs fakulteto tyrėjų grupės bei tyrimų centrai. Ten bus įsteigtos 35–40 darbo vietų. Šiems darbams 

buvo panaudota 60 000 Eur centralizuotų Strateginio fondo lėšų ir 3 300 Eur fakulteto lėšų. 

2018 metais prof. Zenonas Norkus gavo Vilniaus universiteto išskirtinio profesoriaus vardą, 

doc. Ilona Laurinaitytė gavo „American Freedom Foundation“ stipendiją, doktorantas Justinas Stankus gavo 

Fulbright’o stipendiją dirbti Kornelio universitete Jungtinėse Amerikos Valstijose, doktorantė Daina 

Habdankaitė gavo Lietuvos mokslo tarybos apdovanojimą už akademinius pasiekimus.   
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7.5. Fizikos fakultetas 

Fizikos fakultetas yra vienas stipriausių Lietuvos mokslinių padalinių bei pagrindinis ir stipriausias 

visų pakopų fizikos studijų organizatorius. Ilgametės fundamentinio ir taikomojo mokslo plėtojimo 

tradicijos, plataus mąsto tarptautinis bendradarbiavimas didina siūlomų studijų programų populiarumą bei 

užtikrina nuolatinę studentų trauką: daugiau nei 600 studijuojančiųjų, iš kurių net 68 yra doktorantūros 

studijų studentai.  

2018 metais oficialiais Fizikos fakulteto bendruomenės nariais tapo 130 pirmakursių. Net 11 fizikos 

doktorantūros studentų sėkmingai apgynė mokslo daktaro disertaciją ir įgijo daktaro laipsnį.  

Fizikos fakulteto misija – kritiškai mąstančių, kūrybingų asmenybių ugdymas, aukščiausios 

kvalifikacijos specialistų rengimas, fundamentinio ir taikomojo mokslo plėtojimas. Pažymėtina, kad 

Vilniaus universitetas tarptautiniame dalykiniame reitinge „QS World University rankings by Subject 2018“ 

išlaiko tvirtas pozicijas fizikos ir astronomijos kryptyse 251–300 vietoje tarp geriausių pasaulio universitetų! 

2018 metais buvo pristatyti ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) 

vertinimo rezultatai, kuriuos organizavo Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras. Fizikos fakultetas 

už mokslinės veiklos kokybę fizikos ir medžiagų inžinerijos mokslo kryptyse gavo aukščiausius vertinimo 

balus. Aukščiausiu balu įvertintas ir MTEP fizinių ir technologijos mokslo sričių veiklos perspektyvumas 

ypatingai pažymint turimos infrastruktūros galimybes, jaunųjų tyrėjų potencialą bei plačius tarptautinio 

bendradarbiavimo ryšius. 

2018 metais pradėti įgyvendinti 6 Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai, skirti mokslinių 

tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtrai bei įsijungimui į europines infrastruktūras. 

Bendra investicijų suma 2018–2021 metų laikotarpiui sudaro 24 mln. Eur. Šios investicijos leis vystyti 

naujas perspektyvias mokslo kryptis, užtikrins atvirą prieigą, nacionalinį ir tarptautinį matomumą, leis 

išlaikyti savo unikalumą Europos mokslo kontekste, užtikrins konkurencingumą teikiant tarptautines 

projektines paraiškas, padės sustiprinti ryšius su verslo įmonėmis kuriant naujus produktus bei diegiant 

inovatyvias technologijas. 

2018 metų pavasarį Vilniaus universitetas ir UAB „LigoWave Technology“ (buvusi UAB 

„Wilibox“) pasirašė memorandumą siekiant aktyvesnio ir glaudesnio mokslo ir verslo bendradarbiavimo 

skatinant telekomunikacijų ir elektronikos vystymąsi.  

2018 metų rudenį Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos organizuojamo 

konkurso „Verslo ir mokslo partnerystė 2018“ apdovanojimą pelnė Fizikos fakulteto Lazerinių tyrimų 

centras ir UAB „Femtika“.  
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Vienu iš 6 pirmųjų Vilniaus universiteto išskirtiniu profesoriumi nominuotas Fizikos fakulteto 

profesorius Audrius Dubietis. 

2018 metais Lietuvos mokslo premijos laureatu fizinių mokslų srityje įvertintas Fizikos fakulteto 

teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininkas dr. Arnoldas Deltuva. 

2018 metais pirmuoju Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos nariu tapo Fizikos 

fakulteto Lazerinių tyrimų centro vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Mangirdas Malinauskas. 

Rektoriaus mokslo premijos laureatais tapo vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Karolis Kazlauskas 

ir vyriausiasis mokslo darbuotojas, habil. dr. Gediminas Gaigalas. Jaunojo mokslininko laureatu tapo mokslo 

darbuotojas dr. Mantas Šimėnas. 

Už ilgametę akademinę veiklą ir Vilniaus universiteto vardo garsinimą profesoriaus emerito 

diplomas įteiktas Fizikos fakulteto profesoriui Leonui Valkūnui. 

Alexander’io von Humboldt’o fondo stipendiją laimėjo jaunasis fizikas dr. Vytautas Klimavičius. 

2018 metais stebimas mokslinių publikacijų augimas: iš viso paskelbta 227 mokslinės publikacijos 

(2017 m. – 204). Iš jų Q1 publikacijų (visose kategorijose) 80 (2017 m. – 72), bendradarbiaujant su CERN 

parengtų publikacijų 2018 metais 140 (2017 m. – 121). Patentų skaičius 2018 metais – 1 (2017 m. – 1 ). 
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7.6. Gyvybės mokslų centras 

Įgyvendindamas Vilniaus universiteto 2018–2020 metų strateginio veiklos plano strateginį prioritetą 

„Europinis universitetas: tarptautiškumo moksle ir studijose plėtra“ 2018 metais Gyvybės mokslų centras 

pasiekė šių rezultatų: 

 Toliau plečiant dalyvavimą Europos Sąjungos programos „Horizontas 2020“ projektuose, 2018 

metais pradėtas vykdyti projektas „Directed EVOlution in DROPS MSCA-ITN-2018: 813786“, 

vadovas dr. L. Mažutis.  

 Ženkliai – 2,5 karto išaugo projektų pajamos, finansuojamų pagal nacionalinių mokslo programų 

projektus. 

 Tarptautiniam bendradarbiavimui skatinti kviesti užsienio mokslininkai. 2018 metais 15 užsienio 

mokslininkų skaitė mokslinius pranešimus. 

 Vyko 4 tarptautinės mokslinės konferencijos. 

 Padidėjo Gyvybės mokslų centro patentų ir patentinių paraiškų skaičius – 2018 metais pateiktos 4 

tarptautinės paraiškos. 

 Ženkliai padidėjo Gyvybės mokslo centro darbuotojų Q1 publikacijų: 2018 metais – 73 (iš kurių 26 

D1) (2017 m. – 46, iš kurių 20 D1). 

 Pradėjo veiklą tarptautinio lygio Patarėjų taryba – pasaulyje pripažintų mokslininkų grupė, kurios 

rekomendacijos Gyvybės mokslų centrui padėtų vykdyti pasaulinio lygio tyrimus, įgyti didesnį 

tarptautinį pripažinimą. Tarybą sudaro 7 nariai, paskirti 5 metų kadencijai. 

 2018 metų spalio 1 d. pradėjo veikti Doktorantūros mokykla. Vienas pagrindinių jos tikslų – didinti 

doktorantų skaičių ir pritraukti doktorantų iš užsienio. 

 Pradėjo veiklą paralelinė Medicininės epigenomikos laboratorija (Toronto University – Vilniaus 

universiteto Gyvybės mokslų centras). 

2018 metais priimti 226 bakalaurantai ir 106 magistrantai, t. y. 60 studentų daugiau nei 2017 metais. 

Į magistro studijas 2018 metais priimti pirmieji 5 studentai iš užsienio. Į doktorantūros studijas priimta 14 

naujų doktorantų, o 19 doktorantūros studentų sėkmingai apgynė mokslo daktaro disertacijas ir įgijo daktaro 

laipsnį. 

2018 metais parengtos 3 naujos studijų programos: „Molekulinė biotechnologija“ (I studijų pakopa), 

„Aplinkotyra ir aplinkosauga“ (I studijų pakopa) ir „Molekulinė biotechnologija“ (II studijų pakopa). 

Pastaroji bus vykdoma anglų kalba ir bus orientuota į savarankiškas studijas, kurių pagrindas yra projekto 
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vykdymas. Magistrantūros programa „Molekulinė biotechnologija“ numatoma vykdyti inovatyviu 

mentoryste grįstu studijų metodu, kuris remiaisi realaus biotechnolginio projekto vykdymu. 

Svarbiausi pasiekimai 

 2018 metais buvo pristatyti lyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 

vertinimo rezultatai, kuriuos organizavo Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras. 

Aukščiausiais balais – po 5 – pagal visus kriterijus įvertintos biologija ir biochemija. Tai rodo, kad 

Gyvybės mokslų centras yra absoliutus šių mokslo krypčių lyderis.  

 Gyvybės mokslų centro profesoriui Virginijui Šikšniui Osle įteikta elitinė Kavli premija už 

CRISPR-Cas9, arba vadinamųjų „genų žirklių“, atradimą. Premiją profesorius pasidalijo kartu su 

kitomis dviem šią technologiją plėtojančiomis mokslininkėmis – Maxo Plancko instituto 

(Vokietija) profesore Emmanuelle Charpentier ir Kalifornijos Berklio universiteto (Jungtinės 

Amerikos Valstijos) profesore Jennifer Doudna. 

 2018 metais Gyvybės mokslų centre viešėjo ir paskaitas skaitė trys Nobelio premijos laureatai: 

prof. Haraldas zur Hausenas, prof. Brian’as K. Kobilka ir prof. Erwin’as Neheris. 

 Už aukščiausio lygio mokslo ir studijų pasiekimus išskirtinio profesoriaus statusas suteiktas net 3 

(iš š6) Gyvybės mokslų centro profesoriams: Sauliui Klimašauskui, Rolandui Meškiui ir Virginijui 

Šikšniui.  

 Gyvybės mokslų centro doktorantas Rapolas Žilionis kartu su dr. Lindsey Plasschaert atrado naują 

ląstelių tipą – plaučių jonocitus. Tyrimo rezultatai publikuoti žurnale „Nature“.  

 Gyvybės mokslų centro bioinformatikai (dr. Česlovas Venclovas, dr. Justas Dapkūnas ir dr. 

Klimentas Olechnovičius) 13-ajame pasauliniame baltymų struktūros modeliavimo konkurse CASP 

(Critical Assessment of protein Structure Prediction) triumfavo baltymų kompleksų struktūrų 

modeliavimo kategorijoje.  

 Gyvybės mokslų centro profesorius Rolandas Meškys „Žinių ekonomikos įmonės“ 

apdovanojimuose už motyvaciją veikti Lietuvos labui, bendradarbiavimo tinklų kūrimą, talentų ir 

investicijų pritraukimą bei inovatyvių idėjų puoselėjimą paskelbtas „Inovacijų šyturiu“. 

 „Vilnius-Lithuania iGEM“ komandų, kurios tarptautiniam sintetinės biologijos konkursui „iGEM“ 

ruošėsi Gyvybės mokslų centre, sėkmė: vyresniųjų komanda pelnė aukso medalį, o jos projektas 

CAT-SEQ pripažintas geriausiu kompiuterinio modelio projektu ir pateko tarp penkių geriausių 

naujas sintetines sudėtines biologines dalis sukūrusių projektų. Jaunesniųjų komanda pelnė bronzos 

medalį, o jos projektas „SynDrop“ pateko tarp penkių geriausių kompiuterinio modelio projektų.  
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 Gyvybės mokslų centro ir Toronto universiteto profesorius Artūras Petronis už Lietuvoje įdiegtas 

tarptautines inovacijas įvertintas „Globalios Lietuvos“ apdovanojimuose. 

 Jaunosios Gyvybės mokslų centro mokslininkės dr. Kristinos Daniūnaitės daktaro disertacija 

„Prostatos vėžio diagnostiniai ir prognostiniai DNR metilinimo žymenys“ (vadovė prof. Sonata 

Jarmalaitė) Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos organizuotame konkurse pripažinta geriausia 

fizinių, technologijos, biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityje. 

 2018 metų valstybiniai apdovanojimai įteikti Gyvybės mokslų centro direktoriui dr. Gintarui 

Valinčiui ir profesoriui Sauliui Klimašauskui. 

 2018 metų Lietuvos mokslo premijos laureate (kartu su prof. Feliksu Jankevičiumi) tapo Gyvybės 

mokslų centro profesorė Sonata Jarmalaitė už darbą „Naujos kartos vėžio žymenys (2003–2017)“. 

 Biochemijos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Agota Aučynaitė buvo apdovanota 

Rektoriaus mokslo premija už svarius metinius mokslo pasiekimus. 

Siekdamas kuo daugiau prisidėti prie Lietuvos visuomenės puoselėjimo, Gyvybės mokslų centras 

suteikia galimybes įvairaus amžiaus vaikams pažinti mokslą: rengiamos ekskursijos po mokomąsias ir 

mokslines laboratorijas, veikia „Mobili bioklasė“, surengtas didelio susidomėjimo sulaukęs renginys 

„Tarptautinė mikroorganizmų diena“. Daug ekskursijų sulaukia Gyvybės mokslų centre veikiantis 

Zoologijos muziejus.  
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7.7. Istorijos fakultetas 

Po 8 metų pertraukos Istorijos fakultete buvo paskelbti konkursai profesorių pareigoms užimti. 

Fakulteto bendruomenė pasipildė 2 naujais profesoriais. 

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro organizuotame tarptautiniame palyginamajame 

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų vertinime Istorijos fakultetas visose trijose kategorijose (mokslo 

kokybė, ekonominė ir socialinė įtaka, vystymosi potencialas) buvo įvertintas aukščiausiu balu – 5. Toks 

įvertinimas reiškia, kad Istorijos fakultetas yra aukšto lygio tarptautiškai pripažįstamus tyrimus atliekanti 

mokslo institucija. IF yra vienas iš nedaugelio vertinamųjų vienetų, gavusių tokį aukštą įvertinimą. 

Pagerėję stojimo rezultatai Istorijos fakulteto bakalauro studijų programose: priimti 145 studentai, 

2017 metais – 92 (augimas 57,6 proc.), 2016 metais – 85. 

Istorijos fakulteto magistrantūros studijų programose užpildytos visos skirtos vietos (priimti 52 

studentai). Istorijos fakultetas yra vienas iš 3 universiteto padalinių, užpildžiusių visas skirtas magistrantūros 

vietas. 

Dalykiniame šalies švietimo įstaigų reitinge visos Istorijos fakulteto studijų programos užėmė pirmas 

vietas. Pagal bendrą rodiklių sumą archeologijos bakalauro studijų programa surinko 100 balų. 

Gerėjantis doktorantūros rezultatyvumas: 2018 metais apgintos 8 disertacijos, 2017 metais – 6. 

Bendruomenės nuopelnai įvertinti reikšmingais, gausiais ir įvairiais apdovanojimais: prof. Rimvydas 

Petrauskas – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius, doc. Gintautas Vėlius – ordino „Už nuopelnus 

Lietuvai“ Riterio kryžius; prof. Irena Valikonytė – Lituanistinės komisijos prie Lenkijos mokslų akademijos 

premija; dr. Norbertas Černiauskas – Valstybės Nepriklausomybės stipendija (Lietuvos Respublikos 

Seimas); dr. Giedrė Motuzaitė Matuzevičiūtė Keen – „Loreal Baltic“ stipendija „Moterims moksle“; doc. G. 

Vėlius ir doktorantas Darius Indrišionis – Adolfo Ramanausko-Vanago premija (Varėnos rajono 

savivaldybė); Mindaugas Klovas – Jaunųjų mokslininkų sąjungos organizuojamo geriausios disertacijos 

konkurso laureatas; magistrantai Karolis Čižauskas ir Antanas Terleckas – Lietuvos mokslų akademijos LR 

Prezidento A. Smetonos vardinės stipendijos; K. Čižauskas – taip pat gavo Lietuvos mokslų akademijos 

premija už geriausią studentų mokslinį darbą humanitarinių mokslų srityje; magistrantė Rūta Matimaitytė – 

Tautinių mažumų departamento premija už geriausią darbą tautinių mažumų istorijos tema; prof. Arūnas 

Streikus – Vilniaus universiteto rektoriaus mokslo premija; doc. Jurgita Verbickienė – speciali Vilniaus 

universiteto rektoriaus premija už projektą „Grįžtanti atmintis“; prof. Alfredas Bumblauskas – „delfi.lt“ 

apklausoje ketvirtus metus iš eilės išrinktas „įtakingiausiu Lietuvos visuomenininku“ ir kt. 
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Bendruomenės nariai užėmė reikšmingas pareigas: doc. Justina Poškienė – Lietuvos Respublikos 

Seimo paskirta Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininke; prof. 

Rimvydas Petrauskas – išrinktas Lietuvos mokslo tarybos valdybos pirmininku; dr. Norbertas Černiauskas 

– paskirtas Lietuvos nacionalinio radijos ir televizijos tarybos nariu. 

Archeologai doc. Aleksiejus Luchtanas ir dr. G. Motuzaitė Matuzevičiūtė Keen akademine patirtimi 

dalijosi Butano Karalystėje; prodekanė dr. Loreta Skurvydaitė – Mianmare. 

Dviem kalbom (anglų ir lietuvių) pasirodė Londono knygų mugei užsakytas ir fakulteto darbuotojų 

N. Černiausko, prof. Marijos Drėmaitės ir doc. Tomo Vaisetos sudarytas leidinys „Įsivaizduoti Lietuvą“. 

Lietuvos valstybinio patentų biuro užsakymu išleista fakulteto darbuotojų parengta knyga „Išrasta 

Lietuvoje“. M. Drėmaitė sudarė Kauno tarpukario architektūrai skirtą leidinį „Optimizmo architektūra. 

Kauno fenomenas“ (anglų ir lietuvių k.) ir parengė ne vieną šalį aplankiusią parodą. Alfredas ir Mangirdas 

Bumblauskai parašė „Lietuvos istorija. Paaugusių žmonių knyga“. 
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7.8. Kauno fakultetas 

Kauno fakulteto struktūrą sudaro KnF valdymo organai (Taryba ir Dekanas), vidiniai šakiniai 

akademiniai padaliniai – Kalbų, literatūros ir vertimo studijų institutas, Socialinių mokslų ir taikomosios 

informatikos institutas, bei vidiniai šakiniai neakademiniai padaliniai – Studijų skyrius, Bendrųjų reikalų 

skyrius. 

Per metus parengtos 107 publikacijos (iš jų – 3 monografijos, 4 knygų dalys, 5 studijoms skirti 

leidiniai, 76 mokslo straipsniai serialiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose, 16 mokslo straipsnių konferencijų 

pranešimų medžiagoje);  

Per metus fakulteto mokslininkai parengė 27 mokslinių projektų paraiškas. Finansavimas skirtas 13. 

Iš viso per metus pasirašyta MTEP / projektinės veiklos sutarčių už daugiau nei 800 000 Eur. 

Per metus suorganizuota viena tarptautinė informacijos technologijų konferencija ir trys sekcijos 

tarptautinėse konferencijose Lietuvoje ir Vokietijoje.  

Per metus fakultete apgintos dvi daktaro disertacijos. 

Leidžiami du mokslo žurnalai „Respectus Philologicus“ ir „Transformations in Business & 

Economics“ (TIBE). 

Fakultete studijuoja 752 studentai: 597 bakalaurai, 131 magistrantai, 24 doktorantai. 

Vykdoma 12 bakalauro studijų programų (2018 metais priėmimas įvyko į 8), 12 magistrantūros 

studijų programų (2018 metais priėmimas įvyko į 8). 

Studijuoti nuolatinių studijų programose anglų kalba (Information systems and Cyber Security ir 

International Business Management) primti 025 studentai iš užsienio; 39 studentai atvyko iš užsienio pagal 

mainų programas; 42 studentai buvo išvykę studijuoti pagal mainų programas. 

Programose, vykdomose lietuvių kalba, integruoti pasirenkamieji dalykai anglų kalba, taip pat 

.vykdytas bendrauniversitetis modulis anglų kalba  

110 darbuotojų (99,25 etatų): 66 dėstytojai, 2 mokslo darbuotojai, 42 (37,5 etatų) administracijos, 

studijas aptarnaujančių ir ūkio darbuotojų. 

Svarbiausi įvykiai ir pasiekimai 

 Pirmą kartą fakultete suformuotos nuolatinių studentų iš užsienio grupės į Informacijos 

sistemų ir kibernetinės saugos programą anglų kalba priimta 15 studentų ir į tarptautinio 

verslo vadybą anglų kalba priimta 10 studentų.  
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 Parengta, patvirtinta SKVC ir startuota Lietuvoje pirmoji dalykinėje srityje II pakopos studijų 

programa- Finansų technologijos- FinTech. 

 Lyginant su 2017 metais dvigubai padidintas uždirbtų mokslo taškų skaičius. 

 Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su tarptautine korporacija SAP, kuri užtikrina galimybę 

Vilniaus universiteto studentams susipažinti su SAP programiniais sprendimais finansų, 

logistikos, žmogiškųjų išteklių valdymo, verslo procesų analitikos ir inovatyvių verslo 

modelių diegimo srityse. 
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7.9. Komunikacijos fakultetas 

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas nuo 1991 metų yra didžiausias Lietuvoje 

komunikacijos ir informacijos tyrimus bei studijas vykdantis mokslininkų kolektyvas. 2019 m. sausio 1 d. 

duomenimis, Fakultete dirbo 188 darbuotojai (66,35 etato): iš jų akademinis personalas – 171 (50,35), o 

neakademinis – 17 (16 etatų) darbuotojų. Fakultete akademinį personalą sudaro 11 (8,15 etato) profesorių, 

24 (20,05 etato) docentų, ir 16 (10,50 etato) asistentų, taip pat moksliniai darbuotojai, dėstytojai 

valandininkai, partnerystės docentai ir lektoriai. 2018 metais fakultetas vykdė 9 bakalauro, 9 magistro ir 1 

papildomųjų studijų programas. Bakalauro ir magistro studijų pakopose studijavo 1023 studentai, priimta 

376 studentų; doktorantūroje studijavo 20 studentų, priimti – 2 studentai. 

2018 metais fakulteto taryba patvirtino Vilniaus universiteto 2018–2020 metų strateginį veiklos planą 

įgyvendinančių priemonių planą, kuriame siekiama didinti tarptautinių publikacijų skaičių, stiprinti studijų 

programų tarptautiškumą, didinti vykdomų studijų ir infrastruktūros valdymo efektyvumą, skatinti Fakulteto 

bendruomenės bendradarbiavimą ir aktyvų dalyvavimą sprendimų priėmime. Priemonių planą 5 strateginėse 

sesijose rengė Fakulteto bendruomenė. Fakultete patvirtinti skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus 

bei biudžeto paskirstymo mokslinei veiklai tvarkos aprašai, kurie leidžia skatinti tarptautinius mokslinius 

tyrimus, publikacijas, projektus bei ekspertinę veiklą. Didinant Fakulteto veiklos efektyvumą atsisakyta 

123,86 kv. m patalpų ploto, 33 proc. sumažinta neakademinių etatų, parengta studijų programų rentabilumo 

skaičiavimo metodika. 

Svarbiausi 2018 metų studijų pasiekimai: 

 -Atnaujinta „Žurnalistikos” bakalauro studijų programa išlaikė teisę vykdyti priėmimą. 

 -30 proc. padidėjo priėmimas į Fakultete vykdomas bakalauro ir magistro studijų programas. 

 -Bendradarbiaujant su Matematikos ir informatikos fakultetu atnaujinta bakalauro studijų 

programos „Technologijų komunikacija“ kūrimo darbo grupė. 

 -Fakulteto studijų programose pritraukti dėstyti žinomi savo sričių profesionalai (R. Paleckis, 

J. Fomina, L. Kontrimas, R. Janutėnas ir kt.). 

Svarbiausi 2018 metų mokslo ir inovacijų pasiekimai:  

 -Fakulteto leidžiami moksliniai žurnalai „Knygotyra” ir „Informacijos mokslai” pradėti 

indeksuoti tarptautinėje „Scopus” duomenų bazėje.  

 -Bendradarbiaujant su Istorijos fakultetu, Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos 

fakultetu bei Lietuvos istorijos institutu pradėtas vykdyti projektas „Urbanizuotų vietovių 
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paveldo automatinis monitoringas panaudojant 3D vaizdo technologijas” (2018–2022 m.). 

Tai vienintelis Lietuvoje humanitarinių ir socialinių mokslų projektas, finansuojamas pagal 

2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės 01.2.2-LMT-K-718 

„Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklos „Aukšto lygio tyrėjų 

grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ kvietimus. 

 -Fakulteto mokslininkai – prof. dr. Elena Macevičiūtė, doc. dr. Arūnas Gudinavičius ir doc. 

dr. Andrius Šuminas pelnė geriausio Vilniaus universiteto socialinių mokslų straipsnio 

apdovanojimą. 
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7.10. Matematikos ir informatikos fakultetas 

Nuo 2018 metų sausio 1 d. keitėsi Matematikos ir informatikos fakulteto struktūra. Sutverti keturi 

šakiniai akademiniai padaliniai: Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas, Informatikos 

institutas, Matematikos institutas, Taikomosios matematikos institutas. Išrinkti naujųjų institutų direktoriai, 

išrinktas ir paskirtas naujasis fakulteto dekanas ir jo komanda – prodekanai. 

2018 metais Matematikos ir informatikos fakultete studijavo 1824 bakalauro ir 254 magistrantūros 

studentai, 79 doktorantai, pagal mainų programas studijavo 64 užsienio studentai. 

Kiekvienai Matematikos ir informatikos fakulteto studijų programai suskaičiuota, kiek lėšų gaunama 

už jos studentų „krepšelius“ ir kiek lėšų išleidžiama programos vykdymui (tik akademinio personalo 

atlyginimai). Įvardytos „nuostolingiausios“ studijų programos ir studijų programų komitetams nustatyti 

apribojimai išlaidoms; iki 2018 metų pabaigos sėkmingai imtasi veiksmų (apjungti studijų dalykai, 

sumažintas kontaktinis valandų skaičius, sumažintas grįžtamasis ryšys), leidusių minėtus apribojimus 

įgyvendinti. 2019 metams išlaidos studijoms turėtų sumažėti beveik 400 tūkst. Eur. 

Lietuvos mokslo tarybos atliekamo kasmetinio mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų 

formaliojo vertinimo rezultatais, Matematikos ir informatikos fakultetas pelnė 2 339 taškus (fizinių, 

biomedicinos ir technologijos srityse) už publikacijas. 

2018 metais organizuotos 3 tarptautinės mokslinės konferencijos. 

Svarbiausi įvykiai ir pasiekimai 

 Užsienio ekspertai, vykdę Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro palyginamąjį mokslinės 

veiklos vertinimą, Matematikos ir informatikos fakulteto informatikos ir matematikos krypčių 

vykdomų mokslinės veiklos kokybę bei ekonominį ir socialinį poveikį įvertino „labai gerai“ (4 

balai iš 5), o perspektyvumą – „puikiai“ (5 balai iš 5).  

 2017 metų Lietuvos mokslo premija Fizinių mokslų srityje skirta Mifodijui Sapagovui 

(Matematikos ir informatikos fakultetas), Raimondui Čiegiui (Vilniaus Gedimino technikos 

universitetas) ir Artūrui Štikonui (Matematikos ir informatikos fakultetas) už darbų ciklą 

„Neklasikiniai diferencialiniai uždaviniai ir jų sprendimo metodai (2002–2016)“. 
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7.11. Medicinos fakultetas 

Išleistos 2 monografijos, 4 mokomosios knygos, 3 studijoms skirtos priemonės. Paskelbti mokslo 

straipsniai: 256 (CaWoS (ISI), 7 – „Master Journal list“ ir 131– kituose recenzuojamuose žurnaluose. 

Įvykdyti 42 tarptautiniai projektai. 

Priimti 405 I pakopos studentai (be studijų programų užsienio kalba), 79 II pakopos studentai ir 41 

doktorantas. Rezidentūros studijose studijavo 801 gydytojas rezidentas.  

Surengtos 5 fotografijų ir paveikslų apie Medicinos fakultetą parodos ir suorganizuotos 37 

ekskursijos (Medicinos fakulteto muziejų aplankė 577 svečiai). 

Prie medicinos studijų programų komitetų sudarytos tarptautinių patarėjų grupės. Siūlomų dalykų 

užsienio kalba pasiūla išaugo iki 99 dalykų. Į nuolatines studijas anglų kalba 2018 metais priimti 99 užsienio 

šalių studentai (87 – medicina, 12 – odontologija). Iš viso 2018 metais nuolatiniu būdu studijavo per 200 

studentų iš užsienio (15 proc. viso Medicinos fakulteto studentų skaičiaus). Nauja studijų programa užsienio 

kalba „Sistemų biologija“. 

Pagal studentų mainų programą į Medicinos fakultetą atvyko 37, išvyko – 73. Pagal dėstytojų mainų 

programą atitinkamai – 24 ir 34 dėstytojai. Skaityti pranešimų į užsienio universitetus buvo išvykę 78 

doktorantai ir 54 gydytojai rezidentai (180 stendinių ir žodinių pranešimų). 

Suremontuotos 900 kv. m ploto studijoms skirtos patalpos su naujais baldais ir įranga. Sutvarkytos 

ir įrengtos 6 auditorijos (iš viso 230 vietų), 184 vietų amfiteatrinė auditorija, 54 vietos studentų 

savarankiškam darbui. 

Stabiliai augantis fakulteto generuojamų pajamų dydis. Atlikti per 80 mokslo tiriamųjų darbų ir 

projektų. 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vokietijos ligoninių konsorciumu dėl klinikinių bazių 

panaudojimo Medicinos fakulteto studentų praktikoms. Sustiprėjo partnerystė su Čikagos medicinos 

universitetu dėl studijų mainų ir klinikinių praktikų bazių plėtros. 
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7.12. Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas 

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto 2018 metų veiklos tikslai: 

 Išskirtinės, platų politikos supratimą suteikiančios bakalauro studijos, sėkmingai konkuruojančios 

Europos universitetinėje erdvėje 

 Į individualius studentų pasirinkimus orientuotos magistrantūros studijos  

 Atsakinga ir tarptautiniu mastu žinoma tyrėjų bendruomenė, kurianti naujas, regionui ir valstybei 

svarbias žinias 

 Gyvybinga dėstančiųjų, besimokančiųjų ir baigusiųjų studijas bendruomenė 

 Labiausiai studentus įtraukiantis, matomiausias ir visuomeniškiausias Vilniaus universiteto 

kamieninis akademinis padalinys 

 Visuomenei atvira diskusijų aktualiais politiniais klausimais erdvė 

2018 metais Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute studijavo 585 bakalauro (viena 

populiariausių studijų programų Lietuvoje), 189 magistrantūros ir 18 doktorantūros studijų studentų. 

Praėjusiais metais pradėta bakalauro programos reforma, kuri įgalina trečio kurso studentus specializuotis 

vienoje iš trijų politikos mokslų sričių (Globali politika, Politika ir ekonomika ir Politika ir visuomenė). 

Reformos tikslas – didinti studentų pasitenkinimą studijomis, sudaryti dėstytojams galimybę dirbti su 

mažesniu labiau motyvuotų studentų skaičiumi. Siekdami suvaldyti pertvarkos metu kylančias rizikas 

įsivedėme akademinio konsultavimo pareigybę, vykdome reguliarius susitikimus su studentais, dėstytojais. 

Pirminiai signalai rodo, kad reforma pasiteisino, ją teigiamai vertina tiek studentai, tiek dėstytojai. Po 

paskutinės apklausos rudens semestro pabaigoje, bendras pasitenkinimas dėstomais visų pakopų kursais 

buvo 4,4 (iš 5). 2018 metais taip pat pradėti trijų magistro studijų programų pakeitimai. 

Svarbi pastarųjų metų mokslo veiklos rezultatų tendencija, kurią paremia 2018 metų rezultatai, yra 

nuoseklus mokslo veiklos tarptautiškumo augimas: išaugo tyrėjų, per pastaruosius 5 metus paskelbusių bent 

vieną tarptautinę publikaciją skaičius (iki 15), o taip pat tiek publikacijų užsienio leidiniuose (2018 metais – 

20), tiek tarptautinių publikacijų (2018 metais – 8) skaičius, įgyvendinti 6 tarptautiniai mokslo ar mokslo 

tinklaveikos projektai. 2018 metais vykusio palyginamojo mokslo institucijų vertinimo rezultatai rodo, kad, 

lyginant su kitomis Lietuvos institucijomis, dirbančiomis politikos mokslų kryptyje, tik Tarptautinių 

santykių ir politikos mokslų institutas yra stiprus tarptautiniu mastu. Tačiau mokslo veikla nenustoja ir 

nacionalinio aktualumo, ką liudija paskelbtos monografijos ir aktyvi mokslo populiarinimo veikla. 2018 

metais įvyko ir struktūrinė Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto reforma – perorganizuotos 
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katedros ir mokslo centrai. Ši priemonė turėtų palaikyti siekiamus mokslo veiklos aktualumo ir 

tarptautiškumo tikslus bei padėti spręsti kylančias naujų aktyvių tyrėjų pritraukimo problemas.  

2018 metais Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute įvyko 122 renginiai, iš jų – 5 

tarptautinės konferencijos ir seminarai. 2018 metais įvairiose žiniasklaidos priemonėse institutasI buvo 

paminėtas 5 283 kartus, iš jų 4 842 kartus buvo minimi Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto 

ekspertai. 2018 metais pradėta įgyvendinti mokslo rezultatų viešinimo priemonė – tinklalaidė „Klausiame 

daktaro“, renginių ciklas „Klausiate? Atsakau“, taip pat bendradarbiaujant su „Žinių radijumi“ buvo 

rengiama laida „Pasaulio žemėlapis“.  
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7.13. Teisės fakultetas 

Teisės fakultetas yra vienas seniausių Vilniaus universiteto kamieninių akademinių padalinių. 2018 

m. gruodžio 31 d. duomenimis, Teisės fakultete dirbo 86 pedagogai (15 profesorių, iš kurių 4 partnerystės 

profesoriai, 30 docentų, iš kurių 4 partnerystės docentai, 31 lektorius, 10 asistentų), 11 mokslininkų ir 22 

neakademinio personalo darbuotojai.  

Fakultete studijuoja 1 157 studentai bei vykdomos šios studijų programos: vientisųjų studijų 

programa lietuvių kalba „Teisė“; magistro studijų programos lietuvių kalba: „Baudžiamoji justicija“, 

„Europos Sąjungos verslo teisė“ ir „Viešoji teisė“; magistro studijų programa anglų ir rusų kalba 

„Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė“, 2018 metais akredituota maksimaliam 6 metų laikotarpiui. 

Maksimaliais balais buvo įvertintos studijų programą įgyvendinančių dėstytojų kompetencijos bei 

materialioji bazė. Stiprinant tarptautinį tarpinstitucinį bendradarbiavimą Teisės fakultetas ir Nacionalinio 

universiteto Kijevo Mohylos akademija pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl dvigubo diplomo 

magistrantūros studijų programos „Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė“ vykdymo. 

Teisės fakultete 2018 metais daktaro laipsnį įgijo 14 asmenų (užsienio institucijų mokslininkai 

dalyvavo visų daktaro disertacijų gynimo procedūrose). Teisės fakultete apginta daugiausiai disertacijų tarp 

socialinių ir humanitarinių mokslų kamieninių akademinių padalinių.  

Fakultete veiklą vykdo 12 mokslo centrų, kurių veiklos tikslas – aukščiausios kokybės, intensyvus ir 

kryptingas teisinių reiškinių tyrinėjimas, pagrįstas naujausia tyrimo metodologija, tarptautiniu ir 

tarpdisciplininiu požiūriu, įtraukiant doktorantus, podoktorantūros tyrėjus ir studentus, bei pasiektų mokslo 

rezultatų publikavimas.  

2018 metais buvo tęsiama finansinių lėšų pritraukimo iš valstybės ir kitų mokslo rėmimo fondų, 

mokslo ar tyrimų skatinimo programų veikla. Atsižvelgiant į augantį konkurencingumą, dėmesys buvo 

telkiamas naujoms partnerystėms užmegzti bei paraiškoms teikti ne tik nacionaliniams, bet ir užsienio 

mokslo rėmimo fondams. Didintinas tyrimų tarptautiškumas, tarpdiscipliniškumas kaip sėkmės raktas 

didinant išorinį finansavimą. 

Vilniaus universiteto rektoriaus įsakymu apdovanotos dvi mokslininkų publikacijos. Geriausios 

humanitarinių ir socialinių mokslų sričių kategorijoje apdovanojimą gavo mokslo studija „Įmonių teisinių 

formų konvergencija ir divergencija: ar Lietuvos teisinis reglamentavimas yra patrauklus tarptautiniame 

kontekste?“, kurią parašė doc. dr. Lina Mikalonienė, prof. habil. dr. Valentinas Mikelėnas, doc. dr. Paulius 

Miliauskas, Vilius Mitkevičius ir doc. dr. Agnė Tikniūtė. Geriausio taikomojo darbo kategorijoje 
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apdovanota monografija „Baudžiamojo kodekso Bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)derinimo 

iššūkiai“, kurią parašė prof. dr. Gintaras Švedas, dr. Paulius Veršekys, dr. Justyna Levon ir Darius Prapiestis. 

Teisės fakultete suorganizuoti šeši tarptautiniai renginiai bei keturios nacionalinės konferencijos. 

2018 metais paskaitas Teisės fakultete skaitė 15 užsienio mokslininkų ar praktikų įvairiomis temomis: nuo 

Europos Sąjungos privatinės teisės problemų iki melo detektoriaus panaudojimo baudžiamajame procese. 

2019 metais Teisės fakultete planuojamas studentų priėmimas į naują magistro studijų programą 

„Technologijų teisė“ ir Vilniaus universiteto „TechHub“ įsteigimas. 
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7.14. Verslo mokykla 

Pagrindinis Verslo mokyklos strateginis sprendimas 2018 metais – antreprenerystės stiprinimas ir 

tobulinimas. Siekiant įgyvendinti šį sprendimą, užtikrinti studijų kokybę bei atsižvelgti į pasaulines 

tendencijas, 2018 metais Verslo mokyklos studijų procese buvo sėkmingai diegiamas aktyvusis mokymosi 

metodas.  

Verslo mokyklos vadyba yra pagrįsta projektiniu principu, sėkmingai nuo 2016 metų taikant 

Subalansuotų rodiklių metodiką, dėl kurios Verslo mokykla gali pasidžiaugti pasiekimais ir įvykiais, 

kuriančiais Vilniaus universitetui vertę. Prie šių pasiekimų galime priskirti vieną svarbiausių įvykių – Verslo 

mokyklos antrosios pakopos verslo administravimo magistro (toliau – MBA) kvalifikacinį laipsnį 

suteikiančios 60 kreditų apimties studijų programos „MBA Antreprenerystė“ sėkmingą akreditavimo 

procesą bei studijų startą, vizitą į Stanford universiteto (Kalifornija, Jungtinės Amerikos valstijos) 

konferenciją „The 2018 AABS Conference at Stanford University: The 100th Anniversary of Baltic 

Independence“, kurioje 6 Verslo mokyklos atstovai skaitė pranešimus Lietuvos antreprenerystės tema, net 

60 proc. išaugusį priimtųjų į bakalauro ir magistratūros studijas skaičių bei stabilų užsienio studentų 

priėmimo augimą. 

Verslo mokyklos dėstytojai 2018 metais parengė tarptautinio lygmens mokslinius straipsnius ir 

monografijas; Verslo mokykla laimėjo projektą „Pagauk verslumo vėją!”, kurio metu vyko aktyvus mokymų 

ciklas, skirtas ir dėstytojams. Mokymuose dalyvavo daugiau nei 60 universiteto dėstytojų iš skirtingų 

universiteto fakultetų ir padalinių.  

Stiprinant studijų tarptautiškumą ir antreprenerystės kryptį, universiteto studentams 2018 metais 

buvo siūlomas Verslo mokyklos bendrųjų universitetinių studijų modulio dalykas „Verslumas“ lietuvių ir 

anglų kalbomis. Taip pat pasitelkus išorinį finansavimą, į studijų programas buvo integruojama vis daugiau 

užsienio dėstytojų. 

Verslo mokykloje 2018 metais didelio susidomėjimo sulaukė projektas moksleiviams „Verslumo 

akademija“, kurio pasisekimo dėka buvo parengta „Verslumo akademija“ mokytojams. Taip pat tarptautinio 

dėmesio sulaukė konferencija „Versli šeima 2018”; Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų skelbto 

konkurso „Už pasiekimus 2018 metais“ apdovanojimą gavo Verslo mokykla; Verslo mokyklos Alumni 

klubo narių Verslo mokyklos studijų programos „Tarptautinė projektų vadyba“ studentei Aytan Namazli 

įteikta 700 Eur Alumni stipendija. 
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8. PRIEDAI 

1 priedas. Vilniaus universiteto valdymo organai ir jų narių sąrašai 

Vilniaus universiteto taryba 

2018 m. gruodžio 31 d. 

Vardas, pavardė Paskyrimo / išrinkimo data 

Vilniaus universiteto tarybos pirmininkas 

Rimantas Kraujalis 2014 m. gruodžio 16 d. 

Vilniaus universiteto tarybos pirmininko pavaduotojas 

Prof. habil. dr. Juozas Rimantas Lazutka 2014 m. gruodžio 16 d. 

Vilniaus universiteto tarybos nariai 

Raimundas Balčiūnaitis 2014 m. gruodžio 16 d. 

Prof. dr. Eugenijus Lesinskas 2014 m. gruodžio 16 d. 

Algimantas Markauskas 2014 m. gruodžio 16 d. 

Klaudijus Melys 2018 m. birželio 12 d. 

Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius 2017 m. gegužės 2 d. 

Česlav Okinčic 2017 m. gegužės 2 d. 

Prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas 2016 m. gruodžio 13 d. 

Prof. dr. Paulius Vaidotas Subačius 2014 m. gruodžio 16 d. 

Lolita Varanavičienė 2014 m. gruodžio 16 d. 
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Vilniaus universiteto senatas 

2018 m. gruodžio 31 d. 

Vardas, pavardė 
Atstovaujamas padalinys, 

organizacija 
Paskyrimo / išrinkimo data 

Vilniaus universiteto senato pirmininkė 

Prof. dr. Dainora Pociūtė-

Abukevičienė  
Filologijos fakultetas 2018 m. gegužės 24 d. 

Vilniaus universiteto senato pirmininkės pavaduotojai 

Prof. dr. Darius Abramavičius  Fizikos fakultetas 2018 m. gegužės 24 d. 

Doc. dr. Arūnas Mickevičius  Filosofijos fakultetas 2018 m. gegužės 24 d. 

Vilniaus universiteto senato nariai 

Prof. dr. Viktoras Masevičius Chemijos ir geomokslų fakultetas 2018 m. gegužės 24 d. 

Prof. habil. dr. Arūnas 

Ramanavičius  
Chemijos ir geomokslų fakultetas 2018 m. gegužės 24 d. 

Prof. dr. Darijus Veteikis  Chemijos ir geomokslų fakultetas 2018 m. gegužės 24 d. 

Prof. dr. Romas Lazutka  
Ekonomikos ir verslo administravimo 

fakultetas 
2018 m. gegužės 24 d. 

Prof. dr. Rimvydas Skyrius 
 Ekonomikos ir verslo 

administravimo fakultetas 
2018 m. gegužės 24 d. 

Doc. dr. Jurgis Pakerys  Filologijos fakultetas 2018 m. gegužės 24 d. 

Doc. dr. Antanas Kairys  Filosofijos fakultetas 2018 m. gegužės 24 d. 

Doc. dr. Aidas Matijošius  Fizikos fakultetas 2018 m. gegužės 24 d. 

Prof. habil. dr. Gintautas 

Tamulaitis  
Fizikos fakultetas 2018 m. gegužės 24 d. 

Doc. dr. Eglė Lastauskienė  Gyvybės mokslų centras 2018 m. gegužės 24 d. 

Vyriaus. m. d. dr. Rūta 

Navakauskienė  
Gyvybės mokslų centras 2018 m. gegužės 24 d. 

Vyresn. m. d. dr. Vytautas 

Smirnovas  
Gyvybės mokslų centras 2018 m. gegužės 24 d. 

Vyriaus. m. d. dr. Česlovas 

Venclovas  
Gyvybės mokslų centras 2018 m. gegužės 24 d. 

Prof. dr. Zenonas Butkus  Istorijos fakultetas 2018 m. gegužės 24 d. 

Doc. dr. Nerijus Šepetys  Istorijos fakultetas 2018 m. gegužės 24 d. 
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Prof. dr. Virginija Jurėnienė  Kauno fakultetas 2018 m. gegužės 24 d. 

Doc. dr. Vytautas Evaldas 

Rudžionis  
Kauno fakultetas 2018 m. gegužės 24 d. 

Prof. dr. Zenona Atkočiūnienė  Komunikacijos fakultetas 2018 m. gegužės 24 d. 

Doc. dr. Renata Matkevičienė  Komunikacijos fakultetas 2018 m. gegužės 24 d. 

Doc. dr. Martynas Manstavičius  
Matematikos ir informatikos 

fakultetas 
2018 m. gegužės 24 d. 

Prof. dr. Rimantas Vaicekauskas  
Matematikos ir informatikos 

fakultetas 
2018 m. gegužės 24 d. 

Prof. dr. Eugenijus Gefenas  Medicinos fakultetas 2018 m. gegužės 24 d. 

Prof. habil. dr. Zita Aušrelė 

Kučinskienė  
Medicinos fakultetas 2018 m. gegužės 24 d. 

Prof. dr. Saulius Ročka  Medicinos fakultetas 2018 m. gegužės 24 d. 

Vyresn. m. d. dr. Nerija Putinaitė  
Tarptautinių santykių ir politikos 

mokslų institutas 
2018 m. gegužės 24 d. 

Prof. dr. Ainė Ramonaitė  
Tarptautinių santykių ir politikos 

mokslų institutas 
2018 m. gegužės 24 d. 

Doc. dr. Jurgita Paužaitė-

Kulvinskienė  
Teisės fakultetas 2018 m. gegužės 24 d. 

Prof. dr. Jonas Prapiestis  Teisės fakultetas 2018 m. gegužės 24 d. 

Senato narys pagal pareigas 

Prof. habil. dr. Artūras Žukauskas 
Rektorius (Senato narys pagal 

pareigas) 
 

Studentų atstovai 

Bernadeta Dikčiūtė  
Vilniaus universiteto Studentų 

atstovybė   

Ignas Gaižiūnas  
Vilniaus universiteto Studentų 

atstovybė  

Erikas Jankūnas 
Vilniaus universiteto Studentų 

atstovybė  

Lukas Lisauskas 
Vilniaus universiteto Studentų 

atstovybė  

Giedrė Mikulėnaitė 
Vilniaus universiteto Studentų 

atstovybė  

Arnoldas Solovjovas  
Vilniaus universiteto Studentų 

atstovybė  

Justina Stryžen 
Vilniaus universiteto Studentų 

atstovybė  

Egidijus Kinderis 
Vilniaus universiteto Studentų 

atstovybė  
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Vilniaus universiteto rektorius ir jo komanda 

2018 m. gruodžio 31 d. 

Vardas, pavardė Pareigos Paskyrimo / išrinkimo data 

Prof. habil. dr. Artūras Žukauskas Rektorius 2015 m. balandžio 1 d. 

Prof. dr. Rimantas Jankauskas 
Vicerektorius, mokslo 

prorektorius 
2015 m. balandžio 1 d. 

Doc. dr. Valdas Jaskūnas Studijų prorektorius 2016 m. rugsėjo 1 d. 

Prof. dr. Greta Drūteikienė Partnerystės prorektorė 2015 m. balandžio 8 d. 

Dr. Birutė Švedaitė-Sakalauskė 
Bendruomenės reikalų 

prorektorė 
2015 m. balandžio 8 d. 

Nikita Ananjevas Kancleris 2017 m. rugpjūčio 28 d. 

 

Vilniaus universiteto rektoratas 

2018 m. gruodžio 31 d. 

Vardas, pavardė Pareigos Paskyrimo / išrinkimo data 

Prof. habil. dr. Artūras Žukauskas Rektorius 2015 m. balandžio 1 d. 

Prof. dr. Rimantas Jankauskas 
Vicerektorius, mokslo 

prorektorius 
2015 m. balandžio 1 d. 

Prof. dr. Greta Drūteikienė Partnerystės prorektorė 2015 m. balandžio 8 d. 

Doc. dr. Valdas Jaskūnas Studijų prorektorius 2016 m. rugsėjo 1 d. 

Doc. dr. Birutė Švedaitė - Sakalauskė  
Bendruomenės reikalų 

prorektorė 
2015 m. balandžio 8 d. 

Nikita Ananjevas Kancleris 2017 m. rugpjūčio 28 d. 

Prof. dr. Aldona Beganskienė  
Chemijos ir geomokslų 

fakulteto dekanė 
2017 m. balandžio 26 d. 

Prof. dr. Tomas Davulis Teisės fakulteto dekanas 2017 m. gegužės 12 d. 

Doc. dr. Kęstutis Driaunys Kauno fakulteto dekanas 2018 m. spalio 10 d.  

Prof. dr. Paulius Drungilas  
Matematikos ir informatikos 

fakulteto dekanas 
2018 m. gegužės 11 d. 

Irena Krivienė  Bibliotekos generalinė direktorė 2009 m. kovo 2 d. 
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Prof. dr. Rimvydas Laužikas  
Komunikacijos fakulteto 

dekanas 
2017 m. gruodžio 4 d. 

Prof. dr. Aida Mačerinskienė  

Ekonomikos ir verslo 

administravimo fakulteto 

dekanė 

2017 m. birželio 16 d. 

Dr. Birutė Miškinienė Verslo mokyklos direktorė 2016 m. lapkričio 15 d. 

Prof. dr. Rimvydas Petrauskas  Istorijos fakulteto dekanas 2017 m. gruodžio 7 d. 

Prof. dr. Arūnas Poviliūnas  Filosofijos fakulteto dekanas  2018 m. kovo 14 d. 

Prof. dr. Inesa Šeškauskienė  Filologijos fakulteto dekanė 2018 m. gegužės 25 d. 

Prof. dr. Juozas Šulskus  Fizikos fakulteto dekanas 2018 m. sausio 18 d. 

Prof. dr. Algirdas Utkus  Medicinos fakulteto dekanas 2017 m. rugsėjo 26 d. 

Dr. Gintaras Valinčius  
Gyvybės mokslų centro 

direktorius 
2017 m. balandžio 14 d.  

Prof. dr. Ramūnas Vilpišauskas  

Tarptautinių santykių ir 

politikos mokslų instituto 

direktorius 

2014 m. birželio 10 d.  

Klaudijus Melys  
Vilniaus universiteto Studentų 

atstovybės prezidentas 
2018 m. gegužės 12 d. 

Prof. dr. Juozas Raistenskis  

l. e. p. VšĮ Vilniaus universiteto 

ligoninės „Santaros klinikų“ 

generalinis direktorius 

 2018 m. vasario 23 d. 

 

  



2 priedas. Vilniaus universiteto 2018–2020 metų strateginio veiklos plano rodikliai 

Strateginiai 
prioritetai 

Strateginės 
kryptys 

Pažangos rodikliai 
2017 metų 

faktinės rodiklių 
reikšmės 

Siekiamos rodiklių reikšmės 2018 metų 
faktinės rodiklių 

reikšmės 2018 metai 2019 metai 2020 metai 

E
u

ro
p

in
is

 u
n

iv
e

rs
it

e
ta

s
 

1. Tarptautinio 

lygio mokslinių 

tyrimų plėtra 

Tarptautinio lygio mokslinių publikacijų, parengtų 
su užsienio partneriais, dalis (proc.) 

55 % 57 % 60 % 62 % 58,89 % 

Publikacijų, patenkančių tarp 10 proc. 
geriausiųjų pasaulyje, dalis (proc.) 

6,63 % 8,72 % 9,36 % 10 % 8,89 % 

Kamieninių akademinių padalinių vietos pagal 
QS reitingą ne žemesnės nei 300 

2 3 5 7 
3 

(studijų kryptys) 

Tarptautinių mokslo projektų skaičius  100 113 117 120 122 

Tarptautinių patentų paraiškų skaičius 3 (2016) 4 5 6 6 

2. Tarptautinės 

magistrantūros ir 

doktorantūros 

plėtra 

Nuolatinių studentų iš užsienio skaičius 

(iš jų – vientisųjų studijų; II pakopos studijų)  

564 

(245; 205) 

644 

(294; 225) 

723 

(338; 248) 

795 

(371; 273) 

758 

(343; 249) 

Doktorantų, kurie bent kartą per studijų metus 
išvyko į užsienio centrus, dalis (proc.) 

(iš jų – išvykę ilgiau nei 30 d.) 

62 % 

(11 %) 

73 % 

(13 %) 

84 % 

(16 %) 

95 % 

(30 %) 

73 %  

(18,3 %) 

Bendros doktorantūros sutartys su užsienio 
universitetais (kai doktorantas gauna dviejų 
universitetų diplomą arba du diplomus) 

3 4 5 5 4 

Paraiškų studijuoti iš užsienio piliečių skaičius 799 1000 1200 1400 819 
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Strateginiai 
prioritetai 

Strateginės 
kryptys 

Pažangos rodikliai 
2017 metų 

faktinės rodiklių 
reikšmės 

Siekiamos rodiklių reikšmės 2018 metų 
faktinės rodiklių 

reikšmės 2018 metai 2019 metai 2020 metai 

3. Akademinių 

talentų 

pritraukimas 

Iš užsienio pritrauktų mokslininkų, atitinkančių 
R3 ir R4 kategorijas (pagal „Euraxess profiles 
descriptors“), skaičius 

- 1 2 3  4 

L
ie

tu
v

ą
 s

ti
p

ri
n

a
n

ti
s

 u
n

iv
e

rs
it

e
ta

s
 

4. Studijos, 

parengiančios 

veikti 

globalizacijos 

sąlygomis 

Studentų, dalyvaujančių mobilumo programose 
(dalinės studijos, praktika užsienyje), dalis 
(proc.)  

5,49 %  

(2016) 
5,74 % 5,87 % 6 % 5,3 

Dėstytojų, išvykusių dėstyti į užsienio aukštąsias 
mokyklas, dalis (proc.)  

5,53 %  

(2016–2017) 
5,77 % 5,89 % 6 % 7,14 % 

Dėstytojų, dalyvavusių pedagoginės 
kvalifikacijos tobulinimo programose, skaičius 

 200 250 400 191 

Lietuvoje pagal darbo sutartis įsidarbinusių (be 
studijas tęsiančių) absolventų po 12 mėn. nuo 
studijų baigimo minimalų rodiklį (80 %) 
atitinkančių studijų krypčių skaičius pagal studijų 
pakopą (KVIS duomenimis) 

61 % 62 % 72 % 85 %  

Universiteto vieta pasaulyje pagal reputacijos 
tarp darbdavių rodiklį (QS WUR „Employer 
reputation“) 

240 228 216 204 297 

5. Universiteto 

visuomeninio 

aktyvumo 

didinimas 

Universiteto darbuotojų dalyvavimas ES, 
valstybinių institucijų darbo ir projektinėse 
grupėse 

Bus nustatyta vėliau, sukūrus matavimo metodiką - 

Universiteto organizuotų su paveldu susijusių 
renginių lankytojų skaičius 

Bus nustatyta vėliau, sukūrus matavimo metodiką - 
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Strateginiai 
prioritetai 

Strateginės 
kryptys 

Pažangos rodikliai 
2017 metų 

faktinės rodiklių 
reikšmės 

Siekiamos rodiklių reikšmės 2018 metų 
faktinės rodiklių 

reikšmės 2018 metai 2019 metai 2020 metai 

Savanoriaujančių studentų skaičius  - 297 347 247 

6. Pedagogų 

ugdymas 

šiuolaikinei 

mokyklai 

Pedagoginių studijų dalykinių specializacijų, 
kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, 
skaičius 

4 6 8 10 14 

S
a

v
o

 b
e
n

d
ru

o
m

e
n

ę
 m

o
ty

v
u

o
ja

n
ti

s
 u

n
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e
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e
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s

 

7. Darbo sąlygų 

gerinimas 

Universiteto bazinė alga 1200 Eur - - 2578 Eur - 

Pasitenkinimas darbo sąlygomis  
3,56 balo iš 5 

(2016) 
- - 4 balai iš 5 - 

Savo noru išeinančių (akademinių ir 
neakademinių) darbuotojų dalis (turi neviršyti 6 
proc.) 

32,55% (2016) < 6 % < 6 % < 6 % 26,19% 

Darbuotojų pasitikėjimas universitetu 
3,83 balo iš 5  

(2016) 
- - 4 balai iš 5 - 

8. Studijų sąlygų 

gerinimas 
Studentų pasitenkinimas studijomis 75 % 75 % - 80 % 64,3% 

9. Finansų 

valdymo ir 

elektroninio 

Išimtinai elektroninėje erdvėje atliekamų 
administravimo procesų dalis 

Bus nustatyta vėliau, identifikavus administravimo procesų visumą  
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Strateginiai 
prioritetai 

Strateginės 
kryptys 

Pažangos rodikliai 
2017 metų 

faktinės rodiklių 
reikšmės 

Siekiamos rodiklių reikšmės 2018 metų 
faktinės rodiklių 

reikšmės 2018 metai 2019 metai 2020 metai 

administravimo 

tobulinimas 

Biudžeto sudarymo modelis, grįstas studijų 
programų ir mokslo išlaidų apskaičiavimu 

- 

Parengtas 
studijų kaštų 
apskaičiavim

o modelis 

Parengtas 
2020 m. 
biudžeto 

sudarymo 
modelis 

- 

Parengtas studijų 
kaštų 

apskaičiavimo 
modelio galimų 

sudarymo principų 
sąrašas 

 



3 priedas. Duomenys apie tarptautines partnerystes 

Dvišalių Vilniaus universiteto sutarčių geografinis pasiskirstymas procentais 2018 metais 

 

Dvišalių sutarčių skaičiaus dinamika 2013–2018 mokslo metais 
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Dvišalės Vilniaus univerisiteto sutartys 2017–2018 mokslo metais pagal valstybes 

 

0

5

10

15

20

25

A
ir

ija

A
rm

ėn
ija

A
u

st
ra

lij
a

A
u

st
ri

ja

B
al

ta
ru

si
ja

B
el

gi
ja

B
ra

zi
lij

a

Č
ek

ija

D
. B

ri
ta

n
ija

Es
ti

ja

Fi
ji 

Sa
lo

s

G
ru

zi
ja

In
d

ija

Ir
an

as

Is
p

an
ija

It
al

ija

Iz
ra

el
is

Ja
p

o
n

ija

JA
V

K
an

ad
a

K
az

ac
h

st
an

as

K
in

ija
/H

o
n

ko
n

ga
s

K
o

lu
m

b
ija

K
o

rė
ja

K
ro

at
ija

La
tv

ija

Le
n

ki
ja

M
al

ai
zi

ja

M
ek

si
ka

M
o

ld
o

va

N
o

rv
eg

ija

P
ra

n
cū

zi
ja

R
u

m
u

n
ija

R
u

si
ja

Si
n

ga
p

ū
ra

s

Sl
o

vė
n

ija

Su
o

m
ija

Šv
e

d
ija

Ta
ila

n
d

as

Ta
iv

an
as

Tu
rk

ija

U
kr

ai
n

a

U
zb

e
ki

st
an

as

V
en

gr
ija

V
ie

tn
am

as

V
o

ki
e

ti
ja



Vilniaus  un ivers i te to  20 18  metų ve iklo s  a t aska i ta  

163 

 

„Erasmus+“ partnerių institucijų skaičius pagal šalis 2017–2018 mokslo metais 
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4 priedas. Mokslo projektų pasiskirstymas Vilniaus universiteto padaliniuose 

2018 metais vykdytų mokslo projektų pasiskirstymas Vilniaus universiteto 

padaliniuose 

Padalinys 

LMT 

(valstybės 

biudžeto 

lėšomis) 

finansuojami 

projektai 

Kitų valstybės 

institucijų 

biudžeto lėšomis 

finansuojami 

mokslo projektai 

Tarptautiniai 

mokslo 

projektai 

(įskaitant 

COST) 

Struktūrinių 

fondų lėšomis 

finansuojami 

MTEP 

projektai 

Bendras MTEP 

projektų 

skaičius 

Chemijos ir geomokslų 

fakultetas 

15 1 9 7 32 

Ekonomikos ir verslo 

administravimo 

fakultetas 

3 
  

1 4 

Filologijos fakultetas 14 4 2 5 25 

Filosofijos fakultetas 20 1 7 8 36 

Fizikos fakultetas 39 4 25 32 100 

Gyvybės mokslų 

centras 

42 2 18 23 85 

Istorijos fakultetas 18 2 1 5 26 

Kauno fakultetas 1 1 3 2 7 

Komunikacijos 

fakultetas 

4 1 5 2 12 

Matematikos ir 

informatikos fakultetas 

10 1 6 11 28 

Medicinos fakultetas 10 3 5 3 21 

Tarptautinių santykių ir 

politikos mokslų 

institutas 

7 
 

2 
 

9 

Teisės fakultetas 
  

3 
 

3 

Verslo mokykla 
 

1 1 
 

2 

Botanikos sodas 
  

1 
 

1 

Kamieniniai 

neakademiniai 

padaliniai 

 
4 3 1 8 

Iš viso 183 24 84 100 391 
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5 priedas. Vilniaus universiteto mokslininkų publikacijų skaičiaus pokytis 

Vilniaus universiteto mokslininkų publikacijų skaičiaus pokytis pagal rūšis per 

pastaruosius 5 metus 
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6 priedas. Doktorantūros statistika 

Vilniaus universiteto 2018 metų doktorantūros mokslo krypčių sąrašas 

Parengta vadovaujantis 2019 m. vasario 6 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro įsakymu Nr. V-93 patvirtintu Mokslo krypčių klasifikatoriumi. 

Humanitarinių mokslų (H 000) srityje  

H 001 Filosofija  

H 004 Filologija  

H 005 Istorija  

H 006 Etnologija  

Socialinių mokslų (S 000) srityje 

S 001Teisė  

S 002 Politikos mokslai  

S 003 Vadyba  

S 004 Ekonomika  

S 005 Sociologija  

S 006 Psichologija  

S 007 Edukologija  

S 008 Komunikacijos ir informacija  

Gamtos mokslų (N 000) srityje 

N 001 Matematika 

N 002 Fizika 

N 003 Chemija 

N 004 Biochemija 

N 005 Geologija 

N 006 Fizinė geografija 

N 009 Informatika 

N 010 Biologija 

N 011 Biofizika 

N 012 Ekologija ir aplinkotyra 

N 014 Zoologija 

Medicinos ir sveikatos mokslų (M 000) srityje 

M 001 Medicina 

M 002 Odontologija 

M 004 Visuomenės sveikata 
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Technologijos mokslų (T 000) srityje 

T 005 Chemijos inžinerija 

T 007 Informatikos inžinerija 

T 008 Medžiagų inžinerija 

 

Vilniaus universiteto doktorantų (vyrų ir moterų) skaičius 2014–2018 mokslo metais 

 

2014–2018 mokslo metais priimtų doktorantų skaičius  

 

Vilniaus universitete 2014–2018 mokslo metais apgintų daktaro disertacijų skaičius  
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Vilniaus universiteto 2018 metų doktorantų skaičius padaliniuose 

Padalinio pavadinimas 
Bendras 

skaičius 
Vyrų Moterų 

Užsienio 

piliečių 

Chemijos ir geomokslų fakultetas 82 33 49 6 

Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas 39 15 24 1 

Filologijos fakultetas 44 4 40  

Filosofijos fakultetas 82 26 56 3 

Fizikos fakultetas 61 47 14 6 

Gyvybės mokslų centras 115 44 71  

Istorijos fakultetas 36 16 20 1 

Kauno fakultetas 28 10 18 1 

Komunikacijos fakultetas 21 8 13 1 

Matematikos ir informatikos fakultetas 77 51 26 1 

Medicinos fakultetas 151 56 95  

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas 16 7 9  

Teisės fakultetas 51 19 32 4 

Iš viso 803 336 467 24 

Vilniaus universiteto 2018 metais naujai priimtų doktorantų skaičius padaliniuose 

2018 m. spalio 1 d. duomenys 

Padalinys 
Bendras 

skaičius 
Vyrų Moterų 

Užsienio 

piliečių 

Chemijos ir geomokslų fakultetas 18 5 13 1 

Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas 5 1 4  

Filologijos fakultetas 8 1 7  

Filosofijos fakultetas 20 4 16 1 

Fizikos fakultetas 11 9 2 1 

Gyvybės mokslų centras 27 9 18  

Istorijos fakultetas 7 4 3  

Kauno fakultetas 5 1 4  

Komunikacijos fakultetas 2 1 1  

Matematikos ir informatikos fakultetas 20 13 7 1 

Medicinos fakultetas 30 11 19  

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas 3 1 2  

Teisės fakultetas 9 1 8 1 

Vilniaus universiteto doktorantų ir darbuotojų apgintų disertacijų skaičius mokslo 

srityse ir kryptyse 2014–2018 mokslo metais 

Mokslo sritis, kryptis 
Apgintų daktaro disertacijų skaičius 

2014 2015 2016 2017 2018 

Humanitariniai mokslai 17 9 13 14 16 

Filosofija 8 5  3 2 

Filologija 5 1 7 5 6 

Istorija 4 3 6 6 8 

Socialiniai mokslai 38 30 31 18 26 

Teisė 10 8 8 7 14 

Politikos mokslai 4 2 1 2 2 
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Doktorantų mokslinių išvykų į užsienio institucijas, neskaitant mokslinių konferencijų, 

skaičius 2014–2018 mokslo metais 

Padalinys 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Chemijos ir geomokslų fakultetas 17 12 15 12 30 

Ekonomikos ir verslo administravimo 

fakultetas 
2 2 1 4 1 

Filologijos fakultetas 10 12 19 10 11 

Filosofijos fakultetas 6 11 7 11 18 

Fizikos fakultetas 23 14 19 30 28 

Gyvybės mokslų centras 20 23 19 28 20 

Istorijos fakultetas 14 11 12 7 8 

Kauno fakultetas 3 1 1 1 1 

Komunikacijos fakultetas 2 5 3 5 5 

Matematikos ir informatikos fakultetas 14 9 5 12 10 

Medicinos fakultetas 27 18 15 23 21 

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 

institutas 
5 3 2 1 8 

Teisės fakultetas 6 8 5 8 4 

  

Vadyba  5 7 3 2 4 

Ekonomika 4 5 8 2  

Sociologija  4 2 4  1 

Psichologija 7 3 4 3 3 

Edukologija  2   2 

Komunikacija ir informacija 4 1 3 2  

Biomedicinos mokslai 31 26 27 25 28 

Biologija 3 1 6 4 2 

Biofizika 6 2 1 1 3 

Ekologija ir aplinkotyra 2  1 1  

Botanika 1     

Zoologija    1  

Medicina 17 21 18 15 20 

Odontologija   1  3 

Visuomenės sveikata 2 2  3  

Fiziniai mokslai 39 40 37 43 45 

Matematika 5 5 9 9 7 

Fizika 7 13 10 18 11 

Chemija 10 12 8 6 11 

Biochemija  3 2 5 5 12 

Geologija 3 1 1 1  

Fizinė geografija 3 2    

Informatika 8 5 4 4 4 

Technologijos mokslai 10 9 6 8 10 

Chemijos inžinerija    2 3 

Informatikos inžinerija  8 4 1 3 4 

Medžiagų inžinerija  2 5 5 3 3 

Iš viso 135 115 114 108 125 
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7 priedas. Tyrimus vykdžiusių mokslininkų užsieniečių skaičius 

Užsienio mokslininkų, 2018 metais vykdžiusių Vilniaus universitete mokslinius tyrimus 

išorės šaltinių lėšomis, geografinis pasiskirstymas 

Valstybė 
 

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Airija    1  

Baltarusija 5 9 10 1 18 

Čekija  4    

Danija  1    

Estija    2 1 

Graikija   2   

Gruzija 6 8 10   

Indija    1  

Ispanija  1    

Italija  1    

Japonija     3 

Jungtinės Amerikos Valstijos   2   

Jungtinė Karalystė    5  

Lenkija  2  2 2 

Naujoji Zelandija    1  

Norvegija  1    

Portugalija   1   

Prancūzija 19 6 13 19 15 

Rusija 2  2   

Šveicarija    1  

Taivanas  1 1   

Ukraina 13 8 7 4 1 

Vengrija  1  1  

Vokietija 1 1 3 1 6 

Iš viso 46 44 51 39 46 
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8 priedas. Premijos ir apdovanojimai už mokslo pasiekimus 

Gyvybės mokslų centro vyriausiajam mokslo darbuotojui dr. Virginijus Šikšniui už CRISPR-

Cas9 atradimą įteikta prestižinė kas dvejus metus teikiama Kavli premija, kurios vertė siekia 1 

milijoną Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių. Premiją nanomokslų srityje profesorius pasidalijo kartu 

su kitais dviem technologiją plėtojančiais mokslininkais – Maxo Plancko instituto (Vokietija) 

profesore Emmanuelle Charpentier ir Kalifornijos Berklio universiteto (Jungtinių Amerikos 

Valstijos) profesore Jennifer Doudna. Kavli premiją 2005 metais įsteigė Norvegijos tiksliųjų ir 

humanitarinių mokslų akademija kartu su šalies Švietimo ir mokslo ministerija bei Kavli fondu. Už 

išskirtinę mokslinę veiklą mokslininkai iš viso pasaulio apdovanojami trijose kategorijose: 

astrofizikos, nanomokslų bei neuromokslų. Premiją globoja Norvegijos karališkoji šeima, laureatus 

renka iškiliausi pasaulio akademikai.  

Lietuvos mokslo premijos 2018 metais (už darbus, teiktus 2017 metais) įteiktos: 

 habil. dr. Mifodijui Sapagovui, dr. Artūrui Štikonui su kolega Raimondui Čiegiu už darbų 

ciklą „Neklasikiniai diferencialiniai uždaviniai ir jų sprendimo metodai (2002–2016)“,  

 prof. habil. dr. Leonui Valkūnui už darbų ciklą „Fotoindukuotų vyksmų savireguliacija ir 

valdymas molekuliniuose nanodariniuose (2005–2016)“,  

 habil. dr. Sauliui Klimašauskui už darbų ciklą „Molekuliniai įrankiai epigenomikai ir 

rnomikai (2002–2016)”  

 dr. Virginijui Šikšniui, dr. Giedriui Gasiūnui, dr. Tomui Šinkūnui, dr. Tautvydui 

Karveliui už darbų ciklą „CRISPR-Cas sistemų tyrimai: nuo bakterijų imuniteto iki genų 

redagavimo technologijos (2011–2016)“. 

Lietuvos mokslų akademijos vardinė Adolfo Jucio (teorinė fizika) premija įteikta Bronislovui 

Kaulakiui ir Juliui Ruseckui už darbą „Atominių ir sudėtingų sistemų spektroskopija ir stochastiniai 

reiškiniai“. 

Dr. Giedrė Motuzaitė-Matuzevičiūtė Keen už tyrimą apie žmogaus paleomitybą ir 

žemdirbystės suklestėjimą Centrinėje Azijoje gavo „L`ORÉAL Baltic“ stipendiją „Moterims 

moksle“. 

Dr. Norbertui Černiauskui už projektą „Gerovės valstybės vizija ir jos kūrėjai Lietuvos 

Respublikoje 1918–1940 metais“ skirta Valstybės nepriklausomybės stipendija. 
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Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendija humanitarinių ir socialinių 

mokslų srityse skirta dr. Giedrei Dzemydaitei, fizinių, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos 

mokslų srityse – dr. Dariui Kazlauskui, dr. Urtei Neniškytei, dr. Eglei Preikšaitienei. 

Lietuvos mokslų akademijos premijų jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų 

konkurso nugalėtojais tapo dr. Vytautas Kuokštis už straipsnių rinkinį „Baltijos šalių patirtis per 

2008–2010 metų krizę: reakcijos ir (skirtingos) sėkmės aiškinimas“, dr. Paulina Želvienė už mokslo 

darbų ciklą „Adaptacijos sutrikimas Lietuvoje: paplitimas, rizikos veiksniai ir psichologinės pagalbos 

galimybės“, doktorantas Mantas Šimėnas už darbą „Faziniai virsmai porėtose struktūrose: tyrimas 

elektronų paramagnetinio rezonanso bei Monte Karlo metodais“, dr. Kristina Daniūnaitė už mokslinį 

darbą „Prostatos vėžio diagnostiniai ir prognostiniai DNR metilinimo žymenys“, dr. Jevgenijus 

Pavlovas už mokslinį darbą „Detektorių dariniai didelio defektų tankio silicyje ir spartaus atsako 

plačiatarpiuose puslaidininkiuose“. 

Tarptautiniame sintetinės biologijos konkurse „Vilnius-Lithuania iGEM“ vyresniųjų 

komanda pelnė aukso medalį, o jos projektas „CAT-SEQ“ pripažintas geriausiu kompiuterinio 

modelio projektu ir pateko tarp penkių geriausių naujas sintetines sudėtines biologines dalis sukūrusių 

projektų. Jaunesniųjų komanda pelnė bronzos medalį, o jos projektas „SynDrop“ pateko tarp penkių 

geriausių kompiuterinio modelio projektų. 

Lietuvos mokslų akademijos premijos aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso 

nugalėtojams skirtos: Karoliui Čižauskui už mokslinį darbą „Mikalojus II Radvila: individas – 

šeima – giminė“ (darbo vadovas prof. Rimvydas Petrauskas), Mindaugui Gicevičiui už darbą 

„Vandenyje tirpaus modifikuoto polianilino taikymas ampermetrinio gliukozės biologinio jutiklio 

konstravime“ (darbo vadovas prof. habil. dr. Arūnas Ramanavičius), Ievai Marijai Andrulytei už 

darbą „Atsitiktinis maksimumas ir sumų maksimumas su suderintai kintančiu skirstiniu“ (darbo 

vadovas prof. dr. Jonas Šiaulys), Ievai Rinkūnaitei už mokslinį darbą „Pelių modelio panaudojimas 

tiriant parvoviruso B19 kapsidės baltymo VP1 unikalaus regiono vaidmenį dilatacinės 

kardiomiopatijos patogenezėje“ (darbo vadovė dr. Virginija Bukelskienė). 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Didžiuoju kryžiumi apdovanotas Vilniaus universiteto 

Teisės fakulteto profesorius, Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjas, buvęs Konstitucinio Teismo 

pirmininkas Egidijus Kūris. 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didįjį kryžių įteiktas Vilniaus 

universiteto profesorius Dainius Žalimas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas, 

reikšmingai prisidėjęs tobulinant Lietuvos teisinę sistemą, stiprinant konstitucinį teisingumą 

Lietuvoje. 
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Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi apdovanoti du 

universiteto mokslininkai: prof. Irena Balčiūnienė – nusipelniusi Lietuvos gydytoja ir Lietuvos 

sveikatos apsaugos darbuotoja, buvusi ilgametė Vilniaus universiteto Stomatologijos klinikos 

vadovė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos instituto vadovė, ir habil. 

dr. Saulius Klimašauskas – biochemikas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, aktyvus 

Lietuvos mokslo pažangos puoselėtojas. 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino Riterio kryžiumi apdovanoti dr. Pranas Gurskas – 

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santaros klinikų“ Vaikų ligoninės Vaikų chirurgijos centro 

Vaikų chirurgijos skyriaus vyresnysis gydytojas, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 

Klinikinės medicinos instituto lektorius, prof. dr. Vytautas Kasiulevičius – VšĮ Vilniaus universiteto 

ligoninės „Santaros klinikų“ Šeimos medicinos centro vadovas, šeimos gydytojas, Vilniaus 

universiteto Medicinos fakulteto podiplominių studijų prodekanas, Audronė Marcinkutė – VšĮ 

Vilniaus universiteto ligoninės „Santaros klinikų“ Infekcinių ligų centro gydytoja, Vilniaus 

universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto lektorė, prof. dr. Rimvydas 

Petrauskas – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanas, dr. Gintaras Valinčius – Vilniaus 

universiteto Gyvybės mokslų centro direktorius, aktyvus Lietuvos sumaniosios specializacijos 

kūrėjas, gyvybės mokslų plėtros Lietuvoje puoselėtojas. 

Lietuvos mokslo akademijos Teodoro Grotuso fondo stipendija skirta Chemijos ir geomokslų 

fakulteto doktorantei Olgai Opuchovič. 

„Oxygenalia 2018“ apdovanojimas skirtas prof. dr. Feliksui Jankevičiui už mokslo 

laimėjimus medicinos srityje. 

2018 metų Europos palydovinės navigacijos konkurso specialusis prizas už projektą, skirtą 

aviacijos sistemų saugumo patobulinimui, įteiktas doktorantui Jurgiui Aleksandravičiui ir dr. Sauliui 

Rudžiui.  

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos apdovanojimas už lietuvių kalbos puoselėjimą už 

lietuviškos imunologijos ir alergologijos terminijos kūrimą skirtas prof. Aurelijai Žvirblienei, 

prof. Rūtai Dubakienei, prof. Vytui Antanui Tamošiūnui. 

Prof. Dainius Pūras išrinktas Jungtinių tautų Žmogaus teisių tarybos Specialiųjų procedūrų 

koordinavimo komiteto pirmininku. 

2018 metais ketverių metų kadencijai į naujai įkurtos Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios 

akademijos narius buvo išrinkti 3 Vilniaus universiteto mokslininkai: Humanitarinių ir socialinių 

mokslų skyriuje – Teisės fakulteto asistentas dr. Donatas Murauskas, Matematikos, fizikos ir 
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chemijos mokslų skyriuje – Fizikos fakulteto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Mangirdas 

Malinauskas ir Chemijos ir geomokslų fakulteto profesorius dr. Edvinas Orentas. 
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9 priedas. Duomenys apie studijų programas 

Studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas, skaičius pagal studijų pakopas 

(bakalauro, magistrantūros, vientisosios, profesinės pedagogikos, profesinės 

rezidentūros) ir jo pokytis per 5 pastaruosius metus 

 

Studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas, skaičius pagal padalinius 
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Studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas, skaičius pagal studijų kryptis 
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10 priedas. Studentų priėmimo statistika 

1 paveikslas. Senato patvirtintas pirmosios pakopos ir vientisųjų, antrosios pakopos ir 

profesinių pedagoginių bei rezidentūros studijų vietų skaičius30 

 

Senato patvirtintas pirmosios pakopos ir vientisųjų, antrosios pakopos ir profesinių 

pedagoginių bei rezidentūros studijų vietų skaičius pagal pakopas31 

Studijų pakopa 
2014 2015 2016 2017 2018 

VF32 VNF33 VF VNF VF VNF VF VNF VF VNF 

Bakalauro studijos 3309 985 4217 4231 4274 4239 

Vientisosios 

studijos 
378 221 589 589 589 603 

Magistrantūros 

studijos 
1176 992 1194 934 1051 1021 1064 953 997 898 

Profesinės 

pedagoginės 

studijos 

20 4 27 10 30 4 49 5 75 16 

Rezidentūros 

studijos 
147 48 152 50 158 48 161 58 163 56 

Iš viso: 5030 2250 6179 994 6059 1073 6137 1016 6077 970 

                                                 
30 Pastaba: Senato patvirtintas bakalauro ir vientisųjų studijų programų studijų vietų skaičius nėra skirstomas pagal 

finansavimo pobūdį. Grafike šių studijų vietos yra priskirtos prie valstybės finansuojamų vietų.  

31 Pastaba: bakalauro ir vientisųjų studijų programų Senato patvirtintas studijų vietų skaičius yra priskaičiuotas prie 

valstybės finansuojamų studijų vietų skaičiaus. 

32 Čia ir toliau naudojama santrumpa: VF – valstybės finansuojamos vietos. 

33 Čia ir toliau naudojama santrumpa: VNF – valstybės nefinansuojamos vietos. 
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Pageidavimų studijuoti Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų, antrosios 

pakopos ir profesinių pedagoginių bei rezidentūros studijų programose skaičius 1–2 

prioritetu 

Metai 
Pageidavimų skaičius 1–2 prioritetu 

VF VNF Iš viso 

2014 15871 4105 19976 

2015 16205 4863 21068 

2016 13141 4294 17435 

2017 14094 5132 19226 

2018 13478 5382 18860 

 

Pageidavimų studijuoti Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų, antrosios 

pakopos ir profesinių pedagoginių bei rezidentūros studijų programose skaičius visais 

prioritetais34 

Studijų pakopa 

Pageidavimų skaičius visais prioritetais 

2014 2015 2016 2017 2018 

VF VNF VF VNF VF VNF VF VNF VF VNF 

Bakalauro 

studijos 
27327 9721 24555 8037 18907 7457 20916 7676 19257 8398 

Vientisosios 

studijos 
3506 2874 3785 3489 2821 2703 3203 3120 2898 3132 

Magistrantūros 

studijos 
8714 3210 6874 2555 5919 2087 5523 2416 5060 1910 

Profesinės 

pedagoginės 

studijos 

47 6 44 12 39 11 118 12 170 23 

                                                 
34 Pastaba: nėra įtrauktas užsienio šalių piliečių, 2014 m. stojusių į pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų 

programas, skaičius. 



Vilniaus  un ivers i te to  20 18  metų ve iklo s  a t aska i ta  

179 

 

Studijų pakopa 

Pageidavimų skaičius visais prioritetais 

2014 2015 2016 2017 2018 

VF VNF VF VNF VF VNF VF VNF VF VNF 

Rezidentūros 

studijos 
866 134 1033 175 1017 202 1054 254 1116 237 

Iš viso: 40460 
1594

5 
36291 14268 28703 12460 30814 13478 28501 13700 

Pirmosios pakopos ir vientisosios studijos, į kurias 2018 metais buvo didžiausias 

paprastasis konkursas pagal pageidavimų skaičių pirmu prioritetu 

Vieta Padalinys Studijų programa Planas 

Pageidavimų 

pirmu prioritetu 

skaičius 

Paprastasis 

konkursas35 

1 Medicinos fakultetas Odontologija 20 138 6,90 

2 Filologijos fakultetas 
Skandinavistika (danų, norvegų, 

švedų kalba) 
48 196 4,08 

3 Verslo mokykla Verslo finansai 25 83 3,32 

4 Medicinos fakultetas Medicina 185 558 3,02 

5 
Matematikos ir informatikos 

fakultetas 
Informacinių sistemų inžinerija 48 111 2,31 

6 Filosofijos fakultetas Psichologija 110 252 2,29 

7 Filosofijos fakultetas Azijos studijos (japonologija) 24 54 2,25 

8 
Matematikos ir informatikos 

fakultetas 
Programų sistemos 120 268 2,23 

9 Gyvybės mokslų centras Neurobiofizika 25 55 2,20 

10 Verslo mokykla Tarptautinis verslas 50 104 2,08 

Antrosios pakopos ir profesinės pedagoginės studijos, į kurias 2018 metais buvo 

didžiausias paprastasis konkursas pagal pageidavimų skaičių pirmu prioritetu 

Vieta Padalinys Studijų programa Planas 

Pageidavimų 

pirmu prioritetu 

skaičius 

Paprastasis 

konkursas36 

1 
Ekonomikos ir verslo 

administravimo fakultetas 
Žmogiškųjų išteklių valdymas  10 89 8,90 

2 
Ekonomikos ir verslo 

administravimo fakultetas 
Finansai ir bankininkystė  17 149 8,76 

3 Komunikacijos fakultetas Žinių vadyba ir lyderystė  11 85 7,73 

4 Verslo mokykla Skaitmeninė rinkodara  6 32 5,33 

5 Filosofijos fakultetas Socialinė politika  8 42 5,25 

6 
Ekonomikos ir verslo 

administravimo fakultetas 
Verslo procesų valdymas  10 48 4,80 

7 Verslo mokykla 
Tarptautinė projektų vadyba 

(anglų k.)  
5 24 4,80 

8 Komunikacijos fakultetas Tarptautinė komunikacija  11 52 4,73 

9 Filosofijos fakultetas Edukologija  16 63 3,94 

10 
Ekonomikos ir verslo 

administravimo fakultetas 

Rinkodara ir integruota 

komunikacija  
10 37 3,70 

                                                 
35 Paprastasis konkursas nusako pareikštų pageidavimų palyginti su vietomis skaičių. 

36 Paprastasis konkursas nusako pareikštų pageidavimų palyginti su vietomis skaičių. 
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Rezidentūros studijos, į kurias 2018 metais buvo didžiausias paprastasis konkursas 

pagal pageidavimų skaičių pirmu prioritetu 

Vieta Padalinys Studijų programa Planas 

Pageidavimų 

pirmu prioritetu 

skaičius 

Paprastasis 

konkursas37 

1–2 

Medicinos 

fakultetas 

Dermatovenerologija 1 5 5,00 

Endokrinologija 1 5 5,00 

3 Endodontologija 2 9 4,50 

4–5 
Gastroenterologija 1 4 4,00 

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija 1 4 4,00 

6 Radiologija 5 18 3,60 

7 Otorinolaringologija 3 10 3,33 

8 Kardiologija 7 22 3,14 

9–12 

Chemoterapinė onkologija 1 3 3,00 

Dietologija 1 3 3,00 

Fizinė medicina ir reabilitacija 5 15 3,00 

Reumatologija 1 3 3,00 

Į Vilniaus universitetą priimtų „šimtukininkų“ skaičius ir jo palyginimas su bendru 

„šimtukininkų“, kurie buvo priimti į Lietuvos aukštąsias universitetines mokyklas, 

skaičiumi 

Metai 

Priimta 

Procentinė dalis (%) Universitetinėse 

aukštosiose mokyklose 

Vilniaus 

universitete 

2014 981 516 52,60 

2015 1397 711 50,89 

2016 1225 616 50,29 

2017 1447 723 49,97 

2018 1598 818 51,19 

                                                 
37 Paprastasis konkursas nusako pareikštų pageidavimų palyginti su vietomis skaičių. 
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2014–2016 metų priimtų studentų į pirmosios pakopos ir vientisųjų, antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių bei rezidentūros 

studijų vietas skaičius pagal padalinius38 

Padalinys 

2014 2015 2016 

Priimta iš 

viso 
Vyrų Moterų Užsieniečių 

Priimta iš 

viso 
Vyrų Moterų Užsieniečių 

Priimta iš 

viso 
Vyrų Moterų Užsieniečių 

Chemijos ir 

geomokslų 

fakultetas 

197 92 105 0 187 74 113 0 172 76 96 0 

Ekonomikos ir 

verslo 

administravimo 

fakultetas 

951 259 642 50 913 262 599 52 701 214 439 48 

Filologijos 

fakultetas 
474 83 386 5 484 73 407 4 422 60 358 4 

Filosofijos 

fakultetas 
456 110 343 3 530 106 421 3 422 78 340 4 

Fizikos 

fakultetas 
243 190 52 1 215 165 50 0 186 151 35 0 

Gyvybės 

mokslų centras 
428 136 290 2 379 132 245 2 382 134 246 2 

Istorijos 

fakultetas 
194 81 113 0 191 80 111 0 141 66 74 1 

Kauno 

fakultetas 
275 69 199 7 275 59 209 7 261 46 214 1 

Komunikacijos 

fakultetas 
379 74 291 14 400 58 322 20 357 70 265 22 

Matematikos ir 

informatikos 

fakultetas 

545 391 148 6 621 429 187 5 580 395 180 5 

Medicinos 

fakultetas 
698 163 486 53 767 177 531 63 741 155 526 65 

                                                 
38 Pastaba: į 2014–2016 metų vyrų ir moterų skaičių neįskaičiuotas užsienio šalių piliečių, priimtų į pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų programas, skaičius. 
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Padalinys 

2014 2015 2016 

Priimta iš 

viso 
Vyrų Moterų Užsieniečių 

Priimta iš 

viso 
Vyrų Moterų Užsieniečių 

Priimta iš 

viso 
Vyrų Moterų Užsieniečių 

Orientalistikos 

centras* 
59 18 41 0 83 14 69 0 72 22 50 0 

Religijos studijų 

ir tyrimų 

centras* 

8 4 4 0 8 4 4 0 6 3 3 0 

Tarptautinių 

santykių ir 

politikos mokslų 

institutas 

230 88 134 8 237 93 138 6 238 95 134 9 

Teisės fakultetas 343 126 196 21 348 108 216 24 307 107 181 19 

Užsienio kalbų 

institutas** 
95 10 82 3 102 7 94 1 78 9 69 0 

Verslo 

mokykla*** 
0 0 0 0 0 0 0 0 118 51 64 3 

* Nuo 2017 m. gruodžio padalinys integruotas į Filosofijos fakultetą. 

** Nuo 2017 m. gruodžio padalinys integruotas į Filologijos fakultetą. 

*** Verslo mokykla prie Vilniaus universiteto prijungta nuo 2016 m. birželio mėn.  
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2017–2018 metais priimtų studentų į pirmosios pakopos ir vientisųjų, antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių bei rezidentūros 

studijų vietas skaičius pagal padalinius 

Padalinys 
2017 2018 

Priimta iš viso Vyrų Moterų Užsieniečių Priimta iš viso Vyrų Moterų Užsieniečių 

Chemijos ir geomokslų fakultetas 260 133 127 2 270 145 125 2 

Ekonomikos ir verslo administravimo 

fakultetas 
713 252 461 60 653 244 410 63 

Filologijos fakultetas 431 70 361 14 567 82 485 15 

Filosofijos fakultetas 588 126 462 2 682 142 540 3 

Fizikos fakultetas 179 129 50 1 193 144 49 1 

Gyvybės mokslų centras 281 83 198 0 332 86 246 8 

Istorijos fakultetas 147 60 87 0 195 73 122 1 

Kauno fakultetas 237 58 179 8 263 104 159 23 

Komunikacijos fakultetas 292 50 242 28 376 61 315 20 

Matematikos ir informatikos fakultetas 590 388 202 5 585 401 184 5 

Medicinos fakultetas 736 206 530 94 826 219 606 116 

Orientalistikos centras* 83 21 62 0 0 0 0 0 

Religijos studijų ir tyrimų centras* 8 2 6 0 0 0 0 0 

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 

institutas 
270 105 165 14 240 106 134 8 

Teisės fakultetas 317 118 199 16 306 131 175 14 

Užsienio kalbų institutas** 90 11 79 0 0 0 0 0 

Verslo mokykla*** 171 78 93 15 244 108 136 28 

* Nuo 2017 metų gruodžio mėn. padalinys integruotas į Filosofijos fakultetą. 

** Nuo 2017 metų gruodžio mėn. padalinys integruotas į Filologijos fakultetą. 

*** Verslo mokykla prie Vilniaus universiteto prijungta nuo 2016 metų birželio mėn.  
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Užsienio šalių pageidavimų studijuoti skaičius pagal šalis39 

 Šalys 2015 2016 2017 2018 

1 Afganistanas   1 8 9 

2 Airija 4   1 1 

3 Albanija   1 2   

4 Alžyras     6   

5 Angola 1     3 

6 Argentina     1   

7 Armėnija 1 1 3 2 

8 Australija 1 2   2 

9 Austrija 1 2 1   

10 Azerbaidžanas 29 21 79 27 

11 Baltarusija 12 17 12 15 

12 Bangladešas 10 23 140 18 

13 Belgija     1   

14 Beninas     1   

15 Bosnija ir Hercogovina      2   

16 Botsvana       7 

17 Brazilija 1 1 1   

18 Burundis     1   

19 Butanas     1   

20 Danija 3 2     

21 Didžioji Britanija 3 4 5 6 

22 Dramblio Kaulo Kranto Respublika   2  

23 Egiptas 2 4 16 7 

24 Ekvadoras     6 1 

25 Eritrėja 1     2 

26 Estija 3     1 

27 Etiopija     39 13 

28 Filipinai       2 

29 Gambija 2   3   

30 Gana 6 3 48 26 

31 Graikija   1   3 

32 Gruzija 19 21 21 11 

33 Hondūras     2   

34 Indija 8 11 33 64 

35 Indonezija       1 

36 Irakas 2 1 3 4 

37 Iranas 3 2 21 12 

38 Ispanija 1 3   3 

39 Italija 3 5 4 4 

40 Izraelis 11 15 34 17 

41 Jordanija 2     3 

42 Jamaika     1   

43 Japonija       3 

44 Jungtinės Amerikos Valstijos 12 6 6 22 

45 Jungtiniai Arabų Emyratai  1       

46 Jemenas     6   

47 Kamerūnas 4 2 20 24 

48 Kanada 2 7 6   

49 Kataras   1  

50 Kazachstanas 21 2 7 12 

51 Kenija 4   1   

                                                 
39 Pastabos: 1) Statistinių duomenys už 2014 m. nepateikiami, nes iki tol pateiktų paraiškų duomenys nebuvo kaupiami. 

Tik 2015 m. buvo įdiegta internetinė Dream Apply paraiškų teikimo sistema. 2) Pateikiamas užsienio šalių pageidavimų 

skaičius į pirmosios ir antrosios pakopos programas per Dream Apply sistemą. 
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 Šalys 2015 2016 2017 2018 

52 Kinija 8 12 15 14 

53 Kirgizija     1 1 

54 Kolumbija 1   2 2 

55 Kongo Respublika 1 2 2   

56 Kosovas     2   

57 Kroatija 1       

58 Kuveitas 1       

59 Latvija 4 1     

60 Libanas 4 3 2 2 

61 Liberija     7   

62 Lenkija 6 5 7 7 

63 Lesotas     1 1 

64 Lietuva   3 6 6 

65 Makedonija       1 

66 Malavis     4   

67 Malis 1   3   

68 Maldyvai   1     

69 Marokas 3   4 2 

70 Mauricijus       3 

71 Meksika 2     2 

72 Moldova   1 2    

73 Namibija 1 1  3   

74 Nigerija 25 23 91 44 

75 Nyderlandai 2   3 3 

76 Nepalas 1 1 1   

77 Norvegija 4 9 6   

78 Pakistano Islamo Respublikos 13 15 62 31 

79 Palestina 1 1 15 2 

80 Peru 1       

81 Pietų Afrikos Respublika   2 1 3 

82 Pietų Korėja 1   1   

83 Prancūzija 2 3 2   

84 Portugalija   3 1   

85 Ruanda 1   10 2 

86 Rumunija    2   

87 Rusija 6 7 10 7 

88 Saudo Arabija    1   

89 Senegalas 4       

90 Siera Leonė     4   

91 Singapūras       1 

92 Sirija     9 3 

93 Somalis     5 3 

94 Sudanas     3   

95 Suomija 4 12 14 10 

96 Šri Lanka   2 3 4 

97 Šveicarija     1   

98 Švedija 23 21 13 9 

98 Tadžikistanas      2 2 

100 Tailandas     1   

101 Taivanas   10     

102 Tanzanija     6   

103 Tunisas     1 1 

104 Turkija 8 12 11 27 

105 Uganda     5 4 

106 Ukraina 25 19 24 38 

107 Uzbekistanas 6 2 4 1 

108 Venesuela   3  

109 Vengrija 1       
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 Šalys 2015 2016 2017 2018 

110 Vokietija 72 53 69 109 

111 Vietnamas       1 

112 Zimbabvė   1 19 1 

 Iš viso 406 383 1009 672 
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11 priedas. Studijuojančiųjų statistika padaliniuose 

Studijuojantieji 2014-2018 metais pagal padalinius 
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Studijuojantieji 2018 metais pagal padalinius 

 

 

Laisvųjų klausytojų, papildomųjų studijų ir kt. studentų skaičius 2018 metais pagal 

padalinius 

 

 

  

Padalinys

Chemijos ir geomokslų fakultetas 15 8 7 0

2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas 151 93 58 12

Bendrai Filologijos fakultetas 55 44 11 4

Moterys Filosofijos fakultetas 113 103 10 2

Vyrai Fizikos fakultetas 6 2 4 0

Užsieniečiai Gyvybės mokslų centras 47 32 15 0

Istorijos fakultetas 10 6 4 0

Kauno fakultetas 17 7 10 4

Komunikacijos fakultetas 38 26 12 0

Matematikos ir informatikos fakultetas 46 9 37 0

Medicinos fakultetas 71 47 24 7

Teisės fakultetas 177 111 66 0

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas 11 5 6 1

Verslo mokykla 26 14 12 1

Iš viso 783 507 276 31

Laisvųjų klausytojų, papildomų 

studijų ir kitų studentų skaičius
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12 priedas. Absolventų statistika 

Absolventų skaičius 2014-2018 metais pagal padalinius 
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Absolventų skaičius 2018 metais pagal padalinius 

 

 

Lietuvoje pagal darbo sutartis įsidarbinusių absolvetų skaičius pagal studijų 

programas 

Pirmosios pakopos studijų programos (studijų baigimo metai: 2017 m.) 

Studijų programa Įsidarbinusių absolventų 

skaičius 

Anglų filologija 17 

Anglų ir kita užsienio kalba 22 

Anglų ir rusų kalbos 16 

Aplinkos hidrogeologija ir geoinžinerija 3 

Archeologija 3 

Archyvistika 12 

Audiovizualinis vertimas 12 

Azijos studijos 15 

Biochemija 18 

Bioinformatika 5 

Biologija 13 

Chemija 39 

Ekologija 8 

Ekonometrija 24 

Ekonomika 272 

Ekonomika ir vadyba 8 

Elektronika ir telekomunikacijų technologijos 22 

Energetikos fizika 12 

Ergoterapija 10 

Filosofija 7 

Finansų ir draudimo matematika 35 

Fizika 16 

Absolventų skaičius padaliniuose Chemijos ir geomokslų fakultetas 208 117 91 1

2018 m. liepos 1 d. duomenimis Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas 685 501 184 39

Bendrai Filologijos fakultetas 332 296 36 5

Moterys Filosofijos fakultetas 348 284 64 1

Vyrai Fizikos fakultetas 155 29 126 0

Užsieniečiai Gyvybės mokslų centras 207 159 48 1

Istorijos fakultetas 115 74 41 0

Kauno fakultetas 167 140 27 0

Komunikacijos fakultetas 315 258 57 15

Matematikos ir informatikos fakultetas 348 112 236 2

Medicinos fakultetas 373 278 95 9

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas 158 101 57 6

Teisės fakultetas 227 152 75 21

Verslo mokykla 79 51 28 2

Iš viso: 3717 2552 1165 102
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Genetika 9 

Geografija 11 

Geologija 3 

Informacinės technologijos 43 

Informatika 39 

Istorija 33 

Kineziterapija 15 

Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) filologija 3 

Kompiuterinė fizika ir modeliavimas 2 

Kultūros informacija ir komunikacija 28 

Kultūros istorija ir antropologija 16 

Kultūros vadyba 8 

Kūrybos komunikacija 20 

Leidyba ir reklama 24 

Lenkų filologija 5 

Lietuvių filologija 20 

Lietuvių filologija ir reklama 12 

Lietuvių filologija ir užsienio kalba 16 

Matematika ir matematikos taikymai 15 

Meteorologija ir hidrologija 7 

Mikrobiologija ir biotechnologija 13 

Moderniųjų technologijų fizika ir vadyba 20 

Molekulinė biologija 21 

Nanomedžiagų chemija 16 

Neurobiofizika 5 

Politikos mokslai 88 

Prancūzų filologija 10 

Programų sistemos 78 

Psichologija 40 

Rusų filologija 6 

Skandinavistika 17 

Slauga 25 

Socialinė politika 33 

Socialinis darbas 27 

Sociologija 9 

Statistika 7 

Taikomoji fizika 17 

Tarptautinis turizmo verslas 12 

Tarptautinis verslas 46 

Vadyba ir verslo administravimas 128 

Verslas ir politika 1 

Verslo finansai 10 

Verslo informacijos vadyba 31 

Verslo informacinės sistemos 16 

Verslo informatika 5 
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Vertimas 17 

Visuomenės sveikata 13 

Vokiečių filologija 9 

Žinių ir inovacijų vadyba 23 

Žurnalistika 15 

Vientisųjų studijų programos (studijų baigimo metai: 2017 m.) 

Studijų programa Įsidarbinusių absolventų 

skaičius 

Farmacija 63 

Medicina 150 

Odontologija 22 

Teisė 144 

Antrosios pakopos studijų programos (studijų baigimo metai: 2017 m.) 

Studijų programa Įsidarbinusių absolventų 

skaičius 

Analitinė žurnalistika 4 

Anglistika 2 

Anglų kalbotyra 2 

Aplinkotyra ir aplinkotvarka 12 

Apskaita, finansai ir bankininkystė 10 

Apskaita ir auditas 31 

Archeologija 9 

Bankininkystė 11 

Baudžiamoji justicija 12 

Bendroji kalbotyra 4 

Biochemija 13 

Biofizika 2 

Botanika 3 

Chemija 22 

Dalykinė (teisės) kalba 5 

Darnaus vystymosi komunikacija 9 

Edukologija 14 

Ekologija 2 

Ekonominė analizė 11 

Elektronika ir telekomunikacijų technologijos 5 

Europos ekonominės studijos 14 

Europos integracija ir ekonominė politika 10 

Europos Sąjungos verslo teisė 6 

Europos studijos 5 

Filosofija 5 

Finansai ir bankininkystė 38 

Finansų ir draudimo matematika 9 

Fizikinės technologijos ir jų vadyba 1 

Genetika 6 
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Geografija ir kraštotvarka 8 

Geologija 3 

Gyvybės ir cheminė fizika 9 

Hidrogeologija ir inžinerinė geologija 4 

Hidrometeorologija 2 

Informacijos sistemų vadyba 9 

Informatika 3 

Intermedialios literatūros studijos 8 

Istorija 11 

Kartografija 9 

Klasikinės studijos 3 

Klinikinė psichologija 27 

Kokybės vadyba 15 

Kompiuterinis modeliavimas 10 

Komunikacijos mokslai 9 

Kūrybinis verslas 7 

Lazerinė fizika ir optinės technologijos 11 

Lazerinė technologija 10 

Leidyba 3 

Lietuvių kalbotyra 3 

Lietuvių literatūra 5 

Marketingas ir prekybos vadyba 7 

Matematika 9 

Medicinos biologija 12 

Medicinos genetika 8 

Medžiagotyra ir puslaidininkių fizika 6 

Meno terapija 3 

Meno vadyba 6 

Mikrobiologija ir biotechnologija 13 

Modeliavimas ir duomenų analizė 8 

Modernioji matematikos didaktika 5 

Molekulinė biologija 12 

Nanomedžiagų chemija 6 

Neurobiologija 10 

Optoelektronikos medžiagos ir technologijos 4 

Organizacinė psichologija 17 

Paveldo informacija ir komunikacija 2 

Paveldosauga 23 

Politika ir medijos 8 

Programų sistemos 11 

Psichologija 18 

Reabilitacija 19 

Religijos studijos 1 

Rinkodara ir integruota komunikacija 23 

Rinkodaros analitika 1 
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Ryšiai su visuomene 22 

Rytų Europos ir Rusijos studijos 3 

Rusistika 3 

Semiotika 4 

Skandinavistika 1 

Socialinė politika 9 

Socialinis darbas 4 

Sociologija 2 

Sociologija ir kriminologija 8 

Statistika 3 

Strateginis informacinių sistemų valdymas 15 

Šiuolaikinės Azijos studijos 4 

Šiuolaikinės politikos studijos 8 

Taikomoji fizinė veikla 4 

Taikomoji kalbotyra 5 

Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė 18 

Tarptautinė komunikacija 7 

Tarptautinė projektų vadyba 4 

Tarptautiniai santykiai ir diplomatija 15 

Tarptautinio turizmo vadyba 2 

Tarptautinio verslo finansai 4 

Tarptautinio verslo vadyba 11 

Tarptautinio verslo vadyba ir ekonomika 2 

Tarptautinis marketingas ir prekyba 17 

Teisės psichologija 10 

Teorinė fizika ir astrofizika 5 

Verslo administravimas 7 

Verslo ekonomika 45 

Verslo informacijos sistemos 4 

Verslo informatika 10 

Verslo procesų valdymas 13 

Verslo vystymas 13 

Vertimas 15 

Viešoji teisė 5 

Viešosios politikos analizė 2 

Visuomenės sveikata 18 

Zoologija 5 

Žinių vadyba ir lyderystė 5 

Žmogiškųjų išteklių valdymas 16 

Žurnalistika ir medijų edukacija 2 
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13 priedas. Vilniaus universiteto 2018 metų geriausi dėstytojai 

Doc. Edvinas Stonevičius (Chemijos ir geomokslų fakultetas) 

Doc. Erstida Ulvidienė (Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas) 

Doc. Rita Juknevičienė (Filologijos fakultetas) 

Asist. dr. Mindaugas Stoškus (Filosofijos fakultetas) 

Doc. Rimvydas Aleksiejūnas (Fizikos fakultetas) 

Lekt. Andrius Grodis (Istorijos fakultetas) 

Prof. Osvaldas Rukšėnas (Gyvybės mokslų centras) 

Jaunes. asist. Dovilė Balevičienė (Kauno fakultetas) 

Jaunes. asist. Oleg Mirzianov (Matematikos ir informatikos fakultetas) 

Doc. Laura Nedzinskienė (Medicinos fakultetas) 

Prof. Dovilė Jakniūnaitė (Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas) 

Lekt. Tadas Varapnickas (Teisės fakultetas) 

Partnerystės docentas Petras Dubinskas (Verslo mokykla) 
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14 priedas. Finansinės paramos studentams statistika 

Iš Vilniaus universiteto lėšų skiriamos stipendijos 

Stipendijos pavadinimas 
Skirta tūkst. Eur 

per metus 
Skirta studentų 

Skatinamosios stipendijos 200 663 

Vienkartinės socialinės stipendijos 38,4 128 

Vienkartinės tikslinės stipendijos 115,6 784 

Vienkartinės tikslinės stipendijos iš padalinių lėšų 10,3 26 

Kūrybingumo mokyklos vardinė stipendija 1,5 5 

Kitos vardinės stipendijos 25,2 41 

Iš valstybės biudžeto lėšų skiriamos stipendijos 

Stipendijos pavadinimas 
Skirta tūks. Eur 

per metus 
Skirta studentų 

Skatinamoji stipendija 1.248,3 3526 

Profesinių pedagogikos studijų stipendija 70,5 133 

Išmoka specialiesiems poreikiams tenkinti 46,9 79 

Tikslinė išmoka studijų išlaidoms iš dalies 

kompensuoti  
4 24 

Socialinė stipendija 606 713 

Vardinės stipendijos 31,7 31 

Iš rėmėjų lėšų skiriamos vardinės stipendijos 

Stipendijos pavadinimas 
Išmokėta per 

metus (Eur) 
Skirta studentų 

G. R. Klimavičius vardinė stipendija 1 880 2 

Andriaus Sniadeckio vardinė stipendija 300 2 

UAB „Eksma“ vardinė stipendija 12 870 12 

UAB „Lidaris“ vardinė stipendija 1000 1 

UAB MGF „Šviesos konversija“ vardinė stipendija 8 300 8 

Vytenio Povilo Andriukaičio vardinė stipendija 1 500 2 

„Workshop of Photonics“ vardinė stipendija 900 1 

„Thermo Fisher Scientific Baltics“ vardinė stipendija 29 643 36 

„MG Baltic“ vardinė stipendija 3 000 3 

UAB „Tele-2“ vardinė stipendija 500 1 

Prof. Karolio Jankevičiaus vardinė stipendija 1 400 2 

Advokatų kontoros „Motieka ir Audzevičius“ fondo 

stipendija  
1 000 1 

Algimantos Railaitės-Pranckevičienės vardinė stipendija 1 600 2 

Jono Žeruolio vardo stipendija 1 000 6 

„Nasdaq“ vardinė stipendija 750 3 

Sophie Ambroza stipendija 200 1 

C. M. Gruodis atminimo švietimo fondo vardinė 

stipendija 
10 791 13 
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Stipendijos pavadinimas 
Išmokėta per 

metus (Eur) 
Skirta studentų 

Kanados lietuvių fondo – Eileen ir Vincent Kadis 

stipendija 
2 722 5 

Liubov Derczanski Hamied vardinė stipendija 3 000 1 
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15 priedas. Studentų mainų statistika 

Studentų (be doktorantų), išvykusių dalinėms studijoms, dinamika 2013–2018 mokslo 

metais 

 

Šalys, į kurias vyko Vilniaus universiteto mainų studentai 2018 metais 

 

Studentų, išvykusių „Erasmus“ studijoms, skaičius pagal padalinius 2015–2018 mokslo 

metais 
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Atvykstančių mainų studentų dinamika pagal mainų programos tipą 2013–2018 

mokslo metais 

 

„Erasmus“ mainų studentų dvikryptiškumas 2017–2018 mokslo metais 
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„Erasmus“ mainų studentų dvikryptiškumas 2017–2018 mokslo metais 
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Dalykų užsienio kalbomis pasiūlos dinamika pagal fakultetus 2016–2018 mokslo metais 

 

Kreditų, išduotų atvykusiems dalinių studijų studentams, dinamika 2013–2018 mokslo 

metais 
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16 priedas. Personalo sudėtis skaičiais 

Bendras darbuotojų skaičius padaliniuose 

2018 m. gruodžio 31 d. 

Padalinys 
Iš viso padaliniuose Akademinis personalas Neakademinis personalas 

Darbuotojų Etatų Darbuotojų Etatų Darbuotojų Etatų 

A
K

A
D

E
M

IN
IA

I 
P

A
D

A
L

IN
IA

I 

Chemijos ir 

geomokslų 

fakultetas 

206 159,43 142 107,71 64 51,72 

Ekonomikos ir 

verslo 

administravimo 

fakultetas 

166 119,88 132 84,8 34 35,08 

Filologijos 

fakultetas 
379 299,46 314 249,7 65 49,76 

Filosofijos 

fakultetas 
261 165,8 208 123,84 53 41,96 

Fizikos fakultetas 360 308,24 233 209,87 127 98,44 

Gyvybės mokslų 

centras 
433 375,31 274 246,05 159 129,26 

Istorijos fakultetas 96 79,75 76 49,2 20 30,55 

Kauno fakultetas 133 101,81 92 62,62 41 39,19 

Komunikacijos 

fakultetas 
124 80,97 98 57,03 26 23,94 

Matematikos ir 

informatikos 

fakultetas 

284 214,36 223 161,65 61 52,71 

Medicinos 

fakultetas 
998 546,67 833 397,34 165 149,33 

Tarptautinių 

santykių ir 

politikos mokslų 

institutas 

65 47,31 45 31,5 20 15,81 

Teisės fakultetas 138 79,35 114 56,1 24 23,25 

Verslo mokykla 70 30,73 44 7,15 26 23,58 

N
E

A
K

A
D

E
M

IN
IA

I 

P
A

D
A

L
IN

IA
I 

Bendrabučių 

centras 
96 93,75 0 0 96 93,75 

Biblioteka 191 181,25 0 0 191 181,25 
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Padalinys 
Iš viso padaliniuose Akademinis personalas Neakademinis personalas 

Darbuotojų Etatų Darbuotojų Etatų Darbuotojų Etatų 

Botanikos sodas 87 92,75 5 5,25 82 87,5 

Centrinė 

administracija 
248 235,33 0 0 248 235,33 

Informacinių 

technologijų 

paslaugų centras 

72 71,01 0 0 72 71,01 

Karjeros centras 1 0,5 0 0 1 0,5 

Konfucijaus 

institutas 
1 1 0 0 1 1 

Kultūros centras 46 28,9 0 0 46 28,9 

Leidybos 

direkcija 
0 0,08 0 0 0 0,08 

Mokymo ir 

praktikų bazių 

centras 

25 24,4 0 0 25 24,4 

Planetariumas 10 9,25 0 0 10 9,25 

Turto valdymo ir 

paslaugų centras 
241 238 0 0 241 238 

Leidykla 18 11,98 0 0 18 11,98 

Muziejus 7 7 0 0 7 7 

Sveikatos ir 

sporto centras 
42 36 0 0 42 36 

  Iš viso 4798 3640,27 2833 1849,81 1965 1790,53 
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Dėstytojų skaičius padaliniuose pagal pareigybes 

2018 m. gruodžio 31 d. 

Padalinys 

P
ro

fe
so

ri
ų

 s
u

 

iš
sk

ir
ti

n
io

 

p
ro

fe
so

ri
au

s 

k
at

eg
o

ri
ja

 

P
ro

fe
so

ri
ų

 

P
ar

tn
er

y
st

ės
 

p
ro

fe
so

ri
ų

 

D
o

ce
n

tų
 

P
ar

tn
er

y
st

ės
 

d
o

ce
n

tų
 

A
si

st
en

tų
 

Ja
u

n
es

n
ių

jų
 

as
is

te
n

tų
 

L
ek

to
ri

ų
 

Iš
 v

is
o

 d
ar

b
u
o

to
jų

 

Iš
 v

is
o

 e
ta

tų
 

V
y

rų
 

M
o

te
rų

 

U
žs

ie
n

io
 p

il
ie

či
ų

 

Chemijos ir geomokslų 

fakultetas 
0 35 0 38 0 25 3 20 121 86,03 79 42 0 

Ekonomikos ir verslo 

administravimo fakultetas 
0 24 0 31 1 17 18 24 115 76,85 60 55 0 

Filologijos fakultetas 1 27 0 62 0 51 17 135 293 242,79 63 230 29 

Filosofijos fakultetas 1 22 0 61 1 33 13 45 176 116,64 65 111 9 

Fizikos fakultetas 1 22 0 34 0 6 2 11 76 57,26 62 14 1 

Gyvybės mokslų centras 0 21 0 24 0 10 10 12 77 58,44 42 35 0 

Istorijos fakultetas 0 8 0 24 0 11 1 5 49 38,75 33 16 0 

Kauno fakultetas 0 20 1 24 0 9 8 24 86 59,03 23 63 2 

Komunikacijos fakultetas 0 8 0 21 10 10 2 41 92 53,05 44 48 1 

Matematikos ir informatikos 

fakultetas 
0 22 10 29 13 32 15 40 161 111,81 138 23 0 

Medicinos fakultetas 0 81 3 106 1 146 51 361 749 338,33 279 470 3 

Tarptautinių santykių ir 

politikos mokslų institutas 
0 8 2 11 2 8 7 5 43 29,5 31 12 0 

Teisės fakultetas 0 11 6 26 6 10 1 44 104 49,65 67 37 1 

Verslo mokykla 0 3 0 5 8 2 1 25 44 7,15 20 24 0 

Iš viso 3 312 22 496 42 370 149 792 2186 1325,28 1006 1180 46 

 

Mokslo darbuotojų skaičius padaliniuose pagal pareigybes 
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2018 m. gruodžio 31 d. 

Padalinys 

V
y

ri
au

si
ų

jų
 

m
o

k
sl

o
 

d
ar

b
u
o

to
jų

 s
u

 

iš
sk

ir
ti

n
io

 

p
ro

fe
so

ri
au

s 

k
at

eg
o

ri
ja

 

V
y

ri
au

si
ų

jų
 

m
o

k
sl

o
 

d
ar

b
u
o

to
jų

 

V
y

re
sn

ių
jų

 

m
o

k
sl

o
 

d
ar

b
u
o

to
jų

 

M
o

k
sl

o
 

d
ar

b
u
o

to
jų

 

Ja
u

n
es

n
ių

jų
 

m
o

k
sl

o
 

d
ar

b
u
o

to
jų

 

Iš
 v

is
o

 d
ar

b
u
o

to
jų

 

Iš
 v

is
o

 e
ta

tų
 

V
y

rų
 

M
o

te
rų

 

U
žs

ie
n

io
 p

il
ie

či
ų

 

Chemijos ir geomokslų fakultetas 0 0 2 10 9 21 21,68 7 14 2 

Ekonomikos ir verslo administravimo 

fakultetas 
0 4 1 6 6 17 7,95 11 6 10 

Filologijos fakultetas 0 5 6 8 2 21 6,91 11 10 11 

Filosofijos fakultetas 0 6 9 6 11 32 7,2 13 19 3 

Fizikos fakultetas 0 24 53 52 28 157 152,61 134 23 5 

Gyvybės mokslų centras 3 18 47 63 66 197 187,61 91 106 2 

Istorijos fakultetas 0 5 2 11 10 28 10,45 14 14 7 

Kauno fakultetas 0 1 1 2 1 5 3,59 1 4 2 

Komunikacijos fakultetas 0 1 2 1 2 6 3,98 5 1 0 

Matematikos ir informatikos 

fakultetas 
0 14 16 18 14 62 49,84 44 18 3 

Medicinos fakultetas 0 13 13 28 30 84 59,01 36 48 9 

Tarptautinių santykių ir politikos 

mokslų institutas 
0 1 1 0 0 2 2 1 1 0 

Teisės fakultetas 0 1 0 0 9 10 6,45 2 8 0 

Botanikos sodas 0 1 1 3 0 5 5,25 2 3 0 

Iš viso 3 94 154 208 188 647 524,53 372 275 54 
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Mokslo laipsnį turinčių dėstytojų skaičius padaliniuose pagal pareigybes 

2018 m. gruodžio 31 d. 

Padalinys 

P
ro

fe
so

ri
ų

 s
u

 

iš
sk

ir
ti

n
io

 

p
ro

fe
so

ri
au

s 

k
at

eg
o

ri
ja

 

P
ro

fe
so

ri
ų

 

P
ar

tn
er

y
st

ės
 

p
ro

fe
so

ri
ų

 

D
o

ce
n

tų
 

P
ar

tn
er

y
st

ės
 d

o
ce

n
tų

 

A
si

st
en

tų
 

Ja
u

n
es

n
ių

jų
 a

si
st

en
tų

 

L
ek

to
ri

ų
 

Iš
 v

is
o

 d
ar

b
u
o

to
jų

 

Iš
 v

is
o

 e
ta

tų
 

V
y

rų
 

M
o

te
rų

 

U
žs

ie
n

io
 p

il
ie

či
ų

 

Chemijos ir geomokslų 

fakultetas 
0 35 0 38 0 25 0 15 113 82,45 73 40 0 

Ekonomikos ir verslo 

administravimo fakultetas 
0 24 0 31 0 15 0 7 77 60,55 42 35 0 

Filologijos fakultetas 1 27 0 62 0 44 1 9 144 135,51 37 107 17 

Filosofijos fakultetas 1 22 0 61 0 33 1 12 130 97,9 47 83 6 

Fizikos fakultetas 1 22 0 34 0 6 0 5 68 54,39 60 8 0 

Gyvybės mokslų centras 0 21 0 24 0 10 0 5 60 43,24 34 26 0 

Istorijos fakultetas 0 8 0 24 0 11 0 2 45 36,25 31 14 0 

Kauno fakultetas 0 20 1 24 0 9 0 6 60 49,1 16 44 0 

Komunikacijos fakultetas 0 8 0 21 1 10 0 9 49 40,66 22 27 1 

Matematikos ir informatikos 

fakultetas 
0 22 10 29 1 31 2 6 101 82,03 83 18 0 

Medicinos fakultetas 0 81 3 106 0 144 4 56 394 235,03 175 219 2 

Tarptautinių santykių ir 

politikos mokslų institutas 
0 8 2 11 0 7 0  0 28 22 21 7 0 

Teisės fakultetas 0 11 6 26 1 10 0 32 86 44,9 53 33 0 

Verslo mokykla 0 3 0 5 2 2 0 4 16 3,07 6 10 0 

Iš viso 3 312 22 496 5 357 8 168 1371 987,08 700 671 26 
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Mokslo laipsnį turinčių mokslo darbuotojų skaičius padaliniuose pagal pareigybes 

2018 m. gruodžio 31 d. 
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Chemijos ir geomokslų fakultetas 0 0 2 10 2 14 17,83 2 12 2 

Ekonomikos ir verslo administravimo 

fakultetas 
0 4 1 6 3 14 6,5 9 5 8 

Filologijos fakultetas 0 5 6 7 0 18 6,23 9 9 8 

Filosofijos fakultetas 0 6 9 6 2 23 5,79 9 14 2 

Fizikos fakultetas 0 24 53 50 2 129 129,52 110 19 3 

Gyvybės mokslų centras 3 18 47 63 11 142 138,88 63 79 2 

Istorijos fakultetas 0 5 2 11 2 20 7,21 10 10 6 

Kauno fakultetas 0 1 1 2 0 4 3,59 1 3 2 

Komunikacijos fakultetas 0 1 2 0 0 3 2,26 2 1 0 

Matematikos ir informatikos fakultetas 0 14 16 18 6 54 47,14 41 13 3 

Medicinos fakultetas 0 13 13 28 7 61 47,17 29 32 8 

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 

institutas 
0 1 1 0 0 2 2 1 1 0 

Teisės fakultetas 0 1 0 0 0 1 0,65 1 0 0 

Botanikos sodas 0 1 1 3 0 5 5,25 2 3 0 

Iš viso 3 94 154 204 35 490 420,02 289 201 44 
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Neakademinio personalo sudėtis padaliniuose pagal pareigybių grupes 

2018 m. gruodžio 31 d. 

Padalinys 
Iš viso 

Padalinių 

vadovai
40

 
Specialistai  Pagalbinis personalas 

Sutarčių Etatų Vyrų Moterų Vyrų Moterų Vyrų Moterų 

A
K

A
D

E
M

IN
IA

I 
P

A
D

A
L

IN
IA

I 
 

Chemijos ir 

geomokslų 

fakultetas 

64 51,72 1 1 21 41 0 0 

Ekonomikos ir 

verslo 

administravimo 

fakultetas 

34 35,08 2 2 4 26 0 0 

Filologijos 

fakultetas 
65 49,76 0 7 15 43 0 0 

Filosofijos 

fakultetas 
53 41,96 1 1 9 42 0 0 

Fizikos 

fakultetas 
127 98,44 3 1 86 37 0 0 

Gyvybės 

mokslų centras 
159 129,26 4 1 50 101 3 0 

Istorijos 

fakultetas 
20 30,55 2 1 7 10 0 0 

Kauno 

fakultetas 
41 39,19 2 1 9 18 5 6 

Komunikacijos 

fakultetas 
26 23,94 2 1 7 16 0 0 

Matematikos ir 

informatikos 

fakultetas 

61 52,71 3 0 26 32 0 0 

Medicinos 

fakultetas 
165 149,33 4 2 28 131 0 0 

Tarptautinių 

santykių ir 

politikos 

mokslų 

institutas 

20 15,81 1 2 6 11 0 0 

Teisės 

fakultetas 
24 23,25 3 0 4 17 0 0 

Verslo 

mokykla 
26 23,58 0 2 8 16 0 0 

N
E

A
K

A
D

E
M

IN
IA

I 

P
A

D
A

L
IN

IA
I 

Bendrabučių 

centras 
96 93,75 5 0 5 4 42 40 

Biblioteka 191 181,25 0 14 32 142 1 2 

Botanikos 

sodas 
82 87,5 3 6 5 24 23 21 

Centrinė 

administracija 
248 235,33 11 33 30 173 0 1 

Informacinių 

technologijų 

paslaugų 

centras 

72 71,01 6 3 47 16 0 0 

                                                 
40 Kamieninių akademinių padalinių, šakinių akademinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai, kamieninių 

neakademinių vadovai ir vidiniams dariniams vadovaujantys specialistai. 
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Padalinys 
Iš viso 

Padalinių 

vadovai
40

 
Specialistai  Pagalbinis personalas 

Sutarčių Etatų Vyrų Moterų Vyrų Moterų Vyrų Moterų 

Karjeros 

centras 
1 0,5 0 0 0 1 0 0 

Konfucijaus 

institutas 
1 1 0 1 0 0 0 0 

Kultūros 

centras 
46 28,9 0 1 21 22 0 2 

Leidybos 

direkcija 
0 0,08 0 0 0 0 0 0 

Mokymo ir 

praktikų bazių 

centras 

25 24,4 0 3 1 4 5 12 

Planetariumas 10 9,25 0 1 3 2 1 3 

Turto valdymo 

ir paslaugų 

centras 

241 238 4 3 19 5 124 86 

Leidykla 18 11,98 1 0 4 13 0 0 

Muziejus 7 7 1 0 0 6 0 0 

Sveikatos ir 

sporto centras 
42 36 0 1 13 13 11 4 

  Iš viso 1965 1790,53 59 88 460 966 215 177 
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Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių padaliniuose 

2018 m. gruodžio 31 d. 

Padalinys Iš viso 

Akademinis personalas Neakademinis personalas 

< 25 

metai 

25-34 

metai  

35-44 

metai 

45-54 

metai 

55-64 

metai 

> 64 

metai 

< 25 

metai 

25-34 

metai 

35-44 

metai 

45-54 

metai 

55-64 

metai 

> 64 

metai 

A
K

A
D

E
M

IN
IA

I 
P

A
D

A
L

IN
IA

I 

Chemijos ir geomokslų 

fakultetas 206 0 29 44 33 24 12 18 20 5 3 14 4 

Ekonomikos ir verslo 

administravimo 

fakultetas 166 0 33 36 30 17 16 2 6 2 11 7 6 

Filologijos fakultetas 379 0 45 94 89 68 18 6 17 12 10 16 4 

Filosofijos fakultetas 261 0 39 64 49 39 17 6 18 11 5 11 2 

Fizikos fakultetas 360 0 66 69 34 39 25 26 37 17 10 15 22 

Gyvybės mokslų centras 433 0 75 84 50 48 17 32 46 10 22 34 15 

Istorijos fakultetas 96 0 8 29 24 11 4 0 5 5 6 2 2 

Kauno fakultetas 133 0 15 35 27 11 4 2 8 12 6 8 5 

Komunikacijos fakultetas 124 0 20 22 28 21 7 0 12 8 4 2 0 

Matematikos ir 

informatikos fakultetas 284 0 62 75 22 40 24 10 17 7 5 11 11 

Medicinos fakultetas 998 1 125 205 257 187 58 7 33 28 33 48 16 

Tarptautinių santykių ir 

politikos mokslų 

institutas 65 0 10 22 9 4 0 2 10 4 3 1 0 

Teisės fakultetas 138 0 25 44 31 12 2 1 6 8 7 2 0 

Verslo mokykla 70 0 6 24 8 5 1 2 9 11 0 2 2 

N
E

A
K

A
D

E
M

IN
IA

I 

P
A

D
A

L
IN

IA
I 

Bendrabučių centras 96 0 0 0 0 0 0 1 6 20 18 33 18 

Biblioteka 191 0 0 0 0 0 0 6 43 29 35 55 23 
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Padalinys Iš viso 

Akademinis personalas Neakademinis personalas 

< 25 

metai 

25-34 

metai  

35-44 

metai 

45-54 

metai 

55-64 

metai 

> 64 

metai 

< 25 

metai 

25-34 

metai 

35-44 

metai 

45-54 

metai 

55-64 

metai 

> 64 

metai 

Botanikos sodas 87 0 0 1 1 1 2 2 7 4 25 26 18 

Centrinė administracija 248 0 0 0 0 0 0 11 78 75 47 30 7 

Informacinių 

technologijų paslaugų 

centras 72 0 0 0 0 0 0 8 13 15 11 22 3 

Karjeros centras 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Konfucijaus institutas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Kultūros centras 46 0 0 0 0 0 0 7 10 11 8 6 4 

Mokymo ir praktikų 

bazių centras 25 0 0 0 0 0 0 4 0 4 10 7 0 

Planetariumas 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 3 

Turto valdymo ir 

paslaugų centras 241 0 0 0 0 0 0 2 5 36 62 108 28 

Leidykla 18 0 0 0 0 0 0 1 2 6 6 2 1 

Muziejus 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 

Sveikatos ir sporto 

centras 42 0 0 0 0 0 0 5 6 6 7 9 9 

  Iš viso 4798 1 558 848 692 527 207 161 419 348 358 474 205 
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Visą ir ne visą darbo laiką dirbančių darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigybių grupes padaliniuose 

2018 m. gruodžio 31 d. 

Padalinys 

Iš viso Akademinis personalas Neakademinis personalas Pagalbinis personalas 

Visą darbo 

laiką dirbančių 

darbuotojų 

skaičius 

Ne visą darbo 

laiką dirbančių 

darbuotojų 

skaičius 

Visą darbo 

laiką dirbančių 

darbuotojų 

skaičius 

Ne visą darbo 

laiką dirbančių 

darbuotojų 

skaičius 

Visą darbo laiką 

dirbančių 

darbuotojų 

skaičius 

Ne visą darbo 

laiką dirbančių 

darbuotojų 

skaičius 

Visą darbo laiką 

dirbančių 

darbuotojų 

skaičius 

Ne visą darbo 

laiką dirbančių 

darbuotojų 

skaičius 

A
K

A
D

E
M

IN
IA

I 
P

A
D

A
L

IN
IA

I 

Chemijos ir 

geomokslų 

fakultetas 107 99 77 65 30 34 0 0 

Ekonomikos ir 

verslo 

administravimo 

fakultetas 80 86 50 82 30 4 0 0 

Filologijos 

fakultetas 226 153 199 115 27 38 0 0 

Filosofijos 

fakultetas 111 150 86 122 25 28 0 0 

Fizikos fakultetas 189 171 142 91 47 80 0 0 

Gyvybės mokslų 

centras 257 176 176 98 79 77 2 1 

Istorijos fakultetas 47 49 34 42 13 7 0 0 

Kauno fakultetas 69 64 43 49 19 11 7 4 

Komunikacijos 

fakultetas 52 72 32 66 20 6 0 0 

Matematikos ir 

informatikos 

fakultetas 138 146 106 117 32 29 0 0 
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Padalinys 

Iš viso Akademinis personalas Neakademinis personalas Pagalbinis personalas 

Visą darbo 

laiką dirbančių 

darbuotojų 

skaičius 

Ne visą darbo 

laiką dirbančių 

darbuotojų 

skaičius 

Visą darbo 

laiką dirbančių 

darbuotojų 

skaičius 

Ne visą darbo 

laiką dirbančių 

darbuotojų 

skaičius 

Visą darbo laiką 

dirbančių 

darbuotojų 

skaičius 

Ne visą darbo 

laiką dirbančių 

darbuotojų 

skaičius 

Visą darbo laiką 

dirbančių 

darbuotojų 

skaičius 

Ne visą darbo 

laiką dirbančių 

darbuotojų 

skaičius 

Medicinos 

fakultetas 236 762 138 695 98 67 0 0 

Tarptautinių 

santykių ir politikos 

mokslų institutas 30 35 17 28 13 7 0 0 

Teisės fakultetas 39 99 19 95 20 4 0 0 

Verslo mokykla 18 52 0 44 18 8 0 0 

N
E

A
K

A
D

E
M

IN
IA

I 
P

A
D

A
L

IN
IA

I 

Bendrabučių 

centras 89 7 0 0 11 3 78 4 

Biblioteka 155 36 0 0 152 36 3 0 

Botanikos sodas 77 10 3 2 34 4 40 4 

Centrinė 

administracija 225 23 0 0 224 23 1 0 

Informacinių 

technologijų 

paslaugų centras 63 9 0 0 63 9 0 0 

Karjeros centras 0 1 0 0 0 1 0 0 

Konfucijaus 

institutas 1 0 0 0 1   0 0 

Kultūros centras 14 32 0 0 13 31 1 1 

Mokymo ir praktikų 

bazių centras 21 4 0 0 7 1 14 3 

Planetariumas 6 4 0 0 4 2 2 2 
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Padalinys 

Iš viso Akademinis personalas Neakademinis personalas Pagalbinis personalas 

Visą darbo 

laiką dirbančių 

darbuotojų 

skaičius 

Ne visą darbo 

laiką dirbančių 

darbuotojų 

skaičius 

Visą darbo 

laiką dirbančių 

darbuotojų 

skaičius 

Ne visą darbo 

laiką dirbančių 

darbuotojų 

skaičius 

Visą darbo laiką 

dirbančių 

darbuotojų 

skaičius 

Ne visą darbo 

laiką dirbančių 

darbuotojų 

skaičius 

Visą darbo laiką 

dirbančių 

darbuotojų 

skaičius 

Ne visą darbo 

laiką dirbančių 

darbuotojų 

skaičius 

Turto valdymo ir 

paslaugų centras 226 15 0 0 31 0 195 15 

Leidykla 9 9 0 0 9 9 0 0 

Muziejus 7 0 0 0 7 0 0 0 

Sveikatos ir sporto 

centras 26 16 0 0 14 13 12 3 

  Iš viso 2518 2280 1122 1711 1041 532 355 37 
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17 priedas. Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos duomenys 

Tradicinių informacijos išteklių išduoties dinamika 2014–2018 metais 

 

Duomenų bazių panauda 2014−2018 metais 

 

Registruoti Vilniaus universiteto bibliotekos vartotojai 2014−2018 metais 
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Vartotojų apsilankymai Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre 2014−2018 

metais 

 

eLABa sistemoje registruoti įrašai ir įrašai su viso teksto dokumentais 
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Į Nacionalinį atvirosios prieigos mokslinių tyrimų duomenų archyvą (MIDAS) įkeltų 

duomenų rinkinių skaičius 2015−2018 metais 

 

Į Vilniaus universiteto bibliotekos elektroninį katalogą įtrauktų dokumentų skaičius 

2014−2018 m. 

 

Vilniaus universiteto bibliotekos restauruotų ir konservuotų dokumentų VIII 

kategorijos sąlyginių lapų skaičius 2014−2018 metais 
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Archyvui ir prieigai parengtų Bibliotekoje saugomų dokumentų skaitmeninės kopijos, 

2014−2018 metais 

 

Bendras renginių ir parodų skaičius 2014−2018 metais 

 

Renginių ir parodų skaičius pagal tematiką 2014−2018 metais 
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18 priedas. Vilniaus universiteto muziejaus veiklos duomenys 

Vilniaus universiteto muziejaus eksponatų charakteristika 

Muziejaus eksponatų charakteristika 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Eksponatų skaičius muziejaus 

rinkiniuose iš viso 
6213 6216 7287 7385 7408 

Įsigytų/gautų dovanų eksponatų 

skaičius per ataskaitinius metus 
7 3 1071 98 23 

Suvestų į LIMIS eksponatų skaičius 

(metaduomenys) 
124 196 105 84 65 

Suskaitmenintų eksponatų skaičius per 

ataskaitinius metus (nuotraukos) 
15 0 198 141 66 

Restauruotų eksponatų skaičius 0 5 0 0 0 

Per ataskaitinius metus nurašytų 

eksponatų skaičius 
0 0 0 0 0 

Įrengtų parodų skaičius  1   1 

Vilniaus universiteto muziejaus lankytojų srautai 

Veiklos pavadinimas 
Apsilankiusių asmenų skaičius 

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Savarankiškas Šv. Jonų bažnyčios varpinės 

lankymas 
30 654 29 761 30 129 28 952 59 916 

Savarankiškas Vilniaus universiteto 

architektūrinio ansamblio lankymas 
53 798 55 825 69 523 71 793 79 152 

Kilnojama paroda „Įdomioji Vilniaus 

universiteto istorija“, pristatymas mokiniams 
- 4 193 1 600 - - 

Projektas „Erdvėlaivis žemė“ - 40 40 40 120 

Specializuotos ekskursijos  - 16 18 35 14 

Studentų integracijos savaitės ekskursijos 

„OPEN VU“ 
- - 180 300 265 

Iš viso 84 452 89 835 101 450 101 120 139 467 
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19 priedas. Vilniaus universiteto profesorių emeritų sąrašas 

Chemijos ir geomokslų fakultetas 

Adulfas Abrutis 

Algirdas Jurgaitis 

Paulius Kavaliauskas 

Rolandas Kazlauskas 

Kęstutis Kilkus 

Gediminas Motuza Matuzevičius 

Povilas Vainilavičius 

Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas 
Jonas Mackevičius 

Stanislovas Algimantas Martišius 

Filologijos fakultetas 

Evalda Marija Jakaitienė 

Kęstutis Valentinas Nastopka 

Viktorija Pakerienė 

Augenija Ulčinaitė 

Filosofijos fakultetas 

Vygintas Bronius Pšibilskis 

Marijus Arvydas Šliogeris 

Petras Henrikas Vaitkevičius 

Fizikos fakultetas 

Jonas Grigas 

Kęstutis Jarašiūnas 

Gytis Juška 

Liudvikas Kimtys 

Antanas Feliksas Orliukas 

Algis Petras Piskarskas 

Algirdas Petras Stabinis 

Vytautas Pranciškus Straižys 

Juozas Vidmantis Vaitkus 

Gyvybės mokslų centras 

Benediktas Juodka 

Juozas Kulys 

Valdas Stanislovas Laurinavičius 

Vytautas Petras Rančelis 

Kęstutis Sasnauskas 

Istorijos fakultetas 
Mykolas Michelbertas 

Edvardas Valys Gudavičius 

Komunikacijos fakultetas Domas Kaunas 

Matematikos ir informatikos fakultetas 

Feliksas Ivanauskas 

Antanas Laurinčikas 

Vygantas Paulauskas 

Šarūnas Raudys 

Mifodijus Sapagovas 

Donatas Surgailis 

Antanas Žilinskas 

Medicinos fakultetas 

Vaidutis Kučinskas 

Vytautas Jonas Sirvydis 

Vytautas Jonas Triponis 

Giedrius Uždavinys 

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas Evaldas Nekrašas 

Teisės fakultetas Ipolitas Nekrošius 

 


